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طالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيستا  
!همراه و همگام با خانواده ها برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم   

 
 در شهر هامبورگ ٢٠٢٣ژانويه  ٧گزارش از تجمع اعتراضی شنبه 

 
 در شهر کپنهاک ٢٠٢٣ژانويه  ٧گزارش از آکسيون اعتراضی روز شنبه 

 عليه اعدام و در همبستگی با مبارزات مردم در ايران 
 
 
 

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   
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 ٩  

  ٣درصفحه 

 

 ضرورت گسترش 
 بهم پيوستگی مبارزات بيرون

 و درون زندان 
 

. بحران انقالبی سراسر جامعه را فرا گرفته است
خروش انقالبی مردم به رغم تشديد فشار و 
سرکوب و صدور و اجرای حکم اعدام برای 
تعدادی از جوانان بازداشت شده، به اشکال 

. مختلف در جای جای کشور به گوش می رسد
جنبش انقالبی مردم در ماه های اخير به رغم 
اينکه در مقايسه با هفته های آغازين آن به لحاظ 
اعتراضات خيابانی تا حدودی فروکش کرده 
است، اما اين جنبش به اشکال مختلف همچنان 
ادامه دارد و در مقابل سرکوبگران جمهوری 

عظمت و بزرگی .  اسالمی سر خم نکرده است
اين جنبش انقالبی را بايد در همين زنده بودن و 
تداوم آن ديد که به رغم هزينه های سنگينی که تا 
کنون برای جوانان و زنان و توده های مردم 
ايران داشته است، اما همچنان در جای جای 

 .کشور جاريست
تا به امروز، در فاصله  ١۴٠١شهريور  ٢۶از  

هزار نفر دستگير  ٢٠ماه، نزديک به  ۴کمتر از 
نفر زير شکنجه و ضربات  ۵٢٠شده اند، حدود 

باتوم و شليک مستقيم  گلوله مزدوران جمهوری 
ده ها نفر به اتهام .  اسالمی جان باخته اند

هر لحظه با "  افساد فی االرض"و "  محاربه"
 ۴خطر اجرای حکم اعدام مواجه اند و تا کنون 

محسن .  نفر از آنان نيز به دار آويخته شده اند
و  ١٧شکاری و مجيدرضا رهنورد، در روزهای 

دمحم مهدی کرمی و دمحم .  آذر اعدام شدند ٢١
به  ١۴٠١ديماه  ١٧حسينی نيز در سحرگاه شنبه 

طور مخفيانه و بدون اجازه آخرين ديدار با 
اعضای خانواده خود توسط آدمکشان وحشی 

با .  جمهوری اسالمی با طناب دار به قتل رسيدند
اين همه و به رغم سرکوب و دستگيری و اعدام 
و انواع فشارهای وارده بر مردم، اما اين جنبش 
انقالبی را سر باز ايستادن نيست و صدای آن در 
اقصا نقاط ايران از جمله در زندان به گوش می 

 . رسد

 برای پاره کردن
 زنجيرهای بردگی 

 
وقتی از دولت جمهوری اسالمی و مناسبات 

رود،  داری حاکم بر ايران سخن می سرمايه
توان تنها به اين اکتفا کرد که جمهوری  نمی

البته در .  داری است اسالمی يک دولت سرمايه
اين شکی نيست که جمهوری اسالمی يک دولت 

زمان بايد تاکيد کرد که  داری است، اما هم سرمايه

سال است که وزارت نفت هم بر  ١١نزديک به 
اساس قوانين کشوری تعدادی از نيروهای 

پيمانکاری خود را با قرارداد مستقيم جذب کرده  
ها را از پيمانکار به شرکت  و نوع قرارداد آن

قرار براين بود که در .  اصلی تغيير داده است
سال تمامی اين نيروهای موقت به حالت  ٣طی 

سال گذشت و خبری از  ١١اما .  رسمی درآيند

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

۴درصفحه   

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠٣شماره  ١۴٠١دی    ١٩ –سال  چهل و چهار

٧درصفحه   

شدت رو به وخامت گذاشته  وضعيت معيشتی کارگران و کارکنان صنعت نفت طی چند سال اخير به
گرانی ، تورم و کاهش ارزش پول و قدرت خريد، به تشديد فقر و نداری در صفوف اين زحمتکشان .است

پرسنل نفت درحال حاضر به لحاظ معيشتی و اقتصادی فرق چندانی با ساير کارگران و .دامن زده است
زحمتکشان ندارند ، از امتيازاتی که کارکنان نفت درگذشته از آن برخوردار بودند، تقريباً چيزی باقی 

پوشاند و  ها را نمی امروز حتی در سطح کارکنان رسمی صنعت نفت، دستمزد ماهانه هزينه.نمانده است
يافته  شدت افزايش نارضايتی در صفوف کارگران و کارکنان نفت به.شود در همان نيمه اول ماه ناپديد می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

تشديد 
مبارزه، راه 

مقابله با 
ها و  اعدام
 گری جمهوری اسالمی وحشی

 

شورای هماهنگی و همبستگی "نقدی بر عملکرد 
 "کارکنان رسمی صنعت نفت

 خورد وقتی که ديکتاتور سيلی می

 ١١در طول اين .  رسمی شدن اين نيروها نيست 
سال هيچ  قانون مشخصی برای اين گروه از 

هر وزيری که .  پرسنل نفت وجود نداشته است
آمد برای خودش قوانينی آورد و 

فقط  کدام نه هايی صادر کرد که هيچ دستورالعمل
در جهت منافع کارگر نبود بلکه فقط باعث شد 

 خيزش مردم ايذه و 
خطر دستبرد به آن توسط 
 شرکای سلطنت و واليت 

 -هسته کارگری حميد اشرف 
 فعالين کارگری جنوب 

 شرايط  و معايب کار اقماری و معضالت 
 قراردادهای موقت در صنعت نفت 

١١ 

١٢درصفحه   
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١از صفحه   

 در ضرورت گسترش بهم پيوستگی مبارزات
 بيرون و درون زندان 

  ٨درصفحه 

زندانی زن،  ١۴دی ماه،  ١٢از روز دوشنبه 
اعتصاب غذای متحدانه خود را در زندان کچويی 
کرج در اعتراض به شرايط وخيم زندان آغاز 

 . کرده اند
الهام مدرسی، آرميتا عباسی، شهرزاد درخشان، 
فاطمه جمال پور، نيلوفر شاکری، فاطمه حربی، 
حميده زراعی، سميه معصومی، نيلوفر کردونی، 
فاطمه نظری نژاد، انسيه موسوی، مائده 
سهرابی، ژاسمين حاج ميرزا دمحمی، فاطمه 
مصلح حيدرزاده و مرضيه ميرقاسم از جمله 
زندانيانی هستند که در همصدايی با اعتصاب 

، دست به اعتصاب غذا "آرميتا عباسی"خشک 
زده اند تا سرکوب و بی حقوقی و محروميت خود 
و هزاران زندانی ديگر را به بيرون از زندان 

زندانيان زنی که در ادامه قهرمانی .  پژواک دهند
های خيابانی خود، اکنون در درون زندان نيز باال 
بلند در مقابل بازجويان شکنجه گر ايستاده اند و 
به رغم صدماتی که اعتصاب غذا می تواند بر 
جسم و جانشان وارد کند، برای رهايی از شرايط 
اسفبار زندان و برای رسيدن به خواست های بر 

 . حق خود به اعتصاب غذا روی آورده اند
پايان بالتکليفی از بازداشت طوالنی مدت، 
رسيدگی به وضعيت نامناسب بهداشتی زندان، 
شيوع بيماری های پوستی، تراکم بيش از حد 
زندانيان، محروميت آنان از دارو و درمان، عدم 
دسترسی بازداشت شدگان به وکيل و همچنين 
صدور احکام سنگين برای برخی از زنان همبند، 
از جمله خواست هايی است که اين تعداد از 
زندانيان زن برای رسيدگی به مطالبات فوق 

 ١۵عالوه بر .  دست به اعتصاب غذا زده اند
زندانی زندان کچوی کرج، ليال حسين زاده نيز 
که طی روزهای گذشته از زندان عادل آباد 
شيراز به زندان اوين منتقل شده است، همچنان 

ليال حسين زاده، .  در اعتصاب دارو بسر می برد
فعال دانشجويی چپ است که با خطر از دست 
دادن بينايی چشمهايش مواجه است و بر اساس 
مجوز پزشکی بايد در بيرون از زندان تحت 

 .مداوای ويژه باشد
همزمان با اعتصاب غذای زندانيان، خانواده ها 

هنوز دو روز از شروع .  نيز به تکاپو افتاده اند
اعتصاب غذای اين زندانيان نگذشته بود که 
خانواده های آنان نيز در مقابل درب زندان 
کچويی کرج تجمع کردند تا صدای اعتراض 
زندانيان اعتصابی را در بيرون از زندان پژواک 

زندانی زن همراه با  ١۶اعتصاب غذای .  دهند
تعدادی ديگری از زندانيان مرد از جمله ارژنگ 
مرتضوی در زندان مرکزی کرج، اگرچه شروع 
خوبی در بهم پيوستگی مبارزات درون زندان با 
مبارزات جاری جامعه است، اما بايد توجه داشت 
که موفقيت اينگونه اعتصابات در گرو گستردگی 
اعتصاب، بويژه در زندان های بزرگ و شناخته 

اعتصابی که بطور همزمان از .  شده رژيم است
حمايت عملی خانواده ها و توده های وسيع مردم 
ايران برخوردار باشد تا بتواند در گستره ای 

لذا، با توجه به شرايط انقالبی .  وسيع انعکاس يابد
موجود در جامعه و با توجه به تداوم جنبش 
انقالبی، انتظار می رود زندانيان بيشتری به 

اعتصاب بپيوندند و توده های مردم ايران نيز در 
حمايت و پشتيبانی از زندانيان اعتصابی و بقيه 
زندانيان با گام های عملی در گستره ای وسيع تر 

 .  قدم به ميدان مبارزه بگذارند
اگرچه خامنه ای و دولت جمهوری اسالمی طی 
هفته های اخير با جابجايی تعدادی از مسئوالن 
رده باالی سرکوب، در صدد تشديد سرکوب در 
جامعه بر آمده اند، اما جنبش انقالبی مردم ايران 
نشان داده است تسليم سرکوب نخواهد شد و اينبار 
راهی را که بر گزيده است تا سرنگونی 

نمونه بارز آن .  جمهوری اسالمی ادامه خواهد داد
حضور پر تعداد مردم بلوچ با شعارهای ضد 

 . حکومتی در کف خيابان های زاهدان است
دی ماه، همزمان با صد و دهمين  ١۶روز جمعه 

روز قيام و خيزش انقالبی توده های تحت ستم 
مردم ايران، زنان و مردان بلوچ با سر دادن 

مرگ بر خامنه "، "مرگ بر ديکتاتور"  شعار 
نه سلطنت نه رهبری، آزادی و "و "  ای

نه سوخت بری نه کولبری، آزادی و "، "برابری
متحد و يکپارچه در خيابان های زاهدان "  برابری

حضور قدرتمند و خيابانی مردم .  حضور يافتند
زاهدان در شرايطی رخ داد که جمهوری اسالمی 
با گماردن دمحم کرمی، يکی از فرماندهان داعشی 
سپاه قدس به عنوان استاندار جديد سيستان و 
بلوچستان، با تکيه بر تشديد سرکوب و توسل به 
بازداشت وسيع جوانان بلوچ کوشيده بود تا 
حضور خيابانی جمعه های مردم بلوچ را متوقف 

استاندار داعشی سيستان و بلوچستان، .  سازد
برای رسيدن به اين هدف، طی روزهای گذشته با 
تحت فشار قرار دادن مولوی عبدالحميد و 

نفر از جوانان بلوچ  ١٠٠دستگيری بيش از 
کوشيده بود تا شايد بتواند با ايجاد رعب و وحشت 

اما .  از به خيابان آمدن مردم بلوچ جلوگيری کند
در شرايط انقالبی جامعه، آنچه نصيب اش شد نه 
توقف اعتراضات، بلکه حضور گسترده تر مردم 

گستردگی حضور زنان و .  در کف خيابان بود
مردان بلوچ در کف خيابان همراه با سر دادن 

نه سلطنت نه رهبری، "شعارهای جديد همانند 
نه سوخت بری نه کولبری، "، "آزادی و برابری
آنچنان چشمگير بود که نه تنها "  آزادی و برابری

تمام اهداف سرکوبگرانه رژيم را نقش بر آب 
کرد، بلکه با طرح شعارهای انقالبی مترقی، گام 
بلندی هم در ارتقای شعارهای اين مرحله از 

 . جنبش انقالبی توده های مردم ايران برداشت
مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه "اگر شعار 

از دل جنبش دانشجويی به ميان مردم "  رهبر
از "  زن زندگی آزادی"رفت، اگر شعار 

کردستان به سراسر ايران سرايت کرد، اينبار اما 
نه سلطنت نه رهبری، آزادی و "شعار مترقی 

"برابری نه سوخت بری نه کولبری، آزادی و " 
از زبان زنان سرکوب شده بلوچ بلند "  برابری

شعاری که سهم به سزايی در ارتقاء بخشيدن .  شد
به شعارهای تاکنونی اين مرحله از جنبش انقالبی 
مردم ايران داشت و برای هميشه با نام زنان 
بلوچ در تاريخ مبارزاتی مردم ايران ثبت خواهد 

 .شد
سرکوبگران وحشی جمهوری اسالمی، با هدف 

خاموش کردن جنبش انقالبی مردم، عين شرايط 
سيستان و بلوچستان را در کرمانشاه و کردستان 
پياده کردند و سعی شان بر اين است تا چنين 
وضعيتی را در تهران و ساير نقاط ايران نيز به 

تشديد سرکوب در جوانرود و .  اجرا بگذارند
کردستان، تعويض حسين اشتری فرمانده نيروی 
انتظامی ايران و جايگزينی جالدی آدمکش تر به 
نام احمدرضا رادان به جای او، اجرای حکم 
اعدام دمحم مهدی کرمی و دمحم حسينی در سحرگاه 

دی ماه، طرح مجدد رعايت  ١٧روز شنبه 
حجاب در خودروها و محروم کردن زنان به 

از امکانات اجتماعی، "  بی حجاب"اصطالح 
جملگی نمودهايی از وحشت بی حد و حصر 
هيئت حاکمه از تداوم خيزش انقالبی و به طور 
اخص وحشت آنان از اوج گيری و اعتالی دو 

وحشتی .  باره اين خيزش طی ماه های آينده است
که حسين سالمی، فرمانده سپاه پاسداران، هفته 

" پايان يافتن"پيش به رغم تاکيد هميشگی نظام بر 
اعتراضات خيابانی بر اين نگرانی رژيم صحه 

نظام ممکن است "  دشمنان"گذاشت و اعالم کرد، 
ديگری عليه جمهوری "  ترفند"در دو ماه آينده با 

 .اسالمی به ميدان بيايند
اما بر خالف باور حسين سالمی، جنبش انقالبی 
مردم ايران به رغم همه تمهيدات سرکوبگرانه 
ای که تاکنون جمهوری اسالمی برای خاموش 
کردن آن تدارک ديده است، نه تنها خاموش شدنی 
نيست، بلکه صدای آن همچنان در جای جای 

 . کشور به گوش می رسد
دی ماه، مراسم يادمان چند تن  ١۵روز پنجشنبه 

از جانباختگان خيزش انقالبی مردم در چندين 
پرشورترين اين مراسم، .  شهر برگزار شد

. در ايذه بود"  حامد سلحشور"برگزاری چهلم 
روز پس از بازداشت،  ۶ساله ای که  ٢٢جوان 

زير شکنجه بازجويان وحشی جمهوری اسالمی 
کشته شد و نيروهای امنيتی جنازه او را مخفيانه 

اما خانواده او .  در مکانی دور افتاده دفن کردند
در اقدامی شجاعانه، جنازه حامد را از گودالی که 
در آن دفن شده بود بيرون کشيدند و پيکر او را با 
حضور مردم در آرامستان خانوادگی شان در ايذه 

حضور گسترده مردم در يادمان چهلم .  دفن کردند
اين "که با سر دادن شعار "  حامد سلحشور"

، يکی از "آخرين پيام است، هدف کل نظام است
تحسين برانگيرترين يادمان هايی بود که در روز 

در همين روز، يادمان .  دی ماه برگزار شد ١۵
با حضور مردم و "  مهدی زارع اشکذری"هفتم 

در يزد برگزار "  آزادی، آزادی، آزادی"با شعار 
با "  احسان قاسمی فر"شد، مراسم يادمان چهلم 

بسيجی، سپاهی، "، "مرگ بر ديکتاتور"شعار 
اين گل پرپر شده، هديه به "و "  داعش ما شمايی

در کنگاور و نيز مراسم چهلم "  ميهن شده
" مرگ بر ديکتاتور"با شعار "  شورش نيکنام"

 .در مهاباد برگزارشد
عالوه بر بزرگداشت يادمان جانباختکان جنبش 
انقالبی توده های تحت ستم ايران که مدام در 
شهرهای مختلف با حضور مردم و سردادن 
شعارهای ضد حکومتی تکرار می شوند، جوانان 

دی  ١۶شهر سنندج نيز در غروب روز جمعه 
ماه، با برافروختن آتش و ايجاد راهبندان، در 

مرگ "خيابان حضور يافتند و با سر دادن شعار 
تداوم و "  مرگ بر خامنه ای"و "  بر ديکتاتور

زنده بودن خيزش انقالبی مردم ايران را فرياد 
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١از صفحه  هايی که در  سياست.  ها بوده است تمام اين سال 

سال و  ها تنها در طول يک ی آن اجرای وحشيانه
با سرعت زياد از "  سيّد ظالمان"نيم اخير، کابينه 

نژاد،  چون روحانی، احمدی های خويش هم سلف
 . خاتمی و رفسنجانی پيش افتاده است

هايی  در يکسال و نيم اخير و در پی اتخاذ سياست
تومانی عمال امکانات  ۴٢٠٠چون حذف ارز  هم

. هايی از مردم خارج شد درمانی از دسترس بخش
مصرف سرانه گوشت و لبنيات به شدت کاهش 

ها قدرت خريد حتا  بسياری از خانواده.  يافته است
در .  سالی يک بار گوشت قرمز را ندارند

بلوچستان مردم برای تهيه چند قرص نان بايد 
ها در صف بايستند و اين جدا از صف گاز  ساعت

کار مردم بلوچستان شده است در .  و بنزين است
 .صف ايستادن و منتظر ماندن

از سوی ديگر جمهوری اسالمی در اين مدت با 
افزايش ناچيز حقوق و دستمزد کارگران و 

ها را به فقری  زحمتکشان نسبت به تورم، آن
وضعيت .  تر محکوم کرد تر و گسترده کشنده

درمان به کااليی .  مسکن فاجعه بار شده است
لوکس تبديل شده و آموزش با کيفيت برای 

 .فرزندان کارگران و زحمتکشان به يک رويا
ها انسان از آب آشاميدنی مناسب  حتا ميليون
بار آلودگی هوا،  وضعيت فاجعه.  اند محروم شده

زيست، کمبود برق،  ها و محيط نابودی درياچه
چون کودکان کار،  ها، معضالتی هم ويرانی جاده

خالصه به هر جا و هر چيز که بنگريم .  اعتياد
اين .  آيد جز ويرانی هيچ چيز ديگری به چشم نمی

های  ی سياست وضعيت بدون هيچ ترديدی نتيجه
 .بار و فاشيستی جمهوری اسالمی است فاجعه

حال در اين شرايط و در حالی که در سفره 
کارگران و زحمتکشان چيزی نمانده، جمهوری 

چنان به فکر آوار کردن هر چه بيشتر  اسالمی هم
معضالت اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی 

ی کارگران و  تورمی بر ُگرده  –رکود 
ی آن تالش برای باال  يک نمونه.  زحمتکشان است

بردن سن بازنشستگی است، يک نمونه ديگر 
در .  زدن ميخ آخر بر تابوت قانون کار است

مورد دستمزد و حقوق سال آينده نيز جمهوری 
اسالمی از هم اکنون اهداف خود را مشخص 

 ۵٠کرده و در حالی که نرخ رسمی تورم حدود 
درصد است، بنا دارد متوسط حقوق و دستمزد را 

درصد افزايش دهد، همان باليی را که سال  ٢٠
بگيران آورد و به قول  گذشته نيز بر سر حقوق

کارگران رسمی نفت، جمهوری اسالمی به جای 
آن که به وضعيت معيشتی مردم سروسامان دهد 
و مردم را از فقر نجات دهد، به فکر آن است که 
آن بخش از جامعه را که هنوز به زير خط فقر 

گونه  اند، به زير خط فقر براند و اين سقوط نکرده
 .همه با هم به جای رفاه در فقر باشند

ی واقعی جمهوری اسالمی، جمهوری  چهره
فاسدان و دزدان، جمهوری قاتالن و متجاوزان، 

ی مردم  داران امروز بر همه جمهوری سرمايه
ها به درستی  آن. زحمتکش ايران آشکار شده است

اند که هر لحظه بقای اين رژيم فاشيستی  فهميده
. يعنی فقر و بدبختی بيشتر، يعنی جنايات بيشتر

به همين دليل نيز راهی جز سرنگونی جمهوری 
اسالمی با اعتصاب سياسی سراسری و در نهايت 

برای برقراری .  قيام مسلحانه وجود ندارد
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان، برای 
کار، نان و آزادی، برای پاره کردن زنجيرهای 

 .بردگی و بندگی
 
 
 

وگو با خبرگزاری دولتی  دولتی است، در گفت
"ايسنا گفت های يک  تنها هزينه ماهانه خوراکی: 

وی ".  هزار تومان است ٨٩۵ميليون و  ۶خانوار 
طور واقعی  درعين حال تاکيد کرده بود که به

هزينه مواد خوراکی خانوار از اين همه باالتر 
های  است چون اين برآورد متکی بر قيمت

های شهرداری بوده که بر قيمت کاالها  فروشگاه
 .جا نظارت وجود دارد در آن

 ٩درصدی مواد خوراکی طی  ۶٧حال اگر تورم 
 ١١ماه گذشته را به مبلغ فوق اضافه کنيم، به رقم 

يعنی يک .  رسيم هزار تومان می ۵١۴ميليون و 
خانوار در ماه تنها برای سيرکردن شکم و نه 

های ضروری و نه يک غذای  بيشتر، برای حداقل
های الزم  واقعا سالم، و تامين پروتئين و ويتامين

ميليون و  ١١بويژه برای رشد کودکان، ماهانه به 
هزار تومان نياز دارد و باز تاکيد کنيم که  ۵١۴

های  های افراد و يا ارگان رقم براساس داده  اين
فرامرز توفيقی رئيس تشکل .  حکومتی است

کميته دستمزد کانون شوراهای اسالمی "دولتی 
 ٢٩٠ميليون و  ١٨مهرماه خط فقر را "  کار

هزار تومان براساس برآورد آن کميته اعالم 
کرده بود، در حالی که حداقل دستمزد کارگران 

 !!ميليون تومان است ۶در ايران حدود 
های منتشره در  از روزنامه"  تجارت نيوز"

آذر گفتگويی با  ۶فضای سانسور داخل کشور، 
وحيد محمودی که اين روزنامه آن را اقتصاددان 

ها در مورد خط فقر تحقيق  معرفی کرده و سال
نقل از وی نوشت،  کرده است، منتشر کرد و به

خط فقر مطلق برای يک خانوار دو نفره ساکن 
ميليون تومان و برای خانوار   ٣٢شهر تهران 

 ٧٠٠ميليون و  ١۵روستايی در استان تهران 
اين روزنامه نتيجه گرفته بود .  هزار تومان است

ميليون  ۴٢نيمی از جمعيت ايران يعنی بيش از 
ست  اين در حالی.  نفر زير خط فقر مطلق هستند

ميليون نفر  ٢۶که بر اساس گزارش وزارت کار 
 . زير خط فقر مطلق هستند

حال اين را هم در نظر بگيريم که در روزهای 
اخير و با کاهش مجدد ارزش لایر در برابر 
ارزهای خارجی و رسيدن بهای ارزها از جمله 

سابقه، قيمت کاالها نه  دالر به رکوردهای بی
برای نمونه يک .  روزانه که ساعتی افزايش يافت

در طول تنها دو ساعت با  ١٣مدل از آيفون 
ميليون  ١٠٠ميليون افزايش قيمت به  ١٠حدود 

تومان رسيد، موضوعی که باعث تعطيل شدن 
های فروش موبايل در پاساژ عالءالدين  مغازه

هزار  ۴٠وقتی بهای يک کيلو پياز به .  تهران شد
رسد، بايد گفت مردم ديگر نان و پياز  تومان می

هم برای خوردن ندارند، همان نان و پيازی که 
ی خالی بود و  از سفره حکايتدر ادبيات عامه 

البته اضافه کنيم که امروز در سفره بسياری حتا 
ای که سير بشوند، وجود  نان خالی نيز به اندازه

 .ندارد
های ضد کارگری  يکی از نتايج روشن سياست

طبقه حاکم، ارزان شدن بهای نيروی کار در 
اکنون نيروی کار  ای که هم گونه ايران است، به

ترين نيروهای کار  کارگران ايران يکی از ارزان
ی  يکی از نتايج بالواسطه.  در سطح جهان است

ارزان شدن بهای نيروی کار و نيز اتخاذ 
های ضد کارگری نئوليبرالی در اقتصاد،  سياست

گسترش فقر و بيکاری در ميان طبقه کارگر در 

ترين و  کارگری جمهوری اسالمی يکی از ضد
داری  ها در تاريخ سرمايه ترين دولت فاشيستی

 .است
گيری از ابزار  جمهوری اسالمی نه فقط با بهره

سرکوب، طبقه کارگر را از حزب سياسی خود 
ترين حقوق  محروم کرده ، بلکه حتا حداقلی

های  يابی يعنی ايجاد تشکل کارگران برای سازمان
در يک .  ها سلب شده است سنديکايی نيز از آن

کالم جمهوری فاشيستی اسالمی هرگونه تشکل و 
يابی طبقه کارگر را خطری برای  سازمان

 .کند موجوديت خود تلقی می
اما محروم شدن طبقه کارگر از حقوق مسلم خود 

يابی  در جمهوری اسالمی فقط به مساله تشکل
های اجتماعی،  در تمامی عرصه.  شود محدود نمی

در جزء جزء زندگی کارگران که بنگريم، اين 
شود که در  واقعيت در برابر ما هويدا می

داری حاکم بر ايران که  مناسبات سرمايه
جمهوری اسالمی حافظ آن است، کارگران ايران 

داری  در شرايط معيشتی حتا بدتر از دوران برده
 .برند بسر می

داری مالک برده بود،  دار در مناسبات برده برده
طور که مالک زمين و ديگر ابزار توليد بود  همان

و برده نيز مانند زمين و ديگر ابزار توليد، فاقد 
که برده  دار به دليل آن برده.   هرگونه حقوقی

شد، در حدی که  بخشی از اموال وی محسوب می
چنان کار بکشد، نيازهای او را  بتواند از برده هم

اما .  کرد البته در همان حد که گفته شد، تامين می
داری حاکم بر ايران،  در مناسبات کثيف سرمايه

که عموم مردم ايران مانند يک برده  جدا از آن
فاقد هرگونه حقوق سياسی و اجتماعی هستند، 

های مهمی از جامعه از جمله بخشی از  بخش
های  طبقه کارگر ايران حتا از همان حداقل

کننده معاش روزمره روزمره  ناچيزی که تامين
وی برای زنده ماندن و کارکردن ضروری است، 
برخوردار نيستند و البته سال از پی سال بر تعداد 

 . شود اين بخش از جامعه افزوده می
به اعتراف وزارت کار جمهوری اسالمی و 

اين "  پايش خط فقر"ی  براساس گزارش ساالنه
ميليون نفر از جمعيت کشور  ٢۶خانه،  وزارت

چه که اين  کنند، آن در چنين شرايطی زندگی می
اطالق "  زير خط فقر مطلق"گزارش به آن 

تر از  واقعيت اما بسيار دردناک.  کند می
 .های رسمی است گزارش

براساس گزارش فوق، خط فقر مطلق در سال 
 ۵٠با رشد حدود  ٩٩نسبت به سال  ١۴٠٠

هزار تومان  ۶٨٢درصدی به يک ميليون و 
ی آخرين  اما برپايه.  سرانه در ماه رسيده بود

با گذشت تنها  ١۴٠١برآوردها، خط فقر در سال 
درصدی نسبت به  ٧٠ماه از سال با رشد حدود  ٩

هزار تومان  ٨۵٠ميليون و  ٢به  ١۴٠٠سال 
چنين خط  گزارش فوق هم.  سرانه در ماه رسيد

طور  نفره را به ۴فقر مطلق برای يک خانوار 
هزار تومان و برای  ٧٠٠ميليون و  ٧متوسط 

هزار تومان  ٧٠٠ميليون و  ١۴شهر تهران 
 .اعالم کرد

پُرواضح است که ارقام ارائه شده در گزارش 
بار بودن آن، باز نسبت به  رغم فاجعه فوق به

برای نمونه .  تر هستند واقعيت بسيار پايين
کانون "اسفندماه سال گذشته هادی ابوی دبيرکل 

که يک تشکل "  های صنفی کارگران عالی انجمن

 برای پاره کردن زنجيرهای بردگی
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١از صفحه   

۵درصفحه   

شورای هماهنگی و همبستگی "نقدی بر عملکرد 
 "کارکنان رسمی صنعت نفت

فضای صنعت نفت بسی ملتهب است و .  است
رغم اعمال کنترل پليسی، روحيه اعتراضی  به

اعتراضات مکرر پرسنل نفت نيز .بسيار باالست
درحال حاضر نيز .گويای همين واقعيت است

سکوی پارس جنوبی  ٣٧سکو از  ٣۴کارکنان 
برند و به خاطر خلف  در اعتراض به سر می

وعده مقامات وزارت نفت و عدم رسيدگی  به 
گونه گزارشی از ميزان  های خود، هيچ خواست

توليد در اين سکوها را به مقامات باالتر ارسال 
 . اند نکرده

های سياسی و اقتصادی  رغم وجود زمينه علی
مساعد بروز اعتراض گسترده در نيمه دوم سال 
جاری، اما ظرفيت اعتراض و انرژی بالقوه 
مبارزاتی در نفت، سازمان نيافته و هنوز در 
شکل اعتصاب متشکل و سراسری خود را نشان 

تا آنجا که به کارکنان رسمی نفت .نداده است
گردد، بعد از تجمع سراسری و بزرگ  برمی

که  ١۴٠١شهريور  ١٢کارکنان صنعت نفت در 
تن از معترضان  ۶٧شدت سرکوب شد و  به

شورای هماهنگی و "  بازداشت و زندانی شدند، 
همبستگی کارکنان رسمی صنعت 

(  نفت هنوز )  پس شورای هماهنگی ازاين" 
نتوانسته است اعتراض متشکلی را در آن ابعاد 

دهی کند و يا فراتر از آن، اعتصاب  سازمان
. سراسری کارکنان صنعت نفت را سازمان دهد

البته به نسبتی که به ماهيت "  شورای هماهنگی"
های دروغين و پوشالی مقامات وزارت  وعده

قانون وظايف و  ١٠نفت در مورداجرای ماده 
اختيارات وزارت نفت پی برده و بيهوده بودن 
گفتگوهای فرسايشی با اين مقامات و 

سرانجام را دريافته است،  های بی نگاری نامه
دهی کارزار مبارزاتی  سوی سازمان به

شورای هماهنگی در .  گيری نموده است جهت
ماه برای تجمع کارکنان  فراخوانی که دوم دی

فقط وزارت  ماه صادر نمود، نه رسمی دردهم دی
نفت بلکه کل دستگاه حاکم را مورد خطاب 
قرارداد و به مبارزه طلبيد و ازجمله چنين 

های  آگاه باشيد که فروريختن کاخ:"نوشت
ستمگری شما نزديک است، با دم شير بازی 

کنيد، بدانيد که اين شير خفته در آستانه خرد  می
چندان سخت شماست، اين  های نه کردن استخوان
 . ميدان ، بتازيد تا بتازيم گوی و اين هم

را به خاطر بسپاريد، آغازی  ١۴٠١ /١٠/١٠
ايد که در  ما را بر آن داشته !دگر خواهيم داشت

بنيانتان باشيم ،  های بی انديشه فروريختن کاخ
راه خشم ما باشيد که کوبنده خواهيم  به چشم
 ."باريد

گيری را اگرچه در  اين راديکاليسم و جهت 
کم دو ماه اخير اين شورا  های دست اطالعيه

توان مشاهده نمود، اما متأسفانه بايد  وضوح می به
گيری و تهديدات  گفت راديکاليسم از حد موضع

نوشتاری فراتر نرفته و به يک اقدام اعتراضی 
مؤثر و منسجم سراسری در شکل اعتصاب فرا 

ای رخ  ماه، بارش کوبنده دهم دی.نروئيده است
نداد که بماند، پاسخ کارکنان صنعت نفت حتی 

" فراخوان و بيانيه راديکال .  نيمه کوبنده هم نبود
دی،  ١٠برای تجمع در روز "  شورای هماهنگی

فقط .  مورد استقبال کارکنان صنعت نفت واقع نشد
جمعی از کارکنان شرکت نفتی آذر مهران در 
استان ايالم، تعداد اندکی در شرکت نفت و گاز 
پارس و کارکنان پااليشگاه آبادان به اين فراخوان 

اين عدم استقبال !  پاسخ مثبت دادند و ديگر هيچ
يابی  تا اين لحظه، علت"  شورای هماهنگی"را 

"نکرده است عدم پاسخگويی "شورای هماهنگی. 
کارکنان رسمی صنعت نفت به فراخوان تجمع در 
روز دهم دی را موردبررسی قرار نداده  و نتايج 

در "  شورای هماهنگی. "  آن را انتشار نداده است
گيری اين  دی خود ضمن اشاره به شکل ١۴بيانيه 

تشکل، درباره کارنامه خود درزمينٔه پيگيری 
: نويسد مطالبات کارکنان صنعت نفت می

آذرماه  ٢۶شهريور و  ١٢در دو تاريخ ...شورا"
،  برای اعتراض مدنی در مناطق عملياتی 

جالب اين است که در ."فراخوان انجام داده است
شورای "های  اين توضيحات و تشريح فعاليت

فقط بحث و تحليلی از چرائی  نه"  هماهنگی
ماه نشده  ناموفق بودن فراخوان و تجمع دهم دی

بلکه حتی هيچ صحبتی از فراخوان و تجمع دهم 
 .ماه به ميان نيامده است دی

البته حساسيت رژيم در صنعت نفت و کنترل 
امنيتی در محيط کار را نبايد ازنظر   -شديد پليسی
بعد از انتشار فراخوان برای تجمع .  دور داشت

ماه، دستگاه امنيتی و حراست، تعداد  روز دهم دی
زيادی از کارکنان پيشرو در نفت و پتروشيمی را 

. احضار نمود و مورد بازجويی و تهديد قرارداد
نيروهای سرکوب و اطالعاتی ضمن بازجويی از 

ها را به اخراج از کار تهديد  اين کارکنان، آن
سازی برای کارکنان آگاه و مبارز  پرونده.اند کرده

ی  گيرد که هنوز پرونده نفت در حالی صورت می
شهريور همچنان باز  ١٢بازداشتی روز  ۶٧

فشار و  ها همچنان تحت است و بسياری از آن
همه،  بااين.  پيگرد نيروهای سرکوب قرار دارند

اين فاکتور اگرچه درجای .  تمام ماجرا اين نيست
خود بسيار مهم است اما کل ماجرا و فقدان 
اعتراض و اعتصاب سراسری را توضيح 

در اينجا عدم استقبال کارکنان رسمی .دهد نمی
شورای "ها نسبت به  اعتنائی آن نفت يا بی

در .  و فراخوان اين تشکل مطرح است" هماهنگی
شورای "اعتباری  اينجا حد و حدود اعتبار يا بی

درميان کارکنان رسمی صنعت نفت "  هماهنگی
در اينجا کم و کيف فعاليت و جديت .مطرح است

کافی نيست .  مطرح است"  شورای هماهنگی"
انتشار "  شورای هماهنگی"فراخوانی از سوی 

تر از آن اين است که با کارکنان  مهم.  يابد
. موقع تماس برقرار شود های مختلف به بخش

"دهی بايد نيرو گذاشت برای سازمان شورای . 
هماهنگی تنها به صدور يک فراخوان کفايت کرد 

دهی نبود و بدون  طورجدی پيگير سازمان اما به
هرچه هست .دهی، نتيجه کار معلوم است سازمان

اما نشانی از اين واقعيت است که جای يک تشکل 
جدی راديکال و يکدست سراسری متکی به توده 
کارکنان صنعت نفت که بتواند اعتراض و 

. اعتصاب سراسری را سازمان دهد خالی است
تشکلی قادر است چنين اعتراض و اعتصابی را 
سازمان دهد که تکليف خود را با اميدهای واهی 

به مقامات وزارت نفت يکسره ساخته و تمام 
گاه خود را بر بسيج هرچه بيشتر کارگران و  تکيه

طور عملی  کارکنان صنعت نفت قرار دهد و به
دهی  وارد يک کارزار مبارزاتی جدی و سازمان

شورای "دهد که  شواهد نشان می.  اعتصاب شود
فاقد اين چابکی است و هنوز قادر "  هماهنگی

نشده است عزم خود را جزم کند و کاری 
نظر از اينکه ماجرای  صرف.کارستان انجام دهد

ماه تا چه ميزان  شکست فراخوان و تجمع دهم دی
مربوط به تمايل کارکنان برای حضور يا عدم 
حضور در آن بوده باشد، اما واقعيت اين است که 

ای  چنين اراده"  شورای هماهنگی"در خود 
نيرويی در درون اين شورا .  ضعيف است

کند و بازدارنده است،  صورت ماند عمل می به
وگرنه کارکنان رسمی صنعت نفت چنانکه از 

اند، از برگزاری  تاکنون بارها نشان داده ٩٩سال 
اند و  تجمعات گسترده و وسيع هيچ ابايی نداشته

بسيار محدود "  شورای هماهنگی"افق ديد .  ندارند
های اعتراضی  ريزی دماسنج برنامه.  است

شورای ."است"  قوانين مدنی"  شورای هماهنگی
دی خود  ١۴در بيانيه "  هماهنگی

هايی که از سوی شورا  برنامه:"نويسد می
کارگيری  گردد با نگرش به به ريزی می برنامه

اين شورا بارها ".  پذيرد قوانين مدنی صورت می
های خود، روی اين  ترين بيانيه حتی در راديکال

موضوع تأکيد داشته و در همه حال مراقب بوده 
اعتراض کارکنان صنعت نفت،خللی بر توليد 

اعتراض باشد اما همزمان چرخ توليد .  وارد نکند
تنها صحبتی  نه.  هم بچرخد و دولت متضرر نشود

از تعطيل و توقف توليد درميان نيست بلکه از 
اتخاذ هر شکلی از مبارزه که بخواهد توليد را 

قانون "کاهش دهد نيز پرهيز نموده و با توسل به 
و به بند کشيدن هرگونه اعتراض در اين "  مدنی

شورای ."چارچوب، با آن مخالفت نموده است
البته ادعا نموده اقدامات شورا بر "  هماهنگی

اساس نظرسنجی همکاران اجرايی 
پرسش اما اين است که کارکنان رسمی .شود می

نفت آيا همين شيوه اعتراض يعنی تجمع موقت 
در محل کار و درهمان حال ادامه کار بدون 

دانند؟ آيا اين  های توليد را کافی می خواباندن چرخ
شيوه اعتراض برای عقب راندن وزارت نفت 

آيا همين .تاکنون جواب داده و نتيجه داشته است
کافی است که چند تن از کارکنان با در دست 

کنند؟  گرفتن کاغذی، خواستشان را عنوان می
ترديدی در اين مسئله نيست که با توجه به شرايط 

توان از  های مبارزاتی در هر مجتمعی می و سنت
. اشکال گوناگون مبارزه و اعتراض استفاده کرد

اشکال گوناگون مبارزه هرکدام در حدودی 
حتی اعتصاب غذای .  توانند مؤثر باشند می

آبان نيز که  ١۶کارکنان رسمی نفت در تاريخ 
يک اقدام و اعتراض نمادين بود تأثيرات جزئی 

تمام مسئله اما بر سر اين است که .خود را داشت
اند و  اين اعتراضات کار آيی الزم را نداشته

کدام دولت و وزارت نفت آن را به  هيچ
نشينی و پذيرش خواست کارکنان رسمی  عقب

وانگهی مگر اعتصاب و .  اند وادار نساخته
" مدنی"های توليد يک مبارزه  خواباندن چرخ

بايد به "  شورای هماهنگی "  نيست و باالخره 
کارکنان رسمی صنعت نفت پاسخ دهد آيا دست 

که اين شورا "  قوانين مدنی"کشيدن از کار در 
 گيرد يا نه؟ کند جای می مدام بران تأکيد می
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۴از صفحه   

 تشديد مبارزه،          
 ها و  راه مقابله با اعدام   

 گری جمهوری اسالمی وحشی
 

 !مردم مبارز ايران
 

ماه، جالدان حکومت اسالمی دو  دی ١٧سحرگاه روز شنبه .  جمهوری اسالمی جنايت ديگری آفريد
های فرمايشی و با اعترافات  تن از جوانان مبارز، دمحممهدی کرمی و دمحم حسينی را که در دادگاه

ازاين دو مبارز موج اخير  پيش.  شده بودند، به دار آويخت ساختگی زير شکنجه به اعدام محکوم
 .آذر اعدام شدند ٢١و  ١٧جنبش انقالبی مردم ايران، محسن شکاری و مجيد رضا رهنورد نيز در 

 
ها با جنايت و کشتار مردم عجين بوده است،  آدمکشان حاکم بر ايران که تمام دوران موجوديت آن

هزارتن  ٢٠تن از مردم ايران را به قتل رسانده و نزديک به  ۵٢٠روز گذشته،  ١١٠تنها در طول 
 . اند ها به بند کشيده ترين شکنجه وسطايی، زير وحشيانه های قرون را در زندان

 
تن  از زنان و مردان و کودکان کم  ۵٢٠کشتار .  پذير نيست گری و جنايات اين رژيم پايان اما وحشی

ريزی در سه ماه گذشته، بسنده  ناپذيری ارتجاع حاکم بر ايران را به خون سن و سال، عطش سيری
تاکنون خبر از صدور حکم قتل الاقل ده تن .  شود درپی صادر می احکام قتل مبارزان پی.  نکرده است

های جديد را  های زنجيری رژيم، موج وسيعی از بازداشت سگ.  شده است ديگر از مبارزان اعالم
 .اند و در چند روز گذشته خبر بازداشت صدها تن در سراسر کشور انتشاريافته است آغاز کرده

 
خانه آدمکشی اسالمی موسوم به قوه قضائيه جمهوری اسالمی، شب و روز مشغول به کار  قصاب

ای را برای آدمکشی  های جديد و ويژه وکار اين آدمکشان چنان رونق گرفته است که شعبه کسب. است
ها با اندکی فروکش جنبش، فرصت را غنيمت شمرده تا پيش از فرارسيدن موج  آن.  اند داير کرده

 .المدت محکوم کنند طويل   وسيع بعدی جنبش، اسرا را به مرگ يا زندان
 
اما مبارزان نه .  گری از تعداد مبارزان کاسته خواهد شد ارتجاع بر اين پندار است که با اين وحشی 

ها تن از مردم ايران هستند که قهرمانانه به نبرد برای برانداختن  ها هزار، بلکه ميليون هزاران و ده
 .اند قاتالن و ستمگران حاکم بر ايران به پا خاسته

 
گری جمهوری اسالمی راه ديگری جز سرنگونی  برای نجات از فجايع و وحشی!  مردم مبارزه ايران

مبارزه خود را برای سرنگونی طبقه ستمگر حاکم بر ايران .  اين رژيم تبهکار و آدمکش وجود ندارد
 .تشديد کنيد

 
با محکوم کردن اعدام دمحممهدی کرمی و دمحم حسينی، مردم مبارز ايران را به )  اقليت(سازمان فدائيان

ها و سرنگونی رژيم جنايتکار و آدمکش جمهوری  تشديد مبارزه برای متوقف ساختن موج اعدام
 .  خواند اسالمی فرامی

 
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

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

 ١۴٠١ماه  دی١٧
 

 يیحکومت شورا -کار نان آزادی

شورای "  دی  ١۴افزون براين در بيانيه 
يک خبر و موضوع بسيار مهمی نيز "  هماهنگی

اين خبر حاکی از آن است که .شده است عنوان
در نظر دارد نيروهای جوان " شورای هماهنگی"

 :شده در بيانيه گفته.نفسی را وارد شورا کند و تازه
کارگيری  اکنون شورا بر آن است که با به هم"  

نفس و تربيت نسلی نو ،  نيروهای جوان و تازه
گسيل کردن  .مطالبه گری نوينی را آغاز کند

مهارت و کاردانی، از کنشگران کارکشته به اين 
نسل نو، بخشی از برنامه اين شورا برای 

باشد، تا  های آينده با وزارت می برگزاری نشست
اين همکاران فريادهای خفته در گلوی کارکنان 

 ."نفت باشند
کنونی "  شورای هماهنگی"اگرچه افق ديد 

ازاين نيز اشاره شد، محدود است و  چنانکه پيش
شود که  وضوح ديده می قول نيز به در اين نقل

دست از نشست و مذاکره با مقامات وزارت نفت 
و اميدهای واهی به معجزات اين مذاکرات نشسته 

همه ورود نيروی نسل جوان به  است، بااين
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی "

بايد تالش .را بايد به فال نيک گرفت" صنعت نفت
و ترغيب کرد و اميدوار بود نيروهای جوان و 

ترکيب شورا را به سود .  آگاه وارد شورا شوند
. کارکنان و اعتراضات راديکال تغيير دهند

عناصر ماند و بازدارنده درون شورا را که مانع 
پيشرفت جنبش اعتصابی در نفت هستند کنار 

را در "  شورای هماهنگی "  زمام امور.  زنند 
ای در تشکل کارکنان  گيرند و روح تازه دست

تنها تشکلی قادر به .  رسمی صنعت نفت بدمند
پاسخگويی معضالت کنونی کارکنان رسمی 

ها است  صنعت نفت و هدايت درست مبارزات آن
تنها .  گاهش توده کارکنان و کارگران باشد که تکيه

طور  تشکلی قادر است کارکنان صنعت نفت را به
کامل نمايندگی کند و مبارزات جاری را به 
سرانجام برساند که پا را از حد صرفاً شعارها و 

 .های راديکال فراتر بگذارد بيانيه
بايد در عمل و با "  شورای هماهنگی" 

دهی  اشکال مؤثر مبارزه به شعارهای  سازمان
. اش وفادار بماند های انتشاريافته راديکال اطالعيه

شده بايد  رفته و پايمال برای احقاق حقوق ازدست
ستمگری نخواهد بود مگر آنکه ستم پذير .جنگيد

گاه در برابر  های آگاه و دلير هيچ انسان.  زاده شود
وقت آن است که  .کج نخواهند کرد ستم ، گردن

بار،  آستين همت باال زنيم و بخوانيم ، مرگ يک
سر از پيله برون آريم که دگر .  بار شيون يک

هنگام خفتن نيست، زمان، زمان همبستگی و به 
  .پا خاستن است

اين عبارات پرشور و راديکال همه برگرفته از 
" شورای هماهنگی"  دی  ١۶اطالعيه مورخ 

کننده چنين مواضع  باورکردنی نيست بيان.  است
آوری به يک شيوه  راديکالی باشی اما از روی

دهی اعتصاب  جدی مبارزه کارگری  و سازمان
های گذشته دورتر به کنار،  سال.  امتناع ورزی

 ١٠اما بعد از پيگيری مداوم برای اجرای ماده 
قانون وظايف و اختياران وزارت نفت از سال 

های مقامات  تاکنون و بعدازآنکه تمام وعده ٩٩

ويژه مقامات وزارت نفت برای اجرای  دولتی به
شورای "اند،  اين ماده يکسره پوچ ازکاردرآمده

بازهم دل درگرو اين حضرات دارد و "  هماهنگی
ها است و در همين اطالعيه  در توهم معجزات آن

ماه  برای راستی آزمايی تا بيستم دی"  نويسد می
 "کنيم بردباری می

سال  ١٠.  که مايه تعجب و شگفتی است راستی به
شورای ."  برای راستی آزمايی کافی نبوده است

ظاهراً در دوره حيات خود نيز هيچ "  هماهنگی
معياری برای راستی آزمايی مقامات دولتی 

. بازهم سرگردانی و انتظار بيهوده.  نداشته است
انتظار بيهوده و .  ها بايد پايان داد به اين شيوه

توهم نسبت به مقامات .  سرگردانی بس است
. وقت انتظار و بردباری نيست.  دولتی بس است

زمان، زمان . "های سراسری است وقت اعتصاب
 "!به پا خاستن است

شورای "نقدی بر عملکرد 
هماهنگی و همبستگی 
 "کارکنان رسمی صنعت نفت
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و وضعيت )  مهسا(ياد ژينا همزمان با خيزش زنده
انقالبی فراگير سراسری، ايذه يکی از شهرهايی 

سابقه .  فوريت وارد نبرد انقالبی شد بوده که به
خيزش عمومی و اعتراض خيابانی مردم ايذه 

و جلوتر  ۶٨عليه رژيم اسالمی به سال 
خيزش و اعتراضات از آن سال .گردد برمی

تناوب در اين شهر رخ داد،  آخرينشان  تاکنون به
ياد مهسا در  يکی مانده به قيام بعد از قتل زنده

ياد هادی بهمنی در  بود که زنده ١۴٠٠سال 
های  جريان اعتراضات مورد اصابت گلوله

 .     پاسداران رژيم قرار گرفت و جان باخت
ايذه به لحاظ شهری، محالتی تنيده درهم  دارد با 

مردم ايذه به علت مشکالت و .  جمعيتی فشرده
طور  محروميت، بيکاری عدم اشتغال و همين

اقتصادی در   -ماندگی در عرصه اجتماعی  عقب
طول چهار دهه اخير مترصد بودند تا در هر 
فرصتی  نارضايتی  خود را در شکل عمومی با 

اين شهر با .  تظاهرات خيابانی ابراز دارند
هزار نفر به معنی واقعی  ٢٠٠بر  جمعيتی بالغ

کلمه فاقد يک صنعت ، کارخانه و مرکز 
ها پيش مردم ايذه از طريق  سال.   کارگری است

کردند و  پروری و کشاورزی امرارمعاش می دام
بخشی از نيروی انسانی اين شهر برای کار 

ً  به در .رفتند طور قاچاق به کويت می عمدتا
های اخير دامداری و کشاورزی اين شهر که  دهه

ً ديم بود، مثل تمام جاهای ايران به ورطه  عمدتا
 سقوط و نابودی کشيده شد

ترکيب جمعيتی شهر ايذه همزمان با جنگ 
ارتجاعی ايران و عراق و با مهاجرت بخشی از 

زده خوزستان مانند  مردم شهرهای جنگ
. طور محسوسی به هم خورد خرمشهر و آبادان به

و تخليه  ٣اندازی پروژه سد کارون  با راه
روستاهای حوزه آبگير سد، جمعيت تمام 
روستاهايی که درخطر فرورفتن در آب بود، 

طور  جمعيت شهر به.  سرازير شهر شدند
زمان کوتاهی  مدت.  چشمگيری افزايش پيدا کرد

فصل، که بخشی از نيروی انسانی  اندازه يک به
 ٣وساز کارون  اين شهر، در پروژه ساخت

عسل در  مشغول کار بودند، مانند خاطره و ماه
اگرچه جان .  مانده است ذهن مردم اين شهر باقی

ها و صدها کارگر در بدترين شرايط  ايمنی  ده 
آنچه طی بيش از چند .  قربانی حوادث کار شدند

دهه بر مردم اين شهر گذشته، فقر و نداری برای 
ها بوده، بيکاری، آوارگی برای  خانواده
عنوان  های انسانی جوان اين شهر که به نيروی

ترين کارگرانی بودند که  کش کارگر پروژه ، ستم
ها در شرايط بد زيست، کار وزندگی دور از  ماه

ماه بيشتر يا کمتر دور از  ٢--٣خانواده گاه مدتی 
خيلی جاها .  برند همسر ، بچه و خانواده بسر می

ای شناخته  و بيشتر مواقع ايذه با کارگران پروژه
هايش برای  طور که با خيزش همان.شود می

جامعه روشنفکری ايذه، .آشنا است بسياری نام
معلمان، فرهنگيان، نيروها و فعالين سياسی در 

ای اين  شهر،  همکاری با فعالين کارگری پروژه
بارزم متشکل خود به مقابله با دشمنان 

جو شهر ايذه همزمان با خيزش .اند برخاسته
دار بود و در  ياد بسيار ملتهب و تب مهسای زنده

. مشاهده بود چهره و رفتار جوانان در شهر قابل
رژيم هم با توجه به ضرب شستی که در 

های قبلی مردم ايذه نوش جان کرده  تظاهرات
خوبی واقف به خيزش مردم شده بود،  بود، به

دانست که آستانه خشم و نفرت مردم  خوبی می به
برای .  نسبت به رژيم درحال لبريز شدن است

دست باال پيدا کردن و زهرچشم گرفتن از مردم، 
يکی دو روز .  تظاهرات آنان را به خون کشيد

بعدازاين تظاهرات بود که با ايلغارهای شبانه و 
ها  بيش از صد نفر از جوانان  يورش به خانه

رژيم برای ناکام گذاشتن .  شهر را دستگير کردند
حرکت انقالبی مردم ايذه و به بيراهه بردن آن، 
به کشتار ، سرکوب و خفقان در اين شهر اکتفا 

سازی خود در همسوئی  نکرد بلکه با روش عادی
با مردم و نفوذ در درون جنبش و صفوف مردم و 

طلب وسيعاً وارد  در همکاری با جريانات سلطنت
که  درحالی.  کارزار سياسی عليه مردم شده است

کمترين فضائی برای فعاليت دمکراتيک برای 
نيروهای انقالبی وجود ندارد، رژيم با سرکوب 

هويت کردن  نيروهای انقالبی و در راستای بی
حرکت مردم ،اقدام به ايجاد مراکز پخش 
خبررسانی جعلی و قالبی برای گمراه کردن 

کانال تلگرامی بانام قيام ايذه راه .  مردم کرده است
انداخته با پخش نام و افشاء هويت افراد خبرچين 
دست چندم ولو رفته اطالعات، به پخش 
شعارهای ضدانقالبی در راستای سلطنت و 

اين روش انتخابی رژيم و .  پردازد واليت می
ها و تجمعات مردم از  شعارهايی که در مراسم

شود، دقيقاً  طرف عوامل نفوذی رژيم سر داده می
سازی اهداف انقالبی مردم ايذه  در جهت خنثی

رژيم با اين وسيله حاضر است تن به .  است
حال  های اعتراضی مردم بدهد ،اما درعين حرکت

جلوی برخوردها و جنبش مردم که برای رژيم 
نمود اين نوع از .  شود کشنده است گرفته می

های ضدانقالبی به تمام معنی رژيم را در  تالش
باخته در زير شکنجه  مراسم چهلم جوان جان

توان مشاهده  ياد حامد سلحشور می زنده
ها  ها، پالکاردهايی که امکان چاپ آن عکس.کرد

در هيچ کجای ايذه وجود ندارد، شکل نمايش آنان 
در خدمت سلطنت و واليت، نشان دادن آنان در 

شود،بيش از آنکه  خوبی مشاهده می عکس به
بيانگر حرکت جمعيت باشد، نشانگر جريانی 

. شده و علم کردن سلطنت عليه مردم است هدايت
برانگيز نيست وقتی رژيم تا سرحد مرگ  سؤال

يک جوان راديکال را برای نوشتن يک شعار 
کند، يا برای يک اعالميه  شکنجه و زندان می
شده از طرف هواخواهان  چهار خطی پخش

جريانات انقالبی کمونيست،اعالم وضعيت 
کند و تمام  اضطراری در سطح استان می

تشکيالت اطالعات ،اطالعات سپاه شهربانی 
برای دستگيری نويسنده يا نويسندگان آن ....و

شوند، چطور سپاه پاسداران و اطالعات  بسيج می
راه  طلبان برای به بی رژيم در همسوئی با سلطنت

شوند دست به  بردن حرکت مردم حاضر می
حتی اگر شده از روی ناچاری و .  خودزنی بزنند

برای به گمراهی کشاندن حرکت مردم، در 
تظاهر و همراهی با مردم شعار مرگ بر 

 .ای سر بدهند خامنه
روی سخن ما با کارگران، معلمان،  

روشنفکران، فعالين سياسی و جوانان زن و مرد 
اين بار  ۵٧نگذاريم فاجعه و تراژدی بهمن .است

در سال .  به شکلی مسخره و کمدی تکرار شود
های رنج و کار و زحمتکشان بودند که  توده ۵٧

در راستای تحقق اهداف پيشروانه و مترقی 
اجتماعی در جنبش انقالبی مشارکت عمومی 

داری  خمينی از طرف کشورهای سرمايه.  داشتند
جهانی و امپرياليست برای غصب انقالب و به 

امروز شاهد تکرار .بيراهه بردن آن تجهيز شد
داری جهانی برای  همين سناريو هستيم ،سرمايه

منافع خود به آلترناتيو سازی برای مردم در 
تالش است تا اين بار سلطه خود را از طريق 

داری  کشورهای سرمايه.  سلطنت دوباره احيا کند
های مردم  با دخالت درروند و سرنوشت انقالب

ايران در انتخاب نيروی جايگزين تنها به دو 
های سلطنتی و فقاهتی بسنده  گزينه ارتجاعی رژيم

که شعارهای محوری انقالب  درحالی.  کنند می
چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر "–مردم 
نه شاه می خوايم نه مال، قدرت به "يا "ستمگر

ای برای عبور از  و مرگ بر خامنه"  دست شورا
داری سرمی دهند،آنان  های سرمايه رژيم

ها در دور باطل ميان حکومت  خواهند توده می
که انقالب   ست اين درحالی.  شاه و شيخ باقی بمانند

ايران با محوريت شعارهای فوق و شعار زن، 
زندگی آزادی، کار، نان، آزادی، حکومت 
شورايی درحال  پيشروی است، اين انقالب 

های انقالبی و  ما همه توده.  سرباز ايستادن ندارد
خوانيم تا در  مردم زحمتکش آزاديخواه را فرامی

ً اجتماعی حاکميت شورايی  تحقق اهداف عميقا
کارگران زحمتکشان به مقابله با ارتجاع مذهبی و 

های فعال  با ايجاد هسته.  ارتجاع سلطنتی برخيزند
سياسی ، دخالت گری انقالبی خواب بانيان 

داری ضد مردمی ارتجاعی،  های سرمايه حکومت
.  سلطنت و فقاهت را به کابوس تبديل کنند

داری را به هم  سلطنت و واليت حکومت سرمايه
دهی  بياييم با سازمان.  کنند کاری می ديگر پاس

کار تشکيالتی و انقالبی بازی واليت و سلطنت 
برای رفاه، آبادانی، برای .  را به هم بزنيم

های  بهداشت، برای آموزش و برای بيمه
اجتماعی همگانی، برای پيشرفت سعادت و 

ها و مردم در جهت يک زندگی  بهروزی توده
انسانی و حاکميت شورايی کارگران زحمتکشان 

 . ،تالش کنيم
 

 ! باد سوسياليسم باد انقالب، زنده زنده
 حکومت شورايی -کار نان آزادی

 -هسته کارگری حميد اشرف 
 فعالين کارگری جنوب 

١۴٠١/١٠/١۵ 

 زنده باد سوسياليسم 
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اعصاب و روان کارگر حالت فرسايشی پيدا کند 
و با گذر زمان دچار روزمرگی و مرگ تدريجی 

معادل حقوق  يک نيروی قراردادی  در .  شود
 ۴٠وزارت نفت در بخش رسمی چيزی حدود 

ی مزايايی که به اين  عالوه شود به ميليون می
اما در طول .  گرفته است نيروی رسمی تعلق می

سال با پرداخت حقوقی نصف نيروی  ١١اين 
گونه مزايا و امتيازی به اين  رسمی و بدون هيچ

نيرو، توانسته است سود سرشاری از طريق 
اين سود سرشاری .  استثمار اين نيرو کسب کند

که از قبل نيروی کار ارزان و استثمار شديد 
شود بسيار زياد و  کارگران قراردادی حاصل می

چنان چشمگير است که وزارت نفت درحال تغيير 
به اين شکل از قرارداد ، تمامی قراردادهای خود

طور مشخص  های جديد به لذا در آزمون.  است 
قيد نموده است که در صورت قبولی در آزمون، 

. شود شدگان قرارداد موقت بسته می با قبول
سال در کنار  ١١نيروی قراردادی در طول اين 
رغم کار مساوی و  نيروی رسمی کارکرده و علی

يکسان با کارگر رسمی اما حقوقش نصف و حتی 
نيروی .  سوم نيروی کار رسمی  بوده است يک

قراردادی که در تمام اين مدت در تنگنا و 
فشارهای شديد اقتصادی قرار داشته است  تحت

تنها اميدش اين بوده که روزی قراراست رسمی 
اما رسمی که نشد هيچ بلکه وزارت نفت هم . شود

به استثمار نيروی کار و پرداخت مزد کمتر از 
طريق قراردادهای موقت و کار اقماری با 

ای و چه ازلحاظ  کمترين تعهد چه ازلحاظ بيمه
امتيازی و مزايا، رواج بيشتری داد و حق کشی 

کارگر قراردادی با .  نيروی کار را تشديد کرد
تبعيض و تنش در محيط کار با حقوق کم درگذر 
زمان درگير يک خشم نهفته و خشونت سخت و 

های آن  های متعددی شده است که نشانه نابسامانی
. مشاهده است وضوح قابل ها به در خانواده

و روان و   بيشترين آمار بيماری اعصاب 
های خانوادگی در بين اين  بيشترين آمار درگيری

بسياری از .  شود وضوح ديده می نيروها به
های مداوم در  های قراردادی بعد از تالش نيروی

جهت احقاق حقوق خود و شکست در تمام 
اند که خود را  مراحل، دچار اين ذهنيت شده

ی کمتر بازنشسته و اعصاب خود را  باسابقه
تر کنند و از زير بار فشار استثمار بيرون  راحت
متأسفانه وزارت نفت نيز متوجه اين فرار .  بيايند

شده و از طريق مجلس دنبال وضع قوانين 
تر  نابرابر ديگری هستند تا دوره کار را طوالنی

. های بيشتری از کارگر کار بکشند کنند و سال
هدف اين است که با وضع قانون افزايش سابقه و 
سن بازنشستگی و حذف سختی کار، اين نيرو را 

دارند و چنان شرايط  سال سابقه نگه٣٠تا 
سال  ٢۵اند که اگر با  بازنشستگی را پيچيده کرده

سابقه هم درخواست بازنشستگی بدهيم ، يکی دو 
سال رسيدگی به پرونده  و کارهای اداری آن به 

سال نزديک  ٣٠کشد  تا سابقه کار، به  درازا می
 .شود

ی خاکی نيروی کار در  در هيچ کجای اين کره 
صنعت نفت با اين وضعيت و با اين دستمزدهای 

کمترين حقوق نيروهای .  کند اندک کار نمی
 ٧٠المللی  معادل  های بين صنعت نفت در شرکت

 شرايط  و معايب کار اقماری و معضالت قراردادهای موقت در صنعت نفت 

اين سربرگ يک فيش حقوقی نيروی نفتی است که در منطقه گچساران در حال کار است ولی 
.برايش نوشته شده ناحيه ايستگاه گاز اهواز، که خود دزدی در روز روشن است  
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اما وزارت نفت توانسته است .  ميليون تومان است
تعداد زيادی نيروی کار را با حداقل حقوق در 

روز  ١۴نيروی اقماری .  صنعت نفت نگه دارد 
تحت يک زندگی مجردی و تنها در محيط کار با 

ساعته با همان تنش و کار سخت  ١٢تايم کاری 
های نفتی  دنيا  نفتی و مساوی با تمامی شرکت

روز،  ١۴پس از .قرار دارد اما با کمترين مزد
شود تازه دنيای ديگری  وقتی وارد محيط خانه می

درگذر زمان .  شود  با مشکالت ديگری آغاز می
های متفاوت زندگی و کاری  ها و محيط اين ذهنيت

کند  گير می نيروی اقماری را منزوی و گوشه
بينيم وقتی نيرويی  وضوح می که به طوری به

شود، اکثراً دريکی دو سال اول  بازنشسته می
کاش .  دهد بازنشستگی جان خود را از دست می

فيش حقوقی .  توانستم خشم درونم را فرياد بزنم می
های حقوقی را  نيروی نفتی هرماه شکلی از آيتم

سال سابقه هم داشته باشی ٣٠دهد و اگر  نشان می
هيچ .  های حقوقی نخواهی شد متوجه روابط و آيتم

بخشی هم جوابگوی اين جريانات حقوقی 

٧از صفحه   

رانت و البی چهارچوب وزارت نفت .  شود نمی
جای تالش در جهت پيشرفت  دهد به را تشکيل می

و بهتر شدن کار ، بايد به فکر ايجاد رانت و البی 
. های حقوقی خود را زنده کنی باشی تا بتوانی آيتم

شوی که  ها تالش و کار متوجه می لذا بعد از سال
عمری با تالش و زحمت ، بيهوده گذراندی و 

شوی که برای پيشرفت کار و  متوجه اين مهم می
برای حقوق بيشتر نبايد کارکرد  بلکه بايد رانت 
را پيدا کرد، تا به اين امتيازها رسيد، تمامی اين 

رساند  ناماليمات روحی کارگر را به اين نقطه می
اما .کند که هرلحظه آرزوی مرگ خود را می

رغم تمام اين ناماليمات و شرايط سخت و  علی
دشوار، ما کارگران مطالبه گر قراردادی، جز 
اتحاد و مبارزه برای تغيير وضع موجود، راه 

بايد خود را متشکل و متحد سازيم .  ديگری نداريم
و برای زيرورو کردن اين نظم فاسد و 

 .استثمارگر، مبارزات خود را تشديد کنيم
 

 از طرف نيروهای مطالبه گر قراردادی
 ١۴٠١ماه  دی

 
 
 
 

 شرايط  و معايب کار اقماری و معضالت 
 قراردادهای موقت در صنعت نفت 

در ضرورت گسترش بهم 
 پيوستگی مبارزات

 بيرون و درون زندان 
آباد اصفهان نيز روز  همچنين زنان نجف.زدند

دی با جمعيتی چشمگير در خيابان  ١٨يکشنبه 
بازار اين شهر حضور يافتند و با سر دادن 

هريه نفر کشته "  شعارهای ضد حکومتی نظير 
"  شه، هزار نفر پشت شه فقر فساد " 

جوانامون تو "و "  ريم تا سرنگونی گرونی،می
جلوه ای از تداوم "  زندان، دالرامون تو لبنان

 .  جنبش انقالبی را به نمايش گذاشتند
با اين همه و به رغم همه شواهدی که نشان از 
تداوم جنبش انقالبی مردم ايران دارد و اين جنبش 
تا سرنگونی جمهوری اسالمی از پای نخواهد 
نشست، اما همينکه شرايط کنونی جنبش تا 
حدودی از روزهای اوج آن فاصله گرفته است، 
به همان نسبت خطر اعدام ده ها نفر از بازداشت 

" محاربه"شدگان ماه های اخير نيز با اتهام 
در چنين شرايطی روشن .  افزايش يافته است

است که وظيفه خطيری بر دوش همه نيروهای 
مترقی، آزادی خواه و بطور اخص بر دوش توده 

 .های انقالبی مردم ايران قرار دارد
در شرايط کنونی که تعدادی از زندانيان زن در  

اعتراض به شرايط وخيم زندان دست به 
اعتصاب غذا زده اند، در شرايطی که طناب دار 
باالی سر ده ها زندانی در جوالن است، در 

هزار زندانی زير  ٢٠شرايطی که نزديک به 
فشار مداوم بازجويان آدمکش قرار دارند، بی 
هيچ ترديدی همه بايد صدای رسای زندانيان 
باشيم، آنان را تنها نگذاريم، به دفاع از آنان 
برخيزيم، همراه و همگام با خانواده، صدای 
زندانيان را در گستره ای وسيع پژواک دهيم و 
برای آزادی شان پيگيرتر از هر زمان ديگری 

فراموش نکنيم، آنان فرزندان .  مبارزه کنيم
قهرمان و مبارز ما هستند، آنان همان زنان و 
مردان و جوانانی هستند که با پرچم جان در 
خيابان ها به مبارزه عليه جمهوری اسالمی 

در مقابل سرکوبگران رژيم دليرانه .  برخاستند
ايستادند و در کشاکش نبردی بی امان، گرفتار 

اکنون .  شالق و شکنجه و زندان و بند شده اند
وظيفه ماست در کنارشان باشيم و به حمايت از 

 .آنان برخيزيم
پوشيده نيست حمايت واقعی از انبوه زندانيان، 
همانا تشديد مبارزه برای سرنگونی جمهوری 

چرا که همگان، بويژه مردم مبارز .  اسالمی است
و توده های تحت ستم ايران به تجربه دريافته اند، 
برای برچيدن بساط زندان و شکنجه و شالق و 
بند، و رهايی جامعه از تمام وحشيگری های 
جمهوری اسالمی، راه ديگری بجز سرنگونی 

 .اين رژيم فاسد و تبهکار و آدمکش وجود ندارد
 

 زنده باد استقالل
طبقاتی کارگران    
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 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست  
 

 همراه و همگام با خانواده ها برای      
 !آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم     

 
 

 !مردم مبارز، نيروهای مترقی و مردم آزاديخواه
 

آنان به حمايت بی دريغ همه انسان های آزادی خواه، مبارز و .  جان هزاران زندانی سياسی محبوس در زندان های جمهوری اسالمی در خطر است
به دفاع از .  در کنار خانواده های آنان باشيم.  زندانيان سياسی را تنها نگذاريم.  مترقی، بويژه به حمايت همه جانبه توده های بپاخاسته مردم ايران نيازمندند

آنان برای رهايی توده .  آنان فرزندان قهرمان و مبارز ما هستند.  آنان برخيزيم و برای آزادی شان از سياه چال های جمهوری اسالمی متحدانه مبارزه کنيم
ابل مق های مردم ايران از يوغ سرکوب و ستم و بی عدالتی، بی محابا خطر کردند، با پرچم جان در کف خيابان ها به مبارزه برخاستند، دليرانه در

اکنون وظيفه ماست در کنارشان .  نيروهای سرکوبگر رژيم سينه سپر کردند و در کشاکش نبردی بی امان، گرفتار زندان و بند و شالق و شکنجه شده اند
ران برای اي باشيم، به حمايت از آنان برخيزيم، آزادی شان را در هر کوی و برزن فرياد زنيم و اجازه ندهيم دستگاه قصابی رژيم سرمايه داری حاکم بر

 . سالخی کندود انتقام گرفتن از مبارزات سلحشورانه مردم قهرمان و مبارز ايران به طور آشکار و نهان، اين عزيزان مبارز و زندانی را در قتلگاه های خ
 !مردم مبارز، نيروهای مترقی و مردم آزاديخواه

 
از .  دان اکنون بيش از سه ماه است که زنان و جوانان و عموم توده های مردم ايران در مبارزه ای بی امان برای سرنگونی جمهوری اسالمی بپا خاسته
امری به آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی تا به امروز، هرگز سرنگونی اين رژيم فاسد و مستبد و تبهکار تا بدين حد برای توده های مردم ايران 

بيش از صد روز است که زنان و جوانان و دانشجويان و .  تا به امروز، بيش از سه ماه گذشته است ١۴٠١شهريور ماه  ٢۶از .  مسجل تبديل نشده بود
ا با د رپزشکان و هنرمندان و انبوه عظيم نيروی کار و زحمت، با مشت های گره کرده در ميدان مبارزه حضور دارند تا اينبار برای هميشه تکليف خو

جمهوری اسالمی "، "زن، زندگی، آزادی"، "مرگ بر خامنه ای"بيش از سه ماه است که شعار .  نظام ارتجاعی و آدمُکش جمهوری اسالمی يکسره کنند
تن از  ۶۴نفر جان باخته اند که دست کم  ۵٠٠در اين مدت بيش از . و ده ها شعار ضد حکومتی ديگر در جای جای کشور به گوش می رسد"  نمی خواهيم

هزار نفر نيز بازداشت شده اند که تا کنون دو تن از آنان، به نام های محسن شکاری و مجيدرضا رهنورد  ١٨سال بوده اند و بيش از  ١٨آنان کودکان زير 
محاربه کم در بيدادگاه های قرون وسطايی رژيم بر اساس احکام ارتجاعی بر گرفته از قرآن و فقه و شريعت اسالمی اعدام شده اند و نگرانی از صدور ح

 .نفر ديگر هم وجود دارد ١٠٠و اعدام برای دست کم 
، آنچنان "ژينا"برای سرنگونی جمهوری اسالمی کليد خورد، در روزهای پس از قتل حکومتی  ٩۶مبارزات علنی و قهرمانانه مردم ايران که از دی ماه 

ای شتاب گرفت که اکنون پيشروی به سوی انقالب و حرکت برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی به باوری قطعی و دست يافتنی برای عموم توده ه
 . مردم ايران تبديل شده است

ب و نقالاين باور عمومی و نيازمندی جامعه به تغيير و تحوالت بنيادين، بويژه باور زنان و جوانان و کارگران و عموم توده های مردم ايران به ا
عه سرنگونی جمهوری اسالمی و ايستادگی آنان در مقابل اين نظام سرکوبگر، آن چنان هيئت حاکمه را به هراس و سراسيمگی کشانده است، که مجمو

بر عمر ری نظام به شيوه هميشگی با توسل به بگير و ببند و سرکوب و کشتار و اعدام در ابعادی وسيع وارد ميدان شده تا شايد بتوانند چند صباح ديگ
غافل از اينکه پيشبرد چنين امری برای رژيمی که در عرصه داخلی و بين المللی بکلی منزوی و مفتضح شده است ديگر همانند گذشته . ننگين خود بيفزايند

، نه تنها انزجار و خشم عمومی افکار مترقی جهان و "محاربه"و مجيدرضا رهنورد، به اتهام   چنانکه ديديم، اعدام محسن شکاری.  به سادگی ممکن نيست
واکنش ز جهانيان را عليه جمهوری اسالمی برانگيخت، بلکه اعدام آنان، آنچنان فاجعه بار و به دور از موازين قضايی بود که حتی در درون نظام ني

 . عناصری را که تا پيش از اين در خدمت اهداف جنايتکارانه رژيم بودند، بر انگيخت
 

 !مردم مبارز، نيروهای مترقی و مردم آزاديخواه
 

بحران هايی که از هر سو رژيم را احاطه کرده اند و راه .  هم اينک جمهوری اسالمی با موجی از بحران های سياسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است
هم اينک، مبارزه برای توقف اعدام و آزادی زندانيان سياسی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بين المللی به طرز .  ادامه حيات را بر آن بسته اند
جمهوری اسالمی و دستگاه قضايی آن با صدور حکم اعدام برای جوانان دستگير شده در نزد افکار عمومی و در ميان .  چشمگيری شتاب گرفته است

در چنين شرايطی اگرچه قصاب خانه جمهوری اسالمی همانند گذشته هرگز قادر به کشتار و اعدام وسيع .  جهان و جهانيان به شدت مفتضح شده است
اگرچه جمهوری اسالمی رفتنی است، اما .  زندانيان سياسی نخواهد بود، اما هرگز نبايد از رجزخوانی ها و تهديدات دستگاه های سرکوب رژيم غافل شويم

م اعدام حک چه بسا برای انتقام گيری از خيزش انقالبی توده های مردم ايران که سرنگونی خفت باری را برای هيئت حاکمه ايران رقم زده است، به صدور
 .  برای تعداد ديگری از جوانان دستگير شده اقدام کند

 فراموش نکنيم جمهوری اسالمی يک رژيم سرمايه داری متعفن و سرکوبگر با روبنای سياسی دينی است که در آن، دين و دولت به آشکارترين شکل
. پوشيده نيست، با بودن جمهوری اسالمی و تا زمانی که يک زندانی در زندان است، همواره بايد نگران جان زندانيان باشيم.  ممکن در هم تنيده شده است

 .پس برای نجات جان زندانيان سياسی بپا خيزيم و برای آزادی آنان از زندان های جمهوری اسالمی با تمام نيرو مبارزه کنيم
 

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

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
  22دسامبر  ٢٩برابر با  ١۴٠١دی  ٨پنجشنبه 

 
و هسته )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضا
 اقليت
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ملل شدند که يک رسوايی جهانی ديگر برای 
دليل نبود که  بنابراين بی.  جمهوری اسالمی بود

رژيم آدمکش و جنايتکار حاکم بر ايران، 
. ها را عليه زنان اعمال کرد شديدترين سرکوب

ها  ها زن و دختر جسور و رزمنده را در خيابان ده
تعدادی را زير شکنجه و .  به خاک و خون کشيد

تجاوز به قتل رساند و هزاران تن را به اسارت 
وسطايی خود به بند  های قرون گرفت و در زندان

گری و جنايت، اما  همه وحشی رغم اين به.  کشيد
از هراس  و وحشت اين مبارزه، مقاومت و 

اين سراسيمگی و .  رزمندگی نجات نيافته است
توان در هر صحبت و  وضوح می وحشت را به

اظهارنظر سران و مقامات رژيم جمهوری 
 . اسالمی شنيد

همين ترس و وحشت از مبارزات زنان است که 
سردسته جالدان و آدمکشان حاکم بر ايران را 

ای که هرروز آن  واداشت که در بحبوحه مبارزه
ای و مرگ بر ديکتاتور  با شعار مرگ بر خامنه

خوار  گذرد، گروهی از زنان مزدور و جيره می
پای منبر خود فراخواند تا  اللهی را به حزب

نشينی خود را در برابر زنان اعالم  ظاهر عقب به
کند، به تعريف و تمجيد از زنان بپردازد و 
پيرامون مقام زن در دولت اسالمی  و دين اسالم 

او که تاکنون همواره از .  سرائی کند ياوه
شديدترين برخوردها عليه زنان بر سر حجاب 
اجباری حمايت کرده بود اکنون از موضع يک 
سيلی خورده مفلوک، در جمع زنان مزدور 

کسانی که حجاب ضعيف :"  اللهی ادعا کرد حزب
ها را  دارند هم دختران خود ما هستند؛ نبايد آن

 ." متهم کرد
های مديد،  سال.  ثمرات مبارزه تماشائی است

های مزدور دستگاه دولت دينی، هزاران  داروغه
ها به بهانه بدحجابی، وحشيانه   زن را در خيابان

کتک زدند، جريمه کردند، به شالق بستند، به 
حبس محکوم کردند و کشتند، ديکتاتور از 

ها را تشويق به ادامه  مزدوران خود حمايت و آن
اند تا  پاخاسته حاال که زنان به.  گری کرد وحشی

بساط او و رژيمش را از ايران جمع کنند، 
شده و از زنان و دخترانی که نفرت "  مهربان"

کران خود را از او با صدای بلند اعالم  بی
به .  برد نام می"  دختران ما"اند، تحت عنوان  کرده

اما او فراتر رفت و .  گويند شيادی اين رفتار می
حتی آيات قرانی را در دشمنی و ضديت با زن، 
برتری مرد و دفاع آشکار از نابرابری زن و 

مشت  مرد را وارونه کرد و به تکرار يک
ادعاهای پوشالی و سرتاپا کذب در مورد برابری 

وسطايی اسالم و  زن و مرد از ديدگاه دين قرون
 :  ازجمله گفت. دولت استبدادی دينی پرداخت

تساوی زن و مرد در نگاه انسانی و جنسيتی "
گذاری  جزو مسلمات اسالم است و در ارزش

هيچ تفاوتی ميان جنس زن و  اسالمی و انسانی، 
توان  تر از اين می آيا دروغی بزرگ."  مرد نيست

که سيلی  يافت؟ يک ديکتاتور شارالتان وقتی
گيرد،  بست و وحشت قرار می خورد، در بن می

تر از اين  هايی حتی بزرگ حاضر است دروغ
تساوی زن و مرد در "تحويل مردم بدهد که گويا

نگاه انسانی و جنسيتی جزو مسلمات اسالم 
اما امروز ديگر اين زنانی که عليه دولت ."  است

فقط، ستم ، تبعيض و  اند،  نه دينی قيام کرده
نابرابری تحت حاکميت دولت دينی را در لحظه، 

های عمر خود با تمام وجود لمس  لحظه تمام سال
کنند، بلکه هرکسی که ترجمه فارسی  کرده و می

قران را خوانده است و خوشبختانه اينترنت اين 
ها تن از مردم ايران  امکان را در اختيار ميليون

داند که برخالف ادعای کذب  قرارداده است، می
ها آيه قران  ديکتاتور شياد، در چندين سوره و ده

تساوی زن و مرد در نگاه "فقط تأکيد شده که نه
نيست، "  انسانی و جنسيتی جزو مسلمات اسالم

صراحت بر تبعيض، نابرابری زن و مرد  بلکه به
، بر برتری و فرمانروائی مرد،  فرودستی و 

آيا کسی هست که .  تبعيت زن تأکيد شده است
قران را خوانده باشد يا ترجمه فارسی آن را ديده 
باشد و نداند در سوره النساء به شکلی عريان بر 
اين تبعيض و نابرابری تأکيد شده،  بلکه حتی زن 

دهد که مرد حق  ای تنزل می را در سطح برده
دارد او را برای واداشتن به اطاعت، تنبيه کند و 
کتک بزند؟ به يک مورد آن نگاه کنيد و ببينيد 
برخالف ادعای ديکتاتور شياد، اسالم چه 

 :  گويد می
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر "

) از نظر نظام اجتماع(برتريهايي که خداوند 
براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده 

در (است، و بخاطر انفاقهايي که از اموالشان 
و زنان صالح، زناني هستند .  ميکنند)  مورد زنان

اسرار )  همسر خود،(که متواضعند، و در غياب 
و حقوق او را، در مقابل حقوقي که خدا براي 

آن دسته از )  اما(و .  آنان قرار داده، حفظ ميکنند
زنان را که از سرکشي و مخالفتشان بيم داريد، 

(پند و اندرز دهيد در )  و اگر موثر واقع نشد،! 
اگر هيچ راهي جز (و !  بستر از آنها دوري نماييد

شدت عمل، براي وادار کردن آنها به انجام 
و اگر از شما !  آنها را تنبيه کنيد)  وظايفشان نبود،

! پيروي کردند، راهي براي تعدي بر آنها نجوييد
(خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است)  بدانيد( و . 

)  قدرت او، باالترين قدرتهاست سوره  ٣۴آيه . 
النساء، ترجمه تلطيف شده مورد تائيد جمهوری 

 . اسالمی از مکارم شيرازی
سرتاپای اسالم و دولت دينی اسالمی بر اين 

 . نابرابری و تبعيض جنسيتی بناشده است
شود کسی در ايران زندگی کند و نداند  مگر می

که برخالف ادعای ديکتاتور شياد، از ديدگاه 
گرا، زن نصف مرد  اسالم و دولت دينی اسالم

 :است
:" شود صراحت تأکيد می در همين سوره النساء به

خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می 
پسر ، به اندازه سهم دو )  ميراث (  کند که سهم 

) دو دختر و (  دختر باشد و اگر فرزندان شما ، 
بيش از دو دختر باشند ، دو سوم ميراث از آن 

) از ميراث ، (  آنهاست و اگر يکی باشد ، نيمی 
و برای هر يک از پدر و مادر او ، .  از آن اوست

فرزندی )  ميت (  يک ششم ميراث است ، اگر 
داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد ، و 

پدر و مادر از او ارث برند ، برای مادر )  تنها (  
و )  و بقيه از آن پدر است (  او يک سوم است 

اگر او برادرانی داشته باشد ، مادرش يک ششم 
و پنج ششم باقيمانده ، برای پدر (  می برد 

(  است   . بعد از انجام وصيتی )  همه اينها ، ) 
شما   -است که او کرده ، و بعد از ادای دين است

نمی دانيد پدران و مادران و فرزندانتان ، 
اين فريضه   -!کداميک برای شما سودمندترند

 ٣آيه ."  الهی است و خداوند ، دانا و حکيم است
سوره النساء ترجمه مکارم شيرازی و کپی همين 
دستورالعمل نابرابری و تبعيض در قوانين 

 . جمهوری اسالمی حی و حاضر موجود است
کدام زن آگاه است که نداند در بحث شهادت، بر 
طبق آيات قرانی و قوانين جمهوری اسالمی، دو 
زن برابر يک مرد است و شهادت دو زن با يک 

اگر دو مرد نبود، يک مرد و . "  مرد برابر است
ها رضايت دهيد شهادت بدهند، تا  دو زن که به آن

. اگر يکی فراموش کردد ديگری به يادش بياورد
و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند،  نبايد از 

) ٢(قرآن، سوره البقرة ."  شهادت خود داری کنند
 ٢٨٢آيه 

تساوی زن و مرد در نگاه انسانی و "  اين 
اسالمی ادعائی ديکتاتور کذّاب است که "  جنسيتی

داند زن را مجازات کند و حتی  مرد را مجاز می
"بکشد کسانيکه زنان خود را به زنا متهم . 

شاهد پيدا کنند ميتوانند خود  ۴ميکنند، اگر نتوانند 
چهار بار شهادت بدهند در راه خدا که او از 

آيه )  ٢۴(قرآن، سوره النور ."  راستگويان است
۶، 

در ترجمه بنياد علوم و معارف اسالمی اين آيه 
و مردانى که همسران خود "    -۶:"  نيز آمده است

را به زنا متهم مى کنند، و بر درستى دعوايشان 
گواهانى جز خويشتن ندارند، شهادت هر يک از 
آنان چهار مرتبه است که در هر مرتبه خدا را 
گواه مى گيرد که در نسبتى که به همسرش مى 

و بعد هم زن را ."  دهد از راستگويان است
 .مجازات کند و بکشد

توان در قران  دست می های بسيار ازاين به نمونه 
 .اشاره کرد

فقط کسی بايد شارالتان در حد اعالی آن باشد که 
تساوی زن و مرد در نگاه انسانی و "ادعا کند  

 ." جنسيتی جزو مسلمات اسالم است
ای اما ناگزير شده است که پس از دريافت  خامنه

سيلی محکم از زنان در مبارزه، برای 
ً هم که شده زير  عقب نشينی و نجات خود، موقتا

 . آيات قرانی بزند
او البته نتوانست تا پايان نقش بازی کند و همچنان 

لذا .  های شيادانه خود ادامه دهد پردازی به دروغ
اش در مورد برابری  رغم تمام ادعای پوشالی به

زن و مرد از نگاه اسالم، پنهان نکرد که از 
ديدگاه همين اسالم و دولت دينی اسالمی جای زن 
در خانه است و نقش و وظيفه زن هم چيزی جز 

داری  داری و بچه آرامش بخشيدن به مرد، خانه
"لذا گفت.  نيست ترين وظيفه  مهمترين و اصلی: 

زن دو نقش مادری و همسری يعنی نقش 
 ." داری است خانه

زن در نقش همسری مظهر عشق و آرامش "
در نقش مادری، زن صاحب .  برای مرد است 

حق حيات است چراکه فرزندان خود را متولد 
ها را پرورش  بديل آن کند و با عشقی بی می
دهد، ضمن اينکه مادران بيش از همه عامل  می

انتقال عناصر هويت ملی و افشاننده بذرهای 
 ." ايمان و اخالق در فرزندان هستند

ای که خودش در رأس هرم سياسی نظام  خامنه
وظيفه حراست از "  شرقی"داری  پوسيده سرمايه

 خورد وقتی که ديکتاتور سيلی می

١١درصفحه   
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گری آن را  اين نظم سرتاپا ستمگر و تمام وحشی
بر عهده دارد، در ادامه ادعا کرد که در مورد 

" داری غرب سرمايه"مسئله حقوق زن در مقابل 
البته که .  در موضع تهاجم و مطالبه قرار دارد

اين ادعای ديکتاتور يک رژيم فوق ارتجاعی 
ترين حق انسانی  گرا، که زن را از ابتدايی اسالم

تر از آن است که  خود محروم ساخته، مضحک
بر سر مسئله زن با .  کسی آن را جدی بگيرد

داری تنها  و کل جهان سرمايه"  غرب"
های برابری طلب  ها و فمينيست کمونيست

توانند حرف و مطالبه داشته باشند و نه  می
رژيمی که ديدگاهش در مورد زن برگرفته از 

. داری است وسطايی و دوران برده خرافات قرون
ای از غرب دارد؟ دعوای  ای چه مطالبه اما خامنه

هم درواقع "  داری غرب سرمايه"ای با  خامنه
چيزی جز اين نيست که چرا غرب، برابری 

و به   حقوقی زن و مرد را به رسميت شناخته
است،  وسطايی اديان اللهی پشت کرده احکام قرون

چرا ازدواج مرد با چهار زن رسمی و چندين 
اند، چرا برای توهين،  ای را ممنوع کرده صيغه

تعرض و کتک زدن زن ممنوعيت قانونی وضع 
اند و چرا  کرده و حکم اللهی را ناديده گرفته

ها مثل ايران در  های کشورهای آن خانه فاحشه
های دينداران نيست و سود ناشی  جوار زيارتگاه

 . رود از آن به جيب دستگاه دينی نمی
ای در پايان اين نشست حرف آخرش را زد  خامنه

ترديد يک  حجاب بی:  که گفت و ضمن آن
اعتراف "ناپذير است ضرورت شرعی و خدشه

کرد که سيلی محکمی  از زنان خورده است و 
نبايد "  ناپذير اما اين ضرورت خدشه:"افزود

صورت کامل حجاب را  موجب شود کسانی که به
کنند يا حجاب ضعيف دارند، متهم  رعايت نمی

اين اظهارنظر ."  ها هم دختران ما هستند آن.  کرد
ديکتاتور معنای ديگری جز اعتراف به شکست 

 . در برابر مبارزه زنان نداشت
ای و تمام سران و مقامات رژيم  اما خامنه

پندارند که مبارزه  جمهوری اسالمی بيهوده می
ً بر سر حجاب اجباری است و اين  زنان صرفا

. نشيند نشينی رژيم، فرومی مبارزه باکمی عقب
ً بر سر حجاب  امروز ديگر مبارزه زنان صرفا

ها عمالً حجاب اجباری را به  آن.  اجباری نيست
های  زنان همانند عموم توده.  اند دور افکنده

ستمديده مردم ايران به نبرد برای سرنگونی تمام 
تر  مبارزاتی گسترده.  اند نظم موجود روی آورده

تر از سه ماه و نيم گذشته هنوز  و ضرباتی سنگين
جمهوری اسالمی راهی برای .   در پيش است

شکست و .  نجات از اين مبارزه نخواهد داشت
 .          سرنگونی آن در اين مبارزه قطعی است

 

گزارش از تجمع اعتراضی شنبه 
در شهر  ٢٠٢٣ژانويه  ٧

 هامبورگ
 

ظهر  ١٢تا  ١١ژانويه از ساعت  ٧روز شنبه 
متينگی از طرف شورای دفاع از مبارزات 

مردمی در هامبورگ در حمايت از مبارزات 
مردم ايران و زندانيان سياسی و محکوميت رژيم 
جنايتکار جمهوری اسالمی جلو کنسولگری 

. جمهوری اسالمی در هامبورگ برگزار شد
کنندگان در آکسيون با خواندن بيانيه و  شرکت

ايراد سخنرانی و دادن شعارهای انقالبی ضمن 
محکوم کردن رژيم آدمکش جمهوری اسالمی در 
سرکوب و اعدام معترضين، و پخش سرودهای 
انقالبی، نقش مخرب دولت آلمان را به خاطر 
منافع اقتصادی و همکاری اطالعاتی با آدمکشان 

 .جمهوری اسالمی افشاگری کردند
 

مرگ   باد سوسياليسم باد آزادی زنده زنده
 بر جمهوری اسالمی

 وقتی که
 خورد ديکتاتور سيلی می 

١٠از صفحه   

 سوئيس
 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه
 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )ژانويه(خروش 
 کرون ۵٠٠   کردستان

 کرون ١٠٠٠  انقالب ايران
 

 

گزارش از آکسيون اعتراضی روز 
در شهر  ٢٠٢٣ژانويه  ٧شنبه 

 کپنهاک عليه اعدام و
 در همبستگی با مبارزات 

 مردم در ايران 
 

های اعتراضی در  در ادامه برگزاری آکسيون
های سرخ کپنهاک، در پی فراخوان  شنبه

روز   –نيروهای چپ و کمونيست در کپنهاک 
در  ١٣تا  ١٢از ساعت  ٢٠٢٣ژانويه  ٧شنبه 

 Kultorvetميدان   –مرکز شهر کپنهاک 
آکسيونی در حمايت از زندانيان سياسی و 

هايشان و عليه صدور احکام اعدام و  خانواده
برای خواست آزادی فوری زندانيان سياسی و 

 .همه دستگيرشدگان اخير برگزار شد
های پيش مورد توجه  اين آکسيون نيز همانند هفته

عابرين زيادی قرارگرفت که حمايت خود را از 
اين حرکت و بخصوص مبارزات جاری در 

 .ايران اعالم نمودند
 

 دانمارک) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 
 ايران

يک ميليون   آبان ادامه دارد
 تومان

 
 کانادا

 دالر ۴٠ تلويزيون دمکراس شورايی
 

 آلمان
 يورو ١٠  ناصر شادنژاد

 يورو ١٠  دمحمرضا قصاب آزاد
 يورو ١٠  يعقوب شکرالهی

 کمک های مالی

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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١٠درصفحه   

های برجسته جنبش اخير مردم  يکی از ويژگی
ايران، نقش حماسی و قهرمانانه زنان در 

رغم حضور فعال و گاه  به.  مبارزات بوده است
ويژه در  نقش رهبری کننده زنان در مبارزات، به

يک  ، هيچ٩۶ماه  های انقالبی پس از دی جنبش
قابل قياس با نقشی که زنان در طول مبارزات 

ضربه .  اند، نيست گرفته چند ماه اخير برعهده
سختی که زنان با مبارزه خود در جريان جنبش 
انقالبی کنونی بر پيکر پوسيده نظم ارتجاعی 
حاکم بر ايران و دولت دينی پاسدار آن وارد 
آوردند، چنان سهمگين بوده است که  تمام 
مرتجعين را به هراسی مرگبار دچار ساخته 

فقط با به  زنان در جريان اين مبارزه، نه.  است
دور افکندن حجاب اجباری و به آتش کشيدن آن 

١٢ 

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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مقدسات ارتجاع اسالمی را به آتش کشيدند، 
های هار  فقط  با قدرت مبارزه خود، بساط سگ نه

ها  زنجيری موسوم به پليس ارشاد را از خيابان
عنوان مبارزانی پيگير،  جمع کردند، بلکه به

سرسختانه به نبرد برای سرنگونی جمهوری 
زنان با مبارزات قهرمانانه و .  اسالمی ادامه دادند

فقط جنبش انقالبی مردم  های خود، نه فداکاری
ايران را برای سرنگونی ارتجاع حاکم، چندين 

المللی  گام به جلو سوق دادند، بلکه به آن بعد بين
دادند و حمايت جهانی از جنبش انقالبی مردم 

با کسب حمايت افکار .  ايران را به دست آوردند
عمومی مردم سراسر جهان، باعث اخراج رژيم 

ستيز از کميسيون مقام زن سازمان  ستمگر زن

 خورد وقتی که ديکتاتور سيلی می

 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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