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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

 

دانشجو، کارگر، اتحاد، 
 اعتصاب

 

مهر در شانزدهمين روز از آغاز  ٩روز شنبه 
های مردم ايران،  شروع خروش انقالبی توده
ها به اعتصاب و  دعوت دانشجويان دانشگاه

اعتراض روزی فراموش نشدنی، روزی سرشار 
ها و  مانند را در دانشگاه های بی از قهرمانی

 .ها رقم زد خيابان
مهسا (با شروع اعتراضات به قتل وحشيانه ژينا 

توسط حکومت اسالمی، دانشجويان با )  امينی
ها و طرح  راهپيمايی و تجمع در محوطه دانشگاه

شعارهای راديکال، به سرعت به صفوف 
جمهوری اسالمی نيز .  معترضان پيوستند

براساس تجارب قبلی و نقشی که دانشجويان در 
گسترش اعتراضات و راديکاليزه کردن آن از 

اعتراض به سرنگونی (  ٩٨ماه  تا دی ٩۶ماه  دی
داشتند، با هدف سرکوب )  هواپيمای اوکراينی

اعتراضات دانشجويی، دستگيری وسيع 
 .دانشجويان را آغاز کرد

های  چنين با تعطيلی کالس جمهوری اسالمی هم
های درس،  حضوری و اعالم مجازی شدن کالس

تالش کرد تا از تجمع دانشجويان در محيط 
واکنش رژيم اما نتيجه .  دانشگاه جلوگيری کند

دانشجويان نه تنها محيط دانشگاه را .  معکوس داد
ترک نکردند، بلکه با اعالم اعتصاب عمومی 
خواستار آزادی تمامی دانشجويان دستگيرشده و 

 .های مجازی شدند لغو کالس
چون دانشگاه  های بزرگ هم اعتصاب از دانشگاه

ها رسيد،  سرعت به ديگر دانشگاه تهران به
روز از آغاز  ۴ای که با گذشت تنها  گونه به

هايی که دانشجويان آن  اعتصاب، تعداد دانشگاه
فراخوان اعتصاب داده و دست به اعتصاب زدند 

با آغاز اعتصاب در .  دانشگاه نيز گذشت ١١٠از 
ها، دانشجويان اما محوطه دانشگاه را  دانشگاه

از .  ترک نکرده و اعتراضات خود را ادامه دادند
جمله در روز چهارشنبه ششم مهر تجمع 

کننده اعتصاب  نقش تعيين
سياسی سرتاسری در 
 مرحله کنونی جنبش

 
های مردم  با اعتالی روزافزون مبارزات توده

ايران و متجاوز از دو هفته تظاهرات و نبردهای 
جا صحبت از ضرورت  خيابانی، اکنون در همه

اين .  برپائی اعتصاب سراسری سياسی است
اعتصاب، ضرورت ناگزير جنبش برای ورود به 

تر است تا بتواند تداوم جنبش را  ای عالی مرحله
در سطحی باالتر حفظ کند، به جنبش شکلی 

تری را  های گسترده تر بدهد و توده يافته سازمان
وارد ميدان نبرد برای سرنگون جمهوری 

 .اسالمی کند

 :در اين شماره
 

 قيام سراسری خود را تجهيز و آماده کنيم   برای اعتصاب سياسی و 
 

 زاهدان را قوياً محکوم ميکنيم  سرکوب و کشتار وحشيانه مردم زحمتکش 
 

 "کردستان کردستان، گورستان فاشيستان"
 

 سوی اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه سراسری پيش به 
 

 گزارشی از تجمع اعتراضی مقابل النه جاسوسی
 رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در الهه هلند 

 
 گزارشی از ميتينگ اعتراضی جلو

 کنسولگری جمهوری جنايتکار اسالمی در هامبورگ 
 

 گزارش آکسيون اعتراضی شورای استکهلم و نيروهای چپ و کمونيست 
 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست  در محکوميت
حمله موشکی رژيم به پايگاههای احزاب اپوزيسيون در اقليم کردستان عراق   

 
 سرنگونی جمهوری اسالمی ، جواب قطعی مردم به کشتارمردم زاهدان

۶در صفحه  ۴در صفحه    

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٩٠شماره  ١۴٠١مهر    ١١ –سال  چهل و چهار

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 طبقه کارگر
 و 

 خيزش سراسری 
 
وگريز شهری، دومين  نبردهای خيابانی و جنگ

ً تمام  هفته خود را پشت سر گذاشته و تقريبا
شهرهای بزرگ و بسياری شهرهای کوچک را 

رحمانه  سرکوب و کشتار بی.در برگرفته است
مزدوران حکومتی، صدها کشته و زخمی برجای 

تنها در جريان سرکوب خونين روز .گذاشته است
نفر  ۵٣جمعه هشتم مهر در زاهدان، بيش از 

. سختی مجروح و زخمی شدند ها نفر به کشته و ده
هزاران زن و مرد جوان و دانشجو در سراسر 

اما کشتار .  اند کشور بازداشت و روانه زندان شده

 با خواست آزادی زندانيان سياسی، 
 ١٢ زندان را بر سر جمهوری اسالمی خراب کنيم
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١از صفحه   

 دانشجو، کارگر، اتحاد، اعتصاب

٣درصفحه   

دانشجويان دانشکده علوم پزشکی شيراز با هجوم 
نيروهای سرکوب به خشونت کشيده شد و تعدادی 

 . از دانشجويان دستگير شدند
اعتراضات دانشجويی در محيط دانشگاه در روز 

دانشجويان تمامی .  مهر سراسری شد ٩شنبه 
های  های بزرگ و حتا بسياری از دانشگاه دانشگاه

ها را به  کوچک، دانشگاه و حتا تعدادی از خيابان
جمهوری اسالمی نيز با .  تسخير خود درآوردند

گسيل نيروهای خود و هجوم به محوطه دانشگاه 
ها  آور در برخی از دانشگاه و پرتاب گاز اشک

چون تهران، اصفهان و تبريز تعدادی از  هم
در تهران، مزدوران .  دانشجويان را دستگير کرد

رژيم، دانشگاه تهران را به محاصره درآوردند و 
دانشجويان پس از درگيری با مزدوران رژيم در 

. دانشکده فنی دانشگاه تهران دست به تجمع زدند
مرگ بر "، "دانشجو، کارگر، اتحاد، اعتصاب"

از زاهدان تا "، "گر چه شاه باشه چه رهبر ستم
زن، زندگی، "، "تهران، خونين تمام ايران

و "  پذيرد ميرد، ذلت نمی دانشجو می"، "آزادی

از جمله "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
شعارهای .  شعارهای دانشجويان در اين روز بود

تاثير قرار داد و  ها را نيز تحت دانشجويان خيابان
مرگ بر "در خيابان جمالزاده تهران مردم شعار 

 .سردادند" گر چه شاه باشه چه رهبر ستم
های منتشره برای اعتصاب در  در فراخوان

ها، دانشجويان ضمن حمايت از  دانشگاه
لب   های جان به اعتراضات سراسری توده

ای و  رسيده، به سرکوب اعتراضات توده
 . دستگيری گسترده دانشجويان اعتراض کردند

روز "  فعالين صنفی دانشگاه تهران"برای نمونه، 
ای که با  مهرماه با صدور اطالعيه ۴دوشنبه 
پايان يافت، "  اتحاد، مبارزه، پيروزی"شعار 

اساتيد و "خطاب به تمامی دانشجويان و نيز 
 : دانشگاه نوشتند" خواه کارکنان آزادی

های دانشگاه  توانيم در کالس امروز چگونه می"
 شرکت کنيم؟ برای آموختن چه چيزی؟

. است"  ها غرق خون خيابان"امروز که 
هايمان را  کالسی خواهرانمان، برادرانمان و هم

 کشند؛  اند و می ربايند، کشته اند و  می ربوده
شدن  امروز که سراسيمه و با واهمه از يکی

دانشگاه و خيابان، درهای دانشگاه را که رو به 
بار عريان و  اند تا اين خيابان بود به روی ما بسته

 پرده جوالنگاه نيروی حراست و امنيتی شود؛  بی
امروز که رِد تاريخ بر خيابان است، تاريخِ 
مبارزه با ستم، شوريدن عليه تباهی، جنگ با 

نان، کار، آزادی و  "برای "  فقر و فساد و بيداد"
 ؛"پوشش اختياری

از "   نه روسری، نه توسری"امروز که فرياد 
تاريخ سر برآورد و با آميختن با فرياد اکنونِی 

 دهد؛  ، راه آينده را نويد می"آزادی و برابری"
را، "  ژينا"امروز که خيابان، نماد مبارزه را، 

چشم  در   زن را، زندگی را، آزادی را، چشم
 .زند تباهی حاکم فرياد می

پرسيم؛ تاريخ از ما، از  ما از خود، از شما می
شرکت در کالس دانشگاه چه :  پرسد شما می

گر ماست؛ کدام سمت  معنايی دارد؟  تاريخ نظاره
 ايم؟ ايستاده

ما به خواست سرکوب برای شرکت در 
 ". نه"های مجازی امنيتی، می گوييم  کالس

ما در ميان عزای عزيزانمان، در ميان !  نه
ی مبارزان راه آزادی، در ميان بازداشت  شکنجه

مان و در ميان رقم خوردن تاريخ،  های همکالسی
دانشگاه برای اعتراض به .  گر نخواهيم بود نظاره

درنگ بپاخاست و اکنون  ها ستم بر زنان بی سال
نيز تا شور و خروش در خيابان است و تا پايان 
دادن به سرکوب خيابان و دانشگاه، از شرکت در 

های دانشگاهی که به تسخير گزمگان  کالس
" ما"سرکوب درآمده و از وحشت حضور 

 .کنيم مجازی شده، امتناع می
ی اين شکوه مبارزه و همبستگی، ما  در ميانه

جمعی از فعالين صنفی دانشگاه تهران، در کنار 
ها به فراخوان اعتصاب سراسری  ديگر صنف

های مجازی  پيوسته و از شرکت در کالس
 ...کنيم خودداری می

امروز به خيابان نگاه کنيم، بار ديگر اين درس 
 ".ريزد راه که بيفتيم ترسمان می: کند را مشق می

ها خواستند  چنين از اساتيد دانشگاه دانشجويان هم
به دليل .  تا به اعتصاب دانشجويان بپيوندند

تفاوتی اساتيد به سرکوب دانشجويان و  بی
شان، دانشجويان در اعتراضات  اعتراضات

 ٩٨آذر سال  ١۶های قبل از جمله در مراسم  سال
اند، ذلتو  استادامون ذليل"چون  با شعارهايی هم

گلوله تو خيابون، دانشجوها تو "، "پذيرن می
اساتيد،اساتيد، "و "  زندون، استادامون خفه خون

ها  تفاوتی آن به شدت با بی"  حرف بزنيد، نترسيد
بار اما برخی از اساتيد  اين.  برخورد کرده بودند

استاد  ٧استاد دانشگاه هنر تهران و  ٢۵از جمله 
دانشگاه صنعتی شريف با اعالم اعتصاب با 

های  در پی همراهی.  دانشجويان همراه شدند
پراکنده برخی از اساتيد با خواست دانشجويان، 

های کشور منتشر  ای از سوی اساتيد دانشگاه بيانيه
 ٢٠٠گرديد که تا زمان انتشار اين مقاله بيش از 

خود ضمن   ها در بيانيه آن.  نفر آن را امضا کردند
از برخورد حاکميت با اعتراضات "  تاسف"ابراز 

مردم از جمله دانشجويان، خواستار آزادی 
دانشجويان زندانی شده و نوشتند که تا آزادی 

 . دستگيرشدگان جو دانشگاه آرام نخواهد شد
ها از  اين اولين بار است که بعد از تصفيه دانشگاه

انقالب "اساتيد انقالبی و مترقی تحت عنوان 
نوعی با  به"  اساتيد"، جمعی از "فرهنگی

کنند و اين يکی از  دانشجويان اعالم همبستگی می
دهد شهريور و   ست که نشان می آن رويدادهايی

جا نيز به مرزهايی فراتر از  ، تا همين١۴٠١مهر 
بايد در .  دست يافته است ٩٨و آبان  ٩۶ماه  دی

، حتا "اساتيد"نظر داشت که همبستگی جمعی از 
ست که بسياری از  در همين حد، در حالی

ها وامدار و حتا وابسته به  کنونی دانشگاه" اساتيد"
های  بويژه کسانی که با سهميه.  حاکميت هستند

دولتی به دانشگاه راه يافته و پس از پايان دوران 
های گوناگون دولتی به  ها در پُست دانشجويی سال

حال  و در عين  اين نظم جنايتکار خدمت کرده
 .را اشغال کردند" استاد"پُست 

ای در جنبش  جنبش دانشجويی امروز نقش ويژه
انقالبی کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی 

کند، اين را اعالم  جمهوری اسالمی ايفا می
اعتصاب سراسری دانشجويان و حرکت 

مهر بار ديگر  ٩ها در روز شنبه  ی آن يکپارچه
با "  طلبان اصالح"اگرچه .  به تصوير درآورد

تا "  دفتر تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه"نمايندگی 
ها در محدود کردن مطالبات جنبش  سال

دانشجويی نقش ايفا کردند، اما رفته رفته و بسيار 
پيش از آن که اقشار ميانی جامعه به ماهيت 

ی تبليغات و شعارهای دروغين  فريبکارانه
پی ببرند، جنبش دانشجويی به "  طلبان اصالح"

سمت جنبش کارگری گرايش پيدا کرد و تفکر 
چپ و راديکال در آن به گرايش غالب تبديل 

 .گرديد
دانشجويان بودند که برای اولين بار شعار 

را "  طلب، اصولگرا، ديگه تموم ماجرا اصالح"
سر دادند، شعاری که بر بستر  ٩۶ماه  در دی

آغاز دوران انقالبی سر داده شد و به ميان جامعه 
گير  تا قبل از همه ٩٨و  ٩٧های  درسال.  رفت

های  ، جنبش دانشجويی گام"کرونا"شدن ويروس 
عنوان يک  بلند ديگری به جلو برداشت و به

جنبش راديکال و چپ خود را تثبيت کرد، 
ها  های سياسی که سال ای که ديگر گرايش گونه به

تالش داشتند در جنبش دانشجويی نفوذ پيدا کنند، 
عمال صحنه را به دانشجويان چپ و راديکال 

تمام اعتراضات دانشجويی در اين .  واگذار کردند
گر همين واقعيت  شان نشان دو سال و شعارهای

شان به ميان جامعه رفت و از اين  شعارهای. است
ای در جنبش  جهت جنبش دانشجويی نقش برجسته

 .ی ايران ايفا کرد ديده های ستم انقالبی توده
، "دانشجو آگاه است، با کارگر همراه است"
ايستاده "، "فرزند کارگرانيم، کنارشان ميمانيم"

هپکو، فوالد، "، "ايم در سنگر، دانشجو و کارگر
ستم، "، "اعتصاب، اعتصاب:  کارگران/  آذرآب 

خوابگاه "، "سرکوب، استثمار، منطق سرمايه دار
نان، کار، "و "  دخترانه، يک بندی از زندانه

از جمله شعارهای "  آزادی، پوشش اختياری
 .هاست برجسته دانشجويان در آن سال

ها پس از پاندمی کرونا  با حضوری شدن دانشگاه
ای که در روند  رغم وقفه جاری، به در سال

رشد جنبش دانشجويی به دليل تعطيلی  روبه
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٢از صفحه   

ها رخ داده بود، تحوالت روزهای اخير  دانشگاه
چنان قادر به  نشان دادند که جنبش دانشجويی هم

ايفای نقش و جايگاه ويژه و مهم خود در جنبش 
نه فقط .  های کار و زحمت است انقالبی توده

شعارهای دانشجويان در اعتراضات اخير، بلکه 
بويژه پيشتازی دانشجويان در اعتصاب سراسری 

 .اين امر را اثبات کرد
عنوان بخشی از نيروی آگاه و جوان  دانشجويان به

گر و  های اخير نقشی هدايت جامعه، در سال
. اند پيشتاز بويژه در اعتراضات خيابانی داشته

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"اگرچه 
اولين تشکلی بود که فراخوان "  فرهنگيان

اعتصاب سراسری در مدارس را برای دو روز 
صادر کرد، و اگرچه برخی از کسبه بويژه در 

دست "  ژينا"کردستان در اعتراض به قتل فجيع 
مهر بار ديگر  ٩به اعتصاب زده و در روز شنبه 

از جمله در زاهدان، ايالم، کرمانشاه و شهرهای 
کردستان دست به اعتصاب زدند، اما اين 
دانشجويان بودند که در عمل اعتصاب سراسری 
را فراخوان داده و آغاز کردند و به همين دليل و 

شان از  به دليل نقش جنبش دانشجويی، اعتصاب
 . اهميتی بسيار بااليی برخوردار است

اعتصابی سراسری نه برای دو روز يا چند روز، 
عبارتی  به.  شان های بلکه تا رسيدن به خواست

چنان  هايش هم تر تا پيروزی قيامی که شعله روشن
های اميد به  گرمابخش اين روزهاست، شعله

ديده  ها انسان ستم های خشم ميليون پيروزی، شعله
خواهند و  از ظلم و جور حاکم که ديگر نمی

های خود  توانند اين ظلم و جور را بر شانه نمی
های خشمی که از چابهار تا  شعله.  حمل کنند

های  خراسان و از خوزستان تا آذربايجان و کرانه
 .خزر را فرا گرفته است

های کار و زحمت در  از خروش طوفانی توده
تا به امروز، اين اولين بار است که  ٩۶ماه  دی

گونه در جامعه  ايده اعتصاب عمومی سياسی اين
ای که دانشجويان آن را به  ايده.  فراگير شده است

رود تا از سوی ديگر  عمل درآوردند و می
های اجتماعی نيز مورد استقبال عملی قرار  گروه
 .گيرد

ما بارها گفته و نوشته بوديم که اعتراضات 
تواند به تنهايی به پيروزی و  خيابانی نمی

بارها گفتيم و نوشتيم .  سرنگونی رژيم منتهی شود
که اعتراضات خيابانی بايد با ديگر اشکال 
مبارزاتی همراه شده و بويژه به اعتصاب عمومی 

با اعتصاب عمومی سياسی در .  سياسی فرا برويد
ها انسان وارد ميدان مبارزه شده و  عمل ميليون

منظور  ای به آمادگی برای قيام مسلحانه توده
امروز .  شود سرنگونی رژيم وارد فاز جديدی می

های کار و زحمت نيز در  بخش بزرگی از توده
اند که برای رسيدن  عمل به اين آگاهی دست يافته

به پيروزی، برای تحقق سرنگونی رژيم، 
. ست اعتصاب عمومی سياسی يک گام ضروری

ای که امروز وجود  در همان محدوده –اين آگاهی 
بويژه نتيجه مبارزات کارگری وديگر   -دارد 

، ٩۶ماه  های تحت ستم جامعه از جمله در دی توده
است  ٩٨، آبان و آذر و دی ٩٧تابستان و پاييز 

دانشجويان .  که امروز خود را نشان داده است

دانشجو، کارگر، اتحاد، 
 اعتصاب

 سوی اعتصاب عمومی و پيش به
 قيام مسلحانه سراسری

 
 !کارگران ، زحمتکشان و مردم مبارز ايران

توفان سياسی بزرگی که به راه افتاده ، .  است  قرارگرفته   انقالبی   امروز جامعه ما در يک موقعيت
،    آزادی   ، زندگی،   زنان کارگر و مبارز ما حول شعار زن.  سرتاسر کشور را دربر گرفته  است

اند و خواست خود را که  ای و نابود باد جمهوری اسالمی متحد شده مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه
صدا در بيش از صد شهر کوچک و بزرگ  روشنی و يک سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی است به

 . زنند ها فرياد می در کف خيابان
 

 !مردم غيور و مبارز 
ازپيش ماشين سرکوب، اعمال  تقويت بيش   جمهوری اسالمی که بقايش را   ستيز رژيم جنايتکار و زن

بيند،  زنان و مردان مبارز می   و کشتار و بازداشت   قهر و خشونت، سانسور و قطع کامل اينترنت
هزاران نفر را بازداشت و روانه زندان نموده و صدها تن ديگر را  به .  برشدت سرکوب افزوده است

ها  قتل رسانده يا مصدوم و مجروح ساخته است تا مردم به پا خاسته را مرعوب کند و به خانه
کشيده ايران ديگر حاضر نيستند مثل گذشته، زير ساتور رژيم  مردم زحمتکش و ستم.  بازگرداند

. ارتجاعی جمهوری اسالمی به زندگی نکبت باری که اين رژيم بر آنان تحميل نموده ادامه دهند
زنان و .کارگران و زحمتکشان ايران خواهان تغييرات اساسی و دگرگونی بنيادی نظم حاکم هستند

ها و اقدامات  اند، از اين ددمنشی جوانان و زحمتکشانی که وارد خيابان شده و دست به قيام زده
توپ، تانک مسلسل ديگر .دهند کارانه که بيش از  چهل سال ادامه داشته، ترسی به دل راه نمی جنايت

ها  های حکومتی در خيابان فقط از حضور انبوه گزمه زنان و جوانان پرشور و مبارز، نه.اثر ندارد
حتی برخی .اند ترسی ندارند بلکه در بسياری موارد به آنان يورش برده و مزدوران را فراری داده

اعزام گسترده .  اند مراکز سرکوب و مذهبی نيز موردحمله پيکارجويان قرارگرفته و به آتش کشيده شده
ها و ميليتاريزه کردن شهرها ، هيچ خللی در اراده جوانان وزنان و  نيروی سرکوب به خيابان

نان و کار نيز .  های مردم به پا خاسته است آزادی خواست مهم توده.  کند زحمتکشان ايجاد نمی
کشيده و  مردم ستم.های مهم و مبرم جوانان و کارگران و زحمتکشان است هاست از خواست سال

اند،  مبارزی که با جسارت به نبردهای خيابانی برخاسته و بيش از ده روزبه پيکار انقالبی ادامه داده
اند تا سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و استقرار حکومت شورايی که ارمغانش در گام  مصمم

 .نخست؛ کار و نان و آزادی ست به مبارزه ادامه دهند
 

 کارگران و زحمتکشان و مردم غيور ايران
کنيم؛  تا نابودی کامل رژيم  داخل کشور اعالم می  -)اقليت (ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان

سنگر و مدرسه سياسی   ها  در کنار شما خواهيم ماند زيرا خيابان در خيابان   جمهوری اسالمی
خواهيم باروی آوری  کارگران ، معلمين و ساير اقشار زحمتکش می   ما همچنين  از عموم.  هاست توده

های مردم برای براندازی نظم موجود  توانند از پيکار توده به اعتصاب و يا به هر شکل ديگری که می
ای و پيکار  در اتحاد بزرگ توده   ما از همه آحاد مردم زحمتکش و مبارز  خواستاريم.  حمايت کنند

 . انقالبی عليه نظم موجود مشارکت نمايند
 

  باد پيکار انقالبی در کف خيابان زنده
 سوی اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه سراسری پيش به

 برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 داخل کشور -)اقليت ( فعالين و هواداران سازمان فدائيان
 ١۴٠١مهر  ۶

 
 حکومت شورايی -آزادی  کار نان

پيشتاز  ٩٨و آبان  ٩۶ماه  گونه که در دی همان
بودند، اين بار نيز در به عمل درآوردن اين 
آگاهی يعنی ضرورت اعتصاب عمومی سياسی، 

 .پيشتاز شدند
بايد  تواند و می اعتصاب سراسری دانشجويان می

های  آغاز شروع اعتصاب در ديگر گروه
امروز بيش از .  اجتماعی بويژه طبقه کارگر باشد

هر زمان ديگری در گذشته، شرايط برای آغاز 
زمينه .  اعتصاب عمومی سياسی فراهم شده است

اين اعتصاب امروز در مدارس در حال فراهم 
هايی از طبقه کارگر ايران خود  بخش.  شدن است

وارد شدن .  کند را برای اعتصاب آماده می

های پيشروتر طبقه کارگر به اعتصاب  بخش
تواند اعتصاب عمومی سياسی را  بدون ترديد می

های طبقه  وارد فاز جديدی کند و ديگر بخش
چنين گسترش  هم.  کارگر را با خود همراه سازد

ها و ديگر مراکز دولتی  خانه اعتصاب در وزارت
نگاران  و غيردولتی، از جمله اعتصاب روزنامه

ها فلج ساخته و رژيم  کل سيستم را در همه زمينه
 .گير خواهد کرد را زمين

اين راه را امروز جنبش دانشجويی در برابر 
ها قرار داده است، پيروز باد اعتصاب  توده

سراسری دانشجويان، زنده باد اعتصاب 
 .سرتاسری سياسی به رهبری طبقه کارگر
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 کننده اعتصاب سياسی سرتاسری  نقش تعيين
 در مرحله کنونی جنبش

که زنان و مردان مبارز ايران در  رغم اين به
های خيابانی اخير، حماسه  تظاهرات و درگيری

آفريده و قهرمانانه در برابر مزدوران مسلح 
رژيم که تاکنون متجاوز از صد تن از مبارزان 
را به قتل رسانده و هزاران تن را دستگير 

اند،  اند، استوار و پيگير به مبارزه ادامه داده کرده
اين واقعيت اما آشکار است که تظاهرات  و 

های خيابانی هر آنچه هم که وسعت و ابعاد  نبرد
تنهايی برای رويارويی با  ای داشته باشند، به توده

رحم و سرتاپا مسلح  غايت ارتجاعی، بی رژيمی به
تری از مبارزه  بايد به اشکال عالی.   کافی نيست

همچون اعتصابات سياسی و فراتر از آن 
اعتصاب سياسی سرتاسری روی آورد که هم به 

ای، فراگيرتر و سراسری باشد  ی توده لحاظ دامنه
های  و هم قدرت ايستادگی و فلج کردن ارگان

سرکوبگر رژيم و ازجمله نيروهای مسلح آن را 
آوری به قيام  داشته باشد و شرايط را برای روی

. مسلحانه و سرنگونی رژيم فراهم آورد
روست که شعار اعتصاب سرتاسری  ازاين

سياسی در ابعاد وسيعی مقبوليت يافته است و 
عنوان بخش آگاه و پيشتاز جنبش از  دانشجويان به

اکنون در سراسر ايران به اعتصاب سياسی  هم
و اعتصاب را با تظاهرات تلفيق   روی آورده

در همين حال، روز شنبه مردم کردستان . اند کرده
 . نيز، اعتصاب عمومی برپا کردند

اعتصاب سراسری سياسی در اساس، شکل ويژه 
و مختص مبارزه طبقه کارگر در باالترين 
سطوح رشد و اعتالی مبارزات اين طبقه برای 

اين شکل .  دار است سرنگونی طبقه حاکم سرمايه
از مبارزه، به لحاظ نقش و رسالتی که اين طبقه 

داری بر عهده دارد و در جريان  در نظام سرمايه
تحوالت انقالبی کنونی نيز بر عهده خواهد 

ای برای  گرفت، شکل اصلی مبارزه عمومی توده
تمام تجارب جنبش .  سرنگونی نظم موجود است

المللی کارگری و نيز تجربه انقالب پيشين  بين
وضوح نشان داده است که بدون برپائی  ايران به

اعتصابات سرتاسری سياسی پيروزی انقالب 
 . ناممکن است

انکار است که شرايط عينی  اين واقعيتی غيرقابل
های  آوری طبقه کارگر و تمام توده برای روی

زحمتکش مردم مخالف نظم موجود به چنين 
وجود موقعيت انقالبی در .  اعتصابی فراهم است

های  شمار اعتصابات کارگری در سال ايران، بی
دستان شهری، قيام آبان  های تهی اخير، شورش

درپی چندين  ای پی های توده ، جنبش ٩٨ماه سال 
ونان و تظاهرات و  سال گذشته بر سر آب

نبردهای خيابانی سراسری اخير، همگی شواهدی 
بر اين آمادگی برای فراتر رفتن از مبارزات تا 

تر و برپائی اعتصابات  کنونی به شکلی عالی
 .سياسی است

ای را که در اينجا بايد بر آن تأکيد کرد،  اما نکته
اين واقعيت است که اعتصاب سياسی سرتاسری 

تواند در کشوری که رژيم ديکتاتوری  نمی
های کارگر و زحمتکش را از  عريان، توده

اکنون وحشيانه  هرگونه تشکلی محروم کرده و هم
فوريت و با يک فراخوان برپا  کند، به سرکوب می

ً به  گردد و توده های کارگر و زحمتکش سريعا

های برپائی اعتصاب سياسی سرتاسری  فراخوان
 . پاسخ مثبت دهند

گونه  اعتصاب سرتاسری سياسی در ايران همان
که تجربه انقالب پيشين به ما نشان داده است، در 

نخست يک يا چند کارخانه .  شود روند برپا می يک
يافتگی، تجربه  ها از سازمان که کارگران آن

مبارزاتی و آگاهی بهتری برخوردارند، يا 
معلمان، دانشجويان، پرستاران و غيره، حول 

آورند،  مطالبات سياسی به اعتصاب روی می
گونه که اکنون دانشجويان، پيشگام اين  همان

در پی اين اعتصابات سياسی .  اند مبارزه شده
تری از کارگران و  های وسيع است که بخش

کارمندان که بنا به تجربه گذشته، اغلب 
ها تلفيقی از مطالبات اقتصادی و  اعتصابات آن

سياسی است به اين موج اعتصابات سياسی 
پيوندند و درنهايت عموم کارگران با  می

اعتصابات اقتصادی عمومی که پی آمد آن  
ً سياسی است، به  اعتصاباتی با مطالبات عمدتا

ای ديگر  های اجتماعی و حرفه همراه برخی گروه
هايی از کارمندان دستگاه دولتی به  و نيز بخش
پيوندند و اعتصاب سياسی سراسری  اعتصاب می

در يک چنين روند پيچيده همراه با .  گردد برپا می
حسب  های جنبش به  نشينی و پيشروی عقب

وضعيت سياسی است که اعتصاب سياسی 
 .        تواند در ايران شکل بگيرد سرتاسری می

البته با توجه به نارضايتی عميق و گسترده 
ای از وضع موجود، سطح باالتر آگاهی و  توده

تشکل کارگران در قياس با انقالب پيشين،  
اعتصابات متعدد اقتصادی و سياسی که طبقه 

توان  اند، می کارگر در چند سال اخير داشته
تر ازآنچه  انتظار داشت که اين اعتصاب سريع

برای تسريع اين .  شود، شکل بگيرد تصور می
روند در ميان کارگران ، نقش بسيار بزرگی 
پيشروان و فعاالن جنبش کارگری در درون 

دارند که بتوانند با  ها بر عهده کارخانه
های اعتصاب و فعال کردن  دهی کميته سازمان

های موجود، با تلفيق مطالبات اقتصادی و  کميته
سياسی وزنه مطالبات سياسی را در اعتصاباتی 

دهد، باال ببرند و به برپائی  که پيوسته رخ می
اما در .  تر اعتصابات سياسی ياری رسانند فوری

ها که کارگران از تجربه، آگاهی  برخی کارخانه
ها  يافتگی بهتری برخوردارند، آن و سازمان

 . توانند پيشگام برپائی اعتصابات سياسی باشند می
اکنون جرقه آن با  اعتصابات سياسی که هم

شده است،  اعتصاب سراسری دانشجويان زده
 .پيش خواهد برد آسا به جنبش را با يک گام غول

ترين مسئله در مبارزه برای سرنگونی  مهم
ترين بخش  جمهوری اسالمی، بسيج گسترده

های مردم ايران و گردآوری يک لشکر  توده
فقط .  سياسی بزرگ در سراسر کشور است

اعتصاب سرتاسری سياسی از يک چنين ظرفيت 
چراکه .  ای برخوردار است کننده و قدرت بسيج

اين اعتصاب در کشوری که اکثريت بزرگ مردم 
دهند، مقدم بر هر چيز  را کارگران تشکيل می

های کارگر حتی  قدرت بسيج کننده عموم توده
 .ترين بخش آن را داراست مانده عقب

ها تن از  اعتصاب سراسری سياسی ميليون

ترين و  مانده های زحمتکش، حتی عقب توده
ها را که تاکنون از مبارزه سياسی  ترين آن ناآگاه

اند، به عرصه حيات سياسی فعال جامعه  دورمانده
 .سوق خواهد داد

اين اعتصاب به علت خصلت کارگری آن 
تواند توده بيکاران، زحمتکشان و تهيدستان  می

که در  ازآنجايی.  شهرها را بسيج کند  حاشيه
اعتصاب عمومی سياسی ايران مطالبات سياسی 
فراگير جامعه، در صدر مطالبات اين اعتصاب 

تر زنان  های وسيع تواند توده گيرند، می قرار می
را که هنوز به عرصه مبارزه مستقيم روی 

اند و نيز روشنفکران و عموم مردم  نياورده
 . آزاديخواه را بسيج نمايد

تواند  تنها، اعتصاب سرتاسری سياسی ست که می
ای قاطعانه و  لشگری چندميليونی را برای مبارزه

 .دار با رژيم گردآورد ادامه
تری را  اعتصاب سرتاسری سياسی، ميدان وسيع

گيری اشکال متنوعی از مبارزه،  برای شکل
ای ميليونی،  های توده پيمايی تظاهرات و راه

های خيابانی  ها، نبردها و سنگربندی گردهمايی
 . آورد فراهم می

اعتصاب سياسی سراسری، رژيم ارتجاعی حاکم 
سازمان و فلج  معنا از جهات مختلف بی تمام را به

نظم اقتصادی حاکم را مختل .  خواهد کرد
سازد و تمام منابع تغذيه مالی رژيم را مسدود  می

در کشوری که اتکای طبقه حاکم .  خواهد ساخت
و قدرت سياسی آن به درآمد نفت است، قطع اين 

ای خردکننده به آن  منبع بزرگ مالی رژيم، ضربه
فقط اين نيست که درآمدهای .  وارد خواهد آورد

دولت از نفت و گاز و ديگر مؤسسات توليدی و 
گردد، با پرداخت نکردن ماليات،  خدماتی قطع می

های آب، برق و گاز نيز  عدم پرداخت فيش
همچنين .  شود مانده منابع تأمين مالی آن قطع می ته

ها به اعتصاب  با پيوستن کارمندان بانک
اندازی رژيم به  سراسری سياسی، هرگونه دست

وانتقال پول توسط  منابع و امکانات بانکی و نقل
پرسنل   پرداخت حقوق.  شود رژيم متوقف می

های رنگارنگ سرکوب با اختالل مواجه  ارگان
ها افزايش  گردد و نارضايتی را در صفوف آن می
 .دهد می

اعتصاب سراسری سياسی در درون دستگاه  
های  نهادها و ارگان.  اندازد دولتی شکاف می

گسيختگی و  دستگاه دولتی را دچار ازهم
سازمانی خواهد کرد، چراکه اين اعتصاب به  بی

های دولتی نيز  درون برخی از نهادها و ارگان
ها نيز به اعتصاب  رسوخ خواهد کرد و پرسنل آن

 . پيوندند می
اين اعتصاب همچنين شکاف درونی طبقه حاکم 

کند و تزلزل و ترديد را در  تر می را عميق
. صفوف نيروهای مسلح آن افزايش خواهد داد

که اعتصاب سراسری سياسی وتوام با آن  درحالی
های خيابانی  ای و سنگربندی تظاهرات توده
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کننده اعتصاب سياسی  نقش تعيين
 سرتاسری در مرحله کنونی جنبش

نيروهای سرکوب را در شهرهای مختلف 
ها را فرسوده و  سازد، آن گير و درگير می زمين

اعتصاب سياسی، کارآيی .  ناتوان خواهد ساخت
شدت کاهش  نيروهای مسلح سرکوب را به

ها را در  تواند آن دهد، چراکه رژيم عمالً نمی می
کنندگان گسيل  سراسر ايران به مقابله با اعتصاب

اين اعتصاب، پشتوانه محکمی برای رشد .  نمايد
و گسترش اشکالی از مبارزه خواهد بود که 
نيروهای مسلح رژيم را در هر کوچه و خيابان 

ها را خسته و فرسوده  به چالش خواهد کشيد و آن
 .خواهد کرد

ها تن از مردم  که ميليون عالوه بر اين، وقتی
ايران به اعتصاب سياسی سراسری و ديگر 
اشکال مبارزاتی روی آورده باشند، فرزندان 

ها در نيروهای مسلح رژيم که عمدتاً سربازان  آن
هستند و نيز عناصری از کادرهای نظامی، 

گويند و  صفوف نيروهای مسلح رژيم را ترک می
 .پيوندند به جبهه مبارزه مردم عليه رژيم می

ی بر کل طبقه   ا اين اعتصاب، تأثيرات همه جانبه
در .  کارگر و مبارزه آن برجای خواهد گذاشت
ها را  کشوری که ديکتاتوری و استبداد تمام راه

برای متشکل شدن آزادانه کارگران بسته است، 
سرعت کارگران  اعتصاب سياسی سرتاسری به

را در ابعادی به وسعت سراسر کشور متشکل 
خواهد کرد و آگاهی اين طبقه را به مقياسی 

ورود طبقه کارگر به .  سابقه رشد خواهد داد بی
اعتصاب سياسی سراسری، هژمنی و رهبری 
اين طبقه را در جنبش تأمين خواهد کرد و به 
يکی از معضالت کنونی جنبش که نبود رهبری 

های هماهنگی  کميته.  است، پايان خواهد داد
کنندگان را بر  اعتصاب که نمايندگی اعتصاب

دارند، در جريان اين اعتصاب نقش سياسی  عهده
های  ها به ارگان آن.  يابند روزافزونی می

گيرنده قدرت کارگران و زحمتکشان تبديل  تصميم
عنوان يک قدرت غيررسمی  گردند و عمالً به می

 .گيرند اداره امور کشور را بر عهده می
اعتصاب سياسی سراسری درروند تکاملی خود 

های اعتصاب به سطح  سبب خواهد شد که کميته
ها  باالتری ارتقاء پيدا کنند و از دوران آن

های اعمال  شوراها پديدار گردند که ارگان
حاکميت پرولتری برای استقرار يک حکومت 

 . اند شورايی
چيز را برای  اعتصاب سرتاسری سياسی همه  

سرنگونی رژيم فراهم خواهد ساخت، ازنظر 
سياسی و آمادگی نظامی وسايل گذار به شکل 

سازد، اما خود به تنهائی،  تر را فراهم می عالی
تواند ضربه نهائی برای سرنگونی قطعی  نمی

تر  بايستی به يک شکل عالی می.  رژيم باشد
 . مبارزه، يعنی  قيام مسلحانه ارتقاء يابد

در بطن اين نبرد بزرگ که در جريان اعتصاب 
رسد، توازن قوا به  سياسی سراسری به اوج می

های کارگر و زحمتکش  شکلی قطعی به نفع توده
مردم ايران و به زيان رژيم حاکم بر هم 

خورد و تمام شرايط عينی و ذهنی الزم برای  می
های  آوری توده وارد آوردن ضربه نهايی و روی

زحمتکش مردم به قيام مسلحانه و سرنگونی 
 .گردد اش فراهم می جمهوری اسالمی در کليت

 

 سرکوب و کشتار          
 وحشيانه مردم زحمتکش    
 زاهدان را قوياً محکوم ميکنيم   

 
 
 

امروز در .نبردها و خيزشهای تودهای در شهرهای مختلف کشور وارد دومين هفته خود شده است
بسياری از شهرها ازجمله زاهدان و اهواز گروههای زيادی از تودههای مردم بهطور يکپارچه وارد 

مردم زحمتکش و مبارز .  خيابان شدند و پيکار انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی تداوم يافت
زاهدان باشعارهايی چون مرگ بر خامنهای ، مرگ بر ديکتاتور، در خيابانهای اين شهر به اعتراض 

دختران بلوچ با برداشتن روسری که مورد تشويق ساير اعتراضکنندگان قرار گرفت، .  برخاستند
  .صحنههای درخشانی از خواست آزادی ازجمله آزادی پوشش را به نمايش گذاشتند

 
براثر .نيروهای سرکوب، صفوف اعتراضکنندگان را موردحمله قراردادند و به روی مردم آتش گشودند

تيراندازی نيروهای سرکوب و انتظامی به روی مردم بيسالح در خيابانها و همچنين تيراندازی به روی 
با گسترش و ادامه نبرد خيابانی،هليکوپتر .  مردم در مسجد مکی زاهدان، دهها تن کشته و زخمی شدند

 .حکومتی برای ايجاد رعب و هراس بيشتر، بر فراز آسمان زاهدان به پرواز درآمد
 

عليرغم فضای سرکوب و حمالت وحشيانه مزدوران حکومت به صفوف مردم زحمتکش، تودههای 
مردم خشمگين با شجاعت و بيباکی به مراکز نيروهای انتظامی و سپاه يورش بردند و يکی از اماکن 

 .متعلق به سپاه،يک وسيله نقليه متعلق به مزدوران حکومتی و کالنتری شيرآباد زاهدان را به آتش کشيدند
 

مردم زحمتکش زاهدان ، زنان و جوانان جسور در سراسر کشور که برای سرنگونی رژيم جمهوری 
رژيم جمهوری اسالمی به پايان .  اسالمی و تمام نظم موجود به پا خاستهاند، به مبارزه ادامه خواهند داد
 .خط رسيده است و سرکوب و خشونت و کشتار آن را نجات نخواهد داد

 
سرکوب و کشتار وحشيانه تودههای مردم به پا خاسته زاهدان را قوياً محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان

 .ميکند
 

از مبارزات تودههای مردم زاهدان، اهواز و ساير شهرهای کشور برای )  اقليت(  سازمان فدائيان
سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری اسالمی حمايت ميکند و همه اقشار زحمتکش را به اين مبارزه 

 .فراميخواند
 
 
 

زندهباد نبردهای خيابانی تودهای و قيامهای شهری برای سرنگونی 
 انقالبی رژيم جمهوری اسالمی

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 زندهباد سوسياليسم -زندهباد آزادی

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠١هشتم مهرماه 

 

 حکومت شورائی –کار، نان، آزادی 

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   
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 طبقه کارگر و خيزش سراسری
١از صفحه   

٧درصفحه   

گری نيروهای سرکوب  رحمی و وحشی و بی
های مردمی که برای  نتوانسته است در برابر توده

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی به پا خاسته و 
سراسر .اند، مانعی ايجاد کند ها شده وارد خيابان

مردم به .وتاب و تشنه تحول است کشور در تب
بندان و سنگربندی خيابانی روی  ايجاد راه

جا به مشام  اند و بوی انقالب در همه آورده
 .رسد می

های شهری،  همزمان با تداوم پيکار و خيزش
اشکال ديگری از مبارزه نيز پديدار شده و رواج 

اعتصابات شهری، اعتصابات .  يافته است
ً اعتصاب  دانشجويی و اساتيد دانشگاه و بخشا

روز شنبه .يافته است ازپيش گسترش مدارس، بيش
مهر مطابق فراخوان قبلی تقريباً تمام شهرهای  ٩

. طور يکپارچه وارد اعتصاب شدند کردستان به
همين روز باز بر طبق فراخوان قبلی، اعتصابات 

دانشگاه و مؤسسه عالی  ١١١دانشجويی بيش از 
شعار .آموزشی در سراسر کشور را فراگرفت

در فضای "  دانشجو، کارگر اتحاد اعتصاب"
در تمام اين .افکن شده است دانشگاه طنين

های شهری  اعتصابات از خواست مردم و قيام
. شده است برای برافکندن نظم حاکم حمايت

های مستقل مانند شورای  بسياری از تشکل
های صنفی فرهنگيان، کانون  هماهنگی تشکل

های مختلف  نويسندگان ايران، و گروه
بازنشستگان با صدور بيانيه، ضمن محکوم 

کارانه مهسا امينی، از نبرد  نمودن قتل جنايت
های  های مردم در کف خيابان و اعتراض توده

سراسری حمايت نموده و خواهان گسترش آن 
 .اند شده

دهد که همراه با تداوم  شواهد موجود نشان می
پيکار خيابانی، اعتصابات و حمايت از مبارزات 

کشيده و به پا خاسته نيز درحال  های ستم توده
همراهی اعتصابات با نبردهای .  گسترش است

ای،کل  های توده خيابانی و ابتکارات و حمايت
 .جنبش را گامی جلوتر برده است

رغم اين اما هنوز طبقه کارگر با تعطيل  کار  علی
ای  و در شکل اعتصاب سراسری به جنبش توده

. برای سرنگونی نظم موجود نپيوسته است
ترديدی در اين موضوع نيست که بسياری از 

های  کنندگان در اعتراضات و خيزش شرکت
شهری، فرزندان کارگران و زحمت کشانند، 

اند، زنان و مردان کارگر  جوانان بيکار و بی آينده
ها گوناگونی  اند و در کليت خود طيف و زحمتکش

از کارگران و زحمتکشان درآن حضور پررنگ 
صورت متشکل هنوز وارد  اما کارگران به.دارند

بحث بر سر اين نيست که به .اند اين ماجرا نشده
ی کارگران مشغول به کار در  فرض چرا همه

ها و مؤسسات گوناگون توليدی و خدماتی  کارخانه
اند يا  در همين لحظه وارد خيابان نشده

بحث بر سر اين است که کارگران با .شوند نمی
های مبارزاتی  ها و تاکتيک استفاده از روش

های حاکم بر مراکز کار و  اخص خود و مکانيسم
توليد به ياری و همراهی با جنبش خيابان 
برخيزند و با اعتصاب و خواباندن چرخ توليد، 

بهترين .از توده مردم و مطالباتشان حمايت کنند
های  بود که طبقه کارگر با فراخوان حالت اين می

های سراسری  دهی اعتصاب سراسری و سازمان
صورت يک طبقه متشکل وارد ميدان  به

اگر طبقه کارگر به دليل فقدان حزب .شد می
های  طبقاتی اخص خويش و محروميت از تشکل

ً نتوانسته است در اين  مستقل و سراسری عجالتا
های  ابعاد ابراز وجود کند، اما با استفاده از راه

برای .  تواند وارد اين عرصه شود بر می ميان
مثال فعاالن کارگری و کارگران آگاه، پيشرو و 
باتجربه در چند کارخانه و مؤسسه توليدی و 

که با   -توانند با برقراری ارتباط باهم خدماتی می
های مجازی نبايد چندان  توجه به گسترش شبکه

هايی از نمونه کميته هماهنگی  تشکل  -مشکل باشد
ً به حمايت از  اعتصاب ايجاد کنند، مشترکا

ای و خيابانی برخيزند و برای  مبارزات توده
اين ابتکار .اعتصاب سراسری فراخوان بدهند

سرعت مورد  عمل بر متن شرايط موجود به
استقبال ساير فعاالن کارگری و کارگران آگاه 
قرار خواهد گرفت و کل ماجرا را روی ريل 

بدون کمترين ترديدی .ديگری قرار خواهد داد
های سراسری  تهيه و انتشار فراخوان اعتصاب

کارگری، جنبش مبارزاتی و انقالبی کنونی را 
ورود کارگران به .چندين گام جلوتر خواهد برد

فقط جنبش جاری  صحنه در مقياس سراسری، نه
های  را چندين گام به جلو خواهد برد، بلکه زمينه
طور  هژمونی و رهبری طبقه کارگر را نيز به

 . عينی فراهم خواهد کرد
دهند  رويدادهای جاری و روند مبارزات نشان می

که تحرکات کارگری در اين زمينه و پروسه 
برخی .نوعی آغازشده است مداخله کارگران به

های کارگری با صدور  ها و جمع تشکل
هايی از مبارزات مردم حمايت  ها و بيانيه اطالعيه

سنديکای کارگران شرکت واحد .  اند نموده
رانی تهران و حومه،  سنديکای کارگران  اتوبوس

هايی ضمن  تپه با صدور بيانيه نيشکر هفت
ها و سرکوب گسترده توده  اعتراض به دستگيری

مردم از تظاهرات و پيکار خيابانی زنان و 
 . اند جوانان حمايت نموده

کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنيه فنی 
آهن انديمشک فراخوان اعتصاب  راه
سازی  کارگران پيشتاز و سوسياليست لوله.اند داده

اهواز نيز با صدور اطالعيه کوتاهی در هشتم 
مهرماه ، ضمن حمايت از نبردهای خيابانی در 
شهرهای مختلف کشور و محکوم نمودن سرکوب 
و کشتار معترضان، اعالم نمودند در همبستگی و 

. همراهی با مردم دست به اعتراض خواهند زد
و جمعی از کارکنان "  اسنپ"جمعی از رانندگان 

در حمايت از اعتراضات سراسری "  کاال ديجی"
جمعی از .  جاری دست به اعتصاب زدند

ای در تاريخ  تپه با صدور اطالعيه کارگران هفت
هشتم مهر، از ضرورت حضور متحدانه 
کارگران اين شرکت و کارگران شهرهای 

ديدار تنی .  اند خوزستان در اعتراضات سخن گفته
تپه با خانواده  چند از نمايندگان کارگران هفت

مهسا امينی، همدردی با پدر رنجديده مهسا، 
معنای اين ابتکار عمل .معنای سياسی معينی دارد

و حرکت ساده اين است که؛ مسئله مهسا امينی، 
فقط مسئله پدر و خانواده مهسا نيست، بلکه مسئله 

. تپه و ساير کارگران هم هست کارگران هفت
روشنی اين است ؛ آنچه امروز در  معنايش به

سراسر کشور در جريان است و نبردی که برای 
ستيز حاکم و  سرنگونی رژيم ارتجاعی  و زن

تعيين تکليف قطعی بانظم موجود در سراسر 
تپه هم  ور شده، نبرد کارگر هفت کشور شعله

آهن و نفت  هست،نبرد کارگر شرکت واحد و راه
 .و برق هم هست

ای و  حدود يک هفته بعد از آغاز خيزش توده
شورای "ها شهر کشور،  گسترش آن به ده

"  دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان
مهر،ضمن  ۴با انتشار اطالعيه کوتاهی در 
ما کارگران "  حمايت از مبارزات مردم نوشت 

صدا با همه مردم در ايران بار  ای نفت هم پروژه
ديگر خشم و نفرت خود را نسبت به قتل مهسا 
امينی اين دختر جوان به دست گشت ارشاد اعالم 
کرده و از مبارزات مردمی عليه خشونت 

يافته و هرروزه عليه زنان و عليه فقر و  سازمان
بی تأمينی و جهنم حاکم بر جامعه حمايت و 

اعتراض حق مسلم ما ...  کنيم پشتيبانی می
کارگران و ما همه مردم است و  به ستم و ظلم و 

ای که بيش از چهل سال است  بساط سرکوبگرانه
ما ديگر .  شود اعتراض داريم بر ما روا می

ها  حاضر به ادامه تحمل اين بردگی و بی حقوقی
دهيم که  ما کارگران نفت هشدار می  .نيستيم

ها، به کشتار مردم  و  که به بازداشت درصورتی
ها و اذيت و آزار زنان به خاطر  سرکوبگری

حجاب پايان داده نشود، و سرکوب مردم پايان 
صدا با همه مردم ما  هم.  نيابد، ساکت نخواهيم ماند

نيز دست به اعتراض خواهيم زد و کار را تعطيل 
 ". خواهيم کرد

بخشی "  ای از طرف در تاريخ ششم مهرماه بيانيه
در اين .  انتشار يافت"  از کارکنان رسمی نفت

شدت محکوم و از  بيانيه نيز قتل مهسا امينی به
اعتراضات مردمی در کف خيابان قوياً 

کارکنان رسمی نفت در بيانيه .  شده است حمايت
ما خود بخشی از "  اند  خود ازجمله چنين نوشته

همين مردم هستيم که بيش از چهل سال است 
مان به دست حاکميت  زندگی و کرامت انسانی
ما ديگر به ...  شده است مستبد و ضد بشر پايمال
وار زندگی و کار، تن  ادامه  اين شرايط برده

 ".دهيم نمی
طرف حساب اين بخش از کارکنان رسمی نفت، 

اين بخش از کارکنان رسمی .کل حاکميت است 
گويند که  روشنی از حاکميتی سخن می نفت به

سال حقوقشان را پايمال نموده  ۴٠بيش از 
کارکنان رسمی نفت در ادامه بيانيه خود  .است 

از قدرت کارگری و اعتصاب سراسری سخن 
"  نويسند گويند و ضمن هشدار به حاکميت می می

. قدرت ما در اعتصاب سراسری و متحد ماست
ما ضمن اينکه همان مردمی هستيم که در 

شويم و شعار زن،  تجمعات خيابانی حاضر می
دهيم که  دهيم، اخطار می زندگی، آزادی سر می

ها ادامه يابد، اگر همه  اگر سرکوبگری
دستگيرشدگان آزاد نشوند، اگر به فضای پادگانی 

های کارمان  ها و در شهرها و در محيط در خيابان
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۶از صفحه   

پايان داده نشود و اگر معيشت و کرامت ما به ما 
دست طور که قبالً نيز اعالم کرديم  برنگردد همان

هايمان و  و اين بار با خانواده از کارخواهيم کشيد
 ."همراه مردم تجمع خواهيم کرد

روشنی  ها به گيری ها و موضع اين اقدامات و بيانيه
گيری کارگران و جنبش کارگری را نشان  سمت

توان  ها می دهد و با عطف توجه به اين نشانه می
. اند  گفت کارگران نيز عمالً وارد صحنه شده

گرچه هشدار به اعتصاب هنوز اعتصاب نيست 
 .  پيش است دهد  و گامی به اما راه را نشان می

ويژه در  به"  بخشی از کارکنان رسمی نفت"بيانيه 
رو که  فقط ازاين نه.  مقطع کنونی بسيار مهم است

باقدرت، از نبردهای خيابانی و اعتراضات مردم 
به دفاع برخاسته و هشدار به اعتصاب سراسری 

تواند  داده است، بلکه همچنين از اين بابت که می
تالش جناح راست کارکنان رسمی نفت را خنثی 

شورای هماهنگی و "اين گرايش که در .  کند
نفوذ دارد " همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

ای برخوردار است ،  مالحظه و از امکانات قابل
کند مبارزات کارکنان رسمی نفت را به  سعی می

انحراف کشانده و آن را در چارچوب 
ها و مذاکره با مقامات حکومتی  نگاری نامه

 .محدود و مقيد سازد
بعد از ماجرای تجمع کارکنان رسمی نفت در 

شهريور مقابل وزارت نفت که  ١٢روز 
موردحمله وحشيانه نيروهای سرکوب رژيم قرار 

تن بازداشت و روانه زندان شدند،  ۶٧گرفت و 
شورای هماهنگی و "  هايی که بانام در فعاليت

انجام "  همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت
ها  شد عمالً وقفه افتاد اما کمی  بعد، اين فعاليت می

در جهت بندوبست با مقامات دولتی و نمايندگان 
مجلس هدايت و به بازی در بساط حکومتيان 

"خالصه شد شورای هماهنگی و همبستگی . 
 ۵قرار بود روز "  کارکنان رسمی صنعت نفت

شهريور تجمع و اعتصاب سراسری برگزار 
اما درست در آستانه اين اقدام اعتراضی و به .کند

های توخالی مقامات وزارت  خاطر مشتی وعده
. شهريور موکول شد ٢٨نفت، اين تجمع لغو و به 

عين همين ماجرا دوباره و اين بار در غياب 
برخی از فعاالن کارگری که دستگير و 

سازی  شده و دستگاه امنيتی با پرونده زندانی
ها به وجود آورده  موانعی برای حضور فعال آن

بود، يعنی سه روز مانده به تجمع، تکرار و تجمع 
شهريور،  ٢۵روز .  و اعتراض سراسری لغو شد

شورای هماهنگی "ای که با امضای  در اطالعيه
انتشار "  و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

شهريور  ١٢يافت، ضمن اشاره به وقايع  روز 
چنين اعالم شد که خواست کارکنان رسمی به 
اطالع نمايندگان مجلس رسانده شده و قرار شده 

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت  ١٠ماده 
"اجرا شود شورای هماهنگی و همبستگی . 

در آن اطالعيه "  کارکنان رسمی صنعت نفت
شهريور و تعويق  ٢٨لغو تجمع "ضمن اشاره به 

جای  اعالم کرد به"  چندان دور آن به زمانی نه
و به .  را انتخاب نموده است"  گزينه صبر"تجمع، 

در اولين فرصت گردهمايی "دنبال آن وعده داد 
همزمان، ".باشکوهی برگزار خواهد شد

های ديگری نيز به عمل آمد و با توجه به  تالش

امکانات مجازی، ادعا شد چند هزار امضا مبنی 
قانون وظايف و  ١٠بر درخواست اجرای ماده 

شده و معاون  آوری اختيارات وزارت نفت جمع
منابع انسانی وزارت نفت نيز برای اجرای اين 

ديگر  عبارت به.خواست پاسخ مثبت داده است
طور غيرمستقيم هرگونه تجمعی در اين رابطه  به

گزينه "منتفی شد تا وزارت نفت و مقامات دولتی 
قانون  ١٠را موردتوجه قرار دهند و ماده"  صبر

 .وظايف و اختيارات وزارت نفت را اجرا کنند
درست در روز .  اما اين هنوز تمام ماجرا نبود

شهريور که قرار بود تجمع و اعتراض  ٢٨
سراسری برگزار شود و سه روز قبل از آن لغو 

شورای هماهنگی و "شده بود، همين گردانندگان 
اعال "  همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان :"  نمودند
رسمی صنعت نفت در نظر دارد نمايندگانی را 
از کارکنان رسمی بارأی همکاران انتخاب و 
جهت حضور در جلسات با مسئوالن نفتی و 

متقاضيان بايد آشنا به  .غيرنفتی معرفی نمايد
و  فنون مذاکرهقوانين جاری در صنعت نفت، 

مالحظه در  مقبوليت در شرکت خود و سابقه قابل
 ".عرصه مطالبه گری داشته باشند

بدون آنکه علت انتخابات و انتخاب اعضای جديد 
شورا اعالم گردد و يا مشخص شود چه بر سر 
اعضای قبلی آمده و کدام نياز عملی يا 

ای چنين انتخاباتی را ضروری ساخته  اساسنامه
است، معلوم شد که اين گرايش فقط به لغو تجمع 

های ديگری  شهريور اکتفا نکرده بلکه برنامه ٢٨
مانند سلطه کامل برتشکل کارکنان رسمی نفت 

ذکر اينکه همراه اين  شايان.نيز در سر دارد
های مجازی نيز مدام وعده داده  ها در شبکه تالش

شد مددی معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
قانون وظايف و اختيارات  ١٠وزير نفت، ماده 

در عمل اما .  وزارت نفت را اجرا خواهد کرد
فقط تجمع و اعتراض سراسری لغو و  نه

قانون يادشده نيز  ١٠مالی شد،بلکه ماده  ماست
گرچه هنوز چندوچون و نتايج .  اجرا نشد

اصطالح انتخابات شورا مشخص و  به
شورای هماهنگی و همبستگی "نشده،اما  اعالم

نيز خصوصيت "  کارکنان رسمی صنعت نفت
بعد .  کلی از دست داد قبلی و استقالل خود را به

 ۶٧شهريور و بازداشت  ١٢از سرکوب تجمع 
شورای "کنندگان، آنچه تحت نام  تن از تجمع

هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت 
شده، عمدتاً توسط گرايش  تا اين لحظه انجام"  نفت

شده  راست درون شورا و کارکنان رسمی انجام
که معتقد است فقط بايد از طريق مذاکره و 

ها را پيگيری کرد و از اساس  نويسی خواست نامه
افراد .  با هرگونه تجمع و اعتصاب مخالف است

صراحت  شده اين گرايش اين مخالفت را به شناخته
های اجتماعی مانند کالب هاوس  از طريق شبکه
 . اند نيز اعالم نموده
شورای هماهنگی و همبستگی "نحوه عمل 

درپی  و لغو پی"   کارکنان رسمی صنعت نفت
دليل باشد و  توانست بی قرارها و تصميمات، نمی

اين نحوه عمل که در شهريورماه سال .  نبود
جاری به اوج خود رسيد، قبل از هر چيز ريشه 

. در موقعيت خود کارکنان رسمی نفت داشته است

در واقعيت امر بخشی از اين کارکنان رسمی که 
عنوان يک  های بسيار حساسی نيز دارند، به پست

نيروی بازدارنده عمل نموده و مانع جدی بر سر 
ها کسانی هستند  اين.  اند راه اعتصاب و تجمع بوده

که به نحوی از انحاء  از همان آغاز حضورشان 
اند و  هايی به حکومت داشته در نفت، وابستگی

ها هستند که  همين.  اند دارند و يا بعدتر وابسته شده
اند و طی يک سال  مخالف تجمع و اعتصاب
اند به اين توهم دامن  گذشته پيوسته تالش نموده

های کارکنان  بزنند که گويا منافع و خواست
رسمی، بدون اعتراض و اعتصاب و تجمع 

اين گرايش که در مکاتبات خود .  شود برآورده می
کند، حتی از  اقتدا می"  رهبر معظم"پيوسته به 

اينکه مخالفت شديد خود را با تجمع و اعتصاب 
اعالم کند ابايی نداشته است و از طريق دستگاه 

 .شود حکومتی نيز سا پورت می
در "  بخشی از کارکنان رسمی نفت"بيانيه اخير  

ای و هشدار به  حمايت از اعتراضات توده
اعتصاب، از اين زاويه نيز بسيار مهم است که 
اين بخش،حساب خود را از گرايش راست پرو 

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان "رژيم که 
را مصادره و از مسير "رسمی صنعت نفت

از اين .درست منحرف نموده، جدا کرده است
بخش کارکنان رسمی نفت بايد حمايت کرد و آن 

کارگران و کارکنان رسمی نفت .  را تقويت نمود
که در مراکز بسيار حساس و مهم صنعت نفت 
مشغول به کار هستند، بايد عناصر متعلق به 
گرايش راست و بازدارنده را کنار بزنند و تشکل 
مستقل خود را بازسازی و ترميم کنند و اگر به 

توانند تشکل  هر دليل چنين کاری ميسر نباشد، می
مستقل و شورای هماهنگی جديدی را سازمان 
دهند و مبارزات کارکنان رسمی را از زير نفوذ 

 .گرايش راست پرو حکومتی خارج سازند
آنچه در شرايط کنونی حائز اهميت جدی است 
اين است که جرقه اعتصابات جاری در جامعه از 
نمونه اعتصابات درخشان دانشجويی، در نفت 

کارگران و کارکنان صنعت نفت .ور شود شعله
دهی اعتصابات سراسری،  درزمينٔه سازمان

هم در سطح .  بهای فراوانی دارند تجارب گران
کارگران پيمانی و غيررسمی و هم در سطح 

تاکنون  ٩٩کارگران و کارکنان رسمی از سال 
چندين اعتصاب و تجمع سراسری را سازمان 

قدم شوند و  توانند و بايد پيش بنابراين می.  اند داده
ور  آتش اعتصابات سراسری را در نفت شعله

بايد از مرحله هشدار به اعتصاب عبور .سازند
افزون براين، کارگران . کرد و وارد اعتصاب شد

 ۵٧و کارکنان صنعت نفت از دوره انقالب 
تجربه و سابقه درخشانی در ايجاد کميته 

دهی  هماهنگی اعتصاب و فراخوان و سازمان
اعتصاب سراسری دارند و با استفاده از آن 

ای در اين  توانند نقش مهم و ارزنده تجارب ، می
 .جهت ايفا کنند

ترديدی نيست اگر کارگران نفت که بخش مهم و  
شوند، وارد  کننده طبقه کارگر محسوب می تعيين

اعتصاب سراسری شوند، جنبش انقالبی نيز وارد 
تری خواهد شد و  فاز جديد و مرحله پيشرفته

مسيری را طی خواهد کرد، که هيچ شانسی برای 
 .بقای نظم موجود باقی نخواهد ماند

 طبقه کارگر و خيزش سراسری
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 برای اعتصاب سياسی و                               
 قيام سراسری خود را تجهيز و آماده کنيم                    

 
 
 
 

 
رغم سرکوب خشن و اعمال قهر و خشونت مزدوران حکومتی، پيکار  علی.اند های شهری وارد يازدهمين روز خود شده ها و قيام خيزش

دولت ارتجاعی و نهادهای سرکوب آن در طول اين يازده روز خون بيش از صد .  انقالبی برای برچيدن رژيم جمهوری اسالمی ادامه دارد
صدها تن را با گلوله و باتوم مجروح ساخته و هزاران پيکارجوی معترض ديگر را بازداشت و روانه زندان .  اند جوان را بر زمين ريخته

های مردم معترض و ناراضی برای ادامه مبارزه و براندازی رژيم  گونه خللی در اراده توده اما اين اقدامات سرکوبگرانه هيچ.اند کرده
اند و صفوف مبارزان برای سرنگونی  های بيشتری به مبارزه پيوسته برعکس هرروز، شهرها و توده.  جمهوری اسالم ايجاد نکرده است

های ديگری از اعتراض نيز  شکل.ست ها در کنترل جوانان انقالبی در بسياری از شهرها، خيابان.تر شده است رژيم جمهوری اسالمی متراکم
های گسترده،  ها در سراسر کشور به تجمعات اعتراضی ادامه داده و ضمن اعتراض به دستگيری دانشجويان دانشگاه.درحال گسترش است

های صنفی فرهنگيان نيز  شورای هماهنگی تشکل.  اند طور سراسری تحريم و اعتصاب سراسری خود را آغاز نموده ها مجازی را به کالس
های مردم  ها و سرکوب گسترده توده مردم و پادگانی شدن برخی مدارس، از تظاهرات و پيکار خيابانی توده ضمن اعتراض به دستگيری

رانی تهران و حومه،  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس.حمايت نموده و فراخوانی برای اعتصاب و تعطيل مدارس انتشار داده است
های مختلف بازنشستگان با صدور بيانيه، ضمن محکوم نمودن قتل  تپه و گروه کانون نويسندگان ايران، سنديکای کارگران نيشکر هفت

های سراسری حمايت نموده و خواهان گسترش آن  های مردم در کف خيابان و اعتراض کارانه مهسا امينی، از نبرد توده جنايت
کارگران پيمانی نفت نيز ضمن حمايت از .  اند آهن انديمشک فراخوان اعتصاب داده کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنيه فنی راه.اند شده

 . اند وارد اعتصاب خواهند شد نبردهای خيابانی و محکوم نمودن قتل مهسا امينی، هشدار داده
 

های مردمی که برای براندازی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی به پا  توده.   وتاب انقالبی و در غليان است جامعه همچنان در تب
صراحت از انقالب  برند و به دهند ، اينجاوآنجا به افراد و مراکز حکومتی يورش می اند،همچنان در کف خيابان شعار سرنگونی می خاسته

رساند و انبوهی را دستگير و روانه زندان  ارتجاع حاکم با توسل به قهر و خشونت، هرروز شمار ديگری را به قتل می.  گويند سخن می
ستيز حاکم وارد خيابان شده و دست به قيام  گرچه زنان و مردان شجاع و مبارزی که برای تعيين تکليف نهايی با رژيم مستبد و زن.کند می
با ارتجاع .همه، برای مقابله با اقدامات سرکوب گرانه رژيم بايد خود را تجهيز و آماده کرد شوند، بااين اند مرعوب اين اقدامات نشده و نمی زده

نفر را  ١٠٠های شهری يازده روز اخير بيش از  ها و قيام نفر را به قتل رساند و در خيزش ١۵٠٠هار تا به دندان مسلح حاکم که در قيام آبان 
ً با دست کشتار نموده است، نمی ها ازجمله کردستان، اقداماتی  برای مصادره سالح  در برخی شهرها و استان.خالی مقابله کرد توان صرفا

نيروهای .بايد خود را مسلح کنيم . اند ها و مراکز نظامی يورش برده های بسيج و کالنتری صورت گرفته و جوانان مبارز و جسور، به قرارگاه
های  مرتجعين و جنايتکارانی که در جنايت عليه توده.  شوند بايد خلع سالح کرد  کنندگان اعزام می مسلحی را که برای سرکوب و کشتار قيام

بايد مراکز نگهداری .  شدگان نيز بايد به اقدامات فوری دست زد برای آزادی بازداشت.  مردم ايران دست دارند بايد مجازات شوند
 شدگان و زندانيان سياسی را از ها، بازداشت ها را شناسايی کرد و با تجمع گستره در مقابل اين مراکز و يورش به آن شدگان و زندان بازداشت

 .اسارت نجات داد
 

در لحظه حاضر، بسيار مهم و حياتی و مبرم است در شرايطی که مردم زحمتکش سراسر کشور عليه ارتجاع حاکم و برای سرنگونی آن به 
بسيار مهم و .  های شهری برخيزند ها و قيام توانند به حمايت و پشتيبانی از خيزش ای که می اند کارگران در هر شکل و با هر وسيله پا خاسته

ها و مؤسسات گوناگون صنعتی و خدماتی،  که از تجربه، تشکل  و آگاهی بهتری  حياتی و مبرم است که کارگران پيشرو در کارخانه
گيرند و در شرايطی که تظاهرات و نبرد خيابانی سراسر کشور را فراگرفته است، مشترکاً به حمايت از  برخوردارند ابتکار عمل را در دست

هايی از نمونه کميته هماهنگی اعتصاب ايجاد کنند و اعتصاب سياسی  اين مبارزات برخيزند و برای برپائی اعتصاب سراسری تشکل
های کارگری  اين وظيفه بسيار مهم و حساس لحظه کنونی، بردوش کارگران آگاه  و پيشرو، فعالين و تشکل.سراسری را فراخوان دهند

های سراسری کارگری، جنبش مبارزاتی و انقالبی کنونی را  موجود است که در اين راه اقدام کنند و با تهيه و انتشار فراخوان اعتصاب
های رهبری طبقه کارگر بر جنبش  اکنون زمان آن است که کارگران در مقياس سراسری وارد صحنه شوند تا زمينه.  چندين گام جلوتر برند

 .انقالبی فراهم گردد و اين طبقه بتواند مهر خود را بر تحوالت جاری و آينده حک کند
 

 های زحمتکش مردم برای سرنگونی نظم موجود باد نبرد خيابانی توده زنده
 سوی اعتصابات سراسری کارگری پيش به

 سوی اعتصاب سياسی سراسری و قيام مسلحانه سراسری پيش به
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١۴٠١پنجم مهرماه 

 
 حکومت شورائ –کار، نان، آزادی 
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 کردستان کردستان، "
 "گورستان فاشيستان

 
جوانان .  وتاب و ناآرام است شهرهای مختلف استان کردستان کماکان در تب

وزنان مبارز همچنان در کف خيابان عليه رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی 
در برخی شهرها مانند سنندج، .  اند دهند و خواهان سرنگونی رژيم شعار می

مزدوران سرکوب گر حکومتی، .  جو سرکوب و امنيتی بسيار شديد است
های اصلی شهر را به اشغال خويش درآورده و آن را  ها و چهارراه ميدان

هايی از سرکوب گران موتورسوار که نقاب بر چهره  گروه.  اند قرق کرده
وسيله بوق زدن به  اگر وسايل نقليه به.  دهند ها جوالن می دارند، در خيابان

کننده  اشغال و قرق ميدان اعتراض کنند، اين مزدوران پالک ماشين اعتراض
تنهايی در محلی گير بيندازند، با باتوم  اگر زنان و دختران را به.  کنند را می

با اين همه، آشکارا از مردم .  دهند آنان را مورد ضرب و شتم قرار می
ها در سطح شهرهای کردستان ازجمله سنندج،  در تمامی بانک.  وحشت دارند

اند و در همان  های آهنی کار گذاشته از ترس يورش پيکارگران خيابانی، نرده
 .کنند ها مراقبت می ها مأمور از بانک حال ده

 
ها برای پاشيدن تخم ترس و وحشت  گری رغم تمام اين ترفندها و وحشی علی

درميان مردم، جوانان و مردم مبارز در روزهای اخير نيز به مبارزه ادامه 
صورت دارند با  که ماسک به های بزرگی از جوانان درحالی گروه.  اند داده

های پالستيکی بنزين و کوکتل مولوتف هائی که از  سنگ و آتش و حتی کيسه
های شهر در مقابل پليس و مزدوران سرکوبگر  شده، در ميدان قبل آماده

گروهی از زنان و جوانان مبارز شهر سنندج در وسط .کنند آرايی می صف
، "زن، زندگی، آزادی"باشعارهايی چون ) پاسداران فعلی( خيابان ششم بهمن 

کردستان، "  ، "  مرگ بر ديکتاتور"  ، "  اين پيام زنانه، هدف خود نظامه"  
گروه های .  اند به نبرد خيابانی ادامه داده"  کردستان، گورستان فاشيستان

کار، نان آزادی، پوشش "  ديگری از انقالبيون و مبارزان شعارهايی چون
که  درحالی.سر دادند"  زن زندگی آزادی، اداره شورايی"  ، "اختياری

صف پيکارجويان، تجمعات  آور به مزدوران مسلح رژيم با شليک گاز اشک
رغم  علی.يابد سازند، اما نبرد دوباره در محل ديگری ادامه می را پراکنده می

های گسترده، اما ترسی  جو شديد امنيتی و اعمال خشونت پليسی و دستگيری
ويژه دختران جسور و مبارز سنندج و ساير  جوانان شجاع به.  درميان نيست

اند  و اعتراضات و پيکار  شهرهای کردستان وسط ميدان مبارزه ايستاده
 .خيابانی برای سرنگونی جمهوری اسالمی ادامه دارد

 
در جريان حمالت وحشيانه نيروهای سرکوب به تجمعات خيابانی يا در حمله 
به منازل و يا حتی در کوچه و خيابان تعداد زيادی از جوانان و مردم مبارز 

برای .  اند شده سنندج و ساير شهرهای کردستان و ايران بازداشت و زندانی
شدگان و کل زندانيان  آزادی بازداشت.  شدگان بايد تالش کنيم آزادی بازداشت

زندانی سياسی "  جا شعار  های فوری ماست و در همه سياسی يکی از خواست
 .را بايد به شعارها خود اضافه کنيم" آزاد بايد گردد

 
 

 های زحمتکش مردم باد نبرد خيابانی توده زنده
 برای سرنگونی نظم موجود 

 
 -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 برقرار باد حکومت شورايی 
 

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 ١۴٠١هفتم مهرماه 

 کردستان -) اقليت(فعاالن و هواداران سازمان فدائيان
 

گزارشی از تجمع اعتراضی مقابل النه 
جاسوسی رژيم جنايتکار جمهوری 

 اسالمی در الهه هلند
 

سپتامبر  ٣٠در روز جمعه 
 -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

کميته هلند حزب    هلند و
کمونيست ايران و ديگر نيروهای 
چپ و کمونيست در اعتراض به 
قتل وحشيانه مهسا آمينی و در 
حمايت از اعتراضات سراسری 
زنان و مردم زحمتکش در مقابل 
النه جاسوسی رژيم فاشيست و 
جنايتکار جمهوری اسالمی در 
شهر الهه هلند آکسيون 

در .  اعتراضی برگزار کردند
طول آکسيون با دادن شعار مرگ 

پخش ...  بر جمهوری اسالمی و
چنين اطالعيه  ترانه سرود و هم

از جمله اطالعيه شورای 
همکاری نيروهای چپ و 

سوی اعتصاب سراسری و قيام مسلحانه  کمونيست و اطالعيه سازمان پيش به
و نيروی ويژه برای حفاظت از النه جاسوسی در    پليس. سراسری خوانده شد

 .محل آکسيون مستقر کرده بودند
 

 هلند-) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 
 

 
گزارشی از ميتينگ اعتراضی جلو 

 کنسولگری جمهوری جنايتکار اسالمی 
 در هامبورگ

 
 
 
 
 
 

 
در هامبورگ، حزب کمونيست )  اقليت(بنا به فراخوان فعالين سازمان فدائيان 

ايران حوزه هامبورگ و شورای فعالين سوسياليست و آزاديخواه هامبورگ 
 ٢٧شنبه  در دفاع و حمايت از مبارزات قهرمانانه مردم ايران امروز سه

بعدازظهر ميتينگ اعتراضی جلو کنسولگری  ۵تا  ٣سپتامبر از ساعت 
باوجوداينکه تعدادی از .   جمهوری جنايتکار اسالمی برگزار شد

ها قصد برهم زدن و اخالل در آکسيون را داشتند، با هوشياری  طلب سلطنت
کنندگان در آکسيون تالششان ناموفق بود و ميتينگ اعتراضی با  تمامی شرکت

 .خواندن قطعنامه و پخش سرود و شعارهای انقالبی با موفقيت برگزار شد
  

 باد سوسياليسم باد آزادی زنده زنده
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گزارش آکسيون اعتراضی شورای استکهلم و 
نيروهای چپ و کمونيست که در شماره قبل 

مجدداً در . نشريه کار انتشار يافت، ناقص بود
 .اين شماره انتشار می يابد

گزارشی از آکسيون اعتراضی شورای استکهلم 

 اطالعيه شورای همکاری
نيروهای چپ و کمونيست  
  

 
در محکوميت حمله موشکی رژيم به پايگاههای 

 احزاب اپوزيسيون در اقليم کردستان عراق
 

و نيم  ١٠حدود ساعت  ٢٠٢٢سپتامبر   ٢٨برابر با  ١۴٠١مهرماە  ۶روز چهارشنبه 
قبل از ظهر سپاه پاسداران جمهوری اسالمی مقرها و اردوگاه های نيروهای 

واقع در منطقه سليمانيه را "   زرگويزله"و ”  کويسنجاق”اپوزيسيون در نزديک شهر
 ٩کم  مورد حمله موشکی و پهبادی قرار داد  که بر اساس گزارشات منتشر شده دست

 .نفر زخمی شده اند ٣٢نفر کشته  و 
اين حمالت جنايتکارانه در شرايطی از سوی جمهوری اسالمی  انجام می گيرد که  
دوازده روز است خيزشی سراسری  ايران را  فرا گرفته و خيابانهای بيش از صد 
شهر ايران به ميدان ابراز خشم و اعتراض زنان و مردان آزاديخواه ايران عليه کليت 

هدف رژيم .  اين رژيم تبديل شده  و اين خيزش به اشکال مختلف در حال گسترش است
از موشک باران مردم منطقه و مقر نيروهای اپوزيسيون در اقليم کردستان، منحرف 
کردن اذهان و کم رنگ کردن اين اعتراضات هم در کردستان و هم در سراسر ايران 

 . است
رژيم با اين تعرض جنايتکارانه به پناهندگان و خانواده پيشمرگان و مقرات نيروهای 
اپوزيسيون در اقليم کردستان ميخواهد  تمرکز توده های بپاخاسته را از کف خيابان، 
از دانشکاهها و مدارس و از کارخانه منحرف سازد و تفرقه ايجاد کند، اما زهی خيال 

چون خيزش مردم به ستوه آمده از کردستان تا سراسر ايران  اينک می رود کل ! باطل
اين رژيم اکنون بيش از هر زمانی .   اين رژيم جنايتکار را به گورستان تاريخ بسپارد

 .با خشم و نفرت مردم آزاده هم  در ايران و هم در سطح جهانی روبرو است
را "  حکومت افليم کردستان"شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ضمن اينکه 

مسئول حفظ جان امنيت پناهندگان و نيروهای مستقر در منطقه می داند، حمالت 
تجاوزکارانه و جنايتکارانه رژيم جمهوری اسالمی به پايگاه های نيروهای اپوزيسيون 
در کردستان عراق را شديدا محکوم می کند و  پاسخ به اين جنايت را تشديد مبارزات 

 . همه جانبه برای سرنگونی انقالبی رژيم می داند
. 

 مرگ بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم زنده باد آزادی؛ 

 
 ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٨برابر با  ١۴٠١مهرماە  ۶

 
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضاها

 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان -کارگری ايران
 

 سرنگونی جمهوری
 اسالمی ، جواب قطعی  

 مردم به کشتارمردم زاهدان
 

در تب و تاب اعتراضات سراسری و جنگ خيابانی  مردم برعليه  رژيم جمهوری 
اسالمی، تجاوز به يک کودک خردسال توسط يکی از فرماندهان نيروی انتظامی  در 
رسانه های عمومی علنی شد و خشم و اعتراض مردم را عليه جنايتکاران اسالمی 

 .صد چندان کرد
در شرايطی که مردم در سراسر ايران در روزهای متوالی با گسترش اعتراضات 
،خيابانها را به تسخير خود در آورده و برای سرنگونی رژيم جنايتکاران اسالمی خيز 

ساله توسط يکی از فرماندهان نيروی انتظامی ، نفرت  ١۵برداشته اند ،تجاوزبه دختر 
و بيزاری بی پايان مردم ستمديده زاهدان که زير بارفقرو ستم و تبعيض به ستوه آمده 
اند ،بار ديگرهمزمان با خيزش مردم در سراسر ايران به مصاف جمهوری اسالمی 

 .کشانده است 
مردم زاهدان در اعتراض به اين جنايت ددمنشانه، روز جمعه بعد از نماز جمعه  

اين اعتراض با سرکوب وحشيانه و تيراندازی مستقيم .  دست به تظاهرات زدند 
نفر کشته و  ۴٠طبق اخباررسمی دولتی .  مزدوران پايگاه بسيج روبرو شده است

نفر از معترضين  ٢٠٠کشته و  ۶٠زخمی شده اند، ولی بنا به اخبار محلی حدود 
 .زخمی شده اند

بدنبال اين جنايت، درگيری ميان مردم و مزدوران دولتی باال گرفته و مردم خشمگين 
به پايگاه بسيج حمله ميکنند و آنرا به آتش ميکشند و فرمانده اطالعات زاهدان نيز 

اعتراضات به شهرهای ديگری در سيستان و بلوجستان نيزسرايت .  کشته ميشود
 .ميکند

مهرماه  ٩اعتراض به جنايت رژيم ادامه داردو بنا به فراخوان مردم،امروز شنبه 
اعتصابات، تظاهرات و اعتراضات خيابانی در بيشتر شهرهای استان سيستان و 

 .بلوچستان عليه سرکوبگران اسالمی ادامه داشته است  
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست همدردی عميق خود را با خانواده 
جانباختگان و مردم ستمديده زاهدان و تمام مردم ايران ابراز ميدارد و اين جنايت 
هولناک رژيم زن ستيزو ضد انسان جمهوری اسالمی را  محکوم ميکند و همه مردم 
آزاديخواه را به گسترش اعتراضات و همبستگی با مردم ستمديده زاهدان فرامی 

 .خواند
حکومتی که هرگونه اعتراض به حق مردم را با قتل عام جواب ميدهد،بايد سرنگون و 

سران آن بايد دستگير و بطور علنی .  ماشين سرکوبش  بدست مردم درهم کوبيده شود
 .محاکمه و بسزای جناياتشان برسند

 
 مرگ بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسياليسم زنده باد آزادی ؛ 
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

و نيروهای چپ و کمونيست در مقابل سفارت 
جمهوری اسالمی ايران در )  النه جاسوسی(

 استکهلم سوئد
به )  شهريور ٣١(سپتامبر  ٢٢روز پنجشنبه 

دعوت شورای استکهلم و نيروهای چپ و 
کمونيست و آزادی خواه،  يک تجمع  اعتراضی 

امينی و حمايت )  ژينا(به مناسبت قتل فجيع مهسا 
های مردم ايران در   از مبارزات قهرمانانه توده

مقابل سفارت جمهوری اسالمی در استکهلم سوئد 
 –)  اقليت(برگزار  شد که فعاالن سازمان فدائيان 

 .سوئد نيز فعاالنه در آن شرکت داشتند
 

در شروع اين آکسيون تنی چند  از رفقای شورا  
با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی به سفارت 

پرتاب سنگ و بتون به ساختمان .  حمله کردند
النه جاسوسی و شعار نويسی بر  در و ديوارهای 
آن از جمله اقدامات  اوليه اين آکسيون اعتراضی 
بود که با تهاجم پليس و بازداشت يک ساعته يکی 

 .از رفقای شورا  منجر شد

اين آکسيون اعتراضی در ادامه با پخش 
سرودهای انقالبی و سخنرانی تنی چند از جمله 

و سردادن )  اقليت(نماينده سازمان فداييان 
شعارهای انقالبی عليه جمهوری اسالمی، نظير  

زن «، »ما همه مهسا هستيم، بجنگ تا بجنگيم«
مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه «، »زندگی آزادی

جمهوری اسالمی نابود بايد «، »چه رهبر
، نه شاه می خوايم نه مأل، قدرت به دست »گردد
کارگر زندانی، زندانی سياسی، آزاد «، »شورا

سفارت جمهوری اسالمی، اين النه «، »بايد گردد
اين شعار به زبان (»جاسوسی تعطيل بايد گردد

و شعارهای ديگر به مدت يک )  سوئدی بود
ساعت و نيم ادامه يافت و  سرانجام با پخش و 

 .خواندن سرود انترناسيونال خاتمه بافت
 

 سوئد-)اقليت(فعاالن سازمان فدائيان 
 )٢٠٢٢سپتامبر  ٢٢( ١۴٠١شهريور  ٣١

 گزارش آکسيون اعتراضی شورای استکهلم و نيروهای چپ و کمونيست 
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کوچه و خيابان و خانه، توسط نيروهای امنيتی 
جمهوری اسالمی دستگير و دزديده می شوند، در 
ميان انبوه شعارهای انقالبی، آنچه کمتر به آن بها 
داده شده، همانا طرح شعار آزادی زندانيان 
سياسی و انبوه دستگيرشدگانی است که فوج فوج 
توسط نيروهای آدمکش رژيم از کوچه و خيابان 

دستگير .  و منازل دستگير و دزديده می شوند
شدگانی که جملگی با شکنجه و مرگ مواجه اند، 
بازداشت شدگانی که بعضا اجساد آنان، از جمله 

 ٢٩ساله ای که روز  ١٧دختر   -نيکا شاکرمی 
شهريور پس از حضور در اعتراضات بلوار 

پس از ده روز بی   -کشاورز تهران مفقود شد
خبری پيکر بی جان او را در کهريزک به 

اين کم توجهی نسبت به .  خانواده اش تحويل دادند
جان و سرنوشت دستگير شدگان در شرايطی رخ 
داده است که عالوه بر هزاران مبارز خيابانی که 
اين روزها به صورت گسترده دستگير شده اند و 
می شوند، ده ها فعال اجتماعی و خبرنگاران 
جوان از جمله نيلوفر حامدی و الهه دمحمی نيز، که 
اولی، مرگ مهسا را در بيمارستان کسرای 
تهران رسانه ای کرد و دومی، مراسم خاکسپاری 
مهسا را در سقز پوشش داد، توسط سرکوبگران 
جمهوری اسالمی دستگير و اکنون در زندان 

دستگيرشدگانی که در شرايط سختی بسر .  هستند
می برند و لحظه به لحظه در زير فشار و شکنجه 

بازداشت شدگانی که به .  و شالق قرار دارند 
حمايت عمومی ما نياز دارند و در اين ميان تنها 
حمايت گسترده و همگانی جامعه می تواند گامی 
در مسير کاهش رنج شان و بعضا در مسير 

 . آزادی آنان باشد
اما دريغ و درد، در ميانه اين همه شور و شوِق 
مبارزاتی، در ميانه اين همه از خود گذشتگی و 
جان فشانی زنان و مردان و توده های بپاخاسته 
مردم ايران که جهان را به تحسين و حيرت 
واداشته است، مسئله هزاران بازداشت شده ی 

ها در  روزهای اخير و زندانيان سياسی که سال
چنگال رژيم جنايتکار اسير و گرفتارند، آنگونه 
که سزاوار آن است، در سطحی گسترده مطرح 

دريغ و درد که در اين روزهای آتش .  نشده است
و خون، در اين روزهای حماسه ساز و شگفتی 
آفرين، در اين روزهايی که توده های معترض و 

تا انقالب نکرديم، به "بپاخاسته ايران با شعار 
، امر سرنگونی جمهوری "خانه بر نگرديم

اسالمی و به طريق اولی در هم شکستن درب 
زندان های جمهوری اسالمی را در دستور کار 
مبارزاتی خود قرار داده اند، به سرنوشت 

 . دستگير شدگان کمتر توجه شده است
در شرايطی که موج مبارزات انقالبی سراسر 
کشور را فرا گرفته است، ما مردم مبارز، ما 
جوانان سلحشور و از جان گذشته، ما زنان 
قهرمان و حماسه آفرين، بايد بيش از هر زمان 
ديگر نسبت به جان و سرنوشت انبوه بازداشت 

. شدگان حساس باشيم و توجه داشته باشيم
بازداشت شدگانی که رفيق و همرزم ما هستد، 
دستگيرشدگانی که تا ساعتی پيش در کنار ما 
بودند و با ما در کوچه و خيابان و ميدان های 

در .  شهر عليه جمهوری اسالمی شعار می دادند
دو هفته گذشته، اگر شعاری هم در حمايت از 
بازداشت شدگان داده شد، بيشتر محدود بود به 
آزادی دانشجويان بازداشت شده در برخی 

مهر ماه بود که  ٩تنها در روز شنبه .  ها دانشگاه
، در فضای "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار 

دانشگاه تهران طنين انداز شد و مردم مبارز 
تهران نيز در ايستگاه متروی تئاتر شهر، 

را "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار
 .  سردادند

در شرايطی که اعتراضات سلحشورانه و 
گيرد و با گذشت  قهرمانانه مردم ايران وسعت می

و "  مرگ بر ديکتاتور"هر روز، شعارهای 
بلند و بلندتر "  جمهوری اسالمی نابود بايد گردد"

می شود، حمايت همگانی از هزاران بازداشت 
ای که در شکنجه گاه های جمهوری اسالمی  شده

روزهای سخت بازجويی و شالق و شکنجه 
ها و طرح  گذارانند، تالش برای رهائی آن می

در تمام "  زندانی سياسی، آزاد بايد گردد"  شعار 
ای بر دوش عموم مبارزان  اعتراضات، وظيفه

 .است
به رغم اين کمبود در مبارزات دو هفته گذشته، 
اما هنوز دير نشده است، هنوز هم مبارزات 
قهرمانانه و سلحشوری مردم  شجاع و بپا خاسته 

هنوز .  در گستره ای به وسعت ايران جاری است
زندانی سياسی آزاد بايد "هم می توان با شعار 

هنوز هم .  به ياری بازداشت شدگان شتافت"  گردد
می توان با مطالبه آزادی بازداشت شدگان، زندان 

 . را بر سر جمهوری اسالمی خراب کرد
فراموش نکنيم، در وضعيت کنونی جامعه به دليل 
آمار باالی بازداشت شدگان، ممکن است همه 
آنان بالفاصله به زندان های شناخته شده منتقل 
نشوند و ای بسا در هر شهر و منطقه ای، 
ساختمان هايی به صورت موقت برای اسکان 

شناسايی اين بازداشتگاه .  آنان اختصاص داده شود
با شناسايی .  های موقت بسيار حائز اهميت است

زندانی "اين مکان ها و با عمومی شدن شعار 
، می توان تجمعات "سياسی آزاد بايد گردد

اعتراضی را با خواست آزادی دستگير شدگان به 
طرف اينگونه بازداشتگاه های موقت سمت و سو 

و چنانچه حضور در مقابل زندان و .  داد
بازداشتگاه ها برايمان مقدور نباشد، دست کم می 
توانيم در کنار بازداشت شدگان و خانواده های 

 . آنان باشيم
توجهی نسبت به سرنوشت  از ياد نبريم که کم

دستگيرشدگان و عموم زندانيان سياسی، اين 
فرصت را به جنايتکاران جمهوری اسالمی می 
دهد تا با شدت و حدت بيشتری برای دستگيری و 

 .  شکار نيروهای مبارز و انقالبی اقدام کنند
از اينرو در شرايط کنونی، همه ما که در خيابان 
ها حضور اعتراضی داريم، همه ما که در نبرد 
با جمهوری اسالمی بپاخاسته ايم و همه آن مردم 
سلحشوری که اين روزها برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی خيز برداشته ايم، بايد بدانيم که 
هر لحظه ممکن است دستگير شدگان بعدی من و 

همه کسانی که اين روزها نسبت به قتل .  تو باشيم

 با خواست آزادی زندانيان سياسی، 
 زندان را بر سر جمهوری اسالمی خراب کنيم

١٢از صفحه   

 کمک های مالی
 

 سوئيس
 

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

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )اکتبر(خروش 
 

 ايران
 

 ميليون تومان١  آبان ادامه دارد
 

مهسا امينی واکنش نشان داده و می دهند، بايد 
بدانيم روز و شبی ديگر، ممکن است نيروهای 
سرکوبگر جمهوری اسالمی با هجوم به منزل ما 

 . برای دستگيری من و تو اقدام کنند
به ياد داشته باشيم، در جامعه انقالبی و پر تالطم 
ايران که رژيمی سرکوبگر و آدمکش بر آن حاکم 
است،  هيچ عنصر مبارزی حتا آنان که کمترين 
زاويه ای با اين رژيم دارند، از گزند بازداشت و 

. زندان و شکنجه در امان نيستند و نخواهند بود
 ۴۴اين دردی مشترک و سرنوشتی است که  طی 

سال گذشته بر سر عموم مردم جامعه آوار شده 
دردی که بايد در تمام صحنه های نبرد .  است

خيابانی و در تمامی تجمعات اعتراضی، هر آنچه 
در توان داريم در حمايت از دستگير شدگان 
بکوشيم و آزادی زندانيان سياسی را در گستره 

 . ای به وسعت ايران فرياد زنيم
پوشيده نيست، آنان که اکنون در زندان هستند، 
آنانی که ديروز و امروزها بازداشت شده اند، 
آنانی که هر روزه توسط نيروهای امنيتی در 
کوچه و خيايان و منازل خود شکار می شوند، 
همان دوستان ما هستند، همان رفقای ما هستند که 
با هم و در کنار هم در کوچه و خيابان و ميدان 
های شهر به نبردی سرنوشت ساز با جمهوری 

اين دستگيرشدگان همان .  اسالمی بر خاسته ايم
مرگ بر "ياران همرزم ما هستند که با شعار 

ما "و "  مرگ بر خامنه ای"، "جمهوری اسالمی
برای "  همه مهسا هستيم، بجنگ تا به جنگيم

سال حاکميت سرکوب و  ۴۴خاتمه دادن به 
اختناق و کشتار جمهوری اسالمی به ميدان نبرد 

پس در اين وضعيت .  در خيابان ها پا گذاشته اند
پر التهاب، اما اميد بخش که همه نگاه ها به 
سرنگونی اين رژيم ارتجاعی و درمانده خيره 

زندانی سياسی آزاد بايد "شده است،  با شعار 
، ياری رسان همرزمان دربند خود باشيم، "گردد

برای آزادی دستگيرشدگان بکوشيم و با نهادينه 
کردن اين شعار در جان و وجدان عمومی جامعه 
برای شکستن درب زندان ها و رهايی يارانمان 

 . از زندان و شکنجه و اعدام، تالش کنيم
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١١درصفحه   

با خواست آزادی زندانيان سياسی، زندان را بر 
 سر جمهوری اسالمی خراب کنيم

در دو هفته گذشته موجی از خيزش و قيام و 
نبردهای خيابانی سراسر ايران را فرا گرفته 

قتل مهسا امينی آنچنان تاثير شگرفی بر .  است
توده های جان به لب رسيده مردم ايران گذاشت 

ما همه مهسا "روز گذشته، شعار  ١۶که در 
می کشم می کشم، "و "  هستيم، بجنگ تا بجنگيم
در مقياسی سراسری با "  هر آنکه خواهرم کشت

خشم جوشان توده های زحمتکش و بپاخاسته 
اين دو شعار همراه .  مردم ايران در آميخته است

مرگ "، "مرگ بر خامنه ای"با شعارهايی نظير 
مرگ بر ستمگر، چه "، "بر جمهوری اسالمی
تا انقالب نکرديم، به "و "  شاه باشه چه رهبر

در مقياسی وسيع و همگانی "  خانه بر نگريديم
امر سرنگونی جمهوری اسالمی را به خواست 

 . عمومی توده های مردم ايران تبديل کرده است

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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سر برکشيدن شعارهای انقالبی، راديکال و 
سرنگون طلبانه طی دو هفته اخير، خصوصا 

تا انقالب نکرديم، به "شعار بسيار سرنوشت ساز 
، آنچنان شور و حال و تحولی "خانه بر نگرديم

را در جامعه ايجاد کرده است که در تمامی اين 
روزهای آتش و خون عمال سرنوشت صدها و 
هزاران زن و مرد مبارز دستگير شده در حاشيه 

تا .  مبارزات قهرمانانه مردم قرار گرفته است
جاييکه در تمامی اين روزهای پر تالطم و 
طوفانی و در شرايطی که جامعه از موقعيت 
انقالبی به آستانه انقالب ورود کرده است، تنها 
در مواردی معدود، شعاری در حمايت از 
بازداشت شدگان و آزادی زندانيان سياسی سر 

 . داده شده است
در اين ميان و در شرايطی که هزاران تن از 
جوانان و توده های خشمگين و معترض، در 

 با خواست آزادی زندانيان سياسی، 
 زندان را بر سر جمهوری اسالمی خراب کنيم

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

رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين  
ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠

مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 
کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون

های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه
بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می

های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد
های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 

باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می
شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به

 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به
ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره

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

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

Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

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

 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل
 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن

com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 
 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


