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 موقعيت جنبش انقالبی، 
 در پايان آذر ماه 

  
سه ماه از موج نوين جنبش انقالبی بزرگ مردم 
ايران که با قتل مهسا امينی توسط  پليس جنايتکار 

اين سه .  جمهوری اسالمی آغاز گرديد، سپری شد
انتهای دستگاه سرکوب  رغم جنايات بی ماه، به

رژيم استبدادی،  مشحون از قهرمانی و فداکاری 
صدها هزار زن و مرد مبارزی است  که با 

ای، سنگربندی و نبردهای  برپائی تظاهرات توده
خيابانی ، اعتصابات سياسی، ضربات مهلکی بر 

 . پيکر پوسيده رژيم در حال احتضار وارد آوردند
شهريورماه  ٢۶تظاهرات  و اعتصاباتی که از 

آوری  در کردستان آغاز گرديد، با سرعت حيرت
در همان نخستين .     سراسر کشور را فراگرفت

 ٨٠روزهای آغاز اين موج، مردم در متجاوز از 
ها دانشگاه به تظاهرات و اعتصاب  شهر و ده

" ،"زن، زندگی، آزادی"  شعار،.  روی آوردند
و "  ای مرگ بر خامنه"، "مرگ بر ديکتاتور

در سراسر ايران "  مرگ بر جمهوری اسالمی"
نقش زنان در برپائی و گاه .   انداز شد طنين

ويژه در اين مرحله  رهبری اين مبارزات، به
به آتش کشيدن حجاب اسالمی .  بسيار برجسته بود

ای که النه ارتجاع اسالمی  توسط زنان  در منطقه

مطابق فراخوانی که شورای هماهنگی و 
پس  ازاين(  همبستگی کارکنان رسمی نفت 

انتشار داد   ١۴٠١آذر ٢٢در )  شورای هماهنگی
 ٢۵و در روزهای بعد ازجمله در اطالعيه روز 

آذر از  ٢۶آذر نيز بر آن تأکيد نمود، روز شنبه 
ساعت ده صبح، کارکنان رسمی صنعت نفت 

ويژه  های خود به يابی به خواست برای دست
قانون وظايف  ١٠خواست محوری  اجرای ماده 

و اختيارات وزارت نفت، دست از کار کشيده و 

 تظاهرات نيروهای چپ
 در هامبورگ 

 

 گزارش کوتاهی از

آکسيون اعتراضی روز شنبه  
 دسامبر نيروهای ١٧

 چپ و کمونيست در کپنهاک  

  ۶درصفحه 

٨درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠١شماره  ١۴٠١آذر    ٢٨ –سال  چهل و چهار

 پيش اعتصاب سراسری در نفت، گامی به

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد 
آذر ماه در نشستی  ٢٣روز چهارشنبه 

رای  ٢٩گيری علنی با  اضطراری و در يک رای
رای ممتنع  ١۶رای مخالف و  ٨موافق، 

جمهوری اسالمی را از کميسيون مقام زن 
شورای اقتصادی و .  سازمان ملل اخراج کرد

عضو دارد و نشست  ۵۵اجتماعی سازمان ملل 
. فوق با درخواست دولت آمريکا برگزار گرديد

نماينده دولت بريتانيا در اين نشست عضويت 
جمهوری اسالمی در چنين کميسيونی را 

 .دانست" مشمئزکننده"
فروردين سال  ٣٠پيش از اين، شورای فوق در 

گيری  در نشست خود و در يک رای ١۴٠٠
) با درخواست نماينده دولت آمريکا(غيرعلنی 

رای مثبت به  ۴۴جمهوری اسالمی را با 
 ٨٩در سال .  عضويت اين کميسيون برگزيده بود

نيز جمهوری اسالمی با رای اعضای اين شورا 
 .به عضويت در کميسيون مقام زن درآمده بود

انتصاب جمهوری اسالمی در کميسيون مقام زن 

در هر دو بار با اعتراض بسياری از مردم ايران 
در پی برگزيدن جمهوری .  روبرو شده بود

اسالمی به عضويت در کميسيون مقام زن، 
سازمان ما نيز در سرمقاله نشريه کار شماره 

مبلغ، مروج و مجری نابرابری "با عنوان  ٩١٧
المللی  و خشونت عليه زنان در جايگاه پاسدار بين

به اين  ١۴٠٠ارديبهشت  ۶تاريخ  به!"  مقام زن
موضوع پرداخت و ضمن محکوم کردن اين 
تصميم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 

های امپرياليستی آمريکا و اروپا  ملل، نقش دولت
بار  در اين انتصاب و ناديده گرفتن وضعيت فاجعه

زنان در ايران تحت حکومت اسالمی از سوی 
 .ها را افشا کرد اين دولت

"در سرمقاله نشريه کار آمده بود اکنون دوره : 
کنان دولت آمريکا با جمهوری اسالمی است  آشتی

خواهند به  اتفاق دول اروپايی می و اين دولت به
که تغيير سياست    نشان دهند   جمهوری اسالمی

دولت آمريکا در قبال جمهوری اسالمی جدی و 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 پيروز باد
 اعتصاب و تجمع  

سراسری کارکنان رسمی 
 صنعت نفت

 چه اتفاقی رخ داد که جمهوری اسالمی 
 !از کميسيون مقام زن اخراج شد؟

حکم ها را به ما داده اند؛ حکم من اعدام !  بابا"
اين جمالت کوتاه ".  است، به مامان چيزی نگو

آميخته به بغض، سخنان دمحم مهدی کرمی، جوان 
معترض محکوم به اعدام است که طی يک تماس 
تلفنی با پدرش از حکم اعدام خود سخن گفته 

پدرش دستفروش است و می گويد، هرچه .  است
: تماس گرفته ام و التماس کردم به من می گويند

شما راضی هستيد که .  حکم خدا و پيغمبر است"
 ؟"حکم خدا بر زمين بماند

ساله ديگری است که  ١٨دمحم بروغنی، جوان 
هفته پيش، از بند عمومی رجايی شهر به بند 

جايی که زنده ياد .  اوين منتقل شده است ٣٩٠
را قبل از اجرای حکم اعدام به "  محسن شکاری"

پدر دمحم بروغنی، زباله گرد است و با .  آنجا بردند
زباله گردی مخارج معاش خانواده را تامين می 

 . کرده است
حسين دمحمی، بازيگر تئاتر، جوان معترض 

 بايد پايان داد" قتل های حکومتی"به 
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١از صفحه   

 موقعيت جنبش انقالبی، در پايان آذر ماه 

 .است، رويدادی تاريخی در اين جنبش بود
. وقفه در مهرماه اعتالء يافت اين جنبش بی

زمان با تظاهرات، نبردهای خيابانی و  هم
اعتصابات دانشجوئی، چندين اعتصاب مهم 

مهرماه کارگران  ١٨در . کارگری نيز برپا گرديد
پيمانی نفت و گاز در عسلويه با شعارهای مستقيم 
سياسی، به اعتصاب و تظاهرات روی آوردند و 

 .شعار مرگ بر ديکتاتور را سر دادند
آبان،  ۴در چهلمين روز  يادبود قتل مهسا در  

در اين روز .  اين جنبش  به اوج خود رسيد
ها و مدارس تعطيل شدند و   بسياری از دانشگاه

دانشگاه،   ١۴٠کم  شهر و دست ١۵٠الاقل در 
مردم با تظاهرات و شعار مرگ بر ديکتاتور در 

 . اين جنبش بزرگ سراسری  حضور يافتند
در سراسر روزهای  آبان ماه، مبارزات با حدّت 

های بيشتری از مردم،  ادامه يافت  و گروه
نگاران، هنرمندان، پزشکان و  ازجمله روزنامه

 . ورزشکاران نيز  به جنبش پيوستند
ای ،  اعتصابات دانشجوئی، تظاهرات توده

سنگربندی و نبردهای خيابانی، حمله به تعدادی 
از مراکز بسيج و مذهبی، به دور افکندن حجاب 
اجباری و به آتش کشيدن آن توسط زنان ، 
اعتصابات کارگری و اعتصاب کسبه،  سراسر 

. شعارها نيز ارتقاء يافت.  کشور را فراگرفت
برای مصون داشتن جنبش از دستبردهای ارتجاع 

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه "  مغلوب، شعار 
در .  به يک شعار همگانی تبديل گرديد"  چه رهبر

باد  زنده"کردستان  جناح راديکال جنبش، شعار 
حکومت -آزادی-نان  -کار"  ، "  سوسياليسم

 . را سر داد" شورايی
گرچه در .  اين مبارزات در آذرماه نيز ادامه يافت

اين ماه از دامنه و وسعت تظاهرات و نبردهای 
خيابانی کاسته شد، اما نقش و اهميت اعتصابات 

فقط در  داران، نه کسبه و مغازه.  افزايش يافت
کردستان، بلکه در سراسر ايران، چند روز 

تر از آن،  مهم.  درپی اعتصاب سراسری داشتند پی
اعتصاب سراسری رانندگان و کاميون داران  
بود که از روز پنجم آذرماه شروع شد و چندين 

ونقل  اين اعتصاب، سيستم حمل.  روز ادامه يافت
همچنين .  کاال را در سراسر کشورفلج کرد

عمدتاً حول   کارگران در چندين کارخانه،
مطالبات اقتصادی و رفاهی به اعتصاب روی 

ها اعتصاب سراسری  ترين آن آوردند که برجسته
 .  آذرماه بود ٢۶کارکنان رسمی صنعت نفت در 

درمجموع ، در طول اين سه ماه،  اشکال و 
های مردم ايران،  های مبارزاتی توده شيوه

اعتصاب، تظاهرات و تجمع، راهپيمايی، 
تظاهرات   های خيابانی،  سنگربندی و نبرد

ويژه برای کاهش تلفات نيروهای  موضعی به
خودی و فرسوده و پراکنده کردن نيروهای 

های رزمی و حمله   سرکوب دشمن، تشکيل گروه
ويژه در مناطقی نظير  به مراکز سرکوب و ستم به

های بسيج،  کردستان و بلوچستان، حمله به پايگاه
و منازل   جمعه مراکز مذهبی، دفاتر امامان 

عوامل رژيم با کوکتل مولوتف، ترور عناصر 
سرکوبگر، به آتش کشيدن تصاوير و نمادهای 
رژيم،  تظاهرات شبانه و سردادن شعارهای ضد 
رژيم از منازل برای تخريب روحيه دشمن، 

شعارنويسی عليه سران جمهوری اسالمی ، 
عمامه پرانی و ناامن کردن کوچه و خيابان برای 

 .آخوندها و تمام عوامل رژيم بود
در اين مدت، نيروهای پليسی، نظامی و امنيتی  

رحمی تمام، حتی با  رژيم با قساوت و بی
های جنگی عليه مردم که تنها  کارگيری سالح به

عام مردم  يک مورد آن استفاده از تيربار و قتل
گری پاسداران حکومت هللا  زاهدان بود، وحشی

ها به  آن.  وکاست به نمايش گذاشتند را بی کم
ها تن  ده.  کودکان کم سن و سال هم رحم نکردند

ترين  ها  وحشيانه آن.  از اين کودکان را کشتند
تعدادی را .  ها را عليه اسرا اعمال کردند شکنجه

تاکنون تعداد .  زير شکنجه به قتل رساندند
نفر  ۵٠٠باختگان به دست اين جنايتکاران به  جان

شدگان  نيز متجاوز  تعداد بازداشت.  رسيده است
 . شده است هزارتن اعالم ١٨از 
رغم ادامه موج جنبش تا به امروز، اما جنبش  به

در طول اين سه ماه، فراز و فرودهايی داشته 
گاه اعتال يافته و گاه از دامنه اعتالی آن .   است

گرچه در آخرين هفته آذرماه  .   کاسته شده است
ای   در مقايسه با مهر و آبان ماه، با تظاهرات توده

رو نيستيم، اما  و نبردهای خيابانی گسترده روبه
جو سياسی جامعه همچنان ملتهب است و جنبش 

بنابراين، احتمال اعتالی جنبش .  ادامه دارد
سياسی گسترده در همين موج کنونی منتفی 

گونه که سازمان ما از همان  اما همان.   نيست
ای به  آغاز بر آن تأکيد نمود، تظاهرات توده

تواند برای مدتی طوالنی دوام آورد و  تنهائی نمی
برای ارتقاء اين جنبش، حضور طبقه کارگر 

عنوان يک طبقه متشکل و ارتقای اشکال  به
ای به يک اعتصاب عمومی  کنونی مبارزات توده

سياسی ضروری است که متأسفانه در اين فاصله 
اما عالوه بر اين، خود جنبش نيز .  رخ نداده است

ای باالتر،  برای گذر از اين مرحله  به مرحله
ها  ها و کمبودهايی  داشته که نتوانسته ده ضعف

های کارگر و زحمتکش را به  ميليون تن از توده
 .جنبش بکشاند

ترين کمبودهای اين جنبش در اين  يکی از بزرگ 
آنچه که .  است که هنوز بديل روشنی ندارد

مرگ بر "شده، شعار تاکنون در اين جنبش مطرح
و در بهترين "  مرگ بر ديکتاتور"، "ای خامنه

. بوده است"  مرگ بر جمهوری اسالمی"حالت 
اما .يعنی صرفاً شعار نفی جمهوری اسالمی

های ميليونی به  شعار نفی برای کشاندن توده
های مردمی که فاجعه  توده.  جنبش، کافی نيست

اند، اين  استقرار جمهوری اسالمی را تجربه کرده
خواهند با چشمان بازببينند که چه چيزی  بار می

خواهد با نفی جمهوری اسالمی، جايگزين آن  می
شعارهای .  شود و چه نتايجی به بار خواهد آورد

اند، همچون  شده ديگری که در اين مرحله مطرح
گرچه اين شعار "  زن، زندگی، آزادی"  شعار 

ويژه در  مهم است و به خاطر عام بودنش،  به
اوايل اين جنبش، قدرت بسيج کننده باالئی داشت 

المللی نيز برجای  و تأثيرات مهم داخلی و بين
جای شعارهای .  نهاد، به تنهائی کافی نيست

های مردمی که اکثريت  مرتبط با معيشت توده
کلی  دهند، به بسيار بزرگ جامعه را تشکيل می

عالوه بر آنچه .  در اين چند ماه خالی بوده است
سازمان است و فاقد  گفته شد، جنبش هنوز بی

سازمان و  روشن است که يک جنبش بی.  رهبری
تواند به پيروزی منجر  تنها نمی بدون رهبری نه
تواند شعارهای مناسب در هر  شود، بلکه نمی
حسب شرايط  های مناسب به مرحله، تاکتيک

حتی در اين اواخر شاهد .  مشخص را داشته باشد
اگر در دو ماه .  ايم نوعی تنزل شعارها بوده

نخست جنبش، اغلب، شعار مرگ بر ديکتاتور و 
اکنون در .  شد مرگ بر جمهوری اسالمی داده می

محتوای  تظاهرات کوچک پراکنده ، شعار بی
سر داده "  اين ماه ماه خونه، سيدعلی سرنگونه"

در يک مبارزه گسترده "  سيد علی"اوالً .  شود می
که ممکن است بازهم مدتی به طول بيانجامد، در 

ای سرنگون خواهد  جريان يک قيام مسلحانه توده
گونه که  شد و نه در اين ماه و يا ماه بعد، همان

 ۴٠"  اين ماه ماه خونه، خمينی سرنگونه"  شعار 
ً .   جايی نرسيد سال پيش به مشکل اصلی   -ثانيا

بلکه تمام نظم .  ای نيست مردم فقط خامنه
. اقتصادی، اجتماعی و سياسی موجود است

به تنهائی هيچ مشکلی  را "   سيد علی"سرنگونی 
پوشيده نيست .   در جامعه ايران حل نخواهد کرد

ها کارگر و زحمتکش وارد موج  که هنوز ميليون
برای جذب اين نيرو و .  اند کنونی جنبش نشده

تر، بايد برای  ای عالی ارتقای جنبش به مرحله
 .     های اين جنبش تالش نمود برطرف کردن ضعف

با تمام اين اوصاف، جنبش هر جهتی را که در 
اين مرحله طی کند، در اين واقعيت تغييری ايجاد 

کند که جمهوری اسالمی هيچ امکان و  نمی
شرايط عينی برای .  اندازی برای بقاء ندارد چشم

تحت چنين .  يک انقالب در ايران فراهم است
گونه که تجربه در چندين  شرايط سياسی، همان

دفعات نشان داده است، هرلحظه  سال اخير نيز به
تواند انفجارات سياسی بزرگ در جامعه ايران  می

امواج مبارزه هر بار با قدرت بيشتری .  رخ دهد
رغم مقاومت ارتجاع،  سرانجام  رسند  و به فرامی

آن را در بطن همين بحران سياسی، سرنگون 
اما آنچه را که همواره بايد بر آن .  خواهند کرد

تأکيد نمود و ازنظر دور نداشت، اين است که با 
سرنگونی جمهوری اسالمی، باالخره قدرت 
سياسی در دست کدام طبقه قرار خواهد گرفت؟ 

کننده برای پيروزی يا شکست  ای تعيين اين نکته
تنها، کسب قدرت سياسی توسط  .  انقالب است

کارگران و زحمتکشان و استقرار يک حکومت 
تواند به پيروزی انقالب در  شورايی است که می

 . ايران منجر گردد
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تابع قانون )  ازجمله وزارت نفت(  قوانين خاص
 ".خدمات کشوری خواهند شد

رسد که کارکنان رسمی  چنين به نظر می  
ها با توجه به مجموعه  صنعت نفت و تشکل آن

ويژه تجاربی که در سال جاری از سر  تجارب به
های تکراری  اند به ترفندها و دروغ گذرانده

اند  وزارت نفت و مقامات آن پی برده و دريافته
که بايد  به اميدهای واهی پايان دهند و از طريق 

های مؤثر  اعتراض متشکل و اتخاذ تاکتيک
اين .  های خود را دنبال کنند مبارزه، خواست

گيری از آبان سال جاری آشکارتر شده  جهت
"است در آغاز شايد هنوز "  شورای هماهنگی. 

چندان مصمم نبود دست به يک مبارزه عملی 
جدی بزند، اما فشار از پايين هم از درون 
کارکنان رسمی و هم از بيرون برای دل کندن از 

دهی اقدام اعتراضی  های مسئولين و سازمان وعده
ها و  نگاری نتيجه ماندن نامه سو و بی از يک

شورای "های مقامات دولتی از سوی ديگر،  وعده
را به اين نتيجه رساند که بايد وارد "  هماهنگی

 .يک کارزار مبارزاتی جدی شود
" شورای هماهنگی"های  ها و نوشته در اطالعيه

گيری را  توان اين تغيير و اين جهت روشنی می به
حق و حقوق  ها به دريکی از اطالعيه.مشاهده کرد

ها توسط مسئولين  سال"شده که کارکنان اشاره
در فراخوان "  فاسد و نااليق به يغما رفته است

که "  شورا"اعتصاب و تجمع سراسری اخير اين 
قريب به ده سال "  شده آذر انتشار يافت گفته ٢٢

برای ايجاد و افزايش )  ماده ده(تصميمات قانونی
که با  شده درصورتی انگيزه پرسنل رسمی گرفته

تعلل ...شده است ووعيد مختلف کنار گذاشته وعده
بيش اين اصالً جايز نيست و تنها راهی که مانده  
گردهمايی صنفی همکاران رسمی صنعت نفت 

 ."است... اعم از ستاد، عمليات، شمال، جنوب 
بايد اميدوار بود که کارکنان رسمی  نفت و قبل 

و "   تعلل "  اين "   شورای هماهنگی"از همه 
های جدی مبارزه  گرايشی را که مانع اتخاذ شيوه

است، برای هميشه کنار گذاشته و با اشکال 
مؤثرتر مبارزه نظير اعتصاب و تجمع سراسری 

های  تر، گام آذر و اعتصابات گسترده ٢۶اخير در 
آنچه در .  جدی برای تحقق مطالبات خود بردارند

ازپيش  گذرد، تشديد و گسترش بيش نفت می
شرايط .  نارضايتی و روحيه اعتراضی است 

های سياسی و  سياسی متحول جامعه، بحران

کارگران و کارکنان رسمی و هم توسط کارگران 
ای و غيررسمی شاهد اين مدعا  پيمانی و پروژه

همه تا جايی که به کارکنان رسمی  بااين.  است
صنعت نفت و خواست محوری آنان اجرای ماده 

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت  ١٠
گردد بايد يادآوری کرد که چندوچون  برمی

ويژه در سال  اقدامات اعتراضی اين بخش به
هايی قرارگرفته  جاری همواره تحت تأثير وعده

که مسئولين دولتی از نمونه وزير نفت و معاون 
قانون يادشده به  ١٠وی در مورداجرای ماده 

شورای "اند، تا آنجا که  کارکنان رسمی داده
با اين تصور که وزارت نفت بدون "  هماهنگی

ً با مذاکره و  اعتراض و مبارزه مؤثر و صرفا
های خود را در مورداجرای اين  نگاری وعده نامه

ماده عملی خواهد کرد، چند بار تجمعات و 
اعتصاباتی را که فراخوان آن از قبل صادرشده 

شهريورماه سال جاری،  ٢٨و  ۵بود ازجمله در 
با اين اميد که "  شورای هماهنگی."لغو کرد

پذيرد و قصد  وزارت نفت خواست کارکنان را می
اجرای اين ماده را دارد، چندين بار تجمعات و 

توانست دولت را تا حدی وادار  اعتصاباتی که می
وزارت .  نشينی نمايد به تعويق انداخت به عقب

که احتمال وقوع يک حرکت  نفت، هر بار همين
اعتراضی مانند اعتصاب و تجمع جدی شد، 
مشتی وعده تحويل کارکنان رسمی نفت داد که 

مقامات و .  جملگی پوچ و دروغ از کار درآمدند
فقط مدت  نهادهای دولتی ازجمله وزارت نفت نه

قانون فوق امتناع  ١٠ده سال از اجرای ماده 
تهی تحويل  فقط مشتی وعده ميان اند، نه ورزيده

اند،  ها را سر دوانده کارکنان رسمی داده و آن
حال از طريق عوامل خود نيز سعی  بلکه درعين

اند درميان پرسنل نفت شکاف و اختالف  کرده
دولت و .بيندازند و مانع متشکل شدن آنان شوند

وزارت نفت آن در طول دو سه سال اخير بارها 
به کارگران و کارکنان رسمی نفت وعده دادند که 

زودی ماده  تا يک هفته ديگر ، دو هفته ديگر و به
. شود قانون يادشده به مرحله اجرا گذاشته می ١٠

دولت و .  ها دروغ و فريب بود اما تمام اين وعده
وزارت نفت درواقع برای جلوگيری از 

ها متوسل شده  اعتصابات کارگران به اين وعده
آنکه در عالم واقعی سرگرم تدارک  حال.  بودند

بعد از ده سال تأخير .  زدن ريشه اين قانون بودند
در اجرای اين قانون، اکنون فاش شده دولت در 

اعتبار و مختومه  نظر دارد کل اين قانون را بی
نويس قانون بودجه سال  مطابق پيش.  اعالم کند

 ٣١مندرج در سايت تسنيم، از تاريخ  ١۴٠٢
های منفصل و دارای  دستگاه"  ١۴٠٢خرداد سال 

" شورای هماهنگی. "تجمعات متعددی برپا کردند
ای که يک روز قبل از تجمع انتشار  در اطالعيه

داد بار ديگر اعالم کرد گردهمايی کارکنان 
آذر با  ٢۶رسمی صنعت نفت، روز شنبه 

محوريت شهرهای اهواز، عسلويه و ماهشهر و 
همراهی تمامی شهرها و مناطق عملياتی برگزار 

کسانی  حال از همه درعين"  شورا"اين .خواهد شد 
توانند در تجمعات اعتراضی  که به هر دليل نمی

شهرهای يادشده حاضر شوند خواست در تمام 
ها،  شهرها و مناطق عملياتی ازجمله پتروشيمی

ها  ها و ساير کارخانه برداری ها، بهره پااليشگاه
وادارات، روبروی ساختمان مرکزی ستاد يا 

روز .  ساختمان اداری مجموعه خود تجمع کنند
آذر اجتماعات اعتراضی در مراکز نفت  ٢۶شنبه 

طور همزمان عالوه بر شهرهای اهواز،  و گاز به
عنوان مراکز اصلی  ماهشهر و عسلويه که به

شده بود، در بسياری از شهرها و  تجمع مشخص
مراکز نفت و گاز ديگر ازجمله گچساران، 

خيز  جزيره خارک، شر کت ملی مناطق نفت
برداری نفت و گاز غرب  جنوب، شر کت بهره

منطقه عملياتی تنگ بيجار، معاونت مدير فنی 
های کنترل کيفيت،  مطالعات شيميايی و آزمايشگاه

مرکز آموزش مجتمع محمودآباد، مرکز 
برداری خطوط لوله گاز گناباد و برخی  بهره

در .  مراکز ديگر نيز تجمعاتی  برگزار شد
هايی از کارگران  آذر، گروه ٢۶تجمعات روز 

پارس جنوبی نيز )  اقماری(پيمانی و غيررسمی 
الزم به ذکر .  فعاالنه در تجمعات شرکت داشتند

ها و  است که در منطقه عسلويه، حراست  شرکت
ها، مانع  ها با ايجاد انواع محدوديت پااليشگاه

خروج پرسنل در زمان مقرر برای شرکت در 
ها اجازه  شدند و در برخی از شرکت تجمع می

رغم اين موانع و  اما علی.خروج داده نشد
ها، در اعتصاب و تجمع سراسری روز  محدوديت

 .آذر هزاران نفر شرکت داشتند ٢۶
کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت که بعد 

اعتصاب  ٩٩از يک ربع قرن، در تيرماه سال 
سراسری در نفت را کليد زدند تاکنون از 

های گوناگونی عبور نموده و تجارب  وخم پيچ
اين واقعيتی است که مشعِل .  اند زيادی اندوخته

ای که در نفت توسط پرسنل  اعتراض و مبارزه
سرعت به اعتراض و  رسمی برافروخته شد به

اعتصاب کارگران غيررسمی خصوصاً کارگران 
رغم  علی.  ای نيز سرايت کرد پيمانی و پروژه

سرکوب و احضار و بازداشت صدها تن از 
کارگران و کارکنان صنعت نفت و تشديد جو 

خصوص در نيمه  خفقان و پليسی در محيط کار به
دوم سال جاری اما شعله مبارزه در نفت از آن 

چندين .  تاريخ تاکنون همچنان فروزان مانده است
تجمع و اعتصاب بزرگ و سراسری هم در بخش 

 پيش اعتصاب سراسری در نفت، گامی به
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 پيش اعتصاب سراسری در نفت، گامی به

تصور قيمت کاالها  اقتصادی و باال رفتن غيرقابل
و خدمات و همچنين کاهش شديد ارزش پول که 

ويژه  معنايش کاهش شديد قدرت خريد مردم به
کارگران است، خشم و نارضايتی اردوی کار را 

ی تقويت همين  تر ساخته که همگی زمينه متراکم
اعتصاب .  ها و همين اميدواری است گيری جهت

آذر را بايد يک  ٢۶و تجمع سراسری روز 
تر  اعتصاب اخطاری و مدخل اعتصابات بزرگ

چنانکه اعتصاب غذای کارکنان .  تلقی نمود
آبان نيز درواقع يک اعتراض  ١۶رسمی نفت در 

نمادين و يک اقدام و اعتراض اخطاری بود، 
اعتصاب اخير را نيز بايد مقدمه اعتصابات 

. تری که درراه است تلقی کرد سراسری بزرگ
کارکنان رسمی صنعت نفت نيز  خود در مورد 

هدف اصلی از "  آبان نوشتند ١۶اعتصاب غذای 
و از "  اين حرکت آن بود که تمرين اتحاد کنيم

آبان تا اعتصاب و تجمع  ١۶اعتصاب غذای 
. اند آذر، چندين گام به جلوآمده ٢۶سراسری 

تر از شرايط کنونی را  شکل مبارزه عقب يک
فوريت کنار نهاده و شکل ديگری از اعتراض  به

که با شرايط جاری انطباق بيشتری دارد اختيار 
در اين اقدامات و اعتراضات نبرد کنان .  اند کرده

هر بار تجربه بيشتری اندوخته و خود را برای 
تر آماده نموده و سازمان  اعتراضات بزرگ

در جريان همين نبردهاست که کارگران .  دهند می
کنند و  تر می نفت اتحاد  و تشکل خود را محکم

تری را سازمان  اعتصابات سراسری بزرگ
مدت کنونی  های کوتاه اعتصابات و تجمع.دهند می

تر، تعطيل  تر و بلندمدت بايد به اعتصابات گسترده
های  کامل کار و خواباندن چرخ توليد و تجمع

تر ارتقا پيدا کند و ترديدی در اين مسئله  بزرگ
وجود ندارد که در شرايط سياسی کنونی و در 

 .جريان رشد مبارزه طبقاتی ارتقا پيدا خواهد کرد
تواند اين موضوع را انکار کند که نفت  کسی نمی 

ها قبل بيدار شده و به اعتراض برخاسته  از مدت
و با تشديد سرکوب و اقدامات پليسی و امنيتی که 

يافته است  شدت افزايش طی سه ماه اخير به
اکنون  هم.  توان جلوی اين روندها را گرفت نمی

ها و  هايی از کارگران پيمانی پترو پااليش بخش

ها نيز برای روزهای سوم، چهارم و پنجم  حفاری
شورای .  اند ماه فراخوان اعتصاب داده دی

دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت از  سازمان
ها و اعتصابات حمايت نموده  تمام اين فراخوان

عليه "ای با عنوان در بيانيه"  شورا "  اين .  است
ها و در محکوميت قتل مجيد رضا رهنورد  اعدام

 ٢٢که روز "  .و محسن شکاری اعتصاب کنيم
آذر در کانال تلگرامی خود انتشار داد، ضمن 
اشاره به شرايط سياسی جامعه و اعدام جوانان، 

عنوان يک پاسخ  بر اعتصاب کارگران نفت به
فوری عليه سرکوب و اعدام تأکيد نمود و ازجمله 

تابيم، ما  ها را برنمی ما ديگر اين سرکوب"  نوشت
ديگر فقر و بی تأمينی و بساط چپاول پيمانکاران 

." تابيم ها را برنمی ها و چپاول خور و دزدی مفت
هايی از کارگران  اين شورا نيز از آمادگی بخش

پيمانی برای اعتصاب و تدارک اعتصاب 
عنوان يک تاکتيک مؤثر برای مقابله  سراسری به

کارانه آن ياد نمود،  با رژيم و اقدامات جنايت
کارگران را به بستن شيرهای نفت دعوت کرد و 

بايد کاری کرد تا اين بساط قتل و جنايت "  نوشت
 ."و اعدام جمع شود

نيازی به گفتن نيست که اعتصابات سراسری در 
آذر، در شرايط  ٢۶نفت از نمونه اعتصاب روز 

سياسی متحول کنونی جامعه تا چه اندازه زيادی 
تعطيل کار و  خواباندن .  حائز اهميت جدی است

های توليد و اعتصاب سراسری در نفت و  چرخ
گسترش آن ولو از نوع اعتصابات اقتصادی 
سراسری، فقط در اين نيست که شريان حياتی 
جمهوری اسالمی و ممر بخش مهمی از درآمد 

کند و آن را با هزار و  ارتجاع حاکم را قطع می
سازد، اهميت  يک مشکل اقتصادی روبرو می

اعتصاب سراسری در نفت در شرايط سياسی و 
تواند توازن قوا را به  سرعت می ملتهب کنونی به

نحو آشکار و چشمگيری به سود جنبش انقالبی و 
گرچه  مطالبات کارگران و .  توده مردم برهم زند

 -کارکنان رسمی صنعت نفت در شرايط حاضر
نظر از خواست برچيده شدن فضای رعب  صرف

و سرکوب امنيتی از محيط کار و اعتراض نسبت 
ها و  ها و بازجويی به احضارها و بازداشت

کل اقدامات  تهديدهای مکرر و اعتراض نسبت به
ايذايی دستگاه سرکوب و امنيتی که خواست و 

طور عمده  به   -شوند مبارزه سياسی محسوب می
اقتصادی و صنفی هستند و در مرکز آن اجرای 

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت  ١٠ماده 
هاست،  قرار دارد که متضمن بهبود معيشت آن

اما در شرايط سياسی کنونی که اعتراضات 
سياسی سراسر کشور را فراگرفته است، 

دست در صنعت نفت و گاز و  اعتصاباتی ازاين
پتروشيمی، مقدمه اعتصابات سياسی و مدخلی 

آوری به اعتصابات سياسی  است برای روی
سازی  ورود به اين عرصه يعنی فراهم.  کارگری

های پيشروی بيشتر جنبش کارگری و طبقه  زمينه
تر ارتقای  های مناسب کارگر، ايجاد سريع زمينه

آگاهی سياسی و تشکل طبقه کارگر و درنهايت 
آمادگی برای ايفای نقشی که بردوش اين طبقه 

آذر  ٢۶اعتصاب سراسری روز .قرارگرفته است
پيش در اين راستا است که  بدون ترديد گامی به

 .های بعدی تکميل شود بايد با گام

در خارج از )  اقليت(فعاالن سازمان فدائيان
دسامبر، همراه با ديگر  ١٧کشور، روز شنبه 

هائی در دفاع از مبارزات  جريانات چپ، آکسيون
مردم ايران و آزادی زندانيان سياسی در 
هامبورگ و کپنهاگ، برپا کردند که گزارش 

 . خوانيد کوتاهی از آن را در اين شماره می

 
 تظاهرات نيروهای چپ در هامبورگ

 
ر  ب ام م دس ده ف ه

ه  ٢٠٢٢ ب
و  ي کت ل فراخوان ک
ی آزادی  دگ زن زن
ور  ا حض ب

های چپ و  جريان
ر  ه ی در ش رق ت م
ورگ  ب ام ه

د زار ش رگ ی ب رات اه ظ رات .  ت اه ظ ن ت در اي
ی  های سيستم سرمايه جنايت داری جمهوری اسالم

د و سرکوب جوانان و اعدام آن و .  ها محکوم گردي
ردم  بر اين نکته ی م الب ق بش ان ها تأکيد شد که جن

ی می ان ران زم ه پس از  اي ق شود ک وف د م وان ت
رار  جمهوری اسالمی سيستمی در رأس امور ق
وق  ت حق ار و رعاي گيرد که مبتنی بر لغو استثم

ت اقليت ي ی  های ملی و اقل ت سي ی و جن س ای جن ه
ون در .  باشد ن ه اک ی ک در اين مراسم از شعارهاي

ه ران ب ل اي ی داخ ر داده م ردم س ٔه م ل ي ود  وس ش
ه ال ق ش  استفاده شد و م ب ت از جن اي ی در حم اي ه

. های آلمانی و انگليسی خوانده شد انقالبی به زبان
ت  ي ان از وضع انست غ ان اف کی از زن همچنين ي

ايت ان آن و جن ای  اکنون مردم افغانستان و زن ه
ی  گ ست ب م ر ضرورت ه رد و ب ه ک ان ارائ طالب

 .المللی تأکيد کرد بين
شورای دفاع از مبارزات انقالبی مردم ايران 

 هامبورگ_ 
 

گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی 
دسامبر نيروهای چپ و  ١٧روز شنبه 

 کمونيست در کپنهاک
  

ه  در ادام
زاری  رگ ب

ای  آکسيون ه
ی  راض ت اع

های  در شنبه
رخ  س
اک،  ه ن پ ک

ه  ب ن  ١٧ش
ر  ب ام دس

ارزات  ٢٠٢٢ ب ت از م اي ی در حم ون ز آکسي ي ن
ا  ی ب گ ست ب م ران، ه کش اي ت ردم زحم جاری م

واده اسی و خان ان سي ای آن زنداني ه  ه ي ل ا و ع ه
دان ي ر  صدور احکام اعدام در يکی از م ای شه ه

 .دانمارک برگزار شد Kultorvet کپنهاک در
وجه  اين آکسيون نيز همانند هفته های پيش مورد ت

عابرين زيادی قرار گرفت که حمايت خود از اين 
حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ايران را 

 .اعالم نمودند
 

 دانمارک) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
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 بايد پايان داد" قتل های حکومتی"به 

  ۶درصفحه 

ديگری است که به اتهام قتل يک بسيجی، هم 
حسين البته .  اينک با خطر اعدام مواجه است

چنين اتهامی را در دادگاه رد کرده و آن را 
همراه با اين نام ها، اسامی دست .  نپذيرفته است

نفر ديگر نيز توسط سازمان عفو بين  ٢۶کم 
الملل و ديگر نهادهايی حقوق بشری مستندسازی 
شده اند که جملگی در بيدادگاه های جمهوری 

و "  بغی"، "محاربه"اسالمی با اتهاماتی نظير 
روبرو "  اعدام"با خطر "  افساد فی االرض"

 . هستند
برای اين تعداد از "  اعدام"خبر صدور حکم 

جوانان بازداشت شده در شرايطی بازتاب بيرونی 
يافته است که هنوز خانواده ها و توده های 

بی "  اعدام"بپاخاسته مردم ايران از اجرای حکم 
مجيد رضا "و "  محسن شکاری"رحمانه 

اعدام .  در بهت و ناباوری اسر می برند"  رهنورد
های شرم آوری که به فاصله چهار روز 
ازهمديگر صورت گرفت و در سطح افکار 
عمومی موجی از خشم و انزجار را عليه 
جمهوری اسالمی و دستگاه آدمکش آن 

شدت اين خشم و نفرت عمومی، .  برانگيخت
آنچنان باال و فزاينده بود که به سرعت از مرزها 

خشمی .  گذشت و جهان و جهانيان را فرا گرفت
که همگان را به تکاپو واداشت و افکار عمومی 
را در گستره ای جهانی عليه جمهوری اسالمی و 

. در ايران برانگيخت"  اعدام"گسترش مجازات 
در فضای ملتهب و انقالبی ايران، خانوادهای 
داغدار، توده های بپاخاسته، شبکه های مجازی و 
بسياری از چهره های شناخته شده هنری و 

قتل "سينمايی را بر آن داشت تا با هدف توقف 
عليه جمهوری اسالمی و سياست "  های حکومتی

در .  سرکوب و کشتار آن موضع گيری کنند
عرصه جهانی نيز، مجمع عمومی سازمان ملل، 
نهادهای حقوق بشری و عفو بين الملل با 

در جمهوری اسالمی با "  اعدام"محوريت توقف 
صدور بيانيه های جداگانه نسبت به سرکوب و 

در .  کشتار زندانيان در ايران هشدار دادند
کشورهای های اروپايی نيز تعدادی از نمايندگان 

کفالت "پارلمان های اين کشورها با قبول 
،  کارزار وسيعی "اعدام"محکومين به "  سياسی

را در دفاع از زندانيان سياسی محکوم به 
آغاز کرده و جملگی خواهان توقف "  مرگ"

در جمهوری اسالمی "  اعدام"فوری سرکوب و 
 . شده اند

مجيد "و "  محسن شکاری"پس از قتل حکومتی 
، سازمان عفو بين الملل و ديانا "رضا رهنورد

الطحاوی، معاون دفتر خاورميانه ای و شمال 
آفريقای اين نهاد حقوق بشری، طی مصاحبه ای، 

" افساد فی االرض"و "  محاربه"از صدور حکم 
نفر از بازداشت شدگان  ٢۶برای دست کم 

. خيزش انقالبی کنونی در ايران خبر دادند
بازداشت شدگانی که در پی صدور حکم 

. مواجه اند"  اعدام"جملگی با خطر "  محاربه"
طبق اظهارات ديانا الطحاوی، حسين دمحمی، دمحم 

)متخصص راديولوژی(حسينی، حميد قره حسنلو 
، دمحم مهدی کرمی و نفر پنجمی که اسمش 
نامشخص است، بازداشت شدگانی هستند که به 
اتهام کشتن يک بسيجی در معرض خطر اعدام 

دمحم بروغنی و منوچهر مهمان نواز، دو .   اند

جوان بازداشتی ديگری هستند، که با پرونده 
، بدون داشتن وکيل تعيينی و "محاربه"اتهامی 

بدور از هرگونه روند قضايی پرونده اتهامی 
خود، در بيدادگاه های جمهوری اسالمی به اعدام 

دمحم بروغنی، به اتهام آتش زدن .  محکوم شده اند
فرمانداری پاکدشت، هم اينک به انفرادی منتقل 
شده و منوچهر مهمان نواز نيز به اتهام آتش زدن 
محيط بخشداری شهرستان قرچک ورامين، با 

 . و خطر اعدام روبروست" محاربه"صدور حکم 
) ياسين(ماهان صدرات مرئی، دمحم قبادلو، سامان 

صيدی، بهراد علی کناری و سهند نوردمحمزاده، 
از جمله بازداشت شدگان ديگری هستند که به 

متهم و پيامد آن به "  محاربه"داليل گوناگون به 
ماهان صدرات، به .  محکوم شده اند"  اعدام"

کشيدن سالح سرد و آتش زدن موتور سيکلت، 
دمحم قبادلو، به زدن عمدی خودرو به موتور 
ماموران نيروی انتظامی، سامان صيدی، رپر 

تير هوايی، سهند نور  ٣اهل کرمانشاه، به شليک 
دمحمزاده، به آتش زدن سطل زباله و بهراد علی 
کناری، رپر اهل اهواز، از جمله کسانی هستند 

مواجه شده "  محاربه"که در دادگاه بدوی با اتهام 
سعيد شيرازی، ابوالفضل مهری، محسن .  اند

رضازاده، سعيد يعقوبی، ميالن آرمون، نستوه 
نيکخواه، عبدالستار ذوالقدر و فرهاد و فرزاد طه 
زاده دو برادر کرد نيز از جمله کسانی هستند که 

 . محکوم شده اند" محاربه"در دادگاه اوليه با اتهام 
طبق اظهارات ديانا الطحاوی، عالوه بر افراد ياد 

نفر ديگر نيز به اسامی توماج صالحی،  ۶شده، 
ابراهيم ريگی، امير نصرآزادانی، سعيد پهلوانی، 
صالح ميرهاشمی و اکبر غفاری نيز از جمله 
دستگيرشدگان اخير هستند که با اتهاماتی نظير 

با خطر "  افساد فی االرض"و "  بغی" "محاربه"
 .مواجه اند" اعدام"

، "افساد فی االرض"توماج صالحی، متهم به 
او .  مشهورترين رپر معترض داخل ايران است

. مهندس مکانيک و کارگر تراشکاری است
اميرنصرآزادانی، فوتباليست پيشين تيم های 
سپاهان و تراکتور است که اکنون به اتهام قتل 

و اعدام "  بغی"يک سرهنگ نيروی انتظامی به 
 . محکوم شده است

" افساد فی االرض"و "  بغی"، "محاربه"اتهام 
برای ده ها نفر از بازداشت شدگان خيزش انقالی 
سه ماه اخير، در شرايطی صادر شده است که 

،  طی يک "اعدام"همه اين متهمان محکوم به 
فرايند غير قضايی در بيدادگاه های جمهوری 

همه اين .  محکوم شده اند"  محاربه"اسالمی به 
افراد، بدون استثنا از همان لحظه دستگيری با 
شکنجه و اعتراف گيری های اجباری در اتاق 

حتی دستگيری شان .  های دربسته مواجه بوده اند
نيز طی يک فرايند قضايی منطبق با همان قوانين 
کذايی جمهوری اسالمی صورت نگرفته است و 
همه آنان بدون ديدن حکم رسمی بازداشت و نهاد 
بازداشت کننده، در خانه و خيابان دستگير يا به 

پس از دستگيری نيز، .  واقع ربوده شده اند
هيچکدام از آنان از حق داشتن وکيل تعيينی 

دادگاه های آنان نيز در اتاق .  برخوردار نبوده اند
های دربسته با فضاسازی های به شدت امنيتی و 
روانی برای منکوب کردن متهمان برگزار شده 

خانواده های آنان، نسبت به روند پرونده و .  است

نحوه دادرسی فرزندان خود در بی خبری محض 
که جملگی   -وکالی تسخيری پرونده .  بوده اند

در مورد پرونده   -همان بازجويان پيشين هستند
متهمان، از دادن هرگونه اطالعاتی به خانواده ها 

اين .  در مورد پرونده متهمان پرهيز کرده اند
افراد به ظاهر وکيل تسخيری، نه تنها از دادن 
اطالعات به خانواده ها خودداری می کنند، بلکه 
آشکارا با بازجويان و قاضی دادگاه، عليه متهمان 

" اتهامات"برای وادار کردن آنان به پذيرش 
. واهی مورد نظر بازجويان همکاری هم می کنند

به عبارت ديگر در جمهوری اسالمی، روند 
پرونده معترضان و ديگر فعاالن و مبارزان 

اجتماعی هرگز سمت و سوی قضايی   –سياسی 
های حقوقی و قانونی  در همان چهارچوب

های بورژوائی را نداشته و احکام صادره  دادگاه
عليه "  قتل حکومتی"تماما برای انجام يک 

 .متهمان صادر و اجرا شده است
سال هاست برای سازمان عفو بين الملل، 
نهادهای حقوق بشری، سازمان های سياسی چپ 
و کمونيست و تمامی مبارزان و فعاالن  سياسی 

اجتماعی که عليه اعدام مبارزه می کنند،   –
در بهترين حالت ممکنه، "  اعدام"اجرای حکم 

باز هم اقدامی ضد انسانی و شرم آور است که از 
طبق .  نام برده می شود"  قتل دولتی"آن به عنوان 

قوانين سازمان عفو بين الملل، اگر تمام مراحل 
روند رسيدگی به پرونده يک متهم محکوم به 
اعدام، از لحظه دستگيری و بازجويی گرفته تا 
سير مراحل دادرسی و تشکيل دادگاه، همه و 
همه، تماما در يک فرايند عادالنه قضايی همراه 
با داشتن وکيل تعيينی و برخورداری وکيل و 
خانواده متهم از حق دسترسی به جزئيات پرونده 

" اعدام"صورت گرفته باشد، باز هم اجرای حکم 
حکمی شرم آور .  تلقی می شود"  قتل دولتی"يک 

و ضد انسانی که پاره ای از دولت ها کماکان بر 
در جمهوری .  اصرار دارند"  اعدام"اجرای حکم 

اسالمی اما فرايند صدور حکم اعدام با آنچه در 
بسياری از کشورهای سرمايه داری رايج است، 

پروسه صدور احکام  اعدام .  به کلی متفاوت است
در جمهوری اسالمی در قياس با کشورهای ديگر 
آنچنان متفاوت است که اجرای آن در ايران حتی 

 . هم نمی گنجد" قتل دولتی"در چهارچوب 
در جمهوری اسالمی، از لحظه ای که خمينی به 
قدرت رسيد تا به امروز، تمامی احکام اعدام و 
غير اعدام برای مبارزان سياسی بر اساس 
ضوابط و مقررات قرون وسطائی اسالمی 

از همان روزهايی که .  صورت گرفته است
صدور حکم اعدام در مدرسه رفاه قم برای هويدا 
و ديگر فرماندهان ارتش شاهنشاهی صادر شده 
تا به امروز، تمامی احکام اعدام برای فعاالن 

اجتماعی، جملگی در چنين فرايند   –سياسی 
فرايند دادرسی و دادگاه ها .  صورت گرفته است

در جمهوری اسالمی هرگز با قوانين و ضوابط 
المللی منطبق نبوده اند، چرا  قضايی و حقوقی بين

که شالوده دستگاه قضائی جمهوری اسالمی، 
 .ضوابط و مقررات قرون وسطائی اسالمی است

تمامی متهمان از همان شروع کار، به جای 
بازجويی ها بدون .  دستگيری، ربوده می شوند

حضور وکيل تعيينی، با شکنجه و پرونده سازی 
و اعترافات گيری های دروغين در اتاق های 

پروسه تشکيل پرونده، .  شکنجه صورت می گيرد
روند دادرسی و حتی تشکيل دادگاه نيز در پشت 
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 پيروز باد اعتصاب    
 و تجمع سراسری    

 کارکنان رسمی صنعت نفت
 

آذر ماه، هزاران تن از کارکنان رسمی صنعت نفت در مراکز نفت و گاز سراسر  ٢۶روز شنبه 
قانون  ١٠کشور، برای دست يابی به خواست های خود به ويژه خواست محوری  اجرای ماده 

اين .  های اعتراضی برپا کردند وظايف و اختيارات وزارت نفت، دست از کار کشيدند و تجمع
تجمعات در مراکز نفت و گاز و به طور همزمان در چند شهر از جمله اهواز، ماهشهر، گچساران، 

 . جزيره خارک، منطقه نفتخيز جنوب و منطقه عسلويه برگزارشد
با صدور چندين اطالعيه "  شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت"پيش از اين 

آذر با محوريت شهرهای  ٢۶گردهمايی کارکنان رسمی صنعت نفت، روز شنبه : "  اعالم کرده بود
 ."اهواز، عسلويه و ماهشهر و همراهی تمامی شهرها و مناطق عملياتی برگزار خواهد شد

در تمام "  شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت از همه همکاران خواسته بود 
ها، پااليشگاهها، بهره برداريها و ساير کارخانجات و  شهرها و مناطق عملياتی از جمله پتروشيمی

ادارات، با هماهنگی ساير همکارانتان روبروی ساختمان مرکزی ستاد يا ساختمان اداری مجموعه 
 .ستاد و عمليات يکپارچه باهم حقوق ضايع خود را از دروغگويان بخواهيد"شوند و " خود جمع 

آذر را خالی نکنيد اجازه ندهيد که اين سنگر و خاکريز را مسولين بی سواد و کارنابلد در  ٢۶سنگر 
 "برای آينده خود و خانواده هايمان همه بياييم .دست بگيرند

آذر گرد هم جمع خواهيم شد و از حق و حقوق قانونی خود که سالها توسط مسئولين فاسد  ٢۶روز "
 ."و نااليق به يغما رفته دفاع خواهيم کرد
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و افزايش حقوق و  ١٠بيش از ده سال است که اجرای ماده 

 .مزايا معوق مانده است
تا به امروز کارگران و کارکنان  رسمی وزارت نفت به اشکال و شيوه های مختلف  ٩٩از سال 

های تحقق نيافته چيزی نصيب  مبارزاتی تالش نمودند اين مطالبه خود را عملی سازند، اما جز وعده
تعدادی از .  عالوه بر اين،  تجمعات مورد يورش واحدهای ضد يورش قرار گرفت.  کارکنان نشد

اما .  تهديد و فشار امنيتی برای مقابله با اعتراضات افزايش يافت.  کارگران و کارکنان بازداشت شدند
 .کارکنان رسمی نفت کوتاه نيامدند و اعتصاب بزرگ و سراسری خود را امروز برپا کردند

هاست، اما در  و بهبود شرايط معيشتی آن ١٠گرچه مطالبه محوری کارکنان نفت، اجرای ماده 
شرايط سياسی کنونی که سراسر ايران را اعتراضات سياسی فراگرفته است، اين اعتصاب و 

.  آوری به اعتصابات سراسری سياسی کارگری است ای برای روی اعتصابات مشابه آن، مقدمه
کارکنان رسمی  نفت عليه رژيم پليسی و امنيی حاکم بر صنعت نفت هستند و در اعتصاب امروز، 

 .شعار استعفای وزير نفت را سر دادند
کند و  از مبارزات و مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت حمايت می)  اقليت(  سازمان فدائيان

 .خواستار اجرای فوری مطالبات به حق کارگران و کارکنان صنعت نفت است
عموم کارگران را به اتحاد برای برپائی اعتصاب عمومی سراسری  و )  اقليت(  سازمان فدائيان

 .خواند ارتقاء مبارزات و اعتراضات سراسری مردم ايران، عليه طبقه ستمگر حاکم بر ايران فرا می
 

 -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 برقرار باد حکومت شورايی 

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١۴٠١آذر ماه ٢۶

 حکومت شورايی -کار نان آزادی

متهم از حق .  درهای بسته صورت می گيرد
از طرف .  داشتن وکيل تعيينی برخوردار نيست

دادگاه برای متهم، وکيل تسخيری که مورد اعتماد 
وکيلی که .  دستگاه قضايی است انتخاب می شود

خود را ملزم به پاسخگويی در مقابل پرسش های 
در اين دستگاه به .  خانواده متهم نمی داند

اصطالح قضائی دولت استبدادی دينی، قضات 
های کيفری و به اصطالح انقالب، نيز به  دادگاه

و  ۶٠نوعی همان بازجويان و شکنجه گران دهه 
قضاتی که تماما با .  سال های بعد از آن هستند

خوی و خصلت شکنجه گری تربيت شده اند و 
. برای خود وظيفه ای جز آدمُکشی قائل نيستند

نتيجه اينکه، روند دستگيری و بازجويی و پرونده 
سازی و تشکيل دادگاه متهمان در سيستم قضايی 
جمهوری اسالمی هرگز دارای يک روند قضايی 
حتی بورژوائی نبوده و تمامی احکام صادره 
بويژه صدور حکم اعدام برای متهمين بدون 
استثنا در فرايندی غير قضايی و صرفا برای 
ايجاد رعب و وحشت در جامعه صورت می 

و اعدام های "  اعدام"و لذا، صدور حکم .  گيرد
صورت گرفته در جمهوری اسالمی نه تنها در 

" قتل دولتی"يا "  اعدام"چهارچوب همان واژه 
قتل "نمی گنجد، بلکه به معنای دقيق کلمه يک 

حکومتی است که هيئت حاکمه ايران بقای "  عمد
. خود را به صدور اينگونه احکام گره زده است

قتل عمدی که جملگی در يک فرايند سياسی برای 
ايجاد رعب و وحشت، ترساندن معترضين و 
منکوب کردن جامعه از طرف دستگاه سرکوب 

 . جمهوری اسالمی به کار گرفته می شوند
فرايندی عامدانه و شرم آور که با صدور احکام 
جنون آميز خلخالی در ساختمان مدرسه رفاه قم 
کليد خورد، در کردستان و ترکمن صحرا شدت 

های  وسيع سال های نخست "  اعدام"يافت، با 
جامعه را منکوب کرد، در تابستان  ۶٠دهه 

هزار زندانی  ۵، با کشتار بيش از ۶٧خونين 
سياسی به نقطه اوج خود رسيد و اکنون با 

مجيد "بی رحمانه محسن شکاری و "  اعدام"
رضا رهنورد ايران و جهان را برای متوقف 

به تکاپو وا "  قتل های حکومتی"کردن پروسه 
قتل های عمدی که نه فقط با صدور .  داشته است

در زندان به وقوع می "  اعدام"حکم به اصطالح 
پيوندد، بلکه فراتر از آن، در بيرون از زندان و 
در کف خيابان ها به دست نيروهای امنيتی رژيم 

تازه ترين آن، قتل آيدا رستمی .  اتفاق می افتد
پزشک جوان بيمارستان چمران تهران و دنيا 
فرهادی، دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز است که 
هر دو آنان توسط نيروهای آدمُکش جمهوری 

 .اسالمی به قتل رسيدند
، چه در قالب "قتل های حکومتی"انجام اينگونه 
برای بازداشت شدگان و چه "  اعدام"صدور حکم 

اجتماعی در   –با ربودن و کشتن فعاالن سياسی 
بيرون از زندان، هم اينک يک وظيقه عاجل را 

برای عموم توده های مردم ايران و تمامی فعاالن  
رقم زده "  اعدام"داخلی و بين المللی لغو مجازات 

در سه ماه گذشته، به همت خيزش انقالبی .  است
توده های مردم ايران، اعمال فشار بر جمهوری 

هزينه اعدام .  اسالمی از هر سو آغاز شده است
اين .  برای هيئت حاکمه بسيار باال رفته است

اگرچه تنها با .  هزينه را باز هم بايد باالتر برد
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی چرخه 

در ايران متوقف "  قتلهای حکومتی"و "  اعدام"
خواهد شد، اما در شرايط موجود و در فضايی که 
اکنون در حمايت از زندانيان سياسی ايجاد شده 
است، ما، خانواده های زندانيان و توده های مردم 
ايران نيز می توانيم با گسترش مبارزات خيابانی، 

زندانی سياسی آزاد بايد "نهادينه کردن شعار 

و کشاندن اعتراضات خيابانی به مقابل "  گردد
را برای نظام باال "  اعدام"درب زندان ها، هزينه 

برده و جمهوری اسالمی را حتی پيش از 
 . سرنگونی آن نيز از گسترش اعدام ها باز داريم

 

" قتل های حکومتی"به 
 بايد پايان داد
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 .سازمان داده شود
اين وظايف در ايران تنها از عهده يک دولت 

های  فقط توده شورايی کارگری ساخته است که نه
ستمديده مردم ايران را بر سرنوشت خود حاکم 
خواهد ساخت، بلکه برای دگرگونی تمام ساختار 

اجتماعی موجود که سرمنشأ اسارت   -اقتصادی
 ".زن است، اقدام خواهد کرد

های  اما چه تحولی رخ داده است که دولت
امپرياليستی پس از گذشت يک سال و هشت ماه 
از انتصاب جمهوری اسالمی به کميسيونی که 

ارتقاء برابری جنسيتی و "ماموريت آن 
است و "  توانمندسازی زنان در کشورهای جهان

مشارکت کامل و موثر زنان در "خواهد برای  می
ها، رفع خشونت  سازی زندگی اجتماعی و تصميم

برای حصول به برابری جنسيتی و توانمندسازی 
اقدام کند، به اين نتيجه "  تمام زنان و دختران

اند که عضويت جمهوری اسالمی در  رسيده
 !است؟" مشمئزکننده"کميسيون مقام زن 

واقعيت اين است که اقدام دولت آمريکا و 
اش  را بايد در تغيير  پيمان های اروپايی هم دولت

دور جديد خيزش .  شرايط حاکم بر ايران ديد
اکنون وارد چهارمين ماه  ها که هم انقالبی توده

خود شده است، بسياری از معادالت گذشته را به 
شرايط انقالبی حاکم و تاثير مبارزات .  هم ريخت

قهرمانانه زنان و جوانان بر افکار عمومی 
های اروپايی و آمريکا را مجبور به  جهان، دولت

تغيير سياست در قبال جمهوری اسالمی کرده 
در واقع، اخراج جمهوری اسالمی از .  است

بين جمهوری   کميسيون مقام زن و افزايش تنش
های اروپايی و آمريکا را بايد در  اسالمی و دولت

اين ارتباط تحليل و ارزيابی کرد و نه دلسوزی 
های اروپايی و آمريکا برای زنان قهرمان  دولت

سال، تازه  ۴٣ها بعد از  که اين دولت ايران و اين
" ضد زن"اند جمهوری اسالمی حکومتی  فهميده

 !!باشد می
نگاهی به روند افزايش تنش بين جمهوری 

های اروپايی و آمريکا در  اسالمی و دولت
های اخير اين موضوع را کامال آشکار  ماه
آذر مجمع  ٢۵برای نمونه روز جمعه .  کند می

رای موافق در برابر  ٨٠عمومی سازمان ملل با 
ای را که از سوی  رای مخالف، قطعنامه ٢٩

های اروپايی و کانادا در رابطه با  دولت
محکوميت نقض حقوق بشر در ايران ارائه شده 

قطعنامه با اظهار نگرانی .  بود، به تصويب رساند
نسبت به آمار باالی اعدام بويژه اعدام از ميان 

های ملی و نقض گسترده حقوق زنان، از  اقليت
جمهوری اسالمی خواست تا به هرگونه خشونت 

 .پايان دهد" جو مسالمت"عليه معترضان 
آذرماه نيز اتحاديه اروپا  ٢١روز دوشنبه 

های جديدی را عليه برخی از نهادها و  تحريم
مقامات حکومت اسالمی از جمله چند فرمانده 

به "  صدا و سيمای جمهوری اسالمی"نظامی و 
پيش از اين وزير خارجه آلمان .  تصويب رساند

خواستار افزوده شدن سپاه پاسداران به ليست 
های روز  البته از ميان تمام تحريم.  ها بود تحريم

صدا و سيمای جمهوری "دوشنبه، تنها تحريم 
برای حکومت اسالمی مشکالتی به "  اسالمی

ها هيچ تاثير عملی بر  همراه دارد و ساير تحريم
 .حکومت اسالمی ندارند

چنين شاهد برعهده گرفتن  در اين روزها هم
کفالت سياسی زندانيان سياسی بويژه زندانيانی که 
در خطر اعدام قرار دارند از سوی نمايندگان 

های اروپايی از جمله در آلمان، فرانسه و  پارلمان
پذيرش کفالت سياسی زندانيان .  سوئد هستيم

ها تالش  سياسی فوق به اين معناست که آن
خواهند کرد در اشکال گوناگون از زندانيانی که 

اند، حمايت کرده و  ها را برعهده گرفته کفالت آن
از جمله .  ها مقابله کنند با اجرای احکام اعدام آن

ای کردن موضوع، تحت فشار قراردادن  با رسانه
های خود برای آوردن فشار به جمهوری  دولت

 .اسالمی و مانند آن
ديدار مکرون با چند تن از زنان مخالف 
جمهوری اسالمی، نشست غيررسمی شورای 

های  امنيت سازمان ملل به درخواست دولت
آمريکا و آلبانی برای بررسی سرکوب 
اعتراضات مردم توسط جمهوری اسالمی، تعيين 

ياب برای تحقيقات مستقل درباره  کميته حقيقت
سرکوب مرگبار اعتراضات توسط جمهوری 
اسالمی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل 

های چند باره برخی از  مستقر در ژنو، تحريم
ها و نهادهای جمهوری اسالمی  مقامات، شرکت

های اروپايی، آمريکا، کانادا،  توسط دولت
استراليا و نيوزيلند، احضار سفرا و کارداران 
جمهوری اسالمی به وزارت خارجه در 

چنين احضار برخی از  کشورهای گوناگون و هم
سفرای اروپايی به وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی، نوشتن چندباره شعار بر ديوارهای 
سفارت انگليس در تهران، کمک نظامی به 
روسيه توسط جمهوری اسالمی با ارسال پهپاد و 

های روسيه  بدين ترتيب مشارکت در جنگ دولت
تر  و اوکراين به نفع دولت روسيه و از همه مهم

و تشديد تنش بين "  برجام"مسکوت ماندن 
المللی انرژی  جمهوری اسالمی با آژانس بين

های اروپايی و آمريکا بر سر  اتمی و دولت
ای جمهوری اسالمی، از ديگر  های هسته فعاليت

گر تشديد تنش بين  مواردی هستند که نشان
جمهوری اسالمی با اتحاديه اروپا، آمريکا و 

 . باشند های اخير می ها در ماه آن  متحدان
زنی بر سر  که مذاکرات و چانه در واقع در حالی
ها، توافق بر سر  ی لغو تحريم گسترش محدوده

را طوالنی کرده بود، با خروش انقالبی "  برجام"
های گذشته  های جديدی به تحريم ها، تحريم توده

. های اروپايی افزوده شد بويژه از سوی دولت
چون دولت آلمان که در جريان  هايی هم دولت

خواستار دادن حداکثر "  برجام"مذاکرات بر سر 
دولتی که .  امتيازات به جمهوری اسالمی بودند

مشاورش در امور ايران عدنان طباطبايی پسر 
شان نيز  دايی حسن خمينی بود و نتيجه مشورت

بايد با جمهوری اسالمی همکاری "اين بود که 
کرد وگرنه در صورت سقوط جمهوری اسالمی 

 "!!شود کل منطقه دچار تنش می
عدم ثبات سياسی جمهوری اسالمی و انزوای آن 
در سطح جهان، کار را به جايی رسانده است که 

جمهور چين به عربستان، دولت  در سفر رئيس

های  چين از مواضع عربستان و ديگر دولت
حاضر در شورای همکاری خليج فارس در 
رابطه با جنگ يمن و اختالفات جمهوری اسالمی 
و دولت امارات بر سر جزاير تنب بزرگ و 

شان حمايت  کوچک و ابوموسی در بيانيه مشترک
دانيم که دولت چين بويژه  خوبی می به.  کرد

متمرکز بر منافع اقتصادی خود است و از شرايط 
 .و تحوالت پيشارو ارزيابی دارد

اگر سه روز پس از خاکسپاری ژينا در سقز و 
ها، مکرون با رئيسی  آغاز خيزش انقالبی توده

دهد، به اين مفهوم بود که  ديدار و با او دست می
ها به اين تحليل نرسيده بودند که توفان خشم  آن

. ها چه نتايجی به همراه خواهد آورد انقالبی توده
ست که  کردند اين موجی ها هنوز فکر می آن

اما تداوم خيزش انقالبی .  يابد بزودی پايان می
ها همه معادالت گذشته را برهم زد و امروز  توده

ديگر مکرون و امثال او جرات دست دادن با 
خاطر خيزش  نه فقط به.  رئيسی را نخواهند داشت

ها و عدم ثبات سياسی جمهوری  انقالبی توده
اسالمی، بلکه از جهت افکار عمومی کشورهای 

 .خود نيز زير فشار قرار دارند
امروز اخبار خيزش جنبش انقالبی مردم ايران، 
افکار عمومی جهان را در سطحی وسيع 

ياری و همدلی مردم  تاثير قرار داده و هم تحت
خواه را در سراسر جهان به همراه آورده  آزادی
در اين مدت برخی از روزها اخبار .  است

ها به تيتر اول بسياری از  مبارزات توده
های خارجی تبديل شد و در خيلی از مواقع  رسانه

 .شعاع قرار داد اخبار جنگ در اوکراين را تحت
های علنی مقامات  گيری از سوی ديگر حتا موضع

های اروپايی و آمريکا از جمله  دولت
گيری اخير صدراعظم آلمان و رئيس  موضع

نشان )  CIA(سازمان اطالعات مرکزی آمريکا 
ها ديگر اميدی به بقای  دهد که اين دولت می

برای .  جمهوری اسالمی در مدتی طوالنی ندارند
نمونه ويليام برنز رئيس سازمان اطالعات 
مرکزی آمريکا در مصاحبه با شبکه تلويزيونی 

هم طول مدت اعتراضات و : "گويد پی بی اس می
گران ما را تحت تاثير  هم دامنه گسترده آن تحليل

جمهوری اسالمی شايد در ...  قرار داده است
مدت و با سرکوب وحشيانه بتواند اين  کوتاه

ها را کنترل کند اما در درازمدت، پاسخ  ناآرامی
مناسبی برای مطالبات مردم به ويژه نسل جوان 

 ".نخواهد داشت
بنابراين عامل اصلی اخراج جمهوری اسالمی از 

های  کميسيون مقام زن، خروش انقالبی توده
ی مردم ايران است، وگرنه جمهوری  ديده ستم

ها با رای  است که همين دولت اسالمی همانی
بااليی او را به عضويت در اين کميسيون 

های امپرياليستی اروپايی و  دولت.  درآورده بودند
اند که چيزی باالتر از  آمريکا به کرات نشان داده

شان وجود ندارد و تمرکز بر  منافع امپرياليستی
ها جايی  ها و مانند آن حقوق زنان و حقوق انسان

 .طور واقعی ندارد شان به در معادالت
اگرچه کميسيون مقام زن سازمان ملل قرار نبوده 
و نيست برای زنان کاری انجام دهد، اما اخراج 
جمهوری اسالمی از کميسيون مقام زن سازمان 
ملل، بدون هيچ ترديدی دستاورد خيزش انقالبی 

تاثير قرار  هاست، مبارزاتی که جهان را تحت توده
ای  داد و همدلی و حمايت مردمان را در گستره

 .وسيع در سطح جهان به همراه آورده است
 

٨از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

اما برسرعضويت رژيمی .  جانبه است همه
ستيز در کميسيون مقام زن، معضلی  غايت زن به

برای آمريکا و کشورهای اروپايی وجود داشت 
که در ظاهر خود را طرفدار حقوق زنان معرفی 

بايستی آن را برطرف کنند تا گويا  می.  کنند  می
ها به اين رژيم  کسی متوجه نشود کدام دولت

اين معضل را نيز نماينده .  اند ستيز رأی داده زن
گيری مخفی حل  دولت آمريکا با درخواست رأی

 .کرد
يک از کشورهای  واقعيت اين است که در هيچ

جز يک دولت دينی از نمونه جمهوری  جهان به
توان جايی سراغ گرفت که دولت  اسالمی را نمی

خودش مبلغ و مروج خشونت عليه زنان باشد و 
خودش روزمره عليه زنان به خشونت متوسل 

 .شود
های عضو سازمان ملل در انتخاب  اقدام دولت

١٠ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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ستيز جمهوری اسالمی به عضويت  رژيم زن
هايی که  کميسيون مقام زن بار ديگر به آن

های بورژوايی و  توهماتی به اين سازمان
های عضو آن ازجمله مدعيان دروغين  دولت

آموزد که جز  حقوق بشر و حقوق زن دارند می
بخش  ها کسی نجات و مبارزه آن   خود مردم ايران

توانند از  ويژه زنان هرگز نمی به.  ها نيست آن
همه نابرابری، تبعيض و خشونت رها گردند  اين

که مقدم بر هر چيز دولت دينی حاکم بر  مگر آن
کلی از  ايران سرنگون شود، دين و دولت به

 -يکديگر جدا گردند، برابری حقوق اقتصادی
اجتماعی و سياسی زنان کامالً به رسميت شناخته 

ستيز جاروب  شود، تمام قوانين و مقررات زن
ها،  ای عليه تمام سنت جانبه شوند و مبارزه همه

وسطايی ضد زن،  رفتار، فرهنگ و رسوم قرون

 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@tvshorashora: آدرس ايميل
 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن

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