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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ١٠مرداد ١۴٠١

تيغ پيک هفتم کرونا
بر گلوی مردم ايران
بعد از گذشت چند ماه که توده های مردم ايران
از مرگ و مير ناشی از کرونا نجات يافته بودند،
هم اينک سويه جديدی از ويروس مرگبار کرونا
سراسر جامعه را فرا گرفته است .سويه جديدی
به نام  BA-5که عﻼئمی شبيه آنفوﻻنزا دارد،
دوره نهفتگی آن  ٣تا  ۵روز و تفاوت آن با سويه
اوميکرون ،در بروز اختﻼﻻت بويايی و چشايی
نزد مبتﻼيان است .ويژگی ديگر سويه جديد
کرونا ،سرعت باﻻی انتقال آن است و مهمتر
اينکه کودکان نسبت به آن در معرض آسيب
پذيری بيشتری قرار دارند.
در ارتباط با سرعت انتقال اين ويروس جديد،
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بهشتی تهران هشدار داده که ضريب سرايت اين
سويه بسيار باﻻست و هر نفر می تواند تا  ١٨نفر
را مبتﻼ کند .ﷴ رضا سهرابی تاکيد کرده وقتی
گردش ويروس سويه جديد ،چنين سرعت باﻻيی
داشته باشد ،مهمترين نگرانی ،رخ دادن يک
جهش ديگر است .لذا ،به رغم زمان کوتاهی که
از شيوع سويه جديد کرونا در ايران می گذرد،
بسياری از مناطق ايران به وضعيت قرمز و
نارنجی در آمده ،آمار مرگ و مير روزانه باﻻ
رفته و تعداد مبتﻼيان روزانه نيز به طرز غير
قابل تصوری باﻻ رفته است .طبق آخرين آمار
اعﻼم شده توسط مقامات بهداشتی کشور ،اين
روزها تعداد مبتﻼيان از مرز  ١٠هزار نفر در
روز فراتر رفته ،آمار کشته شدگان در ٩مرداد به
 ۶١نفررسيد ،در حال حاضر  ١٢٠شهرستان در
وضعيت قرمز ١١٢ ،شهرستان در وضعيت
نارنجی ١۶۶ ،شهرستان در وضعيت زرد و ۵٠
شهرستان در وضعيت آبی قرار دارند.
همچنين بر اساس اطﻼعات تا کنونی ،اين سويه
جديد ،واکسيناسيون گريز است و حتی کسانی که
سه مرحله از واکسيناسيون را انجام داده اند در
معرض خطر ابتﻼ به اين سويه جديد قرار دارند
و تنها شانس شان مرگ و مير کمتر است .اما
کسانی که تنها دو مرحله از تزريق واکسيناسيون
يا کمتر را انجام داده اند ،عﻼوه بر سرعت ابتﻼ
با تشديد مرگ و مير هم مواجه اند .در همين
رابطه معاون دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران
اعﻼم کرده است ،شيوع سويه های جديد کرونا
در ايران اگرچه سيستم ايمنی و اثر واکسن را
دور می زنند و واکسن ممکن است از پيشگيری
اين سويه های جديد جلوگيری نکند ،اما مانع
بستری شدن يا مرگ و مير بيش از  ٨٠درصد
مبتﻼيان خواهد شد.
درصفحه ٢

سازمان فدائيان )اقليّت(
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نقش انکارناپذير جمهوری اسﻼمی در
وقوع فجايع ناشی از سيل
باران بيايد يا نيايد؟ باران نيايد ،توليدات
کشاورزی که هيچ ،مردم حتا برای آب آشاميدنی
هم در مضيقه قرار میگيرند .اما اگر باران بيايد،
در کشوری به وسعت ايران ،مردم ستمديده آن
همچنان برای آب آشاميدنی در مضيقه قرار
خواهند داشت ،چرا که ديوصفتان حاکم کاری با
طبيعت کردهاند که به جای سيراب شدن لبهای
تشنه ،سيل نيز به مصيبتهای ديگرشان اضافه
شود.
بهگفتهی مدير کل دفتر "کنترل سيﻼب و
درصفحه ٣

تشديد سرکوب و
ادامه مبارزه در فوﻻد
درصفحه ۵

يورش وحشيانه به زنان جز رسوايی و
شکست چيزی عايد رژيم نکرد
تعرض وحشيانه اخير پاسداران کهنهپرستی و
ارتجاع دينی به زنان در مراکز و معابر عمومی
که در چند هفته گذشته تحت عنوان مقابله با
بیحجابی با يورش مزدوران گشت ارشاد و
بسيجی آغازشده بود ،با رسوايی ديگری برای
رژيم حاکم بر ايران به شکست انجاميد.
رژيم ارتجاعی و زنستيز جمهوری اسﻼمی
همراه با تشديد سرکوب و بازداشت گروه کثيری
از فعاﻻن کارگری  ،معلمان ،نويسندگان و فعاﻻن
زن ،از اوايل تيرماه تﻼش نمود با گسيل گلههای
پليس گشت ارشاد و بسيجی به خيابانها ،پارکها
و درون وسايل نقليه عمومی ،تعرض جديدی را
عليه زنانی که به مبارزه با حجاب اجباری
برخاسته و حتی در مواردی آن را بهکلی به دور
افکندهاند ،سازمان دهد تا از طريق اين
وحشیگری و ايجاد جو رعب و وحشت ،زنان را

به عقبنشينی و تبعيت از مقررات ارتجاعی
حجاب اجباری وادارد .در اين فاصله نمونههای
متعددی از وحشیگری پليسهای گشت ارشاد که
در خيابانها به جان زنان افتادند در شبکههای
اجتماعی انتشاريافته است .در همين حال دولت
اسﻼمگرای شيعه برای اينکه نشان دهد در
وحشیگری اسﻼمی گوی سبقت را حتی از
اسﻼمگرايان رقيب سنی از قماش داعش و طالبان
نيز ربوده است ،به زندگان بسنده نکرد و همزمان
با يورش به زنان اعﻼم نمود ،مردهها نيز
ازاينپس بايد حجاب اجباری را رعايت کنند.
مقامات حکومت اسﻼمی برای حراست از
ارتجاع اسﻼمی ناب ﷴیشان تصميم گرفتند که
در قبرستانها نيز ضوابط کامل اسﻼمی به
مرحله اجرا گذاشته شود و براين اساس اعﻼم

برعليه سرکوب،
حربه زنگ زده جمهوری اسﻼمی

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ٨

درصفحه ۶
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تيغ پيک هفتم کرونا
بر گلوی مردم ايران
موج هفتم کرونا در شرايطی ايران را فرا گرفته
است که هنوز اثرات مخرب و مرگبار پيک های
قبلی اين ويروس خطرناک در جای جای جامعه
باقی است .هنوز آثار زخم صدها هزار جان
باخته موج های پيشين کرونا بر جسم و جان توده
های مردم ايران خون چکان است .هنوز فرمان
فاجعه بار خامنه ای که ورود واکسن های معتبر
جهانی نظير فايزر را به ايران ممنوع کرد ،در
گوش مردم طنين انداز است .هنوز کابوس
مرگبار پيک های اول تا ششم کرونا بر شانه
های مردم ايران سنگينی می کند و انبوه خانواده
هايی که ناقوس مرگ کرونا بر بام خانه شان به
صدا در آمد ،همچنان سوگوار و سيه پوشند.
مرگبار به جا مانده از
حال در چنين وضعيت
ِ
پاندمی دوره های قبلی کوويد  ،١٩موج هفتم
کرونا نيز در ايران گسترش يافته است .موج
جديدی که با توجه به بی کفايتی مسئوﻻن
جمهوری اسﻼمی ايران نگرانی های عميقی را
در ميان توده های مردم و کادر درمانی دامن زده
است .اين نگرانی بيشتر از آن جهت قابل تامل
است که هنوز نيمی از جمعيت ايران از دست
يابی به تزريق دوز سوم واکسن کرونا محروم
مانده اند.
پوشيده نيست اين عدم پيشرفت اجرای
واکسيناسيون کامل توده های مردم ايران که
ريشه در بی توجهی هيات حاکمه نسبت به جان و
زندگی مردم دارد ،بر گسترش نگرانی های
موجود دامن زده است .شيوع موج هفتم کرونا و
کشتار دوباره مردم ايران در شرايطی آغاز شده
است که اکثريت قريب به اتفاق کشورهای جهان
با تزريق کامل مراحل سه گانه و بعضا مرحله
چهارم واکسيناسيون کرونا به شرايط عادی
زندگی باز گشته اند و چنانچه سويه های جديدی
هم در اين کشورها ظاهر شود ،دست کم تعداد
مبتﻼيان بسيار پايين و مهمتر از آن مبتﻼيان جديد
کرونا با خطر مرگ مواجه نيستند .در جمهوری
اسﻼمی اما شرايط برای مردم ايران به گونه ای
کامﻼ متفاوت با مردم ديگر کشورهای جهان رقم
خورده است.
از بهمن ماه  ١٣٩٨که موج اول کرونا در ايران
شيوع يافت ،تا به امروز دو سال و نيم گذشته
است .به رغم گذشت چنين زمان طوﻻنی ،هنوز
امر اجرای واکسيناسيون عمومی توسط مقامات
جمهوری اسﻼمی جدی گرفته نشده است .با
گذشت  ۶مرحله از پاندمی کرونا و به رغم اينکه
برطبق آمار رسمی دولتی مجموع جان باختگان
اين بيماری ،به  ١۴١هزار و  ٩٩٨نفر رسيد،
هنوز نيمی از مردم ايران از دريافت دوز سوم
واکسن کرونا محروم مانده اند .عﻼوه بر عدم
اجرای واکسيناسيون سراسری که خطر مرگ و
مير ناشی از پيک هفتم را افزايش می دهد،
کمبود کادر پرستاری ،خستگی و فرسودگی
طوﻻنی مدت آنان طی دو سال و نيم مواجهه با
ويروس کرونا نيز مزيد بر علت شده تا نگرانی
ها در مورد شيوع پيک هفتم افزايش يابد .حال
در چنين وضعيتی که پيک هفتم کرونا بر گلوی

مردم ايران چنگ انداخته است ،شيوع وبا در
کردستان و مناطقی از تهران و مرگ و مير
ناشی از آن و همچنين وقوع سيل در چندين
استان کشور هم مزيد بر علت شده است ،تا اين
بار سمفونی مرگ در مناطق وسيعتری از کشور
به طور کامل به اجرا در آيد.
کمبود کادر پرستاری ،شرايط نامساعد کاری،
حقوق ناچيز و خستگی ناشی از ساعات کار
طوﻻنی که بعضا تا  ١٨ساعات در روز هم می
رسد ،از جمله معضﻼتی هستند که تا کنون به
ويژه در دوران پاندمی کرونا لطمات شديدی را
به جامعه پرستاری و عموم توده های مردم ايران
وارد کرده است .به رغم چنين حجمی از فشار
کاری که بر دوش پرستاران زحمتکش ايران
است ،اما حقوق آنان در مقايسه با پرستاران
ديگر کشورها در نازل ترين سطح جهانی قرار
دارد .جدای از حقوق ناچيز ،تحمل سختی کار و
انجام اضافه کاری اجباری ،کمبود فاحش کادر
پرستاری يکی از معضﻼت اساسی جامعه
پرستاری و کادر درمانی ايران است که از
گذشته تا به امروز همچنان باقی مانده است.
از آنجائی که اعﻼم دقيق کمبود پرستار در ايران،
بخشی از ناکارآمدی سيستم درمان و بهداشتی
جمهوری اسﻼمی را آشکار می کند ،مسئوﻻن
وزارت بهداشت هرگز عﻼقه ای به دادن آمار
دقيق در مورد کمبود کادر پرستاری ندارند و به
شيوه های مختلف از دادن آمار واقعی پرهيز می
کنند .با اين همه و به رغم داده های غير واقعی
وزارت بهداشت ،در مواردی آمارهايی اعﻼم می
شوند که تا حدودی عمق فاجعه کمبود کادر
پرستاری در ايران را نشان می دهند .برای
نمونه ،معاون وقت پرستاری وزارت بهداشت
جمهوری اسﻼمی در سال  ٩٧از کمبود  ١٢٠تا
 ١۵٠هزار کادر پرستاری در ايران خبر داد.
رقمی که با توجه به ميزان بازنشستگی  ۶هزار
پرستار در سال و عدم استخدام همين ميزان
پرستار جديد برای جايگزينی و نيز با توجه به
ميزان پرستارانی که به گفته ﷴ تقی جهانپور،
معاون پارلمانی سازمان نظام پرستاری که اعﻼم
کرده است ماهانه حدود  ١٠٠تا  ١۵٠پرستار از
ايران مهاجرت می کنند ،بايد اذعان کرد که در
شرايط امروز کشور کمبود پرستار در مقايسه با
سال های گذشته نه تنها کاهش نيافته ،بلکه بيشتر
هم شده است.
مهاجرت پزشکان و پرستاران به کشورها ديگر
اگر چه امر تازه ای نيست ،اما در سال های اخير
گسترش يافته و به امری روتين تبديل شده است،
تا جاييکه ﷴ تقی جهانپور ،مساعد نبودن
وضعيت استخدامی ،وضعيت مالی و معيشتی،
نبود امنيت شغلی و نداشتن تسهيﻼت رفاهی،
فرسودگی شغلی و ميزان باﻻی سختی کار را از
عوامل مهاجرت پرستاران به کشورهای غربی
عنوان کرده است.
طبق آمارهای منتشره ،هم اينک در اغلب
کشورهای پيشرفته جهان به ازای هر هزار نفر
جمعيت ۵ ،تا  ١٠کادر پرستاری مشغول به کار
هستند .در ايران تحت حاکميت جمهوری اسﻼمی
اما اين رقم به ميزان  ١/ ۶نفر و در بعضی از
شهرها به کمتر از يک نفر رسيده است .پوشيده
نيست ،کمبود کادر پرستاری خصوصا در شرايط
شيوع کرونايی که بيمارستان ها و مراکز درمانی
با فشردگی مبتﻼيان کرونا مواجه می شوند ،بيش

٢2
از هميشه وضعيت کاری کادر درمانی و
پرستاری کشور را با سختی کار و مشکﻼت
روانی مواجه می کند .وضعيتی که اثرات زيانبار
آن مستقيما به چشم بيماران می رود.
حال در چنين وضعيتی از نابسامانی و ناکارآمدی
سيستم درمانی کشور و در شرايطی که نيمی از
جمعيت کشور دوز سوم واکسن کرونا را تزريق
نکرده اند و عمﻼ در معرض خطرابتﻼ به سويه
جديد کرونا و مرگ و مير ناشی از آن قرار
دارند ،مسئوﻻن جمهوری اسﻼمی به جای اينکه
به فکر سﻼمت و جان مردم باشند ،بيشتر به فکر
اجرای هر چه پرسروصداتر مراسم سوگواری
در ايام ماه محرم هستند.
در وضعيتی که پيک هفتم کرونا بر گلوی مردم
ايران تيغ می کشد و ميزان مبتﻼيان و مرگ و
ميز ناشی از آن به شدت در حال افزايش است،
وحيدی ،وزير کشور جمهوری اسﻼمی در پاسخ
به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اينکه آيا امسال
هيات ها اجازه دارند در فضای بسته مراسم
برگزار کنند يا خير ،با وقاحت تمام و در کمال
بی مسئوليتی گفت :بله برگزاری مراسم در
فضای بسته با رعايت فاصله گذاری مشکلی
ندارد .پاسخ وزير کشور مبنی بر اينکه برگزاری
هيات های سينه زنی و عزاداری ماه محرم در
فضاهای بسته بﻼمانع است ،خود دليل ديگری بر
بی توجهی مقامات جمهوری اسﻼمی نسبت به
جان و زندگی مردم است.
اين بی توجهی جمهوری اسﻼمی نسبت به جان و
زندگی مردم فقط در مواجهه با پاندمی کرونا
نيست ،بلکه میتوان آن را در تمام عرصه های
جامعه به عينه ديد .بی توجهی و بی مسئوليتی
جنايتکارانه جمهوری اسﻼمی در مواجهه با
پاندمی کرونا ،تنها يک وجه از اقدامات مرگبار
اين رژيم نسبت به زندگی توده های مردم ايران
است .توده هايی که در مواجهه با کرونا ،همواره
به حال خود رها شده اند و بدون برخورداری از
کمترين امکانات بهداشتی و درمانی پيشگيرانه
در اتوبوس و مترو کيپ هم ايستاده اند و تنها
اميدشان به همان ماسکی است که بر دهان و بينی
خود دارند .جمهوری اسﻼمی نيز بجز توصيه
ماسک نه تنها کمترين اقدامی برای مقابله با پيک
هفتم کرونا انجام نمی دهد ،بلکه با تشويق هيات
های مذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری
محرم در فضاهای بسته ،عمﻼ زمينه را برای
شيوع بيشتر کرونا و پيامد آن کشتار وسيعتر
مردم فراهم می کند .سياست مرگباری که طی
 ۴۴سال تکرار شده و در دوران کرونا به شکلی
عريان تر از پيش به اجرا در آمد و اکنون با
شروع پيک هفتم کرونا باز هم آشکارتر شده
است.
اجرای اين سياست مرگبار جمهوری اسﻼمی،
تنها يک پيام دو سويه برای عموم توده های مردم
ايران دارد .سويه اول اين پيام اين است که
استمرار جمهوری اسﻼمی بجز مرگ و کشتار و
سرکوب و بی حقوقی هيچ ثمر ديگری برای
کارگران و زحمتکشان ايران ندارد ،و سويه دوم
اين پيام اين است که تنها با سرنگونی انقﻼبی
جمهوری اسﻼمی و استقرار حاکميت شورايی
کارگران و زحمتکشان است که می توان از
وضعيت مرگبار کنونی رهايی يافت.
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نقش انکارناپذير جمهوری اسﻼمی در وقوع فجايع ناشی از سيل
آبخوانداری سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخيزداری" جمهوری اسﻼمی ،در سال  ٩٩از
مجموع  ١٩١مورد بارش موثر در سطح
حوزههای آبخيز ١١٣ ،مورد سيل کوچک و
بزرگ منجر به خسارت در  ٢٢استان کشور شده
است.
البته اين روايت هر سال و هميشگی برای مردم
ايران است ،مانند سيل فروردين  ٩٨که بسياری
از استانها از شمال کشور تا جنوب را فرا

گرفت ،شهرهای بسياری را ويران ساخت و
قربانيان بسياری برجای گذاشت ،چنانکه تنها در
شيراز  ٢١نفر جان باختند .در ارديبهشت ماه
سال گذشته نيز سيل در برخی از استانها از
جمله کرمان و سيستان و بلوچستان خسارات
جانی و مالی بسياری برجای گذاشت ،از جمله ۶
تن از کارکنان اداره برق کرمان طعمه سيل
شدند .اين بار نيز سيل جان دهها تن از مردم را
گرفت .گزارش رسمی دولتی تا روز  ٩مرداد،
کشتهها را  ۶٩تن و  ۴۵تن را مفقود اعﻼم کرد.
اين آمار در حال افزايش است .سيل ،خانوادههای
بسياری را داغدار کرد و زندگیهای بسياری را
ويران ساخت.
در جريان سيل اخير که از روز جمعه  ٣١تير
آغاز شد ،تنها در منطقه رودبال استهبان  ٢٢نفر
جان خود را از دست دادند .بهگفتهی معاون
عمليات امداد و نجات هﻼل احمر استان فارس،
هشدار اهالی منطقه به کسانی که در بستر رود
بودند ،باعث کاهش تلفات شد وگرنه تعداد تلفات
به  ٢٠٠تا  ٣٠٠نفر میرسيد .در فيلمهای
منتشره از سيل استهبان نيز ديده میشود که
چگونه مردم از باﻻ ،آنهايی را که در پايين دره
هستند ،از آمدن سيل خبردار کرده و باعث نجات
آنها میشوند .بهنوشتهی رسانههای جمهوری
اسﻼمی سه جوان که يکی از آنها کارگر واحد
توليدی پرورش ماهی بود ،در باﻻدست رودخانه
رودبال متوجه سيﻼب شده و هر کدام با موتور به
سمتی راه افتاده و مردم را از وقوع سيل باخبر
میکنند.
نکته بسيار تاسفبار اين واقعه که خانوادههای
بسياری را داغدار کرد اين است که اداره
هواشناسی استان فارس روز جمعه را از نظر
وضعيت آبوهوايی زرد اعﻼم کرده بود و

بنابراين مردم از خطری که در کمين آنها بود
آگاهی نداشتند .همچنين بهرغم سابقهی سيل در
اين منطقه هنوز ابزارهايی که بتواند به مردم
وقوع سيل را هشدار بدهد وجود ندارند.
خبرگزاری دولتی "ايمنا" در اين رابطه از نبود
دستگاههای بارانسنج خودکار برای هشدار سيل
ناگهانی ،رادار پيشرفته هواشناسی و عدم کارايی
ايستگاههای باران سنجی خبر داد .دستگاههايی
که با هزينهای ناچيز میتوانستند مانع از دست
رفتن جان انسانها از جمله  ٨کودک شوند.
همهی اينها نشان میدهد که جان مردم معمولی
برای حاکمان اسﻼمی تا آن حد بیارزش است که
حتا وقوع ساﻻنه سيل در اين مناطق باعث نشد
که اقدامی برای جلوگيری از وقوع سيل انجام
دهند و يا حداقل هشداری به مردم مناطق
سيلخيز داده شود .در جريان سيلهای سالهای
گذشته نيز شاهد همين واقعه هستيم و تنها پس از
وقوع سيل مقامات دولتی با کلی وعدهوعيد و
گرفتن عکسهای يادگاری وارد میشوند و با
پايان يافتن ماجرا نيز همه وعدهها به فراموشی
سپرده شده و آب از آب تکان نمیخورد.
براساس اخبار منتشره تاکنون سيل در سيستان و
بلوچستان منجر به کشته شدن  ۵نفر از جمله سه
کودک و يک راهدار شده است .در کرمان  ۴نفر
از جمله يک دختر  ٨ساله ،در رودهن يک نفر،
در استان مرکزی يک نفر و در ماهنشان )استان
زنجان(  ٢نفر در اثر سيل جان خود را از دست
دادند .در تهران نيز راه افتادن سيل در "امامزاده
داود" تاکنون منجر به کشته شدن  ١١نفر شده و

حداقل  ١٩نفر مفقود هستند .رانشکوه در
فيروزکوه و بهويژه روستای زريندشت نيز
خسارات جانی و مالی بسياری برجای گذاشت.
بهگفتهی مقامات دولتی در فيروزکوه تاکنون ١١
نفر کشته و  ١۶نفر مفقود شدهاند .همچنين ٩٠
درصد روستای مزداران در فيروزکوه زير
گلوﻻی فرو رفته است .در طالقان  ٧٠خودرو
در سيﻼب غرق و مچاله شدند .از ميزان کشتهها
اما خبری منتشر نگرديد .واقعيت اين است که
اگرچه مقامات حکومتی تعداد جان باختگان سيل
را تاکنون  ۶٩نفر اعﻼم کردهاند ،اما براساس
تجربه و دروغگويی مقامات حکومتی ،آمار جان
باختگان متاسفانه میتواند بيشتر و بسيار فراتر

از آمار رسمی باشد.
در يزد و با شکستن سيلبند خاکی زردين ،سيل
به شهر يزد رسيد و آب و گلوﻻی وارد بسياری
از خانهها شد .همچنين برخی از ديگر استانهای
کشور از جمله مازندران در وضعيت هشدار
سيل قرار دارند .براساس اخبار منتشره جاده
هراز و چالوس به دليل رانش زمين در اثر باران
تا اطﻼع ثانوی بسته شدهاند .سيل همچنين به
خانهها ،جادهها ،ايستگاههای انتقال برق و ديگر
زيرساختهای مناطق سيلزده آسيب رساند .به
محصوﻻت کشاورزی نيز به اعتراف مقامات
حکومتی تا اينجا  ۶هزار ميليارد تومان خسارت
وارد شده است .براساس اخبار منتشره تاکنون
 ١١١شهر در  ٢٠استان دچار سيل و آبگرفتگی
شده و پيشبينی میشود شهرها و روستاهای
بيشتری دچار آبگرفتگی شوند.
سيستان و بلوچستان ،تهران ،فارس ،کرمان،
هرمزگان ،قم ،سمنان ،مازندران ،يزد ،آذربايجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،گلستان ،اصفهان،
بوشهر ،کهگيلويه و بويراحمد ،چهارمحال و
بختياری و مرکزی از جمله استانهايی هستند که
مردم ستمديده درگير سيل و خرابیهای ناشی از
آن شدهاند.
نابسامانی چنان گسترده است که حتی سعيدی
نماينده مرتجع مجلس اسﻼمی از چابهار در
رابطه با سيل اخير میگويد" :هربار میگوييم با
توجه به محدوديت منابع آبی در استان سيستان و
بلوچستان حداقل برای مهار اين آب بايد
راهکاری اتخاذ شود که اين راهکار مشخصا
ايجاد بند بتنی در مسير رودخانه باهو بوده است
و ما اين پيشنهاد را بارها به وزرای جديد و قديم
نيرو ارائه دادهايم با اينهمه هيچ اتفاقی رخ نداده
است و هرسال ميليونها مترمکعب آب به دنبال
بارندگیها به دريا میريزد و مردم از اين ميزان
آب محروم شده و نمیتوانند از آن استفادهای
کنند ...در سال  ٩٨بالغ بر يک ميليون متر
مکعب آب از همين مسير به دريا ريخت و
تدبيری نشد".
بايد توجه کرد که خسارت سيل مثﻼ در شهر
زاهدان در اثر بارش  ٢۶ميليمتری باران رخ
داده است .اين نشان میدهد که در طول اين
سالها چه بﻼيی جمهوری اسﻼمی بر سر اين
سرزمين و آب و خاک آورده است .واقعيت اين

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

درصفحه ۴

 ١٠مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨١

۴4

از صفحه ٣

نقش انکارناپذير جمهوری اسﻼمی در
وقوع فجايع ناشی از سيل
است که خاک بايد بتواند آب را در خود جذب کند
و اگر اين اتفاق نمیافتد به دليل آن است که خاک
فقير شده و قدرت جذب آب را از دست داده است
و به همين دليل باران به جای آنکه مردم را
خوشحال کند به سيل و عزای مردم تبديل
میشود .اما حکومت میتوانست با اقداماتی که
تنها مختصری هزينه داشتند از وقوع سيل و يا
حداقل از شدت خرابیهای آن بکاهند .اقداماتی

که میتوانست بخشی از مشکﻼت کمبود آب
کشور را حل کند ،اما دغدغه جمهوری اسﻼمی
اين امور نيست .جمهوری اسﻼمی هزاران برابر
اين پولها را خرج موشک و توپ و تفنگ
میکند ،اما به مردم و آبادی کشور که میرسد
پولی نمیماند.
حکومتی که از سويی با نارضايتی عميق
تودههای مردم و يک بحران انقﻼبی روبروست و
از سوی ديگر بخش بزرگی از بودجه صرف
نهادهای نظامی و ادوات جنگی میشود؛ و البته
فراموش نکنيم فساد سيستماتيک حاکم را که پولی
برای فعاليتهای عمرانی باقی نمیگذارد.
برای نمونه در هيچ کشوری در دنيا نمیتوانيد
اين همه پروژههای "عمرانی" نيمه تمام ببينيد.
بهگفتهی نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه
مجلس اسﻼمی  ١٠٠هزار پروژه عمرانی نيمه
تمام در کشور وجود دارد!! معنای واقعی اين
حجم از پروژههای عمرانی نيمه کاره فساد و
دزدی حاکمان است .پروژههای عمرانی نه برای
عمران و آبادی کشور که تنها برای چپاول و
ثروتاندوزی دزدان حاکم است .مگر میشود
 ١٠٠هزار پروژه عمرانی کليد بخورد ،هزاران
ميليارد تومان از بودجه برای هر کدام از اين
پروژهها هزينه شود ،اما حاصلی نداشته باشند و
اغلب آنها شايد هيچ وقت به پايان خط نرسند؟
تنها پاسخ به اين واقعيت دزدی مقاماتیست که
اين پروژهها را با زدوبند کليد میزنند و تحت
عنوان کار عمرانی پولها را باﻻ میکشند.
يکی از اين پروژههای بهاصطﻼح عمرانی
"احيای درياچه اروميه" است که به ادعای
مقامات جممهوری اسﻼمی تاکنون  ١۵هزار
ميليارد تومان برای آن هزينه شده اما نتيجه زير
صفر است .به اين معنا که سال به سال از سطح
و عمق درياچه اروميه کاسته شده به نحوی که
امروز  ٩۵درصد درياچه اروميه خشک شده
است .واقعهای که میتواند برای کل منطقه حتا تا
تهران فاجعهی محيط زيستی بزرگی پديد آورد،
جدا از آنکه کل کشاورزی منطقه در خطر
نابودی قرار میگيرد.
جمهوری اسﻼمی با وقاحت از حرکت به سمت

خودکفايی در بخش کشاورزی سخن میگويد ،اما
همين امسال نزديک نيم ميليون نفر از شاغﻼن
بخش کشاورزی به دليل نبود آب کاسته شد،
جمعيتی که برای نجات از گرسنگی به حاشيه
شهرها پناه خواهند آورد .جمهوری اسﻼمی
بهجای برنامهريزی و سرمايهگذاری برای رونق
بخشيدن به بخش کشاورزی ،تنها بهرهکشی
بیحساب و کتاب از خاک و آب را فهميد و
نتيجهی آن را امروز در سيل ،کمآبی ،فرونشست
زمين و رها شدن زمينهای کشاورزی میبينيم.
بسياری از رودخانهها به دليل دخالتهای بیجا
در امور طبيعت از جمله تغيير مسير حرکت آب
رودخانه و ديگر اقدامات نسنجيده خشک شدهاند.
استفاده نادرست از آبهای زيرزمينی موجب
فرونشست زمين در بسياری از نواحی کشور
شده است .اصفهان يکی از اين مناطق است که
فرونشست زمين به مرکز شهر رسيده است .در
همان روزی که سيل به تهران رسيد ،يکی از
خيابانهای اصلی تهران شاهد فرونشست زمين
بود.
در روزهای گذشته مهدی بابايی ،نايب رييس
کميسيون محيط زيست و خدمات شهری شورای
شهر تهران ،وضعيت فرونشست زمين در مناطق
 ١٨و  ١٩پايتخت را »خطرناک« توصيف کرد.
وی به خبرگزاری دولتی ايلنا گفت" :بيشترين
نرخ فرونشست زمين در محدوده جنوب غربی
تهران بزرگ يعنی در حريم شهر تهران و در
مجاورت شهريار اتفاق افتاده که بعضا فرونشست
باﻻی  ٢٠سانتی متر در سال در اين منطقه ثبت
شده است".
کاهش آب ذخيره شده در سدها يک معضل ديگر
است .در حالی که آب پشت سدها در سال گذشته
نسبت به سال  ٢٧ ٩٩درصد کاهش يافته بود ،در
سالجاری نيز شاهد کاهش مجدد آب ذخيره شده
در پشت سدها هستيم .تنها حجم آب پشت سدهای
اطراف تهران نسبت به سال گذشته  ١٨درصد
کاهش يافته است .آب پشت سدها در بسياری از
مناطق حتا پاسخگوی نياز آب آشاميدنی مردم نيز
نيست چه رسد به تامين آب برای بخش
کشاورزی.
همهی اين اتفاقات میتوانست نيافتد به شرطی که
جمهوری اسﻼمی بخشی از پول همين مردم را
خرج مردم و کشور میکرد .اما همانطور که در
آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،مسکن و
ديگر خدمات ضروری و نيازهای مردم اين کار
را نکرده و نمیکند ،در اين امور نيز هيچ کاری
نخواهد کرد.
واقعيت اين است که تمامی کشورهای جهان
امروز با معضل تغييرات آبوهوايی روبرو
هستند .در اين ميان بسياری از دولتها اقداماتی
را برای مقابله با اين تغييرات در دستور کار
قرار دادهاند که بتواند کشور را تا حدودی مصون
سازد .حتا دولتهای مرتجع عربی منطقه،
سرمايهگذاریهای زيادی برای بهبود کيفيت
خاک اين کشورها انجام دادهاند .اما در ايران
تحت سلطه حاکمان فاسد و دزد و جنايتکار نه
تنها شاهد هيچ اقدام مثبت و زيربنايی در اين

امور نيستيم ،بلکه شاهد نابود کردن طبيعت نيز
هستيم که دولت در آن نقش بارزی دارد .نابودی
جنگلها ،نابودی رودخانهها ،درياچهها و
تاﻻبها ،کاهش کيفيت خاک و گسترش بيابان
نتيجه همين سياست است .به اعتراف "سازمان
محيط زيست جمهوری اسﻼمی" ،سرعت استفاده
از منابع آب زيرزمينی در ايران سه برابر
استاندارد جهانی است که اين برداشت بیرويه
 ٢٩٧دشت از  ۶٠٠دشت ايران را نابود خواهد
کرد .موسسه تحقيقاتی "اينتل لب" با تحليل
تصاوير ماهوارهای ،فرونشست زمين در تهران
را "يک بمب ساعتی بیصدا" ناميده و نوشته
است " :قطعی برق ،ترکيدگی لوله گاز ،تغيير
شکل ريلهای قطار ،فروچالهها ،کج شدن
ساختمانها و ترک خوردن جادهها از جمله آثار
فرونشست زمين است".
رئيس سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداری
جمهوری اسﻼمی نيز در اسفند سال گذشته با بيان
اينکه" :هفت ميليون هکتار از بيابانهای کشور
در وضعيت فوقبحرانی قرار دارند و از جمله
مخاطرات کشور موضوع آب ،خاک و پوشش
گياهی است" ،گفته بود" :اگرچه اين مخاطرات
تاثير خود را در دراز مدت نشان میدهد اما
امروز ما شاهد نتيجه اين بحرانها در قالب سيل،
ريزگرد ،فرسايش خاک ،خشک شدن قناتها و
کاهش سطح آب های زير زمينی هستيم" ،او
همچنين گفت" :ساﻻنه با  ١۶تن فرسايش در
هکتار مواجهايم" .علی بيتاللهی يکی از مديران
"مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی"
جمهوری اسﻼمی نيز گفته است برای جبران
فرونشست زمين "کمتر از ده سال فرصت
داريم".
اما واقعيت اين است که فساد آنچنان در نظم
پوسيده سرمايهداری ايران ريشه کرده است که
نبايد و نمیتوان هيچ اقدامی را از سوی حکومت
برای حل اين معضﻼت به انتظار نشست.
جمهوری اسﻼمی مانند لشکريان مغول با بدترين
جنايات و وحشیترين روشها همه چيز را نابود
کرده و تنها خاک سوخته را بر جای گذاشته
است .اما بهرغم همهی اين واقعيتها ،اين اميد
يک اميد بزرگ و واقعیست که ديری نخواهد
پاييد که سيلی بنيان کن ،سيل تودههای بپاخاسته،
رژيم جمهوری اسﻼمی و تمامی فاسدان و دزدان
حاکم را به زباله دان تاريخ بفرستد .آنگاه
کارگران و زحمتکشانی که با برپايی حکومت
شورايی ،دولت را به عنوان ابزاری برای اعمال
ارادهی خود به کار گرفتهاند ،از اين خاک سوخته
سرزمينی آباد و سرسبز خواهند ساخت.

 ١٠مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨١
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۵5

تشديد سرکوب و ادامه مبارزه در فوﻻد

ارتجاع اسﻼمی حاکم ،سياست سرکوب را
آشکارا تشديد نموده است.نشانههای اين سياست
در همه جای جامعه محسوس و مشهود
است.رژيم مستبد سرکوبگر جمهوری اسﻼمی،
از تشديد سرکوب و استفاده آشکار از زور و
فشار و بازداشت و زندان و اعمال قهر و
خشونت عليه کارگران و زحمتکشان هيچ ابايی
ندارد.نهفقط اصراری در پنهان کردن آن ديده
نمیشود بلکه به شکلی عريان ،سرگرم اعمال
ديکتاتوری خشن خويش است .هيچ بخشی از
تودههای مردم و جنبشهای اجتماعی از تشديد
سرکوب و تعرض حکومت مصون نمانده است.
زنان ،معلمان ،بازنشستگان ،مادران و
روزنامهنگاران،
و
دادخواهان،نويسندگان
هنرمندان و سينماگران و کارگران هيچکدام از
داس سرکوب و فشار در امان نماندهاند.
سرکوب سيستماتيک کارگران و تشديد
بيشازپيش آن در چند هفته اخير گويای اين
واقعيت است که طبقه حاکم نهفقط از ناحيه
برآمدهای تودهای و انفجارات اجتماعی بسيار
نگران و در هراس است ،بلکه از ناحيه
کارگران و گسترش اعتصابات کارگری و گذار
آن به اعتصابات گسترده سراسری نيز بهشدت
نگران است .چنين است که کارگران در
کارخانهها ،معادن و مؤسسات گوناگون توليدی و
خدماتی در سرتاسر کشور هر جا که دست به
اعتراض میزنند و اعتصابی برپا میکنند ،با
شدت عمل و سختگيری و سرکوب بيشتری از
طرف کارفرما و حاميان دولتی آن روبرو
میشوند .پروندهسازی و پاپوشدوزی برای
کارگران آگاه و فعاﻻن اعتصاب بيشازپيش
تشديد شده است .مسدود ساختن کارت تردد
کارگران که مقدمه اخراج آنهاست ،تقريبا ٌ به
نحو يکسانی در همه مؤسسات و معادن و
کارخانهها و پتروشيمیها و صنعت نفت و گاز و
در همهجا با همدستی کامل نهادهای امنيتی و
دستگاه قضايی درحال اجراست.
شواهد زيادی در اين زمينه وجود دارد که تنها به
چند نمونه آن اشاره میکنيم.
در اعتصاب کارگران مجتمع مس سونگون
ورزقان مورخ  ١۴تير که در اعتراض به
بازداشت دو کارگر پيشرو اين معدن آغاز شد ،به
اشاره کارفرما و به کمک نيروهای امنيتی و
واحدهای يگان ويژه که برای سرکوب اعتصاب
به محل اعزام و  ۵کارگر ديگر و فعال
اعتصاب بازداشت شدند .به دنبال آن  ٢٠کارگر
ديگر يا مستقيم به اسارت درآمدند يا بعد از
احضار به مراکز امنيتی و قضايی بازداشت و
روانه زندان شدند .حدود  ١٠روز بعد از پايان
اعتصاب نيز کارت تردد  ٣٠کارگر مسدود شد.
در اعتصاب کارگران جهان پارس پتروشيمی
بوشهر مورخ  ٢٨تير نيز چند تن از فعاﻻن
اعتصاب بازداشت شدند .همچنين تعداد زيادی از
کارگران شهرداریها در استانهای مختلف
ازجمله استان خوزستان در جريان اعتراضات و
تجمعات خويش بازداشت شدند .بر طبق اطﻼعيه
سنديکای نيشکر هفتتپه مورخ هشتم مردادماه
سال جاری ،تنها در تجمع  ٣١تير بازنشستگان
تأمين اجتماعی اهواز ١٢ ،تن از کارگران

بازنشسته بازداشت و به سلولهای انفرادی
بازداشتگاه سپاه منتقلشدهاند که کماکان در زندان
بسر میبرند ٣ .تن ديگر از بازنشستگان که با
پروندهسازیهای مرسوم بازداشت و در
سلولهای انفرادی محبوس بودند پس از سپردن
وثيقه  ۵٠٠ميليون تومانی بهطور موقت
آزادشدهاند .افزون براين در ماههای قبلتر نيز
چندين فعال کارگری در تهران و کردستان
بازداشتشدهاند .در شرکت موتوژن تبريز با
تعدادی از کارگران معترض ،تسويهحساب و
سپس اخراج شدهاند .چندين کارگر شرکت واحد
نيز در جريان اعتصاب باشکوه خود در
ارديبهشت سال جاری بازداشت شدند .حسن
سعيدی و رضا شهابی دو عضو برجسته
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه پس از بازداشت و بازجوئیها و
شکنجههای مکرر کماکان در زندان هستند.
نمونه بسيار بارز و مهم ديگر مسدود کردن
کارت  ٧کارگر پيشرو گروه ملی فوﻻد اهواز
است که مشروحا ً به آن میپردازيم.
در گروه ملی فوﻻد اهواز ،پس از باﻻ گرفتن
زمزمه اعتصاب در اواسط تيرماه و ادامه تﻼش
و فعاليت آگاه گرانه کارگران پيشرو و فعالين
مورد اعتماد توده کارگران ،مديريت شرکت
کارت تردد  ٧تن از اين فعاﻻن را مسدود نمود
که تجمع اعتراضی کارگران در  ٣٠تير و
روزهای بعدازآن را در پی داشت .گروه زيادی
از کارگران فوﻻد از  ٣٠تير تاکنون در
اعتراضات و تجمعات روزانه و مکرر خود،
خواهان آزاد کردن کارت تردد همکاران خويش
شدهاند .مسدود کردن کارت تردد فعاﻻن و
ممانعت از ورود کارگران پيشرو به شرکت
اگرچه در گروه ملی فوﻻد بیسابقه نيست اما اين
بار نيز مانند دفعات پيشين اعتراضات شديد
کارگران را در پی داشته است .سياست عمومی
سرمايهداران که صد درصد موردحمايت دولت
است ،اخراج و تعديل و ارزانسازی و خاموش
نگاهداشتن نيروی کار است .با هر موجی از
احضار و بازداشت و اخراج ،مقدم بر هرکس
بايد تکليف گروهی از کارگران پيشرو ،باسابقه و
فعاﻻن اعتصاب يکسره شود .کارگران گروه ملی
فوﻻد اهواز در پايان اعتصابات مکرر خود
دستکم در  ۵سال اخير بارها شاهد اجرای چنين
سياستی بوده و کرارا ً مورد تعرض کارفرما و
دستگاه امنيتی و قضائی رژيم قرارگرفتهاند.
در جريان اعتراضات و اعتصابات کارگران
گروه ملی فوﻻد اهواز در سال  ،٩۶يکبار ٣
کارگر،بار ديگر  ١٠کارگر پيشرو و فعال
اعتصاب شبانه بازداشت و روانه زندان شدند.
اوايل سال  ٩٧طی يک حمله شبانه  ٣۵کارگر و
روز بعد  ١۵کارگر فوﻻد بازداشت شدند .در
اعتصابات و تجمعات و اعتراضات باشکوه
خيابانی پاييز سال  ٩٧نيز  ۴٢کارگر و فعال
اعتصاب بازداشت و تا چند هفته زندانی شدند.
طی تمام اين سالها از پی هر اعتصاب و تجمع،
مديريت و حراست شرکت درصدد انتقامجويی از
کار گران برآمده و سعی کردهاند تکليف کارگران
پيشرو و فعاﻻن اعتصاب را يکسره سازند و
خاموشی و سکوت را بر کارگران تحميل کنند اما

هر بار با مقاومت تحسينبرانگيز کارگران روبرو
شدهاند.
پس از اعتصاب کارگران در بهمن سال ٩٩
مديريت شرکت بار ديگر درصدد اخراج کارگران
پيشرو برآمد و در نخستين روزهای
فروردين ١۴٠٠پس از تعطيﻼت نوروزی،
حراست شرکت از ورود  ٢تن از نمايندگان
کارگران ازجمله غريب حويزاوی که برای چندمين
بار کارت تردد وی مسدود شده است ،ممانعت به
عمل آورد.اما حمايت گسترده کارگران فوﻻد از
رفقای خود و هشدار به تجمع گسترده و اعتراض
خيابانی ،مديريت شرکت را به عقبنشينی وادار
کرد .در اعتصاب فروردين  ١۴٠١نيز بار ديگر
کارت تردد  ٣٠تن از فعاﻻن اعتصاب و کارگران
پيشرو گروه ملی فوﻻد اهواز مسدود شد.روز ٢٧
فروردين کارگران گروه ملی فوﻻد در اعتراض به
مسدود شدن کارت تردد همکاران و در حمايت از
رفقای خود در مقابل استانداری خوزستان دست به
تجمع زدند .علیرغم حضور پر عده نيروهای
سرکوب ،اين تجمع روزهای بعد نيز ادامه يافت.
کارگران هشدار دادند اگر کارت رفقايشان آزاد و
محدوديت برطرف نشود ،عﻼوه بر اينکه در داخل
شهر اهواز دست به تجمع راهپيمايی خواهند زد و
تجمعات خود را به تهران مقابل مجلس و دفتر
رياست جمهوری نيز خواهند کشاند.
بدينسان کارگران متحد ،بار ديگر مديريت را به
عقبنشينی وادار ساختند و مانع اخراج رفقای خود
شدند.اما ساير خواستهای کارگران مانند افزايش
دستمزد،تأمين مواد اوليه کافی ،برکناری "مديران
پروازی" و تضمين ادامه کاری شرکت که در هر
اعتصاب تکرار شده بود ،پاسخی نگرفت.اين روند
بيش از  ١٠سال مدام در گروه ملی اهواز تکرار
شده است .وقتیکه در بهمن سال گذشته روند کاهش
توليد ،کمبود مواد اوليه ،سياستهای ضد کارگری
مديران انتصابی غارتگر ،برای چندمين بار فوﻻد
اهواز را در معرض خطر تعطيلی قرارداد،
کارگران بار ديگر وارد اعتراض و اعتصاب شدند
و اوضاع بحرانی و بیثبات شرکت را هشدار دادند.
از پی آن همايشهای متعددی در تاﻻر اجتماعات و
همچنين جلسات گوناگونی با مديريت و مقامات
بلندپايه دولتی استان و شورای تأمين و غيره برگزار
شد .اما هيچ نشانی از وجود اراده برای حل
مشکﻼت فوﻻد ديده نشد.کارگران فوﻻد بار ديگر
وارد خيابان شدند و دست به تجمع و راهپيمايی
زدند .مشتی وعده به کارگران داده شد و ديگر هيچ!
شش ماه بعدازآن اعتصاب ،بحران در گروه ملی
فوﻻد بار ديگر حاد شده است .وقتیکه در نيمههای
تيرماه زمزمه اعتصاب به گوش حراست و مديريت
رسيد ،به خيال خود پيشدستی نموده و کارت تردد
 ٧تن از نمايندگان کارگران را مسدود کردند .تجمع
و اعتراض خيابانی نسبت به اين اقدام که  ٣٠تير
آغاز شد ،تا به امروز يکشنبه نهم مردادماه ١۴٠١
ادامه يافته است.
درصفحه ۶

 ١٠مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨١
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تشديد سرکوب و ادامه
مبارزه در فوﻻد

مديريت گروه ملی فوﻻد در راستای تشديد فشار بر
کارگران پيشرو و مقابله با کارگرانی که در حمايت
از رفقای خود دست به اعتراض و تجمع زدهاند٢٠،
ساعت از اضافهکاریشان کسر نموده است .قطع
اضافهکاری يا کسر کردن از ساعات اضافهکاری و
نيز عدم پرداخت مزد روزهای اعتصاب يکی از
حربههای تشديد فشار و سرکوب عليه کارگران
است که پيشازاين نيز در برخی شرکتها و
مؤسسات و کارخانهها ازجمله درکشت و صنعت
نيشکر هفتتپه به مرحله اجرا گذاشتهشده است.
يکی ديگر از ابزارهای تشديد سرکوب کارگران
فوﻻد ،تﻼش چندباره برای ايجاد شورای اسﻼمی
کار است .مديريت شرکت از مدتها پيش در
همدستی با اداره کار درصدد علم کردن يک شورای
اسﻼمی کار برآمدهاند .تﻼشی که کارگران فوﻻد
پيشازاين آن را به شکست کشاندهاند.دو سال قبل
نيز کوششهای مشابهی از طرف مديريت و اداره
کار برای سرهمبندی کردن يک تشکل ضد کارگری
و دولتی يعنی شورای اسﻼمی کار به عمل آمد که
کار گران با تودهنی محکمی به آن پاسخ دادند و آن
را خنثی کردند و مانع ايجاد شورای اسﻼمی
شدند.کارگران فوﻻد اهواز بارها و بارها نفرت خود
را از شورای اسﻼمی کار بهعنوان يک تشکل ضد
کارگری و خبرچين اعﻼم کردهاند.تﻼش برای ايجاد
شورای اسﻼمی را اين بار مديريت با توطئه ديگری
همراه کرده است .مديريت تﻼش دارد اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل را با ايجاد اين "شورا" پيوند زند
و به بهانه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل ،تعدادی
از کارگران را نيز در توطئه برای ايجاد شورای
اسﻼمی فريب داده و با خود همراه کند.کارگران
فوﻻد اهواز مثل هميشه بايد هوشياری و اتحاد خود
را حفظ کنند و اجازه ندهند با اقدامات فريبکارانه
مديريت و به بهانه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل ،
درميان کارگران جدايی و دودستگی ايجاد کند.
در بيانيه مورخ شش مرداد کارگران گروه ملی
فوﻻد تحت عنوان" به دسيسهچينی علی کارگران
گروه ملی فوﻻد پايان دهيد" نسبت به تﻼشهای
"دشمنان طبقه کارگر" که" بازهم به تکاپو افتادهاند
تا نهاد جاسوسی و تشکيﻼت ضد کارگری "شورای
اسﻼمی کار" را در گروه ملی و باﻻی سرکارگر
گروه ملی مسلط نمايند" هشدار جدی دادهشده است.
در اين بيانيه که در کانال تلگرامی " صدای مستقل
کارگران گروه ملی فوﻻد" درجشده ،ضمن تأکيد بر
اتحاد کارگران در مقابل"کارفرما و دولت" نسبت به
تﻼشهای فريبکارانه مديريت درزمينهٔ طرح
طبقهبندی مشاغل نيز هشدار دادهشده است.اين بيانيه
نشان میدهد که کارگران فوﻻد ضمن حفظ اتحاد و
حمايت از رفقای خود ،در برابر ترفندها و
توطئههای مديريت برای ايجاد نفاق و دودستگی
درميان کارگران هوشيارند و اجازه چنين کاری به
مديريت نمیدهند.
مبارزات متحدانه چندين ساله کارگران مبارز و آگاه
گروه ملی فوﻻد اهواز بهروشنی ثابت کرده است که
با تشديد سرکوب اقداماتی چون بازداشت و مسدود
ساختن کارت تردد کارگران پيشرو نمیتوان جلو
مبارزات فوﻻد را گرفت و کارگران را خاموش
ساخت .وضعيت مبارزاتی در گروه ملی فوﻻد ،جدا
از وضعيت عمومی جنبش طبقه کارگر نيست.
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برعليه سرکوب،
حربه زنگ زده جمهوری اسﻼمی
جمهوری اسﻼمی که در چنبره بحرانهای درهم تنيدهی سياسی ،اقتصادی و بينالمللی گرفتار است بار
ديگر ماشين سرکوب خود را در ابعادی گستردهتراز پيش بکارگرفته و فعالين جنبشهای سياسی و
اجتماعی ،کارگران و معلمان ،زنان ،مادران جان باختگان ،فرهنگورزان و هنرمندان را آماج قرارداده و
به زندان انداخته است .وحشت رژيم از گسترش فزآينده خيزشهای از پائين و تحرک اجتماعی اکثريت
مردمی است که از فقر و فﻼکت و تبعيض و اختناق به تنگآمده و می خواهند اين رژيم از گوربرآمده را
به گورستان تاريخ بسپارند.
اعتصابات و اعتراضات فزآينده کارگران و معلمان ،تحرک اجتماعی انبوهی از نسل جوان به حاشيه رانده
شده که سوژه اصلی خيزشهای بزرگ سالهای اخير بوده و نگران کار وآينده بهتر است ،مقاومت
جسورانه زنان عليه حجاب اجباری و تبعيض جنسيتی ،مبارزه دانشجويان بر عليه کاﻻيی شدن آموزش و
پادگانی شدن دانشگاه ،اعتراضات زحمتکشان و قيام تشنگان که سياستهای تخريب محيط زيست رژيم و
کمبود آب ،زندگی آنها به مخاطره انداخته است ،مبارزه فرهنگورزان و هنرمندان عليه سانسور و برای
آزادی بيان و آفرينش خﻼقانه آثارفرهنگی و هنری و ...همه و همه نشانههايی از وحشت رژيم از گسترش
اعتراضات و رشد جنبشهای از پائين است .اما واقعيت اين است که سرکوب واختناق و زندان ديگر اثر
نداشته و حربهی کهنه شده و زنگزدهای است که نمیتواند جنبشهای اجتماعی را به عقب براند .سياست
سرکوب اما میتواند روند معکوس داشته و زمينه ساز تحرک بيشتر اين جنبشها شده ،بحران در حاکميت
و شکاف در دستگاه سرکوب را ژرفتر و شرايط برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی را هموار کند.
تحت چنين شرايط متحولی ،اپوزيسيون راست میکوشد با سئواستفاده ابزاری از تحرک جنبشهای
اجتماعی ،بند و بست با امپرياليسم و عملکرد ابررسانههای وابسته به پول دولتهای ارتجاعی و نيز پيامهای
آشکار و نهان به رهبران سپاه و نيرویهای نظامی ،دستگاه بورکراتيک -نظامی سرمايهداری را حفظ و
در قدرت سياسی مشارکت کند .در اين شرايط متحول اما فعالين کارگری ،پيشروان جنبشهای اجتماعی و
نيروهای چپ و کمونيست تﻼش می کنند از درون اين جنبشها و با اتکا به قدرت جنبش خودگردان
کارگران و زحمتکشان ،مبارزه برعليه استثمار وستم و سرکوب را افزايش داده و راه را برای
سرنگونی انقﻼبی رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ،شکلگيری دولتکارگری و شورايی و برقراری
آزادی و برابری هموار کنند.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ،اين بازداشتها را محکوم و همه آزادیخواهان را به دفاع از
دستگيرشدگان فرامیخواند.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
امضاها  :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری
ايران-حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و هسته اقليت
27.7.2022/05.05.1401
اعتصابات کارگری طی دو سه سال اخير پيوسته
گسترشيافته است .اعتصاب در رشتههای مختلف
درحال افزايش است.ارتجاع اسﻼمی از گسترش اين
اعتصابات و گذار به اعتصابات گسترده سراسری
آنگاه اعتصاب عمومی سياسی بهشدت وحشت دارد.
چراکه از درون اعتصاب عمومی سياسی است که
قيام مسلحانه شعلهور میشود و طومار ارتجاع هار
حاکم را درهم میپيچد.
کارگران فوﻻد در زمرهی آگاهترين و پيشروترين
کارگران کشور هستند و فقط شعار نمیدهند "ما
کارگران فوﻻد ،عليه ظلم و بيداد میجنگيم"،
سالهاست که عمﻼً وارد چنين جنگی شدهاند و از
تلفات آن نيز هراسی به دل راه ندادهاند.
مطلب را با بخش پايانی بيانيه کارگران فوﻻد که
بيان موضع آنها در قبال تﻼشهای فريبکارانه
مديريت و شورای اسﻼمی کار است به پايان
میبريم:
"ما کارگران گروه ملی فوﻻد سالهاست همانند
ديگر همطبقهایهايمان تحت شديدترين ستمها و
تبعيض و استثمار قرار داشتهايم .برای تغيير
شرايطمان سالهاست با مافياهای گوناگون قدرت و
ثروت مبارزه کردهايم و در اين راه تجربههای

ارزندهای داريم.
اکثريت آگاه کارگران گروه ملی کوچکترين توهمی
نسبت به دولت و اين وزير و آن وزير و يا جلسات
شورای تأمين و نهادهای ضد کارگری نداشته و
نداريم .ما بهخوبی ميدانيم بايد در برابر منافع ضد
کارگری کارفرما و دولت متحد باشيم نه اينکه
سرخم کنيم و چشمبهدرهای بسته اتاق جلساتی داشته
باشيم که میدانيم از دل آن سياستهايی اتخاذ
میشود که باعث تشديد وخامت وضع موجود و
فقيرتر شدن بيشتر ما شده و میشود.
آلترناتيو ما بهجای طرح طبقهبندی ،دستمزدی برابر
و باﻻی خط فقر و مسکن و امکانات رفاهی برای
خود و برای تمام کارگران و کارمندان و
بازنشستگان است.
ما داشتن تشکل مستقل و انتخابات آزاد را حق
قانونی و اساسی خود و همه کارگران میدانيم و
قطعا ً برای انجام آن کوشش و تﻼش خود را به
کارخواهيم بست.
ما قاطعانه اعﻼم میکنيم همچون سالهای قبل تحت
هيچ شرايطی اجازه انجام فرايند تشکيل »شورای
اسﻼمی کار« را نخواهيم داد و در مقابل اين ترفند و
دسيسهها متحدانه خواهيم ايستاد".

 ١٠مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨١
از صفحه ٨

يورش وحشيانه به زنان جز رسوايی و
شکست چيزی عايد رژيم نکرد
از همان آغاز اين يورش وحشيانه ،روشن بود که
تﻼش مأيوسانه رژيم برای مقابله با زنانی که
حجاب را يکسره به دور افکنده و حتی از
روسری نيز جز يک نام باقی نگذاشتهاند ،چيزی
جز شکست عايد آن نخواهد کرد .چراکه مقابله با
ميليونها زن بهويژه زنان جوان و دخترانی که
حجاب را نشانهای از تحجر و عقبماندگی
قرونوسطايی و اسارت و بندگی میدانند در
ميدانی به وسعت سراسر ايران امری محال
است .بنابراين ،آنچه از اين تعرض عايد رژيم
شد بدون اينکه حتی کمترين موفقيتی داشته باشد،
تصويری از وحشیگری مزدوران پليس و بسيج
رژيم اسﻼمگرا در خيابانها و وسايل نقليه
عمومی عليه زنان بود که در ابعادی ميليونی در
شبکههای اجتماعی انتشار يافت و خبر آن به تمام
جهان مخابره شد.
اسﻼمگرايان مرتجع حاکم بر ايران آنقدر
کودناند که نمیتوانند بفهمد درگير شدن با
جنبشی که نه صدها و حتی هزاران ،بلکه
ميليونها انسان همزمان در آن در حضور دارند،
نتيجهای جز شکست برای آنها در پی نخواهد
داشت .واقعيت اين است که جنبش زنان در
چندين جبهه بر سر مطالبات مختلف در حال
جنگ با رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران است ،اما
فرق است ميان مبارزه زنان فرضا ً بر سر
برابری حقوق زن و مرد در امر طﻼق ،ارث و
تکفل اوﻻد ،يا به رسميت شناخته شدن حق
سقطجنين و يا ممنوعيت ازدواج دختران زير ١٨
سال ،با مبارزه عليه حجاب اجباری .تفاوت در
اين است که تنها در مبارزه عليه حجاب اجباری
است که ميليونها زن همزمان در آن مشارکت
دارند .اما در اينجا رژيم فقط با يک مبارزه
معمولی هم سروکار ندارد ،بلکه با مبارزهای از
سوی زنان روبهروست که به يک جنگ چريکی
تودهای بزرگ ،در ابعادی به وسعت کشور
ايران ،شبيه است .در اين جنگ ،مبارزان جنبش
زنان همچون مبارزان يک جنگ چريکی در
همهجا در تمام خانهها ،کوچهها و خيابانها،
مدرسه و دانشگاه  ،وسايل نقليه و محل کار
حضور دارند ،بدون اينکه رژيم امکان دسترسی
به آنها و گيرانداختنشان را داشته باشد .ممکن
نيست داروغههای اسﻼمگرا در وجببهوجب
کشوری به وسعت ايران قادر به کنترل زنان و
مقابله با آنها باشند .مزدوران رژيم آنقدر در
اين درگيری با زنان درمانده و ناتواناند که
هرگاه در مکانی خلوت نيز يکی از اين ميليونها
زن را گير میآورند ،خود را در محاصره
مردمی میبيند که برای رهايی آن زن از چنگال
دشمن بیرحم به مبارزه برمیخيزند .صحنههايی
از تﻼش مردم برای رهايی زنان اسير در چنگال
سگهای هار موسوم به پليس گشت ارشاد که در
چند هفته گذشته ويديوهای متعددی از آنها
انتشار يافت ،بهقدر کافی گوياست .بنابراين
شکست رژيم در تعرض اخير عليه زنان محتوم
بود و بهزودی حتی سران رژيم مجبور شدند که
به آن اعتراف کنند.
نخستين کسی که رسما ً اين شکست را پذيرفت و
به آن اعتراف کرد ،شخص خامنهای بود که

درواقع خودش از سردمداران سرکوب زنان بوده
و هست .او که دريافت وحشیگری مزدورانش
جز رسوايی  ،بیآبروئی بيشتر و شکست
نتيجهای عايد رژيم نکرده است ،در ديدار با
امامان نماز جمعه  ،خواستار تبيين مسئله حجاب
با "متانت" "رفتار پدرانه با همه" " پاسخگويی
به شبهات با زبان روز" شد .وی روز چهارشنبه
هفته گذشته در ديدار با اين گروه از مرتجعين
زنستيز ،خطاب به آنها که در چند هفته اخير
وظيفهشان در کنار پليس ،توهين به زنان  ،تکفير
زنان دينباوری که مخالف اجباری هستند و
حتی تهديد زنان به اسيدپاشی بود ،بهرسم معمول،
نخست اراجيف هميشگیاش را در مورد نقش
دولتهای غربی و عوامل آنها در مخالفت
زنان باحجاب اجباری تکرار کرد .درحالیکه
خود اين شارﻻتان بهتر از هرکس میداند،
مبارزه زنان عليه حجاب اجباری مبارزهای
است به قدمت تمام موجوديت جمهوری اسﻼمی و
زنان بودند که اولين مبارزه را نيز عليه
جمهوری اسﻼمی تنها چند روز پس از به قدرت
رسيدن دارو دسته خمينی مرتجع ،سازمان دادند
و ﻻاقل در آن مقطع ارتجاع را به عقبنشينی
واداشتند.
خامنهای در ادامه گفت " :در اين هفته در خيلی
از خطبههای نماز جمعه مسئلهی حجاب مطرح
شد؛ همين مسائل جاری روز که در فضای
مجازی و مانند اينها هم هست ،در بعضی
روزنامهها هم هست ،در خيلی از خطبهها هم
مطرح شد .خب ،در اين زمينهها خيلی بايد متين،
منطقی و دور از احساسات بیمورد برخورد
کرد.
ادبيات خطبه بايد گرم ،صميمی ،اتحاد آفرين،
اميدبخش ،بصيرت افزا و آرامشبخش به مردم
باشد نه آنکه موجب اضطراب ،حاشيهسازی،
تﻼطم روحی ،بدبينی به وضع کنونی و آينده شود
و برای هجمه معاندان نيز دستاويز ايجاد کند".
روشن است که اين توصيهها هنگامی صورت
میگرفت که يورش سرکوبگرانه جديد رژيم به
زنان به شکست انجاميده بود و او میبايستی به
نحوی اين شکست را رفعورجوع کند .در پی اين
سخنرانی بود که برخی از مقامات حکومتی و
روزنامههای وابسته به حکومت نيز زبان باز
کردند که ضمن تکرار حرفهای خامنهای ،آنها
نيز اعتراف کردند که اين تعرض جديد به زنان
نهتنها نتيجه مثبتی برای رژيم در پی نداشته،
بلکه برعکس مخالفت عمومی مردم و نفرت از
اقدامات سرکوبگرانه پليس را در همهجا
برانگيخته است.
حاﻻ حتی آخوندهای سرشناس حکومتی نيز در
ظاهر هم که شده میبايستی اعﻼم کنند با زور
کار حجاب اجباری از پيش نمیرود .علمالهدی
اين سردسته امامان جمعه چماقدار زن ستيز سه
روز بعد از سخنان خامنهای گفت" :ما
نمیخواهيم هيچکس بازور چادر بر سر کند"!
پناهيان نايبرئيس پيشين قرارگاه عمار ،مشاور
کنونی رياست نهاد نمايندگی خامنهای در
دانشگاهها و يکی از سخنرانهای سرشناس
مراسم مذهبی دولتی با گفتن اينکه "آﻻن وقت
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امربهمعروف در مورد حجاب نيست ".آشکارتر
از همه به شکست اعتراف کرد.
رئيس پليس تهران از اينکه در "موضوع مقابله
با بیحجابی و بدحجابی ساير سازمانها و
نهادهای متولی در اين زمينه پایکار نيامدهاند"
گله کرد و شکست را به گردن آنها انداخت.
اين شکست چنان رسوايی برای رژيم به بار
آورد که حتی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه
پاسداران از نفرت و انزجار مردم عليه
وحشیگری پليس گشت ارشاد سخن به ميان آورد
و نوشت :آنچه انعکاس يافته "روايت ناقص و
يکطرفه از اين مسئله سبب شده است تا
جوسازی عليه پليس امنيت اجتماعی شدت
بگيرد".
مديرمسئول روزنامه همشهری ،روزنامهای که
حاﻻ با تغيير و تحوﻻت درون شهرداری تهران
به روزنامه اصولگرايان تبديلشده است ،در
يادداشتی نوشت :مردم " برخورد قهری با اقليت
ساختارشکن را نمیپسندند" ".حجاب که
بهخودیخود يک مسئله فرهنگی -اعتقادی است،
نبايد به امر سياسی تبديل شود و کمکم اصل
هنجارشکنی به حاشيه برود و منازعه بين
اسﻼمگرايان و براندازان سکوﻻر جايگزين آن
شود ".تمام اين اظهار نظرها تاييدی است بر
شکست رژيم در مقابله با زنانی که به نبردی
روياروی با رژيم برای برانداختن حجاب
اجباری ،برخاستهاند.
اکنون با شکست و رسوايی اخير رژيم ،فرصت
بهتری برای زنان پيشآمده است که بر دامنه
تعرض خود عليه حجاب اجباری و ديگر
مقررات و اقدامات ارتجاعی حکومت عليه زنان
بيفزايند و رژيم را به عقبنشينی بيشتر ناگزير
سازند .اما در همان حال که اين مبارزه ادامه
دارد ،زنان هرگز نبايد دچار اين توهم شوند که
رژيم ارتجاعی اسﻼمگرای حاکم بر ايران به
خواست زنان برای لغو حجاب اجباری تن خواهد
داد و يا از اقدامات سرکوبگرانه و ايذائی خود
دست برخواهد داشت .هماکنون نيز گرچه رژيم
در مواجهه عمومی با زنان با شکست روبهرو
شده است ،اما همچنان در تﻼش است فشار بر
زنان را در محل کار و مراکز تحصيلی افزايش
دهد که البته اين نيز با شکست مواجه خواهد شد.
پيروزی زنان در مبارزه با رژيم اما همانگونه
که در چند روز گذشته نشان داده شد ،نياز به
مداخله و حمايت عمومی مردم ايران دارد .اين
مبارزات هنگامی به پيروزی قطعی زنان نهفقط
بر سر لغو حجاب اجباری ،بلکه کليت مطالبات
زنان که در برابری کامل حقوق اجتماعی و
سياسی زن و مرد تبلور میيابد ،خواهد انجاميد
که جنبش زنان با ديگر جنبشهای اجتماعی
قدرتمند ،از نمونه جنبش کارگری و جنبش
معلمان برای سرنگونی رژيم استبدادی و مذهبی
جمهوری اسﻼمی متحد گردد .با جاروب شدن
بساط اين رژيم ارتجاعی و حاکم شدن مردم بر
سرنوشت خويش است که مطالبات زنان نيز
تحقق خواهد يافت.
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يورش وحشيانه به زنان جز رسوايی و
شکست چيزی عايد رژيم نکرد

کردند ،هيچ سنگقبری از زنان متوفی نبايد بدون
رعايت ضوابط حجاب اجباری وجود داشته باشد.
مطابق دستورالعمل جديد" سنگقبر متوفيان غير
محجبه و بدحجاب" بايد اصﻼح شود .وظيفه
اجرای آن نيز در تهران بر عهده مديرعامل
سازمان بهشتزهرا ،قرار گرفت .وی نيز اعﻼم
کرد" :در شأن آرامستان مؤمنان نيست که
تصوير خانمهای مؤمن را به شکل کشف حجاب
و بیحجاب روی سنگهای قبر حکاکی کنند ".به
خانوادههای زنان متوفی "غير محجبه و
بدحجاب" اخطار داده شد که سنگقبرها را
تعويض کنند و چنانچه خانوادهها ضوابط حجاب
اجباری در مورد مردگان را رعايت نکنند و
سنگقبرها تعويض نشود ،مسئولين بهشت زهرا
مبادرت به تخريب سنگ قبرها خواهند کرد .يک
چنين اقداماتی تنها از يک رژيم ارتجاعی
ورشکسته و رسوا ساخته است که در آخرين

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

لحظات حيات ننگينش برای نجات از مرگ
حتمی به هر اقدام وحشيانه و مسخرهای چنگ
میاندازد .اما اين اقدامات هرگز نمیتواند رژيمی
را که دوران حياتش سپریشده و در ميان
تودههای وسيع مردم ايران به کلی رسوا و
بیاعتبار است ،نجات دهد.
بهرغم تمام وحشیگری و سرکوبی که در چند
هفته گذشته توسط رژيم عليه زنان به مرحله اجرا
گذاشته شد و حتی تصوير زنان مبارز شکنجه
شده در اسارت رژيم در تلويزيون به نمايش
گذاشته شد ،اما مقاومت قهرمانانه زنان بدون
کمترين عقبنشينی ادامه يافت .اين مبارزه و
ايستادگی زنان که از حمايت عموم مردم ايران
نيز برخوردار گرديد ،يک شکست ،همراه با يک
رسوايی بزرگ ديگر برای جمهوری اسﻼمی و
نمايندگان خدا و پيامبر اسﻼم بر روی زمين بود.
درصفحه ٧

سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
https://www.fadaianminority.org

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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