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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ۴مهر ١۴٠١

سازمان فدائيان )اقليّﺖ(

شماره ٩٨٩

بازهم از يک جرقه حريق برخاست
از ندا تا ژينا )مهسا(

جامعه ايران همچون انباری بزرگ و متراکم از
باروت اسﺖ که هر جرقه کوچک ،آن را به
انفجاری مهيب تبديل کند .تﻼش ارتجاع برای
خاموش کردن شعلههای حريق اين انفجارات در
طول چند سال اخير ،ناکام مانده و پیدرپی
شعلههای آتش خشم تودهای زبانه کشيده اسﺖ.
تضادهای نهفته در اين جامعه به آن درجهای از
ستيز رسيدهاند که ديگر راهی برای تخفيف آنها
در چهارچوب نظم مستقر وجود ندارد .تظاهرات
درصفحه ٣

يکی از ويژگیهای بارز و تاکنونی قيام اخير
تودههای جان به لب رسيده ،نقش زنان و دختران
جوان شجاع و بیباک در اعتراضات خيابانیسﺖ
بهگونهای که مردم جهان را به تحسين واداشته
اسﺖ .در خيابانهای اين روزهای ايران،
خيابانهای غرق در خون و فرياد ،خيابانهای
قهرمانیهای بیمانند ،همه جا شاهد حضور پُر
تعداد زنان و دختران جوان و نوجوان و گاه حتا
بيشتر از مردان هستيم .از ميدانداری تا
ايستادگی در برابر نيروهای سرکوب رژيم ،از
شعارهایشان ،تا روسری از سر برداشتن در
برابر گزمهها و باﻻخره آتش زدن روسری
بهعنوان نماد تبعيض و ستم عليه زنان .در
نگاهشان ترس نمیبينی ،ترس از آن که "گشﺖ
ارشاد"ی در برابرشان بايستد و آنها را به خاطر
چند تار مو با ضرب و شتم سوار "ون" پليس
کند .برعکس اينبار بارها "ون"های پليس را
ديديم که هراسان از برابر دختران و زنانی که
روسریهایشان را به آتش کشيده بودند عبور
میکردند .از برابر آنها که "زن ،زندگی،
آزادی" را فرياد میزدند ،از برابر آنها که "نان
کار آزادی پوشش اختياری" را فرياد میزدند ،از
برابر آنها که "اتحاد ،مبارزه ،پيروزی" را
فرياد میزدند ،از برابر آنها که "نابود باد
جمهوری اسﻼمی" را فرياد میزدند.
اين زنان و دختران مبارز در تمام وجودشان آتش
زبانه میکشد ،پا پس نمیکشند ،میخواهند بمانند،
فرياد بزنند ،پای بکوبند و دسﺖ زنان و رقصان
در حالیکه "حجاب" اين مظهر ستم و تبعيض
جنسيتی را به شعلههای آتش میسپارند" ،آزادی"
درصفحه ٢

شکست دستگاه سرکوب
در پشت ديوار ايستادگی و
١۴
مقاومت مردم

درخشش دوباره دانشگاه
بعد از يک دوره تعطيلی و خاموشی دانشگاه به
خاطر همهگيری کرونا ،امسال اما دانشجويان و
دانشگاهها در همان آغاز بازگشايی خوش
درخشيدند .قتل فجيع مهسا امينی ،خاکسپاری
وی در سقز و تظاهرات پرشور مردم سقز و
سنندج در اعتراض به قتل حکومتی و
سياسﺖهای سرکوب گرانه و زن ستيزانه ی
دولﺖ بهويژه درزمينهٔ تحميل حجاب اجباری،
فضای سياسی تمام کشور را تسخير کرد .قتل
درصفحه ۵

پيش بهسوی اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه سراسری

٩

بگذار بر خيزند مردم بی لبخند

٧

رئيسی ،نماينده حکومت دارگستر جمهوری اسﻼم در سازمان ملل!

۶

اعتراضکنندگان تبريز به يک کﻼنتری حمله کردند و يک کيوسک و ماشين آبپاش
پليس را به آتش کشيدند

٧

اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيسﺖ
تحوﻻتی انقﻼبی و زيروروکننده در راه است!

گزارشهائی از آکسيونهای اعتراضی در کشورهای :
دانمارک-کپنهاک
سوئد -استکهلم
آلمان -هامبورگ
کانادا -ونکوور
کانادا -تورنتو
هلند -امستردام

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

٨
١٠
١٠
١٠
١٠
١١
١١
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از صفحه ١

از ندا تا ژينا )مهسا(
را تنفس کنند ،آن را در آغوش بگيرند و با آن به
پرواز درآيند .آنها کيانند؟! اين زنان و دختران
جوان و نوجوان کيانند که اينچنين قهرمانانه
برای در آغوش گرفتن "آزادی" در اين روزهای
آتش و خون ،بارها همچون حنانه کيا ،هاجر
عباسی ،مينو مجيدی ،حديث نجفی ،مهسا مگويی
و ديگر ژيناهای خروشنده در بيداد حاکم،
سنگفرش خيابان ها را با خون خود رنگين
ساختند ،اما هر بار باز برخاستند؟! آنها کيانند
که هر بار پس از برخاک افتادن و در خون
غلطيدن ،خشمگينتر ،مصممتر و پرشمارتر
برمیخيزند و البته برای دشمنانشان
خوفناکتر؟! آنها زنان ،دختران جوان و
نوجوانی هستند که ظلم حاکم را ،ظلم ساليان را با
تمام وجود خود حس کرده و امروز روسریها
را بهعنوان نماد اسارت زن در حکومﺖ اسﻼمی
به شعلههای آتش میسپارند .آنها کار را به جايی
رساندند که فرمانده حقير نيروی انتظامی گيﻼن
مجبور به اعتراف شد و گفﺖ" :چند شب اسﺖ در
يک قدمی سقوط هستيم" .خون سرخ ژينای ما،
دختر جوان سقزی جوشيد ،اسم رمز شد ،نام او
بر زبان ميليونها انسان جاری گشﺖ و آن
ميليونها انسان به دادخواهی "ژينا" برخاستند.
آنها خشم فرو خورده از سالها ستم را که در
سينههای خود انبار کرده بودند ،با "ژينا" به
فريادی طوفانی تبديل کردند ،از گلوها ،با
مشﺖهای گرهکرده ،و با آتشی که برپا کرده
بودند" ،ما همه مهسا هستيم ،بجنگ تا بجنگيم".
اين اولين بار نيسﺖ که زنان و دختران جوان و
نوجوان اينگونه بیمحابا خيابانهای شهرها را
به تسخير خود درآوردهند .اگرچه در طول تاريخ
اين کشور ،زنها همواره در ميدان مبارزه
حضور داشتند ،اما از زمان حاکميﺖ جمهوری
اسﻼمی اين حضور مدام پُررنگتر شد .از
راهپيمايی  ٨مارس کمتر از يک ماه بعد از قيام
شکوهمند  ٢٢بهمن تا زندانهای دههی  .۶٠چه
بسيار زنان و دختران و حتا دختران نوجوانی که
در طول اين سالها شکنجهگاههای حکومﺖ
اسﻼمی را تحقير کردند ،بر سر پيمان خود ،بر
سر عقايد خود قهرمانانه ايستادند و سر بدار
شدند .آنها که سخن نگفتند و سرافراز دندان
خشم بر جگر خسته بستند و رفتند.
نازلی سخن نگفﺖ
نازلی ستاره بود
يک دم درين
ظﻼم درخشيد و جسﺖ و رفﺖ
.....
نازلی سخن نگفﺖ
نازلی بنفشه بود
گل داد و
مژده داد :زمستان شکسﺖ
و رفﺖ....
از سال  ٨٨و با آغاز دور جديدی از اعتراضات
ميليونی عليه حکومﺖ اسﻼمی ،زنان خيابانها را
برای اعتراض انتخاب کردند و ندا آقاسلطان به
نماد اعتراض زنان و خشونﺖ حکومﺖ اسﻼمی
عليه آنها تبديل شد .اعتراضات سال  ٨٨يک

نتيجه ديگر برای جنبش زنان داشﺖ .اگر تا پيش
از آن جريان موسوم به اصﻼحطلبان نقش و
حضوری موثر در اين جنبش داشﺖ ،نااميدی از
جريان اصﻼحات در جريان اين اعتراضات با
دعوت به راهپيمايی "سکوت" در حالی که
گزمههای رژيم معترضان را به وحشيانهترين
شکلی میکشتند ،اين جنبش را از زير سايهی
"اصﻼحطلبان" بيرون آورد .اين واقعيﺖ خود را
بويژه در اعتراضات سراسری دیماه  ٩۶با
شعارهايی هم چون "اصﻼحطلب ،اصولگرا،
ديگه تمومه ماجرا"" ،مرگ بر ديکتاتور" و
مرگ بر خامنهای" خود را نشان داد.
همچنين در اعتراضات سراسری دیماه سال ٩۶
زنان نقش بارزتری در اعتراضات ايفا کردند،
نقش و حضوری پُررنگ که تا پيش از آن ديده
نشده بود .شکلگيری پديدهای به نام "دختران
انقﻼب" که روسریها را به نشانهی اعتراض از
سر برداشتند و پس از سالها "حجاب اجباری"
را به چالشی جدی کشيدند ،بعد از همين
اعتراضات سراسری دیماه  ٩۶بود.
در جريان قيام آبان  ٩٨حضور زنان حتا بسيار
چشمگيرتر از سال  ٨٨و دیماه  ٩۶بود،
بهگونهای که حکومﺖ اسﻼمی را وادار به
اعتراف کرد .حکومتی دينی که در تفکر
ارتجاعیاش زن را رعيﺖ و مرد را ارباب
میپنداشﺖ ،از نقش و حتا ميدانداری زنان در
اعتراضات متعجب شده بود .در مغز کوچک اين
مرتجعان نمیگنجيد که زنان و دختران اينگونه
بیمحابا در برابر گزمههای وحشی و مسلحاش
مقاومﺖ کنند.
روزنامه حکومتی "صبحنو"  ٢٩آبان  ٩٨در
اينباره نوشﺖ" :ميانداری و ميدانداری ويژه
زنان در اغتشاشات اخير ،چشمگير به نظر
میرسد .در نقاط متعدد بهويژه حومه تهران،
زنان ظاهرا ً  ٣٠تا  ٣۵سال ،نقش ويژهای در
ليدری اغتشاشات به عهده دارند… يکی از
شورشها فيلم میگيرد ،ديگری جلوی خودروها
را میگيرد و ديگری با تحريک مردم ،آنها را
به پيوستن به صف اغتشاشها مجاب میکند".
در سالهای اخير زنان همچنين در اعتراضات
گوناگون خيابانی و جنبشهای اجتماعی نقش و
حضوری بيش از گذشته داشتند .در جنبش
معلمان و بازنشستگان ،جنبش دانشجويی،
اعتراضات پرستاران و حتا در جنبش کارگری
اين حقيقﺖ خود را به خوبی نشان میدهد .همين
موضوع باعث شد که گاها در برخی از
اعتراضات و جنبشهای اجتماعی خواسﺖها و
مطالبات ويژه زنان به مطالبات اين جنبشها راه
يابد .هم اکنون زنان بسياری به دليل حضورشان
در اين اعتراضات و جنبشها در زندانهای
جمهوری اسﻼمی بسر میبرند.
همچنين در ميان دستگيرشدگان روزهای اخير
شاهد دستگيری تعداد زيادی از زنان و دختران
بويژه دختران دانشجو هستيم .تشکيل و
سازماندهی بخش ويژهای در يگان ويژه برای
سرکوب زنان نيز نتيجهی همين نقش روبهرشد
زنان و دختران در مبارزات تودههای تحﺖ ستم
عليه نظم حاکم سرمايه و حکومﺖ اسﻼمی اسﺖ.
در روزهای گذشته "سرهنگ حيدری" فرمانده
يگان زنان "يگانهای ويژه" نيروی انتظامی در
گفﺖوگو با خبرگزاری دولتی مهر گفﺖ" :برای
نخستين بار يگان زنان يگانهای ويژه برای

کنترل ناآرامیها وارد ميدان شدند و اين
ماموريﺖ را میتوان به عنوان اولين ماموريﺖ
رسمی اين خانمها دانسﺖ ...در بين جمعيﺖ بر هم
زننده نظم و امنيﺖ برای نخستين بار شاهد
حضور زنان بوديم ،برخی از اين خانمها به
عنوان ليدر بودند که عﻼوه بر تبليغات شعارهای
هنجارشکن میدادند" .او همچنين از دستگيری ٨
"ليدر زنان" توسط اين يگان ويژه در روزهای
گذشته خبر داد.
واقعيﺖ اين اسﺖ که روايﺖ قيام اين روزها بدون
روايﺖ نقش زنان و دختران جوان و نوجوان
قيامکننده بیمعناسﺖ ،آنها که نقشی بیهمتا در
تاريخ مبارزات مردم ايران عليه حکومﺖ
اسﻼمی در آخرين روزهای شهريور  ١۴٠١ايفا
کردند .قيامی جديد که از کردستان و در پی قتل
"ژينا" مهسا امينی ،با شعار "زن ،زندگی،
آزادی" آغاز شد و به سرعﺖ سرتاسر کشور را
درنورديد .تودههای قيامکننده با تصاويری از
"ژينا" در دسﺖ ،به خيابانها سرازير شدند،
بنرها و تصاوير خامنهای و ديگر نمادهای
حکومﺖ جعل و خرافات دينی و حاکميﺖ سرمايه
همچون بنرها و مجسمههای قاسم سليمانی،
مساجد ،مراکز بسيج ،دفاتر ائمه جمعه،
کﻼنتریها ،بانکها و غيره را به آتش کشيدند.
دانشجويان دانشگاهها را به سنگر نبرد عليه
تبعيض و ستم به زنان تبديل کرده و فرياد
برآوردند" :نه روسری ،نه توسری ،آزادی و
برابری" .نه فقط خون "ژينا" به قيام منجر شد،
بلکه "ژينا"های سرزمين به دادخواهی او و
ميليونها زن تحﺖستم ،خيابانها را به تسخير
درآوردند و حضوری بیمانند در تاريخ مبارزات
زنان ايران رقم زدند.
آنها بهخوبی اين جمله تاريخی "فرانسوا ماری
شارل فوريه" سوسياليسﺖ تخيلی فرانسوی را
معنا کردند که "ميزان آزادی زن معيار آزادی
جامعه اسﺖ" .يکی از نکات مهم قيام اخير که
بايد بر آن تاکيد کرد نشانههای اين آگاهی رو به
رشد در ميان تودههای تحﺖ ستم اسﺖ )از جمله
زنان که در اين قيام نقشی بیهمتا يافتند( که راه
تحقق برابری کامل زن و مرد در تمامی
عرصههای اقتصادی ،سياسی ،حقوقی و
اجتماعی در سرنگونی حکومﺖهای ستمگر و
نظم طبقاتی حاکم اسﺖ .شعار "مرگ بر ستمگر،
چه شاه باشه چه رهبر" که به کرات در
اعتراضات خيابانی شنيده شد ،نشانگر اين آگاهی
رو به رشد درون جامعه ،بويژه در سطح قابل
مﻼحظهای از زنان بیباک حاضر در قيام اسﺖ.
در مبارزات سالهای اخير تودههای تحﺖ ستم
جامعه ،نمیتوان اعتراض و يا جنبشی را يافﺖ
که از حضور زنان ،يعنی نيمی از جمعيﺖ
کشور ،خالی بوده باشد و البته اين موضوعیسﺖ
که نبايد باعث تعجب گردد .سالها بیحقوقی،
ظلم و ستمگری جنسيتی حاکميﺖ سرمايه و دولﺖ
دينی که ستم مضاعفی را بر بخش بزرگی از
زنان جامعه اعمال کرد ،در رشد آگاهی و در
نتيجه به خيابان کشاندن آنها بسيار موثر بوده
اسﺖ .و امروز "ژينا" به نماد قيام تبديل شده
اسﺖ" .ژينا" همان زن پيروز اسﺖ ،همان زن
زندگیبخش ،همان زنی که امروز برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی به پا خاسته و
شعارش "کار ،نان  ،آزادی ،پوشش اختياری"
اسﺖ.
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بازهم از يک جرقه حريق برخاست

و نبردهای خيابانی که در چند روز اخير کشور
را فراگرفته اسﺖ ،اتفاقی منفرد و خلقالساعه
نيسﺖ .ادامه همان روند و رويدادهای سياسی
اسﺖ که از دیماه سال  ٩۶آغاز گرديد و بهرغم
تمام تﻼش ارتجاع حاکم ،تا تعيين تکليف اين نظم
ستمگر ،پايانی بر آن نخواهد بود.
بحران سياسی که از دیماه سال  ٩۶با شورش و
تظاهرات تهيدستان و بيکاران چندين شهر ،چهره
خود را برمﻼ کرد ،حاکی از اين واقعيﺖ بود که
اين بحران ،متمايز از تمام بحرانهای گذشته
اسﺖ .اين بحرانی در ميان باﻻئیها نبود ،اين
بحرانی قانونی حتی از نمونه بحران سال  ٨٨با
شعار "رأی من کو" نبود .اينيک بحران انقﻼبی
بود که معموﻻً پس از يک دوران انباشﺖ آرام
تضادها و نارضايتی ،دورانی که تودههای وسيع
مردم سربهزيرند و بهدوراز سياسﺖ ،يعنی
دوران رکود و آرامش ،فرامیرسد .تودهها با
امواج مبارزه تعرضی وارد صحنه سياسی برای
سرنگونی طبقه حاکم و دگرگونی نظم موجود
شدند .دوران انقﻼبی با اين بحران سياسی
فرارسيد .تعميق اين بحران و ادامه مبارزات
تودهای در نيمه اول سال  ٩٧و مبارزه بیسابقه
کارگران در نيمه دوم همان سال که برای
نخستين بار کارگران هفﺖتپه با شعار نان ،کار،
آزادی-اداره شورابی بديل کارگری را در برابر
طبقه حاکم قراردادند ،در قيام آبان ماه سال  ٩٨به
اوج خود رسيد .با اين قيام آشکار گرديد که
جامعه ايران وارد يک موقعيﺖ انقﻼبی شده اسﺖ.
تودههای مردم در جريان اين قيام نشان دادند که
نهفقط نمیخواهند  ،بلکه نمیتوانند وضع موجود
را تحمل کنند و برای تغيير اين وضع ،آمادهاند
جان خود را فدا کنند .در همان حال طبقه حاکم
بهرغم سرکوب و کشتارهای وحشيانه آشکار
ساخﺖ که هيچ راهی برای مهار اين بحران
ندارد .هژمنی سياسی و ايدئولوژيک خود را
ازدسﺖداده و با تمام وحشیگری و سرکوبش
نمیتواند به شيوه چند دهه گذشته بر مردم
حکومﺖ کند .بهرغم کشتار متجاوز از
١۵٠٠تن از مردم ايران و به بند کشيدن هزاران
تن از مبارزان ،اوضاع آرام نگرفﺖ و تظاهرات
تا اواخر بهمنماه ادامه يافﺖ .در اين ميان يک
عامل خارجی ،بيماری کرونا باعث گسستی
يکساله در امواج گسترده جنبش تودهای گرديد.
اما بار ديگر موج نوينی از جنبشهای تودهای
بزرگ از سر گرفته شد .در مرداد سال ١۴٠٠
مردم خوزستان ،چندين روز با رژيم جنگيدند و
مردم تعدادی از شهرهای ديگر به حمايﺖ از
آنها برخاستند .موج اعتصابات ،تجمعات و
تظاهرات کارگران ،معلمان و بازنشستگان ادامه
اين جنبش بزرگ اعتراضی بود .رژيم حاکم
عﻼوه بر سرکوبهای گسترده ،تﻼش نمود برای
غلبه بر شکافهای درونی ،يک قدرت متمرکز
و يکدسﺖ را مستقر سازد .اما اين تﻼشها نيز
برای مهار بحران کارساز نشد .در ارديبهشﺖ و
خردادماه سال جاری دهها هزار تن از مردم
ايران به پا خاستند و موج جنبش تودهای تمام
استانهای غربی کشور را فراگرفﺖ و به تعداد
ديگری از شهرها تا اصفهان و خراسان بسط
يافﺖ  .تظاهرات و درگيریهای خيابانی دو هفته

ادامه يافﺖ .رژيم تنها با گسيل هزاران مزدور
نظامی و کشتار مردم توانسﺖ موقتا ً آن را مهار
کند .ادامه روند مبارزات ،گسترش و اعتﻼی
اعتصابات کارگران بهويژه اعتصاب رانندگان
شرکﺖ واحد ،نفﺖ ،گاز و پتروشيمی ،تجمعها و
تظاهرات بزرگ معلمان و بازنشستگان بود.
رژيم با به بندکشيدن صدها معلم و دهها فعال
کارگری و سناريوسازیهای تلويزيونی بر اين
پندار خام بود که اوضاع را تحﺖ کنترل درآورده
اسﺖ .اما اين يک خيال باطل بود .در يک
موقعيﺖ انقﻼبی ،از هر اتفاق به ظاهر جزئی
نيز ،میتواند توفان سياسی بزرگی برپا شود .قتل
مهسا اين بار تبديل به جرقهای شد کهموج
تظاهرات و نبردهای خيابانی اخير را در پی
داشﺖ .کم نبوده و نيسﺖ جناياتی از نمونه قتل
مهسا توسط جمهوری اسﻼمی ،اما شرايط سياسی
جامعه ايران ،بحران عميق سياسی که تمام کشور
را فر گرفته اسﺖ ،نفرت بيکران مردم ايران از
نظم حاکم و آمادگی برای سرنگونی رژيم حاکم
اسﺖ که توانسﺖ اين قتل را به محرکی برای
انفجار خشم انقﻼبی تودهها و رویآوری صدها
هزار تن از مردم ايران به نبرد در خيابانها در
بيش از  ٨٠شهر کشور تبديل کند.
اين جنبش ،پس از قيام آبان  ٩٨يکی از مهمترين
جنبشهای تودههای مردم ايران اسﺖ .اين جنبش،
چندين ويژگی خود را تاکنون نشان داده اسﺖ.
گستردگی و سراسری بودن اين جنبش يکی از
ويژگیهای برجسته آن اسﺖ .گرچه در تمام
جنبشهای سالهای اخير ،زنان نقش بسيار
برجستهای داشتهاند ،اما حضور بسيار گسترده
زنان در جنبش کنونی ،آن را از تمام جنبشهای
پيشين متمايز میسازد .اين جنبش،
سازمانيافتهتر از تمام جنبشهای تودهای
سالهای اخير اسﺖ .به آن درجه از بلوغ رسيده
اسﺖ که در سراسر کشور شعارهای واحدی سر
داده اسﺖ .مرگ بر ديکتاتور ،مرگ بر خامنهای،
مرگ بر جمهوری اسﻼمی ،شعارهای عمومی
جنبش در چند روز اخير بوده اسﺖ .دانشجويان
بهعنوان بخش آگاهتر اين جنبش ،برای خنثی
کردن تﻼشهای ارتجاع داخلی و بينالمللی و
بلندگوهای تبليغاتی آنها برای بديل سازی ،شعار
"مرگ بر ستمگر ،چه شاه باشه چه رهبر" سر
دادهاند .خصلﺖ تعرضی اين جنبش در نبردهای
خيابانی با شجاعﺖ و ازخودگذشتگی جنگجويان
آنچنان برجسته اسﺖ که در موارد متعدد
نيروهای سرکوب را در خيابانها وادار به
عقبنشينی و فرار کرده اسﺖ .در اين جنبش،
تاکتيکهای پيچيدهتری برای مقابله با نيروهای
سرکوب و خنثی کردن تاکتيکهای آنها به کار
گرفتهشده اسﺖ .نکته مهم ديگر اينکه بهرغم
محدوديﺖ و قطع شبکههای اجتماعی ،بهخوبی از
اين امکان برای سازماندهی و اطﻼعرسانی
و انعکاس بينالمللی
بهرهبرداری شده
برجستهتری از تمام جنبشهای قبلی پيداکرده
اسﺖ.
با تمام اين نکات برجسته و اهميﺖ اين مبارزات
در تداوم و اعتﻼی جنبش ،اما جنبش کنونی
نيزدارای نقاط ضعفی اسﺖ که همچون
جنبشهای پيشين آن را در برابر تعرضهای

گستردهتر نيروی سرکوب آسيبپذير میسازد.
نخستين ضعف اين جنبش بهاستثنای شهرهای
کردستان در اين اسﺖ که در مناطق معينی از
شهرها و استانهای کشور شکلگرفته و هنوز
نتوانسته به مناطق زحمتکش نشين بسط يابد و
تودههای زحمتکش را در مقياس گسترده وارد
اين جنبش کند .اين ضعف ،اين امکان را به رژيم
داده اسﺖ که نيروهای سرکوب خود را در نقاط
معين و محدودی برای سرکوب متمرکز سازد.
بهرغم سازمانيافتگی نسبی اين جنبش در محل،
اما از سازماندهی  ،هماهنگی ﻻزم و رهبری
سراسری همانند جنبشهای پيشين محروم اسﺖ.
مهمترين ضعف اين جنبش همانند تمام جنبشهای
تودهای سالهای اخير در اين اسﺖ که از پشتوانه
اشکال عالیتر ،تودهایتر و مؤثرتر مبارزه نظير
اعتصابات سياسی بیبهره مانده اسﺖ .آنچه
تاکنون منجر به نتيجه نرسيدن مبارزات تودههای
مردم ايران در اين چند سال شده اسﺖ ،همين
ضعف اسﺖ .پوشيده نيسﺖ که تظاهرات و
نبردهای خيابانی هر آنچه هم گسترده و تودهای
باشند به تنهائی برای مقابله با رژيمی فوق
ارتجاعی و بیرحم ،با يک نيروی نظامی صدها
هزارنفره و پيشرفتهترين سﻼحهای کشتار که از
کاربرد آنها عليه مردم ابايی ندارد ،کافی نيسﺖ.
اين رژيم را بايد با يکرشته مبارزات تودهای که
ميليونها تن را همزمان به عرصه مبارزه
میکشاند ،ازنظر سياسی ،نظامی و مالی کامﻼً
خلع سﻼح و فلج کرد .چراکه رژيم هر آنچه هم
نيروی نظامی گستردهای داشته باشد ،نمیتواند
اين نيرو را در کشوری به وسعﺖ سراسر ايران
عليه ميليونها تن از مردم ايران به کارگيرد .اين
وظيفه از عهده اعتصاب سياسی سرتاسری
ساخته اسﺖ .وقتیکه اين اعتصاب شکلگرفته
باشد ،آنوقﺖ تظاهرات ،درگيریها و
سنگربندیهای خيابانی ،ديگر محدود به مناطق
معينی از شهرها و گروههای هزاران نفره
نخواهد شد ،بلکه ميليونی خواهد بود .آنگاه اسﺖ
که در نيروی سرکوب هم شکاف رخ میدهد.
سربازان به مردم میپيوندند .نيروهای مسلح
سرکوب ارتجاع روحيه خود را از دسﺖ میدهند
و شرايط برای قيام مسلحانه تودهای و سرنگونی
رژيم فراهم خواهد شد .برای غلبه بر اين
بزرگترين ضعف جنبش بايد تمام تﻼش را به
کار گرفﺖ.
پوشيده نيسﺖ که در جامعه ايران هيچ طبقه و
درصفحه ۴

 ۴مهر  ١۴٠١شماره ٩٨٩
از صفحه ٣

بازهم از يک جرقه حريق برخاست
قشری جز طبقه کارگر نه رسالﺖ و نه توان
برپائی يک چنين اعتصابی را دارد .اما اينکه
چرا طبقه کارگر بهرغم قدرت و رسالتش و
بهرغم وجود موقعيﺖ انقﻼبی و جنبشهای
تودهای چند سال اخير ،تاکنون از برپائی اين
اعتصاب بازمانده ،هيچ علتی جز ضعف تشکل و
آگاهی اين طبقه ندارد .طبقه کارگر ايران بهرغم
داشتن تشکلهای مخفی و نيمه مخفی در
واحدهای مجزا ،به علﺖ ديکتاتوری عريان حاکم
بر ايران از تشکلهای سياسی و اقتصادی تودهای
محروم اسﺖ .بنابراين نتوانسته حتی در بدترين
شرايط معيشتی که در آن به سر میبرد ،از
طريق فراخوان تشکلهای مورد اعتماد خود به
يک اعتصاب اقتصادی عمومی رویآورد.
مشکل تمام جنبش تودههای مردم ايران که چندين
سال در يک دايره بسته قرارگرفته و عﻼوه بر آن
از فقدان رهبری رنج میبرد ،در همين معضل
اسﺖ .تﻼش برای حل اين معضل در اوضاع
سياسی حساس کنونی تماما ً بر دوش فعاﻻن عملی
و پيشروان جنبش کارگری ازجمله سازمانهای
سياسی اسﺖ که از اهداف و منافع طبقه کارگر
دفاع میکنند .اما روشن اسﺖ و تجربه چندين
سال اخير بهرغم تﻼشهای انجامگرفته ،نشان
داده اسﺖ که نمیتوان معجزه کرد و اين معضل
را بهسادگی و در کوتاهمدت حل کرد .پوشيده
نيسﺖ ،هنگامیکه طبقه کارگر از يک تشکل
سياسی مورد اعتماد عموم کارگران محروم
اسﺖ ،اعتصاب عمومی سياسی در يک روز و با
يک فراخوان برپا نمیشود .اما میتوان و بايد
راههای فوریتر و عملیتر ديگری را بهويژه در
شرايط سياسی کنونی که هرروز میتواند يک
جنبش سياسی گسترده شکل بگيرد ،در دستور
کار قرارداد .آنچه در شرايط امروز ايران عملی
اسﺖ ،کارگران کارخانهها و مؤسسات خدماتی
که از تجربه ،تشکل و آگاهی بهتری برخوردارند
و ما نمونه آن را در کارگران نيشکر هفﺖتپه،
فوﻻد اهواز ،هپکو ،آذر آب ،يا کارگران
مؤسسات خدماتی از نمونه شرکﺖ واحد
اتوبوسرانی ،برق و غيره ديدهايم ،ابتکار عمل
را در دسﺖ بگيرند و در شرايطی که تظاهرات و
نبردهای خيابانی کشور را فراگرفته اسﺖ،
مشترکا ً به حمايﺖ از اين مبارزات برخيزند،
اعﻼم اعتصاب کنند و به نام کميته هماهنگی
اعتصاب ،کارگران ديگر کارخانهها و مؤسسات
را دعوت به برپائی اعتصاب نمايند .اين اقدام
بهعنوان يکی از راهحلهای فوری ممکن
میتواند معضل بزرگ جنبش ما را حل کند و به
يک اعتصاب سراسری بيانجامد و در همان حال
وسيلهای شود برای حل معضل رهبری جنبش و
تأمين هژمنی و رهبری طبقه کارگر در انقﻼب.
بدون برپائی اعتصاب سراسری که در واقعيﺖ،
تدارک سياسی بزرگ برای برپائی يک قيام
پيروزمند نيز محسوب میگردد ،محال اسﺖ که
ما يک انقﻼب پيروزمند داشته باشيم .هر چه اين
اعتصاب به تأخير افتد ،نهفقط جنبشهای تودهای
با عدم موفقيﺖ روبهرو میشوند ،نهفقط سرکوب
و وحشیگری حکومﺖ شديدتر و اوضاع
اسفبار مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان
وخيمتر خواهد شد ،بلکه خطراتی جدیتر جنبش
را تهديد خواهد کرد که در ادامه به آن اشاره

خواهد شد .اما پيشرفﺖهای کنونی جنبش و
نبردهای خيابانی اخير نشان میدهد که اين
آمادگی بيشازپيش برای رویآوری به اعتصاب
سياسی سراسری و قيام مسلحانه در ميان
تودههای کارگر و زحمتکش ،فراهم میشود.
نيازی به تکرار نيسﺖ که برای پيروزی يک قيام
و انقﻼب ،تدارک سياسی و مهمترين آن،
اعتصاب سياسی و گردآوری ميليونها مبارز
سياسی به تنهائی کافی نيسﺖ .همزمان با اين
اعتصاب ،بايد برای يک قيام تدارک نظامی ديد.
جنبش اخير بهوضوح با ابتکار عمل خود
مبارزان در نبردهای خيابانی ،ضرورت آن را
نشان داده اسﺖ .آمادهترين و آگاهترين نيروهای
اين جنبش بهويژه جوانانی که هماکنون رهبری
نبردهای خيابانی را بر عهدهدارند ،بايد در
واحدهای رزمی ،جوخههای رزمی ،متشکل
شوند .فنون نظامی و جنگ چريکی خيابانی را
فراگيرند ،مسلح شوند و نيروی هرچه بيشتری را
مسلح کنند .اين جوخههای رزمی که آگاهترين
نيروی آماده برای رهبری قياماند ،در شرايطی
که اعتصاب و تظاهرات فراگير شده اسﺖ،
عهدهدار حفاظﺖ از تجمعات و تظاهرات مردم ،
تﻼش برای رهائی دستگيرشدگان از طريق
برپائی تجمعات سياسی در برابر زندانها و در
شرايط خاص که مستلزم محاسبه سياسی و
نظامی دقيق اسﺖ ،حتی اقدامات نظامی برای
رهائی مبارزان اسير شده در چنگال دژخيمان،
تهديد و مجازات نيروهای سرکوب رژيم و
مجازات انقﻼبی هرمرتجعی که در جنايﺖ عليه
مردم ايران دسﺖ دارد ،خواهند بود .انجام برخی
از اين وظيفه هماکنون توسط خود تودههای مردم
از طريق تهديد و ترور جنايتکاران آغازشده
اسﺖ ،اما بايد به آن شکل سازمانيافته داد.
مصادره سﻼح نيروها و مراکز نظامی،
مصادرههای مالی از بانکها و ديگر مراکز
مالی نيز بهويژه در شرايطی که اعتصاب
سرتاسری برپا شده و نياز به منابع مالی کﻼن
اسﺖ ،ازجمله وظايف ديگر جوخههای رزمی
اسﺖ.
اما نکته بسيار مهمی که از هماکنون کارگران و
زحمتکشان و تمام مبارزان بايد مدنظر قرار
دهند ،حفظ هوشياری سياسی ،مقابله با هرگونه
خوشخيالی در مورد پيروزی سريع و سرراسﺖ
انقﻼب و خطراتی اسﺖ که از جانب طبقه حاکم،
جنبش انقﻼبی را تهديد میکند.
در اين نکته کمترين ترديدی وجود ندارد که
جمهوری اسﻼمی ديگر امکان بقاء در ايران
ندارد و سرنگون خواهد شد .اما اين بدانمعنا
نيسﺖ که مبارزه و انقﻼب يک جاده يکطرفه
اسﺖ و بهسادگی پيروزی فرامیرسد .در مقابل
مردم و جنبش انقﻼبی آنها ،ضدانقﻼب حاکم با
تمام نيروی سرکوبش قرار دارد که تمام تﻼش
خود را برای شکسﺖ جنبش به کار میگيرد.
نخسﺖ اينکه جمهوری اسﻼمی تا روزی که
امکان مقاومﺖ داشته باشد ،در برابر مردم ايران
و جنبش انقﻼبی خواهد ايستاد .بنابراين بايد
هرگونه خيالبافی و توهم پراکنی در مورد تسليم
و سرنگونی فوری رژيم را کنار نهاد و برای
ادامه و تشديد مبارزه تا هر زمان که رژيم
بخواهد به مقاومﺖ ادامه دهد ،آمادگی داشﺖ.
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سپس بايد در نظر داشﺖ که هرچه جنبش
پيشرفﺖ میکند ،خطرات جدیتری از جانب
طبقه سرمايهدار حاکم بر ايران و متحدان جهانی
آن ،اين جنبش را تهديد میکند .همانگونه که
سازمان ما مکرر تأکيد کرده اسﺖ ،جمهوری
اسﻼمی شکلی از حاکميﺖ طبقه سرمايهدار اسﺖ.
اما تنها شکل آن نيسﺖ و جمهوری اسﻼمی خط
قرمزی برای اين طبقه محسوب نمیشود.
ازاينرو طبقه حاکم بيکار ننشسته و در شرايطی
که ديگر هيچ چشماندازی جز سرنگونی
جمهوری به دسﺖ تودههای مردم باقی نمانده و
خطر انقﻼب تمام موجوديتش را تهديد میکند،
تﻼش خواهد کرد شکل ديگری از حاکميﺖ
سياسی خود را جايگزين جمهوری اسﻼمی کند.
همانگونه که جمهوری اسﻼمی را جايگزين
رژيم سلطنتی کرد و نظم طبقاتی سرمايهداری را
حفظ کرد .بنابراين ،طبقه حاکم بر ايران و
متحدان بينالمللی آن از هماکنون در پی بديلهائی
برای جمهوری اسﻼمی نيز هستند تا بتوانند
يکبار ديگر به شکلی ديگر همان ماجرای سال
 ۵٧را تکرار کنند و انقﻼب را به شکسﺖ
بکشانند .نمیتوان از هماکنون پيشبينی کرد که
آنها چه راههای پيچيدهای را برای پيشبرد اين
هدف ضدانقﻼبی خود در پيش میگيرند .اما اگر
به همين موضعگيریها و اظهارنظرهای چند
روز اخير از سوی برخی گروههای سياسی و
افراد معينی در برخی مطبوعات و شبکههای
اجتماعی دقﺖ شود ،آنها در تﻼشاند ارتش را
که يک نيروی سرکوبگر عليه مردم ايران بوده و
هسﺖ ،مدافع مردم جا بزنند .از ارتش میخواهند
که به حمايﺖ از مردم برخيزد ،جمهوری اسﻼمی
را سرنگون کند و قدرت سياسی را در دسﺖ
بگيرد .پشﺖ اين تﻼش هم گروههای سياسی
رنگارنگ بورژوائی از نمونه سلطنﺖطلبها،
گروههای "اصﻼحطلب" راندهشده به خارج از
کشور ،گروههای مختلف "اصﻼحطلبها" در
داخل ،بخشهائی از دستگاه دينی وابسته به اين
جريان ،برخی چهرههای سرشناس هنری و
ورزشی که پس از سالها همکاری با جمهوری
اسﻼمی ،امروز که اوضاع را پس ديده و در پی
نجات خود و حفظ منافعشان هستند ،قرار دارند
که همه اين گروهها بهعنوان نمايندگان و
سخنگويان طبقه سرمايهدار ،راه نجات نظام
موجود را در يک ديکتاتوری نظامی ،به بهانه
عوامفريبانه جانبداری ارتش از مردم میدانند.
آنها بهعنوان دشمنان انقﻼب ،در تﻼشاند اين
بار ديکتاتوری نظامی را به مردم ايران تحميل
کنند .اين فقط يکی از تﻼشهای ضدانقﻼبی
ارتجاع طبقاتی اسﺖ .بنابراين عموم تودههای
انقﻼبی مردم بايد هوشيار باشند و اجازه ندهند
بار ديگر ثمره مبارزات،جانفشانی و انقﻼبشان
توسط ضدانقﻼب به تاراج رود.
ادامه مبارزه هوشيارانه و آگاهانه تا پيروزی
قطعی و پيروزی قطعی يعنی سرنگونی انقﻼبی
جمهوری اسﻼمی با تمام دستگاههای نظامی ،
بوروکراتيک ،مذهبی و انتقال تمام قدرت به
تودههای متشکل شده در شوراها ،اين يگانه
مسيری اسﺖ که انقﻼب را به پيروزی میرساند
و تودههای مردم ايران را بر سرنوشﺖ خويش
حاکم خواهد کرد.

 ۴مهر  ١۴٠١شماره ٩٨٩
از صفحه ١

درخشش دوباره دانشگاه
مهسا توسط رژيم ارتجاعی جمهوری اسﻼمی بر
زمينه شرايط سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
موجود ،خيلی زود از چارچوب خانواده مهسا و
شهر سقز و استان کردستان فراتر رفﺖ و کل
جامعه را تکان داد .پيام اين اقدام اعتراضی و
ضد حکومتی و آزادیخواهانه قبل از هر جا ،در
دانشگاه تهران پژواک يافﺖ و ازآنجا بهسرعﺖ
به ساير دانشگاهها و تمام شهرهای کشور از
شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور تسری
يافﺖ .دانشجويان دانشگاه تهران در فردای
اعتراضات گسترده مردم زحمتکش سقز و
سنندج تجمعات اعتراضی گستردهای را در
محکوميﺖ اين جنايﺖ و در حمايﺖ از مردم
کردستان آغاز کردند .اعتراضات پرشور
دانشجويان دانشگاه تهران با خواسﺖها و
شعارهای يکسره سياسی،که از روز ٢٧
شهريور آغاز شد ،بﻼفاصله به ساير دانشگاهها
در تهران و ديگر شهرها سرايﺖ کرد و فضای
سياسی شهر تهران را تحﺖ تأثير خود قرارداد.
از پی دانشگاه تهران ،دانشگاه عﻼمه طباطبايی،
دانشگاه شريف ،علم و صنعﺖ ،بهشتی ،الزهرا،
خوارزمی کرج ،دانشگاه اصفهان ،تبريز ،مشهد،
يزد ،سمنان ،کاشان و ساير دانشگاهها وارد يک
اعتراض سراسر شدند .اعتراضی که نخستين
شعله آن در سقز برافروخﺖ  ،در دانشگاه تهران
شعلهورتر شد و ازآنجا نهفقط به ساير دانشگاهها
سرايﺖ کرد بلکه به حريقی بزرگ در سراسر
کشور بدل شد.
دانشگاه اگرچه متأثر از خيابان بود ،اما بر
خيابان نيز تأثير گذاشﺖ و در تقويﺖ خيابان و
عمومی ،هيچ کم
روحيه اعتراض
نگذاشﺖ.اعتراضات دانشجويی و شعارهای
راديکال دانشجويان چه در محوطه دانشگاه چه
بهويژه بيرون آن ،ارتجاع حاکم را شديداً به
وحشﺖ انداخﺖ.افزون بر شعار "مرگ بر
ديکتاتور""،توپ تانک فشفشه آخوند بايد گم
بشه"،شعارهای راديکال ديگری نظير "میکشم
میکشم  ،هر آنکه خواهرم کشﺖ" در فضای ضد
حکومتی دانشگاه طنينانداز شد.روسریها دور
افکنده و بنرهای حجاب و مقنعه به آتش کشيده
شد .دانشگاه با شعار " ما همه مهسا هستيم،
بجنگ تا بجنگيم" به ارتجاع حاکم يادآور شد که
دوران زورگويی و تحميل حجاب اجباری به
پايان رسيده اسﺖ .شعار " زن ،زندگی ،آزادی"
که از کردستان برخاسﺖ وزنان پرچمدار آن
بودند ،مورد استقبال شديد دانشگاه قرار گرفﺖ و
به شعار مرکزی مبارزه زنان برای آزادی تبديل
شد و در تکرار آن ،عموميﺖ يافﺖ و سرتاسری
شد".از سقز تا تهران ،مرگ بر ظالمان" "،از
کردستان تا تهران ،خونين تمام ايران" "،فقر و
فساد و بيداد ،مرگ براين استبداد" از شعارهای
ديگر دانشجويان بود".لحظهبهلحظه گويم ،زير
شکنجه گويم ،يا مرگ يا آزادی" ،بيان اراده
استوار در مبارزه دانشجويان عليه استبداد و
برای رسيدن به آزادی بود .شجاعﺖ دانشجويان
در مقابله با مزدوران حکومتی از نمونه
بسيجیها ،گويای درجه باﻻی روحيه اعتراضی
دانشجويان دانشگاهها بود که چون آينه ،موقعيﺖ
بيرون از دانشگاه را بازتاب میداد .دانشجويان

چند دانشگاه با شعار " مزدور برو گم شو""،
بسيجی بیغيرت،داعش ما شماييد"" ،بسيجی برو
گم شو" با مزدوران حکومتی و بسيجی درگير
شدند .جنبش دانشجويی با شعار " هزار و پانصد
نفر ،کشته آبان ما" کشتار فجيع دولﺖ ارتجاعی
حاکم در آبان  ٩٨را به آن يادآوری نموده و
درعينحال با طرح اين شعار به دولﺖ سرکوبگر
راه
حاکم خاطرنشان نمود ادامهدهندهی
قيامکنندگان آبان اسﺖ.در اجتماعات اعتراضی و
چندروزه دانشجويان شعارهای ديگری نيز در
مورد اتحاد و يکی شدن سر داده شد.اما شعار
بسيار برجستهای که در اعتراضات دانشجويی و
همزمان در برخی شورشها و قيامهای شهری
مطرح شد ،شعار "مرگ بر ستمگر ،چه شاه
باشه چه رهبر" بود .جنبش دانشجويی چنانکه
درگذشته نيز با طرح شعار "اصﻼحطلب
اصولگرا ،ديگه تمومه ماجرا" جايگاه و تکليف
جناحهای حکومتی را روشن کرد ،اين بار نيز با
طرح شعار" مرگ بر ستمگر ،چه شاه باشه چه
رهبر" تکليف و جايگاه نوه رضاخان و کل
سلطنﺖطلبان را مشخص کرد .اين شعارها و
شعارهايی ازايندسﺖ که درواقع صفبندیها و
تا حدودی توازن قوای طبقاتی را بيان میکنند،
در اساس بازتابدهنده ذهنيﺖ کل جامعه هستند.
حرف تودههای مردمی اسﺖ که ممکن اسﺖ
هنوز بر زبان نياورده باشند ،اما از زبان و بر
زبان دانشگاه جاری میشود .اين بار نيز چنين
شد ،تصوير جامعه در آينه دانشگاه.
ارتجاع حاکم که از گسترش اعتراضات و
شعارهای راديکال دانشجويی در پيوند آشکار و
مستقيم با خيزشها و قيامهای شهری آغازشده و
تداوم يافﺖ  ،بهشدت به وحشﺖ افتاده بود ،به
سرکوب خشن و بازداشﺖ گسترده دانشجويان
روی آورد .اعتراضات دانشجويی که از ٢٧
شهريور آغاز شد هرروز گسترش بيشتری
میيافﺖ و دانشجويان بيشتری را به صحنه
مبارزه میکشاند  .مبارزات دانشجويان
درعينحال با دعوت از عموم شهروندان برای
پيوستن به اعتراضات و خيزشهای شهری
همراه بود که برای سرنگونی و نابودی جمهوری
اسﻼمی پا به ميدان گذاشته بودند .سرکوب
خشونﺖبار دانشجويان از  ٣٠شهريور
بهطورجدی تری آغاز شد .در اين روز تجمع
دانشجويان دانشگاه تهران موردحمله اوباشان
بسيجی قرار گرفﺖ که از قبل ،برای درگيری و
تهاجم آماده و تجهيز شده بودند .به دنبال آن جو
شديد امنيتی در دانشگاه تهران برقرار شد و
بازداشﺖ گسترده دانشجويان ،در دانشگاه و
خيابان و خوابگاه و حتی در خانهها و محل
سکونﺖ دانشجويان آغاز شد .دهها دانشجو در
تهران و دهها تن ديگر در ساير شهرها بازداشﺖ
و به زندان منتقل شدند .به دنبال آن دولﺖ تمام
دانشگاهها در تهران و بسياری از دانشگاهها در
شهرهای ديگر را برای يک تا دو هفته تعطيل
اعﻼم کرد.بسياری از دانشگاهها به محاصره
نيروهای سرکوب و امنيتی درآمدند.عبور و
مرور دانشجويان زير کنترل پليسی درآمد.
علیرغم اين ددمنشی ،اعتراضات دانشجويان در
روزهای بعد ازجمله در دانشگاه تهران ادامه
يافﺖ .روز شنبه دوم مهرماه دانشجويان دانشگاه
تهران با شعار مرگ بر ديکتاتور ،اعتراضات
خود را از سر گرفتند .اين درحالیسﺖ اسﺖ که
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نيروهای امنيتی موسوم به لباس شخص ،کوی
دانشگاه تهران را بسته و از خروج دانشجويان
ممانعﺖ به عملآورده بودند .در تجمع روز دوم
مهر ،نيروهای سرکوب به روی دانشجويان آتش
گشودند و با گلولههای ساچمهای و همچنين با
ضربات باتوم تعداد زيادی از دانشجويان را
مصدوم و مجروح ساختند و تعداد زيادی از
دانشجويان ،دسﺖکم  ۴٠دانشجو را بازداشﺖ و
با ونهای سپاه که از قبل در محل آمادهشده بود
به زندان و مراکز امنيتی منتقل شدند .در همين
روز دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف،
علیرغم حضور بیشمار نيروهای بسيج و
اطﻼعاتی ،تجمع گستردهای را در محوطه
دانشگاه برگزار کردند و به اعتراضات خود
ادامه دادند.در پايان اين تجمع ،زمانی که
دانشجويان قصد خروج از دانشگاه را داشتند،
موردحمله وحشيانه نيروهای سرکوب قرار
گرفتند .دهها دانشجو بهصورت گروهی بازداشﺖ
و با ونهايی که از قبل در محل آمادهشده بود ،به
مکان نامعلومی منتقل شدند .در همين روز ،تجمع
دانشجويان دانشگاه شيراز و برخی دانشگاههای
ديگر نيز با هجوم نيروهای سرکوبگر و
تيراندازی به خشونﺖ کشيده شد .تعداد زيادی از
دانشجويان زخمی و بازداشﺖ شدند .در ساير
دانشگاهها نيز تقريبا ً به همين شکل عمل شد به
اين معنا که توأم با کشتار و بازداشﺖ گسترده
قيامکنندگان و معترضان خيابانی ،سرکوب و
بازداشﺖ دانشجويان نيز درحال افزايش بوده
اسﺖ.گرچه تعداد دقيق دانشجويان بازداشﺖشده
مشخص و اعﻼمنشده اسﺖ ،اما تخمين زده
میشود تا اين لحظه صدها دانشجو در تهران و
شهرستانها بازداشﺖشده و تحﺖ پيگرد
قرارگرفتهاند.آزادی بازداشﺖشدگان و ازجمله
آزادی دانشجويان ،اکنون به يکی از خواسﺖهای
عموم دانشجويان دانشگاههای تهران و ساير
دانشجويان تبديلشده اسﺖ.
بسيار قابلفهم اسﺖ در شرايطی که قيامها و
خيزشهای شهری تمام پهنهی کشور را فراگرفته
و بسياری از خيابانها و ميادين شهرها به تسخير
تودههای قيامکننده درآمده اسﺖ،در شرايطی که
تعداد زيادی از مراکز مذهبی و پليسی کيوسک و
وسايل نقليه نيروی سرکوب در آتش خشم
تودههای قيامکننده خاکستر شده اسﺖ ،در
شرايطی که زنان مبارز و ستمکشيده ايران با
اقدامات و شعارهای راديکال در مقياسی وسيعتر
از هميشه برای براندازی رژيم زنستيز حاکم
وارد نبردی سخﺖ و آشکارشدهاند ،در شرايطی
که شعار "وای بهروزی که مسلح شويم" اراده
تودههای مردم را برای قيام مسلحانه بيان میکند
و چنين قيامی را در چشمانداز قرار میدهد،
درصفحه ۶
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از صفحه ۵

درخشش دوباره دانشگاه

رئيسی ،نماينده حکومت دارگستر
جمهوری اسﻼمی
در سازمان ملل!

قرار اسﺖ ابراهيم رئيسی نماينده حکومﺖ اعدام و سرکوب در ايران ،در هفتاد و هفتمين
اجﻼس مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک حضور يابد و سخنرانی کند .اين اولين بار
اسﺖ که رئيسی در سمﺖ رياسﺖ جمهوری با برخورداری از مصونيﺖ ديپلماتيک راهی
اين نشسﺖ میشود .سال گذشته "محدوديﺖهای کرونائی" بهانهای شد تا او از سفر به
نيويورک خودداری کند.

خيلی روشن اسﺖ که ارتجاع حاکم در آخرين
روزهای حيات ننگين خود و برای رهايی از
مرگ و نابودی ،به حداکثر خشونﺖ متوسل شده
و به هر جنايتی دسﺖ بزند.
اما سرکوب ،ولو يک سرکوب خشن و بیرحمانه
نه توانسته اسﺖ جلو اعتراضات و جنبش
دانشجويی و شعارهای راديکال اين جنبش را
بگيرد  ،نه قادر شده مانع حضور آنان در
اعتراضات جاری و نه مهمتر از آن توانسته اسﺖ
مانع برآمدها و خيزشهای تودهای شود.
خيزشهای شهری در هشتمين روز خود) دوم
مهرماه( دردهها شهر کشور ادامه يافﺖ.در تهران
نيز در چندين خيابان و منطقه ازجمله ستارخان،
تهرانپارس ،سعادتآباد ،آرياشهر ،ولیعصر،
شهرری ،فلکه صادقيه ،بولوار فردوس ،ميدان
قدس ،اکباتان ،خيابان حافظ ،هفﺖحوض و برخی
مناطق ديگر پيکار جوانان آزاديخواه برای
برچيدن ارتجاع حاکم ادامه داشﺖ .با اعﻼم
تعطيلی دانشگاهها نيز عمﻼً شرايط حضور
فعالتر دانشجويان در خيزشها و قيامهای شهری
سادهتر و فراهمتر شده اسﺖ.
جنبش دانشجويی گرچه هنوز به سطح قبل از
کرونا و زمانی که با مبارزات کارگری و جنبش
طبقه کارگر پيوند نسبی خوبی داشﺖ  ،فرزند
کارگران بود و پرچم کارگران را که نان و کار و
آزادی و اداره شورايی بر آن نقش بسته بود به
اهتزاز درآورد ،نرسيده اسﺖ ،اما جنبشی اسﺖ
راديکال و چپ که از قيام کارگران و زحمتکشان
دفاع میکند و با آن هم سرنوشﺖ اسﺖ.جنبش
دانشجويی که درحال حاضر مهمترين يا
عمومیترين خصوصيﺖ آن چپ بودن و راديکال
بودن آن اسﺖ ،همچنان درصحنه و در کنار
تودههای مردم زحمتکش ايستاده اسﺖ.
اعتراضات و برآمدهای دانشجويان در دانشگاهها
و بيرون آن ،طرح شعارهای برجسته که در
اساس خواسﺖها و شعارهای توده مردماند نشان
داد که جنبش دانشجويی جزء جدايیناپذيری از
جنبش اعتراضی توده ايسﺖ .پرچم اعتراض را
به اهتزاز درآورد و صدای زنان و عموم
قيامکنندگان شد و در مبارزه عليه ارتجاع حاکم
درخشيد .درخشش دوباره جنبش دانشجويی
قابلانکار نيسﺖ.

سفر امسال او در شرايطی اسﺖ که چرخ ٔه سرکوب و کشتار چهار دهه اخير ادامه میيابد و
هر روز برگ ديگری به کارنامه جنايات اين حکومﺖ افزوده میگردد .ابراهيم رئيسی از
جمله مهرههای ثابﺖقدم رژيم در اعمال سرکوب و اعدام اسﺖ .از  ٢٠سالگی و در همان
روزهای نخستين پس از قيام  ۵٧و به قدرت خزيدن نيروهای مرتجع ،رئيسی بهعنوان
"دادستان" در شهرها و مناطق مختلف دسﺖ به کار راه انداختن ماشين سرکوب شد .او
نهتنها دادی نستاند ،که دارها به پا کرد و بسياری از پيشروترين ،مبارزترين وبهترين
فرزندان ايران را به خاک و خون کشيد .اوهمچنين عضو هيات مرگ و از عاملين قتل عام
زندانيان سياسی در تابستان  ۶٧بود .سابقهاش در سرکوب و اعدام او را به سمﺖ رياسﺖ
قوه قضائيه رساند .زمانی هم که حکومﺖ جمهوری اسﻼمی با موج عظيم اعتراضات
تودهای و قيام آبان  ٩٨روبرو شد ،نام اين جنايتکار با سابقه را از صندوقهای خالی آرای
رياسﺖ جمهوری بيرون آورد تا سرکوب و ارعاب و کشتار در جامعه را تشديد کند.
بیجهﺖ نبود که رئيسی در اولين مصاحبه مطبوعاتیاش با خبرگزاریهای جهان در پاسخ
به اين سؤال که نقشاش در کشتار  ۶٧چه بوده ،گفﺖ برای نقشاش در قتل عام زندانيان
سياسی بايد به او "جايزه" بدهند!
حضور و سخنرانی او در سازمان ملل بهرغم سابقه طوﻻنیاش در سرکوب و کشتار از
جمله جوائزی اسﺖ که به او و حکومﺖ دارگستر جمهوری اسﻼمی داده میشود .نبايد
هيچگونه توهمی به دولﺖهای امپرياليسﺖ و سازمانها و نهادهای بينالمللی رنگارنگ
مدافعشان را داشﺖ .سياسﺖ آنها بر اساس منافع سياسی و اقتصادیشان تعيين میشود و نه
درجه و دامنه سرکوب و کشتار در ايران يا جای ديگری .تا زمانی که جمهوری اسﻼمی
منافع آنها را تأمين کند ،با چنگ و دندان از آن حمايﺖ میکنند حتی اگر چهارگوشه ايران
به دارستان تبديلشده باشد و کشور با خون فرش شده باشد .رئيسی نماينده حکومﺖ
دارگستر جمهوری اسﻼمی اسﺖ و نه مردم ايران .نمايندگان واقعی مردم ايران يا در
خيابانها ،کارخانهها و مدارساند يا در زندانها که شجاعانه در مقابل سرکوب و فقر و بی
حقوقی ايستاده و مبارزه میکنند.
از همين رو مخاطبين ما و مردم ايران نه دولﺖها و سازمانهای بينالمللیشان ،بلکه
جنبشها و افکار عمومی مترقی جهان اسﺖ .ما به سهم خود در افشای جنايات رژيم و
مهرهها و عوامل سرکوب آن همواره تﻼش کرده و میکنيم .همانگونه که طی چهار دهه
گذشته ،به اشکال مختلف مبارزاتی ،از اشغال سفارتخانهها گرفته تا برگزاری آکسيونها
تظاهراتها و کنفرانسها افکار عمومی جهان از کشتار و سرکوب سيستماتيک در ايران
آگاه شدهاند ،ازاينپس نيز به سهم و در حد توان خود و به همراه ساير نيروهای چپ و
کمونيسﺖ به اين تﻼشها ادامه خواهيم داد .ما همچنين از ابتکارات مردمی و مستقل
دادخواهانه بازماندگان و خانوادههای جانباختگان در جهﺖ افشای جنايات و عوامل سرکوب
و کشتار حمايﺖ میکنيم و همراه و ياریرسان اين مبارزات خواهيم بود.

کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(
١٩سپتامبر  ٢٠٢٢برابر  ٢٨شهريور ١۴٠١
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بگذار بر خيزند
مردم بی لبخند
به سراغ من بيايد .اما من تا می توانم زندگی کنم نبايد به پيشواز مرگ بروم .البته
اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نيسﺖ ،مهم اينسﺖ که
زندگی يا مرگ من چه اثری در زندگی ديگران داشته باشد" "صمد بهرنگی"
قتل مهسا )ژينا( امينی ،دختر  ٢٢ساله سقزی از جمله مرگ هايی اسﺖ که تاثير
بس شگرفی بر توده های مردم ايران برجای گذاشته اسﺖ .قتل مهسا توسط
آدمکشان جمهوری اسﻼمی که در فاصله دو ساعﺖ پس از دستگيری او رخ داد،
آنچنان فاجعه بار بود که طوفانی از خشم و اعتراض را بر سر جمهوری اسﻼمی
آوار کرده اسﺖ.
از لحظه ای که خبر مرگ ژينا انتشار عمومی يافﺖ ،توده های مردم ايران با
خشمی خروشان عليه قاتﻼن ژينا به اعتراض روی آوردند .در روزهای شنبه و
يکشنبه همزمان با خاکسپاری ژينا ،مردم شهرهای سنندج و سقز با شعار "مرگ
بر خامنه ای" " مرگ بر ديکتاتور" خشم خود را به سر قاتﻼن او فرياد زدند و
زنان حجاب اجباری را از سر برگرفتند .روز دوشنبه ،موج تظاهرات و
فريادهای مرگ بر خامنه ای از سقز و سنندج به ديگر شهرهای کردستان رسيد.
مردم ديواندره به خيابان آمدند و در جنگ و گريزی قهرمانانه همانند روزهای
قيام آبان  ٩٨با شعار مرگ بر خامنه ای ،در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم
صف آرايی کردند .مردم شهرهای بانه ،مريوان ،جوانرود ،سقز ،مهاباد ،سنندج،
روانسر ،بوکان ،اشنويه ،پيرانشهر و سردشﺖ با شعارهای "مرگ بر خامنه ای"
و "می کشم می کشم ،هر آنکه خواهرم کشﺖ" ،در کنار خانواده داغدار ژينا
امينی قرار گرفتند.
اما اعتراضات به کردستان محدود نشد .يک روز پس از خاکسپاری "ژينا" فرياد
اعتراض از کردستان به تهران رسيد .دانشجويان دانشگاه تهران با شعار "زن،
زندگی ،آزادی"" ،ما همه مهسا هستيم ،بجنگ تا بجنگيم" نسبﺖ به قتل مهسا
امينی به اعتراض برخاستند .دانشجويان اين دانشگاه با سر دادن شعار "حراسﺖ
کذايی ،قاتل ما شمائی" در مقابل تهاجم نيروهای سرکوبگر حراسﺖ ايستادند.
دانشجويان دانشگاه های هنر ،تربيﺖ مدرس ،پلی تکنيک ،اميرکبير و بهشتی نيز
روز دوشنبه در اعتراض به قتل "ژينا امينی" اقدام به برپائی تجمعات اعتراضی
کردند .دانشجويان دانشگاه بهشتی با شعار "اين همه سال جنايﺖ ،مرگ بر اين
وﻻيﺖ" ،خشم و انزجار خود را بر سر جمهوری اسﻼمی ريختند .در امير کبير
تجمع اعتراضی دانشجويان خشمگين به درگيری با نيروهای حراسﺖ کشيده شد.
عﻼوه بر دانشگاه ها ،در رشﺖ و مناطقی از تهران از جمله در بلوار کشاورز
نيز ،مردم بی لبخند اما خشمگين و معترض با شعار "مرگ بر خامنه ای" و "می
کشم می کشم ،هرآنکه خواهرم کشﺖ" خشم و انزجار خود را بر سر رژيم
آدمکُش و زن ستيز جمهوری اسﻼمی ريختند .در رشﺖ توده های معترض با
شعار "زن ،زندگی ،آزادی" به دفاع از آزادی زنان برخاستند و همدردی خود را
با خانواده مهسا )ژينا( امينی ابراز داشتند.
اکنون شرايط جامعه بسيار ملتهب و توفانی سﺖ .مرگ ژينای جوان برای مردم
بی لبخند و توده های مردم بپا خاسته ايران و بويژه زنان جامعه ما به نمادی از
خشم و اعتراض عمومی عليه جمهوری اسﻼمی تبديل شده اسﺖ .آنچنان اعتراض
و خشمی که شعلههای آن عليه رژيم آدمکش حاکم بر ايران از هر سو بلند زبانه
میکشد .مرگ فاجعه بار "ژينا" و زندگی کوتاه او اکنون به مبارزات قهرمانانه
زنان ايران در مسير رهايی و رسيدن به آزادی و برابری اعتباری تاريخی
بخشيده اسﺖ .آنچنان اعتباری که به خيزش عمومی مردم بی لبخند شتاب و تاب و
توان ديگری بخشيده اسﺖ.
سازمان فدائيان )اقليﺖ( از مبارزات قهرمانانه تودههای مردم ايران عليه جمهوری
اسﻼمی و نظم ستمگرانه و زن ستيزحاکم بر ايران حمايﺖ میکند وخواهان تشديد
مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی و استقرار يک حکومﺖ شورائی در
ايران اسﺖ که به تمام مصائب موجود پايان خواهد بخشيد.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايه داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(

 ٢٨شهريور ماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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اعتراضکنندگان تبريز به يک کﻼنتری
حمله کردند و يک کيوسک و ماشين
آبپاش پليس را به آتش کشيدند.
مطابق فراخوان قبلی ،مردم مبارز تبريز در اعتراض به قتل فجيع مهسا توسط
حکومﺖ و در حمايﺖ و همبستگی با قيامها و شورشهای مردمی در کردستان
و ساير شهرها و استانهای کشور ،از ساعﺖ شش بعدازظهر امروز تظاهرات
باشکوهی را آغاز کردند .اين تظاهرات با شرکﺖ صدها زن و مرد شجاع و
مبارز که در چند خيابان برگزار شد در دل مزدوران حکومتی وحشﺖ
انداخﺖ .تودههای معترض و بهجانآمده با سردادن شعارهای ضد حکومتی ،در
خيابان راستهبازار و خيابان شريعتی)شهناز(دسﺖ به راهپيمايی زدند.
اعتراضکنندگان خشمگين يک کيوسک)کانکس( پليس در جلوی گلستان باغی
را به آتش کشيدند .در خيابان شريعتی نيز به يک کﻼنتری حمله کردند و يک
ماشين پليس ضد شورش و همچنين يک ماشين آبپاش پليس را به آتش کشيدند.
تجمعات و اعتراضات پرشور خيابانی تبريز که از ساعﺖ شش بعدازظهر
آغازشده تا لحظه تنظيم اين گزارش )ساعﺖ  ( ٢١ادامه داشته اسﺖ.
نيروهای سرکوبگر پليس و مزدوران اطﻼعاتی و امنيتی معروف به لباس
شخصی ،تعداد زيادی از اعتراضکنندگان را دستگير و به مراکز سرکوب و
امنيتی منتقل کردند.تمام بازداشﺖشدگان شهر تبريز و ساير شهرهای کشور بايد
آزاد شوند.
مردم زحمتکش و رنجديده وزنان مبارز در سرتاسر کشور عليه رژيم
ارتجاعی جمهوری اسﻼمی به پا خاستهاند .شعار مرگ بر ديکتاتور ،مرگ بر
جمهوری اسﻼمی ،جمهوری اسﻼمی نابود بايد گردد ،دردهها شهر و دانشگاه
در سراسر کشور طنين افکنده اسﺖ.تودههای زحمتکش مردم به اعتراض و
قيام برخاستهاند تا نظام ارتجاعی حاکم را به زير کشند و يک نظم و حکومﺖ
شورايی جايگزين آن سازند.

زندهباد مبارزات پرشور مردم زحمتکش
برای براندازی نظم موجود
سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی
برقرار باد حکومت شورايی
فعاﻻن و هواداران سازمان فدائيان)اقليت( -داخل کشور
 ٣٠شهريور ١۴٠١
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اعﻼميه شورای همکاری
نيروهای چپ و کمونيسﺖ
تحوﻻتی انقﻼبی و زيروروکننده در راه است!
اعتراضات چند روزگذشته به دنبال مرگ مهسا امينی توسط تبهکاران رژيم سرمايه داری سﻼمی تحولی انقﻼبی و زير و روکننده را رقم زد و اعتراض
و نفرت عمومی مردم از جمهوری اسﻼمی ،بسرعﺖ اکثر شهرهای ايران را درنورديد وفضای سياسی جامعه ايران را به نفع جنبش انقﻼبی برای
سرنگونی دولﺖ ارتجاعی و مذهبی طبقه حاکم را بشدت دگرگون کرده اسﺖ .
جانيان اسﻼمی او را کشتند اما پرچم مبارزه با حجاب ا سﻼمی و آپارتايد جنسيتی توسط هزاران مهسای ديگربسرعﺖ در چند روز گذشته در کف
خيابانها به اهترازدرآمد و با بر داشتن و سوزاندن حجاب ،اين سمبل بردگی زن قلب رژيم اسﻼمی را نشانه گرفتند.
اعتراضات چند روز گذشته ،رعد وبرقی درآسمان بی ابر نبود .خشم ونفرت و بيزاری انباشته شده ميليونها زن تحﺖ ستم ،کارگران بيکارو گرسنه و
ميليونها انسان دردمند جامعه ماسﺖ که منتظرشرايطی بودند که خشم و نفرت خود را دوباره از بانيان وضع موجود برای چندمين بار مثل دی ماه  ٩۶و
آبان  ٩٨اما اينبار سياسی ترو راديکال تراز گذشته به نمايش بگذارند .
خيزش عظيم کنونی که در صف مقدم آن زنان قراردارند و مورد حمايﺖ وسيع توده ای قرار گرفته اسﺖ با شعار"زن ،زندگی  ،آزادی بدرسﺖ نظم
آپارتايد اسﻼمی را برای اولين بار عميقا مورد تعرض قرار داده اسﺖ و تمام دستگاه مذهب و اخوندو هر چه نمادی از اسﻼم و قوانين ضد زن را نشانه
گرفته و مورد تعرض قرار داده اسﺖ .اعتراضاتی که اين باراز سقز تا تهران و دهها شهرو استان را در بر گرفﺖ و قتل مهسا رابه رمز اعتراضات
سراسری و خيابانی به صحنه نبرد زنان و جوانان عليه دولﺖ سرمايه داری ضد زن و ضد کارگر تبديل کرد و نشان داد که ستم بر زنان به هر شيوه ای
از جمله حجاب اجباری مورد نفرت عموم مردم و مسئله همه جامعه اسﺖ  .اين دوره تحول بخش  ،در ادامه اعتراضات و جنبشهای مختلف اجتماعی
تاکنونی تحولی تاريخسازرا رقم زده اسﺖ که تاثيرات آن تنها به جامعه ايران محدود نمانده و نخواهد ماند.
در حاليکه زنان و مردان جوان در ايران شبانه روز با مزدوران اين رژيم سرکوبگرو ضد زن برای رهايی از ظلم و ستم واختناق مذهبی دسﺖ وپنچه
نرم ميکنند و آنها را به مصاف می طلبند ،رئيسی عضو هيئﺖ مرگ سالهای  ،۶٧-۶٨و رئيس جمهور جنايتکار ايران در امريکا از طرف سازمان ملل
پذيرايی ميشود .جايی که مدعی دمکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان هستند  .در شرايطی که اغلب رسانه ها ی دنيا نتوانستند در مقابل موج عظيم
اعتراض ضد رژيمی در ايران سکوت بکنند ،سازمان ملل و دولتهای مدافع "حقوق بشر " به جنايات رژيم اسﻼمی عليه زنان و مردم ستمديده و
اعتراضات جاری چشم می بندند .
اعتراضات توده ای و کوبنده چند روز گذشته که می رود گام جدی ديگری در سرنگونی انقﻼبی جمهوری سرمايه داری اسﻼمی را رقم بزند ،تنها گوشه
کوچکی از نفرت و بيزاری عظيمی اسﺖ که به پهنای جفرافيای ايران عليه جمهوری اسﻼمی وجود دارد وفقط با گسترش آن در خيابانها وپيوند با ديگر
جنبشهای اجتماعی و در راس آن جنبش طبقه کارگرمی تواند به ثمر برسد .شرط پيروزی در اين مبارزه در عين حال انسجام  ،گسترش مبارزه توده ای ،
زمين گير کردن نيروهای سرکوب با ابتکارات گوناگون اسﺖ.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيسﺖ همراه و همصدا با تمام توده های بپا خواسته  ،باتمام انسانهای آزاديخواه و برابری طلب  ،همراه با زنان
مبارزو آزاديخواه  ،همه مردم را به مبارزه ای مداوم و متحدانه عليه رژيم آپارتايد جنسيتی و ضد زن ،عليه رژيم سرمايه داری و ضد کارگر،برای
پايان دادن به ستم واستثمارو تبعيض و نابرابری فرا ميخواند
.
دراين شرايط خطير و حساس که مردم به سر می برند ،از کارگران  ،معلمان  ،بازنشستگان همانند گذشته که در ميدان مبارزه بوده اند ،می طلبد که با
هر شکل و شيوه ممکن به اين مصاف بپيوندند و جنبش توده ای برای سرنگونی انقﻼبی رژيم را حمايﺖ و تقويﺖ بکنند .

مرگ بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی؛ زنده باد سوسياليسم
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 ١مهر  ١۴٠١برابر با  ٢٣سپتامبر ٢٠٢٢
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيسﺖ ،حزب کمونيسﺖ ايران ،حزب کمونيسﺖ کارگری ايران-حکمتيسﺖ ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليﺖ(
و هسته اقليﺖ
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پيش بهسوی اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه سراسری

جنگوگريز خيابانی تمام شهرهای کشور را فراگرفته اسﺖ .تودههای زحمتکش مردم ايران يکپارچه به پا خاستهاند و برای سرنگونی رژيم،
وارد خيابانها شدهاند .شعار مرگ بر ديکتاتور و ديگر شعارهای ضد حکومتی در سراسر کشور طنين افکنده اسﺖ .شورشها و قيامهای
شهری اکثريﺖ قريب بهاتفاق شهرهای بزرگ کشور از کردستان تا خراسان و خوزستان و استان مرکزی و ديگر استانها از غرب تا شرق و
از شمال تا جنوب را در برگرفته اسﺖ .دانشگاههای کشور نيز به مراکز مبارزه با رژيم و حمايﺖ از خيزشهای شهری تبديلشدهاند .اين بار
حتی آن تعداد از شهرهايی که در خيزشها و قيامهای قبلی از سال  ٩۶به بعد وارد اعتراضات خيابانی نشده بودند نيز به اعتراض و
تظاهرات سراسری پيوستهاند .دهها وسيله نقليه و کيوسک و کانکس پليس و چندين مرکز مذهبی و دفتر امامجمعه به آتش کشيده شده اسﺖ.
شجاعﺖ و نترسی و شور مبارزه و موقعيﺖ تعرضی زنان و مردان مبارز ،مزدوران حکومتی را دردهها شهر عقب رانده اسﺖ.چندين
قرارگاه پليس و نيروهای امنيتی مورد يورش نيروهای مبارز قرارگرفته و بعضا ً در آتش خشم جوانان به خاکستر تبديلشدهاند.تابلوها و بنر
های بزرگ خامنهای ،قاسم سليمانی و رئيسی به آتش کشيده و بسياری از دوربينها کنترل پليسی درهمشکسته شدهاند .آتش خشمی که در قتل
فجيع مهسا امينی برافروخته شد ،طی چند روز متوالی پيوسته شعلهورتر شده اسﺖ.
مزدوران سرکوبگر با تيراندازی و اعمال قهر و شليک گاز اشکآور ،به مقابله با اعتراضکنندگان برخاستهاند .هزاران تن از جوانان وزنان
و مردان مبارز در سراسر کشور بازداشﺖشدهاند.هنوز آمار دقيقی در اين مورد اعﻼمنشده اسﺖ .روند بازداشﺖهای گسترده طی تمام اين چند
روز نيز ادامه داشته اسﺖ .دهها تن ديگر براثر شليک و تيراندازی نيروهای سرکوبگر کشته يا مصدوم شدهاند که شمار دقيق آن اعﻼمنشده
اسﺖ.
ارتجاع حاکم سعی کرده اسﺖ با قطع اينترنﺖ ،از انعکاس خبرهای مربوط به برآمدهای تودهای در شهرهای مختلف جلوگيری کند .توأم با اين
اقدام ،از روز گذشته تعداد بيشتری از مزدوران مسلح به انواع تجهيزات را برای سرکوب عازم خيابانها نموده اسﺖ.روز گذشته سپاه
پاسداران با صدور بيانيهای بر سرکوب"آشوب گران" تأکيد کرد و خواهان شناسايی و برخورد قاطع قوه قضائيه با معترضين شد.رئيس قوه
قضائيه نيز شورش ها و قيامهای مردمی را "اغتشاش" خواند و دستور داد با اعتراضکنندگان" بدون اغماض و کوتاهی" برخورد شود.
ارتش سرکوبگر جمهوری اسﻼمی نيز امروز در دفاع از نظم موجود وارد عرصه شد و در يک بيانيه تهديدآميز اعﻼم کرد نيروهای مسلح
ارتش هرگز اجازه نخواهند داد خدشهای به آرمانهای خمينی وارد شود.
علیرغم تمام اين اقدامات و تهديدات آشکار ،شورشها و قيامهای شهری امروز نيز ادامه داشﺖ .تﻼش حکومﺖ برای برانگيختن
نمازگزاران و عوامل خود در نمازهای جمعه عليه تودههای مردم معترض و زحمتکش نيز بینتيجه ماند.
جمهوری اسﻼمی بايد به دسﺖ تودههای مردم زحمتکش ايران سرنگون شود .مردم زحمتکش ايران در اين چند روز ،در سرتاسر کشور بار
ديگر اراده خود را برای به زير کشيدن رژيم جمهوری اسﻼمی و تمام نظم موجود به نمايش گذاشتند .با ادامه اين اعتراضات اقشار بيشتری
از کارگران و زحمتکشان به آن خواهند پيوسﺖ.اعتراضات و شورشها شهری و خيابانی در حد کنونی را بايد با ايجاد آمادگی بيشتر برای
مقابله با ارگانهای مسلح رژيم به مراحل باﻻتری سوق داد .خيزش ها و تعرضات تحسينبرانگيز توده های مردم را بايد با اعتصابات
کارگری ،معلمان ،پرستاران کاملتر کرد  .بايد اعتصاب عمومی سياسی را تدارک ديد و با قيام مسلحانه تودهای و سراسری  ،به عمر ننگين
ارتجاع حاکم پايان داد.

زندهباد قيام های شهری و مبارزات پرشور خيابانی زنان و مردان مبارز
پيش بهسوی اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه سراسری
سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼم -برقرار باد حکومت شورايی
زندهباد آزادی -زندهباد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
اول مهر ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورائی
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گزارش از آکسيون اعتراضی
نيروهای چپ و کمونيست
در کپنهاک

روز شنبه  ٢۴سپتامبر ) ٢مهر( به
دعوت نيروهای چپ و کمونيسﺖ و
آزادی خواه ،يک تجمع اعتراضی به
مناسبﺖ قتل فجيع مهسا )ژينا( امينی و
حمايﺖ از مبارزات قهرمانانه تودههای
مردم ايران در يکی از ميدانهای
کپنهاک دانمارک برگزار شد.
در اين اکسيون اعتراضی ،فعالين
سازمان فدائيان )اقليﺖ(-دانمارک همراه
با ديگر نيروهای چپ و کمونيسﺖ و
Asylretفعاﻻنه شرکﺖ داشتند .اين
آکسيون اعتراضی با پخش سرودهای
انقﻼبی ،عکسهای از اعتراضات
روزهای اخير و سخنرانی از Asylret
همراه بود.

گزارش از آکسيون اعتراضی
شورای استکهلم و نيروهای چپ
و کمونيست
در مقابل سفارت جمهوری اسامی
ايران در استکهلم سوئد
روز پنجشنبه  ٢٢سپتامبر ) ٣١شهريور(
به دعوت شورای استکهلم و نيروهای
چپ و کمونيسﺖ و آزادی خواه ،يک
تجمع اعتراضی به مناسبﺖ قتل فجيع
مهسا )ژينا( امينی و حمايﺖ از مبارزات
قهرمانانه تودههای مردم ايران در مقابل
سفارت جمهوری اسﻼمی در استکهلم
سوئد برگزار شد.
در اين برنامه اعتراضی ،فعالين سازمان
فدائيان )اقليﺖ(-سوئد همراه با ديگر
نيروهای چپ و کمونيسﺖ فعاﻻنه شرکﺖ
داشتند.

اين آکسيون اعتراضی با پخش سرودهای
انقﻼبی و سخنرانی تنی چند از جمله
نماينده سازمان فداييان )اقليﺖ( و سردادن
شعارهای انقﻼبی عليه جمهوری
اسﻼمی ،نظير »ما همه مهسا هستيم،
بجنگ تا بجنگيم«» ،زن زندگی آزادی«،
»مرگ بر ستمگر ،چه شاه باشه چه
رهبر«» ،جمهوری اسﻼمی نابود بايد
گردد« ،نه شاه می خوايم نه مﻼ ،قدرت
به دسﺖ شورا«» ،کارگر زندانی،
زندانی سياسی ،آزاد بايد گردد«،
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مردمی در شهرهای مختلف ايران جلو
کنسولگری جمهوری اسﻼمی جنايتکار

برگزار شد .در اين آکسيون رفقای بلوک
ضد امپرياليستی هامبورگ ،ترکيه و
حزب مارکسيسﺖ لنينيسﺖ آلمان برای
همبستگی با مبارزات مردم ايران،
فعاﻻنه شرکﺖ داشتند .آکسيون با
سخنرانی و خواندن قطعنامه از طرف
جريانات شرکﺖکننده شروع و با
سرودهای انقﻼبی به پايان رسيد.
زندهباد آزادی زندهباد سوسياليسم

برگزاری تجمع اعتراضی در
ونکوور کانادا
»سفارت جمهوری اسﻼمی ،اين ﻻنه
جاسوسی تعطيل بايد گردد«)اين شعار به
زبان سوئدی بود( و شعارهای ديگر به
مدت يک ساعﺖ و نيم ادامه يافﺖ
و سرانجام با پخش و خواندن سرود
انترناسيونال خاتمه بافﺖ.

طبق فراخوان کارزار دفاع از مبارزات

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

هامبورک –گزارش از تجمع
اعتراض به قتل مهسا امينی و
همبستگی با مبارزات مردمی
سهشنبه  ٢٠سپتامبر از ساعﺖ يک تا
دوو نيم بعدازظهر از طرف فعالين
سازمان فدائيان اقليﺖ در هامبورگ و
حزب کمونيسﺖ ايران حوزه هامبورگ و
فعالين شورای سوسياليسﺖ و آزاديخواه
هامبورگ اکسيونی در اعتراض به قتل
مهسا امينی توسط آدمکشهای جمهوری
اسﻼمی و در حمايﺖ از اعتراضات

مردم ايران در ونکوور ،در اعتراض به
قتل مهسا امينی دختر جوان سقزی توسط
اوباشان و آدمکشان گشﺖ ارشاد در
تهران و نيز در اعتراض به سرکوب،
ضرب و شتم زنان توسط گلههای
آدمکش جمهوری اسﻼمی در سراسر
ايران ،در تاريخ يکشنبه  ١٨سپتامبر يک
تجمع اعتراضی در مرکز اين شهر
برگزار شد .به دنبال اين فراخوان ،جمع
وسيعی از فعالين شهر و مدافعين چپ و
آزاديخواه در اين گردهمائی حضور
يافتند .شرکﺖکنندگان با حمل پوسترهای
مهسا امينی و نيز با در دسﺖ داشتن
درصفحه ١١
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نوشتههای ضد رژيم و با سر دادن
شعارها ،همگام و همراه با اعتراضات
زحمتکشان سراسر ايران ،خشم و کينه
عميق خود را نسبﺖ به جنايات رژيم
فاشيسﺖ اسﻼمی حاکم بر ايران ابراز
داشتند .در اين تجمع اعتراضی تعدادی
از فعالين چپ و کمونيسﺖ شهر ونکوور
نيز به سخنرانی پرداختند.
فعالين سازمان فدائيان )اقليﺖ( در
ونکوور در اين حرکﺖ اعتراضی
فعاﻻنه شرکﺖ داشتند.
سرنگون باد رژيم
جمهوری اسﻼمی ايران
زندهباد آزادی -زندهباد سوسياليسم
کار نان آزادی ،حکومت شورائی
فعالين سازمان فدائيان )اقليت(
ونکوور -کانادا
 ١٩سپتامبر ٢٠٢٢

تجمع اعتراضی در
تورونتو -کانادا
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ايرانيان در تورونتو بر پا کردند.
شرکﺖکنندگان در اين حرکﺖ اعتراضی،
ضمن تأکيد بر سرنگونی جمهوری
اسﻼمی ،از مبارزات کارگران و
زحمتکشان و همچنين اعتصاب
سراسری کردستان حمايﺖ و پشتيبانی
کردند.

زنان و مردم زحمتکش ايران برگزارشده
بود ،شرکﺖ داشتند و آخرين اطﻼعيه
سازمان را تحﺖ عنوان" پيش بهسوی
اعتصاب سراسری و قيام مسلحانه
سراسری" در بين شرکﺖکنندگان پخش
کردند .در تجمع امروز ،شعارهای

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی
زندهباد آزادی -زندهباد سوسياليسم
کار نان آزادی ،حکومت شورائی
فعالين سازمان فدائيان )اقليت( –
تورنتو –کانادا
 ١٩سپتامبر  ٢٠٢٢ا

"گزارشی کوتاه از تجمع
اعتراضی در حمايت از مبارزات
زنان و مردم زحمتکش ايران در
هلند "
در روز شنبه  ٢۴سپتامبر فعالين سازمان
فدائيان )اقليﺖ( در هلند به همراه
نيروهای چپ و کمونيسﺖ در تجمع
اعتراضی که در حمايﺖ از مبارزات

مرگ بر ديکتاتور ،سرنگون باد
جمهوری اسﻼمی ،زن  -زندگی -
آزادی ،ما همه مهسا هستيم ،به جنگ تا
بجنگيم و  ...پيوسته در ميدان طنين
افکنده بود.

روز يکشنبه  ١٨سپتامبر  ٢٠٢٢برابر با
 ٢٧شهريور  ،١۴٠١فعالين سازمان
فدائيان )اقليﺖ( همراه با ساير نيروهای
چپ و کمونيسﺖ ،يک آکسيون اعتراضی
عليه قتل مهسا امينی توسط اوباشان
گشﺖ ارشاد تهران در محل پﻼزای

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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شکست دستگاه سرکوب در پشت ديوار ايستادگی و مقاومت مردم
ژينا جرقه ای برای فوران خشم توده های
مردم شد .پوشيده نيسﺖ ،اين وضعيﺖ انقﻼبی
موجود در جامعه بود که قتل مهسا جرقه ای
برای انفجار خشم عمومی مردم شد.
انفجاری بزرگ که همانند آتشفشانی تفتان در
سرتاسر ايران جوشيد و گدازه های سوزان
آن خرمن نظام را نشانه گرفﺖ .نظامی که
طی  ۴۴سال ،زندگی کارگران ،زنان و
عموم توده های مردم زحمتکش را به تباهی
کشانده اسﺖ.
مرگ ژينا امينی از جمله مرگ هايی بود که
تاثيری بس شگرف بر زندگی مبارزاتی توده
های مردم ايران گذاشﺖ .از لحظه ای که
خبر مرگ "ژينا امينی" انتشار يافﺖ ،توده
های مردم ايران در گستره ای وسيع و با
خشمی خروشان عليه قاتﻼن او به اعتراض
بر خاستند .روز شنبه  ٢۶شهريور ،مراسم
سوگواری و خاکسپاری ژينا با شعله های
خشم مردم داغدار سقز در آميخﺖ .دختران و
زنان جوان اين شهر ،در مراسم خاکسپاری
ژينا ،با جسارتی کم نظير روسری از سر
برداشتند و با سر دادن شعار "مرگ بر
خامنه ای" متحد و يکپارچه در کنار خانواده
مهسا امينی ايستادند .در همان روز ،مردم
مبارز سنندج به خيابان آمدند و با سر دادن
شعارهايی نظير "مرگ بر ديکتاتور" و
"زن ،زندگی ،آزادی" خشم و نفرت خود را
بر سر قاتﻼن مهسا ريختند .روز دوشنبه ٢٨
شهريور ،اعتراضات توده ای از سقز و
سنندج فراتر رفﺖ .در اين روز کردستان
داغدار يکسره اعتراض شد .مغازه ها تعطيل
و جوانان و توده های خشمگين در خيابان ها
عليه جمهوری اسﻼمی به اعتراض
برخاستند .در اين روز ،جوانان و توده های
سرکوب شده مردم شهرهای بانه ،مريوان،
جوانرود ،سقز ،مهاباد ،سنندج ،روانسر،
بوکان ،اُشنويه ،پيرانشهر و سردشﺖ با
شعارهای "مرگ بر خامنه ای"" ،مرگ بر
ديکتاتور" و "می کشم ،می کشم ،هرآنکه
خواهرم کشﺖ" ،متحد و يکپارچه خشم و
نفرت خود را نسبﺖ به قتل فجبع ژينا اعﻼم
کردند .مبارزات مردم ديواندره ،در اين روز
ستودنی بود .جوانان و مردم اين شهر در
جنگ و گريزی قهرمانانه و با ايستادگی در
مقابل سرکوبگران جمهوری اسﻼمی خاطره
روزهای قيام آبان  ٩٨را زنده کردند .در اين
روز ،عﻼوه بر کردستان ،شهرهای
آذربايجان غربی ،کرمانشاه و ديگر شهرهای

کردنشين اين استان نيز در سوگواری با
مرگ فجيع مهسا امينی به خيابان آمدند و با
شعارهای ضد حکومتی خشم و اعتراض
خود را بر سر جمهوری اسﻼمی ريختند.
در اين روز ،مردم رشﺖ نيز در اعتراض به
مرگ ژينا به اعتراض برخاستند و با شعار
"زن ،زندگی ،آزادی" خشم و انزجار خود
را عليه  ۴۴سال سرکوب و اختناق و
کشتاری که بر زنان و تمامی مردم ايران
اعمال شده اسﺖ ،فرياد زدند .در مناطقی از
تهران ،از جمله بلوار کشاورز و خيابان ولی
عصر نيز مردم معترض با شعار "مرگ بر
خامنه ای" و "می کشم می کشم ،هر آنکه
خواهرم کشﺖ" و با از سر برکشيدن
روسریها ،خشم و انزجار خود را بر سر
رژيم آدمکش و ضد زن جمهوری اسﻼمی
آوار کردند.
همزمان با مردم کردستان ،دانشگاهها نيز در
سطحی گسترده با اعتراضات عمومی مردم
همگام و هم صدا شدند .يک روز پس از
خاکسپاری "ژينا امينی" ،صدای اعتراض از
دانشگاه تهران بلند شد .دانشجويان اين
دانشگاه ،در تجمعات اعتراضی خود با سر
دادن شعار "زن ،زندگی ،آزادی" و "ما همه
مهسا هستيم ،بجنگ تا بجنگيم" نسبﺖ به
کشته شدن مهسا امينی واکنش نشان دادند.
پس از دانشگاه تهران ،دانشجويان دانشگاه
های هنر ،پلی تکنيک ،تربيﺖ مدرس ،امير
کبير ،بهشتی و همچنين دانشگاه های تبريز،
اصفهان و مشهد نيز در تجمعات اعتراضی
و با شکوه ،جمهوری اسﻼمی و حراسﺖ
دانشگاه را به چالش گرفتند.
از روز سه شنبه  ٢٩شهريور ،خيزش
انقﻼبی توده های معترض در ابعادی به
وسعﺖ ايران گسترش يافﺖ .دامنه
اعتراضات در قالب خيزش و قيام و
نبردهای شهری به سراسر ايران سرايﺖ
کرد .شعار "مرگ بر خامنه ای"" ،مرگ بر
ديکتاتور"" ،زن ،زندگی ،آزادی"،
"سرنگون باد جمهوری اسﻼمی"" ،توپ
تانگ فشفشه ،آخوند بايد گم بشه"" ،امسال
سال خونه ،سيد علی سرنگونه" و "ما همه
مهسا هستيم بجنگ تا بجنگيم" ،جملگی به
شعارهای محوری توده های خشمگين و بپا
خاسته در سرتاسر ايران تبديل شد .در اين
روز ،مردم معترض به شکلی کامﻼ تهاجمی
در مقابله با نيروهای سرکوبگر ايستادگی
کردند .در ويدئوهای منتشر شده ،صحنه

های نبرد دﻻورانه و جنگ و گريز
قهرمانانه جوانان و زنان معترض با
نيروهای سرکوبگر رژيم به روشنی تصوير
شده اند .در اغلب شهرها ،زنان دﻻور و
جوانان غيور با تهوری کم نظير و روحيه
ای تهاجمی نيروهای سرکوبگر رژيم را
فراری دادند.
روز چهارشنبه  ٣٠شهريور ،اعتراض و
درگيری و نبرد خيابانی مردم معترض با
نيروهای سرکوبگر رژيم به  ٢۴استان و ٨٠
شهر بزرگ و کوچک رسيد .در اين روز،
مردم سلحشور نوشهر ،سه خودروی نيروی
نظامی را به آتش کشيدند .مردم قم به
صورت گسترده به خيابان آمدند و با سر
دادن شعار "مرگ بر ديکتاتور" شهر مذهبی
قم ،اين ام القرای جمهوری اسﻼمی سيمای
ديگر گونه ای به خود گرفﺖ .در زنجان،
همدان ،قزوين و کهکيلويه و بوير احمد،
مردم خشمگين با شجاعتی تحسين برانگيز
نيروهای سرکوب را فراری دادند .در ابهر،
مردم بپاخاسته با شعار "مرگ بر خامنه ای"
عکس های خمينی و خامنه ای را به آتش
کشيدند .در نهاوند و همدان ،به رغم
تيراندازی مستقيم سرکوبگران به سوی
مردم معترض ،در نهايﺖ اين مردم مبارز و
قهرمان بودند که نيروهای سرکوب را به
عقب نشينی واداشتند .در اين روز ،مردم
گيﻼن و مازندران و گلستان ،در ابعادی
گسترده به خيابان آمدند .در آمل نيروهای
سرکوب در مواجه با سلحشوری مردم
بپاخاسته مجبور به عقب نشينی و فرار شدند.
در شهرهای رشﺖ و ﻻهيجان و
رضوانشهر ،توده های مردم خشمگين با
شعار "می کشم می کشم ،هر آنکه خواهرم
کشﺖ" در مقابل پليس صف آرايی کردند .در
رشﺖ ،پليس به سوی مردم معترض شليک
مستقيم کردند .در اين روز ،در تعدادی از
شهرهای مازندران نظير بابل و قائمشهر
مردم بپا خاسته با شعار "مرگ بر جمهوری
اسﻼمی" بنرهای خامنه ای را آتش زدند.
روز پنج شنبه ،ششمين روز خيزش و قيام ،
گستره انفجار خشم سوزان مردم ،سرتاسر
ايران را فرا گرفﺖ .صدای "مرگ بر
جمهوری اسﻼمی" از هر سو شنيده شد .در
اصفهان صدای "مرگ بر خامنه ای" و
"مرگ بر ديکتاتور" توده های بپاخاسته با
صدای شليک گلوله مزدوران رژيم در

زنده باد استقﻼل طبقاتی کارگران
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شکست دستگاه سرکوب در پشت ديوار ايستادگی و مقاومت مردم
آميخﺖ .در انزلی ،ماموران سرکوبگر رژيم
با شکستن درب منازل ،معترضين را حتا در
درون خانه ها هم تعقيب کردند .در نازی آباد
تهران ،مردم معترض يک کانکس پليس را
به آتش کشيدند و آنگاه زنان و دختران جوان
در مقابل چشم نيروی های پليس روسری
های خود را به درون آتش افکندند .در اين
روز ،فرمانداری آمل به تسخير مردم درآمد.
در نوشهر ماشين نيروهای سرکوبگر به آتش
کشيده شد .مردم کرمان ،بنر بزرگ قاسم
سليمانی را آتش زدند .در بابل ،تلويزيون و
فرمانداری اين شهر توسط مردم قيام کننده به
آتش کشيده شد .در شيروان ،دفتر امام جمعه
و در بندرعباس حوزه علميه اين شهر در
شعله های آتش سوخﺖ .در همين روز ،پرده
از سياسﺖ جديد جمهوری اسﻼمی و
نيروهای سرکوبگر آن برداشته شد که از
آمبوﻻنس برای انتقال بازداشﺖ شدگان و
جابجايی نيروهای سرکوب استفاده می
کردند.
روز جمعه ،اول مهر ،هفتمين روز
اعتراضات و خيزش و قيام بود ،روزی
سرنوشﺖ ساز برای ادامه مبارزات توده
های مردم ايران بود .در اين روز ،جمهوری
اسﻼمی با اتکا به حضور نيروهای حزب
اللهی و عوامل سرکوب خود در نمازهای
جمعه ،در چندين شهر بزرگ فراخوان
تظاهرات حکومتی داد .اما تاثير قدرت
خيزش ها و نبرد خيابانی مردم خشمگين
ايران آن چنان در فضای عمومی جامعه
تاثير گذار بود که قدرت مانور را از
جمهوری اسﻼمی گرفﺖ و فراخوان
تظاهرات حکومتی رژيم با شکستی
مفتضحانه روبرو شد .وقتی اين تاکتيک
رژيم به دليل حضور اندک نيروهای حزب
اللهی در تظاهرات شکسﺖ خورد ،جمهوری
اسﻼمی به وحشﺖ افتاد .در پی اين شکسﺖ و
رسوايی ،ابتدا اينترنﺖ در ابعادی سراسری
قطع شد و سپس نيروهای سرکوبگر رژيم،
برای جبران اين شکسﺖ با صدور اطﻼعيه
های تهديد آميز به حمايﺖ از رژيم رو به
زوال جمهوری اسﻼمی برخاستند .ارتش با
صدور اطﻼعيه ای مردم معترض و قيام
کننده را "اغتشاشگر" خواند و آنان را به
سرکوب تهديد کرد .سپاه پاسداران ،وزير
کشور و روزنامه های حکومتی با تهديد به
سرکوب و بازداشﺖ معترضان خيابانی و
تشکيل "پرونده های قضايی" برای آنان،
فضای سرکوب و رعب و وحشﺖ را تشديد
کردند .با اين همه ،هيچ يک از اقدامات و
ترفندهای سرکوبگرانه رژيم در مقابل
ايستادگی و مقاومﺖ قهرمانانه توده های
بپاخاسته موثر واقع نشد و غروب جمعه
مردم معترض با شعار "مرگ بر خامنه ای"

در بسياری از شهرهای ايران به تجمعات
اعتراضی ادامه دادند .چالوس ،کرمانشا،
مشهد ،سنندج ،بوکان،اُشنويه ،اصفهان،
مشهد و بسياری از شهرهای ديگر از جمله
مناطقی بودند که در غروب جمعه با
شعارهای "مرگ بر جمهوری اسﻼمی" به
مقابله با سرکوبگران رژيم برخاستند .در
تهران دسﺖ کم  ١۵منطقه شهری ،نظير
آرياشهر ،بلوار کشاورز ،صادقيه ،وليعصر،
بلوار فردوس ،هفﺖ حوض ،نارمک،
اکباتان ،تهران پارس و ستارخان از جمله
مناطقی بودند که جوانان دلير ،زنان شجاع و
مردم قهرمان بپاخاسته اين شهر به جنگ و
گريز شبانه با نيروهای سرکوبگر ادامه
دادند .در اين روز ،نيروهای سرکوب دسﺖ
کم در بلوار فردوس تهران و بوکان برای
مقابله با انبوه مردم معترض به سوی آنان
شليک مستقيم کردند .در اين روز مردم
مبارز اُشنويه برای ساعاتی کنترل شهر را
در دسﺖ گرفتند.
روز شنبه ،دوم مهر در هشتمين روز
اعتراض به قتل مهسا امينی ،تجمعات و
خيزش و قيام همانند روزهای گذشته در
مقياسی سرتاسری برگزار شد .در تهران
حضور اعتراضی مردم در مناطق مختلف
اين شهر پر رنگ تر شد .در شيراز جمعيﺖ
انبوه به خيابان آمدند .در زنجان صدای مردم
معترض بلندتر شد .معترضان در تبريز و
اراک و شهر ری ،با نبرد خيابانی ،نيروهای
سرکوبگر را فراری دادند .در اين روز،
وزير کشور جمهوری اسﻼمی برای مقابله با
طوفان خيزش مردم اعﻼم کرد :قطع اينترنﺖ
برای کنترل وضعيﺖ ضروری اسﺖ و تا
زمانی که مردم در خيابان هستند ،اينترنﺖ
قطع خواهد بود .در اين روز ،دانشجويان
دانشگاه تهران به خيابان آمدند و درگيری با
نيروهای سرکوب در جلوی دانشگاه تهران
شدت گرفﺖ .در کرج ،تهران ،رشﺖ،
آبادان ،اصفهان و بسيار از شهرهای ديگر،
تظاهرات با شدت بيشتری ادامه يافﺖ .در

ستارخان تهران ،جوانان شجاع و معترض
به وضعيﺖ موجود ،موتور نيروهای
سرکوب را آتش زدند .در هشتمين روز
اعتراض ،فرمانده نيروی انتظامی گيﻼن در
يک گفتگوی اختصاصی با سايﺖ گيل خبر،
ضمن اشاره به وجود اختﻼف ميان
فرماندهان و نيروهای ناجا پيرامون برخورد
با معترضان ،گفﺖ که "چند شب گذشته در
يک قدمی سقوط هستيم" و اگر اوضاع به
همين منوال پيش برود ،شهر در کنترل
معترضان قرار می گيرد.
روز يکشنبه ،مبارزات قهرمانانه مردم ايران
وارد نهمين روز خود شده اسﺖ .آنچه در
هشﺖ روز گذشته از کارنامه مبارزات توده
ای و نبردهای خيابانی مردم ايران در اذهان
جامعه ثبﺖ شده اسﺖ ،آنچه اکنون از دﻻوی
زنان ،شجاعﺖ جوانان و جسارت ستودنی
توده های بپاخاسته در اذهان داخلی و بين
المللی نقش بسته اسﺖ ،اگر چه بسيار بزرگ
و ستودنی اسﺖ ،اما ساده و آسان بدسﺖ
نيامده اسﺖ .جدای از هزينه های سنگين ۴۴
سال گذشته ،جدای از  ۴۴سال مبارزه بی
امان عليه سرکوب و بی حقوقی و کشتار،
طی همين هشﺖ روزی که از مبارزات
خونين و قهرمانانه توده های مردم ايران
گذشته اسﺖ ،جان های شيفته بی شماری به
خاک و خون کشيده شده اند .خبرگزاری های
خارجی دسﺖ کم از کشته شدن بيش از ۵٠
نفر و دستگيری صدها نفر از معترضان
توسط نيروهای امنيتی رژيم خبر داده اند.
عفو بين الملل از کشته شدن  ۴کودک در
هشﺖ روز گذشته خبر داده اسﺖ .با اين
همه ،ترديدی نيسﺖ که مبارزات قهرمانانه
جوانان و زنان و عموم توده های مردم ايران
که اينبار با جرقه قتل مهسا امينی حريق شد
و با نبردهای خيابانی دستگاه سرکوب رژيم
را در پشﺖ ديوار ايستادگی و مقاومﺖ
شکسﺖ داد ،تا سرنگونی انقﻼبی رژيم
سرمايه داری حاکم بر ايران ادامه خواهد
داشﺖ.
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شکست دستگاه سرکوب در
پشت ديوار ايستادگی و مقاومت مردم

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

مبارزات قهرمانانه توده های مردم ايران در
قالب خيزش و قيام و نبردهای خيابانی ،هم اکنون
سرتاسر ايران را فرا گرفته اسﺖ .اين مبارزات
که امر سرنگونی جمهوری اسﻼمی و دگرگونی
بنيادين در وضع موجود را در دستور کار
کارگران و توده های مردم ايران قرار داده ،اين
روزها وارد مرحله نوينی شده اسﺖ .آنچه اکنون
در جامعه جاريسﺖ ،قيام توده های خشمگين و به
ستوه آمده از وضعيﺖ فﻼکﺖ بار موجود اسﺖ که
آنان را به سمﺖ دگرگونی و تحوﻻت انقﻼبی
کشانده اسﺖ .انقﻼبی اجتماعی که قتل فجيع مهسا
)ژينا( امينی به حرکﺖ و سمﺖ و سوی آن شتاب
بخشيد.

قتل فاجعه بار مهسا امينی ،صاعقه ای نبود که
در آسمان بی ابر ايران جرقه زده باشد .اين مرگ
جانسوز که فواره های بلند خشم آن در چند روز
گذشته هستی جمهوری اسﻼمی را به آتش کشيده
اسﺖ ،در جامعه ای رخ داده که سال هاسﺖ
فضای عمومی آن با خشم و تﻼطم و انفجار توده
های معترض در آميخته اسﺖ .خشم و انفجاری
نهفته در جامعه ای انقﻼبی ،پويا و نيازمند
تغييرات بنيادين ،که دسﺖ کم از خيزش دی ماه
 ٩۶تا به امروز آبستن تکان های بزرگ
اجتماعی سﺖ .بر بستر فشردگی اين خشم آتشين
و شرايط انقﻼبی موجود در جامعه بود ،که مرگ
درصفحه ١٢

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
پسﺖ الکترونيک :E-Mail

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 :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

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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