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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 
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 برای ارتقاء شعارها
 تالش کنيم 

بحران سياسی که جامعه ايران با آن 
مبارزات .  شود تر می روست، پيوسته عميق روبه
تری به خود گرفته و  های مردم دامنه وسيع توده

پنج .  برد بست به سر می جمهوری اسالمی در بن
هفته است که اعتصابات دانشجوئی و کارگری، 

گسست  ای و نبردهای خيابانی، بی تظاهرات توده
اقدامات سرکوبگرانه رژيم، .  ادامه يافته است

کشتار و زندان تا کنون نتوانسته مانع از ادامه و 
در اين شرايط، آنچه که .  اعتالی جنبش گردد

انداز روشنی در برابر همگان قرار داده  چشم
است، وسعت و اعتالی روزافزون جنبش و 

های وسيع کارگر و زحمتکش به  آوری توده روی
تر مبارزه، اعتصابات عمومی  اشکال عالی

اقتصادی و سياسی، تلفيق اعتصابات و 
تظاهرات، اعتصابات سرتاسری سياسی و قيام 

ای برای سرنگونی رژيم ستمگر و  مسلحانه توده
 .ارتجاعی جمهوری اسالمی است

انداز، طرح شعارهای تبليغی و  با اين چشم
ای  برای اعتالی بيشتر  شعارهای عمل توده

جنبش، مقابله با شعارهای انحرافی و کمک به 
سوی پيروزی، حائز اهميت جدی  هدايت جنبش به

 . است
برای طرح هر شعار،  آنچه بايد همواره 
موردتوجه قرار گيرد،رابطه طرح شعار با 

ای که جنبش به  شرايط سياسی مشخص، مرحله
يافته و مراحلی است که جنبش پشت سر  آن دست

دهنده هدفی است  يک شعار، نشان.  گذاشته است
يافت تا وظائف موردنظر  که بايد به آن دست

از طريق طرح شعارهای راديکال .  تحقق يابند
منطبق بر شرايط عينی و سطح مبارزات، بايد 

ای شکلی آگاهانه و  کمک کرد تا مبارزات توده
هدفمندی به خود بگيرند و عمق و اعتالی 

ويژه  آنچه در اين شرايط، به.  بيشتری پيدا کنند
مهم است، شعارهای تبليغی و شعارهای عمل 

که يک شعار تبليغی در ميان  وقتی.  ای است توده
ها رسوخ کرد و توده گير شد، آنگاه زمان  توده

بنابراين .  تبديل آن به شعار عمل فرارسيده است
ها وجود  عبوری ميان آن فقط مرز غيرقابل نه

 . ندارد، بلکه الزم و ملزوم يکديگرند
هاست که شعار سرنگونی جمهوری اسالمی  سال

عنوان يک شعار تبليغی از سوی سازمان ما و  به
. شده است های سياسی ديگر مطرح برخی سازمان

شده  اين شعار اکنون به يک شعار عمل تبديل
ها اين شعار را به عمل مستقيم خود  است و توده

. اند برای سرنگونی جمهوری اسالمی تبديل کرده
ها به شعار عمل مستقيم  که اين شعار سال اين

تبديل نشد، به اين معنا نبود که تبليغ اين شعار 

های خيابانی  ای و خيزش تظاهرات توده 
سراسری پنجمين هفته خود را نيز پشت سر 

صدها هزار تن از جوانان ، زنان و .  گذاشت
ها شهر و استان  کارگران و زحمتکشان درده

کشور برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی به 
ناپذيری به مبارزه در  پا خاسته و به نحو خستگی
های مردم  توده.  اند کف خيابان ادامه داده

روزی  کشيده در اعتراضات و تظاهرات شبانه ستم
های راديکال و  خود با شعارها و تاکتيک

سنگربندی خيابانی، اراده خويش را برای به زير 

 ها  بندی از مبارزات کم نظير توده يک جمع
 در يک ماه گذشته

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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کنندگان  آموز در صف مقدم منهدم دختران دانش
 استحکامات حکومت دينی

 
سير حوادث در فضای انقالبی و متالطم ايران 
چنان شتاب گرفته است که بعضا اتفاقات يک 

در يک سوی اين .  روز آن در سال هم نمی گنجد
حوادث خونين و پرشتاب، توده های قيام کننده 
قرار دارند که با سلحشوری و بی باکی و حماسه 
آفرينی های کم نظير، بذر رهايی و انقالب را در 
سراسر کشور می افشانند و در سوی ديگر، 
رژيمی به غايت ارتجاعی، سفاک و تبهکار 

سال گذشته در لحظه  ۴٣ايستاده است که در 
لحظه های حاکميت ستمگرانه خود، مرگ را 

رژيمی بی رحم و .  کسب و کار خود کرده است
سرکوبگر که  برای تداوم حيات ننگين خود، با 

بی رحمی تمام، کودکان، زنان، جوانان و حتی 
 .زندانيان را نيز کشتار می کند

در يک ماهی که از قيام و نبردهای سلحشورانه 
مردم دلير ايران گذشته است، به همان نسبت که 
جوانان و توده های بپاخاسته با فداکاری و از 
جان گذشتگی حضور اعتراضی خود را در 
شهرها و محالت و کف خيابان ها تداوم بخشيده 
اند، پليس، دستگاه قضايی و مجموعه نيروهای 
سرکوب رژيم نيز با وحشيانه ترين و خشن ترين 
شيوه های ممکن، دانش آموزان و جوانان و زنان 

 . و مردم بپاخاسته را سرکوب و کشتار کرده اند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 نگذاريم زندان و زندانيان به
 سيبل تهاجم جمهوری اسالمی تبديل شود 

های  از آغاز دور جديد مبارزات سراسری توده
به بيان .  گذرد ماه می ايران بيش از يک  ديده ستم

شهريور که اعتراضات با  ٢۶ديگر از روز شنبه 
خاکسپاری ژينا در سقز شروع شد، اکنون ما 
وارد ششمين هفته اعتراضات سراسری عليه 

ی  اعتراضاتی که به گفته.  ايم کليت نظم حاکم شده
اين ديگه اعتراض نيست، "های بپاخاسته  توده

بهش نگين اعتراض، "، و يا "شروع انقالبه
شعارهايی که واقعيت امروز "  اش شده انقالب اسم

 .کنند جامعه را به روشنی بيان می
در اين مدت، رژيم جنايتکار حاکم از تمامی 

ابزارهای ممکن يعنی نيروهای مسلح، زندان و 
های  های مبلغ نظم حاکم برای سرکوب توده رسانه

بپاخاسته بهره جست، اما در عمل نه تنها موفقيتی 
تر و  ها را فروزان بدست نياورد، بلکه خشم توده

ای  خامنه.  ها عمق بيشتری بخشيد به مبارزات آن
رهبر خونخوار حکومت اسالمی که در روزها و 

های اول سکوت کرده و منتظر خاموش شدن  هفته
تر شدن  موج تظاهرات بود، وقتی که فروزان

ها را ديد، برای روحيه بخشيدن به سپاه  خشم توده
مزدوران خود و دادن مجوز سرکوب از جمله 
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کردند،    ها ادعا می   گونه که رفرميست   اشتباه بود و آن 
بايستی سرنگونی را کنار گذاشت و طالب رفرم    می 
اين شعار کامالً درست بود، اما هنوز  .  نه .  بود 

شدن آن به شعار عمل    شرايط سياسی برای تبديل 
ها رسوخ    اين شعار در ميان توده .  فراهم نشده بود 

در هر مرحله از مبارزات صحت آن آزموده  .  يافت 
ای    بود که به شعار عمل توده   ٩۶ شد و تنها در سال  

نمونه ديگر شعار اعتصاب عمومی  .  تبديل گرديد 
ها پيش توسط    سياسی و قيام مسلحانه است که از سال 

" سازمان ما تبليغ و ترويج شد و همواره تأکيد گرديد 
جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی  

تا جايی که بحث  ".  سياسی و قيام مسلحانه برانداخت 
بر سر شعار اعتصاب عمومی سياسی است، اين  
شعار، تنها در شرايط اعتالی پردامنه جنبش، در  
شرايطی که اوضاع سياسی جامعه به يک موقعيت  

توانست تبديل به شعار عمل    انقالبی انجاميده، می 
از همين روست که امروز به شعار  .  ای گردد   توده 

جا از نياز    شده و همه   های مردم ايران تبديل   خود توده 
به برپائی اعتصاب سرتاسری سياسی صحبت  

زمان با شعار    گونه که گفته شد، هم   اما همان .  شود   می 
اعتصاب عمومی سياسی، شعار قيام مسلحانه نيز از  

اين شعار  .  شده است   جانب سازمان ما پيوسته تبليغ 
اما تا زمانی که اعتصابات سراسری شکل نگرفته و  

ها تن از مردم به مبارزه مستقيم و علنی و    ميليون 
تواند به يک شعار    اند، نمی   تعرضی روی نياورده 

اما آيا در شرايطی که  .  ای تبديل گردد   عمل توده 
تالش برای برپائی اعتصابات سياسی سرتاسری به  

شده    های کارگر و زحمتکش تبديل   امر خود توده 
های سياسی مدافع منافع طبقه کارگر،    است، سازمان 

پيشروان جنبش کارگری، جوانان انقالبی که  
اکنون درصحنه نبردهای خيابانی حضور دارند،    هم 

بايد دست روی دست بگذارند و منتظر بمانند تا  
که قيام مسلحانه تبديل به شعار عمل شود و    وقتی 

در  !  وجه   هيچ   خود به قيام مسلحانه بيانجامد؟ به   خودبه 
. های موهوم نيست   بينی   مبارزه طبقاتی جای خوش 

درجايی که يک طبقه حاکم با يک دولت سرتاپا  
مسلح وجود دارد و تالش خواهد کرد هر قيام  
مسلحانه خودانگيخته را در خون غرقه سازد، بايد  

که در    از قبل برای برپائی اين قيام تدارک ديد تا اين 
لحظه قيام بدون آمادگی غافلگير نشد و يک قيام  

 . خودانگيخته غرق در خون نشود 
اصالً سؤال اين است که چرا امروز الاقل تا جايی  

کند،    که به جريانات چپ و کمونيست ربط پيدا می 
خواهان برپائی اعتصابات سراسری سياسی هستند؟  
پاسخ اين است که برای سرنگونی قهرآميز  
جمهوری اسالمی از طريق يک قيام مسلحانه،  
ً بايد از طريق اين اعتصابات يک لشکر   مقدمتا

ديگر    عبارت   به .  سياسی چندميليونی فراهم ساخت 
اما  مسخره  .  برای قيام مسلحانه، تدارک سياسی ديد 

است که کسی بگويد بايد برای يک قيام مسلحانه  
تدارک سياسی ديد، يعنی اعتصاب سرتاسری  

ای برپا کرد، اما برای    سياسی و تظاهرات توده 
کسی  .  قيامی که مسلحانه است، تدارک نظامی نديد 

که از تدارک سياسی برای قيام و سرنگونی  
زمان بايد از    کند، هم   جمهوری اسالمی صحبت می 

تدارک نظامی آن نيز سخن بگويد، واال صحبت از  
قيام مسلحانه برای سرنگونی دولت چيز ديگری جز  

ها گويا    برخی حتی از ميان چپ .  حرف مفت نيست 
فقط تدارک سياسی قيام را باور دارند، چراکه  

. زنند   محض صحبت از تدارک نظامی، جا می   به 
کنند که بدون تدارک نظامی برای    اينان درک نمی 

های رزمی، گردآوری    يک قيام ازجمله ايجاد جوخه 
سالح، يادگرفتن طرز استفاده از سالح، ساختن  

های دستی مقابله با نيروی نظامی دشمن،    سالح 
های تدافعی و    آموزش نظامی و آموختن تاکتيک 

تعرضی در نبردهای خيابانی و شهرها و روستاها،  
های مالی قيام و غيره توسط پيشروترين    تأمين هزينه 

ترين    ترين نيروهای نبرد ، حتی بزرگ   و آماده 
ای در پی نخواهد داشت    اعتصابات سياسی نيز نتيجه 

تواند    و هيچ بحث و صحبتی از سرنگونی رژيم نمی 
ها معموالً به سفسطه متوسل    آن .  در ميان باشد 

کنند که گويا تدارک قيام    شوند و چنين وانمود می   می 
آوری به قيام و عمل مسلحانه جدا از    به معنای روی 

که برعکس، يکی از وظايف    درحالی .  هاست   توده 
مهم تدارک نظامی قيام، جلوگيری از يک قيام  

توان از يک قيام    اما تنها زمانی می .   زودرس است 
دهی برای    زودرس جلوگيری کرد که سازمان 

تدارک قيام صورت گرفته باشد و قدرت بازدارندگی  
 . يک قيام زودرس وجود داشته باشد 

يک سازمان سياسی که مدافع  منافع طبقه کارگر  
کند، همواره بايد    است و برای سوسياليسم مبارزه می 

ای را در    ترين شعارهای تبليغی و عمل توده   مناسب 
که هنوز    های مناسب آن مطرح کند ولو اين   موقعيت 

. به شعار عموم مردم در مبارزات تبديل نشده باشد  
شعار آزادی زندانی سياسی، هموار يک شعار  
تبليغی ما بوده است، اين شعار امروز تبديل به شعار  

که هنوز در بسياری از    عمل شده است، ولو اين 
اين بدانمعنا نيست که اين  .  شود   مبارزات مطرح نمی 

های مردم توان طرح و    گير نشده و توده   شعار توده 
عوامل ديگری غير از  .  عملی کردن آن را ندارند 

تواند بر سر طرح اين شعار مانع ايجاد    آمادگی می 
يک شعار عمل    اما از آنجائی که اين .  کرده باشد 

تواند در تمام تظاهرات    ای است، همين فردا می   توده 
وظيفه نيروی آگاه و  .  و اعتصابات مطرح گردد 

پيشرو است که آن را به شعار عمومی تبديل کند،  
بر  .  چراکه اين آمادگی در ميان مردم وجود دارد 

همين منوال است شعارهای ديگری از نمونه شعار  
اين شعار اکنون  .  حکومت شورايی   -نان آزادی   -کار 

سال است که از سوی سازمان ما    ٣٠ متجاوز از  
اين شعار وظايف يک مرحله  .  شده است   مطرح 

ها    در طول اين سال .  جنبش را در خود جمع دارد 
فقط جوانب مختلف آن ترويج، بلکه پيوسته    نه 

به يک شعار    ٩۶ اين شعار از سال  .  شده است   تبليغ 
شده و از همين روست که به اشکال    عمل تبديل 

های    مختلف توسط کارگران و دانشجويان و سازمان 
. شده است   چپ نيز مطرح و به يک شعار مبرم تبديل 

سال پيش در اعتصابات کارگری و    ۵ اين شعار که  
تظاهرات دانشجوئی به شعار اصلی تبديل گرديد،  

معنا    اين بدان .  در مبارزات کنونی هنوزغايب است 
دليل آن  .  نيست که تبديل به شعار عمل نشده است 

عنوان    البته در اين است که هنوز کارگران به 
ای گسترده    حامالن اصلی اين شعار در مقياس توده 

محض    اند و به   در جنبش کنونی حضور نيافته 
تر، يگانه شعار عمده    پيشرفت جنبش به مرحله عالی 

لذا بر پيشروان  .  کننده جنبش خواهد بود   و تعيين 
جنبش کارگری و نيروهای راديکال و جنبش  

اکنون اين شعار را در    دانشجوئی است که از هم 
چراکه اين شعار ، تنها  .  سطحی گسترده مطرح کنند 

ای در ابعاد ميليونی خواهد    شعار بسيج کننده توده 
ها کنونی جنبش و شعارهای آن    يکی از ضعف .  بود 

 . نيز نبود يک چنين شعاری است 
ترديدی نيست که عموم کارگران و زحمتکشان از  

های سياسی و    ديکتاتوری و اختناق و نبود آزادی 
برند و يکی از مطالبات    حقوق دمکراتيک رنج می 

ها آزادی است، اما اين به تنهائی برای    مهم آن 
حضور ميليونی کارگران و زحمتکشان در جنبش  

صرف شعار مرگ بر  .  کنونی، کافی نيست 
تواند    ديکتاتور يا مرگ بر جمهوری اسالمی نمی 

محرک و فراخوانی به حضور ميليونی کارگران و  
. زحمتکشان برای پيوستن به جنبش جاری باشند 

خواهند بدانند،     ها بيکار در جامعه ايران می   ميليون 
شود،    ها چه می   تکليف حق کار و اشتغال آن 

کنند    ها کارگری که در زيرخط فقر زندگی می   ميليون 
خواهند بدانند که در شرايط مادی و معيشتی و    می 

ها چه تغييری رخ خواهد داد و آيا اين    رفاهی آن 
ها را به هدف بزرگشان نزديک خواهد    مبارزه آن 

ها ميليون تن از مردم ايران که خواهان    کرد؟ ده 
خواهند بدانند    برافتادن جمهوری اسالمی هستند، می 

با سرنگونی جمهوری اسالمی چه چيزی جای آن  
 . را خواهد گرفت 

امروز يکی از شعارهای برجسته و درخشان جنبش  
" مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر "کنونی  

ها تن از مردمی که هنوز به جنبش    اما ميليون .  است 
خواهند بدانند که حکومت غير    اند، می   نپيوسته 

ستمگر چگونه حکومتی است؟شعار حکومت  
شورابی که قدرت را در دست خود مردم قرار  

دهد، خودشان حاکم بر سرنوشت خويش    می 
زيرا  .  شوند، به تمام ابهامات پاسخ خواهد داد   می 

توانند بر    اند، نمی   مردمی که بر سرنوشت خود حاکم 
بنابراين اگر قرار است جنبش  .   خود ستم روا دارند 

ها تن را    کنونی از اين مرحله فراتر رود و ميليون 
در برگيرد، شعار کار، نان، آزادی، حکومت  

اکنون طرح    شورايی يکی از شعارهايی است که هم 
 . ای  نياز مبرم جنبش است   آن در هر مبارزه 

بنابراين، در شرايط کنونی جنبش، يکی از وظائف  
مهم هر هوادار، فعال و عضو تشکيالتی سازمان ما  
و هر نيروی انقالبی که خواهان سرنگونی  
جمهوری اسالمی، بسط و توسعه جنبش  و کسب  
قدرت سياسی توسط کارگران و زحمتکشان  

آيی، تظاهرات    باشد، اين است که در هر گرد هم   می 
های    و اعتصاب ، در هر کارخانه و محله، در شبکه 

اجتماعی و به هر طريق ممکن به طرح و اشاعه  
شعارهايی بپردازد  که بتواند جنبش را به يک  

 . دهد   مرحله باالتر سوق می 
تا به امروز شعارهای مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر  
جمهوری اسالمی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه  
چه رهبر، زن، زندگی، آزادی، شعارهای عمومی  

بايد برای ارتقاء اين شعارها که  .  جنبش بوده است 
 . گامی در جهت پيشرفت جنبش است، تالش نمود 

 -آزادی   -نان -کار .  زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد،  .  حکومت شورابی 

.  نابود باد ستم و تبعيض عليه زنان .   اعتصاب 
برای  .  اعتصاب سرتاسری سياسی را برپا داريم 

از  .  برپائی يک قيام مسلحانه تدارک نظامی ببينيم 
نمونه شعارهايی است که از اکنون بايد برای تبديل  

 .         ها به شعارهای اصلی جنبش تالش کرد   آن 
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های دخترانه شده و تعداد  ديد وارد دبيرستان
ً از مدارس  زيادی از دانش آموزان را مستقيما

مهر، مأمورين سرکوب با  ٢۶در .  اند ربوده
بهمن  ٢٢ورود به کالس درس در مدرسه 

شهر، پروانه صالح نيا را بعد از کشيدن  شاهين
در .  موی سر و زدن دستبند، با خودشان بردند

يک "  مائده"اروميه مدير مدرسه دخترانه 
آموز را که در کالس گفته بود مرگ بر  دانش

ديکتاتور، مورد ضرب و شتم قرار داده و سر او 
که به  نحوی را چند بار به ديوار کوبيده است به

آموز در بيمارستان منجر  بستری شدن اين دانش
در المرد"  زينبيه"  معاون مدرسه .  شده است

آموزانی که عکس خمينی را از  دانش)  پور حسن(
هايشان کنده بودند، برای مجازات به دستگاه  کتاب

در اصفهان شمار .امنيتی معرفی کرده است
زيادی از دانش آموزان بازداشت و تعدادی از 

آباد  دولت"  کانون اصالح و تربيت"ها به  آن
های  به گفته شورای هماهنگی تشکل.  اند شده منتقل

آموز، بدون  صنفی فرهنگيان، اين کودکان دانش
. شوند تفکيک درميان ساير مجرمين نگهداری می

در استان قزوين که دانش آموزان چند دبيرستان 
وپرورش اين  دخترانه واقع در ناحيه يک آموزش

استان تجمعات اعتراضی و تظاهرات خيابانی 
برپا کرده بودند، مديران دبيرستان دخترانه 

عکس و "  شاهد نرگس"و "  شايستگان"
مشخصات چند تن از همين دانش آموزان را در 

ها  اختيار نيروهای امنيتی قراردادند که با آن
در يورش وحشيانه نيروهای .  برخورد شود

سرکوب به يک مدرسه دخترانه در اردبيل، 
که در اثر ضربات نيروهای "  اَسرا پناهی"

شده بود جان  سرکوب به بيمارستان فاطمی منتقل
سختی مصدوم شدند و  چندين تن ديگر به.  باخت

تعداد ديگری از دانش آموزان بازداشت و ربوده 
دمحمرضا پناهی برادر اَسرا پناهی که زير .شدند

فشار و شکنجه وادار به اعترافات دروغين و 
اجباری شده بود تا عارضه قلبی خواهرش را 
تأييد کند، ساعاتی بعدازاين که اين اعترافات از 

فشار .صداوسيما پخش شد اقدام به خودکشی کرد
آموز  ويژه دختران دانش بردانش آموزان به

دانش آموزان را .  ازپيش تشديد شده است بيش
برند  اجبار به مراسم مذهبی و ايدئولوژيک می به

کاری متوسل  زور و کتک و بدين منظور به
ها را  از دانش آموزان بازجويی و آن.  شوند می

معترضين .کنند وادار به اعترافات دروغين می
رسانند اما علت مرگ را  جوان را به قتل می

خودکشی و بيماری و داليل نخ نمای ديگری 
حتی به دانش آموزان ابتدايی نيز .  کنند اعالم می

رحم نکرده و به برخی از اين مدارس گاز 

حجاب بهانه است، کل "شده بود شعارها نيز گفته
حضور دانش آموزان مدارس ".نظام نشانه است

در کف خيابان و پيوستن به مبارزات سراسری 
نيز گرچه با دور افکندن روسری آغاز شد اما 
بالفاصله به قلب ارتجاع حاکم شليک شد و کل 

درخشش دانش آموزان .نظام را نشانه گرفت
کننده بوده  آموز چنان خيره ويژه دختران دانش به

فقط تحسين و ستايش همگان در داخل  است که نه
حال بهت و  کشور بلکه تحسين و ستايش و درعين

دانش .  حيرت جهانيان نيز را در پی داشت
آموزان مدارس دخترانه با اقداماتی ساده، با 
اعتراضات و تجمعات مکرر خود در مدارس و 

های خود،  فقط خواست با تظاهرات خيابانی نه
خواهانه و  های دموکراتيک و آزادی بلکه خواست

های مردم را به گوش  برابری طلبانه عموم توده
افکار عمومی جهان رساندند و ارتجاع حاکم را 

دار  اعتراضات ادامه.  حسابی به مخمصه انداختند
دانش آموزان و نفی حکومت دينی و معيارهای 
جمهوری اسالمی، نشان داد که ارتجاع اسالمی 

ها  دربرده سازی کودکان و نوجوانان و تبديل آن
آزار و بچه مسلمان  به مشتی موجودات بی

کلی ناکام مانده و در تمام  فرمان رهبر، به به گوش
. زده است ها بيهوده خشت بر آب اين سال

استحکامات چندين ساله حکومت دينی، از 
. آموز به لرزه افتاد خروش دختران دانش

ای بزرگ و کاری ، اين بار از جايی بر  ضربه
 .پيکر رژيم فرود آمد که انتظارش را نداشت

فقط بر فرق سر استحکامات دينی و  ضربه اما نه
ايدئولوژيک نظام پوسيده واردشده بود بلکه کل 
نظام حاکم و دستگاه سرکوب آن را نيز به چالش 

که گيجی ضربه  خورده همين ارتجاع زخم.  کشيد
رحمانه  بار و بی از سرش پريد، سرکوبی خشونت
جويی از دانش  را در پيش گرفت و برای انتقام

. آموزان و معترضان به هر جنايتی دست زد
ً به روی کودکان و  نيروهای مسلح رژيم مستقيما

ها  دانش آموزان گلوله جنگی شليک کردند و ده

کودک و نوجوان را به قتل رساندند، اسامی و 
تن از آنان انتشاريافته که يک نفر  ٣٠مشخصات 

 ١٢سال و بقيه همه بين  ١٧سال و يک نفر  ١٨
صدها تن از دانش آموزان .سال سن دارند ١۶تا 

ها و مراکز  شده و به زندان مدارس تهران ربوده
در برخی .  اند شده امنيتی و نامعلومی منتقل

آموز مورد  ها تن از دختران دانش مدارس ده
ضرب و شتم قرارگرفته و با همدستی کامل مدير 
مدرسه با نيروهای سرکوب و اطالعاتی رژيم به 

برخی مدارس به .  اند شده دستگاه امنيتی معرفی
ها  محل استقرار نيروهای سرکوب و تجهيزات آن

های  های بدون شماره، ماشين ون.  اند شده تبديل
توان داخل آن را  بزرگ سپاه که از بيرون نمی

کشيدن جمهوری اسالمی و تعيين تکليف قطعی با 
در موارد متعددی .  اند تمام نظم موجود نشان داده

های بسيج ، دفاتر و مراکز اسالمی و  پايگاه
خودروهای سپاه و نيروی انتظامی را به آتش 

های مردم و جوانان مبارز، در  توده.  اند  کشيده
برابر يورش مزدوران سرکوبگر حکومتی 

شوند ، هراسی به  باروحيه اعتراضی ظاهر می
گری  دهند و در برابر وحشی دل راه نمی

خواران حکومتی و شليک گلوله و گاز  جيره
وگريز خيابانی مقاومت  آور، با جنگ اشک
رحمانه و  رغم سرکوب و کشتار بی به.  اند نموده

رغم اقدامات  های گسترده و به بازداشت

کارانه رژيم از نمونه ربودن معترضين و  جنايت
ها، اين مبارزات و نبردهای  آتش زدن زندان

خيابانی ادامه يافته و پيوسته عمق و گسترش 
تمام شواهد حاکی از اين .بيشتری يافته است

خواهانه و  واقعيت است که جنبش انقالبی آزادی
 .برابری طلبانه را سرباز ايستادن نيست

عالوه بر دانشجويان، دانش آموزان شجاع و 
وخروش  مثابه بخش پرجوش مبارز مدارس نيز به

اين جنبش که از همان آغاز همپای زنان و 
های گوناگون مردم، فرياد  جوانان و طيف

اند، از مقطعی که  خواهی سر داده آزادی
دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف مورد هجوم 
وحشيانه و قهری اوباشان و مزدوران حکومتی 

تری وارد  قرار گرفت، در ابعاد گسترده
اعتراضات خيابانی شدند و به مبارزات سراسری 

حضور پررنگ دانش آموزان مدارس .پيوستند
ويژه حضور چشمگير و افتخارآفرين دختران  به

آموز، تظاهرات خيابانی با شعارها و  دانش
اقدامات راديکال، جبهه انقالب و مبارزان 
خيابانی را تقويت کرد و ضربه مهمی بر پيکر 

آموز  جسارت دختران دانش.  ارتجاع حاکم نواخت
در آتش زدن روسری نماد حجاب اسالمی، 

های درسی و  درآوردن عکس خمينی از کتاب
پاره کردن و آتش زدن و به خاک افکندن و 

گذار و قائد اعظم  لگدکوب کردن تصويری که پايه
و در زمره مقدسات اصلی جمهوری اسالمی که 

فردی  يک حکومت دينی است، پديده منحصربه
بود که در طول بيش از چهار دهه حاکميت 

. ننگين اين رژيم کسی نظير آن را نديده بود
ها شهر و استان  آموز درده پيوستن دختران دانش

کشور به مبارزات سراسری با شعار مرگ بر 
ديکتاتور و زن، زندگی، آزادی شورونشاط 

تری را در صفوف جنبش انقالبی دامن زد،  فزون
اين جنبش را تقويت کرد و آن را گامی جلوتر 

 .برد
پيش از آن بر همگان آشکارشده بود که موضوع 

حتی در .  روسری و حجاب تمام مسئله نيست

 کنندگان استحکامات حکومت دينی آموز در صف مقدم منهدم دختران دانش
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کنندگان  آموز در صف مقدم منهدم دختران دانش
 استحکامات حکومت دينی

 .اند آور شليک کرده اشک
دستگاه سرکوب و اطالعاتی رژيم، مديران همه 

فشار  ويژه مدارس دخترانه را تحت مدارس به
گذاشته است که دانش آموزان معترض را معرفی 

رغم همکاری برخی مديران ازجمله  به.  کنند
مديران سرسپرده و ترسو و بزدل با دستگاه 
امنيتی که در حکم بازوی اجرايی دستگاه 
سرکوب عمل کردند و بايد پاسخ گوی اين عمل 
ننگين و شنيع خود باشند، بسياری از مديران به 

اند و همچنان زير  خواست دستگاه امنيتی تن نداده
در تهران مدير يک دبيرستان واقع در .  فشارند
وپرورش به خاطر احضارها و  آموزش ۴منطقه 

تهديدهای مکرر و متوالی دستگاه اطالعاتی و 
حراست که مرتباً زير فشار بود دچار ايست قلبی 

معصومه عقاب نشين مدير .شد و جان باخت
ای در کرج که حاضر نشد فيلم  هنرستان حرفه

دوربين مداربسته را به مأموران امنيتی بدهد و 
شده و به مکان نامعلومی  را پاک کرد، ربوده  آن

جواد رضايی مدير دبيرستان .  شده است منتقل
نيز به خاطر حمايت از اعتراضات  ٣شاهد ناحيه 

 .دانش آموزان از کار برکنار شد
. رحمانه ادامه دارد سرکوب و کشتار بی

ً درحال افزايش است بازداشتی ها  زندان.ها مرتبا
اند از افرادی که پس از آغاز تظاهرات  پرشده

. اند های شهری دستگيرشده ای و خيزش توده
شدگان، صدها نوجوان و کودک  درميان بازداشت

آموز قرار دارند که همه  ازجمله دختران دانش
 .کند ها را تهديد می گونه خطر آن

اگرچه اعتصابات گسترده و سراسری دانشجويان 
ای و  مهر و همچنين تظاهرات توده ٣٠در 

آموز  نبردهای خيابانی و تظاهرات دختران دانش
ها شهر ديگر در همين روز و  در تهران و ده

بار ديگر نشان داد که  روزهای قبل و بعد آن يک
توان جلو  با سرکوب و بازداشت و زندان نمی

روند رو به رشد جنبش انقالبی را گرفت، اما 
درپی نوجوانان  شرايط حساس جامعه و ربودن پی

ويژه دختران جوان و کم سن و سال، اين  به
گذارد  ضرورت را پيش پای همه آزاديخواهان می

شدگان و کل  که برای رهايی فوری بازداشت
نبايد .های مؤثری بردارند زندانيان سياسی گام

خوار جمهوری  گذاشت ليست قربانيان رژيم خون
ای چون،  های نشکفته اسالمی  و پرپر شدن گل

زاده،  نيکا شاکرمی، حديث نجفی، سارينا اسماعيل
حنانه کيا، مينو مجيدی، غزاله چالوی و مهسا 

اين واقعيت که رژيم .  تر شود امينی طوالنی
سرکوبگر جمهوری اسالمی در واپسين روزهای 
حيات ننگين خود ممکن است به هر جنايتی دست 

 .کند بزند،چنين ضرورتی را دوچندان می
شدگان و تعداد زندانيان  گرچه آمار بازداشت

شود در جريان  نشده اما تخمين زده می اعالم
اعتراضات پنج هفته اخير چندين هزار نفر 

اند که  شده ها شهر کشور بازداشت و زندانی درده
ها را دانشجويان و نوجوانان  صدها تن آن

برخی منابع .  دهند آموز تشکيل می دانش
های مستقل حقوق بشری، تعداد  وسازمان

هزار نفر و آمار  ٧بازداشتی ها را متجاوز از 
اند که رقم واقعی  نفر اعالم کرده ١٨۵ها را  کشته

ً از اين بيشتر است حدود يک هفته قبل، .  قطعا
احمد عليرضا بيگی نماينده تبريز در مجلس 

بازداشتی ازجمله  ٣٠٠٠شورای اسالمی، از 
 . آموز تنها در زندان فشا فويه خبر داد دانش ٢٠٠

کنند و  گرچه اين مرتجعين حقايق را پنهان می
دهند، اما از روی همين  آمار درستی ارائه نمی

توان به دامنه بسيار گسترده و وسيع  آمار نيز می
سرکوب بسيار شديد و .های اخير پی برد بازداشت
شمار .  رحمانه است بار و بی خشونت

شدگان بسيار باالست و بايد آن را جدی  بازداشت
از دانش آموزان و دانشجويان زندانی، .  گرفت

کارگران زندانی و کل زندانيان سياسی بايد 
جانبه به دفاع و حمايت برخاست و  طور همه به

اين .  های عملی برداشت برای رهايی آنان گام
بسيار درست و بجاست که شعار آزادی زندانيان 
سياسی به شعارهايی که درنبردهای خيابانی و 

. شود افزوده شود ای سر داده می تظاهرات توده
تر اما اين است که با  تر و ضروری درست

دهی اقدام عملی برای آزادی دانش  سازمان
آموزان و کل زندانيان سياسی وارد ميدان 

دهی تجمعات وسيع و گسترده  سازمان.شد
ها و حاميان زندانيان سياسی در برابر  خانواده
ها و دستگاه قضايی و ساير نهادهای  زندان

دار و انتشار وسيع و  حکومتی، پيگيری  ادامه
گسترده اسامی و مشخصات زندانيان و محل 

ها و انعکاس اخبار و ساير اطالعات  نگهداری آن
کاران  تواند اهداف و نيات شوم جنايت مربوطه می
ها و نيز سر به  خبر گذاشتن خانواده حاکم در بی

نيست کردن تدريجی يا در اقداماتی از نمونه آتش 
 .ها را تا حدی خنثی کند زدن زندان

طور خاص به دانش آموزان  تا آنجا که به
ها  ها و وابستگان آن گردد، عالوه بر خانواده برمی

که با هر وسيله ممکن از تجمع در مدارس و 
مقابل زندان و دستگاه قضايی گرفته تا مقابل 
مجلس، نبايد بگذارند فرزندانشان در دست 

ای  هيچ شبهه معلمان مدارس بی.  جالدان بمانند
دارند از شاگردان خود حمايت کنند، اجازه  وظيفه

های سرکوب و امنيتی به مدارس  ندهند پای ارگان
باز شود و افزون براين بايستی مجدانه پيگير 

آموزانی باشند که  وضعيت و آزادی دانش
معلمان سراسر کشور و .  اند شده بازداشت

ها،  در قبال تمام دانش  های مستقل آن تشکل
اند و بايستی در صف مقدم دفاع  آموزان مسئول

معلمان سراسر کشور .  از دانش آموزان باشند
درنگ و با تمام قدرت بايستی در حمايت از  بی

ها وارد  دانش آموزان و برای آزادی فوری آن
وقت آن است که معلمان و .  ميدان شوند

های مستقل معلمان در اعتراض به  تشکل
سرکوب و بازداشت دانش آموزان به پا خيزند و 
با ابزارهای مؤثری که در اختياردارند کودکان و 
نوجوانان اسير در چنگال دژخيمان را نجات 

های  از معلمان مبارز و زحمتکش و تشکل.دهند
ها خصوصاً شورای هماهنگی  مستقل آن

های صنفی فرهنگيان ايران که طی دو سه  تشکل
سال گذشته چندين اعتصاب و تجمع سراسری 

رفت  اند، انتظار می آميزی را سازمان داده موفقيت
که در اعتراض به اقدامات دستگاه سرکوب و 

بازداشت و کشتار دانش آموزان و معترضين، 
خوشبختانه .  فراخوان اعتراض و اعتصاب بدهند

با صدور بيانيه و فراخوان اعتصاب، گرچه 
گيری درستی را پيشه  قدری با تأخير اما سمت

مهر  ٣٠و  ٢٧شورای هماهنگی در بيانيه .  کرد
عزای )  مهر   ٣٠و  ٢٩و  ٢٨(البته سه روز 

اما اين تاکتيک را کسی .عمومی هم اعالم کرد
تاکتيک اعالم عزای عمومی  .  جدی نگرفت

تنها اصالً کافی و حالل هيچ مشکلی نبود و  نه
ً تاکتيکی خنثی و بی خاصيت بود، بلکه از  اساسا

تر بود  شرايط سياسی و جاری جامعه بسيار عقب
توانست تأثيری روی روندهای جاری  و نمی
اما تاکتيک اعتصاب و اعالم دو روز .  بگذارد

تاکتيک درست و )  يکم و دوم آبان(  اعتصاب 
فقط مؤثر و مثبت بلکه پاسخ  مناسبی است که نه

شورای .به يک نياز فوری جامعه نيز هست
 :مهر خود نوشت ٢٧هماهنگی در بيانيه مورخ 

ی معلمان ايران،  حاکمان، بايد بدانند که جامعه"
کند و اعالم  ها و سبعيت را تحمل نمی اين قساوت

ها و  دارد که ما از مردم هستيم و آن گلوله می
زنيد،  ها به مردم می هايی که در خيابان ساچمه

نفس .  دهد روح و جان ما را هدف قرار می
توانيم  آميخته و ما نمی آموز با نفس ما درهم دانش

ی باروت و آتش و ساچمه، روی  در ميانه
سياه تمرکز کنيم و برايمان مهم نباشد که حال  تخته

اگر مردم و .  فرزندان اين سرزمين چگونه است
زند، ما هم بخشی از اين فرياد و  جامعه فرياد می

شورای هماهنگی برای روز  .تظلم خواهی هستيم
 .کند آبان تحصن اعالم می ٢  و دوشنبه ١يکشنبه 

ما معلمان در اين دو روز در مدارس حاضر 
های درس  شويم، اما از حضور در کالس می

های  شورای هماهنگی تشکل .کنيم داری می خود
صنفی فرهنگيان ايران با برگزاری اين 

ها، بار ديگر همراهی خود را با مردم  تحصن
های  کند که خواسته اعالم و به حاکميت اعالم می

بنيادين معلمان به رسميت شناختن حق اعتراض 
مردم، آزادی بدون قيد و شرط تمامی دانش 
آموزان است و تا زمانی که دانش آموزان به 
مدرسه برنگردند و حاکميت دست از کشتار مردم 

حق مردم را با  و  کودکان برندارد و صدای به
گلوله جواب دهد، به اعتراضات خود ادامه 

 . "دهيم می
مهر تحت  ٣٠شورای هماهنگی در بيانيه مورخ 

" هفته همبستگی خانه و مدرسه و خيابان"عنوان
ضمن تأکيد بر مفاد بيانيه قبلی، گامی فراتر 

شورای هماهنگی اعالم کرد اگرچه فراخوان .نهاد
تجمع اعتراضی مستقيمی برای حوادث اخير 



 ۵ ٩٩٣شماره   ١۴٠١آبان   ٢    5

١از صفحه   

 نگذاريم زندان و زندانيان به سيبل تهاجم جمهوری اسالمی تبديل شود

از آغاز موج جديد مبارزات اقشار مختلف مردم 
ايران ، هرچه مبارزات خيابانی، مقاومت و 
ايستادگی مردم جان به لب رسيده تداوم بيشتری 
يافته، جمهوری اسالمی و نيروهای سرکوب آن 
نيز برای جلوگيری از تعميق مبارزات جاری 

پوشيده .  مردم چهره خشن تری به خود گرفته اند
نيست اين وحشی گری عنان گسيخته نيروهای 
سرکوب، و به کارگيری شيوه های خشن تری از 
کشتار و مرگ، نه برخاسته از قدرت رژيم، که 

دقيقا، ناشی از ناتوانی و استيصال و شکست  
جمهوری اسالمی در مقابله با مبارزات قهرمانانه 

. زنان و جوانان و توده های بپا خاسته است
رژيمی که اين روزها از فرط استيصال به تهاجم 
به زندان و کشتار زندانيان در تعدادی از زندان 

 .    های کشور روی آورده است
ايجاد انفجار و آتش سوزی و تيراندازی در 

و "  درگيری"زندان و کشتار زندانيان به بهانه 
از جمله مواردی "  فراز از زندان"و "  اغتشاش"

هستند که جمهوری اسالمی در اين روزهای 
خيزش جنبش، زندان و زندانيان را در سيبل 

آنچه در .  تهاجم و کشتار خود قرار داده است
مهر در زندان اوين به  ٢٣شامگاه روز شنبه 

وقوع پيوست، حادثه ای نبود که از سر اتفاق رخ 
ايجاد آتش سوزی در زندان اوين و .  داده باشد

اين  ٨و  ٧پيامد آن به رگبار بستن زندانيان بند 
زندان مخوف، نه اولين که سومين تهاجم 
جمهوری اسالمی به زندان و زندانيان در يک 

تهاجمی که دستگاه قضايی  تعداد .  ماه گذشته بود
زندانی و   ٨کشته شدگان يورش به اوين را 

فاجعه .  نفر اعالم کرد ۶٠زخمی ها را بيش از 
ای که شاهدان عينی از کشته شدن ده ها زندانی 

 .  خبر داده اند
تهاجم اول، در شامگاه اول مهر در زندان اُشنويه 

در اين روز، شبکه های مجازی از .  رخ داد
بروز اتفاقاتی در اين شهر از جمله از کنترل 
خارج شدن شهر اُشنويه از دست نيروهای رژيم 

روز دوم مهر نيز، خبر تسخير زندان .  خبر دادند
امنيتی اُشنويه توسط جوانان غيور و مردم 
بپاخاسته  اين شهر به سرعت در شبکه های 

به دنبال انتشار اين .  مجازی به گردش درآمد
خبر، گسيل و تهاجم وسيع نيروهای امنيتی 
جمهوری اسالمی برای سرکوب مردم بپاخاسته 

. اُشنويه و زندانيان اين شهراز هر سو آغاز شد
اينکه در تهاجم وحشيانه نيروهای وحشی 
جمهوری اسالمی به زندان اُشنوبه چه بر سر 
زندانيان آمد و چه تعداد از آنان در اين تهاجم 

تنها يک .  جان باختند، هرگز آماری منتشر نشد
روز بعد از يورش جمهوری اسالمی به زندان 
امنيتی اُشنويه، دستگاه قضايی و خبرگزاری های 
وابسته به رژيم از قول دادگستری آذربايجان 
غربی، خبر آزاد کردن زندانيان توسط مردم را 

"تکذيب و اعالم کردند سوم [در زمان حاضر : 
شهرستان اُشنويه و زند ان مرکزی اين ]  مهر

 ".شهرستان در امنيت کامل بسر می برند
مهر در زندان  ١٧تهاجم دوم، روز يکشنبه 

خبر درگيری و شورش .  الکان رشت اتفاق افتاد
در زندان الکان پس از آن رسانه ای شد که 
غروب يکشنبه ستون دودی بر فراز اين زندان 

شب "در اين حادثه که از آن به عنوان .  ديده شد

ياد می شود، پليس گارد "  خونين زندان رشت
و "  شورش"ضد شورش به بهانه مقابله با 

، تهاجم "قصاصی"درگيری تنی چند از زندانيان 
خونينی را به زندان و زندانيان الکان شروع 

نيروهای ويژه پليس، تمامی راه های منتهی .  کرد
به زندان را مسدود کردند و پس از آن با يورش 

شدت .  به زندان، زندانيان را به رگبار بستند
تهاجم و حمله به زندانيان الکان آنچنان شديد بود  
که به گفته شاهدان عينی تعداد جانباختگان و 
مجروحان اين تهاجم وحشيانه ده ها نفر بوده 

در يک کليپ صوتی که در شب حادثه از .  است
داخل زندان منتشر شد، فردی فرياد می زند و از 
مردم می خواهد تا به آن ها در زندان الکان 

او همچنين می گويد تعدادی از .  کمک برسانند
با اين همه و به رغم کشته .  زندانيان کشته شده اند

شدن تعداد زيادی از زندانيان الکان، فاجعه شب 
خونين زندان رشت نيز همانند زندان اُشنويه در 
هياهوی جعل اخبار جمهوری اسالمی و ضد و 
نقيض گويی های مسئوالن زندان و دادستان 
گيالن و عدم واکنش مناسب جامعه در هاله ای از 

تا جاييکه نه تعداد کشته .  ابهام و سکوت گذشت
شدگان اين فاجعه معلوم شد، نه تعداد مجروحان 
آن و نه نقشی که نيروهای سرکوب در کشتار 

تنها .  زندانيان داشتند، معلوم و مشخص گرديد
خبر رسمی، اظهار نظر دادستان رشت بود که به 
شيوه معمول، ماجرا را به گردن زندانيان انداخت 

 .خبر داد" برخی از زندانيان"و از کشته شدن 
فاجعه سوم اما بر خالف انتظار جمهوری 

آتش سوزی .  اسالمی به گونه ای ديگر رقم خورد
و تهاجم به زندان و زندانيان اوين که در شامگاه 

مهر رخ داد، بر خالف دو حادثه  ٢٣روز شنبه 
. قبلی، بازتاب گسترده ای در ايران و جهان يافت

موج شعله های آتش بر فراز زندان اوين، صدای 
مهيب انفجار و تيراندازی، و تهاجم وحشيانه 

اوين  ٨و  ٧دستگاه سرکوب رژيم به زندانيان بند 
آنچنان وسيع و همه جانبه بود که از همان لحظه 
های آغاز نمايان شدن شعله های آتش و دود بر 
فراز زندان، سيل خروشان خودروها از هر 
سوی تهران به سوی زندان اوين به حرکت 

با گسترش شعله های آتش بر فراز زندان .  درآمد
و به گوش رسيدن صدای انفجار و تير اندازی از 
درون زندان، ايران، شب پر التهابی را پشت سر 

تهاجم به زندان اوين بر عکس ماجرای .  گذاشت
اُشنويه و الکان که در هاله ای از سکوت گذشت، 
اينبار موجی از خشم و انزجار عمومی را عليه 

واکنش سريع توده .  جمهوری اسالمی برانگيخت
های مردم ايران، نيروهای سياسی، نهادهای 

 ۴٣حقوق بشری و مجموعه خانواده هايی که در 
سال گذشته عزيزان خود را در زندان های رژيم 
از دست داده اند، آنچنان سريع و به موقع بود که 
موضوع زندان و حفظ جان زندانيان بار ديگر به 
صورت امری عاجل در اذهان عمومی قرار 

با اين همه  به رغم اينکه يک هفته از .   گرفت
آتش سوزی و يورش به زندان اوين گذشته است، 
اما در اين فاجعه هولناک نيز تاکنون آمار دقيقی 
از تعداد کشته شدگان و زخمی ها رسانه ای نشده 

 . است
آنچه آتش سوزی و تهاجم به زندان اوين را در 
اذهان عمومی برجسته کرد، همانا عمدی بودن و 
از پيش طراحی شدن  اين فاجعه توسط جمهوری 

به رغم اينکه دستگاه قضايی با تمام .  اسالمی بود
امکانات تبليغاتی سعی کرد تا رژيم و مسئوالن 
زندان را تبرئه و زندانيان را عامل بروز اين 
فاجعه قلمداد کند، اما گزارش شاهدان عينی، خبر 
ورود گارد ويژه سرکوب به زندان يک روز قبل 
از وقوع آتش سوزی و به مرخصی فرستادن 
تمامی زندانيان شناخته شده حکومتی نظير مهدی 
هاشمی، پسر رفسنجانی و فريدون روحانی، 
برادر حسن روحانی، جملگی نشانه هايی دال بر 

ياسر .  از پيش طراحی شدن اين واقعه است
از "  زودتر"هاشمی، با اعالم اينکه چند روز 

موعد هميشگی به برادرش مهدی هاشمی 
مهر هم در  ٢٢مرخصی دادند و روز جمعه 

هنگام پايان مرخصی به او گفتند الزم نيست به 
زندان برگردد، اين اقدام مسئوالن زندان را به 

مطلع بودن مقام های  زندان اوين از "معنی 
اگر .  تفسير کرده است"  اتفاقی که قرار است بيفتد

چنين باشد که شواهد هم گويای اين حقيقت است، 
براستی چرا جمهوری اسالمی و بيدادگاه قضايی 
آن در اين بازه زمانی به چنين اقدامات وحشتناکی 
عليه زندان و زندانيان متوسل شده اند؟ رژيم و 
دستگاه امنيتی آن در پس چنين اقداماتی چه هدف 

 يا اهدافی را دنبال می کنند؟
آنچه مسلم است تداوم قيام و طوالنی شدن 
نبردهای خيابانی و حضور اعتراضی دانش 
آموزان و زنان و مردان جوان در کف خيابان ها 
که اين روزها با اعتصابات کارگران و اعالم 
اعتصاب دو روزه معلمان هم همراه شده، 

. جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته است
پوشيده نيست، در وضعيت انقالبی موجود و در 
شرايطی که جامعه با عبور از موقعيت انقالبی به 
آستانه انقالب ورود کرده است، توده های مردم 
ايران نيز به تاسی از شرايط انقالبی موجود از 
ديوار ترس عبور کرده و اين چنين سلحشورانه 

در چنين .  در مقابل نيروهای سرکوب بايستند
وضعيتی، روشن است که جمهوری اسالمی 
ديگر نمی تواند با تمسک به شيوه های سرکوب 
به روال گذشته، جوانان و توده های بپاخاسته را 
مرعوب و آنان را از اعتراض و نبردهای 

وضعيتی که هم اکنون .  خيابانی باز دارد
 .جمهوری اسالمی بدان گرفتار است

شهريور که مردم سقز در روز  ٢۶از روز شنبه 
مرگ بر "امينی با شعار )  ژينا(خاکسپاری مهسا 

عليه "  زن، زندگی، آزادی"و "  خامنه ای
جمهوری اسالمی به اعتراض برخاستند و پس از 
آن، مردم کردستان و ديگر شهرهای ايران در 

قيامی سراسری در مقابل جمهوری اسالمی  
قرار گرفتند، مجموعه شعارها و اقدامات دليرانه 
ای که توده های بپاخاسته مردم ايران در اين 
مدت از خود بروز داده اند، به روشنی نشان می 
دهد که آنان از بلندای ديوار ترس و سرکوب و 
زندان گذشته اند و جمهوری اسالمی ديگر به 
آسانی نمی تواند آنان را از تداوم مبارزه باز 

 . دارد
وضعيت بوجود آمده شرايط جديدی را برای 
جمهوری اسالمی رقم زده است و اين رژيم به 
دنبال انجام شيوه های خشن تری از سرکوب و 

آتش سوزی در زندان .  کشتار در جامعه است
الکان و اوين، ايجاد ناامنی در زندان و کشتار 

٧درصفحه    
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تکنيک شعار  مردم همراه با دانشجويان پلی
 . سر دادند" جمهوری اسالمی نابود بايد گردد"

ها  ای در مبارزات توده وقفه"  کرونا"گيری  همه
کارگر  ٣۵٠٠.  اما سکوت کوتاه بود. بوجود آورد

معادن ذغالسنگ زرند، کوهبنان و راور در 
در "  کرونا"رغم جوالن  استان کرمان به

به اعتصاب روی آوردند و همراه  ٩٩ارديبهشت 
. شان دست به اعتراض زدند های با خانواده

اعتصاب کارگران هفت تپه در خردادماه و 
ی غيزانيه اهواز به  ديده اعتراضات مردم ستم

. بودند ٩٩معضل آب از ديگر وقايع بهار 
از آن زمان تا .  اعتراضات بار ديگر شروع شد

قبل از اعتراضات سراسری اخير، مردم 
ی ايران بارها به ميدان آمدند از جمله  ديده ستم

اعتراضات مردم خوزستان به مساله آب، 
اعتراضات کشاورزان اصفهان، و البته 
اعتراضات و اعتصابات گسترده و درخشان 

چنين اعتراضات  هم.  کارگران در صنعت نفت
بازنشستگان تامين اجتماعی و کشوری و معلمان 

بازنشستگان تامين .  ای يافت نيز ابعاد گسترده
اجتماعی در اين دوره و در اوج گسترش کرونا 

ای برپا  در دو مقطع اعتراضات سراسری گسترده
ها  کردند که دومين آن در همين سال جاری ماه

نشينی  طول انجاميد و رژيم را مجبور به عقب به
اعتراضات معلمان نيز در .  ای کرد در محدوده

های گذشته بسيار اوج گرفت که منجر به  ماه
دستگيری تعدادی از فعاالن جنبش معلمان شد که 

زنان در .  برند چنان در زندان بسر می هم
اعتراضات معلمان و بازنشستگان نيز حضوری 

 ٩٨ست که در قيام آبان  گفتنی.  چشمگير داشتند
حضور زنان چنان وسيع و گسترده بود که رژيم 
ضد زن جمهوری اسالمی را نيز به واکنش 
انداخته و با زبان الکن خود به حضور و حتا 

کننده زنان در برخی از اعتراضات  نقش رهبری
 .اعتراف کرد

بنابراين دور جديد اعتراضات نتيجه تعميق 
بحران انقالبی و در ادامه مبارزات گذشته است، 

هائی  مبارزاتی که بر پرچم سرخ آن خواست
چون کار، نان و آزادی، حکومت شورائی  هم

هايی که تحقق آن منوط  خواست.  حک شده است 
عنوان يک طبقه در  به حضور طبقه کارگر به

طور که دانشجويان  باشد، همان راس جنبش می
شان بر اين موضوع تاکيد  مبارز نيز در شعارهای

به بيان ديگر خاستگاه جنبش انقالبی .  کردند
ی ايران متاثر از نقش و  ديده های ستم توده

جايگاهی است که طبقه کارگر در تحوالت 
 .تاريخی ايران لزوما بايد داشته باشد

زده  يکی از موضوعاتی که بسياری را شگفت
ها عليه جمهوری  کرد، تداوم قيام کنونی توده

های گذشته از جمله  در سال.  اسالمی است
. ، شاهد چنين موج بلندی نبوديم٩٨و  ٩٧، ٩۶در

چنان عمق و گسترش يافته  ی اخير آن موج توفنده
های سراسری گذشته از  است که آن را از خيزش

. برخی جهات بسيار مهم متفاوت کرده است
های منحصر به فرد اين موج باعث گرديد  ويژگی
رغم گذشت يک ماه، اعتراضات خيابانی  که به

 . چنان ادامه داشته باشد هم
که پرشورترين  ٩٨حتا اعتراضات خيابانی آبان 

ها بود نتوانست تا به اين حد تداوم  ترين آن و وسيع

اما چه عواملی باعث شدند تا قيام اخير ادامه .  يابد
يابد و نه تنها ادامه يابد بلکه اميد به پيروزی 

ها فروزان  نهايی و سرنگونی رژيم را در دل
 !کند؟

ی  ها، همگانی شدن ايده يکی از اين ويژگی
ضرورت انقالب برای سرنگونی جمهوری 

پيش از اين شاهد شعارهايی .  اسالمی است
اما .  بوديم"  مرگ بر جمهوری اسالمی"چون  هم

تا انقالب نکرديم به "هرگز شعار داده نشده بود 
و يا شعارهای مشابه آن که کم "  خونه برنگرديم

اگرچه شعارها هنوز يک چيز يعنی .  هم نيستند
اما .  چه چيزی را بايد جايگزين کرد، کم دارد

ست که مشخصا  فعال بحث بر سر شعارهايی
های بپاخاسته را ضرورت انقالب  هدف توده

 .کند برای نابودی جمهوری اسالمی بيان می
های بسيار مهم، نقش زنان  يکی ديگر از ويژگی

نظيرشان از جمله به آتش کشيدن  و اقدامات بی
عنوان نماد ستم و تبعيض نظم حاکم  ها به روسری

اين يکی از .  و حکومت دينی عليه زنان است
دهد ايران ديگر به  ست که نشان می هايی ويژگی

در هيچ .  دوران قبل از شهريور بازنخواهد گشت
های اخير در سراسر جهان ما  کدام از جنبش

اگرچه پيش از اين .  ای نبوديم شاهد چنين پديده
در ترکيه و سوريه "  زن، زندگی، آزادی"شعار 

سرداده شده بود، اما در اعتراضات اخير است 
زن، "نظير خود  شعار  که زنان با شهامت بی

را جهانی کرده و به مفهوم آن "  زندگی، آزادی
نظير  حتا مردم جهان شهامت بی.  عمق بخشيدند

زنان و دختران جوان و نوجوان را برای بدست 
نقش .  آوردن زندگی و آزادی تحسين کردند

هم در کشوری که  پيشرو زنان در مبارزه، آن
يک حکومت دينی جنايتکار از نوع جمهوری 
اسالمی بر سرير قدرت است که تنها با 

های طالبان و داعش قابل مقايسه  حکومت
بخش زنان در ديگر کشورهای   باشد، الهام می

های  جهان از جمله کشورهايی با حکومت
 .اسالمی، شده و يا خواهد شد

ها، ورود  های قيام اخير توده يکی ديگر از ويژگی
آموزان به  پُر صالبت و شجاعانه دانش

در اعتراضات سراسری .  اعتراضات است
گذشته اگر چه نوجوانان بسياری در اعتراضات 

بخش  شان آذين شرکت داشتند و حتا خون سرخ
پرچم سرخ انقالب شد، اما اين اعتراضات در 

هرگز اعتراضات از .  خيابان و عموما شبانه بود
داخل مدرسه آغاز نشد، اين بار اما باز با 

آموزان دختر، مدارس نيز وارد  پيشگامی دانش
اعتصاب و .  اعتصاب و اعتراض شدند

آموزان هم باعث  اعتراضات خيابانی دانش
فراگيرتر شدن اعتراضات شد و هم نااميدی در 

. حکومت برای سرکوب اعتراضات را دامن زد
حمله رژيم به مدارس، ضرب و شتم دختران 

ها،  آموز و حتا به قتل رساندن يکی از آن دانش
ريشه در ترس و واهمه رژيم از سراسری شدن 

رژيم .  اعتصاب و اعتراض در مدارس دارد
داند که سراسری شدن اعتصاب و اعتراض  می

تواند مرگ جمهوری  در مدارس تا چه حد می
رغم تمام  اما به.  اسالمی را نزديک کند

ی آن را  های رژيم که تنها نمونه گری وحشی
چون داعش، طالبان و  هايی هم توان در گروه می

آموزان عقب ننشسته و به  بوکوحرام ديد، دانش
گونه رژيم  اعتراضات خود ادامه دادند و اين

ای سيلی محکمی از  اسالمی و در راس آن خامنه
 .ها خورد ی هشتادی دهه

گروه ديگری که تاکنون نقش بسزايی در 
اند،  ها داشته گسترش، راديکاليزم و تداوم قيام توده

اعتراضات و اعتصاب .  دانشجويان هستند
سراسری دانشجويان ضربه بزرگی به رژيم 

اعتصاب "ی ضرورت  وارد آورد و در واقع ايده
از دانشجويان به ميان جامعه "  سياسی سراسری

تسری يافت و اين دانشجويان بودند که در عمل 
تن ندادن به .  نيز اعتصاب سراسری را کليد زدند

تفکيک جنسيتی درغذاخوری يکی ديگر از 
. اقدامات جالب دانشجويان در روزهای اخير بود

حتا حمله وحشيانه مزدوران رژيم به دانشجويان 
دانشگاه شريف نيز نتوانست تاثيری در کاهش 
اعتراضات دانشجويی داشته باشد و در روز بعد 

های کشور شعار  دانشجويان با تجمع در دانشگاه
 .سر دادند" ريشه، اينجا شريف نميشه بسيجی بی"

حمله به دانشگاه شريف، دبيرستان دخترانه شاهد 
اردبيل و به آتش کشيدن و کشتار زندانيان اوين و 
الکان رشت همگی نشان از اوج درماندگی رژيم 

ی بقا به نفس  خونخواری را دارد که برای ادامه
شود  وار جناياتی مرتکب می نفس افتاده و ديوانه

که در تاريخ سرتاسر سياه جمهوری اسالمی 
 .فراموش نخواهند شد

طبقه کارگر نيز اگرچه هنوز در قامت يک طبقه 
در اين دور از اعتراضات حضور نيافته است، 
اما اعتصاب سياسی بخشی از کارگران نفت 

ی  اهميت بسزايی دارد و نشان داد که ايده
ضرورت اعتصاب سياسی سراسری در ميان 

اما از سوی ديگر .  کارگران بوجود آمده است
ست که به عمل درآمدن اعتصاب سياسی  طبيعی

گسترش .  سراسری به زمان بيشتری نياز دارد
 –اعتصابات و اعتراضات صنفی و سياسی 

صنفی کارگران در روزهای اخير نويد بخش و 
از اهميت بااليی برخوردار است، چرا که 

های  گسترش اعتصابات حتا در ابتدا با خواست
تواند در روند  صنفی می  –صنفی و يا سياسی 

خود با سرعتی که شايد کسی انتظارش را نداشته 
باشد به اعتصاب سياسی سراسری طبقه کارگر 

 .فرا برويد
موضوع مهم ديگری که در بررسی اعتراضات 
سراسری يک ماه گذشته نبايد فراموش کرد، 

يابی و تنوع تاکتيکی اعتراضات خيابانی  سازمان
نسبت به امواج اعتراضات سراسری .  است

گذشته، در يک ماه اخير شاهد تغييراتی در شيوه 
يک نمونه آن .  اعتراضات خيابانی هستيم
که در  به جای آن.  اعتراضات محله محور است

مرکز اصلی شهر مردم تجمع کنند، اغلب 
های گوناگون  تجمعات در سطح شهر و خيابان

اين موضوع هم باعث خسته شدن .  پراکنده است
ها در سطح  نيروی سرکوب و هم پراکنده شدن آن

شهر گرديد که يکی از نتايج آن فرار کردن و 
شکست نيروهای سرکوب در برابر هجوم 

استفاده بيشتر و بهتر .  شجاعانه مردم بوده است
بندان، همدلی بيشتر و  هايی مثل راه از روش

اند،  تر مردم با جوانانی که به خيابان آمده گسترده

٨از صفحه   
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زا مانند کوکتل مولوتف در  استفاده از وسايل آتش
سطحی وسيع، شناسايی نيروهای سرکوب و از 

ها، حمله با  اين طريق ايجاد ترس در ميان آن
کوکتل مولوتف برای به آتش کشيدن مراکز 

های علميه، به آتش کشيدن بنرها  سرکوب و حوزه
های مقامات حکومتی از جمله خمينی،  و مجسمه

ای و قاسم سليمانی، آويزان کردن بنرها با  خامنه
برخی از شعارها و نمادهای قيام، راه رفتن در 
خيابان بدون روسری، تهيه و پخش تراکت و 
باالخره شعار نويسی در سطح شهر که تاثير 

داشتن دور جديد  بسيار زيادی در زنده نگاه
 . اند اعتراضات سراسری داشته

چنين تجارب گذشته به جوانان آموخته است که  هم
ويژه اتکا به  در گذشته به.  بايد سازمان يابند

بار جوانان اينترنت را  اينترنت زياد بود، اما اين
اند، به اين معنا که با  ها آورده به خيابان

ريزی  گيری و برنامه سازماندهی مشکل ارتباط
طور موثری برطرف  برای اعتراضات را به

يابی و تشکيل  بدون ترديد سازمان.  اند کرده
های محلی که هم اکنون در برخی از  کميته

محالت و شهرها شکل گرفته و يا در حال شکل 
گرفتن است تاثير بسيار زيادی در تداوم 

های محالت بويژه در  اعتراضات دارد و کميته
آورند  ها به قيام مسلحانه روی می هنگامی که توده

ها  توانند نقش مهمی در پيروزی قيام توده می
اين شکل از سازماندهی در حال .  داشته باشند

گسترش است و اين را ما در امواج گذشته 
نداشتيم و يا قابل مقايسه با اين دور از اعتراضات 

مساله مهم اين است که جوانان در ايران .  نبودند
هم بخش بسيار مهم و بزرگی از جمعيت کشور 

دهند و هم از آگاهی بااليی نسبت به  را تشکيل می
منظور از آگاهی، هم .  جوانان گذشته برخوردارند

آگاهی سياسی است و هم آگاهی از نحوه پيشبرد 
اين .  های آن ها و روش مبارزه و ضرورت
را به چشم نديدند، اما   ۵٧جوانان اگر انقالب 

های اخير يعنی از  ی بسيار ارزشمند سال تجربه
تا امروز را با خود به همراه دارند،  ٩۶ماه  دی

تجاربی که برای تداوم مبارزه تا به امروز بسيار 
 .مهم بوده است

اگر نگاهی دقيق به تحوالت يک ماهه اخير 
بياندازيم و يک تصوير عمومی از شرايط کنونی 

يابيم که اين حرکت سر باز ايستادن  بسازيم، درمی
مردم تنها به انقالب و سرنگونی جمهوری .  ندارد

اما اين حقيقت نيز امروز بر .  انديشند اسالمی می
آشکار   ديده های ستم بخش قابل توجهی از توده

توان  شده است که تنها با اعتراضات خيابانی نمی
الزم است تا .  جمهوری اسالمی را سرنگون کرد

تر و  اين شکل از جنبش به اشکالی عالی
تری از مبارزه که گام بزرگ و بسيار مهم  متنوع

. آن اعتصاب عمومی سياسی است، فرا برويد
اعتصاب عمومی سياسی که رژيم را به تمامی 

توان  گاه حتا می آن.  گير و فلج خواهد ساخت زمين
 .شاهد تظاهرات ميليونی مردم نيز بود

انداز است و اين انقالب در  انقالب در چشم
تواند يک انقالب  صورت پيروزی تنها می

انقالبی که نه فقط ايران را .  کارگری باشد
دگرگون خواهد کرد، بلکه تاثيری بزرگ بر 

 .مردم منطقه و حتا جهان خواهد گذاشت
 
 
 
 
 
 

بندی از مبارزات کم نظير  يک جمع
 ها در يک ماه گذشته توده

نداده است ولی از تمامی اعتراضات برحق آحاد 
مردم، دانشگاهيان و دانش آموزان دفاع کرده و 

شناسد و درواقع بدين گونه  ها را به رسميت می آن
تصريح کرد که آماده است وارد تجمعات 

شورای هماهنگی در انتهای اين بيانيه .شود
داريم در صورت عدم  در پايان اعالم می"نوشت

آزادی دانش آموزان و معلمان بازداشتی و 
شدگان اخير ازجمله  زندانی و ديگر بازداشت

دانشجويان و جوانان شجاع و آحاد مردم و 
همچنين ادامه روند سرکوب وحشيانه و کشتار 

ويژه شکستن حريم مقدس  معترضين و به
های  مدارس، اعتراضات خويش را به شيوه

مختلف ازجمله تجمع اعالم کرده و مطالبات 
 ."برحق خويش را ادامه خواهيم داد

اعتصاب سراسری معلمان که از روز يکشنبه 
اول آبان آغازشده، تاکتيک درست مبارزاتی در 
لحظه حاضر است و بايد آن را به فال نيک 

موفقيت اين تاکتيک درگرو استقبال هرچه .  گرفت
تر معلمان سراسر کشور از فراخوان  گسترده

تر  آوری هرچه وسيع شورای هماهنگی و روی
در شرايطی که تداوم .  معلمان به اعتصاب است

ای و نبردهای خيابانی در سرتاسر  تظاهرات توده
کشور ارتجاع حاکم را مستأصل ساخته است، در 
شرايطی که اعتصابات سراسری دانشجويان 

يافته و مشعل مبارزه در دانشگاه همچنان  تداوم
فروزان است، در شرايطی که اعتراضات دانش 

آموز نيز ادامه دارد  ويژه دختران دانش آموزان به
و استحکامات حکومت دينی از همه سو در 

کننده قرارگرفته است،  معرض ضربات منهدم
های سراسری معلمان و تداوم آن نيز  اعتصاب

ضربه کاری ديگری بر پيکر پوسيده رژيم وارد 
کند و بدون شک جنبش اعتصابی را گامی  می

ً آنکه چراغ اعتصابات .  برد جلوتر می خصوصا
در يک هفته گذشته .  شده است کارگری نيز روشن

تپه، اعتصاب  عالوه بر اعتصاب کارگران هفت
سازی آيدين تبريز، اعتصاب  کارگران شکالت

در )  اسنوا(کارگران گروه صنعتی انتخاب
اصفهان،اعتصاب رانندگان کاميون ، اعتصاب 
تانکرهای حامل سوخت و اعتصاب نيروگاه 
سيکل ترکيبی آبادان، شاهد هشدارهای جديد 

در اين مورد .برای آغاز اعتصاب نيز بوديم
توان به هشدار کارگران فوالد اهواز، هشدار  می

جمعی از کارمندان و کارگران رسمی و 
شرکت :های نفتی پيمانکاری شاغل در پروژه

های  پااليش نفت آبـادان، شرکت پخش فرآورده
نفتی آبـادان، شرکت پتروشيمی آبـادان و شرکت 

 .پترو سينا آبـادان اشاره کرد
ميليون  ٣ميليون کارگر، بيش از ١٢کم  دست

آموز، چندين ميليون  ميليون دانش ١۶دانشجو،
معلم شاغل و بازنشسته و بازنشستگان تأمين 
اجتماعی و پرستار، همگی از وضعيت موجود 

. اند و خواهان تغيير و دگرگونی شدت ناراضی به
حتی اگر نيمی از نصف اين تعداد نيز وارد 

فقط  اعتصابات سياسی سراسری شوند نه
ريزد بلکه  استحکامات حکومت دينی فرومی

 .شود زمينه جاروشدن  کل بساط آن نيز فراهم می
 
 
 

 آموز در صف مقدم  دختران دانش
 کنندگان استحکامات حکومت دينی منهدم

" شورش"زندانيان به بهانه های مختلف از جمله 
می تواند يکی از "  درگيری"و "   اغتشاش"و 

حربه های جديد رژيم برای وحشت افکنی در 
تست اوليه چنين اقدامی در زندان .  جامعه باشد

الکان رشت روی زندانيان جرائم عادی صورت 
سکوت و عدم واکنش سريع و به موقع .  گرفت

مردم، خانواده ها، سازمان های سياسی و 
نهادهای حقوق بشری در عرصه داخلی و بين 
المللی، رژيم را بر آن داشت تا اين شيوه ايجاد 
رعب و وحشت را در زندان بزرگ اوين آنهم در 
بندهای همجوار زندانيان جرائم عادی با زندانيان 

جمهوری اسالمی با چنين .  سياسی تجربه کند
اقدامی خواسته است اين پيام را به جوانان مبارز 
و خانواده های آنان برساند که اگر در خيابان 
زنده دستگير می شوند، زندان برای آنان جای 

 .امنی نيست و چه بسا در زندان کشته خواهند شد
پيام دوم رژيم اما می تواند به خود زندانيان باشد 
تا آنان را در اين برهه زمانی از شکل گيری 
هرگونه اعتصاب سراسری در زندان بر حذر 

پوشيده نيست، موضوع بحث اعتصابات .  دارد
عمومی که اين روزها به يکی از مطالبات توده 

های بپاخاسته مردم ايران تبديل شده است، فقط  
. مختص به کارخانه و مدارس و  دانشگاه نيست

زندان نيز می تواند يکی از کانون های بزرگ 
زندان به همان .  اعتصاب در شرايط کنونی باشد

نسبت که يکی از کانون های قابل دسترس رژيم 
برای سرکوب و زهر چشم گرفتن از جامعه است 

در عين   -رخ داد ۶٧فاجعه ای که در تابستان   –
حال می تواند کانونی قدرتمند و نيرو بخش برای 
ايستادگی، مقاومت و مبارزه در درون جامعه هم 

زندانيان سياسی در هر جامعه ای پيشگامان . باشد
و پيش قراوالن مبارزه عليه ظلم و سرکوب و بی 

موضوعی که در جامعه ما از .  عد التی هستند
در ايران تحت .  اهميت بيشتری برخوردار است

حاکميت جمهوری اسالمی به همان اندازه که 
رژيم از کثرت زندانيان سياسی وحشت دارد و 
وجود اعتراضی آنان را مخل آرامش و آسايش 
خود می داند، در عوض توده های مردم ايران 
بويژه خانواده های زندانيان نسبت به فرزندان 
دلير و مبارز خود احساس همدلی و همدردی 
مضاعفی دارند و طبيعتا همواره نگران سالمت 

همانگونه که اين همدلی و .  و  جان و امنيت آنانند
مهر به  ٢٣همدردی با زندانيان را در شامگاه 

هنگام وقوع آتش سوزی در زندان اوين نشان 
 . دادند

با اين همه، آنچه در زندان اوين رخ داد پايان کار 
جمهوری اسالمی، رژيم کشتار و مرگ .  نيست

است و با بودن اين رژيم جان زندانيان نيز هميشه 
آزادی زندانيان سياسی و نهادينه .  در خطر است

کردن اين شعار بايد از جمله شعارهای هميشگی 
توده های بپاخاسته مردم ايران در هر تجمع و 

با تکثير شعار .  اعتراض و نبرد خيابانی باشد
در کنار خانواده "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

های زندانيان باشيم و با احساس مسئوليت در 
قبال جان آنان نگذاريم زندان و زندانيان به سيبل 

 . تهاجم جمهوری اسالمی تبديل شود
 

۵از صفحه    

نگذاريم زندان و زندانيان به سيبل 
 تهاجم جمهوری اسالمی تبديل شود
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۶درصفحه   

١از صفحه   

آموزان و دانشجويان حاال ديگر  سرکوب دانش
های وی  اما ياوه.  کند وار سخنرانی می ديوانه

ها در پاسخ به وی  توده.  اند اثرتر از هميشه شده بی
کشيمت  ای ضحاک، می خامنه"فرياد برآوردند 

چنان  های مردم آن مبارزات توده".  زير خاک
سنگرهايی را فتح کرده است که امروز حتا 

ترين افراد به حکومت از بقای  بسياری از نزديک
 .اند جمهوری اسالمی نااميد گشته

ها  ای اخير توده در بررسی و تحليل جنبش توده
نظير  عليه نظم حاکم که در آن زنان نقشی بی

اند، بايد از اين نکته آغاز کرد که اين موج  داشته
اين جنبشی است که بر .  در خالء شکل نگرفت

های  ی اعتراضات و مبارزات گذشته توده پايه
شکل گرفت، مدام اعتال  ٩۶ماه  ديده از دی ستم

اعتراضاتی که اتفاقا .  يافت تا به امروز رسيد
ها  ای در آن زنان و دختران جوان نقش ويژه

٨ 
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 .داشتند
آغاز شد، بر  ٩۶ماه  دوران انقالبی که از دی

بستر نارضايتی عميق کارگران و زحمتکشان از 
نظم حاکم و ناتوانی حکومت از حل و حتا تخفيف 

ی سياسی، اقتصادی و اجتماعی  های عديده بحران
 ٩٧اعتراضات در طول سال .  شکل گرفت

ويژه با اعتراضات و اعتصابات کارگری،  به
ازجمله اعتصابات و اعتراضات کارگران 

که در آبان  تپه و فوالد اهواز ادامه يافت تا آن هفت
 .جامعه وارد يک موقعيت انقالبی شد ٩٨

سرکوب شد اما پايانی  ٩٨اگرچه قيام خونين آبان 
. ادامه يافت  بر اعتراضات نبود و در آذر و دی

ماه  سرنگونی عامدانه هواپيمای اوکراينی در دی
ها را فروزان کرد و از جمله  آتش خشم توده ٩٨

های حافظ و انقالب،  در تهران تقاطع خيابان

 ها  بندی از مبارزات کم نظير توده يک جمع
 در يک ماه گذشته

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

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

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

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

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

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

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

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