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آفرينی و قهرمانی  حماسه
 آبان ۴مردم انقالبی در 

 
رسند و سيل  درپی فرامی امواج مبارزه پی

کنی که هستی بنای ستمگری را مورد حمال  بنيان
در .  کنند ت مداوم قرار داده است، تقويت می

ای که از آغاز موج نوين  هفته طول شش
گذرد،  ای و نبردهای خيابانی می تظاهرات توده

مبارزاتی که تمام شهرهای کشور را فراگرفته، 
رغم سرکوبگری و  ای آرام نگرفته و به لحظه

روز بر تعداد  شمار رژيم، روزبه جنايات بی
مبارزان جنبش و خصلت تعرضی مبارزه 

آبان  ۴اوج موج نوين جنبش، .  شده است افزوده
ها هزار تن از مردم، چهل روز پس  ماه بود که ده

ها را به تصرف خود  از قتل مهسا امينی، خيابان
درآوردند، عليه نظم ستمگرانه حاکم بر ايران و 
سران آن شعار سر دادند و با مزدوران 

 . سرکوبگر رژيم جنگيدند
ترين تجمع، راهپيمايی و تظاهرات در  بزرگ

متجاوز از ده هزار تن از مردم .  سقز برگزار شد
آسا  آبان، پياده و با اتومبيل، سيل ۴سقز، از صبح 

مزدوران .  سوی آرامستان آيچی حرکت کردند به
های اصلی سقز به آرامستان  سرکوبگر رژيم راه

مردم اما از مسيرهای .  را مسدود کرده بودند
فرعی و کنار رودخانه به حرکت درآمدند، به 
دور مزار مهسا گرد آمدند و عليه قاتلين او شعار 

"سر دادند کردستان کردستان، گورستان . 
"ها فاشيست "  مرگ بر ديکتاتور"  ژن، ژيان، " 
اقدامات سرکوبگرانه مزدوران با شليک .  آزادی 

ها  درگيری.  آور و تيراندازی آغاز شد گاز اشک
مردم سقز قهرمانانه در .  به درون شهر کشيده شد

مزدوران يک جوان کرد را .  ها ايستادند مقابل آن
زمان در  اين تظاهرات  هم.   با گلوله جنگی کشتند

در ادامه .  ديگر شهرهای کردستان نيز برپا گرديد
همين تظاهرات بود که يک روز بعد، مردم 
مهاباد تظاهرات بزرگی برپا کردند، برخی 

ها را به آتش کشيدند و  مراکز دولتی و بانک
. فرمانداری را به تصرف خود درآوردند

آدمکشان جمهوری اسالمی مردم را به گلوله 
نفر را به قتل رساندند و تعدادی را  ٣.  بستند

درمجموع، در طول اين دو روز، .  زخمی کردند

روز چهارشنبه، چهارم آبان، در چهلمين روز 
امينی، فواره های )  ژينا(گراميداشت يادمان مهسا 

آتشفشان خشم توده های مردم ايران بلندتر از 
پيش زبانه کشيد و گدازه های سوزان آن بار 

. ديگر از هر سو بر سر ارتجاع حاکم فرو ريخت
در اين روز، جنبش انقالبی مردم ايران بيش از 
پيش قد کشيد و در روند قيام و نبردهای خيابانی 
خود يک روز افتخار آفرين ديگری را به يادگار 

آنچه در اين روِز بيادماندنی رخ داد، .  گذاشت
همانا تعميق و گسترش مبارزات سراسری مردم 
ايران، تکثير شجاعت و همدلی بی دريغ آنان با 

 . خانواده مهسا امينی بود
چهلمين روز يادمان جان باختن مهسا امينی، 
اگرچه برای عموم توده های بپاخاسته مردم 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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۶درصفحه   

 درخشش جنبش دانشجويی در
 چهلمين روز يادمان ژينا امينی 

ای و نبردهای  های شهری، تظاهرات توده خيزش
خيابانی سراسری برای سرنگونی رژيم ارتجاعی 
جمهوری اسالمی در بيش از شش هفته گذشته 
بدون وقفه ادامه داشته و وارد هفتمين هفته خود 

در جريان استمرار اين نبردها و .شده است
روزی خيابانی ، شمار بيشتری  اعتراضات شبانه

های مردم ناراضی به درون  از شهرها و توده
تعدد شهرها و .اند جنبش انقالبی کشانده شده

شمار اعتراضات، رژيم حاکم و نيروی  مراکز بی
ها و  خيزش.  سرکوب آن را مستأصل ساخته است

های شهری در بسياری موارد با درگيری و  قيام
های  توده.  اند وگريز خيابانی همراه شده جنگ

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

ها  يورش وحشيانه به دانشگاه
 را  های دانشجويی و خوابگاه

 کنيم قوياً محکوم می 

 چه کسی تکليف را يکسره خواهد کرد؟

ها عليه جمهوری  در حالی که آتش خشم توده
تر از  اسالمی به پهنای تمام اين سرزمين فروزان

کش در  هميشه شرر برکشيده است، رژيم  کودک
ی بقا، بيش از  اوج نااميدی و يأس برای ادامه

پيش به طناب پوسيده دستگيری، محاکمه، زندان، 
 .جويد ها تمسک می شکنجه و حتا کشتار در زندان

در همين هفته برخی از کارگران و معلمان 

ماه در زندان و زير شکنجه  ۵پيشرو که بيش از 
بودند، در دادگاهی مضحک و فرمايشی به 

رضا شهابی و حسن .  ها زندان محکوم شدند سال
سعيدی دو کارگر مبارز و از اعضای سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه که بارها به خاطر دفاع از حقوق و 

 صدوراحکام سنگين عليه فعاالن کارگری و معلمان
 و

 "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"اهميت شعار 
٢درصفحه   
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١از صفحه   

 آبان ۴آفرينی و قهرمانی مردم انقالبی در  حماسه

ها  نفر در شهرهای کردستان جان باختند و ده ١٠
تظاهرات اما محدود به .  تن بازداشت شدند

 .کردستان نبود
آبان در  ۴ها، تظاهرات  به گزارش خبرگزاری

دانشگاه برپا  ٢٠شهر و بيش از  ٣٠متجاوز از 
ترين تظاهرات و  پس از سقز، بزرگ.  گرديد

های خيابانی در چندين نقطه تهران رخ  درگيری
يکی از اين تظاهرات در مقابل ساختمان .  داد

طبق فراخوان .   نظام پزشکی تهران برپا گرديد
قبلی،  تجمعی اعتراضی با حضور تعدادی از 
پزشکان در مقابل ساختمان نظام پزشکی برگزار 
شد که با مداخله نيروهای سرکوب مواجه 

مزدوران سرکوبگر تالش کردند با شليک .گرديد
آور و تيراندازی ، پزشکان و مردمی  گاز اشک

ها گردآمده بودند، متفرق  را که در حمايت از آن
تعدادی زخمی شدند و تجمع به يک .  کنند

، "مرگ بر ديکتاتور"تظاهرات بزرگ با شعار 
"ای مرگ بر خامنه" توپ تانک فشفشه، آخوند " 

يک پزشک زن که در .  تبديل شد!"  بايد گم بشه
اين تجمع با گلوله جنايتکاران روانه بيمارستان 

گری  وحشی.   شده بود، دو روز بعد جان باخت
کنندگان  نيروهای سرکوب تنها عليه تجمع

مقام و رئيس سازمان  حتی قائم.  صورت نگرفت
نظام پزشکی تهران بزرگ مورد تهديد و اهانت 

ها و  در واکنش به اين سرکوبگری.  قرار گرفتند
مقام و  اهانت به پزشکان  بود که نخست، قائم

سپس رئيس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ 
 .  از مقام خود استعفا دادند

مقام سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ،  قائم
دليل استعفای خود را عدم احترام به جامعه 
پزشکی و هتک حرمت پزشکانی اعالم کرد که 

آميز در اين  قصد برگزاری تجمعی مسالمت
 .سازمان را داشتند

ها موتورسوار  با ده"او دراستعفا نامه خود نوشت 
های  و مسئولين امنيتی مواجه شدم و شاهد صحنه
های  تلخ و از ياد نرفتی نيروهای امنيتی با خانم

که درخواست کردم يکی  پزشک بودم و هنگامی
های پزشک را که به روی زمين کشيده  از خانم

شد به درون سازمان راهنمايی کنند يکی از  می
 !"فرماندهان نيروها بنده را نيز هل داد

تعدی به خانه پزشکان و امنيتی "او همچنين 
کردن فضای اطراف سازمان نظام پزشکی و 

را دليل ديگر استعفای خود ]"  تهران[دانشگاه 
 .ذکر کرد

ازاين نيز تجمعاتی توسط  پزشکان در مشهد  پيش
و شيراز در اعتراض به نقض مقررات 

ها توسط نيروهای امنيتی و نظامی  بيمارستان
 . صورت گرفته بود

در همين روز، تظاهرات در نقاط ديگری از 
آباد ، بازار بزرگ تهران و  تهران، سعادت

های اطراف آن ، شهرک غرب ، بلوار  خيابان
فردوس ، خيابان گيشا، خيابان سهروردی شمالی 

پونک،شهر زيبا، .  پارس، فلکه صادقيه ، تهران
های  شريعتی، ميرداماد، انقالب  و غيره  با شعار

، "ای مرگ بر خامنه"، "مرگ بر ديکتاتور"
"آزادی، آزادی،آزادی" " زن، زندگی، آزادی" 

جا نيروهای مزدور  صورت گرفت که در همه
های  آور و گلوله سرکوب با شليک گاز اشک

ای، تالش کردند، جمعيت را متفرق سازند  ساچمه

که با مقاومت تظاهرکنندگان و مسدود کردن 
نشينی  ها مواجه شدند و گاه مجبور به عقب خيابان

 .    شدند
در ديگر شهرهای ايران نيز ازجمله آمل، 
اصفهان، سنندج، قصر شيرين، مريوان، مشهد، 
تبريز، ديواندره، کرج، بوشهر، انديمشک ،اراک 
، بروجرد، رشت ، کرمان اروميه،  قزوين ، 

آبان، تظاهرات برگزار  ۴در روز ...  شيراز و 
شد و در اغلب موارد به درگيری با نيروهای 

 . سرکوب انجاميد
تجمعات و تظاهرات بزرگی نيز در سراسر 

 . کشور توسط دانشجويان برپا کردند
ها و  تعدادی از  آبان ، تظاهرات در دانشگاه ۵در 

ترين اين تظاهرات  برجسته.  شهرهای ادامه يافت
آيی بر سر مزار نيکا  در لرستان در   گرد هم

آباد،  شاکرمی برپا گرديد که مردم کوه دشت، خرم
در اين .  ويسيان و معموالن در آن حضور داشتند

ما همه نيکا هستيم، "تظاهرات، مردم شعارهای 
مرگ "، "مرگ بر ديکتاتور"، "بجنگ تا بجنگيم

دايه، دايه وقت "، سر دادند و ترانه "ای بر خامنه
ها  که تظاهرات درحالی.  خوانده شد"جنگه 

همچنان در شهرهای مختلف ادامه داشت، يک 
روز بعد، هزاران تن از مردم بلوچ  در زاهدان 
به خيابان آمدند و با برپائی تظاهراتی بزرگ 

 .خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی شدند
آبان  ۴آنچه از مبارزات انقالبی مردم ايران در 

گونه که در آغاز اين نوشته به آن  آيد، همان برمی
اشاره شد، وسعت و اعتالی بی سابقه مبارزات 

. است ٩٨استثنای روزهای قيام آبان ماه  اخير،  به
گرچه در طول اين شش هفته، سرکوب و 

گری  پيوسته تشديد شده و  تاکنون  الاقل  وحشی
باخته، بسياری مجروح  تن از مبارزان جان ٢۶٠

و زخمی شده  و متجاوز از ده هزار تن 
تنها  های رژيم نه اند،  اما سرکوبگری شده بازداشت

 ۴قادر نبوده که سيل مبارزات را مهار کند، بلکه 
وضوح نشان داد که بر کميت مردمی که  آبان به

شده، مبارزات   در تظاهرات شرکت دارند، افزوده
وسعت و اعتالی بيشتری يافته ، جنبش شکل 

ها  تری به خود گرفته،  تاکتيک تعرضی
زمان در چندين نقطه  ترشده، تظاهرات هم پيچيده

های  گردد، سنگربندی می شهرهای بزرگ  برپا 
يافته و مراکز دولتی و مذهبی به  خيابانی افزايش

نحو روزافزونی موردحمله قرارگرفته و گاه 
برای بنرها ، تصاوير .  اند جنايتکاران ترور شده

های رژيم نيز ديگر جای امنی وجود  و مجسمه
ندارد و توسط مردم به آتش کشيده و نابود 

زنان قوانين و مقررات ارتجاعی  .  شوند می
حجاب اجباری و جداسازی زن و مرد را با اراده 

روسری را به آتش .  اند انقالبی خود ملغی ساخته
ها، جداسازی زن و مرد را  کشيده و در دانشگاه

آموزان  دانش.  اند ها برهم زده در غذاخوری
مدارس نيز در بسياری موارد حجاب اجباری را 

های سران جمهوری  به دور انداخته و حتی عکس
. اند ها پاره کرده و سوزانده اسالمی را از کتاب

ويژه در موج نوين تظاهرات  نقش زنان به
آبان  ۴.  همچنان يک  ويژگی برجسته جنبش است

نشان داد که اکنون ديگر جنبش محدود به 
آموزان  هايی از زنان، دانشجويان و دانش گروه

تری از مردم محالت،  نيست، بلکه بخش وسيع

معلمان، کارگران، پزشکان نيز به جنبش پيوسته 
ای،  اين جنبش توده.  اند و آن را تقويت کرده

  توجه به جوسازی تاکنون متکی خود، بی
های جهانی برای  های وابسته به قدرت تلويزيون

تحميل يک بديل به مردم ايران، به مبارزه 
 . قهرمامانه و انقالبی خود ادامه داه است

همه در حالی است که جمهوری اسالمی کليه  اين
واحدهای پليس ازجمله، واحدهای ضد شورش، 
نپو، واحدهای جديدالتأسيس نيروی يگان ويژه، 
سپاه پاسداران، بسيج و عالوه بر اين بازنشستگان 
اين واحدهای سرکوب را به همراه مزدوران 
وزارت اطالعات وارد جنگ با مردم مبارز 

فقط اين مانده است که ارتش را .  ايران کرده است
اما شکست تمام اين .   هم به مقابله با مردم بفرستد

اقدامات سرکوبگرانه رژيم از تالش برای 
های جديد و انتساب دستگيرشدگان  سناريوسازی

به آمريکا و اسرائيل و نيز توطئه قتل 
دفاع در  کارانه گروهی از مردم بی جنايت

شاهچراغ شيراز که تالشی برای سرکوب بيشتر 
و رودررو قراردادن بخشی از مردم با جنبش 

 .گردد، آشکار است انقالبی محسوب می
پوشيده نيست که ماجرای حمله تروريستی در  

داده باشد،  شيراز، به هر شکلی که رخ
های اطالعاتی آن  های رژيم و دستگاه باسياست

ها  اين واقعيتی افشاشده است که سال.  پيوند دارد
پيش، دستگاه اطالعاتی رژيم در زيارتگاه 
شيعيان در مشهد، بمبی منفجر کرد که آن را به 

تواند  امروز هم همين اقدام می. مخالفان نسبت دهد
ً توسط همان وزارت اطالعات صورت  مستقيما

کند که اين اقدام توسط  رژيم ادعا می.  گرفته باشد
اما برای رژيمی که خود .  گرفته است داعش انجام

کند،  های جاسوسی معرفی می را خبره فعاليت
کار دشواری نيست که به درون داعش نفوذ کند، 
نيروی اطالعاتی خود را به درون داعش بفرستد 
و به نام داعش اقدام تروريستی وحشيانه خود را 

دليل نيست بر طبق فيلمی که  بی.  انجام داده باشد
خودشان انتشار دادند، اين تروريست زنده 

شود، حتی بر روی پای خود راه  دستگير می
کنند در  رود، اما دو روز بعد اعالم می می

حتی .  توطئه کامالً آشکار است.  بيمارستان مرد
کارانه واقعاً  اگر فرض شود که اين اقدام جنايت

گرفته باشد، بازهم متهم  توسط خود داعش انجام
جمهوری اسالمی است که با به راه انداختن بساط 

گری در ايران و برافروختن جنگ شيعه و  شيعه
سنی، مسبب اصلی اين جنايت است، اما 

خواهد آن را به ابزاری برای نجات خود عليه  می
با تمام اين اوصاف، .  عموم مردم ايران تبديل کند

رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران، حتی با اين 
های کثيف و جنايتکارانه راه نجاتی ندارد و  شيوه

آنچه در پيش است روند قطعی .  نابود خواهد شد
 .     سرنگونی جمهوری اسالمی است

های  با تظاهرات سراسری گسترده  و نبرد
ويژه حمله به مراکز دولتی و  خيابانی اخير،  به
آبان و  ۴های خيابانی در  افزايش سنگربندی

توان انتظار داشت  ازآن، اکنون می روزهای پس
اشکال .  تری ارتقاء يابد که جنبش به مرحله عالی

نوينی از مبارزه، ازجمله اعتصابات سياسی 
سراسری شکل بگيرند و شعارهای نفی  کنونی 
از نمونه مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر جمهوری 
اسالمی ، با شعارهای اثباتی، نظير کار، نان، 
آزادی، حکومت شورايی همراه گردند و روند 
سرنگونی اين رژيم ارتجاعی و جنايتکار تسريع 

 .  شود
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وسعت اعتراض در .  حجاب از سر برگرفتند
دانشکده زبان دانشگاه تهران، دانشگاه علوم و 
تحقيقات و دانشکده تربيت بدنی، آنچنان گسترده 
بود که نيروهای امنيتی با ورود به محيط دانشگاه 
به سمت دانشجويان، گلوله و گاز اشک آور 

در دانشگاه امير کبير، دانشجويان .  شليک کردند
اين همه سال "و "  زن، زندگی، آزادی"با شعار  

در مقابل نيروهای "  جنايت، مرگ بر اين واليت
در دانشگاه .  مزدور بسيجی صف آرايی کردند

تهران، کوی پسران اين دانشگاه در پرديس فنی 
اميرآباد به صحنه های اعمال خشونت لجام 
گسيخته يگان ويژه مسلح و شليک گلوله به سوی 

دانشکده فنی دانشگاه تهران .  دانشجويان تبديل شد
مرگ بر "و "  زن، زندگی، آزادی"با شعار 
به محل شديدترين درگيری ها ميان "  ديکتاتور

عناصر بسيج دانشجويی و نيروهای حراست با 
دانشجويان به هنگام درهم شکستن تفکيک 

مبارزات .  جنسيتی در سالن غذاخوری تبديل شد
دانشجويان در دانشگاه بهشتی تهران آنچنان 
راديکال و گسترده بود که دانشجويان با يورش 
وحشيانه نيروهای سرکوبگر ارتجاع حاکم مواجه 

 . شدند
دانشگاه نوشيروانی بابل، دانشکده محقق اردبيلی، 
دانشگاه آزاد شريف، دانشگاه پزشکی سبزوار، 
دانشگاه گيالن، دانشگاه هنر و معماری پارس، 
دانشگاه آزاد کرمان و کاشان، بوعلی همدان، 
دانشکده برق دانشگاه خواجه نصير، رسام کرج، 
علوم پزشکی بهشتی تهران، صنعتی سهند تبريز، 
دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه اراک، دانشگاه 
های آزاد کرمانشا، رود هن و مالير، علوم 
پزشکی زنجان، دانشگاه سمنان، دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان، علوم پزشکی بندر عباس و 
علوم پزشکی زنجان ، دانشگاه آزاد يزد، دانشگاه 
خوارزمی،  سجاد مشهد و تعداد ديگری دانشگاه 
و دانشکده ، از جمله مراکز آموزش عالی بودند 

زن، "که روز چهارشنبه، با شعارهايی نظير 
آزادی، "، "مرگ بر ديکتاتور"، "زندگی، آزادی
دانشجو می ميرد، ذلت نمی "و "  آزادی، آزادی

در همدلی با چهلمين روز جانباختن مهسا "  پذيرد
امينی به اعتراض برخاستند و صحنه های 
ماندگاری از مبارزات دانشجويی را در مقابله با 

. نيروهای سرکوبگر رژيم به يادگار گذاشتند

سرايت کرد و بطور جدی خواب ارتجاع حاکم را 
گستردگی و سراسری بودن مبارزات .  آشفته کرد

آبان و روزهای  ۴قهرمانانه دانشجويان در  روز 
بعد از آن، از جمله ويژگی های برجسته جنبش 
دانشجويی در اين روز های قيام و نبردهای 

بر اساس ويدئوها و .  خيابانی مردم ايران بود
 ۴گزارش های منتشر شده، در روز چهارشنبه، 

دانشگاه کشور اعتراضات  ۵٠آبان، دست کم در 
حمله حراست، .  دانشجويی صورت گرفت

عناصر مزدور بسيج دانشجويی و پليس امنيتی 
برای   -موسوم به لباس شخصی ها  -رژيم 

جلوگيری از شکستن ديوار تفکيک جنسيتی در 
برخی از دانشگاه ها تهران، آنچنان بی رحمانه 
بود که تعداد زيادی از دانشجويان دستگير و عده 

با اين همه و به رغم ورود .  ای نيز زخمی شدند
سرکوبگرانه نيروهای امنيتی به صحن دانشگاه 
ها، تالش ارتجاع حاکم  در ممانعت از يکی شدن 
سالن های غذاخوری ناکام ماند و شکستن ديوار 
تفکيک جنسيتی از تهران به ساير دانشگاه های 

 .کشور سرايت کرد
آنچه در چهلمين روز يادمان مهسا امينی در 
دانشگاه های کشور به يادگار ماند، جلوه ای از 
حماسه و سلحشوری و ايستادگی دانشجويان بود، 
که يک روز درخشان و بيادماندنی در تاريخ 

در اين روز، .  جنبش دانشجويی ايران ثبت گرديد
در دانشگاه نجف آباد اصفهان، عکس خامنه ای 

اين دو   –لگدمال شد و تابلوی خمينی و خامنه ای 
توسط دانشجويان به زير   -نماد ارتجاع حاکم

، )زاهدان(در دانشگاه بلوچستان .  کشيده شد
خروش همبستگی دانشجويان با مردم سرکوب 

ما همه ايرانيم، مثل "شده بلوچ با شعار 
در دانشگاه اصفهان، .  طنين افکن شد"  بلوچستانيم

. کيوسک حراست به تصرف دانشجويان درآمد
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ياسوج، با شعار 

، "هيز تويی هرزه تويی، مفسد بی شرف تويی"
به اراجيف عناصر حکومتی که دانشجويان را به 

در .  بی بند و باری متهم کرده اند، پاسخ دادند
دانشگاه مشهد، بنرهای خمينی و خامنه ای به 

دانشجويان دانشگاه چمران .  آتش کشيده شد
ياد مهسا "  زن، زندگی، آزادی"اهواز، با شعار 
در دانشگاه تبريز، دانشجويان .  را گرامی داشتند

خشم "  ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما"با شعار 
در .  خود را بر سر خامنه ای جالد فرو ريختند

دانشگاه دخترانه الزهرای تهران، دانشجويان با 
نه روسری نه "سر دادن شعارهايی نظير 

زن آزاده منم، "و "  توسری، آزادی و برابری
. روسری از سر برداشتند"  هرزه تويی هيز تويی

در دانشگاه الزهرای مشهد نيز داشجوبان با شعار 
، روی سکو ايستادند و "آزادی، آزادی، آزادی"

ايران روز گسترش قيام و خيزش و تعميق 
نبردهای خيابانی بود، اما برای جنبش دانشجويی 
ايران، روزی فراتر از اعتراضات روزها و ماه 

در اين روز، جنبش .  ها و سال های گذشته شد
ای در مبارزات مردم  دانشجويی به شکل برجسته

ايران درخشيد و يک روز بزرگ و فراموش 
در .  نشدنی را در تاريخ مبارزاتی خود ثبت کرد

اين روز، دانشجويان ايران در اکثريت قريب به 
اتفاق دانشگاه های کشور سرفرازانه عليه ارتجاع 
حاکم شوريدند، به اعتراضات روزهای گذشته 
خود عمق بيشتری دادند و با سر دادن شعارهايی 

مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه "نظير 
مرگ بر "، "زن، زندگی، آزادی"، "رهبر

اين همه سال جنايت، مرگ بر اين "، "ديکتاتور
و "  دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذيرد"، "واليت

، چهلمين "هر نفر کشته شه، هزار نفر پشت شه"
را به "  ژينا"روز گراميداشت ياد و خاطره 

نبردی حماسه ساز عليه جمهوری اسالمی تبديل 
 .  کردند

در اين روز، دانشجويان ايران با سلحشوری و 
بی باکی تمام در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم 
ايستادند و شجاعانه نشان دادند تا چه حد در تداوم 
حرکت های اعتراضی جامعه و سمت و سو دادن 

. به شعارهای انقالبی مردم نقش داشته و دارند
آنان، با انتخاب شعارهای هوشيارانه ای، نظير 

و "  مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر"
به صورت "  همونی که چالقه، عامل شاهچراغه

روزانه راه خود را در ميان جنبش انقالبی توده 
های مردم ايران باز کرده اند و نشان دادند که در 

ای  کننده اين بازه زمانی چه نقش موثرو رهبری
جنبش .  در جنبش انقالبی مردم ايران دارند

دانشجويی ايران در اين روزهای آتش و خون، 
در اين روزهای گسترش قيام و نبردهای 
خيابانی، در اين روزهای پيشروی مبارزات 
قهرمانانه زنان و جوانان و توده های بپاخاسته 
مردم ايران در زمره پيشقراوالن واقعی جنبش 

 . انقالبی مردم ايران ظاهر شده اند
درخشش جنبش دانشجويی که از همان روزهای 
آغازين بازگشايی دانشگاه ها شروع شد، در 
چهلمين روز گراميداشت يادمان تابناک مهسا 
امينی، آنچنان برجسته شد که ارتجاع حاکم را به 
وحشت انداخت تا جاييکه يورش وحشيانه 
مزدوران سرکوبگر رژيم به دانشگاه ها و 
سرکوب و بازداشت دانشجويان مبارز از هر سو 

حرکت دانشجويان در فرو ريختن .  شدت گرفت
طرح فوق ارتجاعی تفکيک جنسيتی در سالن 
های غذاخوری که از چند روز جلوتر در 
دانشگاه های تهران و اميرکبير و بهشتی آغاز 
شده بود، در اين روز به دانشگاه های بيشتری 

 درخشش جنبش دانشجويی در چهلمين روز يادمان ژينا امينی
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 چه کسی تکليف را يکسره خواهد کرد؟

خشمگين به پا خاسته برای آزادی و رهايی، در 
بندان و سنگربندی به  موارد متعددی با ايجاد راه

مقابله با مزدوران سرکوب گر پرداخته ، در 
برابر حمالت وحشيانه آنان دست به مقاومت زده 

در .اند و گاه آنان را عقب رانده و فراری داده
برخی مناطق و شهرها نيز مراکز بسيج و سپاه و 

جمعه را با کوکتل مولوتوف  دفاتر مذهبی و امام
در .  اند موردحمله قرار داده و به آتش کشيده

موارد ديگری نيز به نهادهای دولتی مانند 
ها يورش برده و اين  ها و فرمانداری شهرداری

چه .  اند مراکز را حتی به تسخير خود درآورده
های بزرگ و ميادين  بسيار شهرهايی که خيابان

طور کامل در دست  اصلی آن ساعات طوالنی به
مبارزان و جوانان پرشور انقالبی قرارگرفته 

 .است
رغم اقدامات سرکوبگرانه و جنايات دولت  علی

حاکم و کشتار صدها تن از جوانان و مبارزان در 
های  رغم بازداشت ها و علی ها و زندان کف خيابان

هزار نفر نيز گذشته  ١٠گسترده که رقم آن از 
است، جنبش انقالبی به راه خود ادامه داده و 

 .اند هرروز نيروی بيشتری به آن پيوسته
های خيابانی،  همپای اين نبردها و خيزش

ای عليه رژيم حاکم در شکل  اعتراضات توده
اين شکل .يافته است اعتصاب نيز گسترش

اعتراض گرچه نسبت به اعتراض در کف خيابان 
هنوز عقب است و مراحل اوليه خود را 

گذراند اما پيوسته درحال افزايش است و  می
انداز اميدبخشی را فرا روی کل جنبش  چشم

عالوه بر دانشجويان مبارز .دهد انقالبی قرار می
که در تمام طول شش هفته گذشته با شعارها و 
اعتصابات سراسری خود، مبارزه در کف خيابان 

اند و دانش  را حمايت و آن را تقويت نموده
آموز که  ويژه دختران دانش آموزان مبارز به

درون و بيرون مدارس با سری نترس و گردن 
افراشته و خرمن موی خود بر خرمن  رژيم 

انديش آن آتش  مرتجع و سران متحجر و تاريک
های  افکنده و در مبارزه عليه ارتجاع حاکم صحنه

مانندی آفريدند، اعتصاب و تجمع  حماسی بی
های ديگری از افراد جامعه نيز مانند  گروه

معلمان، اساتيد دانشگاه، وکال، جراحان، 
پزشکان و پزشکان نيز در اعتراض به  دندان

ها و در حمايت از نبردهای خيابانی  سرکوب
برای به زير کشيدن رژيم حاکم نقش مهمی را در 
تقويت، استمرار و گسترش مبارزات خيابانی 

در اين ميان اما کارگران هنوز آن .  اند داشته
جامعه .  اند بايست، ايفا نکرده نقشی را که می

صبرانه در انتظار ورود فعال طبقه کارگر به  بی
صحنه و به سرانجام رساندن  جنبش انقالبی 

 .است 
دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار  طبقه سرمايه

يافته  منافع اين طبقه همواره از ورود سازمان
کارگران به عرصه  اعتراضات و اعتصابات 

اين .اند اقتصادی و سياسی وحشت داشته
خصوصيت البته فقط مربوط به بورژوازی حاکم 

های کليه  نيست بلکه از خصائص و خصلت
های رنگارنگ  های بورژوازی ازجمله جناح اليه

مرتجعين حاکم .  بورژوازی اپوزيسيون نيز هست
دانند که اگر طبقه کارگر به نحو  نيک می

ای وارد ميدان مبارزه شود کار رژيم  يافته سازمان
ويژه  رويدادهای شش هفته اخير به.  ساخته است

اعتصاب سياسی در نفت و پتروشيمی، اين 
 . وحشت ذاتی را چند برابر ساخته است

ای و پيمانی  اعتصاب سياسی کارگران پروژه
پتروشيمی بوشهر و کارگران پترو پااليش کنگان 

ای  و پيوستن کارگران پروژه ١۴٠١مهر  ١٨در 
العمل  مهر و عکس ١٩شاغل پااليشگاه آبادان در 

بار ديگر  بار ارتجاع حاکم، يک سريع و خشونت
نشان داد که جمهوری اسالمی تا چه اندازه از 
ورود کارگران به عرصه مسائل سياسی و 

اعتصاب سياسی .  اعتصاب سياسی وحشت دارد
سابقه کارگران صنعت نفت باشعارهايی چون  بی
و آتش زدن الستيک و "  مرگ بر ديکتاتور"

هم در  راه عسلويه، آن بندان در سه ايجاد راه
صنعت نفت که دستگاه امنيتی شديدترين کنترل 

کند، نشان داد که هيچ  پليسی را بر آن اعمال می
ديوارچينی کارگران را از ساير زحمتکشان در 
مبارزه مشترکشان عليه رژيم حاکم جدا 

وحشت رژيم از اين اعتصاب که .کند نمی
شدت  حال از گسترش مبارزات خيابانی به درعين
چراکه تسری .  فهم بود ديده بود، البته قابل آسيب

اين اعتصاب به ساير مراکز نفت و گاز و 
پتروشيمی و حفاری چون انبار باروتی با يک 

توانست منفجر شود و اعتصاب سياسی  جرقه می
اين احتمال، در دل .ور سازد سراسری را شعله

تمام حاکمان و کل دستگاه دولتی وحشتی 
دستگاه سرکوب و امنيتی با اعزام .بار افکند مرگ

های سرکوب و يگان ويژه و برخورد  گسترده گله
شدت وحشيانه با کارگران، اعتصاب سياسی را  به

ها  مزدوران مسلح ارتجاع حاکم، ده. سرکوب کرد
شدت مورد ضرب و شتم و  کارگر را به

بدرفتاری قراردادند و طی روزهای متوالی، 
ها را مورد بازجويی و انواع تهديدها  آن

کارگر بازداشت و روانه  ٢۵٠کم  دست.قراردادند
تعدادی از اين کارگران با سپردن .زندان شدند

ً آزاد شدند هنوز .  وثيقه و فيش حقوقی موقتا
وضعيت بازگشت به کار برخی از اين کارگران 

تعداد ديگری از کارگران نيز .  مشخص نيست
در شرايطی که  از .کماکان دربند و زندان اسيرند

اعماق جامعه پرتالطم  هر بار ا مواج جديد و 
ای  خيزد و ضربات کوبنده بلندی از مبارزه برمی

سازد،  بر پيکر کشتی فرسوده رژيم وارد می
برد با سرکوب شديد و  ارتجاع حاکم گمان می

گری بيشتر، در همين آغاز و به هر قيمت  وحشی
بايد مانع ورود کارگران به صحنه مبارزه و 

گری و  بنابراين در وحشی.  اعتصاب سياسی شود
شدت عمل و اعمال خشونت عليه کارگران 

ای به پا خاسته صنعت نفت، کم نگذاشت و  پروژه
 .از هيچ جنايتی دريغ نکرد

اما سرکوب شديد و بگيروببند و زندان هم 
توانست و نتوانست مانع اعتصابات کارگری  نمی

و تأثيرگذاری اعتصاب سياسی نفت  روی ساير 
 .ها شود بخش

نزديک به دو هفته بعد از اعتصاب سياسی در 
نفت، چهارم آبان، اعتصاب سياسی در کارخانه 

کارگران با .  ور شد سازی آيدين شعله شکالت
فقر و فساد   -از کردستان تا تبريز"شعار سياسی 

که "  شرف شرف بی بی"و شعار "  و تبعيض
خطاب به مدير کارخانه سر داده شد و متأثر از 

ای و خيابانی بود،  شعارهای سياسی توده
اعتصاب .  اعتصاب سياسی ديگری را رقم زدند

فقط اين  و شعارهای سياسی در کارخانه آيدين نه
های  واقعيت را نشان داد که پروسه اعتصاب

سياسی کارگری که کارگران پتروشيمی آن را 
کليد زدند آغازشده و ادامه دارد، بلکه در 

حال در اين اعتصابات، اقدامات دولت  عين
شده و از اعتراضات و  سرکوبگر محکوم
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 چه کسی تکليف را يکسره خواهد کرد؟

آمده و  عمل های خيابانی حمايت به خيزش
همبستگی و اتحاد کارخانه و خيابان نيز 

 .شده است تقويت
اعتصابات کارگری به موارد فوق خالصه 

در همين هفته نخست آبان، شاهد چندين .  شود نمی
ايم که ازجمله  اعتصاب کارگری ديگر نيز بوده

اعتصاب و :توان به موارد زير اشاره کرد می
تجمع کارگران و کارمندان پااليشگاه تهران در 

آبان، اعتصاب  و تجمع کارگران پااليشگاه  ۴
آبادان و اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان 
تراکتورسازی تبريز در همين روز،اعتصاب 

) سوم آبان(نشانی مشهد کارگران و کارمندان آتش
اعتصاب رانندگان تانکرهای حامل سوخت و 
اعتصاب کارگران شرکت فوالد بوتيا در کرمان 

 .در روزهای چهارم و هفتم آبان
های ديگری از کارگران نيز با صدور  بخش

، ضمن حمايت از مبارزات  و بيانيه  اطالعيه
ای و خيابانی و اعتراض نسبت به  توده

های سرکوبگرانه حاکميت و امنيتی کردن  سياست
اند چنانچه اين  فضای محل کار، هشدار جدی داده

شدگان و  ها متوقف نشود و بازداشت سرکوب
زندانيان سياسی آزاد نشوند و بساط نيروهای 
امنيتی و جاسوسی از محيط کار برچيده نشود، 

 .وارد اعتصاب خواهند شد
جمعی از کارمندان و کارگران رسمی و 

های نفتی، شرکت  پيمانکاری شاغل در پروژه
های  پااليش نفت آبـادان، شرکت پخش فرآورده

نفتی آبـادان، شرکت پتروشيمی آبـادان و شرکت 
مهر ضمن  ٢٨پترو سينا آبـادان، در بيانيه مورخ 

هشدار دادند دست به "  قيام سراسری"حمايت از 
اين کارگران و .اعتصاب سراسری خواهند زد

در "  کارمندان در بيانيه خود ازجمله چنين نوشتند
سال است جامعه کارگری  ۴٣شرايطی که 

کشی  ترين نوع بهره ايران؛ تحت ظالمانه
اند؛ ما کارمندان و  حکومتی؛ جان به لب شده

کارگران پيمانی آزاديخواه پااليشگاه آبادان، در 
روزی  حمايت از قيام سراسری و برای رسيدن به

کشی از جامعه کارگری  که ظلم و ستم و بهره
صورت متحد و يکپارچه  ايران برچيده شود، به

مهرماه،  ٣٠کنيم که از تاريخ شنبه  اعالم می
دست به اعتصاب زده و خواهان جمع شدن 

ها و برداشتن  ماشين کشتار از کف خيابان
های کارگری  های زور و سرکوب از محيط اهرم

و آزادی تمامی زندانيان سياسی و برقراری 
کارگران گروه ملی "  .عدالت و آزادی هستيم

فوالد خوزستان نيز برای همين روز فراخوان 
گروهی از .  اعتصاب و تجمع صادر کرده بودند

ای نفت و پتروشيمی هشدار داده  کارگران پروژه
آبان وارد اعتصاب سراسری  ٧بودند که از روز 

 .خواهند شد
کار صنعت نفت  حتی کارکنان رسمی و محافظه

پراکنی در  نيز پس از مدتی سرگردانی، توهم
های بيهوده در  ها و دوندگی پراکنی مورد نامه

خوش کردن به  راهروهای وزارت نفت و دل
های مقامات اين وزارت خانه،  مذاکرات و وعده

های اين  اند که وعده ظاهراً به اين نتيجه رسيده
قانون وظايف و  ١٠مقامات برای اجرای ماده 

" وعده سرخرمن"اختيارات وزارت نفت، همگی 
شورای هماهنگی و "در خبری که .بوده است

همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت 
مهر انتشار  ٢٩روز ) "   بازنشستگان و شاغلين(

شده است که  وزارت نفت اجرای  داد، چنين اعالم
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت  ١٠ماده 

را از دستور کار اين وزارت خانه خارج ساخته 
شورای "رسد که  چنين به نظر می.  است

هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت 
"  بازنشستگان و شاغلين(نفت  برای تحقق اين ) 

مطالبه قصد دارد راه ديگری را در پيش گيرد از 
عواقب هرگونه "  همين رو هشدار داده است که

اتفاق در شرايط فعلی جامعه بر عهده مسئوالن 
کانال ".  وزارت و شخص وزير خواهد بود

وابسته به کارکنان "  گروه افکار نفت"  تلگرامی  
رسمی نفت نيز هشدار داده است اگر اين مطالبه 

اعتراضات "در آبان ماه اجرايی نشود وارد 
اين گروه ضمن انتقاد از .  خواهند شد"  مدنی

مقامات وزارت نفت که جز وعده چيزی به 
اند، چنين هشدار داد که  کارکنان رسمی نداده

پيش از .است"  درحال لبريز شدن"صبر کارکنان 
آن نيز بخشی از کارکنان رسمی صنعت نفت با 

ای در اعتراض به قتل مهسا امينی،  انتشار بيانيه
ها و  ضمن محکوم نمودن کشتارها و دستگيری

ای،  های توده حمايت از اعتراضات و خيزش
هشدار داده بودند اگر دستگيرشدگان آزاد نشوند و 

ها و شهرها و  به فضای پادگانی در خيابان
های کار پايان داده نشود دست به اعتصاب  محيط

 .و تجمع سراسری خواهند زد
گيری اعتصابات  شواهد موجود حاکی از شکل

بيشتری در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی و 
آنچه در شرايط کنونی بسيار مهم .حفاری است

درپی و  است عبور از مرحله هشدارهای پی
اعتصابات کارگری .  سازمان دادن اعتصاب است

که در پايان ششمين هفته اعتراضات  اکنون
ايم، نسبت  ای و نبردهای خيابانی قرارگرفته توده

هايی از  نمونه.  به هفته نخست آن بيشتر شده است
ازاين به آن اشاره  اعتصابات کارگری را که پيش

شد، بايد در حکم آغاز اين مرحله به شمار 
ای که با اعتصاب سياسی در نفت و  مرحله.آورد

پتروشيمی آغازشده، با اعتصاب سياسی کارخانه 
اعتصابات کارگری در .  آيدين ادامه يافته است 

پااليشگاه تهران و آبادان و مراکز ديگر کارگری 
ازپيش اعتصابات  نيز نويدبخش گسترش بيش

ازياد نبريم که .  اقتصادی و سياسی کارگری است
همبستگی کارخانه و خيابان در مرحله کنونی 

حضور پررنگ و .  جنبش حائز اهميت جدی است
پرقدرت کارگران در جنبش انقالبی برای 

تر  هم مهم سرنگونی نظم موجود، از آن
گرچه همپای رشد و استمرار اعتراضات و .است

های خيابانی، اعتراض و مبارزه در شکل  خيزش
اعتصاب نيز رشد داشته است، اما ظرفيت رشد 
و تکامل اين شکل مبارزه بسيار بيشتر از اين 

اگر اين واقعيت و ضرورت را به پذيريم .  است
که رژيم جمهوری اسالمی را بايد از طريق 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه 

دهی چنين  برانداخت، پس بايد برای سازمان
کار شد و مقدم بر آن اعتصابات  به اعتصابی دست

توانند  هايی که می سراسری را در همه بخش
اعتصاب کنند، از نمونه معلمان، دانش آموزان، 
پرستاران، وکال، دانشگاهيان، پرسنل پزشکی، 

آهن، مترو، وسايل نقليه  کارمندان دولت،راه
شهری و قبل از همه اعتصابات سراسری 

صنعت نفت و گاز و .کارگران را سازمان داد
پتروشيمی يکی از مراکز حساس و استراتژيک 

حال از اين استعداد و آمادگی و  است و درعين
تجربه برخوردار است که وارد اعتصابات 

های خيلی دور و دوره  گذشته.سراسری شود
به کنار، در همين چند سال اخير از  ۵٧انقالب 
تاکنون ما شاهد چندين اعتصاب  ٩٩سال 

سراسری هم در بخش کارگران پيمانی و 
ای و غيررسمی و هم در بخش کارگران و  پروژه

اکنون زمان .ايم کارکنان رسمی صنعت نفت بوده
آن است که کارگران آگاه و پيشرو و باتجربه 

های مدافع منافع طبقه  صنعت نفت و کمونيست
های اعتصاب و از  کارگر، در جهت برپائی کميته

های هماهنگی اعتصاب و  تر کميته آن مهم
های خود  دهی اعتصابات سراسری تالش سازمان

وجه  هيچ تأخير در اين زمينه به.را دوچندان کنند
دهی اعتصابات سراسری  سازمان.  جايز نيست

اعم از سياسی يا اقتصادی، ضمن تقويت 
ای، کل  نبردهای خيابانی و اعتراضات توده

. جنبش انقالبی را گام بلندی به جلو خواهد برد
اعتصابات سراسری کارگری گشايش دريچه، بر 

ای است که جنبش انقالبی سخت  هوای تازه
بدون اعتصابات سياسی و .  نيازمند آن است

اقتصادی سراسری کارگری، حرفی از اعتصاب 
از .  تواند درميان باشد عمومی سياسی نمی

جاست که مبارزان خيابانی در انتظار ورود  همين
اند، دانش آموزان و دانشجويان،  کارگران

کشند،  اعتصاب سراسری کارگری را انتظار می
های مردم رنجديده به خاطرات دوره قيام و  توده

" رهبر سرسخت ما  -کارگر نفت ما"    ۵٧انقالب 
ی سرتاپا متالطم و تشنه  تمام جامعه.  زنند نقب می

آزادی و تحول و رهايی، چشم به اعتصابات 
اقتصادی  و سياسی کارگری دوخته است و در 
انتظار ورود قدرتمند طبقه کارگر است تا تکليف 

 .را يکسره کند
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مبارزاتی تحسين برانگيز که در روزهای بعد هم  
تداوم يافت و فضای بسياری از دانشگاه های کشور  
نظير دانشگاه فردوسی مشهد، چمران اهواز،  
دانشکده فنی دانشگاه تهران ودانشگاه آزاد سوهانک  
به صحنه های تهاجم وحشيانه نيروهای سرکوب  
رژيم به دانشگاه و نبرد دانشجويان با نيروهای  

 .مزدور جمهوری اسالمی تبديل شد 
در مبارزات کنونی دانشجويان،آنچه جمهوری  
اسالمی را نسبت به مبارزه آنان در اين بازه زمانی  
حساس کرده است، همانا جسارت، آگاهی و  
پيشقراولی آنان، بويژه دانشجويان چپ در طرح  
شعارهای انقالبی و تکثير اين شعارها در مبارزات  

پوشيده نيست، بخش اعظم  .  جاری مردم ايران است 
دانشجويانی که اين روزها در سنگر مبارزات  
دانشجويی جانفشانی می کنند، فرزندان همين  

  ۴٣ کارگران و توده های زحمتکشی هستند که طی  
سال گذشته به بی رحمانه ترين شکل ممکن سرکوب  

دانشجويانی که با رنج و نداری خانواده ها  .  شده اند 
رنج برده اند، با بيکاری مادران و پدران خود عذاب  
کشيده اند، از آزادی بيان و انديشه  محروم بوده اند،  
حق آزادی انتخاب پوشش از آنان سلب و زخم شالق  
تبعيض و جدايی در محيط دانشگاه بر گرده شان  

دانشجويانی که به صورت روزمره  .  نشسته است 
سرکوب عريان و بی عدالتی حاکم بر جامعه را به  
چشم ديده اند و خود نيز با پوست و گوشت خود  
سرکوب و بی عدالتی ساليان سپری شده را تجربه  

روشن است، جنبش دانشجويی و به طور  .  کرده اند 
اخص گرايش چپ و انقالبی آن با داشتن چنين  
ويژگی های مردمی، هرگز نمی تواند نسبت به  

و صد البته نه  .  مبارزات مردم ايران بی تفاوت باشد 
تنها بی تفاوت نبوده، بلکه در اين روزهای قيام و  
نبردهای خيابانی، با قامتی بلند در صف اول مبارزه  

مرگ بر ستمگر، چه  "ايستاده اند و با طرح شعار  
نقش پيشقراولی خود را در  "  شاه باشه چه رهبر 

مسير سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی ايفا کرده  
 اند  

نکته ديگری که بايد به آن توجه داشت و اين روزها  
باعث وحشت روز افزون جمهوری اسالمی از  
مبارزات دانشجويی شده است، کشيده شدن  
اعتراضات سراسری دانشجويان به بيرون از  
دانشگاه و در آميختن آن با مبارزات خيابانی توده  

وقوع اين اتفاق اگرچه طی  .  های مردم ايران است 
روزهای گذشته به صورت محدود در پاره ای از  
دانشگاه ها صورت گرفت، اما شکل گيری آن می  
تواند آغاز شکوهمندی در بهم پيوستگی عملی  
جنبش دانشجويی با مبارزات خيابانی توده های  

اتفاقی که در روزهای يادمان  .  مردم ايران باشد 
وقتی هواپيمای مسافربری  .  رخ داد   ٩٨ شانزده آذر  

با شليک دو موشک    ٩٨ دی ماه    ١٩ اوکراينی در  
سرنشين    ١٧۶ سپاه پاسداران  سرنگون شد و تمام  

آن جان باختند، دانشجويان دانشگاه های تهران در  
مرگ  "با شعار  )  روز دانشجو (آذر همان سال    ١۶ 

به خيابان آمدند و حمايت و همبستگی  "  بر ديکتاتور 
خود را با خانواده های جانباختگان هواپيمای  

اين حرکت اعتراضی  .  اوکراينی اعالم کردند 
دانشجويان در آن فضای ملتهب بعد از کشتار  
مسافران هواپيمای اوکراينی تاثير شگرفی در اذهان  
عمومی جامعه و خانواده های جان باختگان آن  

درخشش جنبش دانشجويی در 
 چهلمين روز يادمان ژينا امينی

 ها يورش وحشيانه به دانشگاه
 های دانشجويی و خوابگاه 

 کنيم را قوياً محکوم می  
 

دولت ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسالمی در ششمين هفته اعتراضات و اعتصابات سراسری  
ای را در مقياس سراسری عليه دانشجويان سازمان داده و به اجرا    دانشجويان، يورش وحشيانه و گسترده 

 .درآورده است 
های دانشجويی که از شب گذشته تشديد    حمالت وحشيانه و گسترده مزدوران سرکوب گر رژيم به خوابگاه 

يورش گستاخانه و وحشيانه  .  ها ادامه يافت   شده بود، از ساعات اوليه صبح امروز با حمله اوباشان به دانشگاه 
های پينت بال و    آور و تيراندازی با گلوله   های دانشجويی، با شليک گاز اشک   گزمگان حکومتی به خوابگاه 

در طی اين  .های جنگی به روی دانشجويان و محل سکونت آنان همراه بوده است   ای و حتی گلوله   ساچمه 
حمالت ددمنشانه اوباشان، تعداد زيادی از دانشجويان مورد ضرب و شتم قرارگرفته ، زخمی و مصدوم شده  

ها تن از    ها، ده   عالوه بر ايجاد موجی از ناامنی در خوابگاه .اند   شده   و تعداد زياد ديگری نيز بازداشت و ربوده 
 .اند   دانشجويان نيز از خوابگاه اخراج شده 

های سراسر کشور نيز حمالت نيروهای بسيجی و مزدوران اطالعاتی موسوم به لباس شخصی    در دانشگاه 
ويژه    مزدوران رنگارنگ حکومتی به .  که از روز گذشته شدت گرفته بود، امروز به اوج خود رسيد 

های مسلح به کلت، دانشجويان    های گرم و سرد همراه بالباس شخصی   نيروهای بسيجی مسلح به سالح 
ها، مزدوران بسيجی و لومپن، به چاقوکشی عليه    در برخی دانشگاه .ها را موردحمله قراردادند   دانشگاه 

ها، عبور و    نيروهای امنيتی و سرکوب با استقرار در محل درب ورودی دانشگاه .دانشجويان متوسل شدند 
از چهره  .کردند   از ورود برخی دانشجويان جلوگيری می .  مرور دانشجويان را زير کنترل خود گرفتند 

جا دانشجويان    های همراه را مورد تفتيش قرار داده و از همان   گرفتند، گوشی   دانشجويان عکس می 
ها، نيروهای سرکوب اقدام به بستن درب دانشگاه نموده    در برخی دانشگاه .کردند   شده را بازداشت می   شناسايی 

آور شليک نموده و مورد ضرب و شتم    و دانشجويان را محبوس کردند و سپس به روی آنان گاز اشک 
 .کردند   حتی در برخی موارد از بيرون دانشگاه نيز به روی دانشجويان تيراندازی می . قراردادند 

ها در تهران، اصفهان، اراک، تبريز، زنجان، شاهرود، قزوين،    امروز يکشنبه هشتم آبان تقريباً تمام دانشگاه 
های ديگر    کرمانشاه، کردستان، شيراز، مشهد، بابل، اهواز، مازندران، همدان و بسياری شهرها و استان 

خواران حکومتی بود که برای سرکوب و    شاهد لشگری از مزدوران بسيجی و ديگر مزدوران و جيره 
ها و جو    رغم تمام اين سرکوب   اما دانشجويان مبارز به .شده بودند   خاموش ساختن دانشجو و دانشگاه اعزام 

ها، به تجمعات اعتراضی خود و مقاومت در برابر    رغم تمام فشارها و تهديدها و دستگيری   شديد امنيتی و به 
دانشجويان آگاه و مبارزی که  .مرتجعان اشغالگر ادامه دادند و خواهان آزادی رفقای بازداشتی خود شدند 

 !بار ديگر نشان دادند که دانشگاه زنده است   شوند يک   وارد هفتمين هفته اعتصابات سراسری خود می 
کارانه مزدوران حکومتی عليه دانشجويان و يورش وحشيانه به    تمام اقدامات جنايت )  اقليت (سازمان فدائيان 

 .کند   های دانشجويی را شديداً محکوم می   خوابگاه 
سازمان فدائيان اقليت خواهان اخراج تمام نيروهای سرکوب از قماش نيروهای بسيجی و سپاهی و لباس  

 .دانشگاه پادگان نيست .شخصی از دانشگاه است 
ضمن حمايت از دانشجويان مبارز و اعتصابات دانشجويی خواهان اعالم اسامی  )  اقليت (سازمان فدائيان 

قيدوشرط همه دانشجويان زندانی و    شده طی شش هفته اخير و آزادی فوری و بی   دانشجويان بازداشت 
 .زندانيان سياسی است 

 
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان

 ١۴٠١هشت آبان 
 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی

حال در چنين وضعيتی که  .  فاجعه هولناک گذاشت 
قيام و نبردهای خيابانی توده های مردم ايران در  
حال تعميق و گسترش است، ورود دانشجويان به  
خيابان می تواند نقطه عطفی در مبارزات دانشجويی  

 .و نيز نقطه اميدی برای  توده های مردم ايران باشد 
ورود وحشيانه نيروهای سرکوبگر رژيم به خوابگاه  
دانشجويی دانشگاه چمران اهواز، تيراندازی به  
سوی دانشجويان در تعدادی از دانشگاه ها نظير  
دانشگاه آزاد سوهانک، دانشگاه فردوسی مشهد،  
دانشگاه علوم پزشکی کردستان و محاصره اين  
دانشگاه ها جهت جلوگيری از هرگونه ورود و  
خروج به محيط دانشگاه، می تواند بخشی از پروژه  
سرکوب جمهوری اسالمی برای جلوگيری از پيوند  

عملی جنبش دانشجويی با مبارزات مردم در کف  
 . خيابان ها باشد 

با اين همه و به رغم سرکوب شديدی که در چند  
روز گذشته بر دانشگاه های کشور اعمال شده است،  
جنبش دانشجويی سرافرازانه راه خود را برای  

گستردگی  .  پيشروی و حرک به جلو باز کرده است 
اعتراضات دانشجويی در روزهای بعد از يادمان  
چهلمين روز جان باختن مهسا امينی، راديکل شدن  
شعارها و کشيده شدن اعتراضات دانشجويی به  
دانشگاه هايی که پيش از اين ساکت بودند، جملگی  
نشان می دهد که اين جنبش را سر باز ايستادن  

 .تنيس 
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ها، بخشی از    شان برای به بند کشيدن آن   های   خانه 
 .همين سناريو است 

نحوه رويارويی رژيم با اعتصاب کارگران نفت در  
و دستگيری و به بند کشيدن  )  عسلويه (پارس جنوبی  

کارگر اعتصابی يک نمونه ديگر از نقش    ٢۵٠ 
ترس رژيم از  .  زندان برای حفظ نظم موجود است 

فراگير شدن اعتصاب سياسی کارگران، باعث شد تا  
رژيم به سرکوب سبُعانه اعتصاب کارگران روی  

جنوبی يکی از منابع مهم مالی رژيم      پارس .  آورد 
ای که تمامی ثروت    منطقه .  برای ادامه حيات است 

بدست آمده از آن حاصل عرق جبين کارگران است،  
وار مجبور به    اما کارگران خود در شرايطی برده 

مجبور به کار هستند چرا که راه ديگری  .  کار هستند 
شان ندارند،    های   برای تامين معاش خود و خانواده 

انسان جويای کار      در کشوری که بيش از ده ميليون 
با  .  حال فاقد هرگونه حمايت دولتی   هستند و در عين 

که کارگران هيچ حامی و يا    رغم آن   اين وجود و به 
امکان مالی برای اعتصاب خود ندارند، در حمايت  

ای و در اعتراض به جمهوری    از اعتراضات توده 
اسالمی به دليل کشتار و به بندکشيدن معترضان،  
دست به اعتصاب زدند و همراه با بستن جاده  

 .چون مرگ بر ديکتاتور سر دادند   شعارهايی هم 
دستگاه سرکوب رژيم با آغاز اعتصاب، يورش به  

ها را دستگير    کارگران را آغاز و تعداد زيادی از آن 
ها تعداد    ی بعد با ريختن به خوابگاه   در مرحله .  کرد 

ی نقش داشتن در    ديگری از کارگران به بهانه 
تاکنون بخش  .  گيری اعتصاب دستگير شدند   شکل 

زيادی از کارگرانی که در همان ابتدا با يورش  
دستگاه سرکوب، توسط نيروی انتظامی بازداشت  
شده بودند با شرايطی مانند گرو گذاشتن وثيقه  

اند، اما از    ملکی، فيش حقوقی و حتا پول نقد آزاد شده 
چنين    هم .  سرنوشت ساير کارگران خبری نيست 

کارگرانی که آزاد شدند با ممانعت حراست هنوز  
 .نتوانستند به سر کار خود باز گردند 

بنابراين کارکرد زندان در جمهوری اسالمی، تنها  
دهندگان و فعاالن    به بندکشيدن پيشروان، سازمان 
زندان  .  ای نيست   اعتصابات و اعتراضات توده 

طور    عنوان بخش مهمی از دستگاه دولتی و به   به 
ی بسيار مهمی در    خاص دستگاه سرکوب، وظيفه 

حفظ نظم موجود دارد که نحوه دستگيری و به  
زندان انداختن کارگران اعتصابی نفت يک نمونه  
روشن از کارکرد گسترده و مهم اين بخش از  

طور که در تمامی اين    دستگاه سرکوب است، همان 
بنابراين  .  خوبی شاهد آن بودند   ها مردم ايران به   سال 

های زندان، دستگاه    بدون هيچ ترديدی شکستن درب 
دولتی را از اين ابزار مهم برای حفظ اتوريته و  
اعمال حاکميت خود محروم ساخته و به بيانی ديگر  

 .اندازد   بخش مهمی از دستگاه سرکوب را از کار می 
. زندان برای جمهوری اسالمی بسيار با اهميت است 

در همين اعتراضات و زد و خوردهای خيابانی  
شاهديم که برای مزدوران رژيم دستگيری  

ها در    تعداد دستگيری .  تظاهرکنندگان چقدر مهم است 
قدر زياد بوده که    جريان اعتراضات اخير آن 

های جمهوری اسالمی گنجايش آن همه    زندان 
دستگيری را ندارند و برای همين زندانيان در  

برای نمونه  .  شرايطی بسيار بد در بند هستند 
جمهوری اسالمی برای در بند نگاه داشتن  

کند که    هايی استفاده می   های جديد از سوله   دستگيری 
های بهداشتی    فاقد هرگونه امکاناتی از قبيل سرويس 

هستند و فضا حتا برای استراحت بسيار محدود  
کشی جمهوری    از سوی ديگر ماشين آدم .   است 

 .چنان فعال است   ها هم   اسالمی در زندان 
از جمعه خونين زاهدان      در همين روزهايی که همه 

گويند، جمهوری اسالمی از اعدام جوانان    سخن می 
دست  "  مواد مخدر "بلوچ به بهانه حمل و يا فروش  

در ماهشهر نيز يکی از دستگيرشدگان  .  دارد   برنمی 
در روزهای گذشته به اعدام محکوم    ٩٨ قيام آبان  

ی فرشته تابانيان وکيل عباس دريس    گفته   به .  گرديد 
قاضی دادگاه  "از اهالی ماهشهر، وی توسط  

به اعدام محکوم  "  محاربه "ماهشهر به اتهام  "  انقالب 
ست که پيش از اين همسر وی    گفتنی .  شده است 

ی او به تهران رفته    هنگامی که برای پيگيری پرونده 
تهران به او گفته بودند که حکم  "  دادسرای "و در  

همسر وی قطعا اعدام است، در اثر فشارهای  
 .روحی سکته و فوت کرده بود 

چنين برای چهار تن از زندانيان سياسی که در    هم 
استان آذربايجان غربی دستگير شده بودند با  

عنوان جاسوس موساد    سازی مضحک به   پرونده 
صادر شده  "  االرض   افسادفی "کيفرخواستی با اتهام  

که براساس قوانين جمهوری اسالمی حکم آن اعدام  
 .است 

در اين روزها که خون مردم قهرمان ايران بر  
ست و هر روز خبری    ها جاری   های خيابان   سنگفرش 

شود،    از کشته شدن عزيز و يا عزيزانی منتشر می 
شاهد انتشار اخبار قتل زندانيان در زيرشکنجه نيز  

. چون زندان   چون خيابان، خيابان هم   زندان هم .  هستيم 
  ۵ رامين فاتحی يکی از همان زندانيان است که تنها  

روز بعد از دستگيری در زير شکنجه به قتل رسيد،  
دمحم عبداللهی در ايالم، عماد حيدری در اهواز از  
جمله زندانيانی هستند که در اين روزها اخبار  

در طی شش  .  ها منتشر شده است   شان در زندان   قتل 
هفته اخير اخبار به قتل رسيدن چهار زندانی تنها در  

 .مناطق کردنشين منتشر شده است 
تهران در نشست  "  دادستان "ی صالحی    گفته   به 

کيفرخواست    ٣١۵ شورای عالی قضايی، تاکنون  
برای دستگيرشدگان اعتراضات اخير صادر شده که  

است که  "  محاربه "ها    نفر از آن   ۴ از اين ميان اتهام  
باز در قوانين جمهوری اسالمی حکم آن اعدام  

ای رئيس دستگاه    در همين نشست، اژه .  باشد   می 
قضايی خواستار سرعت عمل در تشکيل دادگاه  

 .دستگيرشدگان شده بود 
، در استان  "ها   دادگستری "براساس اعالم روسای  

  ١٣٧ نفر تشکيل و    ٣٢۵ پرونده برای    ٢٧٩ زنجان  
  ٨٩ در استان سمنان  .  اند   پرونده تعيين تکليف شده 

کيفرخواست    ٩۵ کيفرخواست، در آذربايجان غربی  
زندانی    ٢١٣ کيفرخواست با    ١٠۵ و در خوزستان  

در  .  ارسال شده است "  ها   دادگاه "تاکنون صادر و به  
ی رئيس دادگستری، تاکنون    گفته   استان البرز نيز به 

نفر از دستگيرشدگان کيفرخواست    ٢٠١ برای  
درصد دستگيرشدگان با قيد وثيقه    ۶٨ صادر شده و  

براساس همين خبر در  .  اند   و کفالت موقتا آزاد شده 
های شهريار تاکنون برای تعدادی از    دادگاه 

دستگيرشدگان احکام زندان و شالق صادر شده  
 .است 

کل کشور نيز با صدور  "  دادستان "آخوند منتظری  
ها خواسته    های کشور از آن "دادستان "ای به    بخشنامه 
اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات،  "بود تا  

مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری  
دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و  
محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعيت پيگيری و  
از دادگاه اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و  

ای    پيش از وی اژه ".  بدون تخفيفات درخواست شود 
 .شده بود " قاطعيت "نيز خواستار نشان دادن  

در همين رابطه  "  وطن امروز "روزنامه ارتجاعی   
هايی که به بهانه فوت مهسا    با پايان آشوب : "نوشت 

امينی آغاز شده و نظم عمومی کشور را نشانه رفته  
بود، اکنون نوبت محاکمه اغتشاشگران رسيده است؛  
اغتشاشگرانی که راه گريزی از قانون ندارند و بايد  

ها و    پای ميز محاکمه رفته و پاسخگوی جنايت 
اين روزنامه و  ".   اقدامات ضدملی خود باشند 

خبرنگار فاشيست آن مانند ديگر مقامات جمهوری  
اسالمی در حالی در رويای پايان اعتراضات بسر  

ها نه تنها    برند که در اين مدت، اعتراضات توده   می 
فروکش نکرده بلکه در حال گسترش است و  

ترين اعتراضات    آبان شاهد گسترده   ۴ چهارشنبه  
 .ای از زمان آغاز آن بوديم   توده 

دهد که جمهوری اسالمی با    همين واقعيت نشان می 
تواند    ابزار زندان و شکنجه و حتا قتل زندانيان نه می 

های اجتماعی از    فعاالن کارگری و ديگر جنبش 
جمله دانشجويان را که مدام بر تعدادشان افزوده  

شود، مرعوب و از صحنه خارج کند و نه    می 
اما  .  های بپاخاسته را عقب براند   خواهد توانست توده 

رغم اين واقعيت، بايد بر اين موضوع تاکيد کرد    به 
که زندان يک بخش مهم از دستگاه سرکوب است  

چه  .  گيرد   های بپاخاسته قربانی می   که از ميان توده 
شان ديوارهای    ها که در زير شکنجه خون سرخ   آن 

ها که در اثر زندان    کند و چه آن   زندان را رنگين می 
بينند، بويژه    های روحی و روانی می   و شکنجه آسيب 

 .دختران و پسران جوان و نوجوان 
زندانی سياسی  "از اين رو وظيفه داريم تا با شعار  

، به حمايت از زندانيان دربند  "آزاد بايد گردد 
برخيزيم، آنان که تا ديروز و تا ساعتی قبل در کنار  

شان، از    جنگيديم، از جان   ما بودند و در کنار هم می 
با  .  شان محافظت کنيم   شان و از روح   جسم 

فراگيرکردن اين شعار و سردادن آن در تمامی  
اعتراضات، هم با قدرت خود فشار بر حکومت  

دهيم و هم    برای آزادی زندانيان دربند را افزايش می 
. اندازيم   اين ابزار مهم سرکوب را از حيّز انتفاع می 

های    اين واقعيت در حافظه تاريخی مبارزات توده 
وقتی که  .  درخشد   به وضوح می   ۵٧ ايران در سال  

زندانی سياسی آزاد بايد  "شعار    ۵٧ در انقالب  
ها و    فراگير شد، وقتی که به همت توده "  گردد 

شان رژيم شاه مجبور به بازکردن درب    مبارزات 
گاه سالح سرکوب رژيم بيش از    ها گرديد، آن   زندان 

پيش رنگ باخت و سرعت فروپاشی رژيم سلطنتی  
ست که امروز بر دوش    ای   اين وظيفه .  افزايش يافت 

 . همگان قرار دارد 
 
 

 صدوراحکام سنگين عليه فعاالن کارگری و معلمان
 و

 "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"اهميت شعار 

٨از صفحه   
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٧درصفحه   

١از صفحه   

های کارگران دستگير و به زندان افتاده  خواست
" قاضی"بودند، در دادگاهی نمايشی توسط 

 ۶هر کدام به "  دادگاه انقالب تهران"  ٢۶ی  شعبه
سال زندان، و ممنوعيت خروج از کشور، 

های  عضويت در احزاب و فعاليت در شبکه
های  اجتماعی و منع اقامت در تهران و استان

 !!سال محکوم شدند ٢مجاور به مدت 
تن  ٣جعفر ابراهيمی، دمحم حبيبی و رسول بداقی 

های صنفی فرهنگيان کشور  از اعضای تشکل
همان شعبه به زندان محکوم "  قاضی"نيز توسط 

اجتماع و "سال به اتهام  ۴جعفر ابراهيمی .  شدند
، دمحم "تبليغ عليه نظام"و يک سال به اتهام "  تبانی

" اجتماع و تبانی"ماه به اتهام  ٧سال و  ٣حبيبی 
و رسول "  تبليغ عليه نظام"و يک سال به اتهام 

اجتماع و "ماه به اتهام  ۶سال و  ۴بداقی به 
به "  تبليغ عليه نظام"و يک سال به اتهام "  تبانی

٨ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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چنين به عنوان  هر سه نفر هم. زندان محکوم شدند
به دو سال ممنوعيت از "  مجازات تکميلی"

هرگونه فعاليت صنفی و عضويت در تشکالت 
صنفی و نيز ممنوعيت خروج از کشور به مدت 

 .سال محکوم شدند ٢
گونه ترديدی يکی از اهداف رژيم از به  بدون هيچ

های محبوب طبقه کارگر و  بند کشيدن چهره
معلمان، به بند کشيدن کسانی است که از نظر 

ها  توانند در سازماندهی مبارزات توده رژيم می
همين .  عليه ستم و استثمار حاکم نقش ايفا کنند

ی  های گسترده مساله را در مورد دستگيری
ربودن بسياری .  روزهای اخير نيز شاهد هستيم

از دانشجويان و ديگر فعاالن کارگری، معلمان و 
های اجتماعی در جريان اعتراضات،  ساير گروه

يا در خيابان و محل کار و حتا با يورش به  

 صدوراحکام سنگين عليه فعاالن کارگری و معلمان
 و

 "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"اهميت شعار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

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

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

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


