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 در ۵٧آبان  ١٣
  ١۴٠١آئينه آبان  

، به ۵٧سيزده آبان در تقويم روز شمار انقالب 
در اين .  عنوان روز دانش آموز ثبت شده است

روز، دانش آموزان تهرانی کالس های درس را 
تعطيل کردند و در همبستگی با اعتراضات 
سراسری توده های مردم ايران عليه استبداد 
سلطنتی به جمع معترضان در دانشگاه تهران 

نيروهای سرکوبگر رژيم ستم شاهی، که .  پيوستند
از بهم پيوستگی مبارزات دانش آموزان با 
دانشجويان به وحشت افتاده بودند، ابتدا با پرتاب 
گلوله های گاز اشک آور سعی کردند جمعيت 

اما .  حاضر در  دانشگاه تهران را پراکنده کنند
اين اقدام سرکوبگرانه ارتش مزدور شاهنشاهی، 
نه تنها باعث رعب و وحشت و پراکندگی جمعيت 
حاضر در دانشگاه نشد، بلکه بر عکس، با شليک 
گاز اشک آور شرايط ملتهب تر شد و انبوه 
اجتماع کنندگان با شعار مرگ بر شاه به مقابله با 

با پيش آمدن وضعيت .  سرکوبگران برخاستند
موجود، نيروهای سرکوب با شدت بيشتری وارد 
عمل شدند و اينبار نه با گلوله های گاز اشک آور 
که با شليک مستقيم گلوله، دانش آموزان، 
دانشجويان و جمعيت حاضر در صحن دانشگاه 

با اين اقدام وحشيانه .  تهران را  به رگبار بستند
نيروهای سرکوبگر ارتش شاهنشاهی، دانشگاه 
تهران به خاک و خون کشيده شد و تعدادی از 

 . دانش آموزان و دانشجويان جان باختند
با وقوع اين فاجعه مرگبار که دو ماه بعد از 

شهريور در ميدان ژاله تهران  ١٧کشتار خونين 
رخ داد، عمال زمينه های سرنگونی رژيم 

کشتار دانش آموزان و .  سلطنتی تسريع شد
، آنهم در آن روزهای ۵٧آبان  ١٣دانشجويان در 

متالطم انقالب که جامعه به صورت تام و تمام 
در يک موقعيت انقالبی قرار داشت، نه تنها 

های  روز از آغاز اعتراضات سراسری توده ۵١
فشانده،  مبارز و قهرمان ايران با صدها جان

. گذرد هزاران زخمی و هزاران زندانی می
روزهای حماسه و نبرد، فوران آتشفشان خشم 
زنان و دختران جوان و نوجوان، فرياد زن، 

روزهای به فرياد درآمدن .  زندگی، آزادی
های فروخورده مادران و پدران، آزادی،  بغض

روزهای به خون خفتن جوانان و .  آزادی، آزادی
باک و شجاع برای آزادی و رهايی  نوجوانان بی

 ارتجاع اسالمی بار ديگر بلوچستان را به خون کشيد

 بسته و متحد تالش کنيم برای آزادی زندانيان سياسی هم
 

 گزارشی کوتاه از آکسيون همبستگی
 با مبارزات مردم زحمتکش ايران 

  ۶درصفحه 

٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٩۵شماره  ١۴٠١آبان    ١۶ –سال  چهل و چهار

 اين خشم انقالبی مهار شدنی نيست

با رشد موج نوين اعتصابات دانشجوئی، 
ای و نبردهای خيابانی مردم ايران  تظاهرات توده

های   عليه رژيم ستمگر جمهوری اسالمی، تشکل
های  طبقاتی و صنفی مستقل که در طول سال

دار مبارزه، ايستادگی و  گذشته همواره پرچم
اند، با  مقاومت در برابر رژيم حاکم بر ايران بوده

های راديکال، ضمن محکوم کردن  صدور بيانيه
های رژيم، حمايت قاطع خود را از  سرکوبگری

های مردم ايران در شهرهای  مبارزات توده
ای و صنفی  های حرفه سراسر کشور و نيز گروه

که جديداً به مقابله با جمهوری اسالمی 
 . ، اعالم کردند اند برخاسته

های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل
آبان ماه  ١٠ای که در تاريخ  ايران، در بيانيه

 :انتشار داد، نوشت
اين روزها، ايراِن ما، روزهای پرالتهابی را از "  

گذرد،  گذراند، هرروز که می سر می
خواهی  تر و مسير حق ها شفاف آرايی صف

 .شود تر می روشن
خواه که برای  طلب و عدالت سو مردم حق در يک

کوشند، و ديگر سو قدرت  آزادی و برابری می
برای .  اند آرايی کرده طلب صف پرستان منفعت

اولين بار درصحنه سياسی و اجتماعی ايران 
های مختلف، هدف  نيروهايی متکثر از نحله

اند، در اين راه، اتحاد و  گرفته مشترکی را پيش
رو  ترين کنش پيش همبستگی حداکثری، ضروری

الزمه اين اتحاد، داشتن بينش عميق برای .  است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 غايت راست در حزب کمونيست ايران يک موضع به

 فراخوان مسئوالنه شورای 
 های صنفی فرهنگيان ايران هماهنگی تشکل
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  ١۴٠١در آئينه آبان  ۵٧آبان  ١٣

۴درصفحه   

باعث عقب نشينی مردم نشد، بلکه برعکس، در 
پی اين کشتار خونين، غليانی از خشم و انزجار 
عمومی کشور را فرا گرفت و روند اعتراضات 

. برای سرنگونی رژيم مستبد پهلوی شتاب گرفت
آبان، بحران سياسی در راس هرم  ١٣با کشتار 

قدرت تشديد شد و توازن قوا به صورت آشکار 
غروب .  به نفع توده های بپاخاسته تغيير کرد

همان روز، وزير علوم  استعفا داد و فردای آن 
شريف امامی با "  آشتی ملی"روز نيز، دولت 

به دنبال سقوط .  روزه سقوط کرد ٧٠عمر کوتاه 
آشتی ملی، ژنرال ازهاری با اعالم "کابينه 

. حکومت نظامی  در راس دولت قرار گرفت
اعالم حکومت نظامی ازهاری هم توفيقی برای 

. رژيم نداشت و چرخه انقالب باز هم سريعتر شد
پس از آن اعتصابات سياسی در جامعه گسترش 
يافت، کارگران نفت وارد اعتصاب شدند و سر 
انجام رژيم سلطنتی با قيام مسلحانه توده های 

 . سرنگون شد ١٣۵٧بهمن  ٢٢مردم ايران در 
با سرنگونی رژيم سلطنتی، خمينی و دار و دسته 
جنايت کار او که با همدستی آمريکا و با کمک 
تبليغاتی رسانه های امپرياليستی در راس جنبش 
قرار گرفته بودند، قدرت را به دست گرفتند و در 
يک روند کشاکش انقالب و ضدانقالب، سرانجام، 
انقالب بزرگ  توده های مردم ايران به شکست 
انجاميد، ارتجاع اسالمی بر کشور حاکم شد و با 
تحکيم استبداد دينی، کشتار توده های مردم ايران 
که گويا در رژيم سلطنتی نا تمام مانده بود، با 
اعدام و سرکوب و کشتارهای بی رحمانه 

 . جمهوری اسالمی کامل شد
، خمينی از ۵٧آبان  ١٣در پی کشتار خونين 

"پاريس خطاب به دانش آموزان گفت عزيزان : 

من صبور باشيد که پيروزی نهايی نزديک 
من از اين راه دور چشم اميد به شما ...است

صدای آزاديخواهی و استقالل طلبی ...دوخته ام
 ". شما را به گوش جهانيان می رسانم

آبان نيز  ١٣وقتی رژيم پادشاهی سرنگون شد، 
به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره تابناک دانش 
آموزانی که در اين روز توسط ارتش شاه کشتار 

از آن .  شده بودند، روز دانش آموز نام گذاری شد
آبان به روز برپايی  ١٣سال تا به امروز، 

نمايشات حکومتی و نماد بهره برداری 
ايدئولوژيک جمهوری اسالمی از دانش آموزان 

دستگاه تبليغاتی رژيم، هر ساله .  تبديل شده است
آبان، گروهی از دانش آموزان  ١٣در آستانه 

می کشاند تا "  بيت رهبری"دست چين شده  را به 
دانش "  دليری"و "  شجاعت"خامنه ای در وصف 

آموزان و گراميداشت روز دانش آموز برای آنان 

 . روزه خوانی کند
سال گذشته، چه در دوران ده ساله خمينی  ۴٣در 

و چه در دوران رهبری خامنه ای، اين دو نماد 
ارتجاع حاکم در هر کالم و صحبتی که در 

آبان بود، از دانش آموزان آن دوره  ١٣ارتباط با 
دانش آموزان "تقدير کرده اند و با صفاتی نظير 

فرزندان دلير "، "جوانان شجاع"، "آگاه و رشيد
قشر "و"  دانش آموزان متعهد و بيدار"، "انقالب

مسئوالن .  از آنان ياد کرده اند"  آگاه و متعهد
آموزش و پرورش و معلمان امور تربيتی نيز در 
تمامی اين سال های سپری شده، از همان 
روزهای ورود کودکان به مهد کودک گرفته تا 
دوره های دبستان و دبيرستان، ذهنيت دانش 

در .  آموزان را به خرافات اسالمی آلوده کردند
گستره ای سراسری معلمان حزب الهی و امور 

آموزان  تربيتی را بر فراز سر معلمان و دانش
گماشتند تا به زعم خود الگوی فکری و رفتاری 
مورد نظر حاکميت را در ذهن و جان و انديشه 

کتاب های درسی به .  دانش آموزان بنشانند
خرافات دينی مزين شد، دستگاه های تبليغاتی به 
صورت شبانه روزی الگوی دانش آموز اسالمی 
را با بوق و کرنا لز طريق تلويزيون و 

. سمينارهای مختلف دينی به خورد جامعه دادند
مسئوالن حکومتی در پيشبرد اهداف ارتجاعی 
خود به هر دروغ و تزويری متوسل شدند تا 

" سربازان"دانش آموزان کشور را در قالب 
دستگاه های تبليغاتی .  وفادار رژيم جا بزنند

جمهوری اسالمی در يک سال گذشته تا بدان جا 
بر "  سالم فرمانده"پيش رفتند که با تبيين الگوی 

را به  ١۴٠١آبان  ١٣آن بودند تا مراسم حکومتی 
 .ميدان تبليغات دروغين خود تبديل کنند

اما بخت با خامنه ای يار نشد و آبان امسال برای 
خامنه ای و جمهوری اسالمی به کابوس وحشت 

) ژينا(با قتل حکومتی مهسا.  و مرگ تبديل شد
امينی، فضای جامعه که آبستن تکان های بزرگ 
اجتماعی بود؛ يک جنبش انقالبی سراسر ايران 

زنان، جوانان، دانشجويان و توده .  را فرا گرفت
های مردم ايران از هر سو به اعتراض 

روز خاکسپاری ژينا  -شهريور ٢۶از .  برخاستند
قيام و نبردهای خيابانی در سقز آغاز شد و در   -

. شهر تسری يافت ١٠٠کوتاه مدتی به بيش از 
. زنان پيش از همه به اعتراض برخاستند

روسری سوزان در خيابان و ميدان های شهر 
آغاز شد، دانش آموزان بويژه دانش آموزان دختر 
در مدارس عکس خمينی و خامنه ای را از ديوار 
کالس های درس پايين کشيدند، تصاوير اين دو 

دانش .  نماد ارتجاع حاکم را زير پا لگدمال کردند
آموزان در هر فرصتی از مدرسه خارج شدند، 

زن، "به خيابان آمدند و با سر دادن شعارهای 
"  زندگی، آزادی روسری "  مرگ بر ديکتاتور" 

. از سر بر گرفتند وبا نيروهای پليس درگير شدند
مسئوالن حزب الهی مدارس را هو کردند و در 

، شجاعت ١٣۵٧آبان١٣ابعادی به مراتب فراتراز
 . و دليری و پايداری را در جامعه تکثير کردند

حال در چنين وضعيتی از تعميق جنبش انقالبی و 
در شرايطی که نبردهای خيابانی سراسر جامعه 
را فراگرفته است، و دانش آموزان با رشادتی کم 
نظير جمهوری اسالمی را به چالش گرفته اند، 

آبان، روز دانش آموز، روز مانور دادن  ١٣
جمهوری اسالمی در اعالم پايبندی دانش آموزان 

امسال نيز طبق روال .  به نظام اسالمی فرا رسيد

هرساله، گروهی از دانش آموزان دست چين شده 
را به بيت رهبری کشاندند تا خامنه ای در 

و "  شجاعت"در وصف  ۵٧آبان  ١٣سالروز 
. دانش آموزان برای آنان سخن بگويد"  دليری"

امسال اما سال ديگری بود و سخن گفتن از 
دانش آموزان آگاه و "و "  فرزندان دلير انقالب"

برای خامنه ای که دانش آموزان را "  رشيد
دشمن اعالم کرده بود، روز "  فريب خورده"

از اين رو، روز دانش .  سخت و دشواری بود
آموز در شرايط انقالبی موجود در جامعه، به 
سردی گذشت و چنانچه ديديم، ديگر از آن دانش 

کسی سخن  ١٣۵٧آبان "  آگاه و رشيد"آموز 
يادی "  فرزندان دلير انقالب"نه کسی از .  نگفت

دانش آموزان "  تعهد و بيداری"کرد و نه کسی از 
" فريب"هرچه بود، .  سخنی بر زبان آورد

خوردگی دانش آموزان بود و تکرار ياوه هايی 
زودگذر که "  احساسات"و "  هيجان"همچون 

خامنه ای در مراسم امسال تحويل دانش آموزان 
 . داد

از آنجا که روز دانش آموز امسال مصادف با 
دو "  رهبری"جمعه بود، دست اندرکاران بيت 

آبان،  گروهی دانش آموز  ١٣روز جلوتر از 
کشاندند تا "  رهبری"دست چين شده را به بيت 

خامنه ای در وصف اين روز برای دانش آموزان 
آن هم برای دانش آموزانی که اين .  سخن بگويد

روزها سخت غمگين و سوگوار همکالسی های 
دانش آموزانی که در فاصله همين .  خود هستند

، قهرمانی های ١۴٠١ماه های مهر و آبان 
همکالسی های خود و جان فشانی آنان را در کف 

دانش آموزانی که در همين بازه .  خيابان ديده اند
کودک و  ۴٠زمانی کوتاه، کشتار نزديک به 

دانش آموز هم سن و سال خود را تجربه کرده 
آنان، مرگ ده ها دانش آموز قهرمانی را ديده . اند

روز گذشته يا از کالس  ۴٠و شنيده اند که در 
درس و خيابان توسط نيروهای امنينی رژيم 
ربوده شدند و چند روز بعد جنازه شان به خانواده 
تحويل داده شد، يا در کف خيابان ها با شليک 
مستقيم نيروهای مزدور و آدمکش جمهوری 

دانش آموزانی نظير نيکا .  اسالمی جان باخته اند
کرمی، سارينا اسماعيلزاده، مهسا موگانی، اسرا 
پناهی و ده ها دانش آموز دختر و پسر ديگری که 

توسط آدمکشان جمهوری  ١۴٠١در مهر و آبان 
اسالمی کشته شدند و شهامت و دليری شان دنيا 

 . را به تحسين واداشته است
در چنين وضعيتی که ده ها دانش آموز قهرمان 
توسط جمهوری اسالمی کشته شده اند، روشن 
بود که يادمان روز دانش آموز و قدردانی از 

آبان  ١٣دانش آموزان دلير و شجاعی که  در 
توسط ارتش شاهنشاهی کشته شدند، برای  ١٣۵٧

از اين .  خامنه ای چندان آسان و خوشآيند نبود
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بويژه با آغاز اعتصابات سراسری به سرعت 
 .تکثير و فراگير خواهند شد

روز گذشته و تحليل  ۵٠با بررسی وقايع 
رسيم  روز  به اين واقعيت می ۵٠مشخص از اين 

ممکن است .  که اين موج سر باز ايستادن ندارد
در روزهايی اوج بگيرد و در روزهايی فروکش 
کند، اما شرايط جامعه ديگر به قبل از شهريور 

تغيير ضرورت امروز جامعه .  باز نخواهد گشت
ی به اصطالح  های زبان بريده است، حتا روزنامه

. اند طلب نيز مجبور به اعتراف به آن شده اصالح
که جامعه در يک موقعيت انقالبی  ٩٨از آبان 

قرار گرفت تا امروز، هرگز مبارزات مردم تا 
چه از .  اين حد گسترش و سراسری نشده بود

نظر شهرها، چه از نظر تعداد جمعيت و چه از 
هايی که به حمايت از اعتراضات  نظر بخش

برخاستند مانند پزشکان، وکال و حتا استادان 
در روزهای گذشته رژيم حتا به تجمع .  دانشگاه

پزشکان حمله و ضمن مجروح کردن و 
دستگيری تعدادی از پزشکان، يک پزشک جراح 

چنين اخباری از کشته شدن  را به قتل رساند، هم
 ١٠٠بيش از .  يک دندانپزشک منتشر شده است

تن از استادان دانشگاه تهران نيز با انتشار 
ای به حضور نيروهای امنيتی و ضرب  اطالعيه

و شتم دانشجويان در محيط دانشگاه اعتراض 
 .کردند

رغم تهديدهای مکرر از جمله تهديد حسن  به
آبان  ٧سالمی فرمانده سپاه جنايتکاران در روز 

امروز روز پايان اغتشاشات است ديگر به "که 
، حتا همان روز نيز پرچم انقالب "خيابان نياييد

ها در برخی از شهرها از  برافراشته ماند و توده
نژاد  جمله در مراسم خاکسپاری مهرشاد شهيدی

ها آمده و با روشن کردن آتش  در اراک به خيابان
و سر دادن شعار به حکومت فهماندند که راه 

خواست با  رژيم که می.  برگشتی وجود ندارد
کشتن مردم در شاهچراغ و به اين بهانه سرکوب 
را تشديد و اعتراضات را خاموش کند، و اين را 

ای از زبان مقامات درجه اول  به طور ناشيانه
چون رئيسی و قاليباف بيان کرد، هيچ  خود هم

مردم پس .  نصيبی از اقدام جنايتکارانه خود نبرد
از اين واقعه، خيلی روشن با شعارهايی با اين 

، "ای خود رئيس داعش است خامنه"مضمون که 
و يا "  بسيجی و سپاهی، داعش ما شماييد"
، نقش "ای عامل جنايت شاهچراغ است خامنه"

حکومت اسالمی در اين جنايت وحشيانه را افشا 
 .و بر ادامه مبارزات خود تاکيد کردند

ی  آبان به بهانه ٧رژيم از فردای مراسم دولتی
، )و حتا همان روز(تشييع کشته شدگان شاهچراغ 

ای را به برخی از مراکز  حمله وسيع و گسترده
ها آغاز کرد، اما تشديد سرکوب  از جمله دانشگاه

نيز نتوانست صدای دانشجويان را خفه کند و 
حتا .  برعکس اعتصابات دانشجويی گسترش يافت

اکنون در حالی که !  ها تحقق بخشيد؟ و به آن
هفتمين هفته اعتراضات سراسری را پشت سر 

ايم، پاسخ به  گذاشته و وارد هشتمين هفته آن شده
اين سوال نيز کم کم در حال شنيده شدن در درون 

واقعيت اين است که در طول اين .  جامعه است
روز برخی از مناطق کشور و يا مثال  ۵٠

ها حضوری مداوم و بدون وقفه در  دانشگاه
نوعی پرچم انقالب را در  و به  اعتراضات داشته

. چنان برافراشته نگاه داشتند ترين شرايط هم سخت
ديده کردستان با  بيراه نيست که بگوييم مردم ستم

های شيرين  تجربه مبارزاتی غنی خود که جان
بسياری را نيز در اين مسير فدا کردند، نقش 

ها و نيز عمق  بسزايی در پيشرفت مبارزات توده
 .اند بخشيدن به آن داشته

که اساسا اعتراضات سراسری از سقز  جدا از آن
و سنندج و ديگر شهرهای کردستان آغاز شد، 
راديکاليسم و خواست دگرگونی اساسی نظم 
موجود در اعتراضات مردم کردستان قدرتمندتر 

در اعتراضات کردستان است که .  شود شنيده می
زنده باد "چون  برای اولين بار شعارهايی هم

و مانند " زنده باد سوسياليسم"، "حکومت شورايی
" جوانان انقالبی محالت کردستان. "آن شنيده شد

هايی که طی اعتراضات  نام يکی از تشکل
سراسری اخير بوجود آمده است، در يکی از 

"نويسد های خود می اطالعيه دوران معاصر : 
بيش از هر زمان بى حقوقى واقعى مردم و 

ها در امر حکومت در  ظاهرى بودن دخالت آن
هاى ليبرالى و پارلمانى را به نمايش  دموکراسى

اى که بخواهد دخالت توده  جامعه.  گذاشته است
وسيع مردم را در دولت و در تصويب و اجراى 

تواند بر  ها تضمين کند، نمي قوانين و سياست
. پارلمان و سيستم دموکراسى نيابتى استوار باشد

اعمال حاکميت در سطوح مختلف، از سطح 
محلى تا سراسرى بايد توسط شوراهاى خود 
مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و 

 ".کنند هم مجرى قانون عمل مي
روز در حال  ۵٠ست که با گذشت  اين صدايی

در اهواز نيز تظاهرکنندگان .  تکثير شدن است
سر "  قدرت به دست شورا، راه رهايی ما"شعار 
باز فراموش نکنيم که در مبارزات .  دادند

کارگری خوزستان و به طور خاص نيشکر 
نان، کار، "تپه بود که اولين بار شعار  هفت

سر داده شد و دانشجويان "  آزادی، اداره شورايی
فرزند کارگرانيم، "همراه با شعارهايی چون 

اين شعار مهم را نيز تکثير "  مانيم کنارشان می
هايی از جامعه را با آلترناتيو  کرده و بخش

ای نوين تا حدودی آشنا  کارگری برای جامعه
شعاری که همان زمان بسياری از .  ساختند
های به ظاهر چپ را رنجانده بود و امروز  راست

با فراگيرتر شدن اين شعارها بيش از گذشته رنج 
شان  برند و آرزوها و پارلمانتاريسم بورژوايی می

تواند به يک  را که در ايران در نهايت تنها می
ديکتاتوری بورژوايی از قماش جمهوری اسالمی 

. بينند شود، بربادرفته می و يا رژيم سلطنتی تبديل 
در برخی از شهرهای ايران از نمونه تهران نيز 

"چون بارها بنرها و يا شعارهايی هم زن، : 
و مانند آن بر "  زندگی، آزادی، اداره شورايی

بدون ترديد اين شعارها .  ديوارها نقش بسته است
نيز با گسترش و تعميق اعتراضات سراسری 

از ستم و استثمار، روزهای اشک و اميد، 
 .روزهای فراموش نشدنی

گذرد، اما گويی بر مردم اين  روز می ۵١
ای که در اين  تجربه.  سرزمين ساليان گذشته است

مدت کوتاه مردم مبارز ايران در مقابله با دشمن 
آموختند، باال رفتن سطح آگاهی در ميان 

ديدگان جامعه در همين مدت کوتاه، ريشه در  ستم
شعارها، اشکال .  شرايط انقالبی موجود دارند

يابی، تداوم  مبارزاتی، راديکاليسم، سازمان
زده کرده  مبارزات خيابانی که دنيا را شگفت

های باال رفتن شگرف تجربه  است، از جمله نشانه
های جان به لب رسيده ايران دارد  و آگاهی توده

باکی و شجاعت منحصر به  که به نخواستن، با بی
نظير است، معنا  فرد خود که در تاريخ کم

خوايم،  جمهوری اسالمی، نمی.  بخشيدند
مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه .  خوايم نمی

خوايم، نه  گر، نه شاه می رهبر، مرگ بر ستم
 . رهبر

خواهيم اين هم مهم است که  چه که نمی در کنار آن
خواهيم و اين را نيز باز در شعارهای  چه می

توان مشاهده  های بپاخاسته تا حدود زيادی می توده
زن، "يکی از اين شعارها همان شعار .  کرد

است که امروز در همه جا شنيده "  زندگی، آزادی
ی  شود و بر ديوارهای تمام شهرها به گستره می

شعاری که در يکی از .  ايران نقش بسته است
های اجتماعی، زن  های منتشره در شبکه فيلم

ی بلوچ با ذغال بر روی ديوار  ديده مبارز و ستم
زنان ايران نماد تبعيض و ستم در .  نوشت می

بيهوده نيست که مرگ ژينا .  حکومت دينی هستند
چنين تاثيری بر جامعه گذاشت، مرگ ژينا تنها 
مرگ يک دختر جوان نبود و نيست، مرگ ژينا 
سرنوشت زنان در يک حکومت دينی در طول 

گونه که  همان.  ها بوده است تمام اين سال
ساله و ديگر روميناها  ١۴سرنوشت رومينای 

 .ای ديگر گونه نيز بود، به
ست که حکومت اسالمی و  زندگی همان چيزی

داری از مردم ايران  ی سرمايه نظام جبارانه
فقر، بيکاری، گرسنگی، نظام .  دزديده است

بار آموزشی و بهداشت و درمان، حاصل  فاجعه
داری و نظام سياسی حاکم هستند  مناسبات سرمايه

که مردم را از زندگی انسانی خود محروم 
نظمی که کشور را در قعر فاجعه فرو .  اند کرده

ست که حامالن  و آزادی همان چيزی.  برده است
جعل و خرافات، حامالن چماق و تکفير هرگز 
سر سازشی با آن نداشته و نخواهند داشت، آزادی 

های مردم، زنان و  ست که توده همان چيزی
  دختران جوان و نوجوان را از قيد بندگی نظام

آزادی .  سازد گر حاکم رها می ديکتاتوری و ستم
حق انتخاب و انتخاب شدن، آزادی بی اما و اگر 

 .انديشه و بيان، آزادی، آزادی، آزادی
هيچ کس نيست که امروز نداند مردم جان به لب 
رسيده برای پايان دادن به فقر و نابرابری، برای 

کار، نان، "داشتن يک زندگی انسانی، برای 
شعاری که محتوای اصلی .  اند به پا خاسته" آزادی

های کارگران و زحمتکشان ايران را  خواست
ها مبارزه  شعاری که سال.  دهد بازتاب می

تا  ٩۶ماه  ی ايران بويژه از دی ديده های ستم توده
 .چرخد امروز بر حول آن می

ها دست يافت  توان به اين خواست اما چگونه می

 اين خشم انقالبی مهار شدنی نيست
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 اين خشم انقالبی مهار شدنی نيست
. آموزان نيز به اعتراضات خود ادامه دادند دانش

های چندين شهر شاهد  شنبه خيابان بويژه سه
روز .  آموزان بودند حضور خيابانی دانش

آبان بويژه در مراسم بزرگداشت  ١١چهارشنبه 
حنانه کيا در نوشهر، مردم با حضور وسيع در 
خيابان به جنگ و گريز با ماموران رژيم 

 . پرداختند
شنبه مراسم چهلم و به عبارتی ديگر  ۵روز 

بزرگداشت ياد تنی چند از جان فشاندگان در 
آباد  قزوين، رشت، انزلی، فوالد شهر، آمل، اسالم

غرب، کرج و اراک برگزار شد که جمعيت 
ها شرکت  بسيار قابل توجهی در تمامی اين مراسم

داشتند و شعارهايی عليه کليت نظم حاکم سر 
بويژه در مراسم يادبود حديث نجفی در .  دادند

نژاد در اراک جمعيت  کرج و مهرشاد شهيدی
در کرج و در مسير .  بسيار زيادی حاضر بودند

بهشت سکينه براساس تصاوير منتشره از پل 
حصارک، مردم با شعارهايی عليه جمهوری 

تعداد جمعيت .  اسالمی دست به تظاهرات زدند
ای بود که حضور مردم سقز و  گونه حاضر به

ديگر شهرهای کردستان در مراسم چهلم ژينا را 
در همان شب در تعدادی از شهرها .  تداعی کرد

از جمله سنندج، کامياران، مهاباد، مريوان، سقز، 
بانه، تبريز، شيراز، اصفهان، کرج، اهواز، فسا، 
قزوين، آبيک، فوالد شهر، رشت، الهيجان و 

ای  های گسترده تعدادی از محالت تهران درگيری
بين مردم و سپاه جنايتکاران رخ داد که حداقل دو 

 ١٧ها نيما نوری  نفر در کرج که نام يکی از آن
ساله بود، يک نفر در فوالد شهر و يک نوجوان 

ساله به نام عرفان زمانی در الهيجان کشته  ١۶
در اين روز مردم مبارز کرج يک .  شدند

کيوسک استقرار نيروهای پليس و يک ماشين 
پليس را به آتش کشيدند و با به دام انداختن يک 
ماشين پليس، مزدوران مسلح حاضر در ماشين 

 .را گوشمالی دادند
روز جمعه نيز اعتراضات ادامه يافت از جمله 
در بسياری از شهرهای بلوچستان مردم با 

به "  ای مرگ بر خامنه"چون  شعارهايی هم
در شهر خاش رژيم جمعه سياه .  ها آمدند خيابان

معترض رقم زد و  ١۶ديگری را با کشتن 
در ديگر شهرهای .  بسياری نيز مجروح شدند

ويژه در زاهدان و سراوان نيز  بلوچستان به
های خيابانی شديدی بين مردمی بی  درگيری

سالح با دشمن مسلح رخ داد که هنوز از تعداد 
. ها در اين شهرها اخباری منتشر نشده است کشته

در اين روز از جمله در شهرهای رامسر به 
مناسبت بزرگداشت ياد مائده جوانفر و در 

نيا  پيرانشهر در بزرگداشت ياد صمد برگی
چنين در  در اين روز هم.  تجمعاتی شکل گرفت

برخی از شهرهای ديگر نيز اعتراضات خيابانی 
شکل گرفت از جمله در برخی از محالت تهران 

چون جواديه و اکباتان و شهرهای بندر لنگه،  هم
 . بوشهر، بندرعباس و خلخال

که در پی  اين اعتراضات در حالی شکل گرفت 
آبان، سپاه  ١٣نمايش دولتی و بسيار کم رونق 

ای مبنی بر پايان  پاسداران بار ديگر بيانيه
اين سومين بار .  اعتراضات مردمی صادر کرد

بود که حکومت پايان اعتراضات را اعالم کرده 
بود اما مردم در روزهای جمعه و شنبه و 

ی اعتراضات غرورآفرين خود  شنبه با ادامه يک

 . جواب روشنی به حکومت دادند
يک ويژگی مهم اين موج عظيم مبارزاتی، 
گسترش ديگر اشکال اعتراضی از جمله حمله با 

های  کوکتل مولوتف به مراکز نظامی و حوزه
علميه، شعار نويسی، پخش تراکت و آويزان 

روزی نيست که خبر يا فيلمی از .  کردن بنر است
حمله با کوکتل مولوتف به چندين مرکزبسيج و يا 

های علميه و غيره  ها، حوزه دفاتر امام جمعه
چنين به رغم استفاده رژيم از  هم.  منتشر نشود

های جنگی و انواع ديگر ابزارهای  سالح
برانگيز مردم و حتا  سرکوب، مقاومت تحسين

همان .  ست فراری دادن نيروهای سرکوب ديدنی
و موتور نيروهای   سالح بارها ماشين مردم بی

سرکوب و يا مراکز دولتی را در آتش خشم خود 
 .سوزاندند

اين خشم مهارشدنی نيست، اما يک مساله بسيار 
مهم اين است که اعتراضات بايد از اشکال کنونی 
فراتر رفته و اعتصاب سياسی عمومی شکل 

يکی از "  اتحاد، اعتصاب، انقالب"شعار .  بگيرد
ست که از جمله در بنرها و يا بر روی  شعارهايی

شعاری که يک .  توان مشاهده کرد ديوارها می
روشنی بازتاب   ضرورت مهم اين مرحله را به

 .  دهد می
ويژه بر روی اعتصاب  در شرايط کنونی بايد به

سياسی سراسری تبليغ و برای سازماندهی آن 
هم .  اين يک وظيفه بسيار مهم است.  اقدام کرد

اکنون بسياری از دانشجويان در اعتصاب بسر 
آموزان نيز گاه دست به اعتصاب  دانش.  برند می
گيری اعتصاب  امروز زمينه برای شکل.  زنند می

سياسی سراسری آماده است و آمادگی ذهنی 
. ها نيز برای اين اقدام عملی رو به رشد است توده

ها، با توجه به  در اين مرحله از مبارزات توده
ادامه اعتراضات خيابانی و ديگر اشکال 
مبارزاتی، بايد بر روی اعتصاب سياسی 

 . سراسری تمرکز کرد
اعتصاب سياسی سراسری از چند جهت حياتی 

که با اعتصاب سياسی سراسری  اول اين.  است
طور عملی وارد مبارزه  ها انسان به ميليون

که طبقه کارگر با دست زدن به  دوم اين.  شوند می
اعتصاب سياسی در قامت يک طبقه وارد مبارزه 

گيری اعتصاب  که با شکل سوم اين.  شود می
های اعتصاب نيز فراگير  سياسی سراسری، کميته

ها هستند که در مرحله بعد  شوند و اين کميته می
عنوان شوراها  به عنوان ارگان  توانند به می

اعمال قدرت کارگران و زحمتکشان، حاکميت را 
و باالخره .  در دستان قدرتمند خود بگيرند

چنين فرايند تدارکات  اعتصاب عمومی سياسی هم
سياسی برای قيام مسلحانه را به اتمام خواهد 

آوری به قيام  رساند و شرايط را برای روی
مسلحانه و سرنگونی جمهوری اسالمی تسريع 

اگرچه از هم اکنون بايد بدنبال تدارک .  بخشد می
های درک  نظامی قيام بود و بايد تاکيد کرد نطفه

اکنون نيز در  ضرورت تدارک نظامی قيام را هم
توان مشاهده کرد، هم در اشکال  ها می ميان توده
که امروز رايج شده و هم در نوع   مبارزاتی

 .شان سازماندهی
در آستانه انقالب قرار .  زمان را نبايد از دست داد

بايد با تمام قوا برای پيروزی انقالب و .  داريم
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان وارد ميدان شد
 

رو، خامنه ای، برای برون رفت از اين دوگانگی 
و پارادوکسی که در آن گير کرده بود، ترجيح داد 

و "  شجاعت"نه تنها کمترين سخنی در وصف 
دانش آموزان و حضور آنان در انقالب  "  دليری"

نگويد، بلکه با متهم کردن دانش آموزان آن  ۵٧
، عمال "شهوترانی"و "  بيهوده"دوره به مسائل 

علت وجودی روز دانش آموز را نيز در ذهن 
 . خود و دانش آموزان پاک کرد

آبان امسال،  ١٣چرا که اگر خامنه ای در يادمان 
" دليری"و "  شهامت"همانند سال های قبل از 

دانش آموزان در آن روزهای آتش و خون انقالب 
سخن می گفت و دانش آموزان آن سال را  ١٣۵٧

بر می شمرد و از آنان "  صدای آزادی خواهی"
دانش آموزان "و "  فرزندان انقالب"به عنوان 

ياد می کرد، ديگر نمی توانست "  بيدار و متعهد
" فريب خورده"را جوانانی  ١۴٠١دانش آموزان 

چرا که دانش آموزان امروز همان دانش .  بخواند
اگر حرکت اعتراضی .  آموزان ديروز هستند

آنچنان مقدس و با  ۵٧آبان  ١٣دانش آموزان در 
ارزش بود که کشتار آنان در آن روز سبب نام 

آبان به روز دانش آموز نام گذاری  ١٣گذاری 
 ١۴٠١شد، پس تک تک روزهای مهر و آبان  

هم که خون ده ها دختر و پسر دانش آموز بر 
ها جاری شد، می تواند همانند   سنگفرش خيابان

، به روزهای با ارزشی تحت عنوان  ۵٧آبان  ١٣
 . روز دانش آموز تبديل شوند

خامنه ای اما برای رهايی از اين دوگانگی و 
پارادوکسی که بدان گرفتار بود، چاره را در 

آبان  ١٣حذف تصوير انقالبی دانش آموزان در 
او برای تهی کردن صدای .  ديد ١٣۵٧سال 

دانش آموزان و برای اينکه "  آزادی خواهی"
خود را در مورد "  فريب خوردگی"بتواند نظريه 

دانش آموزان کنونی تبيين کند، نياز داشت تا 
را نيز از ماهيت انقالبی  ۵٧دانش آموزان سال 

تهی سازد و هر آنچه را که خمينی و خود او در 
سال گذشته در وصف جان فشانی جوانان و  ۴٣

گفته بودند، پس  ۵٧دانش آموزان انقالبی سال 
و صد البته خامنه ای اين کار را هم کرد .  بگيرد

آبان در گرامی داشت  ١١و در روز چهارشنبه 
دانش "روز دانش آموز، نه تنها هيچ اشاره ای به 

نکرد، بلکه  ۵٧آبان  ١٣"  آموزان متعهد و بيدار
دانش "  دليری"و "  شجاعت"با وقاحت تمام، 

آموزان آن سال  را که پيش از اين مدام بر آن 
تاکيد داشت، به هيچ گرفت و دانش آموزان و 

"ها را جوانانی خواند که جوانان آن سال آنقدر : 
سرگرم مسائل بيهوده و شهوت رانی بودند که 

 ". امکان توجه به مسائل اصلی کشور نداشتند
خامنه ای که اين روزها به طرز عجيبی از 
وحشت سقوط جمهوری اسالمی به آشفتگی و 

تواند در مورد دانش  هذيان گويی رسيده است، می
آموزان سلحشور و جان بر کف، هر اراجيفی که 
خواست بگويد، اما توده های مردم ايران قدر 
شناس هستند و قدر دانش آموزان انقالبی و جان 

چه دانش آموزانی .  فشانده خود را خوب می دانند
توسط دژخيمان رژيم سلطنتی در  ۵٧که در آبان 

خيابان و صحن دانشگاه تهران جان باختند، چه 
در  ١۴٠١دانش آموزانی که در مهر و آبان 

خيابان و زندان و شکنجه گاه های جمهوری 
اسالمی، توسط جانيان و آدمکشان اين رژيم پرپر 

 . شدند
 
 
 
 
 

١۴٠١در آئينه آبان  ۵٧آبان  ١٣  
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  ۶درصفحه 

 غايت راست در حزب کمونيست ايران يک موضع به

مصاحبه رفيق صالح مازوجی دبير کميته 
که در )  ح.ک.د(اجرائی حزب کمونيست ايران

از تلويزيون اين حزب "  برنامه حزب و فعالين"
موضع .پخش شد،تعجب بسياری را برانگيخت

های اپوزيسيون  وی در قبال برخی جريان
ها مانند  بورژوايی و همکاری با آن

مرکز همکاری "خواهان الئيک،  جمهوری
، حزب توده و اکثريت، "نيروهای کردستانی

) ک.ح(گرچه موضع رسمی حزب کمونيست
نيست، اما چرخش به راست آشکاری است که 
بايد در برابر آن ايستاد و با اين نظرگاه مبارزه و 

صالح مازوجی البته تحت اين .آن را ايزوله کرد
عنوان که نيروهای چپ و کمونيست بايد در 

ای خارج کشور دخالت داشته  تظاهرات توده
فقط از همکاری با  باشند و دران شرکت کنند، نه

نيروهای فوق دفاع و در همان حال جواز 
ها را صادر  همکاری فعالين حزب با اين جريان

کرد بلکه کل نيروهای چپ و کمونيست را نيز 
 .به اين منجالب فراخواند

کند که اتخاذ چنين  صالح مازوجی ادعا می
يک ارزيابی "ای، بر پايه  موضع راست روانه

بندی نيروهای اپوزيسيون در  از صف"  بينانه واقع
خارج کشور قرار دارد و تمام آن چيزی که در 

شود  بينانه گفته می اصطالح ارزيابی واقع اين به
اين است که نيروهای اپوزيسيون خارج کشور، 

طلبان که در صف  جز مجاهدين و سلطنت
ضدانقالب هستند و اگر تجمع يا تظاهراتی را 
سازمان داده باشند نبايد در آن شرکت نمود، 
نظرش در مورد بقيه، اعم از جمهوری خواهان 
الئيک و بقايای جبهه ملی و احزاب ناسيوناليست 
کرد و حزب توده و اکثريت اين است که اين 

فقط در مقابل انقالب نيستند بلکه  ها نه جريان
ها هستند لذا بايد با  همسو با انقالب و کمونيست

وی در توجيه اتخاذ اين .ها وارد همکاری شد آن
عنوان  موضع راست، از جمهوری اسالمی به

کند و براين اعتقاد است  مانع اصلی تحول ياد می
های فوق که عليه اين رژيم  که با همه جريان

 .کنند، بايد همکاری کرد مبارزه می
با توجه به اينکه مانع اصلی :  گويد می)  ح.ک.د(

هر تحول انقالبی جمهوری اسالمی است و از 
اين نظر که بايد تمام انرژی موجود در جامعه 

داری ، عليه جمهوری اسالمی بسيج  عليه سرمايه
ها  را به رسميت  ها و تالش آن شود، بايد ظرفيت

 .ها تماس گرفت و همکاری کرد شناخت و با آن
در قبال موضع راست صالح مازوجی که به 

رسد تجمعات گسترده اخير خارج کشور  نظر می
او را مرعوب ساخته و دچار خودباختگی نموده 

 .است بايد به چند نکته اشاره کرد
های آبرو باخته و بدنامی  اوالً در مورد جريان

چون حزب توده و اکثريت بايد اقرار کرد که 
تاکنون هيچ نيروی چپ يا حتی دموکراتی به 
خود اجازه نداده و جرئت اين را نداشته است که 

ها در همکاری با  ماهيت و عملکرد اين جريان
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را چنين آشکار 

گرچه اين .  ها را تطهير کند مالی و آن ماست

ها عملکرد  ثمری است و با اين تالش کوشش بی
های مردم و نيروهای  ها از ذهنيت توده اين جريان

چپ و کمونيست زدوده نخواهد شد، اما  بايد 
اذعان کرد اين دو جريان آبرو باخته،  تاکنون از 
هيچ منبع ديگری درميان نيروهای سياسی و چپ 
کشور از چنين خدمت بزرگی برخوردار نشده 

های  ماهيت و عملکرد اين جريان.بودند
الحال، پوشاندنی نيست و نيازی هم به  معلوم

های  مازوجی همکاری با جريان.  توضيح ندارد
بورژوايی بدنام و اپورتو نيستی را پيشنهاد 

کند که در همکاری با سپاه پاسداران و  می
های سرکوب رژيم  در سرکوب انقالبيون  ارگان

ها در سرتاسر کشور ازجمله در  و کمونيست
کردستان نقش داشته و در کنار ارتجاع اسالمی 

ً به آدم.  اند بوده ها و همکاری  فروشی ماجرا صرفا
با مرتجعين سرکوبگر جمهوری اسالمی خالصه 

ها نيز در  مواضع امروز اين جريان.  شود نمی
تقابل با منافع طبقه کارگر و انقالب کارگری 

ها و نه اپوزيسيون بورژوائی  نه اين.است
توان  خواه را با هزار من سريش نمی جمهوری

صف انقالب چسباند و همسو با انقالبی که ما  به
ها طرفدارش هستيم يعنی انقالب  کمونيست

مگر جز اين است که .کارگری جا زد
ها و کارگران و زحمتکشان برای  کمونيست

کنند و خواهان درهم  انقالب اجتماعی مبارزه می
اند، خواهان به زير  شکستن کامل ماشين دولتی

داری و دگرگونی بنيادی  کشيدن تمام نظم سرمايه
ند؟ از کی تاکنون چنين احزاب و  نظم موجود

هايی طرفدار چنين انقالب و همسو با  جريان
تر اينکه صالح  اند؟جالب چنين انقالبی شده

عمد، يک  مازوجی در گفتگوی خود، سهواً يا به
ها  داری هم برای اين جريان خصلت ضد سرمايه

اند و نه  تراشد که هرگز نه ادعايش را داشته می
اميدواريم اين موضوع فقط .   ای برای آن برنامه

 .يک لغزش زبانی باشد و نه بيان يک اعتقاد
طلبان را از  صالح مازوجی که ظاهراً سلطنت

پروژه همکاری خود مستثنا کرده است، در حالی 
خواه  خواهان همکاری با اپوزيسيون جمهوری

ها اکنون در خارج کشور با  است که برخی از اين
زنند و  طلبان زير يک پرچم سينه می سلطنت

قد از رضا نيم پهلوی حمايت  برخی ديگر تمام
برخی ديگر از اين جمهوری خواهان .اند کرده

های طرفدار موسوی  الئيک، جنبش سبزی
های گوناگون  وزير خمينی هستند و طيف نخست

صدر و ملی مذهبی و  ديگری از طرفداران بنی
های وابسته به شاپور بختيار و امثال آن  جريان

هستند که همگی با انقالب اجتماعی و دگرگونی 
يک  درهرحال هيچ.اند بنيادی نظم موجود مخالف

های موردعالقه صالح مازوجی که  از جريان
ها را صادر نموده است،  جواز همکاری با آن

با انقالب نيستند که دقيقاً در مقابل "  همسو"فقط  نه
 .انقالب قراردادند

موضوع مهم ديگر در گفتگوی صالح مازوجی 
چرخش آشکار به سمت ناسيوناليسم ارتجاعی و 
احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد و پيش کشيدن 

" مرکز همکاری نيروهای کردستانی"همکار با 
البته در مورد اين نيروهای کردستانی در .است

اين گفتگوی تلويزيونی صحبت زيادی نشده 
ظاهراً رسوايی احزاب ناسيوناليست کرد و .است

ها با مقامات  سابقه همکاری و زدوبند آن
حمله "امپرياليستی و ماجرای درخواستشان برای 

به ايران برای براندازی "  نظامی بشردوستانه 
جمهوری اسالمی، جايی برای بحث بيشتر و 
ارائه دليل برای همکاری يا حتی ارائه توجيهات 
برای همکاری با اين نيروها باقی نگذاشته و 

فقط به گفتن اينکه بايد )  ح.ک.د(صالح مازوجی 
اين .ها همکاری کرد اکتفا نموده است با آن

چرخش نيز نمونه ديگری از مواضع راست 
گيری،  تا قبل از اين موضع.است)  ح.ک.د(روانه 

رسيد که يکی از داليل انشعاب  چنين به نظر می
اخير در حزب، اختالف بر سر نحوه برخورد و 

" مرکز همکاری نيروهای کردستانی"مناسبات با 
که مشخص بود جناح ابراهيم  درحالی.  بوده است

عليزاده سياست همراه سازی و هم راستاسازی 
کرد، اما  کومه له با اين جريانات را دنبال می

چنين تمايلی نداشت )  صالح مازوجی(جناح ديگر
و مخالف آن بود تا آنجا که وجود اختالف در اين 

الزم به .مورد، به يکی از داليل انشعاب بدل شد
گفتن نيست که گرايش به ناسيوناليسم کردی در 

ناسيوناليسم .  ای نيست حزب کمونيست چيز تازه
کردی را در تمام دوره فعاليت اين حزب، گاه 
کمتر و گاه بيشتر، در شکل خفته يا آشکار 

توان ديد که در مقاطع معينی يکی از داليل  می
از مواضع اخير .های حزب بوده است انشعاب

آيد که پس  چنين برمی)  ح.ک.د(صالح مازوجی
از انشعاب اخير نيز چنين گرايشی به حيات خود 
در درون حزب ادامه داده يا بازتوليد شده 

چراکه موضع کنونی صالح مازوجی و .است
مرکز همکاری نيروهای "  توصيه همکاری با 

که چندين حزب و جريان بورژوا "  کردستانی
ناسيوناليست کرد در آن حضور دارند، فرقی با 

جناح ابراهيم عليزاده .  موضع جناح عليزاده ندارد
هنگام بروز اختالفات درونی حزب و قبل از 

" که انشعاب قطعی شود، جناح ديگر را به آن
از موضع .کرد اختالفات متهم می"  نمايی بزرگ

مرکز همکاری "اخير صالح مازوجی نسبت به 
آيد که اختالفات  چنين برمی"  نيروهای کردستانی

قدرها  وی با جناح عليزاده الاقل در اين مورد آن
 .جدی نبوده است

صالح مازوجی در استدالل يا توجيه همکاری با 
خواه و حزب توده و اکثريت  اپوزيسيون جمهوری

مرکز "و  احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد در 
با توجه به اينکه مانع اصلی :"  گويد می"  همکاری

هر تحول انقالبی جمهوری اسالمی است و اين 
لذا "  کنند نيروها برای براندازی رژيم فعاليت می

" گويد وی می.بايد با اين نيروها همکاری کرد  :
ها  ها تماس گرفت و در مشارکت با  آن بايد با آن

اعتراضات را سازمان بدهيم و در همکاری باهم 
و تمام انرژی و ظرفيت را در "  تصميم بگيريم

 .مقابله با جمهوری اسالمی به کاربنديم
اصطالح  نيازی به توضيح نيست که در اين به

نظر از  صرف.  استدالل اشکاالت اساسی هست

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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غايت راست  يک موضع به
 در حزب کمونيست ايران

های سياسی ناديده  بندی اينکه اهداف اين گروه
شده و مرز ميان مبارزه  و اهداف  گرفته

ها و بورژواها محو شده است، اما بر  کمونيست
ها  کاسه کردن انرژی طبق همين استدالل و يک

طلبان و مجاهدين  عليه جمهوری اسالمی، سلطنت
ها  آن.گيرند نيز در همين پروژه همکاری قرار می

هم عليه جمهوری اسالمی و برای براندازی آن 
طور که صالح  کنند و آن تالش و مبارزه می

گويد با  ها می مازوجی در مورد بورژوا ليبرال
البته از مجموع .هستند"  همسو"ها کمونيست

طور  توان اين های صالح مازوجی می صحبت
فهميد که برای همکاری و حضور در تظاهرات 

طلبان و مجاهدين حضور  و تجمعاتی که سلطنت
کافی است در .دارند، هيچ مشکلی وجود ندارد

ها، رسماً اسمی  دهی آن تظاهرات و تجمع سازمان
طلبان برده نشده  از مجاهدين و سلطنت

توان از حد  ديگر شانه سايی را می عبارت به.باشد
ها و  ها و بورژوا ناسيوناليست بورژوا ليبرال

ای فراتر برد  توده  -فروشان و خائنين اکثريتی  آدم
و تا شانه سايی با طرفداران نيم پهلوی و مريم 

 .تابان نيز گسترش داد
ها و مخدوش  روی ها و دنباله روی تمام اين راست

سازی صف انقالب و ضدانقالب، تحت عنوان 
دل باختن به چند .شود توجيه می"  نفس اعتمادبه"

ها  ای در خارج کشور که سرنخ آن تظاهرات توده
ً در دست جريان های بورژوائی است اما  عمدتا

اعتمادی به  نفس نيست، خودباختگی و بی اعتمادبه
های گوناگون بورژوازی  اليه.نيروی خويش است

اپوزيسيون که در هيئت طرفداران سرنگونی 
اند اعتراضاتی را در  اند  توانسته رژيم ظاهرشده

هيچ نيروی چپ و .  خارج کشور شکل دهند
کمونيستی اگر که واقعاً چپ است و واقعاً 
کمونيست است، مجاز نيست به زير پرچم 
بورژوازی بخزد بلکه  بايد صف مستقل خود را 

ها بايد اين را بدانند  مارکسيست.  شکل دهد
ای سازمان داده  ها که امروز تظاهرات توده همين

که پای  دهند، همين و در مورد آزادی داد سخن می
های  که آزادی طبقه کارگر به ميان آيد و همين

سياسی و شوراهای کارگری و دموکراسی 
فقط  شورايی به يک موضوع عملی تبديل شود، نه

آزادی های سياسی را بر نمی تابند و آشکارا 
عليه کارگران و عليه انقالب دست به عمل 
خواهند زد بلکه برای  مقابله با طبقه کارگر و 

ها حتی در اينکه يک حکومت مطلقه  کمونيست
ديگر بانام اسالمی يا بدون آن برپا کنند يا به 

ای درنگ  آغوش چنين حکومتی پناه برند، لحظه
 .نخواهند کرد

البته مواضع صالح مازوجی دبير کميته اجرايی 
پای  توان به حزب کمونيست ايران را هنوز نمی

کل حزب نوشت و بايد منتظر ماند تا سياست 
رسمی حزب در اين مورد روشن و اعالم شود، 
اما اين موضوع ضرورت مبارزه عليه اين 

مواضع .کند مواضع و افشاء آن را منتفی نمی
صالح مازوجی هرچه هست اما بسيار بعيد است 
که در حد نظر فقط يک عضو و يک فرد باشد 
ضمن اينکه اين رفيق، يک عضو ساده حزب 
نيست دبير کميته اجرايی حزب است و اگر 

حزب و "مواضعی توسط اين عضو دربرنامه 
شود،خيلی روشن است که اين  اعالم می"  فعالين

 .فرد نماينده گرايش معينی در حزب است
ما اميدوار هستيم که اعضا و فعاالن حزب در 
ً به  برابر اين مواضع راست و ارتجاعی که قطعا
اعتبار تا کنونی اين حزب لطمه جدی وارد 
خواهد کرد و حزب را درنهايت از جمع 
نيروهای چپ و کمونيست  به جرگه نيروهای 
راست خواهد کشاند، بايستند و با اين نظرات 

 .مقابله کنند
مواضع به غايت راست صالح مازوجی 

اما .  نمايد برانگيز می در نگاه اول تعجب) ح.ک.د(
اگر شرايط متالطم  و شتاب رويدادهای جامعه و 

شوند و  هايی که بر سر راه ظاهر می تند پيچ
نااستواری نظری در حزب را در نظر بگيريم، 

ها نيز  تغيير جهت و چرخش در اين تند پيچ
ها و رويدادهای  تکان.غيرمنتظره نخواهد بود

های  تر اجتماعی که در پيش است چرخش بزرگ
ديگری نيز  در پی خواهد داشت و هر جريان 

. سياسی را در جايگاه واقعی خود خواهد نشاند
تحوالت انقالبی، مجاری ترديد و تزلزل و راه 

 .ميانه بازان را خواهد بست

 برای آزادی      
 زندانيان سياسی    
 بسته و متحد تالش کنيم هم
 

 !کارگران، زحمتکشان
 !های شريف و آزاده انسان

 
ها  هزاران دختر و پسر جوان و نوجواِن گمنامی که بسترساز جنبش انقالبی کنونی در خيابان

بسياری از فعالين جنبش کارگری، زنان، دانشجويی، محيط زيست، .  اکنون در زندانند اند، هم بوده
اتنيکی، کوئيرها و خبرنگان شريف، /خواهان، کنشگران رهايی از ستم ملی ورزان، آزادی فرهنگ

باختگان  زندانيان سياسی، ابعاد فاجعه و جان  به گفته خانواده.  اسالمی هستند های جمهوری در زندان
هم اکنون بسياری از .  آتش سوزی و ويران سازی زندان اوين بسيار بيشتر از حد تصور است

عالوه بر اين بخشی از .  شان در خطر است علت بيماری و نبود خدمات پزشکی جان زندانيان به
پزشکان و کارکنان شريف خدمات درمانی که بر عليه  حضور نهادهای سرکوب در محيط پزشکی، 

اند،  ها برای جابجايی سرکوب کنندگان، اعتراض کرده ربودن زخمی شدگان و استفاده از آمبوالنس
در زاهدن ابعاد کشتار سپاه و بسيج، و .  است دستگير و در زندان هستند و يک پزشک نيز جان باخته

ابعاد .  دستگيری و زندان چنان فاجعه بار بوده که بايد در تاريخ اين منطقه از جامعه ثبت شود
  دستگيری ها آنچنان گسترده است که جمهوری اسالمی بسياری از مراکز نظامی خود را به زندان

هم زمان با تشديد .  بدل کرده و مراکز پنهان برای بازجويی و شکنجه را چندين برابر کرده است
سرکوب و امنيتی کردن فضای جامعه، دستگاه قضايی رژيم اسالمی نيز با پرونده سازی و اتهامات 
واهی، محاکمه بيش از هزار نفر از  مشارکت کنندگان در اعتراضات اخير را آغاز و برای تعدادی 

رود که ابعاد اين  با اين همه و به رغم اينکه بيم آن می.  از آنان نيز حکم اعدام صادر کرده است
سياست فاجعه بار گسترش يابد، اما جوانان و توده های بپا خاسته مرعوب سياست سرکوب و کشتار 

 .نشده  و با عزمی استوار همچنان در کف خيابانها حضور دارند
 

 !کارگران، زحمتکشان
 !های شريف و آزاده انسان

 
زندان، شکنجه و کشتار در سرشت جمهوری اسالمی بوده و هم اکنون که اين رژيم ارتجاعی و 

اش به پايان  رود که عمر ننگين سرکوبگر مورد آماج سرنگونی جنبش انقالبی مردم قرار گرفته و می
لذا، در اين شرايط .  خواهد با ترور و کشتار زندانيان، مانع گسترش جنبش انقالبی شود رسد، می

شکسته و بستر  حساس بايد با هر نيرويی که در توان داريم،  سياست کشتار و زندان را درهم
باختگان  های جان دردی با خانواده گام مهم در اين راستا، حمايت و هم.  تر کنيم گسترش جنبش را فراخ

و دستگيرشدگان است که همه آحاد جامعه بايد انعکاس صدای آنها باشيم و با مبارزه ای  متحدانه و 
 . همبسته برای آزادی زندانيان سياسی تالش کنيم

 
 ترور شکنجه زندان نابود بايد گردد -زندانی سياسی بی هيچ قيد و شرطی آزاد بايد گردد

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
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ارتجاع اسالمی بار ديگر بلوچستان را به خون کشيد       
 
 
 
 
 

 
ار  تظاهرات توده ١۴٠١آبان  ١٣های شهری و سراسری، امروز جمعه  در ادامه نبردها و خيزش ع رگ “ ای و اعتراضات خيابانی با ش م

ر ”  ای بر خامنه گ ای دي ره شهرهای استان سيستان و بلوچستان ازجمله؛ زاهدان، خاش، سراوان، راسک، سوران، ايرانشهر و برخی شه
ح و .  ای را با گلوله پاسخ داد آميز توده رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی تظاهرات مسالمت. را فراگرفت ل زدوران مس دازی م ران در اثر تي

 .اند سرکوبگر حکومتی، تعداد زيادی کشته و زخمی شده
 

ت .  آور شليک کردند در سراوان به روی جمعيتی که در مسجد نور گردآمده بودند، تيراندازی و گاز اشک ي ع م در شهر خاش و زاهدان ج
د. را به رگبار بستند و به سر و ناحيه گردن معترضان شليک کردند ی ش م س.  بيمارستان خاش مملو از زخ دازی پ ران ي ن ت ردم  ازاي ا، م ه

وب و .  وگريز خيابانی روی آوردند به مقابله با سرکوبگران پرداختند و به جنگ  خشمگين با سنگ رک در خاش يک خودروی نيروهای س
ر  انبوه توده.  ها را به تسخير خود درآوردند فرمانداری را به آتش کشيدند و خيابان های مردم خشمگين در زاهدان و خاش و سراوان و ديگ

د شهرها به خيابان آمدند و با شعار مرگ بر خامنه ن ت رداخ م پ ان را .  ای به مقابله با مزدوران مسلح رژي ت وچس ل ای ب ره ه ش و دود ش آت
 .فراگرفت

 
ت ها و زخمی گرچه گزارش دقيقی از تعداد کشته م  ها منتشرنشده است، اما خبرهای انتشاريافته حاکی از آن است که دس ه و  ٧ک ت ن کش ت

ان. ها وخيم است حال برخی از زخمی. شوند ها کودکان نيز ديده می اند که درميان آن ها تن ديگر زخمی شده ده ان  هويت دو تن از ج گ ت اخ ب
 .شده است اعالم)مير بلوچ زهی(دمحم فرزند نادر شه بخش  و)مير بلوچ زهی(يونس فرزند حافظ انور سلحشوران  امروز

 
ه ۴٠باختگان  ای در يادمان جان ها و تجمعات گسترده توده های شهری در بلوچستان در حالی است که مراسم خيزش م ه  روز اخير، ه ا ب ج

ز در  اعتراضات و خيزش.  شده اند صحنه مبارزه تعرضی عليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی تبديل ي ی ن های شهری و نبردهای خيابان
ر،  ٢۴ ه والدش ت، ف ز، رش ري ب ل، ت ان، آم ه ف ساعت گذشته عالوه بر شهرهای کردستان، در چندين منطقه در تهران، انزلی، اراک، اص

ر .  قزوين، کمال شهر و برخی شهرهای ديگر ادامه داشته است رگ ب ار م ع ا ش جاع ب ور و ش ان جس وان در کرج مردم زحمتکش و ج
ی  با ايجاد راه. طور يکپارچه به خيابان آمدند و حماسه آفريدند ای به خامنه ت وم بندان و سنگرهای خيابانی، با مزدوران مسلح و اوباشان حک

د ها را به محاصره خود درآوردند و در جريان اين درگيری درگير شدند، آن راری دادن س و .  ها چند بار مزدوران را ف ي ل س پ ک ان ک ک ي
 .خودروی نيروهای سرکوب را نيز به آتش کشيدند

 
ه  های مردم به پا خاسته، می ارتجاع اسالمی براين خيال است که با تشديد بيش از پيش سرکوب و کشتار توده د رو ب ر رون راب تواند در ب

وط  اعتالی جنبش توده ق ر س ط ود را از خ د و خ ن اد ک ج ع اي ان د و م ت، س ه اس ت رف راگ ای و مبارزات شهری که سرتاسر کشور را ف
 .آبان در بلوچستان، جمعه خونين ديگری آفريد تا رعب و هراس ايجاد کند و خود را مسلط بر اوضاع نشان دهد ١٣امروز .برهاند

 
ی روزبه نبردهای خيابانی ادامه داده ۵٠های مردمی که  اما توده م ات ن دام م اند از اين اق م د و مص ن راس ره  ه س ک م را ي ف رژي ي ل ک د ت ان

رده کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان، دانشجويان، دانش آموزان و همه ستم. سازند زم ک د  کشيدگان و آزادی خواهان، عزم خود را ج ان
 .بار رژيم جمهوری اسالمی پايان دهند به عمر نکبت

 
 .کند و ساير شهرهای کشور را قوياً محکوم می  کش بلوچستان سرکوب و کشتار مردم زحمت) اقليت(سازمان فدائيان
ور و  از مبارزات توده)  اقليت( سازمان فدائيان ف ن م م دن رژي ي های زحمتکش شهرهای بلوچستان و ساير شهرهای کشور برای به زير کش

 .کند جنايتکار جمهوری اسالمی حمايت می
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالم
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠١سيزده آبان 

  
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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٨ 

٩درصفحه   

 ."ضروری است
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

آبان ماه  با  ١١تهران و حومه نيز در 
ای ضمن محکوم کردن  صدور بيانيه

های  های نخ نمای دستگاه سناريوسازی
اطالعاتی، سرکوبگر و تبليغاتی رژيم که 

مدنی،   بسياری از فعالين اجتماعی و"
ازجمله خبرنگاران، دانشجويان و فعالين 
صنفی، کارگری، فرهنگی و مدافعين حقوق 
اوليه انسانی، و در کل هر فعاليت 
آزاديخواهانه و عدالت طلبانه، را به نحوی 

های خارجی و  متهم به ارتباط با حکومت
:" نويسد می."   بخصوص آمريکا کرده است

های اخير و  ها در ماه جانبه امنيتی حمله همه
کارگری و   ها عليه فعالين سناريوسازی آن

های  سنديکای کارگران شرکت واحد و کانون
ها در شورای  صنفی معلمان و نمايندگان آن

های فرهنگيان ايران و  هماهنگی تشکل
بازداشت جمعی از نمايندگان ما، 

ترين خللی در عزم ما کارگران و نيز  کوچک
ها و  در استقالل کامل ما از کليه دولت
داری،  نهادهای دولتی و کارفرمايی و سرمايه

در ايران و يا در هرکجای جهان، وارد 
ما از اعتراضات سراسری .  نخواهد کرد

کنيم  می  برای آزادی و برابری حمايت  مردم
خود را بخشی از اين مبارزه برحق   و
دهه اخير   طور که  در دو ميدانيم، و همان 

ايم، با اتکای کامل به خود و  اثبات کرده
هايمان و با حفظ اتحاد، استقالل و  ای طبقه هم

در همبستگی با ديگر زحمتکشان و مردم 
  محروم و ستم ديده، زير بار اين شرايط و

 ."  نخواهيم رفت   فضای خفقان
آبان ماه  ١١کانون نويسندگان ايران نيز در 

 :ای نوشت با صدور بيانيه
بيش از چهل روز از آغاز جنبش "

بيش از .  گذرد خواهی مردم ايران می آزادی
ها و  ها و دانشگاه چهل روز است که خيابان

ی رويارويی حاکميت با  مدارس به صحنه
. خواهان بدل شده است معترضان و آزادی

در اين مدت حاکميت بسياری را کشته، 
بسياری ديگر را در خيابان، خانه، مدرسه، 

ی امکانات  دانشگاه و محل کار ربوده و همه
خود را برای ارعاب و تحريف افکار 

بيش از چهل روز . عمومی به کار بسته است
است که فضای مجازی، همچون خيابان، 
بازتاب سرکوب حکومتی و نيز مبارزه و 

 ."مقاومت مردمی است
بيانيه کانون ضمن محکوم کردن 
سناريوسازی رژيم برای محکوم کردن 
فعاالن کارگری و معلمان و نيز سرکوب و 

گمان  بی: "  گويد بازداشت مردم معترض، می
شدگان به خيال ارعاب  سرکوب بازداشت

خواه را از طلب  معترضان، مردم آزادی

آزادی بازنخواهد داشت؛ مردمی که آزادی 
. اند بيان را به بهای خون در خيابان بازيافته

همه اميد است که خواست آزادی  بااين
های  زندانيان سياسی به يکی از خواست

خواهی مردم ايران بدل  اصلی جنبش آزادی
 ."شود

طبقاتی   های های  تشکل آنچه که در اين بيانيه
و صنفی مستقل کامالً آشکار است، محکوم 
کردن قاطعانه تمام اقدامات سرکوبگرانه و 
ارتجاعی جمهوری اسالمی و دفاع از 

های وسيع مردم ايران  حق توده مبارزات به
عليه رژيم ستمگر حاکم برای تحقق آزادی و 

گيری شفاف، البته  اين موضع.  برابری است 
ها همواره در دوران  اين تشکل.  جديد نيست

های  موجوديت خود، حتی زمانی که توده
مردم هنوز به عرصه مبارزه علنی ، مستقيم 
و تعرضی با جمهوری اسالمی روی نياورده 

ها و اقدامات  گيری بودند، در تمام موضع
آنچه که .  اند عملی خود آن را نشان داده

ويژه بيانيه شورای  ها به اکنون در اين بيانيه
های صنفی فرهنگيان ايران  هماهنگی تشکل

های  گيری شود، فراتر از موضع ديده می
 .گذشته است

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل 
فرهنگيان ايران در اين بيانيه اعالم کرده 

ها و  همکاری و همبستگی بين صنف: "است
های مختلف، برای پيشبرد مبارزات  تشکل
." خواهانه مردم بسيار ضروری است آزادی

همگام با اعتراضات "ها، بايد  اين تشکل
حق مردمی، از آزادی و برابری دفاع  به

و از همبستگی، همکاری و اتحادی "  کنند
اولويت دادن "  کند که الزمه آن صحبت می

." های فردی است منافع جمعی بر خواسته
اين گفتار بدانمعناست که در شرايط سياسی 

ها  کنونی ايران کافی نيست که اين تشکل
صرفاً خود را محدود به منافع صنفی نمايند 

های مردمی که  و يا مستقالً از مبارزات توده
ای  درگير اعتصابات و تظاهرات توده

شورای هماهنگی در .  هستند، حمايت کنند
کند، اوضاع  اين بيانيه به صراحت اعالم می

سياسی جامعه و مرحله کنونی مبارزات 
های وسيع مردم، همکاری و همبستگی  توده

ها با يکديگر را به يک ضرورت  اين تشکل
ای بسيار  اين مسئله.  مبرم تبديل کرده است

مهم در شرايط سياسی ايران امروز است و 
احساس مسئوليت شورای هماهنگی را در 
قبال مبارزات و مطالبات مردم ايران نشان 

 .دهد می
داند که وضعيت  هرکس اين واقعيت را می 

ای است که  گونه امروز جامعه ايران به
خواهند و  های مردم ايران ديگر نمی توده
توانند به روال گذشته نظم ستمگر حاکم  نمی

روشنی خشم و  مردم به.  را تحمل کنند

ويژه از قيام  انزجار خود را از نظم موجود به
تا همين امروز که نيروی عمده  ٩٨آبان ماه 

اعتصابات و نبردهای خيابانی را زنان، 
دهند، آشکارا  دانشجويان و جوانان تشکيل می

در همان حال طبقه حاکم بر .  اند نشان داده
های عالج  ايران نيز، فرورفته در بحران

بست و ناتوان از مهار  ناپذير، گرفتار در بن
تواند به روال  و کنترل مبارزه مردم، نمی

ها را در  گذشته بر مردم حکومت کند و آن
اين بدانمعناست که .  انقياد و اسارت نگه دارد

جامعه ايران نيازمند يک تغيير اساسی است 
اما پوشيده نيست در .  و تغيير ناگزير است

شرايطی که ديکتاتوری عريان حاکم با 
خواه و سوسياليست، به  کشتار هزاران آزادی

بند کشيدن فعاالن کارگری، معلمان ، 
دانشجويان، زنان و نويسندگان مبارز و 

های سياسی مانع  سرکوب وحشيانه  سازمان
های  ها و سازمان از آن شده است که تشکل

های  های توده نيرومند مدافع منافع و خواسته
زحمتکش بتوانند حضور فعالی درصحنه 
سياسی داشته باشند، دشمنان رنگارنگ 

های مردم ايران هر ساعت و هرروز  توده
اند که اين جنبش را از  در تالش و توطئه

مسير اهداف انقالبی منحرف کنند و ماجرای 
. را در شکلی ديگر تکرار نمايند ۵٧سال 

روشن است که در چنين شرايطی، همه 
های  نيروهايی که دل درگرو پيروزی توده

مردم ايران و شکست تمام مرتجعين دارند، 
های ارتجاعی را خنثی کنند و  بايد اين تالش

بنابراين .  به پيروزی انقالب ياری رسانند
هايی از مردم  هايی که در ميان بخش تشکل

ويژه  از نفوذ و اعتبار برخوردارند، به
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل

فرهنگيان ايران، سنديکای کارگران  شرکت 
های  واحد، کانون نويسندگان ايران ، تشکل

مستقل بازنشستگان، در شرايط حساس 
تری را بر عهده  کنونی بايد وظيفه سنگين

گيرند و  فعاليت و همکاری مشترکی را 
ها به آن  حول همان محوری که در اين بيانيه

شده ، آزادی و برابری، سازمان دهند  اشاره
های  سازی تالش و ابتکار عمل را برای خنثی

رساندن به پيروزی مردم  ارتجاعی و ياری
 . گيرند ها در دست ايران و تحقق مطالبات آن

اکنون شاهد آن هستيم، در  گونه که هم همان
شرايط کنونی اين امکان پديد آمده است که 

ای و صنفی  های حرفه هايی از گروه بخش
ديگر نيز ازجمله وکالی دادگستری، 

نگاران، هنرمندان،  پزشکان، روزنامه
های مستقل  دانشجويان و غيره نيز تشکل

خود را تشکيل دهند و چنانچه فعاليت 
های مستقل، وارد مرحله جديد  مشترک تشکل

تری از همکاری و عمل مشترک  و پيشرفته
توانند به اين اتحاد  ها نيز می شده باشد، آن

چنانچه اخيراً ديديم، گروهی از .  بپيوندند
نگاران مستقل نيز در برابر رژيم  روزنامه

ها  گرفته که آن سرکوبگر و ارتجاعی شکل

 فراخوان مسئوالنه شورای
 های صنفی فرهنگيان ايران هماهنگی تشکل 
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که بتوانند به يک مبارزه مؤثر  نيز برای اين
آورند، راه ديگری جز اين  و جدی روی

  ١.ندارند که تشکل مستقل خود را ايجاد کنند
بنابراين روشن است که جامعه ايران در 
چنان شرايطی قرارگرفته که امکان عملی 
شدن پيشنهاد مسئوالنه شورای هماهنگی 

های صنفی فرهنگيان ايران برای  تشکل
های  تر و اتحاد ميان تشکل همکاری نزديک

مستقل حول محور آزادی و برابری و دفاع 
جانبه از مبارزات برحق مردم ايران  همه

عليه رژيم ستمگر حاکم بر ايران فراهم 
اين .  بايد برای تحقق آن تالش کرد.  است

وظيفه مقدم بر همه بر دوش خود شورای 
هماهنگی، سنديکای کارگران شرکت واحد، 

های مستقل  کانون نويسندگان ايران و تشکل
ً از .  بازنشستگان است اين اتحاد که قطعا

های چپ نيز برخوردار  حمايت سازمان
تواند تأثيرات مهمی بر تقويت  خواهد بود، می

نقش طبقه کارگر، جنبش زنان و دانشجويان 
نيز داشته باشد و روند پيروزی انقالب را 

 . تسريع کند
 
نگاران  بيش از چهارصد تن از روزنامه  -١

آبان ماه، با صدور  ٧مستقل در تاريخ 
ای سناريوسازی رژيم پليسی اختناق و  بيانيه

نگاران را  سرکوب و بازداشت روزنامه
 .  محکوم کردند

"در اين بيانيه آمده است ما جمعی از : 
ای و عکاسان  نگاران، فعاالن رسانه روزنامه

های مستقل ايران ضمن اعتراض به  رسانه
گرفته شده در برخورد با  رويه در پيش
مان و  شده های بازداشت صنفی همکاران و هم

قانونی به اين ماجرا، هشدار مطالبه رسيدگی 
نگاری آزاد و مسئول،  دهيم بدون روزنامه می

جامعه در شناسايی و حل مشکالت خود ناتوان 
"  خواهد بود اکنون در   همکاران ما که هم." 

ای و در  بازداشت هستند طبق مسئوليت حرفه
ها بعد  آن.  اند های قانونی کشور عمل کرده رسانه

از بازداشت از حقوق شهروندی خود محروم 
اند،  اند؛ به وکالی خود دسترسی نداشته بوده

و پيش از برگزاری دادگاه علنی و   بازجويی شده
پيش از آرايه هرگونه اسناد يا مدارک 

 ."اند پسند مورد اتهام قرارگرفته محکمه
تنها حق  ای نه فعاليت آزاد رسانه"  

جامعه ما .  نگاران که حق جامعه است روزنامه
حق دارد بدون سانسور و فيلتر از هر آنچه روی 

سرعت آگاه شود و همچنين حق دارد  دهد به می
که از هر کس يا نهادی که مسبب ناکارآمدی، 

 .فساد و نقض قانون است پرسشگری کند
جامعه بزرگ ايران بدون شهروندانی مسوول 

ها الهه دمحمی و نيلوفر حامدی و ديگر  مانند خانم
نگاران دربند، توان مقابله با تهديدهای  روزنامه

 ."جهان پيچيده امروز را نخواهند داشت

 ايران
 

 ميليون تومان١  آبان ادامه دارد
 

 کانادا
 

 يورو ١٠٠٠کانادا -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان
 

 آلمان
 
 يورو ١٠٠ گرامی باد" زن، زندگی، آزادی"
 

 هلند
 

 يورو ٢٠٠  صدای انقالب

٨از صفحه   

 فراخوان مسئوالنه شورای
های صنفی  هماهنگی تشکل 

 سوئيس فرهنگيان ايران
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )نوامبر(خروش 
 کرون ٢٠٠  )نوامبر(خروش 

 

 گزارشی کوتاه از آکسيون همبستگی با 
 مبارزات مردم زحمتکش ايران

 
آبان ماه  ١۴نوامبر برابر با  ۵روز شنبه 

با فراخوان کميته همبستگی با مبارزات 
مردم زحمتکش ايران در هلند اکسيونی 
در همبستگی با مبارزات جاری مردم 
زحمتکش، جوانان، زنان و کارگران 

در اين آکسيون هچنين آزادی .  برگزار شد
قيدوشرط زندانيان سياسی و آزادی  بی

. دستگيرشدگان مبارزات اخير خواسته شد
دهی و  فعالين سازمان در هلند در سازمان

. شرکت در اين تجمع همکاری داشتند
پخش و خواندن بيانيه کميته همبستگی به 

های فارسی و هلندی و ترانه سرود و  زبان
دادن شعار سرنگون باد رژيم 

های  از ديگر بخش...  داری جمهوری اسالمی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و سرمايه
 .برنامه بود

 
 سرنگون باد جمهوری اسالمی
 برقرار باد حکومت شورايی

 هلند -) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 کمک های مالی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

های فردی  اولويت دادن منافع جمعی بر خواسته
از همين رو در کنار مبارزات اجتماعی و .  است

طبقاتِی چند دهه اخير، شاهد حضور اعتراضات 
های اجتماعی بوده و اخيراً شاهد  تمامی طيف

ی پزشکی و وکالی آزاده  اعتراضات جامعه
از همين رو خط سرکوب، بسياری از .  هستيم

پزشکان معترض و وکالی مستقل را نشانه رفته 
 ."است

حمله "بيانيه با اشاره به سرکوب دانشجويان، 
نيروهای امنيتی و لباس شخصی به تجمع کانون 

ی  حمله"، سرکوب تجمع  پزشکان، "  وکال
پيوسته نيروهای سرکوبگر لباس شخصی به 

 :دهد ادامه می" مدارس

١٠ 

١از صفحه   

  ٨درصفحه 

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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ی نيروها  در چنين شرايطی، الزم است که همه"  
های معترض در برابر  ها و تشکل و صنف

ی حاکميت، همبستگی خود  های فزاينده روی زياده
حق  را حفظ نمايند و همگام با اعتراضات به

 .مردمی، از آزادی و برابری دفاع کنند
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

داند که با کانون وکال،  ی خود می ايران وظيفه
ی پزشکی و دانشجويان و اعتصابات  جامعه

. ... کارگری سراسر کشور اعالم همبستگی نمايد
اين شورا همچنين معتقد است که همکاری و 

های مختلف،  ها و تشکل همبستگی بين صنف
خواهانه مردم بسيار  برای پيشبرد مبارزات آزادی

 فراخوان مسئوالنه شورای
 های صنفی فرهنگيان ايران هماهنگی تشکل 

 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 
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