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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

١٢درصفحه         

٢درصفحه   

 

۶درصفحه   

٩درصفحه   

  ۴درصفحه 

 

 و آبانی ديگر ٩٨آبان 
 

  در تاريخ هر ملتی رويدادهايی است که جاودانه
. شود ها ياد می مانند و همواره باافتخار از آن می

ترين  يکی از برجسته ١٣٩٨قيام آبان ماه سال 
های ستمديده  رويدادهای سياسی و مبارزاتی  توده

سال حاکميت يک رژيم  ۴٣مردم ايران در طول 
گری و  ارتجاعی و ستمگر است که در وحشی

ای را که در تاريخ يک  رحمی تنها نمونه بی
توان سراغ  صدسال اخير جهان برای آن می

 . گرفت، رژيم فاشيستی هيتلر در آلمان بود
های  انفجار خشم فروخفته توده ٩٨قيام آبان ماه 

ای بود که زير بار  زحمتکش و ستمديده
ترين ستم مادی و معنوی از اعماق  سابقه بی

در نخستين دقايق روز جمعه .  جامعه برخاستند
روز  ۵آبان ماه جرقه قيامی زده شد که  ٢۴

خشم انقالبی .  سراسر ايران را به آتش کشيد
 .های ستمديده،  در يک  قيام منفجر شد توده
که مردم ايران در خواب  آبان ماه درحالی ٢۴در 

داری با  بردند، پاسداران نظم سرمايه به سر می
اعالم ناگهانی افزايش بهای بنزين به سه برابر، 

بار ديگر برای دزدی از جيب مردمی که  يک
بری  جديدی  برند، به جيب زيرخط فقر به سر می

که هرگونه فرصت  ها برای آن آن.  روی آوردند
واکنش را از مردم سلب کرده باشند، تدارک الزم 

. را برای اين دزدی ازهرجهت فراهم کرده بود
شب را ساعت اجرای طرح خود اعالم  فقط نيمه نه

کردند، بلکه روز آن را هم جمعه تعيين کرده 
جا تعطيل و مردم در محل کار و  بودند که همه

ها نيروی  آن.  مراکز عمومی تجمعی نداشته باشند
. باش قرار داده بودند مسلح خود را نيز در آماده

شب غافل از آن بودند که حتی  اما دزدان نيمه
يورش شبانه به سطح معيشت مردم نيز مانع از 

-                
با حمايت همه جانبه  از خيزش انقالبی مردم در شهرهای 

 کردستان، سنگر انقالب برای آزادی وبرابری را مستحکم تر کنيم
 

 روی شورانگيز خيزش انقالبی  پيش: آبان ادامه دارد
 

 گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی نيروهای چپ و کمونيست
 دانمارک –در کپنهاک  

 
  اجتماع نيروهای کمونيست و چپ در استکهلم سوئد

٨درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٩٧شماره  ١۴٠١آبان    ٣٠ –سال  چهل و چهار

 نه به اعدام
 با همه نيرو عليه اعدام و برای آزادی زندانيان بپا خيزيم

های  آبان، همزمان با خيزش ٢۵و  ٢۴روزهای 
ای  شهری و اعتراضات گسترده و سراسری توده

شده بود، يک اتفاق  که فراخوان آن از قبل اعالم
آبان  ٢۴شنبه  روز سه.ويژه کارگری نيز رخ داد

آهن  های مختلف شرکت ذوب کارگران بخش
اصفهان، مطابق فراخوانی که از قبل اعالم کرده 
بودند، در اعتراض به عدم رسيدگی به 

طور يکپارچه دست از کار  های خود، به خواست
پيمايی  کشيدند و در محوطه شرکت به راه

آهن اصفهان  کارگران ذوب.  اعتراضی پرداختند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

دو ماه است که توده های مردم ايران با شجاعتی 
سال سرکوب و  ۴٣کم نظير برای پايان دادن به 

کشتار و جنايت نظام ارتجاعی حاکم بر ايران 
در اين مدت توده های سرکوب .  خيز برداشته اند

شده مردم ايران در رزمی مشترک و در نبردی 
حماسه ساز مقابل آدمکشان جمهوری اسالمی 

آنچه اکنون در جامعه پر .  صف آرايی کرده اند
تالطم و انقالبی ما جاريست، تداوم خيزش ديماه 

است که اين چنين سلحشورانه  ٩٨و قيام آبان  ٩۶

در قالب قيام و خيزش و نبردهای خيابانی سراسر 
نبردی بی امان که از .  ايران را فرا گرفته است

، روز خاکسپاری مهسا ١۴٠١شهريور  ٢۶
امينی شروع شد، در چهلمين روز يادمان )  ژينا(

 ٢۶و  ٢۵و  ٢۴ژينا قد بر کشيد و در روزهای 
کشته آبان  ١۵٠٠آبان، در سومين سالگرد يادمان 

، برگ زرين و ماندگاری از روند و شکل ٩٨
گيری يک انقالب بزرگ را در جامعه پر تالطم 

 های اعتصاب آهن و تکثير تک جوش های استوار ذوب گام

 امپرياليسم غرب و جمهوری اسالمی

  سبزپائيز 
 داخل کشور -)اقليت(فعال سازمان فدائيان

 
 

ازفراخوان شورای هماهنگی 
 و اعتصاب سراسری 

 معلمان حمايت کنيم

٣ 

٧ 

۵ 

۵ 
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 و آبانی ديگر ٩٨آبان 

٣درصفحه   

های زحمتکش  توده.  ها نخواهد شد بيداری آن
مردم از همان نخستين دقايق اعالم گرانی به 

. ها ريختند و به اعتراض برخاستند خيابان
ای  از خوزستان  نخستين تظاهرات بزرگ  توده

مردم اهواز از همان لحظات اوليه .  آغاز شد
آبان، تجمعات  ٢۴اعالم خبر روز جمعه 

ای را در مخالفت با گرانی  اعتراضی گسترده
سرعت به  اين اعتراضات به.  بنزين برپا کردند

ساير شهرهای استان ازجمله اميديه، بهبهان و 
های  ماهشهر و سپس به ديگر شهرها و استان
آوری  کشور بسط يافت و با سرعت شگفت

روزی که  ۵در طول .  سراسر ايران را فراگرفت
استان و  ٢٨های مردم در  قيام ادامه داشت، توده

شهر کشور برای سرنگونی  رژيم  ١٣٠بيش از 
. ستمگر حاکم به قيامی سراسری روی آوردند 

اما فقط اين نبود که در هر شهری  يک يا چند 
نقطه عرصه  نبرد حماسی مردم با نيروهای 

در بسياری از شهرها، .  نظامی رژيم  باشد
های مردم در چندين منطقه در هر شهر  توده

تظاهرات و سنگربندی کردند و با نيروهای 
ذوالنور رئيس کميسيون .   سرکوب درگير شدند

امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ارتجاع 
آبان در  ٢۵فقط در روز شنبه "اعتراف کرد که 

نقطه در  ٧٠٠نقطه در تهران و بيش از  ١۴٧
 ."سراسر کشور درگيری وجود داشته است

ای که در ابعادی ميليونی از درون  اين توده 
ها و مناطق کارگر نشين به   حاشيه شهرها، محله

حرکت درآمده بود، از جنس همان شورشيان 
های  ، کارگران و زحمتکشان ، توده ٩۶ماه  دی

تهيدست شهرها، بيکاران، زنان و جوانانی بودند 
که رژيم ستمگر حاکم بر ايران با استبداد و بی 

گری،  حقوقی، فقر و تبعيض، کشتار و وحشی
وزير .  ها را در اسارت نگهداشته بود ها  آن سال

کشور رژيم بعداً  اعتراف کرد که تظاهرات و 
های خيابانی عالوه بر شهرهای بزرگ  سنگربندی

ای  درصد در مناطق حاشيه ۵٠بيش از “
 . ”شهرهای بزرگ بود

درنگ با سنگربندی و تظاهرات  کنندگان بی قيام
ها، به مقابله با  ها و جاده ای، بستن خيابان توده

به مراکز و .  نيروهای مزدور سرکوب برخاستند
نمادهای قدرت سياسی و اقتصادی رژيم، مراکز 

ها،  جمعه های علميه، دفاتر امام بسيج،حوزه
های  ها و پمپ ها، فرمانداری ها، کالنتری بانک

ها را به آتش کشيده  بنزين يورش بردند و آن
 ۵٠به اعتراف وزير کشور رژيم بيش از .  شدند

بانک،  ٧٣١پايگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی، 
خودرو  ١٨٣بنزين و  پمپ ٧٠مرکز مذهبی،  ٩

اين .  نظامی و انتظامی موردحمله قرار گرفتند
تعرض گسترده، نمايشی بزرگ از روحيه 

کنندگان و نشان از عزم و اراده  اعتراضی قيام
در .  ها برای تعيين تکليف با رژيم حاکم داشت آن

: مسئله اين بود  کننده های قيام اين لحظه برای توده

. شان بود ها حرفشان، عمل آن.  مرگ يا پيروزی
 .سرنگونی نظم ستمگرانه حاکم بر ايران

کننده در پاسخ به  های مردم قيام که توده اين 
گری نيروهای سرکوب، مراکز و  وحشی
های نظامی ، دستگاه فريب و تحميق  ارگان

داران  را موردحمله  های سرمايه مذهبی و بانک
های علميه و  قراردادند و مراکز نظامی، حوزه

ها را به آتش کشيدند ناشی از آگاهی  بانک
اين .  دار بودن اين قيام بود کنندگان و هدف قيام

داری ، ضد  تعرض، بازتاب خصلت ضد سرمايه
استبدادی و ضد دولت دينی بود که در شعارها 

 . نيز انعکاس يافت
های برجسته اين قيام حضور  يکی از ويژگی

ها در تهييج و برانگيختن  گسترده  زنان و نقش آن
ای موارد رهبری  مبارزان به تعرض و در پاره

اين نقش چنان برجسته بود که .  مبارزات بود
زده کرد و سران  ارتجاع حاکم را نيز حيرت

زنان در "  داری  ميدان"دستگاه سرکوب از 
 . بسياری از مناطق و شهرها سخن گفتند
های وسيع  قيام  برای سرنگونی نظمی که توده

ترين حق انسانی  مردم ايران  را از ابتدايی
محروم کرده بود، قهرمانی، مقاومت و 

کنندگان، برای طبقه حاکم  گذشتگی قيام ازجان
ای اين سردسته  چنان هراسناک بود که خامنه

ترين  رحمانه ستمگران و جالدان، فرمان بی
او ضمن حمايت از .  سرکوب را صادر کرد

داران برای افزايش بهای بنزين،  راهزنی سرمايه
ها تن از مردم ستمديده را اشرار ناميد  و  ميليون

به ”  خواست ”  مسئولين حفظ امنيت کشور“از 
کشتاری هولناک در ”  .وظايفشان عمل کنند

تن از مردم  ١۵٠٠.  سراسر کشور رخ داد
صدها تن زخمی و .  عام شدند قهرمان ايران قتل

هزار تن  بازداشت و در  مصدوم و متجاوز از ده
های سنگين و اعدام  های فرمايشی به حبس دادگاه

 .  محکوم شدند
کنندگان به مدت پنج روز  با  وجود، قيام بااين

نظير در برابر  ازخودگذشتگی و قهرمانی کم
های هار پاسدار حکومت  گری سگ وحشی

. داری ايستادند و جنگيدند اسالمی  و نظم سرمايه
های مردم ايران  آفرينی توده عظمت اين حماسه

چنان بزرگ بود که پس از سرکوب قيام،  
جنگ : "فرمانده مزدور عمليات بسيج رژيم گفت

پديده عجيب …  عياری عليه نظام بود جهانی تمام
دفعه کل کشور را فراگرفت  و جديدی بود که يک

قبالً فتنه ديده بوديم اما اين فتنه، فتنه ديگری …
عنوان کسی که درصحنه بودم معتقدم فقط  به.  بود

 ."خدا ما را نجات داد
روز  ٩٨آفرينان قيام آبان  آخرين سنگر حماسه

آبان ماه با يورش واحدهايی از تيپ  ٢٩شنبه  سه
ويژه تکاوران سپاه خوزستان به ماهشهر که 

های سنگين، مسلسل، تانک،  مجهز به سالح
ها را پشتيبانی  نفربر بودند و بالگردها نيز آن

دشمنان مردم ايران  در .  کردند، برچيده شد می
کشتار هولناکی  به راه )  جراحی(شهر چمران 

نشينی  مبارزان به درون  انداختند و با عقب
ها تن را با توپ و  نيزارهای شهرک جراحی،  ده

 . عام کردند تانک و مسلسل قتل

قيام سرکوب شد، اما اين نه به معنای پايان 
مبارزه برای سرنگونی رژيم بود و نه نجات 

 .طبقه حاکم از بحرانی که در آن قرار دارد
گونه که سازمان ما همان ايام در  برعکس،  همان

نشريه کار اعالم کرد، با اين قيام جامعه ايران 
تری از بحران  تر و عميق وارد مرحله جدی

" نشريه کار نوشت.  سياسی فراگير شده است  :
اگر اين جنبش در لحظه کنونی هم نتواند از اين 

جا، يک پيروزی  مرحله فراتر رود، تا همين
بزرگ برای مردمی است که در مقابل زورگويی 

بر،  خواهی يک رژيم ستمگر، دزد و جيب و باج
قد برافراشتند، قهرمانانه جنگيدند و راه را بر 

 ." تر آتی هموارتر کردند مبارزات عالی
ماه  ازاين با مبارزاتی که در دی سازمان ما پيش

آغاز شد اعالم کرده بود که با پيدايش  ٩۶سال 
يک بحران سياسی انقالبی در جامعه ايران، 
دوران جديدی در حيات سياسی مردم ايران 

دوران رکود سياسی که مردم به .  آغازشده است
کردند به پايان رسيِد و يک  نظم موجود تمکين می

دوران انقالبی برای دگرگونی نظم حاکم 
اکنون از رويداد بزرگ قيام آبان .  فرارسيده است
قيام آبان ماه و پيدايش موقعيت "  ماه در مقاله 

در آذرماه همان سال، اين نتيجه سياسی "   انقالبی
ماه يک نقطه عطف و   قيام آبان:  "  را گرفت که

تحولی کيفی درروند تحول اوضاع سياسی جامعه 
ايران و بحران سياسی در طول نزديک به دو 
سالی است که بر طبق ادبيات سياسی سازمان ما، 

اين بحران اکنون .  گرفته است دوران انقالبی نام
دهد،  ای ژرفا و وسعت يافته که نشان می به درجه

ادامه زندگی به روال گذشته برای مردم ناممکن 
توانند  های مردم ايران ديگر نمی توده.  شده است

به شيوه گذشته زندگی کنند و طبقه حاکم نيز 
 .تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند نمی

که بحران سياسی ژرف و سراسری در  وقتی
گرفته باشد، طبقه حاکم غرق در  ای شکل جامعه

بحران، ديگر نتواند به شيوه گذشته بر مردم 
فرمانروائی و حکومت کند، نتواند با اصالحات، 

ها تن  که ميليون سيستم دولتی را نجات دهد، وقتی
از مردم در يک دوران انقالبی در اشکال 
متعددی از مبارزه علنی و مستقيم به مبارزه عليه 

های کارگر و  باشند و توده  نظم حاکم برخاسته
زحمتکش و ستمديده به ناممکن بودن ادامه 
زندگی به شيوه گذشته رسيده باشند، هيچ دليل 

که صدها هزار تن از  تر از اين ديگری روشن
اند،  فشانی به قيام برخاسته مردم آماده جان

تواند اثبات کند که در اين جامعه يک موقعيت  نمی
 .گرفته است انقالبی شکل

هيچ راهی برای نجات جمهوری اسالمی از 
اند و  اش کرده های متعددی که احاطه بحران

تنها .  بستی که در آن گرفتارشده ، وجود ندارد بن
کاری که هنوز از دستش ساخته است، کشتار 

تر  رحمانه مردم است و در آبان ماه، وحشيانه بی
اما اين کشتار، .  از گذشته مردم را کشتار کرد

گونه که  رژيم را نجات نخواهد داد، همان
ها و کشتارهای پيشين کارساز نبوده  سرکوب

با اين قيام و دريايی از خون که ميان .  است

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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وحشی و ضد انسانی در طول اين دو ماه با تمام 
نيروهای سرکوبگر خود به جنگ مردمی 

. اند خالی به مبارزه ادامه داده برخاسته که با دست
گری نيروهای سرکوب،  درنتيجه اين وحشی
تن از مردم به قتل  ۴٠٠تاکنون متجاوز از 

باختگان کودک  تن از جان ۶٠اند و بيش از  ه رسيد
تعداد .  اند گروه کثيری نيز مصدوم شده.  اند بوده

هزار تجاوز کرده  ١٧شدگان اکنون از  بازداشت
 . است
گری، جمهوری اسالمی  راهی  همه وحشی بااين

برای نجات از بحرانی که تمام موجوديتش را 
که جنبش  رغم اين به.  هدف قرار داده ، ندارد

دهی سراسری و يک رهبری  هنوز فاقد سازمان
تر از آن است  انقالبی است، اما اين بحران عميق

های خود آن  سادگی بتواند با سرکوب که رژيم به
اين واقعيت را تجربه مبارزه .  را مهار کند

قهرمانانه دو ماه گذشته مردم، ايستادگی، مقاومت 
ها برای رسيدن به هدف،  فشانی  آن و جان

انداز سرنگونی  چشم.   خوبی نشان داده است به
های مردم ايران، بيش  نظم حاکم و پيروزی توده

 .      از هر زمان ديگر روشن است
 
 
 

شکل اصلی مبارزات .  اند سراسری  حضور يافته
ای و  تاکنون اعتصابات و تظاهرات توده

اما در .  ها و نبردهای خيابانی بوده است درگيری
برخی از شهرها و مناطق نظير کردستان، اين 

ای  اکنون به سطح يک قيام توده مبارزه هم
های  ارتقاءيافته و در چندين روز اخير درگيری

ای در اين منطقه در جريان بوده  حاد و گسترده
جديدترين خبرها حاکی از گسيل نيروهای .  است

نظامی، از جمله واحدهای زرهی ارتجاع حاکم  
 . به چندين شهر در کردستان است

ترين شعارهای جنبش تا به امروز ، مرگ  اصلی
زن، زندگی، "  ای، بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه

"آزادی ، مرگ بر ستمگر "آخوند بايد گم بشه"  
و "   آزادی، آزادی"چه شاه باشه چه رهبر، 

تنها در موارد .  آزادی زندانی سياسی  بوده است
استثنائی شعارهای اثباتی نظير  شعار کار، نان، 
آزادی، حکومت شورابی  در مهاباد سر داده شد، 

 ٢۶پيمايی روز جمعه  يا در سنندج در جريان راه
باد  زنده  -باد آزادی زنده"آبان، پالکارد 

 . در باالی يک پل برافراشته شد" سوسياليسم
رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران که در چنگال 

ها گرفتار است و در ميان  ترين بحران عميق
عموم مردم ايران ازنظر سياسی و اخالقی به 

اعتبار شده، همچنان به تنها  کلی رسوا و بی
ای که در اختيار دارد، نيروی نظامی  حربه

اين رژيم .   سرکوب عليه مردم متوسل شده است

های مردم و طبقه حاکم فاصله انداخته است،  توده
توان گفت بحران سياسی به آن درجه از ژرفا  می

و بلوغ رسيده است که  تمام شرايط عينی برای 
تر موقعيت انقالبی را فراهم  يک انقالب يا دقيق

 .ساخته است
قيام آبان ماه نشانی از اين واقعيت است  که 

ای  تری از مبارزات  توده زودی اشکال عالی به
 ." تر رخ خواهد داد در ابعادی وسيع

آنچه در طول سه سال گذشته رخ داد، اثبات 
بار کرونا نيز  بيماری مرگ.  همين واقعيت بود

انست تغييری در اين روند وجهت تحول  نتو
اوضاع سياسی بدهد و جز يک وقفه کوتاه در 

تظاهرات در شهرهای .  مبارزات پديد نياورد
مختلف و اعتصابات کارگران، معلمان، 
بازنشستگان در دو سال گذشته، مبارزات 

ويژه  های دادخواه به ناپذير خانواده پيگيرانه و وقفه
ادامه همين روند مبارزه  ٩٨باختگان قيام  جان

بايستی بار  برای سرنگونی نظم حاکم بود که می
ای بزرگ سراسری  ديگر به يک جنبش توده

 . بيانجامد
تواند  ای می در يک موقعيت انقالبی از هر جرقه

گردد و هر رويداد  حريق سياسی بزرگی برپا می
ولو کوچکی به يک رويداد سياسی بزرگ تبديل 

ً نياز به يک جرقه  بنابر.  شود اين جامعه ما صرفا
اين جرقه با قتل مهسا امينی توسط .  ديگر داشت

مزدوران گشت ارشاد زده شد و بار ديگر خشم 
های مردم  در يک جنبش بزرگ  انقالبی توده

سراسری منفجر شد و به يک جنبش گسترده 
آشکارا سرنگونی طلب در سراسر ايران شکل 

اکنون ابعادی ميليونی به خود گرفته و  داد که هم
گری و سرکوب  رغم تمام وحشی بيش از دو ماه به

 .رژيم ددمنش جمهوری اسالمی، ادامه يافته است
شهريور با تظاهرات  ٢۶اين جنبش که از  

سپاری مهسا در سقز و  ای مراسم خاک توده
فراخوان اعتصاب احزاب کرد آغاز گرديد، 

ها،  سرعت با موجی از اعتصابات در دانشگاه به
ای ، سنگربندی و  تعطيلی مدارس، تظاهرات توده

نبردهای خيابانی، حمله به تعدادی از مراکز 
بسيج و مذهبی، به دور افکندن حجاب اجباری و 
به آتش کشيدن آن توسط زنانی که در بسياری از 
اين اعتراضات نيروی اصلی و حتی رهبری 

اند،اعتصابات کارگری و  گرفته کننده را برعهده
اخيراً اعتصاب کسبه،  سراسر کشور را 

ترين و  آبان بی سابقه ۴در .  فراگرفت
ترين جنبش اعتراضی عليه جمهوری  گسترده

های  پيوستن برخی از گروه.  اسالمی شکل گرفت
ای از نمونه وکالی دادگستری،  اجتماعی حرفه

نگاران، هنرمندان و  پزشکان، روزنامه
هنرپيشگان و حتی ورزشکاران به اين جنبش و 

دهنده ابعاد اين جنبش و  حمايت از آن، نشان
بحران بسيار بزرگی است که رژيم با آن مواجه 

اين جنبش در طول اين دو ماه، .  شده است
های درخشانی از قهرمانی و فداکاری،  نمونه

استقامت و پايداری زنان، جوانان، دانشجويان، 
های زحمتکش مردم را  در  آموزان و توده دانش

بر طبق .  همگان نشان داده است  سراسر ايران به
شهر  ١۵٠ها،  تاکنون الاقل مردم  آخرين گزارش

دانشگاه  در اين جنبش بزرگ  ١۴٠کم  و دست

 با حمايت همه جانبه  از خيزش     و آبانی ديگر ٩٨آبان 
 انقالبی مردم در شهرهای کردستان،  

 سنگر انقالب برای آزادی و     
 برابری را مستحکم تر کنيم     

 
 
جمهوری اسالمی شهر مهاباد را در محاصره آتش گلوله و شليک به مستاصل سرکوب رژيم  دستگاه  

اند و می خواهند  شده سپاه پاسداران از شهرهای مختلف به مهاباد اعزام .  داده است مردم مبارز قرار 
با ايجاد حمام خون در اين شهر، مقاومت و مبارزه سلحشورانه ای که در شهرهای مختلف کردستان 

 .پی گيرانه ادامه داشته است، درهم بکشند
در دو ماه گذشته  کردستان به يکی از سنگرهای پيشروی انقالب برای سرنگونی جمهوری اسالمی 

با حمايت همه جانبه  از خيزش انقالبی مردم در شهرهای کردستان سنگر انقالب .  تبديل شد ه است
 .تر کنيم-برای آزادی و برابری را مستحکم

از مردم مبارز سراسر ايران، فعالين اعتراضات و کميته ها و حلقه های مبارزين  محلی که جنبش  
های اصلی پيشروی جنبش -اند و از ستون-انقالبی  در  شهرهايی مختلف را تا کنون به پيش برده

انقالبی  در سراسر شهرهای ايران بوده اند، از همه کارگران و معلمين در حال اعتصاب از 
دانشجويان از فعالين جنبش زنان و فرهنگ ورزان  و همه انسان های شريف و آزاديخواه در سراسر 

سرکوب  ايران و جهان می خواهيم که مدافع مردم مهاباد و کردستان باشند و اجازه ندهند دستگاه 
 .جهنمی جمهوری اسالمی به اهداف خود دست يابد

با تالش و همبستگی مبارزاتی خود می توانيم جنبش انقالبی را هرچه بيشتر به پيش برده و رژيم 
 .زير بکشيم شکنجه را به سرکوب و ترور 

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی   
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
-سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ايران: امضاها 

و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 نه به اعدام
 با همه نيرو عليه اعدام و برای آزادی زندانيان بپا خيزيم

 . ايران رقم زد
جای "  مرگ بر ديکتاتور"دو ماه است که شعار 

دو ماه است که .  جای جامعه را فرا گرفته است
مرگ بر خامنه "، "زن، زندگی، آزادی"شعار 

آنچنان در جامعه تکثير شده است که نه تنها "  ای
به صورت روزانه در کف خيابان ها شنيده می 

ها  و مدارس و مترو به  شود، نه تنها در دانشگاه
گوش می رسد، که اکنون در گستره ای وسيع 

. حتی در حنجره کودکان نيز  پژواک يافته است
، "زن، زندگی، آزادی"دو ماه است که شعار 

کوچه و خيابان را در نورديده، به اندرون خانه 
ها راه يافته و در مشت های کوچک کودکان 

در اين دو ماه، دامنه شعله های .  تکثير می شود
فروزان قيام و مبارزات خيابانی توده های مردم 
ايران آن چنان ابعادی به خود گرفته که گستردگی 
آن تمام ارکان نظام را در وحشت از سقوط و 

 .سرنگونی فرو برده است
نمايش اين هراس و سردرگمی جمهوری اسالمی 
اکنون بيش از هر جايی در کف خيابان ها تجلی 

تهاجم وحشيانه مزدوران آدمکش .  يافته است
رژيم به مردم معترض، دستگيری بی محابای 
جوانان، و کشتار بی رحمانه کودکان و زنان و 
توده های بی دفاع در شهرهای مختلف کشور به 
عينه بيانگر هراس جمهوری اسالمی از 
گستردگی مبارزات خيابانی توده های مردم ايران 

اين هراس در درون زندان ها نيز در پی .  است
ارعاب و شکنجه و سرکوب زندانيان، محاکمات 
شتاب زده و صدور حکم اعدام برای 

تا جاييکه .  دستگيرشدگان به روشنی مشهود است
در هفته های اخير، سمفونی اعدام از حلقوم 

. کثيف همه دست اندرکاران رژيم شنيده می شود
در چنين فضايی که تشکيل دادگاه های فرمايشی 
و صدورحکم اعدام بر سر زندانيان و بازداشت 
شدگان سايه افکنده است، آنچه هنوز کم رنگ 
است و در کف خيابان ها کمتر شنيده می شود، 

زندانی "و "  نه به اعدام"همانا سر دادن شعار 
است، که تا کنون به "  سياسی آزاد بايد گردد

شعار عمومی مردم بپا خاسته ايران تبديل نشده 
 .  است

در دو هفته اخير، دستگاه قضايی رژيم، به هر 
بهانه ای بر طبل سرکوب و محاکمه بازداشت 
شدگان و صدور حکم اعدام برای دستگيرشدگان 

آبان تعداد  ١۵روز .  ماه های اخير کوبيده است
نماينده مجلس در اقدامی کثيف و بی  ٢٢٧

خواندن معترضان  دو ماهه "  محارب"شرمانه با 
اخير، از قصاب خانه قضايی جمهوری اسالمی 

يعنی اعدام را برای "  قصاص"خواستند تا حکم 
 ١٧سخنگوی قوه قضائيه نيز در .   آنان اجرا کند

آبان، با تهديد بر صدور احکام سنگين برای 
بازداشت شدگان، اعالم کرد صدور احکام 

بايد باعث عبرت گيری و "دستگيرشدگان 
برای ديگران "  پشيمان کننده"و "  بازدارندگی

 . باشد

سرکوب و بازداشت و صدور احکام سنگين تمام 
بر پايه اقدامات .  جامعه را فرا گرفته است

سرکوبگرانه جمهوری اسالمی، طی دو ماه 
نفر در کف خيابان ها کشته  ۴٠٠گذشته دست کم 

از ميان .  نفر از آنان کودک هستند ۵٧شده اند که 
انبوه دستگيرشدگان نيز تاکنون ده ها نفر به بهانه 

، با اتهام "تخريب و اقدام عليه امنيت ملی کشور"
مواجه بوده و حکم اعدام "  افساد فی االرض"

برايشان صادر شده که دست کم حکم يک نفر آز 
آنان در تهران اجرا و تعداد ديگری هم به حبس 

آنچه .  سال محکوم شده اند ١۵تا  ١٠های سنگين 
در اين ميان قابل تامل است، شتابزدگی محاکمات 
فرمايشی دستگيرشدگان در دادگاه های سری و 
مخفی است، که بدون اعالم نام و هويت آنان در 
بيدادگاه های رژيم محاکمه و به اعدام و حبس 

 .های سنگين محکوم شده اند
سرعت، سراسيمگی و شتابی را که اين روزها 
جمهوری اسالمی در سرکوب و کشتار و صدور 
احکام اعدام پيش گرفته است، تماما ناشی از 
وحشت هيئت حاکمه از روند رو به رشد قيام و 
نبردهای خيابانی توده های مردم ايران است، که 
هر روز ابعاد وسيعتری يافته و اليه های بيشتری 
از جامعه را به جمع معترضان خيابانی کشانده 

 . است
اينکه جمهوری اسالمی، رژيم کشتار و سرکوب 

اينکه .  و اعدام است، هيچ ترديدی در آن نيست
سال گذشته بر  ۴٣دستگاه قضايی رژيم طی 

بستر سکوت و بی خبری از زندان و زندانيان، 
سياست کشتار و اعدام را پيش برده است، باز هم 

تجربه تاکنونی به همگان .  بر کسی پوشيده نيست
نشان داده است هرچه بی خبری از وضعيت 
زندان و زندانيان بيشتر باشد، هرچه خبر رسانی 
در مورد زندانيان کمتر صورت گيرد، به همان 
نسبت دست دستگاه قضايی در صدور  حکم 

 . اعدام و کشتار زندانيان بازتر خواهد بود
سرکوب و کشتاری را که  جمهوری اسالمی در 

انجام داد، جدای از ماهيت  ۶٧تا  ۶٠سال های 
سرکوبگرانه رژيم، جدای از توهمی که در آن 
زمان بخش وسيعی ازتوده های مذهبی و ناآگاه 
مردم ايران به حاکمان اسالمی داشتند، اما آنچه 
هيئت حاکمه را در کشتار و صدور احکام اعدام 
های گسترده ترغيب می کرد، همانا شرايط 

فراموش نکنيم .  محدود خبر رسانی آن دوران بود
فضای تک صدايی مطلقی که در آن زمان برای 
دستگاه تبليغاتی رژيم فراهم بود، حاکمان اسالمی 
را بر آن می داشت تا در آن سکوت و بی خبری 
جاری در جامعه، هر آنچه را که می خواستند در 

آنچه در آن سال های وحشت .  زندان ها اجرا کنند
، رژيم را به چالش می گرفت، مقاومت ۶٠دهه 

زندانيان، پايداری خانواده ها و کورسويی هم در 
خارج از کشور بود که رژيم را از پيشروی 

در .  بيشتر در سرکوب و کشتار باز می داشت
واقع آنچه بايد به آن توجه کرد، همانا سکوت و 

بی خبری از زندان و زندانيان، و عدم حمايت از 
بازداشت شدگان است، که دست رژيم را در 

بر سر  ۶٧آنچه در تابستان .  کشتار باز می گذارد
هزار زندانی سياسی در  ۵زندانيان آمد و بيش از 

کمتر از دو ماه قتل عام شدند، بر بستر همين بی 
 . خبری از زندان و زندانيان صورت گرفت

، ۶٧دستگاه قضايی جمهوری اسالمی در تابستان 
با سازماندهی دو ماه بی خبری مطلق از زندان 
های سراسر کشور، دو ماه قطع مالقات برای 
خانواده ها، دو ماه قطع کامل مرخصی زندان بان 
ها، بازجويان، پاسدران و تمامی پرسنلی که به 
هر طريقی يک پايشان به زندان و بيرون از 
زندان وصل بود، امکان عملی کردن فاجعه 

را  پيدا کرد و پس از  ۶٧کشتار خونين تابستان 
آن نيز جنايتکاران تا دو دهه در مورد قتل عام 
زندانيان سياسی و جنايتی که انجام داده بودند، 

 . سکوت کردند
، نه ۶٠است و نه دهه  ۶٠اکنون اما نه سال 

جمهوری اسالمی در موقعيت اقتدار آن دوران 
است و نه توده های مردم ايران در شرايط متوهم 

دوران اقتدار .  آن سال های سپری شده قرار دارند
و تک صدايی مطلق جمهوری اسالمی که دستگاه 
قضايی آن بتواند قتل عام  ديگری را بر جامعه 

اما بيان اين .  تحميل کند، بکلی گذشته است
واقعيت، هرگز به اين معنا نيست که جمهوری 
اسالمی از سرکوب و اعدام عقب نشينی می کند 
و در روند مبارزات انقالبی مردم ايران، دست 

 . بسته تسليم اراده و انقالب مردم می شود
در فضای کنونی حاکم بر ايران و جهان و در 
عصر ارتباطات اينترنتی، هر کنشگر اجتماعی، 
هر فعال سياسی، هر جوان مبارز، و هر زن و 
مردی که اکنون در کف خيابان ها به خيزش و 

شهروند   -قيام برخاسته است، خود يک خبرنگار
هستند که می توانند اخبار جامعه را در اقصا 

آنان، می توانند .  نقاط ايران و جهان بازتاب دهند
بر ضرورت طرح شعار نه به اعدام و زندانی 
سياسی آزاد بايد گردد، در ابعاد سراسری پای 

 . بفشارند و آن را تا پستوی خانه ها تکثير کنند
هزار نفر از  ١٧طی دو ماه گذشته  بيش از 

جوانان، زنان، دانش آموزان، کارگران، معلمان، 
دانشجويان، پزشکان، خبرنگاران، سينماگران، 
وکال، ورزشکاران و اليه های ديگری از جامعه 

همه اين افراد دستگير شده، .  دستگير شده اند
عضوی از خانواده ما هستند، عضوی از توده 
های قيام کننده و بپاخاسته مردم ايران هستند، 
برادر، خواهر، رفيق و يا فرزندان ما هستند، 
همه آنان کسانی هستند که برای رهايی همه آحاد 
جامعه خطر کرده اند، در خيابان ها حضور يافته 

، بر رژيم ضد "زن، زندگی، آزادی"اند، با شعار 
مرگ بر ستمگر، چه "زن شوريده اند، با شعار 

، به پايان هرگونه ظلم و "شاه باشه چه رهبر
مرگ "ستمگری در ايران سالم گفته اند، با شعار 

، سرنگونی "مرگ بر خامنه ای"و "  بر ديکتاتور
جمهوری اسالمی را نويد داده و با بر افراشتن 
پرچم جان راه قيام و انقالب را در پيش گرفته 

اکنون که آنان گرفتار و در بند هستند، اين .  اند
وظيفه ما است که صدای آنان باشيم و با سردادن 

 زنده باد سوسياليسم 
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۴از صفحه   

 نه به اعدام
با همه نيرو عليه اعدام و 

 برای آزادی زندانيان بپا خيزيم

زندانی سياسی آزاد بايد "و "  نه به اعدام"شعار 
، در کنار آنان و همراه و هم دوش آنان "گردد
 .باشيم

جامعه کنونی ايران، اکنون در اوج قيام و مبارزه 
است، توده های مردم ايران به طور گسترده در 
کف خيابان ها حضور دارند، جمهوری اسالمی 

 ۴٣در ضعيف ترين موقعيت سياسی خود طی 
بی ترديد، صدور احکام .  سال گذشته قرار دارد

اعدام در اين برهه زمانی نه از سر قدرت، که 
توده های .  از سر ناتوانی و استيصال رژيم است

مردم ايران ، در اين روزهای سرنوشت ساز 
آنچنان در تکاپوی مبارزات خيابانی برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی شتاب گرفته اند، که 
ديگر کمتر به زندان و زندانيان و دستگيرشدگان 

اين که توده های مردم .  دو ماهه اخير می انديشند
ايران تا بدين حد به مبارزات و پيروزی بر 
جمهوری اسالمی باور پيدا کرده اند، بسيار شوق 

شايد اکنون همه بر اين باوريم که .  بر انگيز است
چيزی به سرنگونی جمهوری اسالمی باقی نمانده 
است و لحظه شکستن درب زندان ها به زودی 
فرا خواهد رسيد و در اين صورت زندانيان نيز 

اينکه تا بدين حد به قدرت خود .  آزاد می شوند
سال، شکل  ۴٣ايمان آورده ايم، اينکه پس از 

گيری يک انقالب بزرگ را باور کرده ايم، فی 
. نفسه در جای خود در خور تحسين و ستايش اند

اما فراموش نکنيم با يک رژيم آدمکش و تبهکار 
مواجه هستيم، اگر به هر دليلی اوضاع کمی 

که اميدواريم هرگز اين چنين نشود–آرامتر شود 
آنوقت آيا به اين فکر کرده ايم که دست رژيم   -

فهم اين .  برای صدور احکام اعدام بازتر می شود
موضوع به ما کمک می کند که اوال بدانيم راهی 
برای عقب نشينی نداريم و بايد با تمام توان در 
مسير پيشروی اين مبارزه تا سرنگونی انقالبی 
جمهوری اسالمی پيش رويم و در ثانی با تکثير 
شعار نه به اعدام، اعدام ممنوع و نهادينه کردن 

جمهوری "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار 
فراموش .  اسالمی را به عقب نشينی وادار کنيم

نکنيم، نه به اعدام زمانی اثر گذار خواهد بود، 
که طرح اين شعار در ابعادی گسترده در گل 

زمانی .  مشت های هر پير و جوانی شکفته شود
، به "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار 

واقعيت ملموس جامعه تبديل می شود، که اين 
به پستوی هر " زن، زندگی، آزادی"شعار همانند 

زمانی رژيم آدمکش جمهوری .  خانه ای راه بايد
حساس "  نه به اعدام"اسالمی در مقابل شعار 

خواهد شد، که گستردگی اين شعار نه فقط در 
ميان دانشجويان و قشر آگاه جامعه که حتی 
کودکان ما نيز با همان صالبت و شور و شوقی 

را "  مرگ بر ديکتاتور"که در اين روزها شعار 
در خانه و کوچه و خيابان فرياد می زنند، شعار 

را بانک بر "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
کشند و اين شعار را با گل مشت های کوچک 

 . شان تکثير کنند
 
 

  اجتماع نيروهای کمونيست و چپ در استکهلم سوئد
 

های کمونيست از جمله  آبان بنا به فراخوان شورای استکهلم و حمايت احزاب و سازمان ٢٨روز شنبه 
. استکهلم برگزار شد   از اين فراخوان، اجتماعی در ميدان مرکزی شهر)  اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

ای  کنندگان که مجموعه اجتماع
از همه نيروهای احزاب و افراد 
مستقل کمونيست و چپ بودند، 
همگی با در دست داشتن 

های سرخ در اين اجتماع  پرچم
حضور يافتند و با سر دادن 
شعارهايی نظير مرگ بر 
ديکتاتور، زندانی سياسی آزاد 
بايد گردد، مرگ بر ستمگر چه 
شاه باشه چه رهبر، نان کار 
آزادی، اداره شورايی و نه شاه 

خوايم نه مأل، قدرت به دست  می
شورا، حمايت خود را از موج 

  .جديد جنبش انقالبی مردم ايران اعالم کردند
های کمونيست از جمله نماينده سازمان فدائيان  در اين اجتماع پر شور، نمايندگان احزاب و سازمان

و همچنين نمايندگانی از احزاب چپ و کمونيست سوئد در حمايت از مبارزات مردم ايران )  اقليت(
 .زندانيان سياسی سخنرانی کردند  و

ازآن  ادامه يافت و پس ۴/۵شده بود، تا ساعت  بعدازظهر شروع ٣اين اجتماع شورانگيز که از ساعت 
های سرخ و صفی طوالنی به سمت مجلس سوئد  صورت يک راه پيمايی با شکوه و برافراشتن پرچم به

  .ادامه يافت
پيمايان کمونيست و چپ با سر دادن شعارهايی به زبان  پيمايی که نيم ساعت طول کشيد، راه در مسير راه

  .خواهان بستن سفارت ايران در سوئد شدند" سفارت ايران مرکز تروريستان"فارسی و سوئدی از جمله 
پيمايی با استقبال گرم شهروندان  اين اجتماع هم در ميدان مرکزی شهر و هم در مسير يک کيلومتر راه

 .سوئدی قرار گرفت
 سوئد -)اقليت(گزارش از فعالين سازمان فدائيان 

 
 

 
گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی نيروهای چپ و کمونيست 

 دانمارک –در کپنهاک 
 

نيز  ٢٠٢٢نوامبر  ١٩های سرخ کپنهاک، امروز شنبه  های اعتراضی در شنبه در ادامه برگزاری آکسيون
های شهر کپنهاک  آکسيونی در حمايت از مبارزات جاری مردم زحمتکش ايران در يکی از ميدان

Gammeltorv در دانمارک برگزار شد. 
اين مکان مرکز خريد شهر کپنهاک هست 

. وآمد زيادی وجود دارد که در آن رفت
امروز نيز همانند روزهای پيش، اين تجمع 
موردتوجه عابرين زيادی قرار گرفت که 

وسيله حمايت خود از اين حرکت و  بدين
بخصوص مبارزات جاری در ايران را 

 .اعالم نمودند
های سرخ  آکسيون با برپاداشتن پرچم

های انگليسی، دانمارکی  شده به زبان نوشته
هايی نيز  شعارنوشته.  و فارسی برگزار شد

شده بود که در مقابل تظاهرکنندگان بر  تهيه
پخش موزيک و .  روی زمين قرار داشت

سرودهای انقالبی و همچنين ارائه هدف ما 
از برگزاری سخنرانی که توسط يکی از 
رفقای چپ از اعضا گروه پناهندگی 

 .شده بود، توجه بيشتری از عابرين را به خود جلب نمود ضبط Asylreدانمارکی 
 دانمارک) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
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 های اعتصاب آهن و تکثير تک جوش های استوار ذوب گام 

١از صفحه   

٧درصفحه   

که  های استوار درحالی در صفوفی منظم و با گام
حق تو فرياد   -ذوب آهنی داد بزن"دادند شعار می

پيمايی، در مقابل ساختمان اداری  پس از راه" بزن
و دفتر مديرعامل شرکت دست به تجمع زدند و 
خواهان افزايش دستمزد و اجرای صحيح و کامل 

خروش يکپارچه .  بندی مشاغل شدند طرح طبقه
وعده وعيد کافيه، "آهن و شعار  کارگران ذوب

در تمام فضای اين شرکت "  سفره هامون خاليه
 .انداز شد و توجه همگان را برانگيخت طنين

قبل از آن نيز کارگران بخش کک سازی 
و  ١٧ها، در روزهای  آهن با همين خواست ذوب
آبان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند اما  ١٨

های کارگران  فقط به خواست مديران شرکت نه
توجهی نکردند بلکه خبر اعتصاب و تجمع 
کارگران را که تصاوير و فيلم آن در فضای 

شده بود نيز کتمان و در گفتگو با  مجازی پخش
های دولتی از ريشه انکار  خبرگزاری

آهن  سرپرست مديريت روابط عمومی ذوب.کردند
" ايرنا"اصفهان در کمال وقاحت به 

گونه اعتصاب و تجمعی توسط  گفت،هيچ
. کارگران اين مجموعه صنعتی برپا نشده است

رغم اينکه کارگران  افزون براين و علی
آهن با تالش و جديت خود، در  کوش ذوب سخت
ماهه اول سال جاری رکورد جديدی را در  شش

اند، اما  توليد و سودآوری کارخانه ايجاد کرده
گويی  مديريت شرکت در اين زمينه نيز به دروغ

آبان خطاب  ١٨و  ١٧متوسل شد و در اعتصاب 
کارخانه اوضاع مالی "به کار گران ادعا کرد 

ها را صدها تن از  پاسخ اين دروغ".  خوبی ندارد
آهن به نمايندگی  های ذوب کارگران از همه بخش

هزار کارگر اين شرکت با اعتصاب  ١۴از 
مديريت .آبان دادند ٢۵و  ٢۴يکپارچه خود در 

شرکت اين بار با سراسيمگی و برای مقابله با 
اعتصاب و جلوگيری از آن، همان روز اول 

حساب  ميليون تومان به اعتصاب مبلغ يک
آهن خواهان  کارگران ذوب.کارگران واريز کرد

افزايش دستمزد و اجرای کامل و صحيح طرح 
بندی مشاغل هستند و در فراخوان خويش  طبقه

که جواب  نيز اعالم کرده بودند درصورتی
آبان نيز به  ٢۵ای داده نشود روز  کننده قانع

 . اعتصاب ادامه خواهند داد و چنين نيز کردند
پيمايی باشکوه کارگران در  آبان نيز راه ٢۵روز 

محوطه شرکت، آنگاه تجمع در مقابل دفتر 
" ای چون مديريت و سردادن شعارهای کوبنده

، "ی هرروزه فکر نکنيد يه روز، اين وعده
" مشکل ما حل نشه، کارخونه تعطيل می شه"

عزم و اراده خود را برای ادامه مبارزه تا تحقق 
 .کامل مطالبات خويش نشان دادند

به دنبال اين اعتصاب بزرگ و تهديدکننده که 
های  خطر سرايت آن به ديگر کارخانه

فوالدسازی و صنايع ديگر در استان اصفهان 
ای از  وجود داشت، مديران شرکت همراه نماينده

وزارت کار، به ميان کارگران رفتند و وعده 
دادند طی روزهای آينده به خواست کارگران 

کارگران ذوب آن هشدار .  رسيدگی خواهد شد
ها عملی  ها رسيدگی و وعده دادند اگر به خواست

 .نشود، اعتصاب و تجمع را از سر خواهند گرفت
آهن اصفهان  اعتصاب بزرگ کارگران ذوب
طور مشروط  اگرچه بعد از دو روز و البته به

پايان يافت، اما در شرايط سياسی و توازن قوای 
 .کنونی از برخی جهات حائز اهميت جدی است

آوری کارگران  نکته اول نفس اعتراض و روی
آهن به مبارزه در شکل اعتصاب و  ذوب

اعتصابات کارگری اعم از .  پيمايی است راه
اعتصاب اقتصادی يا سياسی در لحظه کنونی در 

ويژه صنايع و  ها و صنايع به تمام کارخانه
العاده مهم  های بزرگ و استراتژيک فوق کارخانه

ای که  در شرايط پرتالطم جامعه.  و حياتی هستند
قدمی انقالب قرارگرفته و اين خود،  در يک

های مناسبی برای ورود کارگران به  زمينه
طورکلی،  کند، اعتصاب به مبارزه فراهم می

ويژه  طور خاص به های کارگری به اعتصاب
فقط  اعتصابات سراسری  اقتصادی و سياسی نه

تواند روح جديدی را در فضای انقالبی جامعه  می
بدمد و جنبش انقالبی را چندين گام بلند جلو برد، 
بلکه ضربه کاری سنگينی بر قلب ارتجاع 

. سازد اسالمی حاکم و تمام نظم موجود وارد می
در چنين شرايطی که جامعه در موقعيت انقالبی 

فقط هر اعتصاب اقتصادی در  قرار دارد نه
تواند  آهن اصفهان می واحدهايی نظير ذوب

سرعت به يک اعتصاب سياسی بزرگ تبديل  به
شود، بلکه با همان سرعت و بيشتر از آن، 

تواند به ساير واحدها و مراکز کارگری نيز  می
سرايت کند و جنبش اعتصابی بزرگی را عليه 

. رژيم و کل وضع موجود در پی داشته باشد 
آهن از همان ساعات  بيهوده نبود که مديريت ذوب

اوليه اعتصاب، تمام تالش خود را به کاربست تا 
مديران شرکت با دادن .  جلوی اعتصاب را بگيرد

وعده و يا امتيازاتی به کارگران، از ادامه و 
ها و گسترش آن  تسری اعتصاب به ساير کارخانه

همه، شعله  بااين.  جلوگيری به عمل آوردند
بخش و هشداردهنده ديگری که اين بار در  آگاهی
آهن اصفهان روشن شد، نور اميد ديگری را  ذوب

گمان تأثيرات مثبت و  ها برافروخت و  بی در دل
معينی نيز بر ساير کارگران و کل جنبش 

 .کارگری برجای گذاشت
نکته بسيار مهم ديگر درهم شکستن فضای 

های موجود درميان  کاری و حسابگری محافظه
در .  برخی از کارکنان يا حتی کارگران است

شرايطی که ما شاهد بوديم کارکنان رسمی نفت 
مدام درگير حسابگری بودند و برای پرهيز از 

کردند يا به  تراشی می اعتصاب و تجمع، دليل
زده نشود، "  انگ"ها فالن  که بر آن بهانه اين

های  هم در شرايطی که توده شکل مبارزه را آن

مردم در ابعاد بسيار گسترده و حتی ميليونی پا به 
اند، تا حد اعتصاب  ميدان مبارزه خيابانی گذاشته

غذا تنزل داده و از اعتراض در شکل اعتصاب و 
کنند،کارگران  های توليد امتناع می خواباندن چرخ

آهن اصفهان با يک اقدام شجاعانه  مبارز ذوب
ها، فراخوان  کارگری، فارغ از اين حسابگری

اعتصاب دادند و بر طبق فراخوان خويش عمل 
آهن  بنابراين اعتصاب کارگران ذوب.  کردند

اصفهان در شرايط فعلی يک اقدام برجسته 
ها و  فقط روی تمام حسابگری کارگری بود که نه

ها خط قرمز کشيد بلکه جسارت و  کاری محافظه
نترسی و پيگيری مبارزه پرولتری را نيز به 

 .نمايش گذاشت
آهن اصفهان از جهات  اعتصاب کارگران ذوب

آهن  شرکت ذوب.  ديگری نيز بسيار مهم است
 ۵۵اصفهان شرکت بسيار بزرگی است با قدمتی 

 ١۴هزار پرسنل که بيش از  ١٨ساله و حدود 
چندين .دهند هزار نفر آن را کارگران تشکيل می

آهن  شرکت ديگر نيز زيرپوشش شرکت ذوب
آهن نيز بردوش  شرکت ذوب.اصفهان هستند

همين کارگران در گردش است که نقش اصلی و 
آهن  کارخانه ذوب.  کننده در توليد دارند تعيين

ترين توليدکننده محصوالت  اصفهان بزرگ
فوالدی در خاورميانه و در مالکيت سازمان 

 ٣اين کارخانه ساالنه .  تأمين اجتماعی است
هزار تن محصوالت فوالدی  ۶٠٠ميليون و 

آهن  برای استفاده در صنايع، ساختمان و راه
شامل انواع چدن، شمش فوالد، ميلگرد و تيرآهن 

 ٢٠٠۵درآمد ساالنه آن حدود .کند و ريل توليد می
ميليارد  ١۵١٠بر  ميليارد و سود خالص آن بالغ

بنابراين اعتصاب در چنين شرکتی .  تومان است
هم درست در روزهايی که فراخوان  آن

شده  ای و نبردهای خيابانی داده اعتراضات توده
فقط مشوق اعتراض و اعتصاب در ساير  بود، نه

واحدها و نوعی همراهی با آنچه در خيابان 
حال  رود، بلکه درعين جاری است به شمار می

بخشی از درآمد دولت را نيز از دسترس آن 
خارج ساخته و به سهم خود بحران مالی رژيم را 

 .کند نيز تشديد می
اجرای کامل و دقيق طرح طبقه بدی مشاغل و 

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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های مهم کارگران  افزايش دستمزد، از خواست
دستمزدها .  ذوب آن طی چند سال اخير بوده است

آهن در مقايسه با دستمزد کارگران در  در ذوب
. ها و صنايع مشابه نيز کمتر است شرکت

کم دريکی دو  آهن اصفهان دست کارگران ذوب
سال اخير، بارها خواهان افزايش دستمزد و 

مرداد .  اند بندی مشاغل شده اجرای طرح طبقه
ای  ، کارگران در نامه)١۴٠٠(سال گذشته 

آبان .های خود شدند خواهان رسيدگی به خواست
آهن  هزار تن از کارگران ذوب ١٠همان سال نيز 

اما  .  اصفهان اين خواست را تکرار کردند
. ها توجهی نکرد ها و نامه کس به اين خواست هيچ

در همين رابطه حتی گفتگوهايی نيز ميان 
مديريت و نمايندگان کارگران صورت گرفت، اما 

. هيچ نتيجه مثبتی برای کارگران در پی نداشت
آبان سال جاری ١٨و  ١٧در اعتصاب و تجمع 

بار ديگر  نيز کارگران بخش کک سازی يک
های کارگران را مطرح کردند ولی  خواست

فقط خواست کارگران را  آهن نه مديريت ذوب
نپذيرفت بلکه حتی اعتصاب و تجمع کار گران 

اين بار کارگران تمام .را نيز از ريشه انکار نمود
طور يکپارچه دست به  آهن به های ذوب بخش

اعتصاب گسترده اخير کارگران .  اعتصاب زدند
آهن نشان داد که کارگران اشکال کم اثر و  ذوب

نويسی و امضای طومار  اوليه مبارزه مانند نامه
را کنار نهاده و به اشکال مؤثرتر مبارزه روی 

اگر طی يک سال اخير مديريت .  اند آورده
هايشان وقعی  آهن به کارگران و خواست ذوب
داد، اعتصاب  گذاشت و به آن اهميت نمی نمی

اعتنايی  گسترده اخير کارگران، مديريت را از بی
 .درآورد
نظر از نکات مهم فوق، نکته بسيار  صرف

برجسته ديگری که بايد به آن اشاره کرد، اتحاد و 
نظير کار گران و درجه باالی  يکپارچگی کم

اعتصاب دوروزه .  دهی اعتصاب است سازمان
آهن اصفهان، درواقع ظرفيت و  کارگران ذوب

توان باالی هزاران کارگر اين شرکت در مبارزه 
 .خوبی نشان داد عليه مديريت و حاميان آن را به

آهن  همزمان با اعتصاب بزرگ کارگران ذوب
اصفهان و در يک هفته اخير، کارگران در برخی 

های ديگر مانند مجتمع سيتی  ها و شرکت کارخانه
شرکت  ٣سنتر اصفهان، داماش، کارگران سايت 

کروز ، کارگران داروگر تهران، کارگران ايران 
تاير، کارگران شرکت صنعتی توليدی مرتب و 

ها نيز اعتصاباتی را سازمان  کارگران شهرداری
 .دادند

ازپيش تک  تمامی شواهد حاکی از تکثير بيش
نارضايتی درميان .  های اعتصاب است جوش
شدت فزونی گرفته  های مختلف کارگران به بخش
حدوحصر از  ظلم و ستم و استثمار بی.است

يکسو، اقدامات پليسی و سرکوبگرانه و فشار 
دستگاه اطالعاتی در محيط کار و همچنين کشتار 

های مردم، جوانان ، زنان و  وحشيانه توده
کودکان از سوی ديگر، نفرت کارگران از رژيم 
جمهوری اسالمی و تمام نظم موجود را 
صدچندان نموده  و خشم بزرگی را در وجود 

 :آبان ادامه دارد          
 روی شورانگيز خيزش انقالبی پيش 
  

 
مردم آزادی خواه  با اعتراضات و اعتصابات فزاينده در "  خيزش آبان"در  روزهای بزرگداشت 

. سراسر جامعه نشان دادند، که عزم آنها  برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی خلل ناپذير است
.  شهرها، شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها، بستر مبارزه شکوهمند،  با رژيم شد بيشتر کالن

بستر مبارزه پرشور،دختران و پسران جوان و نوجوانی شده که از اين رژيم بيزارند و  "  خيابان"
زنان در همه جا حضور فعالی .  خواهند اين رژيم از گور برآمده را به گورستان تاريخ بسپارند می

آموزان و دانشجويان، مدرسه و  دانش.   اند های اسالمی را به ريشخند گرفته دارند و قوانين و سنت
بيترديد آحاد کارگران .  اند دانشکاه را به  نماد شورانگيز مبارزه  با حکومت جهل و جنايت بدل کرده

آهن، بخشی از کارگران پيمانی  کارگران ذوب.  اند نيز پيوسته در مبارزه خيابانی مشارکت داشته
درآمد  کسبه و صاحبين مشاغل کوچک کم .  اند بازهم اعتصاب کرده...  پتروشيمی ونفت در عسلويه، و 

کار هستند نيز  اعتصاب  در برخی از شهرها بازاريان که از اقشار محافظه.  اند نيز به اعتصاب پيوسته
طی .  اند در تعدادی از شهرها نيروهای سرکوب آماج واکنش جسورانه مبارزين قرار گرفته.  اند کرده

نفر از  30سه روز در شهرهای کامياران، سنندج، بوکان، ايذه، سميرم وديگر شهرهای ايران بيش از 
بسياری از کنشگران جنبش انقالبی نيز در شهرهای مختلف دستگير .  اند باخته مبارزين  جنبش، جان

ها برای آزادی زندانيان سياسی را به  بايد تالش.  شده و به انبوده زندانيان سياسی افزوده شده است
های رژيم برای سرکوب جنبش، مردم مبارز و نسل جوان  با همه تالش.  اشکال مختلف افزايش دهيم

 .اند اش را به وحشت انداخته  مانندی، رژيم و دستگاه سرکوب پرشور با جسارت بی
و اين "  آبان ادامه دارد"، خيزش انقالبی  نشان داد که 98در سه روز گراميداشت جانباختگان آبان 

ترديد  بی.  جنبش با گسترش فزاينده مبارزات سراسری، گام  بزرگ ديگری روبه جلو برداشته است
روی و تداوم جنبش اما در گرواعتصاب  پيش.اين روزها در تاريخ مبارزاتی جامعه ما ثبت خواهد شد

هرچه که خيزش .  های صنعتی، خدماتی و اداری است عمومی و رشد اعتصابات کارگری در بخش
انقالبی پيش رود زمينه برای برآمد اين اعتصابات و تحقق اهداف جنبش برای سرنگونی انقالبی رژيم 

کند که از باال و  در بستر چنين شرايط متحولی، اپوزيسيون راست  تالش می.  شود نيز بيشترمهيا می
اند،  هژمونی خود را  های که با پول دول ارتجاعی ايجاد شده های امپرياليستی و رسانه بواسطه قدرت

 . بر جنبش اعمال کنند
های چپ و کمونيست، نهادهای مترقی و پيشرو برای کنار  هبستگی کارگران و زحمتکشان، نيرو 

اين نوع از .  زدن اپوزيسيون راست، و سمت و سو دادن به جنبش انقالبی ضرورتی انکار ناپذيراست
تواند در بستر يک روند رشد يابنده، به گسترش و تحول قدرت خود سامان  و شورايی  همبستگی می

روی  به سوی تحقق آزادی و برابری را فراهم  های پيش کارگران و زحمتکشان کمک نموده و زمينه
 .نمايد

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 

 17.11.2022 -1401آبان .26

آهن و  های استوار ذوب گام 
 های اعتصاب تکثير تک جوش

در .  کارگران متراکم ساخته که آماده انفجار است
بسياری از مراکز توليدی، شعارنويسی بر 

طور مخفيانه آغازشده و  دروديوار محل کار به
 .اند ای را پائين کشيده حتی عکس خمينی و خامنه

های کارگری در  دهی اعتصاب سازمان 
آهن اصفهان،  واحدهايی از نمونه ذوب

نظر از جايگاه و اهميت اين صنعت و  صرف
کميت نيروی کار در آن و تأثير آن بر رويدادهای 
جاری جامعه، حاکی از حضور پررنگ کميته 

های محکم و بانفوذ کارگری  اعتصاب و تشکل
آنچه در شرايط کنونی .  در محل کار و توليد است

بسيار مهم است اين است که کارگران پيشرو 
آهن اصفهان و واحدهای مشابه ديگری نظير  ذوب

آهن، از پيوند و  فوالد اهواز و معادن سنگ
های  های اعتصاب موجود، کميته ترکيب کميته

هماهنگی اعتصاب را ايجاد کنند و اعتصابات 
سراسری اعم از اقتصادی يا سياسی را سازمان 

دهنده اين واقعيت است  شواهد موجود نشان.دهند

که حضور کارگران در رويدادهای جاری، با 
ها و اشکال خاص مبارزات  دست زدن به شيوه
گرچه اعتصابات .  شود تر می طبقه کارگر پررنگ

کارگری در لحظه فعلی با حضور پررنگ و 
ها و صدها هزار کارگر در اعتصابات  گسترده ده

سياسی و اقتصادی، هنوز فاصله زيادی دارد، اما 
آهن و  های اعتصاب در نفت و  ذوب تک جوش

ساير مراکز کار گری در دو ماه اخير، دليلی بر 
کارگران قرار نيست .  گيری است همين جهت

آهن  کارگران ذوب.اند ساکت بمانند و ساکت نبوده
روشنی هشدار دادند و به  در شعارهای خود به

مديريت و حاميان آن خاطرنشان کردند گمان 
نبرند اعتصاب و تجمعشان فقط يک روزاست و 

مشکل ما حل نشه، کارخونه تعطيل "  تأکيد کردند 
 "می شه
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 ازفراخوان شورای هماهنگی و               

 اعتصاب سراسری معلمان حمايت کنيم          
 
 
 

آبان ، همه معلمان شاغل، پيشکسوتان  ٢٧های صنفی فرهنگيان ايران، با انتشار فراخوانی در تاريخ  شورای هماهنگی تشکل
. آبان فراخوانده است ٣٠و  ٢٩بازنشسته و دانش آموزان شجاع در مدارس دولتی و غيردولتی را به اعتصاب در روزهای 

های مردم و جنايات فجيع حاکميت طی دو ماه اخير،  رحمانه توده شورای هماهنگی در اين فراخوان ضمن اشاره به کشتار بی
ها، جنايات هولناک نيروهای سرکوب، بسيجيان و مزدوران اطالعاتی موسوم به لباس شخصی، اين اقدامات  ربايی ازجمله آدم

اين آغاز فصل جديدی از اعتصابات سراسری معلمان :"کارانه را قاطعانه محکوم نموده و خطاب به حاکميت اعالم کرد  جنايت
 ."خواهد بود

 
، ضمن حمايت از فراخوان شورای هماهنگی و اعتصاب سراسری معلمان و دانش آموزان، همه اقشار )اقليت(سازمان فدائيان

رانی تهران و حومه، سنديکای  و مبارزان ازجمله دانشجويان، کانون نويسندگان ايران،سنديکای کار گران شرکت واحد اتوبوس
ويژه کارگران را به حمايت از اين فراخوان و  های شهری به تپه، پرستاران، کارمندان دولت، رانندگان اتوبوس کارگران هفت

 .کند پيوستن به اعتصاب سراسری دعوت می
 

تر شدن پايان عمر ننگين خود، آشکارا بر ميزان کشتار و سرکوب خونين مردمی که برای  موازات نزديک ارتجاع اسالمی به
های شهری  کار جمهوری اسالمی طی دو ماه و چند روزی که از خيزش رژيم جنايت.  اند افزوده است سرنگونی آن به پا خاسته

نوجوان و کودک و  ۵٠و نبردهای خيابانی گذشته است، صدها تن از جوانان و مردم مبارز را به گلوله بسته و نزديک به 
های مردم مبارز را بازداشت و به زندان  هزاران تن از جوانان، زنان، دانشجويان و توده.  آموز را به قتل رسانده است دانش

در کردستان و بلوچستان اقدامات .  ها داده است ها را تحويل خانواده ها دختر جوان را ربوده و جنازه آن ده.افکنده است
. شده است کارانه هرروز ادامه داشته و بر ابعاد آن نيز افزوده اين اقدامات جنايت.  حداعال رسانده است کارانه خود را به جنايت

 .ارتجاع اسالمی در روزهای پايانی عمر خود ممکن است به هر جنايت فجيع ديگری نيز دست بزند
 

همه قتل و کشتار و آدم کشی و ناامنی، هيچ راه ديگر وجود ندارد جز آنکه اين رژيم ددمنش و  برای پايان دادن به اين
های مردم زجرکشيده و ستمديده  توده.  سرکوبگر را سرنگون کرد و تمام نظم پوسيده موجود را  برای هميشه به خاک سپرد

با گسترش اعتصابات .  تری پا به ميدان مبارزه علنی و گسترده و رويارويی با ارتجاع حاکم بگذارند بايستی در ابعاد گسترده
ً با اعتصابات  سراسری معلمان، دانشجويان، دانش آموزان، اساتيد دانشگاه، پرستاران، کارمندان و ساير اقشار خصوصا

ای  های سرکوب آن را فلج کرد، آنگاه با قيام مسلحانه توده سراسری کارگران بايد ارتجاع حاکم را در منگنه گذاشت و ارگان
 .تمام بساط نظم موجود را برچيد

 
های  کند و از اعتصاب کارانه رژيم آدم کش جمهوری اسالمی را قوياً محکوم می تمام اقدامات جنايت)  اقليت(سازمان فدائيان

 .کند سراسری کارگران، معلمان، دانش آموزان، دانشجويان و ساير اقشار زحمتکش حمايت می
 

 
 باد اعتصابات سياسی سراسری زنده

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

 )اقليت(سازمان فدائيان
١۴٠١آبان ٢٨  

 
 حکومت شورايی -کار نان آزادی
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دومين ماه پائيز در حالی روبه اتمام است که 
های خيابان از عشق مردم  در دامان شب

ستمديده به رهايی از ستم و بندگی و 
ديکتاتوری، رنگ و روی پريده و زرد 

خون جوانان شجاع و .  پائيزی  سبز است
مبارز، درختان تشنه آزادی را سيراب و 

در سينه خيابان .  سرخ گون کرده است
می ريم تا   -فقر، فساد، گرونی "فريادهای 
بخش را  ، اميد به فردای رهايی"  سرنگونی

حضور تنگاتنگ مردم در کنار .  دهد نويد می
خورده، جان  های به هم گره هم با دست

از چنين .  ای به پائيز سرد بخشيده است تازه
قدمی وهم دردی مردم راه گريزی برای  هم

حسرت .  حاکمان سرمايه باقی نمانده است
خاموشی و سکوت مردم بر دل حاکمان مانده 

ها در حاکميت  مردمی که  سال.  است
ديکتاتوری جمهوری اسالمی تحت کشتار و 
سرکوب وحشيانه، زندان و شکنجه در 

حاال خشم .خمودگی و سکوت فرورفته بودند
همه سال ظلم و بيداد  و فريادشان  از اين

آغاز آگاهی و .  کند ای فروکش نمی لحظه
اتحاد مردم  و پايان رژيم ديکتاتوری 

اکنون همان زماِن .  داران فاسد است سرمايه
. ٩٨زمان ادامه آبان خونين سال .  مقرراست

زمان برچيدن بساط  ظلم .  زمان انقالب
سالگرد .  داری اسالمی حکومت فاسد سرمايه
روزهايی که در   ٩٨قيام خونين آبان سال 

تاريخ مبارزات مردم ايران با کشته شدن 
کش  تن از کارگران و مردم زحمت ١۵٠٠

در اعتراض به گرانی وتورم  
گرامی داشت ياد .  نشدنی است فراموش

شدگان اين سال با فراخوان به اعتراض  کشته
روزه برای روزهای  سراسری سه

که  درحالی.  در آبان  همراه بود ٢۴،٢۵،٢۶
روزی   بيش از دو ماه  از اعتراضات شبانه

استقبال  از .  شده است مردم ستم ديده سپری
روزه، روند ادامه مبارزات را  فراخوان سه

تر، با ويژگی  همراهی  بسيار گسترده
اعتصابات بازاريان و کسبه مواجه کرده 

در پی اين فراخوان ،  تجمعات .  است
ای در بسياری  های توده اعتراضی و خيزش

حضور .  از شهرهای کشور برپاشده است
ها و خودداری از  دانشجويان در دانشگاه

رفتن به کالس با  تجمع و تحصن در محيط  
اعتراضات و .  دانشگاه همراه بوده است

اعتصابات دانشجويی، اعتصابات کسبه، 
تر و  اعتصابات کارگران، حضور گسترده

تر جوانان و مردم مبارز در  فعاالنه
های شهرهای مختلف در سرتاسر   خيابان

کشور روزهای رهايی از ستم و استبداد را 
ها در شهرهای مختلف  خيابان.  دهند نويد می

ملتهب از آتش خشم مردم زير پای 
نظير مردم  همبستگی بی. گدازد معترضين می

وقفه، توانی برای  در اعتراضات بی
. مزدوران سرکوب گر باقی نگذاشته است

ها مانند  خواران بسيجی در دانشگاه جيره

ذرات معلقی در گردباد اعتراضات 
دانشجويان  با .  اند دانشجويی پادرهوا مانده

شجاعت و دالوری تمام قوانين ارتجاعی 
ها را از حجاب  اجباری گرفته تا  دانشگاه

شده  جنسيتی   سالن غذاخوری تفکيک
جوانان و مردم مبارز به  .  اند شکسته

با .  اند خودباوری از قدرت خويش رسيده
اتحاد و ايستادگی در برابر ستمگران، برای 

 . اند تغييرات بنيادين  به پا خاسته
تر مردم   در چنين شرايطی حضور گسترده

. ها بسيار ضروری و مهم است در خيابان
هدف،  سرنگونی کل نظام فاسد و 

های  داری  مرتجع و تمامی ارگان سرمايه
سياسی و نظامی رژيم  جمهوری اسالمی 

توان مالحظه کرد که  در شعارها می.  است
"خواهند گويند و چه می مردم چه می هدف . 

تا انقالب نکرديم  به خانه "  ،"کل نظامه
ايم  تا پايان، قصد  گويند ايستاده می" برنگرديم

در چنين شرايطی .  نشينی ندارند عقب
، با ٩٨فراخوان عمومی برای سالگرد آبان 

تجمعات اعتراضی مردم مبارز، اعتصاب 
بازاريان و کسبه در شهرهای تهران، تبريز، 
کرمان، اصفهان، سنندج، بوکان، شيراز، 

سرا و بسياری  شهر، صومعه ايذه، خمينی
از صبح .   شهرهای ديگر همراه بوده است

آبان در تهران  کسبه با  ٢۴شنبه  روز سه
ها و پيوستن به تجمعات  بستن مغازه

اعتراضی مردم در نقاط مختلف شهر شعار 
ای سر  مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه

در نبردهای خيابانی مردم، .  دادند
سرکوبگران با يورش وحشيانه خود بسياری 

روز چهارشنبه . اند را زخمی و مجروح کرده
آبان اعتصابات کسبه ادامه يافت و مردم  ٢۵

ناپذير، هم چنان در تهران و  خستگی
ها  حضور  شهرهای مختلف در خيابان

های چهلم  در برخی شهرها مراسم.  داشتند
شده  با حضور بسيار گسترده  مبارزين کشته

عصر چهارشنبه  در .  مردم برگزار شد
تهران مترو دروازه شميران با شروع 
سردادن شعار توسط مردم معترض، 
نيروهای سرکوب گر جنايتکار قطار را 
متوقف کردند و به جمعيت داخل قطار 

همه   مردم در قطار از اين.  شليک کردند
وحشيگری نيروهای مزدور وحشت کرده 

مأموران  برای دستگيری جوانی .  بودند
وارد قطار شدند که با حمايت و شعارهای 

شده است  حال ديده بااين.  مردم روبه رو شدند
همين . اند که حداقل دو جوان را دستگير کرده

محض خارج شدن از  عده حاضر در مترو به
مترو و خالصی از دست مأموران رژيم 
جنايتکار به  تجمعات اعتراضی شبانه 

سومين روز فراخوان به مناسبت .  پيوستند
شنبه  در پنج  ٩٨شدگان آبان  بزرگداشت کشته

. آبان  نيز با ادامه اعتصابات همراه بود ٢۶
اعتراضات خيابانی  مردم در هوای سرد و 
ً در ساعات شب همچنان  بارانی مخصوصا

هريک نفر "مردم شعارمی دهند .  ادامه دارد
جالد ".  کشته شه ،هزار نفر پشت شه

معروف رژيم جمهوری اسالمی رئيسی 
ای به  عده(جنايتکار اقرار کرده است که 

کنند  خوبی عمل نمی وظايف خودشان به
اين ).  اند چراکه از فضای مجازی ترسيده

اعتراف به  دنبال پيگيری مردم خشمگين و 
. انتقام از سرکوبگران صورت گرفته است

تواند بفهمد که اين مردم گرسنه و  ابله نمی
ستم ديده هستند که ديگر از نيروهای مزدور 

اما با همه کوچکی .  ترسند آدمکش نمی
خوبی دانسته است که   چيز را به مغزش يک

روز دادرسی و محاکمه جانيان جمهوری 
در چهره کريهش، .  اسالمی نزديک است

وضوح معلوم بود  که   به.  ترس نمايان بود
 .خود را باخته و جرئتی برايش نمانده است

گذشته   به خيابان و مردم مبارز ازجان 
گذشته سياه رژيم دزد و فاسد .   بپيونديم

، ٩٨عام  جمهوری اسالمی جنايتکار،قتل
کشتار هرروزه جوانان و کودکان در شهرها 

های مختلف کشور، کشته شدن دو  و استان
کودک در دو روز اخير در خيابان، بدنامی 

کار جمهوری اسالمی را که  رژيم جنايت
ها قبل در سطح  کوس رسوايی  آن از مدت

. جهان به صدا درآمده، تشديد نموده است
روند  دريای خشم مردم عميق تراز يک

هرروز خروش .  زودگذر اعتراضی است
. مردم خشمگين و معترض بلندترمی شود

تر  تر و محکم هايشان را مطمئن قدم
پائيز امسال با حضور مردم  .  دارند برمی

ها سبزاست و  متحد انقالبی در خيابان
 . سربلند

 
 باد اتحاد کارگران و زحمت کشان زنده

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی  زنده
 -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 برقرار باد حکومت شورايی
 کار نان  آزادی  حکومت  شورايی

 -)اقليت(فعال سازمان فدائيان
 داخل کشور 
  ١۴٠١آبان  ٢۶

 

 سبز پائيز 
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١٢از صفحه   

بحران در روابط خارجی جمهوری و 
 .اسالمی هستند

برای بررسی علل تشديد بحران و نيز 
تر  انداز آن، الزم است ابتدا نگاهی دقيق چشم

. به موارد اشاره شده در باال داشته باشيم
يکی از اين موارد که انعکاس وسيعی 
داشت، مالقات مکرون با چهار زن مخالف 
جمهوری اسالمی در کاخ اليزه بود، از جمله 

ی مادر قهرمان  ساله ٢٢رويا پيرايی دختر 
 ٢٩ساکن کرمانشاه مينو مجيدی که در 

شهريور توسط اوباشان جمهوری اسالمی با 
الدن برومند فرزند .  گلوله کشته شد

که توسط اوباشان (عبدالرحمان برومند 
، از )جمهوری اسالمی در پاريس ترور شد

و "  بنياد عبدالرحمان برومند"بنيانگذاران 
يکی از حاضران در اين ديدار، در رابطه با 
مفهوم آن در تغيير سياست دولت فرانسه 
نسبت به جمهوری اسالمی در توييتی 

زمانی وزير خارجه فرانسه حاضر : "نوشت
برنامه تلويزيونی در کنار دکتر  يکنشد در 

بختيار حضور يابد مبادا قاتالنی چون واليتی 
امروز رئيس جمهور .  و رفسنجانی برنجند

فرانسه دختر بهترين دوست و پيرو بختيار 
مکرون همان روز در ".  را پذيرفت

با "  نشست صلح پاريس"سخنرانی خود در 
بيان ديدار خود با چهار زن ايرانی مخالف 
جمهوری اسالمی، مبارزات زنان و جوانان 

" انقالب"ايرانی را تحسين و از آن به عنوان 
 .نام برد

وزير کانادا نيز در جريان  ترودو نخست
حضور خود در يکی از تجمعات اعتراضی 
در شهر تورنتو از سرنگونی جمهوری 
اسالمی استقبال کرد و از احتمال آن سخن 

وی پيش از اين نيز بارها جمهوری .  گفت
اسالمی را حکومتی جنايتکار و تشنه خون 

های گوناگونی نيز عليه  ناميده و تحريم
جمهوری اسالمی و مقامات حکومتی در پی 

ای به تصويب  موج جديد اعتراضات توده
 .رسانده است

جمهور آمريکا نيز در يکی  جو بايدن رئيس
از کارزارهای انتخاباتی در کاليفرنيا گفت 

کاماال ".  شود ايران به زودی آزادی می"
هريس معاون وی و جيک ساليوان مشاور 

ای با  امنيت ملی آمريکا در ديدارهای جداگانه
آمريکايی   –نازنين بنيادی هنرپيشه ايرانی 

از حمايت خود از اعتراضات مردم ايران 
: جيک ساليوان در توييتی نوشت.  سخن گفتند

با نازنين بنيادی برای گفتگو در مورد "
. اعتراضات کنونی در ايران مالقات کردم

من دوباره تأکيد کردم که ما در کنار زنان 
شجاع و تمام شهروندان ايران که در حال 
حاضر برای تأمين حقوق اساسی خود در 

کنند،  برابر خشونت و سرکوب مقاومت می
 ".می ايستيم

های  چنين به درخواست نمايندگان دولت هم
نشست غيررسمی شورای  آمريکا و آلبانی

امنيت برای بررسی سرکوب اعتراضات 
مردم توسط جمهوری اسالمی برگزار شد که 

های  غير از نمايندگان دولت در اين جلسه به
آمريکا و آلبانی، جاويد رحمان گزارشگر 
ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد 
ايران، نازنين بنيادی و شيرين عبادی 

ليندا .  حضور داشته و سخنرانی کردند
نماينده آمريکا در اين نشست  توماس گرينفيلد

"گفت تغيير در ايران بايد از داخل ايران  : 
انجام شود، اما دنيا وظيفه دارد همراه 
ايرانيان باشد تا شعار زن، زندگی، آزادی 

 ".محقق شود
صدراعظم و وزير خارجه آلمان نيز در اين 
مدت بارها جمهوری اسالمی را محکوم و 

آنالنا .  از مبارزات مردم ايران حمايت کردند
بائربوک وزير خارجه آلمان با اشاره به 

های دولت آلمان برای تصويب  تالش
های بيشتر عليه مقامات جمهوری  تحريم

اسالمی خطاب به مردم ايران در توئيتر 
"نوشت صدراعظم آلمان ".  شما تنها نيستيد: 

: نيز خطاب به مقامات حکومت اسالمی گفت
شما چه رژيمی هستيد که به مردم خود "

قرار است به پيشنهاد ".  کنيد؟ شليک می
های آلمان و ايسلند روز دوشنبه نشست  دولت

" شورای حقوق بشر سازمان ملل"ويژه 
برای بررسی اعتراضات مردم ايران 

 .برگزار شود
کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

) کميته مسائل اجتماعی، انسانی و فرهنگی(
رای موافق  ٨٠نوامبر با  ١۶نيز چهارشنبه 

ای در  رای مخالف، قطعنامه ٢٨در برابر 
" شهروندان"ارتباط با نقض گسترده حقوق 

در ايران توسط جمهوری اسالمی تصويب 
اين قطعنامه بويژه بر ميزان باالی .  کرد

بار  اجرای حکم اعدام و سرکوب خشونت
قطعنامه فوق .  معترضان تاکيد کرده است

های گذشته توسط دولت کانادا  روال سال به
ارائه شده بود و جمهوری اسالمی برای 

آبادی  جلوگيری از تصويب آن کاظم غريب
ستاد "الملل دستگاه قضايی و دبير  معاون بين
جمهوری اسالمی را همراه با "  حقوق بشر

کميته حقوق بشر "زهره الهيان رئيس 
" کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی

 .مجلس اسالمی به نيويورک فرستاده بود
نيز روز شنبه "  کنفرانس امنيتی هاليفاکس"

نوامبر نشستی با محوريت اعتراضات  ١٩
ايران برگزار کرد که در اين جلسه از حامد 

نژاد  اسماعيليون، نازنين بنيادی و مسيح علی
تن از مخالفان جمهوری اسالمی  ٣عنوان  به

. وگو دعوت شده بود برای سخنرانی و گفت
های تا به  ای که در واقع نقد سياست جلسه

های آمريکا و اروپای غربی در  حال دولت
قبال جمهوری اسالمی و تاکيد بر ضرورت 

 . بود" اپوزيسيون"ها از  حمايت اين دولت
يکی ديگر از آخرين تحوالت در اين زمينه، 
تصويب قطعنامه پيشنهادی آمريکا و 
تروئيکای اروپايی در اجالس جاری شورای 

المللی انرژی اتمی در روز  حکام آژانس بين
شنبه هفته گذشته است که موجب  ۵

. عصبانيت مقامات جمهوری اسالمی شد
مقامات حکومت اسالمی پيشتر تهديد کرده 
بودند که در صورت تصويب قطعنامه، 

ريزی شده با آژانس بر سر  مذاکرات برنامه
. را لغو خواهند کرد"  پادمانی"موضوعات 

در اين قطعنامه ضمن اعالم نگرانی از عدم 
همکاری جمهوری اسالمی با آژانس برای 
مشخص شدن منشاء آثار اورانيوم کشف شده 
در سه مکان اعالم شده از سوی آژانس، از 
جمهوری اسالمی خواسته شد تا به فوريت با 
آژانس برای روشن شدن اين موارد همکاری 

 .کند
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در 

ترديدی نيست که آمريکا، : "اين رابطه گفت
انگلستان، فرانسه و آلمان به عنوان بانيان 

با سوء اصلی اين قطعنامه ضد ايرانی 
، صرفا با انگيزه و استفاده از شرايط اخير

هدف اعمال فشار سياسی بر ايران، پيشنهاد 
تصويب اين قطعنامه را به شورای حکام 

آبان جمهوری اسالمی  ١١در ".  اند داده
هياتی را برای مذاکره با مقامات آژانس در 
رابطه با اين موضوع به وين فرستاده بود که 
رافائل گروسی در پايان مذاکرات با هيات 

 امپرياليسم غرب و جمهوری اسالمی
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ايرانی گفته بود هيات ايرانی هيچ چيز 
 .جديدی ارائه نکردند

های آمريکا، آلمان، فرانسه و  تفاوتی دولت بی
انگليس برای ادامه مذاکرات برجام يکی 
. ديگر از معضالت جمهوری اسالمی است

رابرت مالی گفته بود به در روزهای گذشته 
دليل سرکوب اعتراضات مردم و حمايت 
نظامی جمهوری اسالمی از روسيه در جنگ 
با اوکراين، مذاکرات احيای برجام ديگر در 
دستور کار واشنگتن قرار ندارد و تمرکزی 

جمهوری اسالمی اما .  هم روی آن نيست
توسط عبداللهيان وزير خارجه مدعی شد که 

های رابرت مالی، دولت  برخالف گفته
های متعددی  آمريکا در روزهای اخير پيام

اند که برای  ها گفته ارسال کرده و در اين پيام
برجام شتاب دارند، سخنانی که به سرعت از 

دولت .  سوی مقامات دولت آمريکا تکذيب شد
آلمان نيز در روزهای گذشته مذاکرات 
محرمانه برای خريد نفت و گاز از جمهوری 

 .اسالمی را تکذيب کرد
مقامات جمهوری اسالمی از ابراهيم رئيسی 
تا وزير خارجه و سخنگوی آن، بارها نسبت 

های امپرياليستی  های جديد دولت به سياست
غربی واکنش نشان داده و دست از تهديدات 

عبداللهيان در توئيتر و در .  خود برنداشتند
پاسخ به وزير خارجه آلمان نوشت که اين 
اظهارات باعث خراب شدن روابط ديرينه 

های ايران و آلمان شده و بازسازی آن  دولت
ناصر کنعانی .  سازد را غيرممکن می

سخنگوی وزارت خارجه سخنان مکرون در 
مردم ايران را شرم آور "  انقالب"حمايت از 

خواند و سخنان صدراعظم آلمان را نيز 
جويانه و غيرديپلماتيک  آميز، مداخله تحريک

 .ناميد
جدا از تهديدات مکرر کشورهای عربی 
منطقه، جمهوری اسالمی در يک اقدام عملی 
با پهپاد به يک کشتی متعلق به يک ميلياردر 
اسرائيلی که با پرچم ليبريا در دريای عمان 

اگرچه اين .  در حال حرکت بود، حمله کرد
کدام از  اقدام آسيب جدی به کشتی نزد و هيچ

های  خدمه نيز آسيبی نديدند، اما واکنش دولت
در .  اروپايی و آمريکا شديدتر از گذشته بود

ژوئيه سال گذشته، حمله پهپادی  ٣٠
جمهوری اسالمی به يک کشتی متعلق به 
همين ميلياردر اسرائيلی در سواحل کشور 

که منجر  عمان در دريای عرب با وجود اين
نفر از خدمه کشتی از جمله  ٢به کشته شدن 

يک انگليسی شده بود، واکنش تند کنونی را 
از سوی کشورهای اروپايی و آمريکا به 

اين آن زمانی بود که اين .  همراه نياورد
اما .  کشورها به دنبال احيای برجام بودند

وزير انگليس در ديدار با  بار نخست اين

وليعهد عربستان سعودی به صراحت 
ثباتی در  جمهوری اسالمی را عامل بی

وزير خارجه انگليس نيز .  منطقه اعالم کرد
کنفرانس "روز شنبه در گفتگوهای ساالنه 

با اشاره به برخی از اقدامات "  منامه
جمهوری اسالمی در خليج فارس و کشتار 
مردم در جريان اعتراضات خيابانی، 
جمهوری اسالمی را به همراه روسيه دو 

در .  کشور مروج کشتار و خونريزی ناميد
واقع در شرايط مشخص کنونی حمله به 
کشتی ميلياردر اسرائيلی نه تنها سودی برای 
جمهوری اسالمی نداشت بلکه حمالت لفظی 
. و فشار به جمهوری اسالمی را افزايش داد

تهديدات مقامات سپاه نيز در شرايط کنونی 
ای جز در کنار هم قرار  در عمل نتيجه

های عربی منطقه،  گرفتن بيشتر دولت
اسرائيل و کشورهای اروپايی و آمريکا در 

 . برابر جمهوری اسالمی و فشار به آن ندارد
های  واقعيت اين است که سياست دولت

آمريکا، انگليس و اتحاديه اروپا در قبال 
اما اين .  جمهوری اسالمی تغيير کرده است

ها  اين دولت!  تغيير به چه مفهوم است؟
مان به  های طور که ما بارها در تحليل همان

آن پرداخته بوديم، هرگز خواهان برافتادن 
شان  جمهوری اسالمی نبودند و خواست

محدود بود به تغيير برخی از رفتارهای 
هم تنها در عرصه  جمهوری اسالمی آن

افشاگری اخير روزنامه بيلد . سياست خارجی
در مورد نقش عدنان طباطبايی پسر دايی 

ای آشکار از سياست اين  حسن خمينی نمونه
اين .  ها در قبال جمهوری اسالمی است دولت

افشاگری به نقش عدنان طباطبايی و موسسه 
" انديشکده کارپو"تحت مديريت وی به نام 

عنوان مشاور اين وزرات خانه در تعيين  به
سياست دولت آلمان در مورد جمهوری 

تنها بابت يکی از .  اسالمی پرداخته است

های تحقيقاتی سفارش شده  اصطالح پروژه به
انديشکده "از سوی وزارت خارجه آلمان، 

خانه  هزار يورو از اين وزارت ٩٠٠"  کارپو
اصطالح تحقيقات  تمام به.  دريافت کرده بود

شد  نيز به اين نتيجه ختم می"  انديشکده"اين 
که بايد جمهوری اسالمی حفظ شود وگرنه 
انقالب در ايران حتمی خواهد بود و اين 

تواند به ديگر کشورهای منطقه  انقالب می
سرايت کرده و منافع دولت آلمان را به خطر 

 .بياندازد
اما امروز با موج عظيم و غيرقابل کنترل 

ها در مورد  ای، اين دولت اعتراضات توده
. اند بقای جمهوری اسالمی دچار ترديد شده

گيری از  از همين رو از سويی با بهره
ها جمهوری اسالمی  شرايطی که از نظر آن

تضعيف شده است، برای وادار کردن 
جمهوری اسالمی به تن دادن به 

شان، فشار را بر جمهوری  های خواست
ها  از سوی ديگر آن.  اند اسالمی افزايش داده

در اين انديشه هستند که در صورت سقوط 
ها  جمهوری اسالمی آلترناتيو مورد نظر آن

به همين دليل در تالشند تا  .  به قدرت برسد
گيری از  از هم اکنون اين آلترناتيو را با بهره

ای، با  تمامی امکانات خود از جمله رسانه
سازی پرورش داده و در آستين داشته  چهره
طور که در مورد حکومت  همان.  باشند

پهلوی نيز چنين کردند و با تقويت خمينی، 
 .در تحميل او به مردم ايران مشارکت داشتند

بسيار متفاوت  ۵٧اما شرايط کنونی با سال 
های کارگر و  سطح آگاهی توده.  است

زحمتکش، جوانان و زنان با آن دوران 
شرايط جهانی و .  اساسا قابل مقايسه نيست

امکانات و ابزارهای نوين هم شرايط کامال 
. اند متفاوتی با آن دوران بوجود آورده

ها ديگر به سادگی نخواهند  بنابراين آن
های  توانست خواست و اراده خود را به توده

ی ايران که از جمله  تحت ستم و بپاخاسته
گر چه شاه باشه  مرگ بر ستم"شان  های شعار

،  زن"و "  کار، نان، آزادی"، "چه رهبر
 .است، تحميل کنند" زندگی، آزادی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

  ١٠درصفحه 

با تشديد بحران سياسی و ادامه مبارزات 
ی ايران،  کشيده های ستم مانند توده قهرمانانه و کم

تنش در روابط سياسی جمهوری اسالمی با 
های امپرياليست غربی و نيز برخی  دولت

 .المللی افزايش يافته است های بين سازمان
سخنان صدراعظم و وزير خارجه دولت آلمان، 

جمهوری فرانسه با چهار زن مخالف  ديدار رئيس
مردم "  انقالب"جمهوری اسالمی و حمايت از

ايران، تصويب قطعنامه کميته سوم مجمع 
عمومی سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق 

های  بشر در ايران، تصويب قطعنامه دولت
آمريکا و سه کشور اروپايی حاضر در برجام 

المللی انرژی  توسط شورای حکام آژانس بين
اتمی، اجالس هفته آينده شورای حقوق بشر برای 

١٢ 

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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بررسی نقض حقوق بشر در ايران با پيشنهاد 
های آلمان و ايسلند و حمايت دولت آمريکا،  دولت

اختصاص نشستی با محوريت اعتراضات ايران 
در کنفرانس امنيتی هاليفاکس با دعوت سه تن از 

های بورژوائی جمهوری اسالمی،  اپوزيسيون
های آمريکا، کانادا،  های جديد دولت تحريم

انگليس، اتحاديه اروپا عليه برخی از نهادها و 
مقامات حکومتی، رها کردن ميز مذاکرات احيای 

های غربی، حمله پهپادی  برجام از سوی دولت
جمهوری اسالمی به يک کشتی حامل گازوئيل 
در دريای عمان و باالخره تهديدات مداوم 

های منطقه توسط فرماندهان سپاه از جمله  دولت
گر تشديد تنش  های مشخصی هستند که بيان نمونه

 امپرياليسم غرب و جمهوری اسالمی

 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
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