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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

٣درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
 پرچم مبارزه 

استوار و در کردستان 
 باقی خواهد ماند برافراشته

 
، "تهران بشه کردستان، ايران ميشه گلستان"
کرد و "، "مهاباد، کردستان، الگوی کل ايران"

مهاباد، "، "بلوچ و آذری، آزادی و برابری
ها از جمله  ، اين"کردستان، چشم و چراغ ايران

ست که در روزها و  فريادها و شعارهايی
انداخته   های اخير در سراسر کشور طنين هفته
 .است

های  از آغاز موج جديد جنبش انقالبی توده
شهريور تا به امروز،  ٢۶ی ايران در  کشيده ستم

تنها در طول يک .  درخشد چنان می کردستان هم
پاخاستگان توسط مزدوران  تن از به ۴٢هفته 

مسلح رژيم ددمنش جمهوری اسالمی در 
های جنگی به قتل  شهرهای کردنشين با سالح

اش در  جمهوری اسالمی که ناتوانی.  رسيدند
های  خاموش کردن موج بلند جنبش انقالبی توده

ی ايران آشکار شده است، با اين خيال  کشيده ستم
تواند از اين نبرد  باطل که با تشديد سرکوب می

ها  ترين روش پيروز بيرون بيايد، از وحشيانه
برای سرکوب مردم جان به لب رسيده استفاده 

. اعتصابات اقتصادی کارگری فزونی يافته است
طی روزهای بعد از اعتصاب بزرگ کارگران 

آبان، کارگران  ٢۵و  ٢۴آهن اصفهان در  ذوب
های   ها و شرکت در تعداد زيادی از کارخانه

طور  صنعتی و توليدی يا در بخش خدمات، به
های صنفی و اقتصادی وارد  عمده با خواست

اعتصابات کارگری در اغلب .  اند اعتصاب شده
پيمايی  ها با راه موارد با تجمع و در برخی نمونه
نفس اعتصاب .  و سردادن شعار همراه بوده است

و تجمع و اعتراض کارگری در شرايطی که 
ای شهرهای  نبردهای خيابانی و تظاهرات توده

وتاب  سراسر کشور را فراگرفته و جامعه در تب
. سوزد، حائز اهميت جدی است يک انقالب می

ای و  های توده روزی که از آغاز خيزش ٧٣طی 

فراخوان شورای همکاری نيروهای چپ 
 و کمونيست به مردم آزاديخواه ايران

 
 کردستان از

 سنگرهای انقالب است،  
 يکپارچه از سنگرهايمان 

۶درصفحه  !دفاع کنيم  

  ١٠درصفحه 

 ٧  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٩٨شماره  ١۴٠١آذر    ٧ –سال  چهل و چهار

۶درصفحه   

 گسترش اعتصابات اقتصادی در گذار
 به يک  جنبش سياسی   

 

 زنان ايران ايستاده 
 نوامبر ٢۵بر سکوی بلند 

 
ه  ٢٥ ي ل نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت ع

اد .  زنان است اين روز به مناسبت گرامی داشت ي
که توسط مزدوران " خواهران ميرابال"و خاطره 

و ل ي ورخ ل ت ائ وری   -راف ه م ت ج ور وق ات ت ک دي
ل   -دومينيکن ل به قتل رسيدند، از طرف سازمان م

ه  ي ل ت     ع ا خشون به روز جهانی مبارز    ه ب
گذاری شده است ام ال .  زنان ن راب ي ران م خواه

رزا(  ا ت اري روا و م ن ر  ٢٥در )  پاتريا، مي ب وام ن
ی ١٩٦٠ دان ، هنگامی که به  مالقات همسران  زن

ی  دگ ن شان می رفتند، در يک حادثه ساختگی ران
ی  ع توسط  مزدوران رافائل تورخيلو به طرز فجي

 . کشته شدند

 

 نيروهای مسلح،
 گاه رژيم  آخرين تکيه 

 
بحران سياسی که جامعه ايران را فراگرفته است 

. حلی در چهارچوب نظم موجود ندارد هيچ راه
تواند از طريق رفورم بر آن  طبقه حاکم نه می

غلبه کند و نه سرکوب و کشتاری که روال تا 
کنونی جمهوری اسالمی برای مهار آن بوده 

داليل آن را سازمان ما . است، کارساز خواهد بود
تاکنون مکرر در نشريه کار  ٩۶ماه سال  از دی

اين بحران جز با يک تغيير که . توضيح داده است
نخستين شرط آن سرنگونی جمهوری اسالمی و 
درهم شکستن دستگاه دولت استبدادی موجوجود 

 .است، حتی تعديل آن نيز محال خواهد بود
ً وقتی  که يک بحران سياسی در چنين  اساسا

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 

 گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی
 نوامبر در هامبورگ ٢۶شنبه 

 
 

 نوامبر نيروهای ٢۶گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی 
 دانمارک –چپ و کمونيست در کپنهاک  
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١از صفحه   

 باقی خواهد ماند استوار و برافراشتهپرچم مبارزه در کردستان 

۴درصفحه   

اما بدون ترديد اين نبرد خونين تنها .  کند می
های  تواند يک پيروز داشته باشد و آن توده می
ی ايران خواهند بود که با شهامت،  کشيده ستم

ی سرشار  دليری، اتحاد و خون سرخ خود، آينده
از زيبايی و اميد را با دستان توانای خود خواهند 

 .ساخت
کشيدگان  ساز، ستم در اين نبرد خونين و تاريخ

ای دارند و دقيقا  کردستان جايگاه ويژه و برجسته
روست که رژيم فاشيستی حاکم در  از همين

های اخير شدت سرکوب در کردستان را به  هفته
در اين موج بلند جنبش .  چند برابر افزايش داد

انقالبی که جامعه را در آستانه انقالب قرار داده 
است، کردستان تا امروز به داليلی نقشی 

از جمله داليل .  پيشگامانه برعهده گرفته است
پيشگامی مردم قهرمان کردستان در اين مرحله 

توان به سابقه مبارزاتی  ها، می از مبارزات توده
ها در  مردم کردستان و ظلم و جوری که به آن

ها شده و نيز قوی بودن صدای  طول اين سال
خواه، چپ و کمونيست در  نيروهای آزادی

 .کردستان اشاره داشت
جايگاه و نقش مبارزات مردم کردستان در جنبش 
سراسری مردم، رژيم را به اين تحليل رساند که 

ها و شهرهای  با تشديد سرکوب در استان
تواند صدای مردم معترض را خفه  کردنشين می

يکی از اولين شهرهايی که مورد هجوم .  کند
 .وحشيانه رژيم قرار گرفت، شهر سنندج بود

شهر سنندج از همان روز اول خاکسپاری ژينا 
زمان با  در ادامه و هم.  پا خاست در سقز به

گسترش و سراسری شدن مبارزات مردم، بارها 
در شهر سنندج مردم با سنگربندی و با استفاده از 
سنگ و کوکتل مولوتف و ابزارهايی مانند آن به 
مقابله با مزدوران رژيم پرداختند و در بسياری 

. ها مزدوران را مجبور به فرار ساختند از صحنه
همين وضعيت در ديگر شهرهای کردنشين نيز 

پنجم آبان در مهاباد مردم .  کم و بيش حاکم بود
بسياری از شهرهای .  فرمانداری را تسخير کردند

ها در اختيار مردم قرار گرفت و  کردنشين ساعت
جنگ و گريز با نيروهای نظامی رژيم عموم 

 .شهرهای کردنشين را فرا گرفت
بويژه در (از اواخر آبان رژيم شدت سرکوب را 

ای افزايش داد و  با نظر و هدايت خامنه) کردستان
ی گذشته با کشتار وسيع مردم،  باالخره در هفته

حکومت نظامی در شهرهای کردستان برقرار 
پاسداران سرمايه و جهل و فساد در بسياری .  کرد

شب  ٩از شهرهای کردنشين با بلندگو از ساعت 
اين مزدوران .  ممنوعيت رفت و آمد اعالم کردند

های  جدا از شليک مستقيم به سمت مردم با اسلحه
ها نيز شليک و گاز  جنگی، به سمت خانه

در يکی از تصاوير .  آور پرتاب کردند اشک
بينيم که  های اجتماعی می منتشره در شبکه

مزدوران رژيم با ورود به خانه مردم ضمن 
شکستن وسايل خانه از جمله تلويزيون بر روی 

 ".گرديم ما برمی"ديوار خانه نوشته بودند 
آبان مزدوران رژيم با قطع برق شهر در  ٢٨

های جنگی و خودروهای زرهی  شب، با سالح
وارد شهر مهاباد شدند و ضمن شليک به مردم 

ها و  ها، ماشين ها، به مغازه حاضر در خيابان
آبان نيروهای  ٢٩.  منازل مردم آسيب رساندند

کرمانشاه در شهر "  اکرم سپاه نبی"نظامی 

. عام مردم غير مسلح زدند جوانرود دست به قتل
ها،  به سمت مردم، خانه"  اکبر هللا"ها با فرياد  آن

های پارک شده در خيابان با  ها و ماشين مغازه
فردای آن روز .  های جنگی شليک کردند سالح

نيز مزدوران رژيم با شليک به سمت مردمی که 
شدگان روز قبل،  از خاکسپاری دو تن از کشته

جان فشاندگان عرفان کاکايی و بهاءالدين ويسی 
گشتند، تعداد زيادی را کشته و مجروح  برمی

 . ساختند
مزدوران رژيم حتا برای ممانعت از رسيدن خون 
به مجروحان در بيمارستان جوانرود، 

های خون از بانک خون  خودروهای حامل کيسه
کرمانشاه به مقصد جوانرود را در روانسر به 

مزدوران .  رگبار بسته و مانع انتقال خون شدند
چنين با حضور در بيمارستان جوانرود،  رژيم هم

گيری را با خود بردند تا مانع خون  وسايل خون
 . دادن مردم داوطلب شهر برای مجروحان شوند

ها  های گسترده و ربودن زخمی جدا از دستگيری
ها به زندان، جمهوری  از بيمارستان و انتقال آن

اسالمی اعمال جنايتکارانه خود در کردستان را 
به جايی رساند که در سنندج به روی 

آموزان معترض آتش گشود و سه نفر از  دانش
های جنگی مجروح ساخت که  ها را با گلوله آن

. ها وخيم گزارش شده است وضعيت يکی از آن
 ٣٠تا  ٢۵نفر از  ۴٢اگرچه براساس آمارها  

آبان در شهرهای کردستان کشته شدند، اما به 
دليل تعداد باالی مجروحان و محروم بودن 

ها از امکانات پزشکی و قتل  بسياری از آن
زندانيان سياسی در زير شکنجه امکان افزايش 

تا کنون .  شدگان متاسفانه زياد است آمار کشته
تن از جانباختگان کردستان رسماً  ١٠۵آمار 

جنايات رژيم در سراسر ايران .  اعالم شده است
آشکار جنايت عليه   بويژه در کردستان، نمونه

الملل و  بشريت حتا براساس تعاريف حقوق بين
 .المللی حقوق بشری هستند های بين سازمان

وبيش به  در عموم شهرهای کردستان وضعيت کم
توان آن را  همين شکل است، وضعيتی که می

اما .  تحميل شرايط جنگی به مردم توصيف کرد
نه جنگ بين ارتش دو کشور، بلکه جنگ 

های جنگی با مردم غير  مزدوران رژيم با سالح
طور واقعی ما  در شهرهای کردستان به.  مسلح

شاهد يک قيام از سوی مردم اين مناطق بوديم، 
های خيابانی و مقاومت در تمامی  از سنگربندی

ها در برابر مزدوران مسلح تا  محالت و خيابان
حمله به مراکز حکومتی و ديگر اشکال مبارزاتی 

. مردم کردستان همگی بيان اين واقعيت هستند
چنين بايد تاکيد کرد که مقاومت مردم کردستان  هم

حتا با اين هجوم وحشيانه مزدوران مسلح رژيم 
مقاومت کردستان بعد از .  درهم شکسته نشد

زدنی  وار سپاه فساد و سرمايه مثال هجوم مغول
مردم اين مناطق به رغم جو شديد امنيتی .  است

چنان با حضور گسترده در مراسم خاکسپاری  هم
قهرمانان خود از جمله خاکسپاری شمال خديری 
صبح روز جمعه در مهاباد به رژيم فاشيستی 
حاکم فهماندند که کردستان را با هيچ سالحی 

 .توان خفه کرد نمی
های جمهوری اسالمی برای  يکی از تاکتيک

انحراف مبارزات مردم کردستان و تالش برای 
القاء اين موضوع که مردم مناطق کردنشين 

هستند، حمله به مقر احزاب کرد "  طلب تجزيه"
ها در  ی نقش آن در کردستان عراق به بهانه

اعتراضات است، همراه با تبليغ اين مساله در 
طلب و  تجزيه"های وابسته که اين احزاب  رسانه

حتا ماموران ".  وابسته به آمريکا و غيره هستند
های  ای جمهوری اسالمی در شبکه نام رسانه بی

اجتماعی سعی کردند با تبليغ اين مساله که مردم 
شوند اما در ساير مناطق  در کردستان کشته می

ها  گر هستند، بين توده مردم نشسته و تنها نظاره
اما حمايت مردم .  اختالف و شکاف بياندازند

سراسر ايران از مردم شهرهای کردنشين و 
شعارهای بپاخاستگان در کردستان و ديگر 

های  شهرهای ايران نشان داد که سياست
آور رژيم به معنای کامل  جنايتکارانه و چندش

کلمه هيچ تاثيری در اتحاد و همبستگی سراسری 
. ی ايران ندارد و بپاخاسته  کشيده های ستم توده

 ۵حمايت و اعتراضات دانشجويی بويژه در روز 
شنبه هفته گذشته از مردم کردستان، شعارهای 
بپاخاستگان در حمايت از کردستان در شهرهای 
ايران از جمله تهران و باالخره حمايت مردم 

های اعتراض از کردستان،  بلوچستان در جمعه
ها به اين سياست  بخشی از پاسخ عملی توده

 .ی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی بود مزورانه
اما چرا جمهوری اسالمی چنين وحشيانه به مردم 

طور که در ابتدای  همان!  کردستان حمله برد؟
مقاله آمد، در موج اخير جنبش انقالبی مردم 

نه تنها .  ای دارند و برجسته  کردستان نقش ويژه
در اشکال مبارزاتی بلکه در طرح شعارهای 
راديکال و طرح آلترناتيو برای سرنگونی 

. ها پيشتاز بودند بار آن جمهوری اسالمی، اين
، اعتراضات ٩۶ماه  پيش از اين از جمله در دی

و اعتراضاتی که در  ٩٨، قيام آبان ٩٧تابستان 
آذر و دی همان سال ادامه يافت، دانشجويان 

. ها عموما در طرح شعارها پيشتاز بودند دانشگاه
در موج جديد جنبش انقالبی نيز شعارهايی 

" گر چه شاه باشه چه رهبر مرگ بر ستم"چون  هم
از درون جنبش دانشجويی به درون جامعه رفت 

اما .  ها و ديوارهای شهرها تکثير شد و در خيابان
زنده باد "چون  اين کردستان بود که شعارهايی هم

و شعارهايی در "  آزادی، زنده باد سوسياليسم
حتا .  را مطرح کرد"  حکومت شورايی"رابطه با 

مبارزات دانشجويان دانشگاه سنندج نيز نسبت به 
سنگربندی حتا .  تر بود ها راديکال ديگر دانشگاه

های کردستان نيز رسيد و رژيم  به دانشگاه
های جنگی  محابا عليه دانشجويان از سالح بی

های  همراهی اساتيد دانشگاه.  استفاده کرد
کردستان بويژه دانشگاه سنندج از دانشجويان نيز 

زدنی بود و حداقل دو تن از اساتيد اين  مثال
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۴درصفحه   

١از صفحه   

شرکت صنعتی بهمن ديزل .کند تن اوره توليد می
های هلدينگ  و بهمن موتور از زيرمجموعه

پرسنل،  ۴٠٠٠با "  گروه صنعتی بهمن"
توليدکننده انواع کاميون، کاميونت، کمپرسی، 

شرکت .  بوس و وانت و غيره است مينی
ترين  سازی کروز يکی از بزرگ قطعه
کنندگان قطعات در صنعت خودرو ايران  تأمين

است و قطعات توليدی خود  را در اختيار 
خودرو، سايپا،  های بزرگی چون ايران شرکت

خودرو قرار  رنو پارس، بهمن خودرو، پارس
نفر پرسنل  ١٢٠٠٠اين مجتمع بيش از .  دهد  می

درصد کارگران را  کارگران  ٧٠دارد و بيش از 
) ١٣فاز (پااليشگاه يازدهم .  دهند زن تشکيل می

ميدان گازی پارس جنوبی که کار آن در بخش 
سکو و تأسيسات دريايی،خطوط لوله دريايی، 
تأسيسات خشکی و حفاری است، با پرسنلی 

ميليون  ۵٠نفر، روزانه  ١۵٠٠٠بر  بالغ
هزار بشکه ميعانات  ٨٠مترمکعب گاز شيرين، 

تن اتان و  ٢٧۵٠تن گاز مايع،  ٢٩٠٠گازی، 
 .کند تن گوگرد توليد می ۴٠٠

شده فوق که  بر پايه آمار و ارقام اعالم
دربرگيرنده فقط بخشی از کارگران اعتصابات 

بينيم که در اين  کننده در ده روز اخير است، می
هزار کارگر دست به  ۵٣بازه زمانی بيش از 

اگر فرض کنيم تعداد کارگران .  اند اعتصاب زده
در مراکز يادشده ديگر که در همين مدت دست به 

هزار  ٢هم  طور تقريبی روی اند به اعتصاب زده
کننده در  نفر بوده باشد، تعداد کارگران اعتصاب

. رسد هزار نفر می ۵۵ظرف ده روز، به بيش از 
حال با اشاره به نوع صنايع و ميزان  درعين

توليداتشان و اينکه يک روز اعتصاب و 
تواند در پی داشته  خواباندن کار چه تأثيراتی می

توان به اهميت اعتصاب و  باشد، بهتر می
عنوان يک تاکتيک و  خواباندن چرخ توليد، به

روش مبارزاتی مؤثر کارگری در مقابله با 
 .داران پی برد کارفرمايان و سرمايه

رغم اقتصادی بودن  ذکر اينکه علی شايان
اتفاق اين اعتصابات و  به قريب اکثريت
های کارگران، درمواردی نيز کارگران  خواست

پيمايی زده و شعارهای سياسی متأثر  دست به راه
شده  يا همانند شعارهايی که در کف خيابان عنوان

برای نمونه در شرکت صنعتی .  اند نيز سر داده

و  ٢۴در اعتصاب .البرز نيز دست از کار کشيدند
آهن اصفهان، مديريت به  آبان کارگران ذوب ٢۵

های  کارگران وعده داد ظرف چند روزبه خواست
کارگران هشدار داده .  کارگران رسيدگی شود

های خود عمل نکند،  بودند اگر مديريت به وعده
. آذر دوباره وارد اعتصاب خواهند شد ۵از روز 

آذر  ۵به دنبال خلف وعده مديريت، روز شنبه 
طور يکپارچه  آهن اصفهان نيز به کارگران ذوب

خبرهای انتشاريافته حاکی .دست از کار کشيدند
از آن است که کارگران قراردادی و ارکان ثالثی 

کنگان نيز در  ١۶، و ١۵،  ١٣، ١١در فازهای 
 .اند تدارک اعتصاب

ونقل  های حمل ها رانندگان شرکت افزون بر اين
استان تهران، رانندگان و کارکنان ترمينال در 

شهر، رانندگان و کارگران باربری نسيم  اسالم
نشانی مشهد نيز  شهر،کارگران و کارکنان آتش

در همين فاصله دست به اعتصاب زدند و 
در پی انتشار فراخوان .  تجمعاتی برپا کردند

های کاميون داران و رانندگان  اتحاديه تشکل"
برای اعتصاب، رانندگان و "  سراسر ايران

کاميون داران نيز اعتصاب سراسری خود را از 
 .اند روز پنجم آذر آغاز کرده

بخش عمده اين اعتصابات و تجمعات کارگری 
های صنعتی و  ها و شرکت مربوط به کارخانه

ً مهم  توليدی است که ازنظر توليدات نيز نسبتا
توجهی از کارگران در آن ها  هستند و کميت قابل

آهن اصفهان با   نظر از ذوب صرف.اشتغال دارند
 ۶٠٠ميليون و  ٣هزار کارگر و توليد ساالنه  ١۴

هزار تن شمش فوالد، شرکت صنعتی 
نفر پرسنل  ٢٠٠٠نيرومحرکه قزوين با بيش از 

توليدکننده انواع موتورهای بنزينی و ديزلی 
استفاده برای موتورسيکلت، خودرو، پمپ،  قابل

آالت کشاورزی و  پاش، اره،  ماشين قايق، سم
شرکت مجتمع صنايع آلومينيم جنوب، .  غيره است

ترين مجتمع آلومينيم کشور است که پرسنل  بزرگ

هزار تن  ٣٠نفر است و ساالنه  ٢٠٠٠بر  آن بالغ
شرکت صنايع .کند شمش آلومينيم توليد می
کارگر شروع  ٨٠٠پتروشيمی مسجدسليمان که با 

نفر رسيده  ۴۵٠٠به کارکرد، پرسنل آن به باالی 
 ٣٠٠٠تن آمونياک و  ٢٠٠٠و روزانه بيش از 

های شهری گذشته است،عظمت اين مبارزات  قيام
سراسری از يکسو و کشتار و سرکوب وحشيانه 
توده مردم به دست رژيم جنايتکار جمهوری 

های جامعه  اسالمی از سوی ديگر، تمام بخش
الشعاع  ازجمله مبارزات کارگری را نيز تحت

همه کارگران برای  بااين.  خود قرار داده است
های خود، در اين يا آن  يابی به خواست دست

مرکز توليدی و خدماتی دست به اعتراض 
غير از اعتصاب سياسی بزرگ و بسيار .  اند زده

 ١٩و  ١٨ای صنعت نفت در  مهم کارگران پروژه
گری  مهر که با اعمال قهر و خشونت و وحشی

شدت سرکوب شد، اگر تا اعتصاب بزرگ  به
هايی  آهن، اينجاوآنجا تک اعتصاب کارگران ذوب

را شاهد بوديم، بعد از اعتصاب دوروزه بزرگ 
آهن اصفهان اما تقريباً هرروز  کارگران ذوب

توان ادعا   که می نحوی ايم به شاهد اعتصابات بوده
نمود روند اعتصابات کارگری آشکارا و به نحو 

 . چشمگيری درحال افزايش بوده است
آهن اصفهان در  بعد از اعتصاب کارگران ذوب

آبان، کارگران داروگر تهران و  ٢۵و  ٢۴
 ٢٨کارگران شرکت توليدی صنعتی مرتب روز 

پيش از آن، کارگران .  آبان دست از کار کشيدند
 ٢۴معدنی داماش و سيتی سنتر اصفهان در  آب

کارگران پارس .  آبان کار را تعطيل کرده بودند
. آبان دست به اعتصاب زدند ٢٩آمپول ساوه در 

اين اعتصاب در روزهای اول آذر نيز ادامه 
بعدازآن کارگران شرکت برونز .  داشت

آبان به  ٣٠زيرمجموعه آذين خودرو در 
به دنبال آن کارگران  .  اعتصاب روی آوردند

پتروشيمی مسجدسليمان در اول آذر وارد 
اين اعتصاب نيز تا چهارم آذر .  اعتصاب شدند

کارگران بهمن موتور و .  ادامه داشته است
مجتمع گاز )    ١٣فاز(کارگران  پااليشگاه يازدهم 

پارس جنوبی نيز در اول آذر دست به اعتصاب 
روز بعد يعنی دوم آذر کارگران  بهمن .زدند

ديزل قزوين و کارگران مجتمع آلومينيم جنوب
کارگران شرکت .  دست از کار کشيدند)  سالکو(

سازی نيرومحرکه قزوين، کارگران  ماشين
شرکت کروز و کارگران شرکت زر نام هشتگرد 

پنجم آذر .روز سوم آذر به اعتصاب متوسل شدند
بار ديگر کارگران شرکت توليدی صنعتی مرتب 

همين روز کارگران .  دست به اعتصاب زدند
شرکت سرما آفرين، کارگران جوشکار  مجتمع 

خانگی شهر صنعتی  فوالد بافق و کارگران لوازم

 گسترش اعتصابات اقتصادی در گذار
 به يک  جنبش سياسی   
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٢از صفحه  ٣از صفحه    

 گسترش اعتصابات اقتصادی در گذار
 به يک  جنبش سياسی   

پيمايی شعار  برونز، کارگران در حين راه
. سر دادند"  نترسيد نترسيد ما همه باهم هستيم"

در پارس آمپول ساوه عالوه بر شعار فوق، 
" زن زندگی آزادی"و "  مرگ بر ديکتاتور"شعار

آهن  شعار کارگران ذوب.سر داده شد
، "ذوب آهنی داد بزن، حق تو فرياد بزن"اصفهان

آبان  ٣٠بالفاصله در اعتصاب و تجمع  روز 
"کارگران برونز تکرار شد برونزی داد بزن، : 

و دو روز بعد در اعتصاب و "  حق تو فرياد بزن
تجمع کارگران بهمن ديزل قزوين به يک شعار 

کارگر داد بزن، حق "  عمومی کارگری تبديل شد 
و همين شعار در اعتصاب و "  تو فرياد بزن

خانگی شهر  تجمع روز پنجم آذر  کارگران لوازم
طرح شعارهای .  صنعتی البرز سر داده شد

های به پا  سياسی متأثر از شعارهای خيابانی توده
خاسته برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی، 

پيش از آن نيز کارگران .  البته امر جديدی نبود
سازی آيدين در اعتصاب و تجمع  کارخانه شکالت

از کردستان تا "خود در محوطه کارخانه، شعار 
و همچنين خطاب "  تبريز، فقر و فساد و تبعيض 

" شرف شرف بی بی"به مديريت کارخانه شعار
کارگران حفاری نيز در مسير .سر داده بودند

" زن، زندگی آزادی"خوابگاه به سرکار شعار 
تر از همه  سر داده بودند و قبل از همه و مهم

ای صنعت نفت در اعتصاب  کارگران پروژه
مرگ "  مهر شعار ١٩و  ١٨سياسی خود مورخ 

امسال سال خونه، سيد علی "  و "  بر ديکتاتور
 .سر داده بودند" سرنگونه

خواهی و  گرايش به مبارزه سياسی برای حق
اعتراض عليه رژيم ديکتاتوری جمهوری 
اسالمی که بيش از چهار دهه حقوق اوليه و 
دموکراتيک کارگران و ساير زحمتکشان را 
نقض و پايمال نموده و اختناق و تنگناها و 
فشارهای سياسی، اقتصادی و معيشتی دهشتناکی 
را برزنان، جوانان، کارگران، بيکاران و توده 
مردم تحميل نموده است، در درون کارگران 

اعتصابات و تجمعات کارگری .بسيار قوی است
روشنی نشان  ها و شعارها به و طرح خواست

دهد کارگران نيز مانند تمام اقشار زحمتکش  می
جامعه و حتی بيشتر از آن، از وضعيت موجود و 

رژيم ارتجاعی و سرکوب گر جمهوری اسالمی 
. متنفر و خواهان سرنگونی آن هستند

های فزاينده و بخشاً شعارهای سياسی  اعتصاب
گر اين واقعيت است که کارگران  کارگری بيان

های مردم  مانند تمام جوانان وزنان و توده
ستمديده خواهان تغيير و دگرگونی نظم 

رغم اعمال کنترل پليسی شديد و  علی.موجودند
احضار و تهديد کارگران پيشرو و فعاالن 

های  کارگری، شعارنويسی عليه رژيم در محيط
در برخی مراکز .  يافته است کارگری افزايش

ای را پايين کشيده  کارگری عکس خمينی و خامنه
هايی را  جنبش طبقه کارگر گام.  اند و خردکرده

ممکن است .  طرف سياسی شدن برداشته است به
ما در لحظه فعلی با اعتصابات بزرگ و خالص 

اما .  سياسی کارگری فاصله داشته باشيم و داريم
زمينه برای گذار از اعتصابات اقتصادی به 

طبقه کارگر به روش .  تر شده است سياسی فراهم
خود، با ابزار و مصالح خود و با مبارزه 
مشخص در شرايط مشخص، مسير ورود يا 

طبقه .  کند پيوستن به جنبش سياسی را طی می
اش را از محيط کار و از جايی  کارگر مبارزه

کند که ابزار و امکانات اين مبارزه در  شروع می
از مطالبات ملموس و اقتصادی .دسترسش هست
کند و در مسير همين مبارزه است  خود شروع می

که رنگ و بوی سياسی در مبارزه و جنبش طبقه 
اين يعنی سرآغاز پيوستن .شود کارگر تقويت می

آرام و بامتانت طبقه کارگر به جنبش 
ترديدی در اين موضوع وجود ندارد که .سياسی

ويژه در فقدان يک حزب مستقل و اخص  به
کارگری، جنبش طبقه کارگر هنوز به يک جنبش 
سياسی برای کسب قدرت سياسی تبديل نشده است 

توان اين  همه نمی بااين.  و با آن فاصله دارد
واقعيت را انکار کرد که اعتصابات اقتصادی و 

سرعت  ويژه در موقعيت انقالبی به گسترش آن به
توانند به اعتصابات سياسی تبديل شوند و  می

خصوصاً .جنبش سياسی طبقه کارگر را رقم زنند
جا جنبش سياسی از  آنکه به قول مارکس، همه

 .  آورد درون جنبش اقتصادی کارگران سر برمی
 

 .اند  دانشگاه تاکنون دستگير شده
اشکال مبارزاتی بپاخاستگان در کردستان، از 
حمله با کوکتل مولوتف به مراکز حکومتی تا 
سنگربندی و مقاومت با سنگ و کوکتل مولوتف 

ای و  بندان حکومت، توده در برابر قداره
فراگيرشدن اعتراضات و حتا اعتصاب در 

کردستان نسبت به ساير مناطق و باالخره تداوم و  
های  پايداری اعتراضات از ديگر ويژگی

مبارزات بپاخاستگان کردستان در طول بيش از 
 .دو ماه اخير بوده است

اگرچه حکومت نظامی غيررسمی در کردستان 
چنان ادامه دارد، اما واقعيت اين است که  هم

شهريور  ٢۶ای که در کردستان از  مشعل مبارزه
جمهوری .  فروزان شد، خاموش شدنی نيست
های سياسی  اسالمی امروز نه با احزاب و گروه

ديده  ها انسان ستم مخالف، بلکه با ميليون
روبروست که مدام هم بر تعدادشان، هم 

شان افزوده  های شان و هم برانگيزه برخشم
بپاخاستگان کردستان همراه با ديگر .  شود می

های فراموش شده،  های کار و زحمت، توده توده
ی از ظلم و جور حاکم، زنان،  ديده های ستم توده

بار مصمم به  جوانان، مادران و پدران، اين
سرنگونی جمهوری اسالمی هستند، تا نقطه 

سال حاکميت سياه و تباه  ۴٣پايانی بر بيش از 
ها انسان بويژه کودکان و  شدن بيشتر عمر ميليون

 .جوانان بگذارند
ها  همين ترس و وحشت رژيم از مبارزات توده

بويژه در کردستان است که رژيم را مجبور به 
ادامه حضور سنگين نظامی خود در شهرهای 

ست  اما در آن سو، طبيعی.  کردستان کرده است
که با گسترش مبارزه در ديگر شهرهای ايران، 

های  گسترش اعتراضات کارگری و ديگر گروه
چون معلمان، پرسنل بيمارستانی و  اجتماعی هم

ديگر کادرهای درمانی، بازنشستگان و غيره، 
چنان که در سخنان  نيروی سرکوب رژيم نيز، هم

ای و ابراهيم رئيسی در ديدار با بسيجيان  خامنه
شنبه آشکار بود، تحليل رفته و مشعل  ۵در روز 

 . تر خواهد درخشيد انقالب فروزان
کارگران و .  کردستان نه خسته است و نه مغلوب

ديگر زحمتکشان کردستان همراه با ديگر 
کارگران و زحمتکشان در سراسر ايران پيروز 

برای آزادی و دمکراسی، تامين .  خواهند شد
اجتماعی از گهواره تا گور، برای مسکن مناسب، 
برای رفاه اجتماعی، و پايان دادن به فقر، برای 

های اجتماعی، برای  خاتمه دادن به نابسامانی
آموزش رايگان همگانی و با کيفيت، برای پايان 
دادن به کار کودک، برای پايان دادن به نابرابری 
جنسيتی، ملی و مذهبی، برای زن، برای زندگی 
انسانی، برای زندگی در آسايش، برای لبخند بر 
لب کودکان، برای لبخند بر لبان مادران، پدران، 
همسران، کودکان، برادران و خواهران داغديده، 
برای آزادی تمامی زندانيان سياسی، برای 
خدانور و خواهرش، برای ژينا و نيکا، برای 

اش را از دست داد،  نيلوفر مامايی که يک چشم
برای لغو اعدام، برای رهنورد، توماج، شاکر 
بهروز و سامان ياسين، برای خدمات درمانی با 
کيفيت، رايگان و همگانی، برای کار، برای نان، 

 .برای آزادی و حکومت شورايی
 

استوار پرچم مبارزه در کردستان 
 باقی خواهد ماند و برافراشته

 زنده باد
سوسياليسم    
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 نيروهای مسلح،
 گاه رژيم  آخرين تکيه 

گيرد، نقطه  ابعادی در هر کشوری شکل می
پايانی است بر حکومت کردن بر مردم به 

ای که تاکنون طبقه حاکم، فرمانروائی کرده  شيوه
هيچ تحليلی هم .  و سلطه خود را حفظ کرده است

تر از خود اتفاقاتی که در اين چند سال در  روشن
 . کند داده، صحت آن را اثبات نمی ايران رخ

داند  جمهوری اسالمی اين واقعيت را خوب می
واصالح نظم موجود بسته  که راه رفورم و حک 

ها پيش آشکارشده  است و شکست آن از سال
دفعات حتی  سران و مقامات رژيم به.  است

نشينی برای  اند که با هرگونه عقب آشکارا گفته
اصطالح اصالح نظم موجود، مردم دو گام  به

. دارند بزرگ برای برانداختن اين نظم برمی
دانند اين نظم نه ظرفيت  چراکه خودشان می

ثمری آن را  اصالح دارد و نه مردمی که بی
.  اند، به اصالح آن باور دارند تجربه کرده

بنابراين، جمهوری اسالمی تنها راهی را که 
برای ادامه حيات خود برگزيده است، تکيه کامل 
بر نيروی نظامی و توسل به قهر و سرکوب 

اما آيا با اين شيوه در شرايطی که طبقه .  است
کلی در ميان مردم  حاکم ازنظر سياسی به

اعتبار است و بحران انقالبی کشور را  بی
است حتی اندکی بحران را  فراگرفته، توانسته

 تخفيف دهد؟  
 ۵به روند رويدادهای سياسی ايران در طول 

سال گذشته که نگاه کنيم، جمهوری اسالمی تمام 
ها  ظرفيت و قدرت سرکوب خود را در اين سال

ای را که گاه  های توده جنبش.  به کار گرفته است
اند،  گرفته ای شکل سراسری و گاه محلی و منطقه

ترين شکل ممکن سرکوب کرده  و   رحمانه به بی
، صدها تن از مردم ٩٨در جريان قيام آبان ماه 

ايران را کشتار کرد و هزاران تن را به بند 
گری نه  اما پی آمد هر سرکوب و وحشی.  کشيد

تر  تر و گسترده مهار جنبش، بلکه اعتالی پردامنه
ايم که  ای رسيده اکنون ما به نقطه.  آن بوده است

 ٩يک جنبش انقالبی تعرضی و گسترده به مدت 
در .  ای رژيم را آرام نگذاشته است هفته، لحظه

ها تن از مردم به اشکال بسيار  اين مدت، ميليون
متنوعی از مبارزه ، اعتصابات، تظاهرات 

ای، نبردهای خيابانی، سنگربندی و درگيری  توده
های محلی، تظاهرات  با نيروهای سرکوب، قيام

موضعی، ترور، به آتش کشيدن مراکز نظامی و 
جمعی شبانه از  مذهبی، شعار سردادن دسته

ها، ناامن کردن مراکز  درون منازل و پشت بام
... عمومی برای مزدوران و وابستگان رژيم 

 . اند روی آورده
رژيم هر کاری که برای سرکوب مردم از دستش 

در کردستان،  .  آمد، انجام داده است برمی
ترين شکل سرکوب و  رحمانه ترين و بی وحشيانه

. کشتار را عليه مردم به کار گرفت
ای را به مرحله اجرا  نشده نظامی اعالم حکومت

ها هزار نيروی نظامی جديد  گذاشته و با گسيل ده
های سنگين ، اين منطقه را کامالً  با سالح

ها  در سراسر ايران که ده.  ميليتاريزه کرده است
ها آورده ،  کش مسلح را به خيابان هزار آدم

تن از مبارزان بازداشت و  ١٨٠٠٠تاکنون الاقل 
تن توسط  آدم کشان نيروهای  ۴۵٠نزديک به  

اخيراً سخنگوی .  اند مسلح به قتل رسيده
خانه آدمکشی اسالمی موسوم به قوه  قصاب

قضائيه، ضمن تهديد مردم ايران به کشتاری از 
تاکنون در شهر :"  اعالم کرد ۶٠های  نمونه سال

. کيفرخواست صادرشده است ١١١٨تهران 
محکوميت هم در سراسر کشور  ٢۴٣٢

وی البته نه توضيح داد که اين ."  صادرشده است
احکام چه بوده است و نه از تعداد 

اما تاکنون خبر .شدگان آماری ارائه داد بازداشت
 . حکم اعدام انتشاريافته است  ۵از صدور 

فقط سرکوب و کشتار، تهديد و احکام  همه نه بااين
صادره کمترين تأثيری بر عزم و اراده مردم به 

گونه که مبارزات  ادامه مبارزه نداشته، بلکه همان
چند روز گذشته آشکارا نشان داده است، مصمم 

فقط اعتصابات  نه.  اند تا پيروزی  به ادامه مبارزه
دانشجوئی و تظاهرات خيابانی ادامه يافته، بلکه 
اعتصابات کارگری نيز در چند روز اخير 

اين .  درپی در حال افزايش بوده است پی
توانند  اعتصابات در شرايط بحرانی موجود می

سرعت سياسی شوند و به يک جنبش سياسی  به
ها  همين واقعيت.  بزرگ کارگری شکل دهند

دهد که سرکوب، بازداشت،  وضوح نشان می به
شکنجه، کشتار و اعدام هم راهی برای نجات 

 . رژيم نبوده و نيست
دانند که تا به امروز تمام  اين را ديگر همه می

پرسنل پليس، سپاه پاسداران، بسيج، وزارت 
های اين نيروهای  اطالعات و حتی بازنشسته

اگر .  اند سرکوب، وارد جنگ با مردم ايران شده
مدت  اند حتی در کوتاه  ها تاکنون نتوانسته آن

اوضاع را تحت کنترل درآورند،  تنها نيروی 
تواند آن را  ديگری که رژيم در اختيار دارد و می

به مقابله با مردم گسيل دارد، ارتش است که 
ظاهراً تاکنون علنی و مستقيم وارد اين جنگ 

اما حتی گسيل ارتشيان هم  تغييری .  نشده است
ارتش .  در اوضاع به نفع رژيم ايجاد نخواهد کرد

  خواهد چه کند که تاکنون ديگر نيروهای مسلح می
که نيروهای سرکوب به گفته  اند؟ وقتی انجام نداده

خودشان از فاز انتظامی وارد فاز نظامی شدند و 
از مهمات جنگی استفاده کردند، آخرين تهديدشان 
را نيز برای ترساندن مردم عملی کردند و نتيجه 

تواند تعداد نيروهای  ورود ارتش فقط می.  نداد
ها افزايش دهد و  نظامی را در شهرها و خيابان

همان کاری را ادامه دهد که تاکنون پليس و سپاه 
. اند و نه چيزی بيش از آن و بسيجی انجام داده

پذيری رژيم و فروپاشی  ورود ارتش اما  آسيب
چون .   اش را تسريع خواهد داد نيروهای نظامی

در شرايطی که عموم مردم وارد يک نبرد 
اند،  سربازان که فرزندان  سراسری با رژيم شده

اند،  همين مردِم توی خيابان و در حال اعتصاب
تجربه انقالب .  وارد جنگ عليه مردم نخواهند شد

ها به  نشان داد که آن ۵٧شکست خورده سال 
سوی دشمنان  پيوندند و سالح خود را به مردم می

داران و حتی افسران  درجه.  گردانند مردم برمی
هايی نيستند که در سپاه و  جزء ارتش نيز همان

ها نيز جزئی  گرچه آن.  اند سازماندهی شده  پليس
از نيروهای مسلح پاسدار نظم موجودند و تجربه 
در تمام کشورهای جهان نقش سرکوبگرانه ارتش 

عليه مردم را در صدها و هزاران مورد نشان 
اند که  ها گفته داده است، اما همواره به آن

الاقل .  شان دفاع از مرزهای کشور است وظيفه
ها  در برخورد با مردم دچار  گروهی از آن

شوند و اگر هم به مردم نپيوندند  تناقض می
دهند و کل نيروهای  شان را از دست می روحيه

. مسلح رژيم را متزلزل و تضعيف خواهند کرد
بنابراين برای تقويت نيروهای مسلح سرکوبی  

شان   اکنون خسته و فرسوده  و روحيه که هم
شده است، ورود ارتش مشکلی را حل  تضعيف

 . نخواهد کرد، بلکه افزايش خواهد داد
که جنبش  رغم اين اما در سوی ديگر اين نبرد،  به

های مردم ايران، همچنان استوار و  انقالبی توده
دهد،  ای  باال به مبارزه ادامه می پيگير باروحيه

های بزرگ اين جنبش  بايد اذعان کرد که ضعف
دهی سراسری و  فاقد سازمان.  همچنان پابرجاست

شعارها از .  بديل روشنی ندارد.  رهبری است
ای  مرحله مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه

ها تن از مردم  هنوز ميليون.  فراتر نرفته است 
مخالف رژيم وارد صحنه رودرروئی مستقيم و 

عنوان يک  اند، هنوز طبقه کارگر به علنی نشده
نيروی متشکل با اعتصابات سرا سری در صحنه 

تحت چنين شرايطی و با .   حضور نيافته است
های جنبش است که  گيری از همين ضعف بهره

رژيم ورشکسته و متزلزل تاکنون توانسته به 
حيات خود ادامه دهد و البته تالش دارد با همين 
نيروهای مسلحی که پيوسته در حال تضعيف 
شدن است، تا روزی که در جريان يک انقالب و 
قيام مسلحانه سراسری سرنگون نشده، در برابر 

 . مردم بايستد
بنابراين، آنچه اکنون در برابر مردم ايران قرار 

بايد بر آن فائق آيند، تالش برای  دارد و می
برداشتن اين مانع نظامی از طريق درهم شکستن 

چگونه اين کار عملی .  نيروهای مسلح رژيم است
ترين وظيفه در اين راه، تالش برای   است؟  اصلی

ها کارگر با اشکال مبارزه مختص  پيوستن ميليون
تواند نه فقط رژيم  خود به اين مبارزه است که می

کلی ازنظر سياسی و اقتصادی، بلکه حتی  را به
شرايط سياسی کنونی برای .  نظامی فلج کند

حضور ميليونی کارگران فراهم است  و 
های اخير شاهد  گونه که گفته شد، در هفته همان

ايم   افزايش روزافزون اعتصابات کارگران بوده
ً سياسی، به  که برخی با شعارهای مستقيما

بايد برای ارتقاء و .  اند اعتصاب روی آورده
 . گسترش اين اعتصابات تالش کرد

های  ترين وظيفه در اينجا بر دوش تشکل اصلی
علنی و مخفی کارگری، کارگران آگاه و پيشرو 

های  در واحدهای توليدی و خدماتی و سازمان
اما امروز وظيفه .  سياسی مدافع طبقه کارگر است

هر مبارزی است که با هر امکانی که در اختيار 
دارد، به برپائی اين اعتصابات ياری رساند و 

. کارگران را به برپائی اعتصابات تشويق کند
عالوه بر اين، برای درهم شکستن نيروی 

گاه اصلی بقاء رژيم محسوب  سرکوب که تکيه
شود، ضروری است که برای ادامه مبارزه و  می

وارد آوردن ضربات روانی بر رژيم و نيروهای 
های  پيمايی مسلح آن، همين اعتصابات، راه

ای و تظاهرات موضعی  ای، تظاهرات توده توده
ويژه  از  کنونی ، سردادن شعارهای شبانه به

ها  های ساختمانی که جمعيت زيادی در آن بلوک
حضور دارند، شعارنويسی در مراکز عمومی، 
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 نيروهای مسلح،
 گاه رژيم  آخرين تکيه 

عالوه بر اين بايد سراسر کشور را .  ادامه يابند
خوار  برای نيروهای سرکوبگر، مزدور و جيره

ها ديگر   وابسته به رژيم ناامن کرد تا جايی که آن
جرئت نکنند حتی در مراکز عمومی با لباس فرم 

ها با آن  نظير آنچه اکنون آخوند.  حضور پيدا کنند
 . اند مواجه شده

مردم ايران در جريان مبارزات اخير خود به 
های مختلفی از مبارزه روی  اشکال و شيوه

يکی از اين اشکال نوعی مبارزه .  اند آورده
چريکی شهری توسط خود مردم است که اقدامات 

های نظامی و نهادهای  نظامی عليه رژيم و ارگان
در طول دو ماه .  اند مذهبی آن را سازمان داده

اخير، تعدادی از مراکز نظامی و مذهبی به آتش 
کشيده شدند و تعدادی از مزدورانی که در 

عنوان  اند، به سرکوب و  کشتار مردم نقش داشته
بايد در شرايط سياسی .  اند مجازات، ترور شده

کنونی اين شکل از مبارزه را تقويت کرد و 
بايد برای افزايش اين .   اقدامات آن را افزايش داد

. واحدهای رزمی و عمليات چريکی تالش نمود
ويژه بر دوش جوانان که  ای است به اين وظيفه

های  نفره جوخه های کوچک سه تا پنج گروه
رزمی را با گزين کردن افراد کامالً مطمئن 
تشکيل دهند و عمليات نظامی عليه رژيم  و 

 . مراکز سرکوب آن را گسترش دهند
در اين مسئله جای بحث نيست که در تمام 
کشورهای جهان، مردم همواره طالب صلح و 

های  اين طبقات حاکم مرتجع و دولت.  اند آرامش
هاست که به خشونت و قهر عليه مردم متوسل  آن

هايی از نمونه جمهوری  شوند و گاه رژيم می
دهند و با  جنگ می اسالمی به مردم حتی اعالن

های جنگی  ترين شکل ممکن با سالح وحشيانه
فقط حق  اينجا ديگر نه.  کنند مردم را کشتار می

بلکه وظيفه مردم است که عليه جالدان ستمگر 
اين .  ها را سرنگون کنند دست به سالح ببرند و آن

های مردم ايران با  کاری است که باالخره توده
. ای، آن را عملی خواهند کرد قيام مسلحانِه توده
های رزمی نه قيام است و نه  اما وظيفه جوخه
ها تدارک نظامی قيام  وظيفه آن.  سرنگونی رژيم

مسلحانه، گردآوری سالح، آموزش نظامی و 
ساز و  های دست ساختن انواع بمب و ديگر سالح

عالوه بر اين، در لحظه .  غيره برای مبارزه است
ها مجازات مزدوران، ناامن  کنونی وظيفه آن

ها،  تضعيف روحيه دشمن،  سازی محيط برای آن
بايد .  ضربه زدن به دستگاه نظامی و مذهبی است

آنچه .  جا را برای نيروهای دشمن ناامن کرد همه
ترور .  گرفته بايد تشديد شود تا به امروز انجام

بندند يک شيوه  کسانی که مردم را به گلوله می
به آتش .  برحق  مبارزه در شرايط کنونی است

کشيدن مراکز نظامی و مذهبی يک اقدام عملی 
برای ناامن سازی محيط برای دشمن، 

. هاست سازی  و تضعيف روحيه آن پراکنده
و   مزدوران رژيم  در هر خيابان ، کوچه

کنند، برای مردم محل  ساختمانی که زندگی می
. اند و در محاصره مردم قرار دارند شده شناخته

ها هرلحظه بايد در اضطراب و ترس بسر  آن
های رزمی بايد نخست با استفاده از  جوجه.  برند

از .  حجت کنند ها اتمام تمام وسايل ممکن با آن
جانب مردم بازگردند، دست از  ها بخواهند به آن

جنايت بردارند و تهديد شوند چنانچه بخواهند در 
صفوف دشمن باقی بمانند و به اعمال جنايتکارانه 

های  جوخه.  خود ادامه دهند، مجازات خواهند شد
ترين مجازات را عليه کسانی  رزمی بايد سنگين

اعمال کنند که در سرکوب و کشتار مردم نقش 
شوند  ها از قبل بايد بدانند که  ترور می آن.  دارند

ها به آتش کشيده خواهد  و حتی محل زندگی آن
ای ارتقاءيافته که  اکنون جنبش به مرحله.  شد

سرنگونی جمهوری اسالمی و پيروزی مردم 
. بيش از هر زمان ديگر در دسترس قرار دارد

دريايی از خون ميان ستمگران حاکم  و مردم 
اين مردم ديگر به چيزی جز .  فاصله است

. دهند سرنگونی تمام نظم موجود رضايت نمی
فقط اين مانده است که با در هم شکستن نيروی 

گاه اصلی آن، آخرين  عنوان تکيه نظامی رژيم به
پيروزی مردم و .  ضربه را به آن وارد آورد

اکنون قطعی  سرنگونی جمهوری اسالمی از هم
 .   است

 
 

 گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی
 نوامبر در هامبورگ ٢۶شنبه 

 
ر  ٢۶روز شنبه برابر با  ب وام ن

ورای )  آذر ۵(  وان ش راخ ا ف ب
ردم  دفاع از مبارزات انقالبی م

ی در _ ون ي ورگ، آکس ب ام ه
ارزات و  ب ی از م ان ب ي ت پش
مقاومت مردمی در کردستان و 
رکوب  ه س همچنين اعتراض ب

ه اي رم م س ار رژي ت داری  و کش
ری  گ ول اسالمی، در مقابل کنس
ی  الم ار اس ک ت اي ن جمهوری ج

ا .  برگزار شد ه ب م ک راس اين م
ان ازم ا و  حضور احزاب، س ه

دادی از  ع ی ت ران ن خ ا س ت، ب رف ام گ ج ی ان منفردين چپ و آزاديخواه ايرانی و آلمان
ان  شرکت اي م پ ت رژي ي کوم ح کنندگان و سردادن شعارهايی در حمايت از مردم و م

در اين آکسيون تصميم اين شورا مبنی بر برگزاری آکسيون اعتراضی هر هفته .  يافت
  .کنندگان رسيد در روز شنبه به اطالع ديگر شرکت

 
 

 نوامبر نيروهای ٢۶گزارش کوتاهی از آکسيون اعتراضی 
 دانمارک –چپ و کمونيست در کپنهاک  

 
زاری  رگ ه ب در ادام

ون ي ی در  آکس راض ت ای اع ه
اک، روز  شنبه ه ن های سرخ کپ

ر  ٢۶شنبه  ب وام ز  ٢٠٢٢ن ي ن
ت از  اي م ی در ح ون ي آکس
ردم  اری م ارزات ج ب م
ی از  ک ران در ي ش اي زحمتک

اک در  ميدان ه ن پ ر ک ه ای ش ه
د ون  .دانمارک برگزار ش ي آکس

د  ٢۶شنبه  ن ان م ز ه ي ر ن ب نوام
ه ت ف ه  ه وج وردت ش م ي ای پ ه

ه   عابرين زيادی قرار گرفت ک
 .حمايت خود را از اين حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ايران اعالم نمودند

 دانمارک) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
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 فراخوان شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست به مردم آزاديخواه ايران

 

 !کردستان از سنگرهای انقالب است، يکپارچه از سنگرهايمان دفاع کنيم
 

اما در سيستان .  جمهوری اسالمی در بيش از صد و پنجاه  شهر و صدها محل و منطقه شهرهای ايران دست به جنايت زده است
و بلوچستان و مشخصا در زاهدان و خاش و در کردستان و بويژه در شهرهای سنندج و مهاباد و جوانرود و پيرانشهر، دست به 

. شليک با دوشکا و گلوله جنگی به مردمی که نهايتا سنگ در دست دارند، هدف بسيار مشخصی دارد.  قتل عام زده است
جمهوری اسالمی تالش ميکند با تحميل جنگ به مردم و ميليتاريزه تر کردن کردستان، سرنوشت مبارزه سياسی و انقالبی در 

اما مردم .  کردستان را از کل ايران جدا کند و با به خون کشيدن کردستان سير مبارزات انقالبی در ايران را به شکست بکشاند
 . به کردستان و حمايت های خود به رژيم اسالمی پاسخ دادند" چشم و چراغ انقالب"آزاديخواه در سراسر ايران با اطالق 

 
را در مهاباد و سنندج و  ٩٨جمهوری اسالمی در کردستان دست به جنايت جنگی زده است، نيزار جراحی ماهشهر در آبان 

رژيم اسالمی با لشکرکشی به .  پيرانشهر و جوانرود بازسازی کرده است و شهروندان عادی و معترض را به گلوله بسته است
ما ميگوئيم بايد قاطعانه اين سياست جمهوری اسالمی .  حکومت نظامی برپا کرده است"  مبارزه با تجزيه طلبان"کردستان به بهانه 

راه به شکست کشاندن اين سياست ارتجاعی و سرکوبگرانه، تقويت همبستگی و اتحاد انقالبی ای است که در . را بشکست بکشانيم
مردم کردستان .  سراسر کشور ايجاد شده و راه را بر هر سوء استفاده محدود بينانه و ناسيوناليستی و قومی و مذهبی بسته است

 . هوشيارانه بر اتحاد و همسرنوشتی با جنبش انقالبی سراسری تاکيد کرده اند
 

دهنده اعتراضات خيابانی در سراسر جامعه، به زنان و مردان آزاديخواه در  های سازمان حلقه ها و شبکه ها،  فراخوان ما به کميته
سراسر کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، کارگران و مردم زحمتکش  اين است که در تداوم مبارزه انقالبی برای سرنگونی 
حکومت جنايتکار اسالمی، قوياً در حمايت از مبارزان انقالبی در کردستان به ميدان بيايم  و نيروی اتحاد و همبستگی را تقويت 

 .کنيم
جنايت و قتل عام رژيم در کردستان را محکوم و عليه فاصله انداختن و تقابل های کاذب بين بخش های مختلف مردم بايستيم و بر 

ضروری است اشکال مختلف مبارزه انقالبی، از اعتراض خيابانی تا .  اتحاد و هم سرنوشتی و آزادی و برابری همگان تاکيد کنيم
اعتصاب در مدارس و دانشگاه ها و ادارات، اعتصاب در .  اعتصاب عمومی را ترکيب کنيم و نيروی بيشتری بميدان بياوريم

بازار و پاساژها، اعتصاب رانندگان بی آر تی و خطوط حمل و نقل، اعتصاب در شهرک های کارگری و کارخانجات، اعتراض 
در ده روز گذشته بيشتر شهرهای کردستان و .  انقالبی در خيابان و پس راندن حکومت را در مقياس گسترده تر به هم پيوند بزنيم

 . بيش از هشت شهر ايران عمالً و عمدتاً در اعتصاب عمومی و نبرد خيابانی بودند و هم اکنون اين وضعيت ادامه دارد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست از مردم مبارز و زنان و مردان آزاديخواه در سراسر ايران می خواهد که همه جا 
يکپارچه و يکصدا عليه جنايتکاران رژيم  سرمايه داری جمهوری اسالمی، در حمايت از مبارزات انقالبی مردم کردستان بميدان 

نگذاريم !  کردستان از سنگرهای پيشرو انقالب است، سنگرهايمان را حفظ کنيم.  هرگوشه ايران سنگر مبارزه انقالبی است.  بيائيم
رژيم جنايتکار اسالمی با توسل به حربه مقابله با تجزيه طلبی سرنوشت جنبش انقالبی در کردستان را از جنبش سراسری جدا 

 .کند و با به خون کشيدن آن زمينه را برای سرکوب جنبش سراسری فراهم آورد
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
!زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی  

 
 شورای همکاری نيروی چپ و کمونيست

 ٢٠٢٢نوامبر  ٢٣ -١٤٠١آذر  ٢
 

حکمتيست، سازمان راه -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ايران: امضاها 
 و هسته اقليت) اقليت(کارگر، سازمان فدائيان 
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٩درصفحه   

جمهوری اسالمی بر زنان ايران روا داشته است، 
. يک نمونه آن تحميل حجاب اجباری بوده است

در واقع پس از تحميل پوشش اجباری و تحکيم 
آن در جامعه بود که جمهوری اسالمی گام به گام 
در صدد اجرای خشونت بيشتر و اِعمال بی وقفه 

 . ديگر تبعيضات جنسيتی عليه زنان بر آمد
سنگسار يکی ديگر از فجايع شرم آوری است که 
جمهوری اسالمی با تکيه بر قوانين ارتجاعی فقه 

. و شريعت اسالمی بر سر زنان ايران آوار کرد
پذيرش چند همسری برای مردان، عدم پذيرش 
حضانت فرزند برای مادران، به رسميت شناختن 
حق طالق يک جانبه برای مردان، نابرابری در 
ارث، عدم پذيرش زنان در امر قضاوت، رسميت 
دادن به شکنجه کودکان دختر، تحت عنوان 

همسری، نيازمندی زنان به اجازه رسمی -کودک
شوهر در هنگام سفر به خارج و ده ها مورد 
ديگر، از جمله تبعيضات رسمی و قانونی در 

سال بر  ۴٣جمهوری اسالمی هستند که طی 
 . زنان ايران تحميل شده است

نيز يکی از فجيع ترين نوع "  ناموسی"قتل های
خشونتی که .  اِعمال خشونت عليه زنان است

قربانيان آن، زنان و دختران جوانی هستند که به 
اتهام دوستی و يا ظن دوستی با مردی ديگر، 
توسط شوهر، پدر، برادر و در مواقعی توسط 

پديده .  ديگر بستگان متعصب خود کشته می شوند
، اگرچه در ظاهر به نظر می "ناموسی"قتل های 

رسد که اقدامی فردی و خانوادگی است که ريشه 
در سنت و فرهنگ عقب افتاده بخش هايی از 
جامعه دارد، اما تجربه تا کنونی نشان داده است 
که جمهوری اسالمی همواره مشوق انجام 

در .  اينگونه جنايات عليه زنان بوده و هست
تمامی اين سال های سپری شده، حاکمان اسالمی  
نه تنها کمترين قدمی در مسير بازدارنگی اين 
پديده فاجعه بار در جامعه بر نداشته اند، بلکه 

دستگاه پروپاگاندای رژيم اسالمی به طور مستقيم 
و غير مستقيم از اجرای قتل های ناموسی حمايت 

 .  هم کرده است
از اين رو، همه کسانی که در دهه های گذشته با 
ناديده گرفتن قوانين ضد زن و چشم پوشی از 
مجموعه تبعيضات حکومتی، سعی کرده اند تا 
مبارزات زنان عليه خشونت و تبعيضات جنسيتی 

فرهنگی و موضوعات را در چهارچوب تنگ 
تغييرات گام به گام عوامل روبنايی و فرهنگی 
جامعه  محدود کنند، عمال هيئت حاکمه ايران را 
تبرئه کرده و دست رژيم را در سرکوب بيشتر 

اين گروه از زنان و مردان .  زنان باز گذاشته اند
ايران با محدود کردن مبارزات زنان در 
چهارچوب مناسبات های فرهنگی و روبنايی، نه 
تنها کمکی به پيشروی مبارزات زنان عليه 
خشونت و بی حقوقی آنان نکرده اند، بلکه به عمد 
يا از سر ناآگاهی، جمهوری اسالمی و نظم 
ستمگرانه موجود را که عامل اصلی اِعمال 
خشونت عليه زنان است، از تيررس سيبل 
مبارزات زنان خارج و در دوره های معينی 
مبارزات بخش های وسيعی از زنان ايران را به 

 . کژراهه کشاندند
اکنون اما جامعه و زنان ما در شرايطی به کلی 

مبارزات .  متفاوت با سال های گذشته قرار دارند
قهرمانانه زنان آگاه و مبارز ايران که از همان 
نخستين روزهای حاکميت جمهوری اسالمی عليه 
پوشش اجباری و ديگر تبعيضات جنسيتی آغاز 

اکنون با عمومی شدن مبارزات قهرمانانه شد، 
زنان و دختران ايران و ايستادگی آنان در مقابل 
رژيمی آدمکش و سفاک، تصوير ديگری از 
زنان ايران را در عرصه بين المللی به نمايش 

تصويری غرور آفرين که اين .  گذاشته است
روزها، جهان و جهانيان را به تحسين واداشته 

 . است

آنچه اکنون در جامعه انقالبی ما جاری است، 
آنچه اکنون در کوچه و خيابان و مدرسه و 

معادله دو سويه ای است که به دانشگاه می گذرد، 
در .  طور همزمان در جنگ و ستيز با يکديگرند

يک سوی اين معادله، جمهوری اسالمی قرار 
دارد که با تمسک به تمامی ابزارهای سرکوب، 
از دستگيری و کشتار و شکنجه و تجاوز گرفته 
تا انواع دروغ بافی و ترفندهای تبليغاتی در 
ابعادی گسترده  در مقابل مبارزات سلحشورانه 

. توده های مردم ايران صف آرايی کرده است
درسوی ديگر اين معادله، غليان آتشفشان خشم 
انقالبی نهفته در جسم و جان زنان و توده های 

امينی در )  ژينا(مردم ايران است که با قتل مهسا 
. تجلی يافته است"  زن، زندگی، آزادی"شعار 

آتشفشان خشم زنان و دختران جوانی که خشم 
انقالبی شان با روسری سوزان در خيابان و 

زنانی که نام .  ميدان های شهر فوران کرده است
و آوازه شان با ايستادگی در مقابل مزدوران 
مسلح جمهوری اسالمی، مرزها را در نورديد و 
گدازه های آتشفشان خشم انقالبی شان به فراسوی 
مرزها رسيد و جهان و جهانيان را به ادای 
احترام در مقابل قهرمانی های زنان سلحشور 

در دو ماه گذشته و در پی .  ايران وا داشته است
تکثير شجاعت و دليری زنان ايران بود، که نام 

و چهره زنان ايران در کنار نام و خاطره " مهسا"
روز   -نوامبر ٢۵خواهران ميرابال برسکوی بلند 

و .  جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان نشست
اين چنين شد که در اين روزهای پيکار و نبرد 
عليه خشونت، نام زنان ايران، فراتر از نام 
خواهران ميرابال در فراسوی جهان به پرواز 

و مبارزات دالورانه زنان "  مهسا"درآمد و ياد 
ايران فراتر از هر نام و نشانی برسکوی افتخار 

روز جهانی مبارزه با خشونت عليه "آفرين 
 .به درخشش در آمد" زنان

بر کسی پوشيده نيست که جمهوری اسالمی در 
تمامی دوران حيات ننگين خود، هر آنچه در 
توان داشت برای منکوب کردن جامعه و به انقياد 

زندان،  .ايران به کار بست زنان درآوردن
کشتار، سرکوب، شکنجه، راه اندازی گشت 
ارشاد و اعدام های دست جمعی زندانيان سياسی، 
هر کدام بخشی از ابزارهای سرکوب طبقه حاکم 
برای درهم شکستن مقاومت زنان و توده های 
مردم ايران و ايستادگی آنان در مقابل ايجاد 

. خفقان و سکوت گورستانی رژيم در جامعه بود
هيئت حاکمه ايران و دستگاه های تبليغاتی آن، در 

بجز سال های نخست   -سال گذشته  ۴٣تمامی 
که اسامی اعدام شدگان را برای ايجاد   -۶٠دهه 

رعب و وحشت در جامعه رسانه ای می کردند، 
پس از آن هر آنچه کشتار کردند، هر آنچه جنايت 
آفريدند و هر تعداد از زندانيان و معترضان را 
که کشتند و اعدام کردند، همه را به انکار 

شيوه ای از انکار مداوم که به کارگيری .  نشستند
و توسل به آن از طرف دستگاه تبليغاتی رژيم در 
دو ماه گذشته با وقاحت و بالهت بيشتری نسبت 

 . به دوره های قبل رواج پيدا کرده است
آنچه اکنون در جامعه می گذرد، آنچه در دو ماه 
گذشته به صورت هر روزه در کف خيابان ها 
جاری است، عالوه بر قهرمانی و دالوری های 
زنان که روز به روز شکوفاتر می شود، در 
سوی ديگر اين دالوری ها، کشتار و اعمال 
خشونت بی حد و حصر طبقه حاکم شکل گرفته 
است که به وحشيانه ترين شکل ممکن عليه توده 

١٠از صفحه   

 زنان ايران ايستاده 
 نوامبر ٢۵بر سکوی بلند 
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کشتار .  های بپاخاسته مردم ايران اعمال می شود
و خشونتی غير قابل تصور که بيش ار همه روی 
مبارزات زنان و دختران جوان متمرکز شده 

، روز شروع موج ١۴٠١شهريور  ٢۶از .  است
جديد خيزش و قيام توده های مردم ايران تا به 

نفر به دست  ۴۴۵، دست کم )ششم آذر(امروز 
عالوه .  آدمکشان جمهوری اسالمی کشته شده اند

بر تعداد باالی زنانی که در اين مدت کوتاه جان 
کودک و نوجوان نيز با شليک  ۶٣باخته اند، 

گلوله و ضربات باتوم نيروهای امنيتی جان خود 
در اين ميان، آنچه حيرت .  را از دست داده اند

آور است شيوه وقاحت بار جمهوری اسالمی در 
انکار کشتار زنان و مردان، بخصوص کودکان و 
دختران نوجوان است که دستگاه های تبليغاتی 

 . رژيم به شکل بی سابقه ای در پيش گرفته اند
امينی، پس از دستگيری توسط )  ژينا(مهسا 

نيروهای گشت ارشاد، بر اثر ضربات وارده بر 

ساله، در شامگاه  ٢٢سر و پيکر اين دختر جوان 
جمهوری اسالمی اما .  شهريور جان باخت ٢۵

کشتن او را انکار کرد و با وقاحت تمام علت 
نيکا .  عنوان کرد"  بيماری زمينه ای"مرگ را 

 ٢٩ساله، روز  ١٧شاکرمی، دختر دانش آموز 
شهريور، پس از حضور در تجمع اعتراضی 
بلوار کشاورز تهران، توسط نيروهای امنيتی 
دستگير و همان شب زير ضربات باتوم و 

. شکنجه به شکل غريبانه ای کشته شد
سرکوبگران رژيم، پس از ده روز جنازه او را 

٨از صفحه   

 زنان ايران ايستاده 
 نوامبر ٢۵بر سکوی بلند 

تحويل خانواده دادند و بازپرس مزدور پرونده در 
"مورد مرگ نيکای نوجوان نوشت  :٣٠ 
ساله  ١٧شهريورماه جاری پيکر بی جان دختر 

پزشک ".   ای در حياط خلوت يک خانه کشف شد
قانونی نيز علت مرگ را وارد شدن ضربه يک 

حديث .  بر سر نيکا عنوان کرد"  جسم سخت"
گلوله  ٣شهريورماه به ضرب  ٣٠نجفی، در 

نيروهای امنيتی برای اخذ تعهد، .  کشته شد
سرکوبگران رژيم .  خانواده را تحت فشار گذاشتند

می خواستند پدرش را وادار کنند تا بگويد که 
حديث سکته مغزی کرده يا به مرگ طبيعی مرده 

اما به گفته مادر حديث نجفی، آن ها با .  است
. وجود فشارهای وارده حاضر نشدند تعهد بدهند
. نمونه ديگر، شيرين عليزاده خوانساری است

شهريور در حالی که از  ٣١شيرين عليزاده، در 
داخل ماشين مشغول فيلمبرداری از تجمعات 
اعتراضی بود، با شليک مستقيم ماموران امنيتی 

جسد او به مدت يک ماه به گروگان .  کشته شد
گرفته شد تا با تهديد و ارعاب، خانواده را به 

در جواز دفن شيرين عليزاده، .  سکوت بکشانند
]" گلوله[اصابت شئی فلزی شتابدار "علت فوت 

سارينا اسماعيل زاده، دانش .  عنوان شده است
ساله نيز، روز  اول مهر با  ١۶آموز نوجوان 

ضربات باتوم نيروهای امنيتی در اعتراضات 
رئيس دادگستری استان .  مهر شهر کرج کشته شد

البرز، دليل جان باختن سارينای نوجوان را 
اسرا پناهی، .  عنوان کرد"  سقوط از ارتفاع"

دانش آموز اردبيلی نيز در داخل دبيرستان با 
ضربات ماموران امنيتی به قتل رسيد، رژيم اما 

غزاله .  اعالم کرد"  خودُکشی"علت مرگ او را 
چالوی، مهسا موگويی، آرنيکا قائم مقامی، 
فرشته احمدی، نسرين قادری، پريسا بهمنی، 
سارينا ساعدی، نسيم صدقی، بهناز افشاری، 
نسرين قادری و ده ها زن و مرد و دختران جوان 

های دو ماه اخير  و نوجوان ديگر از جمله کشته
هستند که رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی کشته 
شدن آنان را با ضربات باتوم  و شليک نيروهای 

مهسا موگويی .  امنيتی بکلی انکار کرده است
ساله، روز چهارم آبان در  ١۵دانش آموز 

فوالدشهر اصفهان به وسيله اسلحه ساچمه ای 
اما دستگاه سرکوب رژيم کشتن او را  کشته شد،

ساله،  ١٧آرنيکای .  نسبت داد"  افراد ناشناس"به 
مهر بر اثر ضربات باتوم به ُکما رفت و  ٢٠روز 

بازپرس ويژه قتل .  ده روز بعد جان باخت
دادسرای امور جنايی تهران، روز دوم آبان علت 

سقوط از بالکن اتاق خواب "مرگ آرنيکا را 
غزاله چالوی، روز ".  اعالم کرد ]طبقه پنجم[

مهر در شهر آمل در حالی که مشغول فيلم  ٣٠
گرفتن از معترضان خيابانی بود به ضرب گلوله 

رژيم .  سرکوبگران جمهوری اسالمی کشته شد
فردی "اما کشتن او را انکار کرد و مدعی شد که 
 ".از درون جمعيت به وی شليک کرده است

اسامی ذکر شده تنها مشتی از خروار هستند که 
در دو ماه گذشته با خشونت و وحشيگری تمام 
توسط جمهوری اسالمی کشتار شده اند، اما طبقه 
حاکم مثل هميشه با وقاحت و بی شرمی تمام از 
پذيرش اين همه جنايت سر باز زده و با کمک 
دستگاه های تبليغاتی و امنيتی خود به انکار 

 . کشتار زنان و مردان نشسته است
اين همه انکار در شرايطی است، که اين روزها، 
در همزمانی روز جهانی مبارزه با خشونت عليه 
زنان، جهان به ستايش دالوری زنان جوان و 

زنان قهرمانی که از . نوجوانان ايران نشسته است
" خواهران ميرابال"مرگ و هم سرنوشتی با 

زنان دالوری که در .  هراسی به دل راه نداده اند
کف خيابان ها سلحشورانه قد بر کشيده اند، 
آزادی خود را طلب کرده اند و در اين راه، آن 
چنان پای فشرده اند که همراهان بسياری از هر 
جنس و سن، و از قشر، طبقه  و مسلک به 

. گردشان جمع شده و نام شان را فرياد می کنند
زنان و دختران جوان و نوجوانی که اکنون با 

روز جهانی   -نوامبر ٢۵افتخار بر سکوی بلند 
 .ايستاده اند -مبارزه با خشونت عليه زنان

  

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

خاطره خواهران ميرابال و پيکار مستمرشان 
جهت احقاق آزادی و کسب حقوق مدنی و 
دموکراتيک توده های کشور دومينيکن، آنان را 
به سمبل احترام و الهام بخش زنان و مردان 
جهان برای مبارزه با هرگونه خشونت و سرکوب 

خشونت و بی حقوقی عليه .  عليه زنان تبديل کرد
زنان اگر چه خصلتی طبقاتی دارد و کم و بيش 
در تمامی نظام های طبقاتی اِعمال می شود، اما 
در ايران تحت حاکميت دولت دينی، اعمال 

سال گذشته آنچنان  ۴٣خشونت بر زنان  طی 
وحشتناک بوده است که نوع و ميزان آن با کمتر 

 . کشوری در جهان معاصر قابل قياس است
جمهوری اسالمی به عنوان يک دولت دينی که 
در آن دين و دولت به عريان ترين شکل ممکن 

١٠ 

١از صفحه   

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
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در هم تنيده است، در تمامی سال های حيات خود 
خشونت عليه زنان را به صورت مدون، قانونی 
و سيستماتيک در تمامی عرصه های خصوصی، 

 .  اجتماعی و سياسی اعمال کرده است
که هيئت حاکمه ايران و دستگاه های تبليغاتی آن 

منافع سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک شان بر 
پايه تبعيضات جنسيتی و اِعمال خشونت و 
نابرابری عليه زنان استوار است، با تکيه بر 
آموزه های خرافاتی فقه و شريعت اسالمی طی 

سال گذشته خشونت عليه زنان را به امری  ۴٣
عادی و مرسوم در خانه و خيابان و جای جای 

 . جامعه تبديل کرده است
از ميان مجموعه تبعيضات و بی حقوقی هايی که 

 نوامبر ٢۵زنان ايران ايستاده بر سکوی بلند 

 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
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