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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

١٢درصفحه         

٢درصفحه   

١١درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 تالقی دو تابستان 
 

، ١٣۶٧از قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 
تابستانی مخوف .  سی و سه سال گذشته است

برای زندانيان، تابستانی تفتان برای خانواده ها، 
تابستانی نفس گير برای عموم توده های مردم 

تابستانی با روزهای بلند که ناقوس مرگ .  ايران
. در زندان های سراسر کشور به صدا درآمد

تابستانی مرگبار که به فتوای مستقيم خمينی، بيش 
هزار زندانی سياسی در اتاق های مرگ به  ۵از 

تابستانی پر رنج، تابستانی .  دار آويخته شدند
عذاب آور، تابستانی خوفناک که روزهای مرداد 
آن با قتل عام زندانيان مجاهد رقم خورد و 
شهريور آن، با کشتار زندانيان چپ و کمونيست 

 . در آميخت
، اولين سری از جنايات ۶٧کشتار تابستان 

جمهوری اسالمی نبود، بلکه فاجعه بارترين آن 
کشتاری که هيچوقت متوقف نشد و به .  بود

تازه .  اشکال مختلف تا به امروز ادامه يافته است
ترين نمونه آن کشتار مردم ايران در دوران 
اپيدمی کرونا است که هر روزه صدها نفر جان 

 . می بازند
تاريخ سراسر نکبت بار اين نظام اسالمی، از 
همان روزهای نخست به قدرت رسيدن، با قتل و 
اعدام و شکنجه و زندان و دار و درفش در 

شروع اين روند بی پايان کشتار و مرگ، . آميخت
، با اعدام های بدون محاکمه در ۵٧بهمن  ٢۶از 

پشت بام مدرسه رفاه علوی قم کليد خورد و پس 
از آن در اندک زمانی سراسر ايران را فرا 

 . گرفت
، روز شمار يورش و سرکوب و ۵٨فروردين 

، ۵٨مرداد .  کشتار مردم ترکمن صحرا شد
دستور جهاد خمينی عليه مردم کردستان صادر 

بهمن .  شد، و کردستان يکسره به خون نشست
، روز شمار يورش دوم به گنبد و ترکمن ۵٨

بهمن خونباری که روز شمار .  صحرا آغاز شد
پايانی آن، با ترور توماج، مختوم، واحدی و 
جرجانی، چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن 

کشتارهايی که همچنان ادامه .  صحرا نوشته شد
 . يافت و هرگز نقطه پايانی بر آن گذاشته نشد

 ٢٠سرانجام نزديک به  ١۴٠٠مرداد  ٢٠روز 
ای که  ماه پس از شيوع کرونا در ايران، خامنه

" ای گذرا مسئله"شيوع کرونا را  ٩٨در اسفند 
برای جلوگيری "  ای بهانه"ناميده بود و مدتی بعد، 

توليدات "از شرکت مردم درانتخابات مجلس و 
ی بيولوژيکی به ايران خوانده  را حمله"  آمريکا

وضعيت اول و فوری "را " وضعيت کرونا"بود، 
وی همچنين در سخنان خود .  اعالم کرد"  کشور

  ٨درصفحه 

  ۶درصفحه 

۵درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣٣شماره    ١۴٠٠مرداد   ٢۵ –سال  چهل و سه

 ای در کشتار مردم ايران نقش خامنه

های مردم ايران متحد  در شرايطی که عموم توده 
و يکپارچه در سراسر کشور برای سرنگونی 
رژيم ستمگر جمهوری اسالمی به پا خاسته و در 

جا صدای نابود باد جمهوری اسالمی بلند  همه
است، هفته گذشته اتفاقی  در نقده رخ داد که 
چيزی جز تالش مرتجعين  برای ايجاد شکاف و 

 . های مردم ايران نبود دشمنی در ميان توده

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

برای تأمين واکسن "  تالش مضاعف"به لزوم 
" چه توليد داخلی"و "  چه از راه واردات"کرونا 

گرچه شايد اين به ظاهر فرمان، .  اشاره کرد
بارقه اميدی را در دل برخی برافروخته باشد، اما 

تر همين سخنرانی کوتاه نشان  بررسی دقيق
های مذبوحانه  دهد که اين نيز از جمله تالش می

جمهوری اسالمی برای فرو خواباندن خشم مردم 
 . است

 
تپه امروز يکشنبه  اعتصاب کارگران مبارز هفت

وارد سی و چهارمين روز خود  ١۴٠٠مرداد ٢۴
بيش از يک ماه است که کارگران .  شده است

تپه با تجمع هرروزه در مقابل فرمانداری  هفت
شهر شوش، خواهان تعيين تکليف قطعی 

تپه و  وضعيت کشت و صنعت نيشکر هفت

 گرايی" صنفی"تپه و مقابله با  آگاهی سياسی در هفت

های انتشاريافته، بعدازظهر روز  بر طبق گزارش
مرداد، در جريان يک نزاع بر سر  ١۶شنبه 

مسائل مالی، يک جوان کرد توسط يکی از 
اوباشان  شهر و از وابستگان علی زنجانی 
حسنلويی نمايندۀ نقده در مجلس ارتجاع اسالمی 

رسد و صاحب مغازه نيز زخمی  به قتل می
 .شود می

 ضرورت و اهميت 
 مبارزه برای

 آزادی تمامی 
 زندانيان سياسی 

 تالش ارتجاع برای ايجاد دشمنی
 های ساکن ايران در ميان مردم مليت 

 برگزاری پيکت اعتراضی در ونکوور کانادا
 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 نوری، آغازيست برای به محاکمه کشاندن حميد دادگاه 

 !همه جنايتکاران جمهوری اسالمی
 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 در مورد رويداد نگران کننده شهر نقده

 
 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ وکمونيست 
 در محکوميت ترور موسی باباخانی در اقليم کردستان
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١از صفحه   

 تالقی دو تابستان 

۴درصفحه   

، دانشگاه ها تحت عنوان ۵٩هفته اول ارديبهشت 
خرداد  ٣٠.  سرکوب شدند"  انقالب فرهنگی"

، سر آغازی برای قلع و قمع عنان گسيخته ۶٠
سازمان های سياسی، دستگيری، بازداشت و 

. کشتار توده های بی دفاع مردم ايران شد
سرکوب و کشتاری سيستماتيک که در سال های 

با دستگيری ده ها هزار نفر از  ۶٠نخستين دهه 
نيروهای مبارز و آزادی خواه و کمونيست 
شروع شد و با شکنجه و حبس و قتل و اعدام 

. هزاران تن از دستگير شدگان تداوم يافت
سرکوب و کشتاری که سرانجام در تابسان خونين 

به اوج رسيد و کابوس مرگ سراسر ايران  ۶٧
هيئت های ويژه مرگ با اسم رمز .  را فرا گرفت

. در زندان ها حضور يافتند"  هيئت عفو"
زندانيان، يک به يک در مقابل اعضای هيئت 

می "  هيئت عفو"مرگ که به دروغ خود را 
خروجی اين احضار و .  ناميدند، احضار شدند

بازجويی و پرسش و پاسخ اما، نه عفو بود و نه 
که همانا اعدام بود و مرگ بود و حلق .  آزادی

. آويز شدن هزاران زندانی سياسی بر طناب دار
هزار زندانی سياسی که در  ۵پرپر شدن بيش از 

 . گورهای بی نام و نشان دفن شدند
خروجی فتوای خمينی جالد اما، فقط کشتار و 

خروجی آن .  اعدام جمعی زندانيان سياسی نبود
تابستان تفتان، سوگوار و سياه پوش شدن انبوه 
مادران و پدران و خانواده های داغداری بود، که 

خانواده .  هر تابستان داغ شان تازه تر می شد
سال عالوه بر رنج و سختی از  ٣٣هايی که طی 

دست دادن فرزندان خود، با انواع سرکوب و 
. فشارهای امنيتی جمهوری اسالمی مواجه شدند

مادرانی که به جرم دفاع از فرزندان خود، مورد 
. مواخذه و پيگيری و بازجويی قرار گرفتند

اعمال اين هم رنج و سختی و مشقت اما، سد راه  
آنان از سرکوب .  مسير دادخواهی آنان نشد

بازجويی و احضار نهادهای امنيتی را .  نهراسيدند
به هيچ گرفتند، در زير فشارهای امنيتی، جمعه 

با مادران .  های خاوران را سازماندهی کردند
يکی شدند، در جمع های  ۶٠جان فشاندگان دهه 

بزرگتر، درد مشترک را فرياد زدند، در مقابل 
سياست های رژيم برای تخريب خاوران و ديگر 
گورهای جمعی بی نام، ايستادگی کردند، اذيت و 

طی .  آزار را به جان خريدند، اما از پای نيافتادند
. سال، متحد و يکپارچه در کنار هم ماندند ٣٣

مقاومت و ايستادگی آنان در مقابل سرکوبگران 
جمهوری اسالمی، به کارزار دادخواهی نيرو 
بخشيد، کم کم صدايشان در بيرون از مرزها 

زندانيان سياسی جان بدر برده از .  شنيده شد
سازمان .  ، پژواک صدای آنان شدند۶٧کشتار 

های سياسی، نيروهای چپ و کمونيست و 
نهادهای دمکراتيک بر کوشش و مبارزه و تالش 
خود در زنده نگه داشتن ياد و تالش های 

و به طور  ۶٠مبارزاتی جان فشاندگان دهه 
افزودند،   ۶٧اخص قتل عام شدگان تابستان 

نهادهای دمکراتيک با برپايی دادگاه های مردمی 
و کشاندن پرونده جنايات جمهوری اسالمی در 
عرصه بين المللی، به صدای دادخواهی مادران 

 . خاوران را پژواک بيشتری بخشيدند
با رساتر شدن صدای دادخواهی مادران خاوران 

و همه آنانی که بی وقفه در مسير اين دادخواهی 
گام بر می داشتند، به مرور نهادهای بين المللی 
حقوق بشری نيز موضع شان را نسبت به 

سازمان حقوق .  جمهوری اسالمی تغيير دادند
بشر و عفو بين الملل پس از سال ها سکوت، 

جنايت عليه "را مصداق بارز  ۶٧کشتار تابستان 
، به ٩۶خيزش انقالبی ديماه .  خواندند"  بشريت

جنبش دادخواهی مادران خاوران شتاب بيشتری 
، ٩٧سازمان عفو بين الملل، در تابستان .  بخشيد

اسرار به "صفحه ای  ٢٠٠با انتشار گزارش 
را  ۶٧بار ديگر نه تنها کشتار "  خون آغشته

جنايت عليه بشريت خواند، بلکه احضار و تهديد 
و اعمال فشارهای امنيتی بر خانواده ها، تخريب 
گورها و کتمان تاکنونی نام و نشان هزاران 
زندانی جان فشانده را تداوم جنايت عليه بشريت 
دانست و خواهان پيدا کردن راه کاری برای 

 .پاسخگو کردن جمهوری اسالمی شد
، ٩۶با خيزش سلحشورانه مردم ايران در ديماه 

بحران انقالبی .  جامعه وارد مرحله نوينی شد
اعتصابات کارگری و .  جامعه را فرا گرفت

اعتراضات توده ای در کارخانه و کف خيابان ها 
نقطه عطف ديگری در  ٩٨قيام آبان . شدت گرفت

بحران انقالبی شدت .  مبارزات مردم ايران شد
. تحوالت سياسی در جامعه شتاب گرفت.  يافت

شکست و ناپايداری جمهوری اسالمی بر همگان 
در پی گسترش علنی مبارزات .  آشکار شد

کارگران و توده های مردم ايران، رژيم در 
صدای .  عرصه جهانی باز هم منزوی تر شد

، مادران ٨٨دادخواهی مادران خاوران، مادران 
و خانواده های داغدار هواپيمای  ٩٨، مادران ٩۶

سرنگون شده اوکراينی در عرصه بين المللی 
رساتر شدن پژواک صدای .  پژواک بيشتری يافت

دادخواهی، گسترش اعتصابات و مبارزات علنی 
توده های مردم ايران، جملگی شرايطی را عليه 
هيئت حاکمه ايران رقم زدند، که اوضاع جهانی 
ديگر همانند دهه های گذشته نعل به نعل به نفع 

 . جمهوری اسالمی پيش نمی رود
 –در چنين شرايطی از تشديد بحران سياسی 

سال برای  ٣٣انقالبی حاکم بر کشور، پس از 
خانواده ها و عموم مردم ايران تابستان ديگری 

تابستانی متفاوت از تابستان خونين .  رقم خورد
ويژگی اين تابستان، محاکمه حميد نوری در .  ۶٧

، ۶٧حميد نوری، در تابستان .  دادگاه سوئد است
او،  .  کمک داديار زندان گوهردشت کرج بود

يکی از هزاران آدمکش جمهوری اسالمی است 
هيئت "که در گزينش زندانيان برای رفتن به نزد 

و سپس انتقال آنان برای اجرای حکم "  مرگ
دادگاه حميد .  اعدام نقش به سزايی داشته است

در  ١۴٠٠مرداد  ٢١تا  ١٩نوری در روزهای 
 ٩دادگاهی که به مدت .  استکهلم سوئد آغاز شد
حميد نوری، در روز نهم .  ماه ادامه خواهد داشت

به هنگام ورود به سوئد با حکم  ٢٠١٩نوامبر 
دادستانی اين کشور در فرودگاه استکهلم 

ماه بازداشت، با  ٢٠نوری پس از .  بازداشت شد
هزار صفحه  ١٠صفحه کيفرخواست،  ۴۴

بازجويی، به اتهام مشارکت در کشتار زندانيان 
" قتل"، "نقض فاحش قوانين بين الملل"سياسی، 

در دادگاه استکهلم "  جنايت عليه بشريت"و 

شاکيان و شاهدان شناسايی .  محاکمه می شود
نفر از زندانيان جان بدر  ١٠٠حميد نوری حدود 

برده در زندان گوهردشت و خانواده های 
زندانيان جان باخته اين زندان در کشتار تابستان 

 . هستند ۶٧خونين 
سال از آن تابستان خونين، اکنون  ٣٣با گذشت 

همه ما، از خانواده های زندانيان جان فشانده 
، از ۶٧گرفته تا زندانيان بازمانده از کشتار 

مادران خاوران گرفته تا جنبش دادخواهی، از 
شکنجه شدگان و سرکوب شدگان تمامی اين سال 
ها گرفته تا عموم توده های مردم ايران با تالقی 

تابستان اول، که کابوس .  دو تابستان مواجه هستيم
مرگ بر زندان های ايران نشست، لبخند بر لبان 
مادران خشکيد، غبار اندوه بر کشور نشست و 

تابستان .  ايران يکسره سوگوار و سيه پوش شد
تابستانی که گوشه ای .  است ١۴٠٠دوم، تابستان 

ساله تمامی خانواده های  ۴٢از دادخواهی 
. داغدار و عزيز از دست داده به بار نشست

تابستانی که اينبار، آن لبخند گم شده از سال های 
دور و دراز به يغما رفته با تبسمی از خوشحالی 

 . به سوی مردم ايران باز گشت
برای زندانيان و خانواده های آنان،  ۶٧تابستان 

تابستان آن سال برای مردم .  کابوس مرگ بود
. ايران روزهای سوگ و درد و سياه پوشی بود

در آن سال، در روزهای پايانی هفته اول مرداد، 
روز شمار .  کشتار سراسری زندانيان کليد خورد

کشتار زندانيان در زندان گوهردشت کرج، 
زندانی که حميد نوری معاون داديار آن زندان 

روز شماری که تا .  بود، از پنجم مرداد آغاز شد
در روز شمار مرداد و .  شهريور ادامه يافت ٢۵

، هر روز تعدادی از زندانيان  بر ۶٧شهريور 
هر روز جان های شيفته ای با .  سر دار رفتند

هر روز مردم ايران شاهد .  زندگی وداع کردند
اکنون بعد .  مرگ بيشتری از عزيزان خود شدند

سال از آن روزشمار خونين، با  ٣٣از گذشت 
مواجه شده  ١۴٠٠روزشمار ديگری در تابستان 

 .ايم
 ٢١و  ٢٠و  ١٩دادگاه حميد نوری در روزهای 

سال پيش در مرداد  ٣٣.  آغاز شد ١۴٠٠مرداد 
، اين روزها مصادف با اوج کشتار زندانيان ۶٧
در نخستين روزهای روزشمار دادگاه حميد .  بود

نوری، اسامی همه آن جان های شيفته ای که 
توسط هيئت مرگ خمينی بر دار شدند، توسط 

در روز .  دادستان پرونده يک به يک اعالم شدند
، همه اين زندانيان جان باخته ۶٧شمار مرداد 

توسط حميد نوری انتخاب و به نزد هيئت مرگ 
در روزشمار دادگاه حميد نوری، .  فرستاده شدند

اينبار اما نه .  همان اسامی دوباره قرائت می شوند
برای انتقال به اتاق مرگ، بلکه در قالب 

 ٣٣کيفرخواستی برای محکوميت حميد نوری که 
سال پيش در چنين روزهايی طناب دار را بر 

 . گردن آنان آويخت
اينکه دادگاه حميد نوری چگونه پيش خواهد 
رفت، اينکه در پايان اين دادگاه طوالنی، قضات 
چه رأيی برای محکوميت او خواهند داد، اينکه 
سرنوشت نهايی اين پرونده در معامله با 
جمهوری اسالمی گره خواهد خورد يا نه، بر 

با اين همه و با علم به اينکه .  کسی معلوم نيست
اتحاديه اروپا و کشورهای تابعه آن تاريخچه ای 
پر از مماشات با جمهوری اسالمی دارند، با اين 
وجود برگزاری اين دادگاه، نوع و کيفيت قرائت 
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۴درصفحه   

١از صفحه  شريک بودند، بر توليد سريع و "  ساز واکسن" 
مقامات رژيم در .  انبوه واکسن داخلی تأکيد داشتند

گويی درباره معجزات و توان خود در  اغراق
جا پيش رفتند که حتا مدعی  توليد واکسن تا بدان

واکسن و تبديل ايران به يکی از "  صادرات"
ای نيز  خامنه!  سازی جهان شدند های واکسن قطب
"زده مدعی شد ذوق جوانان ما منتظر واکسن : 

." برخی کشورهای بخيل خارجی نماندند
های مشکوکی که هنوز مستندات علمی  واکسن

ها  ها منتشر نشده و با آن که قرار بود ميليون آن
دوز از آن تا پايان بهار يا در تابستان تحويل 

مرداد، تنها يک  ١٣وزارت بهداشت شود اما تا 
 .هزار دوز تحويل داده شده است ٨۵٠ميليون و 

گذشت زمان، ظن بسياری از مردم به فساد و 
نقش مافيای دارو در عدم تأمين واکسن را به 

ای با  خامنه ٩٩در فروردين .  اثبات رساند
برداشت يک ميليارد دالر از صندوق توسعه ملی 

در مهر ماه، .  برای مقابله با کرونا موافقت کرد
 ٧٠رئيس کميسيون بهداشت مجلس از گم شدن 

در اين ميان اين .  درصد اين مبلغ خبر داد
های خارجی بودند که در بازار آزاد در  واکسن

شدند و  ها تومان دست به دست می قبال ميليون
ها و داروهايی بودند که  مواد بهداشتی و ماسک

تر و  ها کمياب ها و بيمارستان در داروخانه
شدند، اما در بازار آزاد به  تر می کمياب
 .شدند هايی چند برابر يافت می قيمت

ها تعلل در واکسيناسيون و  اکنون پس از ماه
ها هزار تن، مقامات مختلف به ميان  مرگ ده

ای از روند و علل عدم  اند و هر يک گوشه آمده
تأمين واکسن و رد پای مافيای دارو را فاش 

ای با برداشت  خامنه ٩٩در فروردين .  سازند می
يک ميليارد دالر از صندوق توسعه ملی برای 

در مهرماه، رئيس .  مقابله با کرونا موافقت کرد
درصد اين مبلغ  ٧٠کميسيون مجلس از گم شدن 

های گذشته به رغم ورود محدود  در ماه.  خبر داد
ها سر از بازار آزاد  های خارجی، آن واکسن

های چند ميليونی در حال  درآوردند و به قيمت
زالی، رئيس ستاد کرونای .  خريد و فروش هستند

اجازه خريد واکسن ندادند، چون "گويد  تهران می
ميليون يورو   ٧٢٠"، "کردند گران است فکر می

خرج رمدسيوير کرديم، اين پول را بايد خرج 
 ۶واکسن "گويد،  ديگری می".  کرديم واکسن می

يورويی آسترازنيکا را به بهانه گرانی تأييد 
و به "  دالری خريدند ١۵نکردند، ولی سينوفارم 

گذشته از آن روشن شده است که .  همين ترتيب
يک ميليارد دالر برای توليد واکسن برکت هزينه 

ای بنا به برخی برآوردها  هزينه.  شده است
. توانست چند صد ميليون نفر را واکسينه کند می

های  دهند نمايشی که در ماه اين شواهد نشان می
اخير در مورد عدم امکان واردات واکسن و توليد 
واکسن داخلی بر صحنه رفته بود، سناريويی بيش 

های متعلق به  تر سرمايه برای چپاول هر چه بيش
مردم نبوده است، حتا به قيمت بيماری صدها 

 .های مردم ها هزار تن از توده هزار و مرگ ده
از جمله داليل ديگر برای باورناپذيری ادعاهای 
رهبر و سران رژيم در مورد رسيدگی به 

آشکارا  ٩٩رهبر جمهوری اسالمی در آذر .  شد
 –های خارجی  اعالم کرد که وی ورود واکسن
به ايران را   –انگليسی، آمريکايی و فرانسوی 

ممنوع کرده و آن را به مسئوالن نيز اطالع داده 
برای توجيه اين فرمان نيز به دستاويزهايی .  است

اگر "از جمله اين که .  مضحک توسل جست
اگر " "خواهند به ما بدهند؟ واکسن دارند چرا می

واکسن دارند پس چرا اين تعداد در روز کشته 
مجيزگويان ...."  اگر واکسن دارند"، "دهند می

آمريکا برای به   واکسن را پروژه"دربارش نيز 
، "های دشمن توطئه"، "زانو درآوردن ايران

تالش برای "، "دستکاری ژنتيکی"تالش برای 
بر مردم ايران و مزخرفاتی "  تست واکسن

واکنشی آشنا در تاريخ .  چنينی معرفی کردند اين
که اميرکبير دستور  ١٨در اواخر قرن .  ايران

واکسيناسيون عمومی آبله را صادر کرد، آخوندها 
برای وارد "  دسيسه کفار"و دعانويسان آن را 

کردن اجنه به خون مسلمانان خواندند و با آن 
 .مخالفت کردند

ها، به تدريج بنا به اظهارات  اکنون پس از ماه
خود مقامات روشن گرديده که امکان تهيه واکسن 

ای  وجود داشته است، اما پس از دستور خامنه
های واردات مسدود  تمام سفارشات لغو و راه

در ژانويه حسن روحانی مدعی شد، .  گشته است
دولت مشکالت خريد واکسن از طريق ساز و 
کار کوواکس را حل کرده است و مسئوالن 
وزارت بهداشت نيز اعالم کردند که با کوواکس 

هزار دوز واکسن  ٨٠٠ميليون و  ١۶برای خريد 
قرارداد بسته شده است که به علت دستور 

دبير کل جمعيت هالل .  ای فعال منتفی است خامنه
توانست از  احمر فاش کرده است که اين نهاد می

واردات واکسن را آغاز کند، اما  ٩٩بهمن 
ظريف، .  مجوزی برای آن صادر نشده است

وزير سابق امور خارجه زبان باز کرده و 
ميليون دوز واکسن  ٢٠مقدمات خريد : "گويد می

از اروپا فراهم شده بود، اما يک نهاد حکومتی با 
هايی نه از روی  افشاگری."  آن مخالفت کرد

خيرخواهی و دلسوزی برای صدها هزار بيمار و 
چون هميشه در پی اختالفات  باخته، بلکه هم جان

جناحی و با هدف انداختن تقصيرها بر دوش باند 
سياسی رقيب، به ويژه در دوران تغيير رئيس 

 .جمهور و کابينه
به جز تالش سوداگران دارويی رقيب برای 
تخصيص بودجه به خريد واکسن از کشورها يا 

کرد، تالش برای  شان می منابعی که سودی نصيب
های گذشته از ديگر  توليد واکسن داخلی در ماه

واکسنی که .  موانع بر سر راه واردات واکسن بود
بسياری از کارشناسان بهداشتی و دارويی داخلی 

، "توهين به شعور علمی داروسازان"نيز آن را 
ای  بهانه"و "  غيرعلمی و ناشی از شتابزدگی"

با وجود .  اعالم کردند"  برای عدم تأمين واکسن
اين رهبر رژيم و مقامات بهداشتی و درمانی 
رژيم که هر يک در منافع يکی از رقبای 

ای طی سخنانش به رئيس جمهور منصوب  خامنه
آوری  جمع"داد تا با "  االجل ضرب"يک هفته 

کاری "  ها گيری درباره آن پيشنهادها و تصميم
گيری پيک  رغم اوج فرمانی گويای آن که به.  بکند

مهلک پنجم و آمار هولناک ابتال و مرگ، فاقد 
عزمی برای مقابله با کرونا، چرا که اگر حقيقتی 

پيشنهادها و "بود، به  در آن می
 ٢شد که نزديک به  هايی رجوع می" گيری تصميم

سال است توسط متخصصان و کارشناسان 
شده و در " آوری جمع"بهداشتی و پزشکی جهانی 

اند؛  بسياری از کشورهای جهان به اجرا درآمده
چنان که اکنون برخی کشورها را در مهار 

ها را به مرحله بازگشايی  اپيدمی موفق کرده و آن
 .اند يا آغاز بازگشايی رسانده

در اوايل شيوع بيماری برخی از مقامات سياسی 
کشورها بر اين نظر بودند که در پی ابتالی 

ايمنی "توانند پس از مدتی به  همگانی، می
نظری که در پی گسترش .  دست يابند"  جمعی

سريع بيماری و آمار باالی مرگ و مير و فشار 
بر سيستم درمانی و بهداشتی و هشدارهای 
کارشناسان درباره ناکارآيی اين سياست در نبود 

در نتيجه به .  واکسن از اجرايش منصرف شدند
هايی از جمله شهربندان  اجرای پروتکل

گذاری اجتماعی،  ، قرنطينه و فاصله)داون الک(
. يعنی تنها راه مهار شيوع بيماری روی آوردند

بند،  اقدامی که به جز مواردی معدود، آن هم نيم
دليل نيز آن بود که .  در ايران به اجرا گذاشته نشد

های سياسی  در کشورهای برخوردار از آزادی
مسئوالن دولتی در برابر افکار عمومی ناچار به 

پاسخگويی هستند، اما سران سياسی يک  
توانند به سهولت سياست  حکومت استبدادی می

را در پيش گيرند، بی آن که در "  ايمنی جمعی"
 .برابر عواقب آن پاسخگو باشند

يی، اختصاص  ها ی اجرای چنين پروتکل الزمه
های ناشی از  منابع مالی برای تأمين زيان

شهربندان و تعطيلی کسب و کارها و نيز ارائه 
تجهيزات بهداشتی و ضدعفونی کننده رايگان يا 

ای که سران جمهوری  هزينه.  ارزان به مردم بود
وجه حاضر به پرداخت آن نبودند  اسالمی به هيچ

ی بسيار  و هنوز هم با وجود شيوع سويه
خطرناک و مسری موسوم به دلتا و آمار مرگبار 

 . ابتال و مرگ و مير حاضر به اجرای آن نيستند
در پی کشف واکسن، و تأييد چند واکسن اوليه 

ديگر "  پيشنهاد"توسط سازمان بهداشت جهانی، 
کارشناسان جهانی بهداشت، واکسيناسيون هر چه 

تر اکثريت جمعيت بود تا جامعه به درصد  سريع
امری که .  معينی از ايمنی و مهار اپيدمی برسد

پس از وعده و .  باز هم در ايران اجرا نشد
هايی از قبيل  جويی وعيدهای سرخرمن و بهانه

ها و سخنان ضد و نقيض مقامات مختلف  تحريم
درباره سفارش يا عدم سفارش واکسن، امکان يا 

ها و غيره، سرانجام  عدم امکان انتقال پول واکسن
يکی از علل عدم تالش برای خريد واکسن روشن 

 ای در کشتار مردم ايران نقش خامنه

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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٢از صفحه  ٣از صفحه    

 ای در کشتار مردم ايران نقش خامنه

وضعيت اول و "به عنوان "  وضعيت کرونا"
ای  در همين سخنرانی خامنه"  فوری کشور

در شرايطی که واکسن کافی وجود .  مشهود است
های مهار بيماری و کاهش  ندارد، يکی از راه

باختگان، طبق تجربه  تعداد بيماران و جان
گذاری  جهانی، اجرای سياست قرنطينه و فاصله

ترين  ای که در کوچک خامنه.  اجتماعی است
کند و احکام حکومتی صادر  مسايل دخالت می

کند با شانه خالی کردن از زير با مسئوليت،  می
ستاد "تشخيص لزوم قرنطينه و تعطيلی آن را به 

اما در عين حال برگزاری . حواله داد" ملی کرونا
مايه "را "  مجالس عزای حضرت سيدالشهدا"

آن هم در .  دانست"  برکت و جلب رحمت الهی
شرايطی که به جز کارشناسان بهداشتی و 
سالمتی و پزشکان، حتا برخی از سران رژيم بر 

اين اولين بار نيست که .  لزوم قرنطينه تأکيد دارند
رهبر جمهوری اسالمی و همدستان جنايتکارش 
پيشبرد اهداف سياسی و اجرای مراسم مذهبی و 
خرافات دينی را بر سالمت و جان مردم ارجح 

وی در ابتدای شيوع کرونا، از .  شمارند می
صحبت کرد و برای رفع "  دشمنان جنی و انسی"
کرونا خواهان توسل به دعا شد و اکنون "  بالی"

مايه برکت و جلب "را "  مراسم شيوع کرونا"نيز 
البته وی در ترويج اين .  داند می"  رحمت الهی

خرافات دينی تنها نيست و از هر يک از مقامات 
توان  های بسياری می مذهبی و سياسی رژيم نمونه

 .آورد
" تالش مضاعف"ی وی مبنی بر  ی توصيه نتيجه

. برای تأمين واکسن نيز از هم اکنون روشن است
ای تمام نشده بود که  های خامنه هنوز حرف

کيانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
ميليون دوز واکسن به  ١٢٠ی ورود  ايران مژده

هايی از  واکسن.  برنامه واکسيناسيون را داد
مخبر، معاون رئيسی، که .  منابعی ناشناخته

های  اش، مخالف ورود واکسن همچون رئيس
خارجی بود، حتا پيش از دستور رهبرش، در 

"خرداد ماه گفته بود دو سه ماه ديگر هر کسی : 
". تواند واکسن فايزر يا مدرنا بزند خواست می

وزير بهداشت کابينه جديد هم از جمله 
های  امضاکنندگان نامه ممنوعيت واکسن

رئيسی .  آمريکايی و بريتانيايی و فرانسوی است
مرداد در جلسه ستاد ملی کرونا، هنوز از  ٢٣در 

ميليون دوز  ٣٠راه نرسيده، از قطعيت واردات 
اين همان !  گويی باز هم تناقض.  واکسن خبر داد

فردی است که همين روزهای گذشته، در 
داروخانه و در برابر شکايت مردم نسبت به 
کمبود دارو، در برابر واقعيت عينی، يعنی 
ازدحام مردم برای تهيه دارو، منکر کمبود دارو 

با توجه به شرايط کنونی و با توجه به .  شد
های توخالی سران رژيم  ها و وعده پردازی دروغ

ای  دهه گذشته، آيا به جز عده ۴در بيش از 
های  جاهل، کسی هم در ايران هست که به وعده

اين جنايتکاران باور داشته باشد؟ اگر کسی هم به 
ها دل خوش کند، بايد بداند که حتا با  اين وعده

ها برای  ها، تعداد آن ورود اين واکسن
واکسيناسيون اکثريت مردم کافی نيست و حداقل 
دو هفته پس از تزريق دوز دوم، تأثيرات خود را 

های  تواند جان ای که می بازه.  سازند آشکار می
 .بسيار ديگری را بستاند

هنگامی که واکسن کافی وجود ندارد، راه ديگر 
مهار اپيدمی، شهربندان و قرنطينه تا زمانی است 
که آمار ابتال و مرگ و مير کاهش چشمگيری 

چنان که اشاره شد، به علت عدم  يابد، اما رژيم هم
تمايل به هزينه برای سالمت مردم و هراس از 
پيامدهای قرنطينه خشک و خالی، يعنی 

. ای حاضر نيست به آن تن دهد اعتراضات توده
ها، اعالم تعطيلی از روز  حداکثر شاهکار آن

مرداد است،  ٣٠مرداد تا روز شنبه  ٢۵دوشنبه 
مدتی ناکافی و البته بی آن که شامل برگزاری 

 .مراسم محرم شود
اين همه در حالی است که تمام کارشناسان 
پزشکی و بهداشت حتا برخی از سران رژيم از 

آمار دولتی ابتال و .  دهند وخامت اوضاع خبر می
هزار  ٣۶مرداد حاکی از شناسايی  ٢۴مرگ در 

. نفر است ۶٢٠مبتالی جديد و مرگ  ٧٣۶و 
آماری غير واقعی که به گفته خود مقامات بايستی 
چند برابر گردند و به گفته زالی از همان ابتدا از 
چشم مقامات سازمان بهداشت جهانی پنهان نگاه 

. اند و صد البته از چشم مردم ايران داشته شده
طبق آمار دولتی از ابتدای شيوع کرونا در ايران 

اما .  اند نفر جان باخته ٨٢٨هزار و  ٩٧تاکنون 
مقايسه آمار مرگ و مير سازمان ثبت احوال در 

های پيشين نشان  های شيوع کرونا با آمار سال ماه
هزار نفر طی اين اپيدمی  ٢٠٠دهد که حداقل  می

ها در  هايی که بسياری از آن مرگ.  اند باخته جان
صورت برقراری قرنطينه، امکانات درمانی و 

هنگام  دارويی و در نهايت واکسيناسيوِن به
 .بودند پذير می اجتناب

دانشکده و دانشگاه  ۶۵مرداد نيز رؤسای  ٩در 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر 

ظرفيت "ای به روحانی، از اشباع  کشور در نامه
جسمی و روانی کارکنان نظام سالمت در تمام 

شکسته شدن خط مقدم "و امکان "  ها عرصه
در :  آنان نوشتند.  سخن گفتند"  مواجهه با کرونا

توجهی آشکار نسبت به  اين شرايط خطرناک، بی
محدوديت ها و دستورالعمل های بهداشتی و 
فقدان عزم جدی برای توقف کارخانه توليد بيمار 
در صحنه عمومی موجب احساس تنهايی، بی 
پناهی و فرسودگی مضاعف در مدافعان سالمت 

آنان همچنين از عدم توانايی در ."  می شود
. های معوقه کادر درمانی گفتند پرداخت حقوق

عالوه بر آن، بسياری از کادر درمانی بر عدم 
وجود امکانات پيشگيری از ابتال به بيماری و 
کمبود دارو و تخت و تجهيزات پزشکی از جمله 

قندی و   -های ساده نمکی اکسيژن و حتا سرم
ابتالی بسياری از کادر درمانی به کرونا خبر 

داروهايی که در بازار سياه يافت .  دهند می
های اکسيژنی که صادر  شوند؛ کپسول می
 . شوند می

هشدارهای متعدد ديگری نيز درباره فروپاشی 
. نظام بهداشت و درمان داده شده است

هشدارهايی که با توجه به شرايط جاری ديگر 
. اند هشدار نيستند بلکه به واقعيتی عينی بدل گشته

ها،  ها و کليپ شرايطی که به روايت عکس
ها،  بيماران را خوابيده در راهروهای بيمارستان

ها و حتا  رو ها، پياده محوطه بيمارستان
تصاويری از .  کشد ها به تصوير می پارکينگ

ها، اجساد در صف  اجساد رها شده در سردخانه

جمعی، فراخوان به  برای تدفين، گورهای دسته
رانندگان تاکسی برای انتقال اجساد به گورستان 

اين رويدادهای در حال وقوع در .  در مشهد
وضعيت هولناک .  شهرهای بزرگ است

تر را تنها  تر و دورافتاده های کوچک شهرستان
وضعيتی که فوق فاجعه و .  توان حدس زد می

دانند  بسياری از مردم می.  شود سياه توصيف می
دستور رهبر جمهوری اسالمی، فساد سيستماتيک 

انگاری جان و سالمت مردم توسط  اهميت و بی
مسئولين رژيم باعث و بانی اين تعداد قربانی 

دستوری که موجب گرديده است، ايران .  است
های واکسيناسيون را حتا  ترين نرخ يکی از پايين

بيهوده .  در ميان کشورهای منطقه داشته باشد
نيست که بسياری از مردِم سوگوار از انتقام 

گويند و بسياران ديگری از لزوم محاکمه  می
ای به جرم جنايت عليه  مسئولين و حتا خامنه

 . مردم ايران
فروپاشی سيستم بهداشتی و سالمت ايران، نشان 

نشانی از .  ديگری است از فروپاشی کل رژيم
گسستگی رژيمی بيش از  ورشکستگی و از هم

های  هر زمان ديگر هراسمند از خيزش توده
رژيم فقر، .  رژيم مرگ، جنايت و خرافات.  مردم

های  رژيمی متکی بر پايه.  بيکاری و تهيدستی
رژيمی که تنها عدم .  لرزان و پوسيده سرکوب

توازن قوا بين نيروهای سرکوب و اعتراضات 
های کارگر و زحمتکش به حياتش استمرار  توده

توازن قوايی که تنها با يک .  بخشيده است
های  اعتصاب سراسری عمومی و خيزش

ای بر هم زده خواهد شد و در  اعتراضی توده
ای است که اين رژيم  نهايت قيام مسلحانه توده

دان تاريخ  پوسيده ارتجاعی جنايتکار را به زباله
 .خواهد سپرد

 
 

 تالقی دو تابستان 

کيفرخواست حميد نوری بسيار فراتر از اتهامات 
در سه روز .  مربوط به شخص حميد نوری است

 ١٠نخست اين دادگاه، دادستان های اين پرونده 
هزار صفحه ای، عالوه بر اتهامات مشخص 
حميد نوری، به ابعاد وسيعتری از اقدامات 

. جنايتکارانه جمهوری اسالمی هم ورود کرده اند
علنی بودن اين دادگاه، پخش اخبار آن توسط 
تمامی شبکه های تلويزيونی فارسی زبان و بعضا 
رسانه های بين المللی، فارغ از اينکه رأی نهايی 

اين دادگاه چه باشد، تا همين جا، محاکمه ای  
عليه جمهوری اسالمی تلقی شده و اين امر می 
تواند يک پيروز بزرگ برای توده های مردم و 

 .جنبش دادخواهی ايران باشد
با دادگاهی شدن  ۶٧تالقی کشتار تابستان خونين 
، نويد خوشی ١۴٠٠حميد نوری در تابستان 

برای جنبش دادخواهی و عموم توده های مردم 
برگزاری دادگاه سوئد و محاکمه .  ايران است

حميد نوری، آغازی است که پايان آن با 
سرنگونی جمهوری اسالمی و برپايی دادگاه های 

دادگاه .  عادالنه در درون ايران رقم خواهد خورد
هايی که با محاکمه و محکوميت همه آمران و 

سال کشتار و قتل و جنايت و  ۴٢عامالن بيش از 
نيز  ۶٧سرکوب، رازهای پنهان کشتار تابستان 

 .رمز گشايی خواهد شد
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 ضرورت و اهميت مبارزه برای آزادی تمامی زندانيان سياسی

٧درصفحه   

کنيم با  خبرها خوابيده، حاال چنان کاری می" 
شما که راه خانه و اسم پدر و مادرتان را 

، اين سخنان يکی از "فراموش کنيد
گران، يکی از  بازجويان، يکی از شکنجه

های امنيتی و  دستگاه"  ضابطان"همان 
قضايی خطاب به يکی از دستگيرشدگان 

 .اعتراضات اخير خوزستان است
اگرچه جمهوری اسالمی با ارسال وسيع 

گر و نظامی کردن شهرها،  نيروهای سرکوب
های پشت سد  قطع اينترنت و بازکردن آب

کرخه که برای فصل پاييز ذخيره شده بودند، 
طور موقت اعتراضات خوزستان را که  به

ای نيز  رفت سراسری شود و تا اندازه می
شد، سرکوب کرد؛ اما هنوز صدها تن از 

ی  ديده کودکان و جوانان و ديگر مردم ستم
خوزستان که در اين اعتراضات و يا بعد از 
پايان اعتراضات و با گشتن خانه به خانه، 

اگرچه .  اند، در زندان هستند دستگير شده
خواهد از  جمهوری اسالمی با اين کار می

شک نه  مردم خوزستان انتقام بگيرد، اما بی
فقط بر خشم و نفرت مردم خوزستان، بلکه 

در سرتاسر   ديده بر خشم و نفرت مردم ستم
 .ايران خواهد افزود

براساس گزارش يکی از خبرنگاران هوادار 
رژيم به نام حامد هاديان در روزنامه 

نفر  ٣٠٠همشهری، تنها در شهر سوسنگرد 
چنين در بين  هم.  اند دستگير شده

دستگيرشدگان اعتراضات خوزستان تعدادی 
کودک وجود دارند، از جمله ايوب عبود 

ساله که در بخش شاوور از توابع  ١٢النمنوم 
شهرستان کرخه  بازداشت شد و ميالد 

ساله که در شهر بستان از  ١۴عبيداوی 
. آزادگان دستگير گرديد توابع شهرستان دشت

در اعتراضات خوزستان، مردم از پير و 
آبی  جوان تا کودک در اعتراض به بی

تنها در سوسنگرد و به .  شرکت داشتند
اعتراف حامد هاديان در همان گزارش، 

کنندگان در تظاهرات به  تعداد شرکت
به همين دليل هم در .  هزار نفر رسيده بود ١٢

ميان دستگيرشدگان از کودک تا پير و جوان 
شدگان اين  در ميان کشته.  وجود دارند

نفر اعالم  ٩اعتراضات نيز که تاکنون نام 
شده است، يک نوجوان به نام هادی بهمئی 
اهل روستای سوسن ايذه وجود دارد که تنها 

سال داشت و در شهر ايذه با گلوله  ١٧
دژخيمان جمهوری اسالمی در خون سرخ 

های  چنين در شبکه هم.  خود آرام گرفت
هايی از زخمی شدن کودکان از  اجتماعی فيلم

های  ساله با گلوله ١١جمله يک کودک 
 .ای دژخيمان رژيم منتشر شده است ساچمه

در حالی که در روزهای بعد برخی از 
شدگان  مقامات رژيم مدعی شدند که بازداشت

اند، و روزنامه جوان متعلق به  آزاد شده
مرداد نوشت  ۴مقامات حکومتی نيز روز 

چند تن از زندانيان جاهل را با وعده وعيد 
نه فقط .  مامور ضرب و شتم او کرده بود

های سرتاسر  های خوزستان که زندان زندان
از مردان .  ها ايران امروز پُر هستند از سپيده

و زنان و جوانان شجاعی که به پا خاستند، 
حاضر به پذيرش ظلم نشدند و سر تسليم 

هم در برابر حکومتی  آن.  نياوردند به فرود
اش دنبال گردن  های سفاک که برای طناب

چون نويد افکاری  بود و جوانان شجاعی هم
و مصطفی صالحی را تنها به جرم اعتراض 

مرگ بر اين حکومت .  به دار آويخت
 .جنايتکار، حکومت دزدان و فاسدان

کس نبايد دستگيرشدگان  امروز هم هيچ
اعتراضات خوزستان را به فراموشی 

اين حق را نداريم .  اين حق را نداريم.  بسپارد
. که زندانيان سياسی را به فراموشی بسپاريم
ی  شايد نمونه شهر جونقان، اگرچه يک نمونه

 .کوچک است، يک مثال خوبی برای ما باشد
مرداد، ماموران امنيتی رژيم به  ١٩شنبه  سه

منزل حبيب فدايی ساکن شهر جونقان ريخته 
او پيش از اين نيز .  و او را بازداشت کردند

به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی و 
. سخنرانی در اين تجمعات بازداشت شده بود

در پی بازداشت وی، جمعی از مردم جونقان 
دست به تجمع زده و خواهان آزادی وی 

ادامه اعتراضات مردم جونقان با .  شدند
خواست آزادی حبيب فدايی، منجر به آزادی 

مرداد  ٢٠وی در روز بعد يعنی چهارشنبه 
 . شد

رژيم از ابزار زندان و شکنجه برای 
برد، به همين دليل  ها بهره می ترساندن توده

اثر کردن اين ابزار  بهترين راه مقابله و بی
اين است که اين ابزار را به ضد خود تبديل 

به اين معنا که آزادی زندانيان سياسی .  کرد
ها تبديل کرده و  را به يک خواست مهم توده

ها از جمله دستگيرشدگان  برای آزادی آن
اعتراضات اخير خوزستان، دستگيرشدگان 

و ديگر زندانيان سياسی دست  ٩٨قيام آبان 
همين مساله آزادی فوری .  به اعتراض زد

تواند و  تمامی دستگيرشدگان خوزستان می
بايد به يکی از مطالبات مردم خوزستان و 

اگر .  ديگران در سرتاسر ايران تبديل شود
خواست آزادی زندانيان سياسی خود به يک 

ها را به  موضوع اعتراضی تبديل شده و توده
ها بکشاند، تيغ زندان ُکند شده و نه  خيابان

ها  فقط اين ابزار حکومت برای ترساندن توده
افتد، بلکه به ابزاری برای  از کارآيی می

گسترش اعتراضات و در نتيجه ريختن هر 
ها خواهد  چه بيشتر ترس در ميان توده

گونه که در جريان اعتراضات  همان.  انجاميد
نيز خواست آزادی زندانيان سياسی  ۵٧سال 

در شعارهای صدها هزار مردم معترض، 
رژيم فاسد پهلوی را وادار به آزادی زندانيان کرد 

ای در تماس تلفنی با رئيس کل  محسنی اژه
دادگستری استان خوزستان دستور آزادی 

تر معترضان خوزستان را صادر کرده  سريع
های خانه  است، اما حتا همان موقع نيز گشت

به خانه برای دستگيری معترضان ادامه 
مرداد در روستای  ١٢برای نمونه .  داشت

از توابع شهرستان "  کردستان بزرگ"
نفر توسط نيروهای امنيتی و  ٨بهبهان 

 . انتظامی رژيم دستگير شدند
کريم حسينی نماينده مجلس اسالمی از اهواز 

مرداد در پاسخ به سوال يک خبرنگار در  ٧
شده  رابطه با وضعيت کودکان بازداشت

آمار دقيقی از اين افراد وجود ندارد : "گفت
آن چيزی که اکنون ما در حال پيگيری آن 
هستيم برای کليه افراد در همه سنين است که 
اکنون در بازداشت هستند و در صورت عدم 

شمخانی ".  ارتکاب به جرم بايد آزاد شوند
دبير شورای امنيت ملی نيز در توئيتر خود 

به نيروهای امنيتی دستور داده شد : "نوشت
های حوادث اخير خوزستان که  بازداشتی

به سرعت آزاد  اند ای نداشته عمل مجرمانه
"شوند " در صورت عدم ارتکاب جرم". 

همگی کلمات رمز رژيم "  عمل مجرمانه"
برای دستگيری و در زندان نگاه داشتن 
معترضان خوزستان است، چرا که برای 
جمهوری اسالمی هرگونه اعتراضی، هر 

ای جرم است و  گونه شعار عليه خامنه
و اين "  مستحق زندان و مجازات"مرتکبان 

را رئيس دادگستری خوزستان به روشنی بر 
"  زبان آورد وقتی که گفت رسيدگی و : 

برخورد با عوامل تجزيه طلب و معاند که 
تالش داشتند از اعتراضات بحق مردم سوء 

 ".استفاده کنند با جديت انجام خواهد شد
اساسا زندان يکی از ابزارهای مهم اعمال 

ی طبقه حاکم بويژه  حاکميت و تحميل اراده
های استبدادی و ديکتاتوری بر  در رژيم

ديده و استثمارشده است، از  های ستم توده
جمله حکومت دينی حاکم بر ايران که با موج 

ای روبروست و  وسيعی از اعتراضات توده
. ها سرکوب است تنها پاسخ آن به توده

هايی که زندانبانان با اختيارات  زندان
ای  حدوحصر خود از اعمال هيچ شکنجه بی

بيهوده نيست که نام حکومت .  ابا ندارند
اسالمی با زندان و شکنجه پيوند خورده 

 .است
سپيده قليان يکی از بيشمار زندانيان مردم 

ی خوزستان و ايران است، دختر  ديده ستم
شجاع، مبارز و آگاه خوزستان که به دليل 

های کارگران، به دليل دفاع  دفاع از خواست
ی خوزستان،  ديده های مردم ستم از خواست

مورد خشم رژيم دزدان و فاسدان قرار 
کيلومتر   ٧٠٠گرفت و در زندان بوشهر 
اش در تبعيد و  دورتر از محل زندگی اقوام

زندان است و حتا چندی پيش رئيس زندان 
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 تالش ارتجاع برای ايجاد دشمنی
 های ساکن ايران در ميان مردم مليت 

در پی اين واقعه، تعدادی از کردهای نقده در 
های محلی  نفوذ مقام اعتراض به اين قتل و اعمال

کنند و عليه  در  پرونده ، مقابل کالنتری تجمع می
دهند و  مزدوران و وابستگان رژيم، شعار سر می

در اين ميان به تحريک .  کنند تظاهرات می
  مقامات رژيم  گروهی  از اوباش پان ترکيست

در حمايت از قاتل با شعارهای نژادپرستانه و 
آورند و  مذهبی ، به مقابله با مردم کرد روی می

ها آسيب  های آن به تعدادی از منازل و مغازه
رژيم هم که همواره در پی سرکوب .  رسانند می

هر اعتراض مردم است، يگان ضد شورش را 
از مياندوآب و اروميه برای سرکوب اعتراضات 

در جريان اقدامات .  کند مردم به نقده گسيل می
سرکوبگرانه رژيم نيز يکی ديگر از مردم کرد 

ای واحدهای  های ساچمه درنتيجه شليک گلوله
ها را ياری  ها نيز آن ضد شورش که پان ترکيست

رسد و تعدادی نيز زخمی  دادند، به قتل می می
در پی اين اقدام سرکوبگرانه، مردم .  شوند می

ها تعطيل  زنند و مغازه دست به اعتصاب می
خوشبختانه درنتيجه هوشياری مردم آگاه .  شود می

ها در اين شهر با رفاقت  کرد و ترک نقده که سال
دانند که  اند و می در کنار يکديگر زندگی کرده

ايجاد شکاف و دشمنی ميان مردم به اسم نژاد و 
مليت و مذهب کار دشمنان کرد و ترک است ، 

های پان  مانع از آن شدند که رژيم و فاشيست
ها اهدا ف  ترکيست از طريق تشديد تضاد

ارتجاعی خود را پيش ببرند و جنگ کرد و ترک 
يک روز بعد، گروهی از مردم آگاه .  راه بيندازند

کرد و ترک با صدور بيانيه مشترکی بر اتحاد و 
همبستگی در ميان مردم نقده تأکيد کردند و 

های ارتجاعی را برای رودررو قراردادن   تالش
 .مردم شهر محکوم کردند

های مردم  اين رويداد نشان داد که دشمنان توده
اند از هر فرصتی در جهت  ايران در تالش

ها برای سرنگونی  ضربه زدن به مبارزه متحد آن
به اين ماجرا .  نظم ستمگرانه حاکم ، استفاده کنند 

که نگاه کنيم، در ظاهر نزاعی ميان دو يا چند 
مکرر .  تا اينجا اتفاق جديدی نيست.  نفر رخ داد

ها در شهرهای مختلف رخ  از اين نوع نزاع
اما آنچه که اين نزاع را متمايز ساخت، .  دهد می

تالش مرتجعين برای تبديل کردن يک دعوای 
معمولی به نزاع و دشمنی ميان کرد و ترک بود 
که بيشترين استفاده از آن را جمهوری اسالمی 

ناگفته روشن است که يک نزاع معمولی .  برد می
تواند تبديل به نزاعی ميان دو بخش از  البته  نمی

های آن  که زمينه مردم به نام مليت شود، مگر آن
ها ارتجاع داخلی و  وجود داشته و پشت سر آن

 . ای قرار داشته باشند منطقه
تواند رخ دهد ريشه آن در  اگر چنين اتفاقاتی می

ای است که باعث و مسبب  نشده تضادهای حل
داری و طبقه  حاکم بر  ها نظم سرمايه اصلی آن

تا وقتی هم که اين تضادها حل .  ايران است
دهند و  نشوند، خود را به اشکال مختلف نشان می

کوشند  از آن به نفع  مرتجعين از هر قماش می
 . خود استفاده کنند

هاست  داری سال که شيوه توليد سرمايه رغم اين به
که بر ايران حاکم است، اما کم نيست رنجی که 

ماندگی و  برجای ماندن  مردم ايران از عقب

. برند داری می های ماقبل سرمايه بقايای نظام
های مليتی که به آن اشاره  همين تضاد و شکاف

 .دليل هم دارد. شد، تنها يک نمونه آن است
يکی از مصائب جامعه ايران اين است که شيوه 

ای انقالبی، بلکه به  داری نه به شيوه توليد سرمايه
شکلی تدريجی، بوروکراتيک و از باال و از 

. های طبقات ارتجاعی مسلط شد طريق رفورم
ای تمام سطوح جامعه را   نتوانست به شکلی ريشه

وسطايی را  های قرون مانده متحول کند و پس
رو بسياری  ازاين.  جاروب نمايد و به دور بريزد

داری  های توليد ماقبل سرمايه از بقايای شيوه
ويژه در روبنای سياسی به حيات خود ادامه  به

همه  همين مذهب و دولت مذهبی که اين.  دادند
مردم ايران را تحت ستم قرار داده، يکی از همان 

بی حقوقی .  وسطايی است ماندهای قرون پس
زنان، نابرابری حقوقی ميان افراد جامعه، 
استبداد، محروميت مردم از حقوق دمکراتيک و 

های سياسی، ستم فرهنگی و ملی و  آزادی
های ديگری از  هم نمونه تضادهای ناشی از آن

 .همين بقاياست
داری به عنوان  در يک کشور پيشرفته سرمايه 

ها  مثال فرانسه، آلمان، انگليس و غيره، اين
جز گروه اندکی  ای است و به شده مسائل حل

کند که اين  نژادپرست و فاشيست کسی ادعا نمی
. شهر يا منطقه، ملک پدری من و اجداد من است

متجاوز از ده ميليون عرب و مردم کشورهای 
در آلمان   فقط .  آفريقائی در فرانسه زندگی کنند

های ترکيه زندگی  ترک  ميليون ۴تا   ٣/    ۵
" نقده کردستان نيست"کنند و بحث از اين که  می

هائی مختص  چون چنين حرف.   وجود ندارد
ماندگی  در ايران اما عقب.  هاست فاشيست

ترين مانع در ادغام و  اقتصادی که مهم
آميزی مردم در برخی مناطق ايران شده  درهم

است،  شووينيسم بورژوازی فارس، انکار حقوق 
هايی که  حتی زبانی و فرهنگی برخی مليت

اند، ديکتاتوری عريان که  ها ساکن ايران بوده سال
دار بوده و  شکل اعمال حاکميت طبقه سرمايه

هست، زمينه مناسبی شده است برای رشد 
ها و دعوا بر  ناسيوناليسم در ميان برخی مليت

ای  که گويا همچنان ملک  سر شهر و منطقه
 . مانده است پدری و اجدادی گروهی باقی

ای که در ايران مستقر  جمهوری اسالمی از لحظه
شد، در اين عرصه نيز کاری جز اين نداشت که 

فقط حقوق و مطالبات  نه.  ها را تشديد کند تضاد
ها را انکار نمود  و به سرکوب قهری  اين مليت

ها متوسل شد،  بلکه تالش نمود از  مبارزات آن
طريق تشديد تضادهای ملی و مذهبی از سياست  
شکاف بينداز و حکومت کن ، به نفع خود بهره 

های ساکن ايران را به جان  کوشيد مليت.   گيرد
يکديگر بيندازد و از آن در جهت تحکيم موقعيت 

های مخالف استفاده کند،  خود و سرکوب جنبش
ويژه در مناطقی که ترکيب و بافت جمعيتی را  به

از .  دهند دو يا چند گروه ملی و قوميتی تشکيل می
تالش کرد در  ۵٨همين روست که در اوايل سال 

همين نقده جنگ کرد و ترک راه بيندازد که 
هايش موفق نشد و اين توطئه به  رغم تمام تالش به

همين سياست را در بلوچستان با .  شکست انجاميد
صحرا و  تضاد بلوچ و زابلی، در ترکمن

درنتيجه، .  خوزستان هم به شکلی ديگر پيش برد
های  جمهوری اسالمی  از طريق سياست

آميز خود  ارتجاعی و سرکوبگرانه و تبعيض
طلبانه را  های ناسيوناليستی و حتی جدايی گرايش

چهار دهه پيش، جامعه ايران .  در ايران  رشد داد
طلب در بلوچستان  گرا و جدائی های اسالم با گروه

در آن ايام، مردم .  و خوزستان مواجه نبود
کردستان تحقق مطالبات خود را در اتحاد با 

ها و جريانات چپ  ترين سازمان  راديکال
ديدند، امروز اما گرايش راست و  می

شده  ناسيوناليستی به گرايش عمده اين جنبش تبديل
توان  همين واقعيت را در آذربايجان می.   است

چهل سال پيش در مقابل گرايش راست .  ديد
ناسيوناليست و مذهبی يک گرايش قوی چپ 
وجود داشت و امکان سربلند کردن يک گرايش 
فاشيست و نژادپرست پان ترکيست که شعارش 
بريدن سر کرد، فارس و ارمنی باشد، وجود 

گرفته  ای شکل نداشت، امروز اما يک چنين پديده
 . است

حقيقتی است که چرخش به راست در اوضاع 
های راست،  جهانی نيز به تقويت گرايش

ناسيوناليستی، شوونيستی ، نژادپرستانه و 
فاشيستی ياری رسانده است، اما سرمنشأ آن در 

دار  های طبقه حاکم سرمايه داخل ايران و سياست
.  و رژيم پاسدار منافع آن جمهوری اسالمی است

همين سياست است که زمينه را برای نفوذ 
ها در ميان  های جاسوسی آن ها و سازمان دولت

مثالً اگر .  ها نيزفراهم ساخت اين مليت
طرف جمهوری اسالمی برای تحکيم  ازيک

موقعيت خود و ايجاد دشمنی ميان مردم،  گرايش 
پان ترکيست را حول امامان جمعه شيعه، يا 

های ورزشی و  توسط سپاه پاسداران حول باشگاه
دهی و تقويت کرد و  های فوتبال سازمان تيم

شدت سرکوب و  جريان چپ را در آذربايجان به
کشتار کرد، در همان حال زمينه مساعدی را 

های امنيتی و اطالعاتی ترکيه و  برای سازمان
ها نيز  جمهوری آذربايجان نيز فراهم کرده که آن

های مزدور پان ترکيست نژادپرست و  گروه
را در خدمت اهداف و مقاصد خود   فاشيست

همين واقعيت را در سطحی ديگر  .  سازمان دهند
توان  ها نيز می ها و عرب در ميان کردها ، بلوچ

 . ديد
به تمام اين دوران که نگاه کنيم، ماحصل سياست 
شوونيستی و سرکوبگرانه جمهوری اسالمی رشد 

های ناسيوناليستی در ميان  و تقويت گرايش
های ساکن ايران بوده و ماجرای نقده هم  مليت

 . يکی از نتايج همين سياست است
دار حاکم بر ايران در دوران هر دو  طبقه سرمايه

رژيم سلطنتی و جمهوری اسالمی آشکار نشان 
حلی برای اين تضادهای  داده است که هيچ راه

تواند اين  ای که می تنها طبقه.  جامعه ايران ندارد
تضادها را حل کند ، طبقه انترناسيوناليست 
کارگر است که با هرگونه ناسيوناليسم و 

ناپذير ايدئولوژی  شووينيسم که اجزای جدائی
تنها يک .  ناپذير دارد اند، دشمنی آشتی بورژوازی

تواند با تحقق  انقالب اجتماعی کارگری می
مطالبات مردمی که به درجات مختلف از ستم، 

برند،  تبعيض و نابرابری ملی و قومی رنج می
هايی نيز  حساب راديکال با گرايش يک تسويه

داشته باشد که موجوديتشان در ادامه ستمگری 
 .  است
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۵از صفحه   

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 نوری، آغازيست برای به محاکمه کشاندن حميد دادگاه 
 !همه جنايتکاران جمهوری اسالمی

ق و بررس  ٢٠پس از اه تحقي ام یم ه اته وری ب د ن ه حمي د"، دادستانی سوئد کيفرخواستی علي ل عم و "قت
لحميد نوری .  جنايت جنگی فاحش صادر کرد د در مقاب ه از روز  باي اهی ک ا  ٢٠٢١اوت ١٠دادگ برابرب

رداد  ١٩ شود   ١۴٠٠م يرد،آغازمي رار گ ل .  ق اکی و  ۴٠او درمقاب ستان    ۶٠ش ه در تاب اهد ک در  ۶٧ش
اه  زندان گوهردشت به سر می زاری دادگ ا اعالم برگ بردند، با پرونده ای قطور از جنايت روبروست و ب

ی درسال از سوی دادستانی سو دانيان سياس شتار زن  ١٣۶٧ئد زمينه بررسی نقش او ومشارکت اش در ک
دانيان  های دسته يکی ازعاملين اعدام، حميد نوری داديار زندان گوهر دشت کرج.  ميگردد تسهيل جمعی زن

سيار .  بود در اين زندان١٣۶٧سياسی سال  ط ب د عباسی شناخته می شد، رواب ام مستعار حمي ا ن ه ب او ک
ران  ی در اي ات سياس لی جناي ران اص ا آم ی ب رگ"نزديک ت م م "  هيئ ه ابراهي المی از جمل وری اس جمه

ر سابق دادگستری،  رئيسی، رئيس سابق قوه قضاييه و رئيس جمهور تازه رژيم ، مصطفی پوردمحمی وزي
تی و قضايی حکومت  ات امني علی فالحيان وزير پيشين وزارت اطالعات ، نيری و اشراقی و ديگر مقام

 . دارد
تقارن محاکمه حميد نوری و اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری و مردمی در بسياری از شهرهای 
ران  م اسالمی اي ايران خصوصا خوزستان پيام روشنی در آغاز بکار رئيسی، بعنوان رئيس جمهور رژي

ت دانيان .  اس ری زن ام  سراس رگ و قتلع ات م ه در هي المی ک ت اس د حکوم ور جدي س جمه سی، رئي رئي
وه قضاييه و يکی از صادرکنندگان  د  ق ار اژه ای رئيس جدي سياسی  مشارکت داشته است، اينک در کن

ران   المی ، آم دادگاههای اس رع بي ان ش ی و از حاکم االن سياس سندگان و فع فتوای قتلهای زنجيره ای نوي
ات  شريت و جناي ه ب ه جنايت علي ام ب وری از اته ده ی قط کشتارهای چهار دهه  حکومت اسالمی با پرون

د ی روبروين رد .  جنگ ی در پيگ ن الملل دامات بي سری اق ر يک ست ب وئد ، آغازي وری در س د ن اه حمي دادگ
المی اران اس ات .  جنايتک ا و جريان ت نيروه ه فعالي ش از چهارده ير بي های پيگ ل تالش از ، حاص ن آغ اي

ن  ان اي ای قرباني اپوزيسيون ترقيخواه، زندانيان آزاد شده از اسارتگاههای حکومت اسالمی و خانواده ه
يرد ران و .  جنايات سياسی صورت می گ ه ی آم ت نظام حاکم، هم ه ی کلي وری، محاکم د ن ه حمي محاکم

ران است ا تصويرگر گوشه ی .  عامالن جنايات سياسی در اي کايات و شواهد شاکيان و شاهدان ، تنه ش
ی  اعی و سياسی و مدن االن اجتم ان، فع ارگران، زن ه ک کوچکی از جناياتی است که حکومت اسالمی علي

ه . مخالف و منتقد انجام داده است اين جنايات، تاريخی به درازای عمر ننگين رژيم جمهوری اسالمی ادام
 . دارد

وان يکی از  وری بعن د ن ه حمي من استقبال از محاکم ما، شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ض
ه  ه، فرصت ارائ نی وعادالن کلی عل ه ش د ب عاملين قتلعام زندانيان سياسی، بر اين باوريم که اين دادگاه باي
ه  ان آن، ب ان و مردم ا جه د ت راهم کن ان ف رای همگ ايع را ب صويرها و وق ات، ت واهد، گزارش ه ی ش هم

د ت اسالمی دست يابن ل حکومت جناي ران در مقاب ا .  تصوری روشن از موقعيت مردم اي ن حال ب در عي
نی  و  ه عل رای محاکم ات سياسی، شرايط را ب ران وعامالن جناي ه آم محکوم کردن رژيم اسالمی و هم

د راهم کن م ف تی و قضايی رژي ت و .  مجازات رهبران و مسئوالن سياسی و امني ل جناي ان در مقاب د جه باي
چ  ه هي رد ک اال ب ان ب د را چن سرکوب بايستد و هزينه ی سرکوب و قتلعام مردم و نيروهای مخالف و منتق

د رای رساندن .  رژيمی نتواند حق مردم را از تعيين سرنوشت شان سلب کن اه را فرصتی ب ن دادگ د اي باي
اران  ه شدگان و تيرب دار آويخت پيام سرکوب شدگان دهه های خونين حکومت اسالمی، صدای بی صدای ب
ژواک  م و پ رار دهي ان ق ه جهاني ادران و خانواده های خاوران ب اداری و شجاعت م ا، صدای وف شده ه
اداری، صميميت  جاعت ، پيگيری، وف صدايی باشيم که مقاومت جانباختگان راه آزادی و برابری را با ش
ن  ان زمي ادران و رفقايم دران و م رادران و پ فرياد کردند و نگذاشتند پرچم نبرد فرزندان و خواهران و ب

ه .  افتد ا حکومت اسالمی و معامل ی ب ای غرب د رعين حال بايد مانع از تکرار زد و بندهای سياسی دولته
ان و تبهکاران .  های آنان در رابطه با اين جانيان شد دون مجازات جاني د ب روشن است که عدالت نميتوان

د.  معنی داشته باشد ه ان رار گرفت د .  دادگاه سوئد و نظام حاکم براين کشور در مقابل امتحان جدی ای ق امي
ن  که حقيقت تلخ و وحشتناک کشتارهای دهه خونين، محکوميت رژيم اسالمی و يکی از عاملين اصلی اي

 .جنايت را ممکن کند
 .دادگاه نوری را به دادگاهی عليه کليت نظام تبديل کنيم

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

 ٢٠٢١اوت  
ارگری: امضاها ست ک ران، حزب کموني ست، -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست اي حکمتي

 .و هسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
 

تر  ها را يک گام به پيروزی نزديک و توده
 .ساخت

روشن است که نه مشکل آب مردم خوزستان حل 
ها و نه مشکل کار و نان  شده و نه مشکل برق آن

ی خوزستان و ايران، و نه  ديده و آزادی مردم ستم
اساسا قرار است در اين حکومت اين مشکالت 

همين .  های مردم برآورده شود حل شده و خواست
مرداد در شهرک واوان اسالمشهر  ٢٣روز شنبه 

برق مردم دست به   ساعته ٨و در پی قطع 
اعتراض زده و شعار مرگ بر ديکتاتور سر 

در خوزستان نيز معضل آب ممکن است به . دادند
معضل آب .  يک موج جديد اعتراضی تبديل شود

هاست که مردم  تنها مربوط به امسال نيست، سال
خوزستان به خاطر آب دست به تجمع اعتراضی 

سال گذشته در غيزانيه اهواز بر سر آب .  زنند می
آشاميدنی درگيری وسيعی بين مردم و نيروهای 
رژيم رخ داد که به مجروح شدن تعدادی از 

بر اين مساله نيز بايد .  اهالی غيزانيه منجر گرديد
تاکيد کرد که در همين اعتراضات اخير مساله 

مردم خوزستان از .  مردم خوزستان تنها آب نبود
فقر، بيکاری، از سرکوب و نبود آزادی به خشم 

آبی نيز به معضالت  اما به يکباره بی.  اند آمده
ور  ها شعله بيشمار اين مردم افزوده شد و خشم آن

ست که اين خشم بار ديگر و هر بار  بديهی. گرديد
ور خواهد شد و باز  تر از قبل شعله گسترده
ست که حکومت اسالمی دست به کشتار  بديهی

. زده و تعداد زيادی را دستگير خواهد کرد
بنابراين چاره کار اين است که ابزار سرکوب 

چاره اين .  اثر کرد چون زندان را بی رژيم هم
قيد و شرط  است که خواست آزادی فوری و بی

تمامی زندانيان سياسی در فضای کشور طنين 
افکن شده و به يک معضل بزرگ رژيم تبديل 

چاره اين است که در ابعادی وسيع به .  گردد
 .اعتراض برخاست

ها  به ياد داشته باشيم که جمهوری اسالمی از توده
واکنش .  ها ها، از اتحادآن ترسد، از قدرت آن می

رژيم به اعتراضات اخير خوزستان بار ديگر اين 
در سوسنگرد و به اعتراف .  واقعيت را ثابت کرد
هزار نفر در تظاهرات  ١٢خبرنگاران رژيم 

شرکت کرده بودند، يعنی از هر ده نفر جمعيت 
اما به رغم اين مساله رژيم به .  اين شهر يک نفر

شدت به وحشت افتاد و تظاهرات آرام مردم 
سوسنگرد را با هجوم نيروهای گارد ويژه به 

حال تصور کنيد تمام خوزستان .  خشونت کشاند
نفر به  ۵نه از ده نفر يک نفر که از هر ده نفر 

تظاهرات بيايند و نه فقط در خوزستان که در 
بدون !  گاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آن.  تمام ايران

ترديد ترس بر رژيم مستولی شده و شهامت و از 
خودگذشتگی و اراده سرنگونی رژيم در ميان 

ها تقويت خواهد شد و اين تنها راه برای  توده
قيد و شرط تمامی زندانيان  آزادی فوری و بی

سياسی از جمله دستگيرشدگان اعتراضات اخير 
تنها با مبارزه و گسترش .  خوزستان است
توان به آزادی زندانيان سياسی  اعتراضات می

اميد بست و راه رژيم برای زندانی کردن 
 .معترضان را تا حدود بسيار زيادی مسدود کرد

 
 
 

ضرورت و اهميت مبارزه برای 
 آزادی تمامی زندانيان سياسی
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 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيستاطالعيه 

 

 در مورد رويداد نگران کننده شهر نقده
 

مرداد به دنبال کشمکش شخصی، فردی به اسم فردين ابراهيمی    ١۶ روز شنبه  
ازکرد زبانان شهر نقده متاسفانه به قتل رسيد و فرد ديگری به اسم کمال دمحمی نيز  

بنا به اخبار منتشرشده، فرد قاتل رضا نام دارد وازمزدوران محلی  .  د ميشو زخمی  
 .سپاه و ترک زبان می باشد 

مردم شهرنقده و عمدتا کرد زبانهای ساکن شهر دراعتراض به اين جنايت و  
احتمال اعمال نفوذ مقامات قضايی و نظامی اين شهردر پرونده اين جنايت، در  

مقابل کالنتری با شعارهای ضد حکومتی به اين جنايت  شهر نقده  خيابان پيرانشهر  
 . اعتراض می کنند 

اين اعتراض بمدت چند ساعت ادامه پيدا می کند وجوانی به اسم دمحم عليزاده  
توسط شليک مستقيم نيروهای سپاه و گارد ويژه کشته و تعدادی ديگر از جوانان  

 .معترض نيز زخمی  می شوند 
و هر روزاعتراض و  است  در شرايطی که جامعه ايران دستخوش تحول  

بنا به  نارضايتی مردم عليه جمهوری اسالمی گسترش پيدا می کند،  
، تعدادی از ناسيوناليست های ترک با حمله به  اخبارمنتشرشده به دنبال اين جنايت  

مغازه های کرد زبان شهرو نفرت پراکنی عليه مردم کرد زبان به فضای کينه و  
اين جنايت ، جمهوری اسالمی و مقامات  عامل اصلی  .  نفرت قومی دامن می زنند 

 .محلی وابسته می باشند  
در شرايط کنونی با توجه به فضای اعتراضی و نفرت عمومی ازرژيم جمهوری  
اسالمی، حکومت ومزدوران محلی آن تالش می کنند که برای تفرقه و دودستگی  
ميان مردم، به کينه و کشمکش ملی که مطلوب جمهوری اسالمی برای بقای  

به مدت چند روز  ۵٨ متاسفانه در شهر نقده در بهارسال  .  ننگينش است دامن بزنند 
و اساسا به تحريک مالحسنی امام جمعه جنايتکار جمهوری اسالمی در اروميه ،  

به دنبال آن،قتل عام مردم بيگناه  .  جنگ چند روزه کرد و ترک را راه انداختند 
دوباره با تحريک مالحسنی مرتجع و همچنين دامن زدن به کينه  "  قارنا و قالتان  "

اين جنايات، هنوز  .و نفرت قومی ميان مردم توسط مزدوران سپاه صورت گرفت  
 . از حافظه مردم پاک نشده است 

امروزنيز رژيم جمهوری اسالمی که به طرف سرنگونی ميرود،  برای ادامه بقا  
 . ازاين ابزار برای تفرقه و دودستگی وسرکوب مردم قطعا استفاده می کند 

مردم بايد هوشيار  .  نبايد اجازه داد که فجايعی از اين دست دوباره تکرار شوند 
برای باد  "ترک و کرد "باشند که اين واقعه به ابزاری در دست ناسيوناليست های  

تکرار آن تاريخ و اين وقايع فقط  .  زدن کينه و نفرت قومی ميان مردم  تبديل نشود 
 .به نفع جمهوری اسالمی و به ضرر مردم تمام خواهد شد 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست اين جنايت را محکوم می کند،  
ما از مردم و آزاديخواهان  .  مسببين ايجاد چنين وضعيتی بايد مجازات شوند 

درشرايطی که مردم برای مقابله با رژيم  ، شهرنقده ميخواهيم، که هوشيارباشند  
جنايتکار اسالمی بيشتر از هر زمانی به همدلی و اتحاد و همبستگی نياز دارند  
اجازه ندهند مسائل قومی و ملی به ابزاری در دست جمهوری اسالمی برای تفرقه  

کرد و  "مردم شهر نقده اعم از  .  و تضعيف مبارزات متحدانه مردم تبديل شود 
مشترک و درمقابل  منافع و درد  شهروندان متساوی الحقوق، دارای  "  ترک زبان 

يک دشمن مشترک يعنی جمهوری اسالمی قرار دارند و بايد تمام توان و نيروی  
سرمايه داری  متحد خود را برای خالصی اززندگی پر از فالکتی که رژيم  

انتظار از صف انسانهای  .  اسالمی برای مردم محروم ساخته است بکار گيرند 
آزاديخواه و برابری طلب شهر نقده اين است که بيشترين تالش را برای  ايجاد  

 .همدلی و همبستگی ميان مردم به بکار بگيرند 
 

 زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردمان نقده 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

زنده باد سوسياليسم  –زنده باد آزادی    
٢٠٢١ اوت  ١٠   

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست  : امضاها 
، هسته اقليت )اقليت (حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   –کارگری    

 
  
 
 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ وکمونيست 
 

 در محکوميت ترور موسی باباخانی   
 در اقليم کردستان 

 

زی  ١۶روز شنبه  ه مرک ا خانی عضو کميت ی باب ی جان موس رداد پيکر ب م
شود ،حزب دمکرات در حالی که آثار شکنجه در آن نمايان بود ی .  پيدا مي موس

تی جمهوری  ١۴بابا خانی روزپنجشنبه  ای امني ر از نيروه مردادتوسط دو نف
 .اسالمی در مسير شهر اربيل ربوده شده بود

ان  ،سرکوب،ماشين ترور اعدام و حذف فيزيکی مخالفان و دگر انديشان از هم
ن  دن اي ار آم مآغاز روی ک رون وسطايی بطور ،مذهبی رژي رمايه داری ق س

وده است رار .مداوم در حال کشتار ب جمهوری اسالمی در سراشيب سقوط ق
مشروعيت کليت رژيم از نظر اکثريت مردمی که جز رنج و مشقت و وگرفته 

ارزه است ر ضرب مب ا زي د، تمام ده ان ران .  فالکت خيری ندي موج پنجم بح
ر را  ا نف دگی ميليونه کرونا روزانه جان هزاران نفر از مردم را ميگيرد و زن

د د ميکن ات و .  تهدي ه در اعتراض ت جامع شار تهيدس ه اق ارگران و هم ک
ستم ، تظاهرات و خيزشهای بزرگ عمق اين نارضايتی و نفرت خود را از سي

د ايش گذاشته ان ه نم ا .سرمايه داری و حاکميت مشتی دزد و فاسد ب اعتصاب ب
رو ارگران پ لژشکوه ک سی قات اری رئي ا برگم ان ب م زم ت درست ه  ،ه ای نف

ت  شورش توده های به جان آمده خوزستان برای حق حيات ،همبستگی و حماي
ت های سنديکاها  ان در کنارحماي  ،های پر شورزحمتکشان ساير شهرهااز آن

ان ،  شجويی، زن ارگری، دان الين ک شکالت و فع ات ،ت ا ، تجمع اد ه نه
ارگری و ساير  وده ای وک ای ت ش ه روشنفکران و هنرمندان پيشروازاين جنب

المی اجنبش های اجتم عی،نشان داد که مردم ساکت نمی نشينند و جمهوری اس
رور  ذف فيريکی،ت شديد ح کنجه ، ت رکوب،اعدام، ش ا س ه ب د ک وده ميکوش بيه

 .مخالفان و آدم ربايی در خارج از کشور اقتدار خود را نشان دهد
ون  ا کن شری ت وق ب ای حق اد ه ات بني رين گزارش اس آخ ر اس ورد  ۵۴٠ب م

ی در خارج از ،ترور شان  ايران ر اندي ان سياسی و دگ قتل يا آدم ربايی مخالف
ی  ر نم وارد را در ب ه م دد هم ن ع د اي ر چن ت ه يده اس ت رس ه ثب شور ب ک

رار  ٣٨٠امادر اين بين اقليم کردستان عراق با بيش از ،گيرد ره در صدر ق فق
رايط  ردن ش راهم ک م کردستان در ف ت اقلي اری حکوم شان از همک ه ن دارد ک
ای  المی و نيروه وری اس الف جمه زاب مخ ر اح شار ب رکوب و ف رای س ب

 .سياسی يا در بهترين حالت چشم پوشی عليه اين ترورهامی باشد
ا  ی باب ه موس رور جنايتکاران ست ت پ و کموني ای چ اری نيروه ورای همک ش
ای  اد ه زاب و نه ا، اح ازمان ه ه س رده و ازهم وم ک دت محک ه ش انی را ب خ
رور، شکنجه و  ه ت من اعتراض ب ه ض د ک سان دوست ميخواه آزاديخواه و ان

ط  ان توس ی مخالف ذف فيزيک م ح ش رژي ال نق ن ح المی،در عي ش اس دد من
دگان ، چشم  سانی پناهن وق ان رين حق ه ت حکومت اقليم کردستان در نقض اولي
المی وآزاد گذاشتن  ستی جمهوری اس فرو بستن بر تحرکات و اقدامات تروري

 .در حذف فيزيکی مخالفان رامحکوم کنندرژيم دست عوامل 
 

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

 ٢٠٢١اگوست  ٩– ١۴٠٠مرداد  ١٨
 

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

 اقليت
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١٢از صفحه   

اعتنايی کامل مقامات دولتی  توجهی و بی بی
عالوه بر تعيين تکليف .  روبرو شده است

يد از بخش  وضعيت شرکت بعد از خلع
های کارگران يعنی  خصوصی، ساير خواست

کم سه ماه حقوق معوقه،  پرداخت دست
بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمديد 
قرارداد کارگران دفع آفات و غير نيشکری 

های تجهيزات و کارخانه از ديگر  و فصلی
های کارگران است که تاکنون  خواست

کارفرما البته .  ها داده نشده است پاسخی به آن
تن از  ۴٠٠اخيراً يک يا دو ماه حقوق 

کارگران را واريز نموده است بدان اميد که 
درميان کارگران شکاف بيندازد و اعتصاب 

افزون براين، اداره کار .  را درهم بشکند
شهر شوش با همدستی شورای اسالمی کار 

تپه که نه موردقبول کارگران است و نه  هفت
حتی از اعتبار قانونی برخوردار است، به 
توطئه ديگری عليه کارگران و اعتصاب 

اداره کار طبق يک نقشه قبلی . ها دست زد آن
تصميم داشت با شورای اسالمی کار 

عنوان نماينده کارگران وارد مذاکره شود  به
اما کارگران .  و پايان اعتصاب را اعالم کند

تپه در جريان تجمع روز  آگاه و هوشيار هفت
مرداد خود، به سمت اداره کار  ١۶

راهپيمايی نموده و مقابل اين اداره دست به 
تپه برای صدمين  کارگران هفت.  تجمع زدند 

بار اعالم کردند، شورای اسالمی کار ربطی 
به کارگر ندارد، نماينده کارگر نيست و حق 
و اجازه ندارد به نام کارگر وارد مذاکره 
شود وبدين شکل تودهنی محکمی به مسئولين 
اداره کار و شورای اسالمی جيره خوار 

تپه در همين  کارگران آگاه هفت.  رژيم زدند
جمعه شوش برای  ايام تالش مذبوحانه امام

رخنه درميان کارگران و انحراف مبارزات 
 .تپه را نيز خنثی کردند هفت

رشد آگاهی سياسی و تشکل يابی در صفوف  
ای  تپه امروز به چنان درجه کارگران هفت

رسيده است که به کسی اجازه ندهند از فراز 

گيری کند يا  ها تصميم سرشان برای آن
ها را به چارچوب  های آن خواست
مختومه .  های صرفاً صنفی تقليل دهد خواست

تپه  شدن پرونده قضايی وکيل کارگران هفت
فرزانه زيالبی،  واکسيناسيون سريع و 
رايگان همگانی در مقابل کرونا از 

های مهم ديگری است که بر پرچم  خواست
تپه نقش بسته  اعتصاب اخير کارگران هفت

تپه همچنين بارها از  کارگران هفت.  است
حق مردم خوزستان پشتيبانی  خواست های به

نموده و خواستار رسيدگی فوری به حقوق 
شده کارگران و زحمتکشان اين منطقه  پايمال

های صريح و آشکار  گيری موضع.  اند شده
های  تپه عليه محدوديت فعاالن کارگری هفت

حامی مفسد "  اينترنتی و سردادن شعار 
در اعتراضات "  ترسن هستن، از اينترنت می

تپه، نشانه ديگر از  خيابانی کارگران هفت
تپه است که  آگاهی سياسی کارگران هفت

عنوان يک کارگر  فقط به تپه را نه کارگر هفت
عنوان يک شهروند  حال به آگاه، بلکه درعين

آگاه مرتبط با تمام مسائل سياسی و اجتماعی 
 . به جلوصحنه رانده است

ها و شعارها که در کليت  طرح اين خواست
اندام آشکار طبقه کارگر  خود نمودار عرض

در عرصه مسائل کالن سياسی و اجتماعی 
فقط به مذاق بسياری خوش  است، البته نه

نيامد بلکه خشم و مخالفت شديد آنان را نيز 
برخی که ترديدی در دشمنی .  برانگيخت

ها با طبقه کارگر نيست، در لباس  آن
دلسوزی و دفاع از حقوق و 

کارگر ظاهرشده و حمالتی " صنفی"مطالبات
تپه و  را از هر سو عليه کارگران هفت

گرايش ارتجاعی .  اند فعاالن آن سازمان داده
و رفرميستی معينی تالش داشته خواست 

ً  کارگران را به خواست " صنفی"های صرفا
اين گرايش براين اعتقاد است .  کند  محدود 

تپه نبايستی از  های کارگران هفت که خواست
چارچوب مسائل صنفی کارخانه و محيط کار 

اين گرايش که يک سر آن درون .  فراتر رود
کارگران ناآگاه جنبش کارگری است و سر 

ها  های بورژوازی و رسانه ديگر آن تا جناح
" و محافل وابسته به طبقه حاکم از قماش

يابد،  امتداد می"  خواه عدالت"و محافل"  ايلنا
کند که چرا  تپه حمله می به کارگر هفت

خواست واکسيناسيون رايگان و همگانی و 
مخالفت با محدوديت اينترنت را مطرح  و از 

اين .  کند  حقوق مردم خوزستان دفاع می
هايی  گرايش به اين بهانه که طرح خواست

را به "  صنفی"های  دست، خواست ازاين
تپه  رانَد، به کارگران آگاه هفت حاشيه می
بََرد و در زهرپاشی عليه فعاالن  يورش می

رود که اين  تپه تا آنجا پيش می کارگری هفت
خواست اقشار متوسط و "ها را  تيپ خواست

رسالت اين گرايش در درون .  داند می"  مرفه
جنبش کارگری همواره اين بوده است که 
کارگران، وارد موضوعات و مسائل 
اجتماعی نشوند، سر در الک خود فروبرند، 
از دستمزد و برخی مسائل ديگر فراتر نروند 
و دخالت در سياست و مسائل سياسی را به 

اين .  اقشار و طبقات غير کارگر واگذار کنند
تپه البته در  گرايش درميان کارگران هفت

رنگ و صدالبته  شکل بسيار ضعيف و کم
ای نيز وجود دارد که از شعارها  ايزوله شده
های سياسی کارگران نيشکر  و خواست

تپه و فعاالن آن، به همان اندازه ناراحت  هفت
و برآشفته است که همپالگی آن در محافل 

تمام .  بورژوايی و وابسته به طبقه حاکم
فايده اين گرايش اين است که  های بی تالش

ها و مبارزه اقتصادی و صنفی را  خواست
ً از خواست ها و مبارزات سياسی  تصنعا

کارگران جدا و اراده گرايانه ديوارچينی 
نگاه و تفسير اين .  ميان اين دو ايجاد کند

گرايش از وضعيت کارگران در بهترين 
حالت اين است که کارگران متوجه نيستند 

يک به  چه خواست و شعاری به سود و کدام
 .زيانشان است

نظر از اينکه در جمهوری اسالمی و  صرف
تحت حاکميت ديکتاتوری و استبداد مذهبی، 

 گرايی" صنفی"تپه و مقابله با  آگاهی سياسی در هفت

١٠درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ١٠ ٩٣٣شماره   ١۴٠٠مرداد  ٢۵     10

١١درصفحه   

طرح هر خواست و شعار صنفی و 
ها، بالفاصله  ترين آن اقتصادی، حتی صنفی

نظر از  گيرد، صرف رنگ و بوی سياسی می
اينکه طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع 
آن، با عمِل سرکوبگرانه برخاسته از ماهيت 

ها و علل اعتصابات و  خود، زمينه
اعتراضات کارگری با خصلت سياسی را 

که هر اعتراض  نحوی فراهم ساخته به
درنگ به يک اعتراض سياسی  صنفی، بی

شود، گرايش راست و  عليه دولت تبديل می
رفرميستی بذر صنفی گرايی صرف را در 

هاست يکی از  پاشد که سال زمينی می
های مهم آن طرح همزمان  مشخصه
ها و شعارهای صنفی و سياسی گاه  خواست

های سياسی بر  حتی تقدم شعارها و خواست
 .بوده است" صنفی"

کم پانزده سال  تپه طی دست کارگران هفت
ترين  ويژه در سه سال اخير، مستقيم گذشته به

های سياسی را مطرح  شعارها و خواست
سازی دولت را  سياست خصوصی.  نموده اند

يد از مالک  در عمل به چالش کشيده، خلع
خصوصی و نظارت شورايی بر اداره 
شرکت را مطرح نموده، خواستار برچيده 
شدن کامل بساط شورای اسالمی کار و 

ويژه  بازگشت به کار کارگران اخراجی به
تپه اسماعيل  نماينده محبوب کارگران هفت

ها و شعارها و  اين خواست.  اند بخشی شده
تر به  ها و شعارهای ديگری که پايين خواست

آن نيز اشاره خواهيم کرد، همه از بطن 
 .اند مبارزه وزندگی کارگران برخاسته

تپه  اند که چرا کارگر هفت ايراد گرفته
خواهان واکسيناسيون رايگان همگانی شده 
است؟ پرسش پرت وبی ربطی که هر انسان 

مگر کارگر .  سازد باوجدانی را متحير می
تپه عضو اين جامعه نيست؟ کارگر  هفت
تپه اجازه ندارد در فکر سالمتی خود و  هفت

آحاد جامعه باشد؟ مگر خطر مرگ از 
تپه را تهديد  بيماری کرونا کارگر هفت

کند؟ مگر همين چند روز پيش شفيق  نمی

چنانی در اثر بيماری کرونا و ناتوانی مالی 
 ٣٩برای تأمين هزينه درمان و دارو در 

سالگی جان نداد؟ مگر در همين لحظه 
های ضد  روزانه صدها نفر در اثر سياست

انسانی سران حکومت و ممانعت و 
شوند؟  خودداری از واکسيناسيون قربانی نمی

مرداد مقابل فرمانداری  ٢٠در تجمع روز 
شوش وقتی از مرکز انتقال خون به 

 Aتپه اعالم شد به گروه خون  کارگران هفت
مثبت نياز دارند، ابراهيم عباسی که درحال 

تپه به  سخنرانی بود، از عالقه کارگران هفت
شهر و شهروندان يادکرد و خطاب به 

اگرچه ما نانی نداريم برای :"  کارگران گفت
خوردن اما اگر خونی داريد برای 

مثبت نياز  Aشهروندانتان بريد انتقال خون 
دارند بريد هرکسی که در توانش هست اين 

 ".کار را انجام دهد
تپه مسلح به آگاهی سياسی و يک  کارگر هفت

عنصر آگاه اجتماعی است ونمی تواند نسبت 
. تفاوت باشد و نيست به مسائل جامعه بی

تپه اگر شعار و خواست  کارگر هفت
واکسيناسيون رايگان همگانی را مطرح 

گرفت نه به  کرد بايد موردانتقاد قرار می نمی
هم  های کلی رژيم آن خاطر انتقاد از سياست

زمانی که مرگ پشت در خانه هر کارگر 
 .تپه به کمين نشسته است هفت

تپه از  اند که چرا کارگر هفت ايراد گرفته
عدول کرده از "  صنفی گرايی"

های اينترنتی انتقاد نموده و از  محدوديت
های مردم تشنه و معترض جان به  خواست

 لب رسيده خوزستان حمايت کرده است؟
کسی نيست از اين حضرات صنفی گرا که 
سر در آخور طبقه حاکم دارند بپرسد مگر 

تپه در همين جامعه زندگی  کارگران هفت
تپه خود در  کنند؟ مگر کارگران هفت نمی

زمره مردم خوزستان نيستند؟ مگر کارگری 
کند، در  که در کارخانه و شرکت کار می

کند؟ مگر کارگران و  جامعه زندگی نمی
ها خود در زمره همين معترضين  خانواده آن

سالی و  آبی و سيل و خشک نيستند؟ آيا کم
طوفان و قحطی و کرونا و بيکاری و گرانی 
و هزار و يک معضل و مصيبت اجتماعی 

شود و او را  ديگر مشمول حال کارگر نمی
کند؟ مگر جز اين است که همه  مستثنا می

ها خرد و کالن رژيم سياسی حاکم  سياست
مانند هر شهروند زحمتکش ديگری مشمول 

توان  شود؟ مگر می تپه هم می کارگر هفت

مطالبات مردم زحمتکش خوزستان را از 
تپه جدا کرد؟ کارگر  مطالبات کارگران هفت

تپه حتی اگر در خوزستان هم زندگی  هفت
فقط حق داشت از مردم  کرد، بازهم نه نمی

ها پشتيبانی کند بلکه  خوزستان و مطالبات آن
های پيشرو طبقه  عنوان يکی از گردان به

کارگر وظيفه داشت و وظيفه دارد اين کار 
 .را انجام دهد

جالب اينجاست گرايشی که اين ايرادات را 
کند و فراتر رفتن کارگران  مطرح می

ً صنفی را  تپه از حد خواست هفت های صرفا
برنتافته و آن را تحت عنوان دخالت در امور 

کند که اتفاقاً  سياسی محکوم و مذمت می
رغم  خودش خيلی هم سياسی است و علی

صنفی صنفی کردن، از سياست طبقه حاکم 
کند و درواقع  در قبال کارگران حمايت می

کار و .  های اين طبقه است حامی سياست
هدف اصلی اين گرايش در درون جنبش 
کارگری همواره اين بوده است که کارگران 
سر در الک خود فروبرند، از حد دستمزد و 
برخی مسائل صنفی ديگر فراتر نروند، 
دخالت در سياست و مسائل سياسی را به 

 .اقشار و طبقات غير کارگر واگذار کنند
هايی است که اما  ها همه، خياالت و ايده اين

. تپه جايی برای آن وجود ندارد در هفت
تپه آگاه است و از شعور سياسی  کارگر هفت

کارگر .  و فرهنگی بااليی برخوردار است
تالطمات شديد سياسی .  تپه سياسی است هفت

و اجتماعی تمام اقشار زحمتکش جامعه را 
از .  به عرصه مبارزه سياسی کشانده است

ها تن از کارگران،  تاکنون ميليون ٩۶ماه  دی
بيکاران، جوانان، زنان و اقشار تهيدست 

ای  جامعه وارد مبارزه مستقيم علنی و توده
پرچم نان و کار و .  اند باکليت رژيم حاکم شده

آزادی و اداره شورايی سه سال پيش در 
تمام دشمنان .  تپه برافراشته شد هفت

تپه بدانند و آگاه  ريزودرشت کارگران هفت
باشند که افق سياسی طبقه کارگر  بسيار 
فراتر از  اينترنت و واکسيناسيون رايگان و 

تپه هرروز در  کارگران هفت.  همگانی است
های شهر شوش مرگ بر استاندار و  خيابان

دهند و پيش از آن  مرگ بر فرماندار سر می

 گرايی" صنفی"تپه و مقابله با  آگاهی سياسی در هفت

٩از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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١٠از صفحه   

 برگزاری پيکت اعتراضی در ونکوور کانادا
 

ونکوور کانادا، سومين   -های قبل، کارزار دفاع از مبارزات مردم ايران  طبق روال هفته
. برگزار کرد ٢٠٢١آگوست  ١٢های اعتراضی خود را در روز  پيکت پنجشنبه

هايی با مضمون حمايت و پشتيبانی از مبارزات  کنندگان با در دست داشتن پالکارد شرکت
آمده در ايران و نيز پوسترهايی از اعتصابات کارگری را در برابر ديد  جان های به توده

 .قراردادند  عابران و رهگذران
در پيکت کارزار که با شرکت 
نيروهای چپ و کمونيست و 
فعالين کارگری شهر ونکوور 

شود  گردد، تالش می برگزار می
پژواک و بازتاب رويدادهای 
داخل ايران، از مبارزات 

های زحمتکش گرفته تا  توده
اعتصابات کارگران نفت و گاز 

تپه و  و پتروشيمی، نيشکر هفت
ديگر اعتصابات در ايران را به 
افکار عمومی محيط زندگی 

از سويی .  خود انتقال دهد
با انتشار خبر اين    ديگر

مجازی    های ها در شبکه حرکت
وسوی ايران دارند،  سمت   که

پيکت اعتراضی تالش دارد به 
آمده در ايران  جان های به توده

اين پيام را منتقل کند که اگر رژيم فاشيست حاکم، با قطع و يا محدود کردن اينترنت توأم با 
کند مانع از انتقال اخبار ايران به خارج گردد، اما نيروهای  سرکوب جنايتکارانه تالش می
مدافع و مروج تغيير    در خارج از کشور، که   های حسی چپ انقالبی همچون شاخک

دهنده مبارزات قهرمانه تان که  ای در ايران هستند، صدا، فرياد شما بوده و انعکاس ريشه
هر روزه عليه نظام فاسد جمهوری اسالمی به سطح خيابان شهرهای ايران کشيده 

 .، را به افکار عمومی خارج از ايران انتقال دهند شود می
 

 پيروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی ايران

 برقرار باد حکومت شورائی
 

 کانادا -ونکوور) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 

٢٠٢١آگوست  ١۴   

اين مبارزه به ناگزير به .  فراتر رفته است
عيار عليه طبقه حاکم  يک مبارزه طبقاتی تمام

قولی  نقل.  و دولت اين طبقه گذر خواهد کرد
از لنين در مورد دولت تزاری و نقش آن در 
تفهيم اين موضوع که جنگ کارگران عليه 

داران به ناگزير بايد جنگی عليه  کارخانه
دولت باشد وصف حال امروز مبارزه 

ها به  سوسياليست:"  کارگران ايران است
چرا قبل !  دهند اعتصابات خصلت سياسی می

که هر سوسياليستی اين کار را بکند،  از اين
شد   دولت خودش دست به هر کاری که می
آيا .  زد تا به اعتصابات خصلتی سياسی بدهد

  اين دولت نبود که دستگيری کارگران آرام
که گويی با  چنان را به راه انداخت، آن

ها را  کاران طرف است؟ آيا آن جنايت

ابراهيم .  اند تا مرگ بر روحانی هم پيش رفته
عباسی و يوسف بهمنی  از نمايندگان 

های دولت را  تپه مدام سياست کارگران هفت
کشند، از فساد سيستماتيک در  به چالش می

لياقتی مسئوالن و  دستگاه دولتی از بی
گيرندگان رأس حکومت سخن  تصميم

جمعه  گويند، دستگاه روحانيت و امام می
شوش و ساير شهرهای خوزستان را زير 

تپه در  موضع کارگران هفت.  برند سؤال می
قبال عمال رژيم در منطقه و تالش مذبوحانه 

ها برای نفوذ درميان کارگران و انحراف  آن
جمعه رياکار  تپه ازجمله امام مبارزات هفت

شوش و اهواز و ديگر شهرها حاکی از رشد 
آگاهی سياسی کارگران است که امروز 
. صنفی گرايان را به دردسر انداخته است

جمعه تهران  درگذشته نيز وقتی امام
خطاب "  آشغال"را  ٩۶ماه  معترضان دی

کرد، اسماعيل بخشی مقابل وی ايستاد و 
آشغال تويی که مردم از بوی تعفن تو "  گفت

همين گرايش "  جانشان به لبشان رسيده است
صنفی گرا آن زمان هم صدايش عليه 
اسماعيل بخشی بلند شد و زير لوای صنفی 

دوزی  گری، به خدمت سياست حاکم و پاپوش
همين گرايش .  برای اسماعيل بخشی درآمد

تپه علم  است که شورای اسالمی را در هفت
همين گرايش !  زند کند و آن را باد می می

خواهد  تپه می است که از کار گران هفت
وارد سياست نشوند اما در تجمعات آن عکس 

 .کند رئيسی و قاسم سليمانی را بلند می
فقط حق دارد خواست و  تپه نه کارگر هفت

فقط حق دارد  شعار سياسی مطرح کند، نه
راجع به واکسيناسيون، اينترنت،  وکيل 

های مردم  تپه، خواسته کارگران هفت
خوزستان و هر موضوع سياسی و اجتماعی 

های کالن رژيم  ديگر اظهارنظر و باسياست
مخالفت کند، بلکه حق دارد برای به زير 

يابی به  کشيدن تمام نظم موجود و دست
اين .  های سياسی تالش و مبارزه کند آزادی

هاست آغازشده و با ترفند  مبارزه البته مدت
مذموم خواندن مبارزه سياسی در پوشش 

توان جلو آن را  دفاع از مطالبات صنفی، نمی
مبارزه کارگران وارد مراحل .  سد کرد

اعتصابات و اعتراضات .  جديدی شده است
. کارگری پيوسته درحال گسترش است

های  کارگران آگاه از ضرورت تشکل
سراسری و مبارزه عليه تمام نظم موجود 

کارگران آگاه از ضرورت .  گويند سخن می
کسب قدرت سياسی و آماده شدن برای 

. گويند استقرار آلترناتيو شورايی سخن می
هاست  ها و مبارزات کارگران مدت خواست

ها و مبارزات صرفاً صنفی  از دايره خواست

تپه و  آگاهی سياسی در هفت
 گرايی" صنفی"مقابله با 

ها و  بازداشت و تبعيد نکرد؟ آيا جاسوس
جا نفرستاد؟ آيا  پرووکاتورهايش را به همه

هر کس را که به چنگش افتاد بازداشت 
داران  نکرد؟ آيا قول نداد که به کارخانه

کمک کند که تسليم نشوند؟ آيا کارگران را به 
ی پول برای کمک به  آوری ساده خاطر جمع

اعتصابيون، تحت تعقيب قانونی قرار نداد؟ 
دولت خود، پيش از هر کس ديگر به 
کارگران تفهيم کرد که جنگ آنان عليه 

داران ناگزير بايد جنگی عليه دولت  کارخانه
 لنين. ای. و -به دولت تزاريست." باشد
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٩درصفحه   

. شوند های خود می رسيدگی به ساير خواست
تپه در اين  برخی نمايندگان کارگران هفت

کنند، از دردها و مشکالت  رانی می تجمعات سخن
ها و مقامات  گويند، سياست کارگران سخن می

دولتی که کارگران را به اين روز انداخته، به باد 
های  گيرند، هر بار مجموعه خواست انتقاد می

کنند، آنگاه با   کارگران را بيان و تکرار می
سردادن شعار و حمل شعارنوشته، به اعتراض 

آورند و در داخل شهر به  خيابانی روی می
رغم اينکه  به.  پردازند آميز می تظاهرات مسالمت

روز از اعالم رسمی رأی ابطال  ١٠٠بيش از 
يد  تپه و خلع واگذاری کشت و صنعت نيشکر هفت

١٢ 

١از صفحه   

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

 
http://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 
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های دولتی  از مالک خصوصی آن در رسانه
گونه تحول و بهبودی به  فقط هيچ شده، اما نه سپری

سود کارگران رخ نداده، بلکه شرکت نيشکر 
تپه و پنج هزار کارگر آن به حال خود  هفت

رهاشده و سه ماه حقوق کارگران نيز 
خواسته "  پارچه نوشته بزرگ.  نشده است پرداخت

تپه؛ ابالغ و اجرای فوری  فوری ما کارکنان هفت
بخش تمام  که زينت"  يد حکم صادرشده خلع

تجمعات و تظاهرات کارگران است، گويای 
خواست مبرم و فوری کارگران است که حتی بعد 
از آغاز رياست جمهوری رئيسی نيز با 

 تپه و آگاهی سياسی در هفت
 گرايی" صنفی"مقابله با  

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

 
 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه

 
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

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


