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1کافه پناهجویان - گوتینگن

(،۱۳۹۱ ش��هریور ۲۲پس از قتل ژینا )مهسا( امینی، زن جوان کورد توسط گشت ارش��اد رژیم اس��المی )در 

موج جدیدی از اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد. 

اکنون هفته ی پنجم جنبش اعتراضی آغاز ش�ده اس�ت و رژیم می کوش�د ت�ا ب�ا ت�داوم س�رکوب وحش�یانه ی

نظامی، این جنبش را مهار کند. معترضان خطرات مبارزه علیه این رژیم سرکوب گر را می پذیرند و جان خود

را برای کرامت انسانی و به دست گرفتن سرنوشت خود به خطر می اندازند. هر روز گروه ه��ای بیش��تری ب��ه این

جنبش می پیوندند. هزاران دانشجو، مغازه دار و بخش هایی از طبقه ی کارگر اکنون در خیابان ها و دانش��گاه ها

به سایر جوانان پیوسته اند.

بلوچستان و کردستان به عنوان مناطق اصلی خیزش و کانون سرکوب

۱5 نفر را که در اعتراض به تجاوز جنسی ب��ه ی��ک دخ��تر ۱50تا به امروز، رژیم ایران در بلوچستان بیش از 

 ( به خیابان آمده بودند، به قت�ل رس�انده اس�ت.۲0۲۲ سپتامبر ۳0ساله توسط یک رئیس پلیس محلی )در 

این کشتار علیه مردم بلوچ به »جمعه ی سیاه« معروف ش�د. رژیم به دروغ این قتل ع�ام را به عن�وان درگ�یری

میان نیروهای پلیس و شورش محلی جمعیت سنی با تحریک و حم�ایت عربس�تان س�عودی، قلم�داد ک�رده

است، تا در جامعه شکاف ایجاد کند. حال آن که بلوچستان سالهاست ک�ه ش�اهد چ�نین ناآرامی ه�ا و چ�نین

سرکوب هایی ست.

مردم مناطق کوردنشین ماه هاست که وضعیتی شبیه به جن�گ داخلی را تجرب�ه می کنن�د. توپخ�انه ی ای�ران

به طور مداوم به مناطقی در قلیم کوردستان حمله می کند و چندین مکان غیرنظامی و دف��اتر اح��زاب ک��ورد

های نظامی بمباران می کند، که تعداد زیادی مجروح و کشته بر جای گذاشته است.۲مخالف را توسط پهپاد

رژیم اسالمی از تبعیض وحشیانه علیه کوردها و بلوچ ها برای ایجاد تفرق�ه در ک�ل جامع�ه اس�تفاده می کن�د.

جنبش اعتراضی با سردادن شعارهایی مانند »از کردستان تا زاهدان، خونین تمام ایران«، همبستگی متقابل

خود را نشان می دهد. همبستگی طبقاتی در سراسر خطوط ملیتی و ات�نیکی پاسخی س�ت ب�ه اتهام�ات رژیم

مبنی بر اینکه کارگران اعتصابی در مناطق کوردنشیْن تحرکات اقلیتی جدایی طلب و ناسیونالیس�ت هس�تند.

فقط یک مبارزه ی مشترک می تواند ب�ر این رژیم س�رمایه داری فاشیس�تی غلب�ه کن�د. این جنبش اعتراض�ی

سراسری با جنبش آزادی کوردستان و سالیان دراز مبارزه ی کوردها برای تعیین سرنوشت پیوند دارد.
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قتل ژینا )مهسا( به عنوان محرکی برای خیزش اعتراضی

قتل ژینا، مناطق کوردنشین مملو از خشمی عمیق کرده است. پس از انتشار خبر مرگ ژینا )مهسا(  تصاویر

و نمادهای جمهوری اسالمی توسط هزاران جوان کورد تخریب شدند. عزاداری برای ژینا به تظاهراتی تبدیل

شد که در آن زنان روسری خود را برداشتند و ده ها هزار نف�ر فری�اد م�رگ ب�ر خ�امنه ای س�ر دادن�د. پس از

مراسم خاک سپاری، معترضان به سمت ساختمان استانداری رفتند و در آنجا با پرتاب گاز اشک آور و ش��لیک

مستقیم توسط نیروهای پلیس مواجه شدند و متقابال به دفاع از خود برآمدند. سپس، فراخوانی برای اعتصاب

عم�ومی در سراس�ر منطقه ی کوردس�تان داده ش�د و پس از آن، اعتص�ابات ب�ه بس�یاری از ش�هرهای دیگ�ر

گسترش یافت. مردم مناطق کوردنشین ایران که دارای سنت دیرینه ی انقالبی هستند، ده ها سال اس��ت ک��ه

 س��ال پیش، پس از به ق��درت رس��یدن رژیم اس��المی، م��ردم4۳قربانی تبعیض و ستم رژیم اسالمی بوده اند. 

کورد کافر و ضدانقالب معرفی شدند و مناطق کوردنشین با سرکوب نظامی و بمب�اران مواج�ه ش�دند. در آن

زمان به ندرت حمایتی از سوی سایر بخش های جامعه وجود داشت، زیرا تاکتیک تفرقه افک��نی رژیم اس��المی

کارساز بود. مردم کورد در آن زمان تنها ماندند. ولی امروز امیدواریم که مبارزه ی مشترک توأم با همبستگی

متقابل بتواند بر این رژیم سرمایه داری فاشیستی غلبه کند.

جامعه ی ایران با رژیمی مواجه است که در جریان قیام های ت��وده ای و پس از س��رنگونی خان��دان پهل��وی در

 تأسیس شد. رژیمی که در قالب یک ضدانقالب آغاز به کار کرد و از همان زم�ان ت�ا ام�روز تم�ام۱۹7۹سال 

(،FLINTAحقوق شهروندان را به طرز وحشیانه ای پایمال کرده است. از آن میان می ت�وان ب�ه اقلیت فلینت�ا )

دگرباشان، همجنس گرایان، اتحادیه های ک�ارگری مس�تقل و م�ردمی، کمونیس�ت ها، نیروه�ای دموکراتی�ک،

 میلیون نف�ر ( اش�اره4اقلیت های سیاسی، ملیت های، کورد، بلوچ، عرب و افغانستانی های ساکن ایران )حدود 

کرد. مالهای حاکم با تصاحب ثروت عظیم کشور همانند شاهان زندگی می کنند.

+FLTIBQتداوم مبارزات تاریخی و جهانِی جنبش های 

بعد از قتل ژینا همه جا فری�اد »ژین ژی�ان آزادی« به گ�وش می رس�د. »ژین ژی�ان آزادی« ن�تیجه ی قرن ه�ا

+ علیه مردساالری ست: از مقاومت زنان انقالبی که به عنوان س��احرگانFLTIBQمبارزات جهانِی جنبش های 

شیطانی در قرن شانزدهم در اروپا مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند و سوزانده شدند؛ تا مبارزات زنان هن��دی،

شیلیایی، برزیلی و آرژانتینی علیه پدرساالری؛ ت�ا جنبش زن�ان ک�ورد در ترکی�ه و روژاوا، و پیکارش�ان علی�ه

شبه نظامیان داعش و مردساالری، تا اعتراضات کنونی زنان در ایران. نخبگان سیاسی، از دولت های غ��ربی ت��ا

سلطنت طلبان، سعی دارند این مبارزه را به مبارزه با حجاب اجباری تقلیل دهند.

ما میان مبارزه ی زنان ایران علیه حجاب اجباری و مبارزه علیه کل نظام سیاسی در ایران و مبارزه در س��طح

بین المللی پیوند تنگاتنگی می بینیم. جنبش رادیکال زنان پ�ا ب�ه پ�ای جنبش ک�ارگری و ب�ا جنبش کورده�ا

برای آزادی می جنگد. سرمایه داری و مردساالری جدایی ناپذیرند.
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انقالب کن، از انقالب دفاع کن!

رژیم ایران از اسالم به عنوان ابزار استفاده می کند. پشت این نقاب، یک سیستم سرمایه داری ایس��تاده اس��ت:

در یک سو، نخبگان ثروتمند حاکم؛ و در سوی دیگر، سیاست های ریاضتی، خصوصی سازی، اخراج گسترده و

فقر و بیکاری. مبارزه با نظام سرمایه داری ایران را باید مبارزه ای بین المللی علیه نظ��ام س��رمایه داری جه��انی

بدانیم. 

.و تقس�یم ق�درت وج�ود داردمسلماً در بین قدرت های جهانی بسیاری از تضادها بر سر منافع ژئواستراتژیک 

تضاد منافع ژئوپلیتیکی میان پوتین، ایاالت متحده آمریکا، دولت شولتس، دولت مکرون، و خاندان س��لطنتی

سعودی یا مالهای حاکم بر ایران نباید ما را از محتوای اعتراضات کنونی منحرف کند. ما نبای�د از معترض�ان

به عنوان ابزار ژئواستراتژیک استفاده کنیم. ما بای�د از ارزی�ابی ژئوپلی�تیکی اعتراض�ات در ای�ران علی�ه ب�رخی

 انباشت قدرت است و هرگ��ز ب��ا آزادی و ره��ایی ازعرصه یقدرت های دیگر خودداری کنیم، زیرا ژئوپلیتیک 

از و ن��اتو. دولت های غ��ربیپایین سازگار نیست. ما نه باید متحد دولت های روسیه و چین باشیم، و نه متحد 

مثل ایران، یعنی سلطنت طلبان و جناح های غرب گرا رژیم اپوزیسیون های راست گرا و غرب گرای سوی دیگر،

خودشان را برای کسب قدرت آم�اده می کنن�د، در جری�انمسیح علی نژاد یا مجاهدین خلق، که مدت هاست 

 دارن�د. ح�الاین خ�یزش سعی در سوءاس�تفاده از قدرت های خارجیبا حمایت های مالی خیزش کنونی هم 

 نظام اسالمی برایخالص شدن ازآنکه همه ی آن ها به نظام سرمایه داری نئولیبرال تعلق دارند. بنابراین، فقط 

ما کافی نیست. بلکه م�ا از جنبش م�ردمی در خیابان ه�ا، کارخانه ه�ا، و دانش�گاه ها حم�ایت می ک�نیم، ک�ه

 می یابد تامعنا. برای ما، همبستگی بین المللی از پایین استجنبشی از پایین برای آزادی  و تعیین سرنوشت 

 امپریالیست های غربی ی�ا ش�رقی ودوروییمردم بتوانند در همه ی زمینه ها تصمیم خود را اِعمال کنند. ما با 

با برنامه ی نئولیبرالی آنها مخالفیم.

علیه نفرت پراکنی نژادپرستانه در این کشور و در همه جا

 برای اهداف جنسیتی و اسالم ستیزانه سوءاستفاده می شود. م��ا آش��کارا ب��ابخشادر آلمان، از اعتراضات ایران 

،AFDهر نوع نژادپرستی و ناسیونالیسم مخالفیم. ما علیه سیاست های نژادپرستانه، علیه اسالم هراسِی حزب 

 نژادپرس�تانه در سراس�ر جه�ان مب�ارزه می ک�نیم.جداسازیعلیه سازمان های فاشیستی و علیه سیاست های 

 دین )درمخ�الف آن هس�تیم کهبرای ما بسیار مهم است که آزادی مذهبی را به خ�ود م�ردم بس�پاریم، ام�ا 

خشونت ایران، در ترکیه، در افغانستان و...( به عنوان ابزاری برای نابودسازی جنبش های آزادی خواهی و برای 

، چه�ره ی۳می ش�ود. ب�رخالف نظ�ر بئ�اتریکس ف�ون اش�تورخبهره ب�ردای  زن س�تزانه علیه زنان و دیدگاه های

، زنان ای�رانی مخ�الف حج�اب زن�ان نیس�تند، بلک�ه درAFDرسانه اِی نژادپرست و نماینده ی پارلمانی حزب 

-آزادی - پوش�شمس�کنخیاب�ان فری�اد می زنن�د: »ن�ان، مس�کن، آزادی - پوش�ش اختی�اری« و ی�ا »ن�ان-

اختیاری«. بسیاری از تصاویر تظاهرات خیابانی زنانی را نش�ان می دهن�د ک�ه ب�ا روس�ری در تظ�اهرات علی�ه

انباشت ستم های سالیان شرکت کرده اند.

دامن می زنن��د؛شرق شناسانه بین »غرب« و »شرق« گانه سازی های ی راست گرا فعاالنه به دونیروها این دست

 متم�دن غ�رب را ث�ابت می کن�د. آنه�ا ط�وریخصلتگویی اجبار وحشیانه ی زنان به حجاب از سوی دولت، 
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جه��انمشخص��ه ی  ص��رفا ستم بی امان بر زنان، که در خودبه خود می کنند که گویی »غرب سکوالر« برخورد

ست. حال آن که اگر اشکال مختلف ستم ب�ر زن�ان را بشناس�یم، اش�کال مختل�فمبرا، قلمداد می شوداسالم 

 سکوالر هم قابل مشاهده است، همچنان که مبارزه ی گسترده با مردساالری.جوامعستم بر زنان در 

آزادی من با آزادی تو گره خورده است

ملی گرایی در ایران برای چندین دهه سنت بوده است، چه در سلسله های سلطنتی و چ��ه در رژیم اس��المی.

 میلیون افغانستانی در ایران در شرایطی کامال غیرانس��انی زن��دگیچندرژیم ایران به شدت نژادپرست است. 

 می ش�ود وآن ه�ا ن�ابودمی کنند. این گروه جمعیتی دائماً در معرض تهدید اخراج هس�تند. اس�ناد و م�دارک 

به [طرمردان افغان به زور به سوریه و یمن فرستاده می شوند تا برای منافع فاشیستی رژیم ایران جان خود را 

. به عنوان پاداش مجوز اق�امت آنه�ا و خانواده های ش�ان در ای�ران تمدی�د می ش�ود. فرزن�د ی�ک م�ردبیندازند

مش�روط ای�رانِی ملیتافغانستانی و یک زن ایرانی به دلیل اینکه دولت ایران گواهی حق ت�ابعیت را تنه�ا ب��ه 

هم امت�داد. این نژادپرس�تی در درون جامع�ه گ�رددبه طور بالقوه می تواند به افغانستان اخ�راج ساخته است، 

یا اتومبیل یا چیزهای دیگر ب�ا مش�کلآپارتمان،در خریدوفروش دارد. برای مثال، بسیاری از مردم افغانستان 

مواجه می شوند، چون بخشی از شهروندان ایرانی از خریدوفروش با آن ها خودداری می کنند. 

گ�یرد، در انظ�ام سیاس�ی به ظ�اهرب ش�رایطی را نادی�ده وج�ود چ�نین ای�ران کن�ونیجنبش اعتراض�ی اگ�ر 

 بدون همبستگی بین ایرانی�ان و م�ردم افغاس�تان،این معضالت را تکرار خواهد کرد. اصالح شده ی بعدی نیز 

 مهاجرت به معنای حقوقحق ایران می باید معترضان خواست های فوری یکی ازقیام فاقد مبنای انقالبی ست. 

.باشدبرابر و حق اقامت 

سرزمینی()های آزادی بدون مرز

جنگ ها، اقتصاد اجباری استثمارگرایانه  و سرکوب ناشی از منطق ارزش افزایی سرمایه داری میلیون ه�ا نف�ر را

 می کن�د. همه ی رژیم ه�ای م�رزی )نظ�یر م�رز یون�ان وگریز از سرزمین های شاندر سراسر جهان مجبور به 

 در اطراف جزیره ی المپدوزا؛ در مناطق محصور سئوتا و؛ تنگه ی سیسیل یا جبل الطارق؛ترکیه در دریای اژه

هزار نفر می شوند. بن�ابراین، یکی ازمرگ ده ها  موجب رنج و هر سالهملیال؛ یا در رژیم مرزی مرگ بار ایران(، 

 ح�ق بی قیدوش�رط اق�امت وت�امین می بای�د نوین آین�ده آزادی خواهی ایران و جامعه ی جنبشخواسته های 

حقوق برابر برای همه مهاجران باشد. ما باید در سطح بین المللی با نژادپرستی مبارزه کنیم، چه اینجا و چه

آنجا.

از اعتراضات استفاده ی ابزاری نکنید!

 جان ش��ان را در خیابان ه��ا ب��ه؛ما در کنار مردمی هستیم که علیه سرکوب، مردساالری و استثمار می جنگند

 خویش را به دست خود بگیرند. بنابراین، از منظر همبستگی بین المللی ،زندگی می کوشندخطر می اندازند و 

ش�اهد ب�وده ایم ک�ه رفت�ار بس�یاری ازحمایت از این جنبش یک وظیفه ی اساسی س�ت. ولی متأس�فانه اغلب 

شبه همبستگی اس��ت. اینصرفاً نمایشی از همبستگی یا یک » سیاستمداران در رابطه با خیزش کنونی ایران
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بار سیاست جنگ طلبانه و جنگ افروزانه ی دولت فدرال آلمان در پس زس�ت های شبه فمینیس�تی وزی�ر ام�ور

می خواهد با صرف میلیاردها دالر تجهیزات نظ��امی،پناه گرفته است. همان کسی که خارجه )آنالنا بائربوک( 

. ظاهراً او در ادامه ی همین سیاست،  می خواهد زنان ای�رانی را هم ازطری��قسازد را در اوکراین برقرار «صلح»

به ح�ال. حال آن که به طور همزم�ان، زن�ان و م�ردم فالکت زده ی افغانس�تان سازدمداخالت نظامی »آزادی« 

ب�اترکی�ه یافت�ه اس�ت؛ و دولت  ب�ه عربس�تان س�عودی اف�زایش تس�لیحات نظ�امیتحویل شده اند؛  رها خود

به طور سیستماتیک جمعیت کورد را قتل عام می کن��د. پس، به عن��وانپشتیبانی دولت فدرال آلمان همچنان 

، نباید صحنه را به سادگی به چنین سیاستمدارانی بسپاریم.دارای باورهای انترناسیونالیستیچپ گرایان 

 سوء استفاده واقع شده اس��ت.نیز مورد برخی گروه های شبه چپ از سوی ایران یعالوه بر این، خیزش اعتراض

در آلمان و اروپا ما با دو جبهه از گروه های شبه چپ روبرو هستیم که ب�ا من�افع ژئوپلی�تیکی دولت ملت ه�ای

ناتو یا پوتین )روسیه( یکی را باید انتخاب ک��رد وکه باور دارند از بین  نحله هاییسرمایه داری همراه هستند. 

گزینه ی دیگر را به رسمیت نمی شناسند. چنین سیاستی از دی��د م�ا غیرانسانی س��ت.  ی�ک نحله ی ش��به چپ

روشنفکرمآب، که ظاهراً در کنار »ارزش های دموکراتی�ک غ�ربی« ایس�تاده اس�ت، ق�درت های دول�تی مانن�د

 تمدن و ناجیان ملت ها و منادیان پیشرفت می بیند. آنه��ا در اکس��یون هایالگوهایاسرائیل، آمریکا و اروپا را 

 می کنن�د. ج�ای تعجببرگ�زارهمبستگی با ایران حاضر می شوند یا حتی خودشان چ�نین اکس�یون هایی را 

ب��ابرگزارکنندگان کسانی هس��تند ک��ه نیست که به ندرت کسی در چنین اکسیون هایی شرکت می کند؛ زیرا 

بمب را متوقف کنید« )یک گروه معروف آنتی دویچ( همکاری می کنن��د. م��ا معتق��دیم ک��هکارزارهایی مثل »

نباید توسط چنین گروه هایی که به نفرت پراکنی نسبت به م��ردماکسیون های همبستگی یا اقدامات مربوطه 

فلسطین یا عرب دامن می زنند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

رویکرد چپ رادیکال انترناسیونالیست

و محکوم س�ازیج�دی یک چپ رادیکال انترناسیونالیست نباید چشمان خود را ببندد. ما باید ش�هامت نق�د 

 سیاس�تبه وی�ژه دولت اسرائیل را داشته باشیم؛ خ�واه به عن�وان ی�ک دولت اش�غال گر، و خ�واه عملک�رد آن، 

شهرک سازی استعماری. ما باید شجاعت نقد و محکوم سازی محافظه ک�اران فلس�طینی و گروه ه�ای جه�ادی

. در عین ح��ال، هم��راه ب��اپیش می روندمانند حماس را داشته باشیم، که دست در دست رژیم اسالمی ایران 

 آزادی جس�تجو ک�نیم. م�ابه س�وییهودیان و فلسطینیان، ما باید در برابر نژادپرستی و نخبگان حاکم راهی 

دنب�ال همچن�ان اکس�یون های یادش�ده ک�ه در قرار دهیم؛ رفت�اریدر برابر یکدیگر ملت را نباید مردمان دو 

می شود.

امپریالیسم آنتی شبه چپبه نه 

دیگ�ر طرف�داران دولت ه�ای ملی )دوس�تان روس�یه(، ش�امل اح�زاب و رس�انه هایی مانن�د »هم�اهنگی ض�د

Junge(، نشریه ی ی��ونگه ولت )kommunisten.ch (، حزب کمونیست سوئیس )AIKامپریالیستی )  Weltو )

 بی ط��رفبه ظ��اهر رفتاری سعی کرده است هستند. البته نشریه ی یونگه ولت (DKP)حزب کمونیست آلمان 

گهگاه درباره ی مرگ ژین��ا منتش��ر می کن��د، اغلِب از رس��انه هایبگیرد. درعین حال، در مطالبی که در پیش 
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. این جریانات شبه چپ  دائماً از اصطالح مبارزاتی »ض��د امپریالیس��م« به عن��وان4دولتی ایران نقل قول می کند

 مرحله  استفاده می کنند. ام�ا تفس�یر آن ه�ا از این نظری�ه به گونه ای س�ت ک�ه درگیری ه�ای بیننظریه ییک 

 اس�د( علی�ه ق�درت های امپریالیس�تییا رژیم ایران رژیمافیایی )مانند مرژیم های سرمایه داری کوچک و شبه 

درک می کنند. احزاب خواهر کمونیس�ت آنه�ا دررا همچون مبارزه ای بر ضد سرمایه داری غربی مانند آمریکا 

فضای ایرانی )مانند حزب توده و فدائیان اکثریت( به رغم آن که س�ال ها از رژیم اس�المی نوپ�ا حم�ایت ک�رده 

 شدند. سرکوب گر دولتبودند، در مقطعی خودشان قربانی این 

آوردگ��اه، به ن��وعی ب��ه شاهد آن ها هس��تیم که خیزش هاییایران، اوکراین، سوریه و تقریباً تمام درگیری ها و 

 جریاناتی که هر یک بنا به درک شان از منافع؛ شبه چپ و راست افراطی بدل شده اندجریاناتظهور برخی از 

فکری ارتج�اعی س�عی می کنن�داین جریانات ژئواستراتژیک، یا در کنار پوتین می ایستند، یا در جبهه ی ناتو. 

 نسبی سازی یا انکار کنند.تاریخ راجنبه های غیرانسانی 

کاری که چپ انترناسیونالیست می تواند انجام دهد

. ما راه های همبستگی خودمان را پیدا می ک��نیم. ن��ه پ��وتین، ن��هشدما درگیر منطق ژئواستراتژیک نخواهیم 

 علی��هص��رفاً اعتراضی خ��یزشچین و نه ناتو! تنها رویدادهای ماه گذشته در ایران نشان داده اس��ت ک��ه این 

حجاب اجباری نبود، بلکه همچنین قیامی ست علیه فقر. فراخوان اعتصاب کارگران کورد که منجر به برپایی

 اینقادر است متحدانه اتمبارزتداوم برخی اعتصابات در استان های دیگر شد به ما نشان می دهد که چگونه 

ب��ه ایرانی��انصرفاً همبستگی این کنش های . مهم این است که سازد را سرنگون یداری فاشیست هرژیم سرمای

. باید فشار بیاوریم!گردد چپ انترناسیونالیست سازماندهی همه ی نیروهایتوسط شود، بلکه نسپرده 

همبستگی بین المللی ما در برابر سرکوب آنها

همه ی ما می بینیم که دولت ها در سراسر جهان به گسترش دستگاه های س��رکوب خ��ود ادام��ه می دهن��د ت��ا

. تم�ام فناوری ه�ایی ک�ه در ح�ال حاض�ر توس�ط رژیم ای�ران ب�رایس�ازندآزادی ما راهرچه  بیشتر مح�دود 

. ب�هاخ�ذ ش�ده اندسرکوب های گسترده ی معترضان استفاده می شوند، از چین، روسیه و کش�ورهای اروپ�ایی 

خصوص شرکت های آلمانی مانند دایملر، زیمنس، هکل�ر و کخ. موت�ور پهپاده�ای ای�رانی م�ورد اس�تفاده در

 در ای�الت ن�وردراینMeerbuschمناطق کوردنشین و اوکراین ساخت اتریش اس�ت. ی�ک ش�رکت آلم�انی از 

 ، در قطع و مسدودسازی شبکه ی این��ترنت درArvanCloudوستفالن در همکاری با شرکت اینترنتی ایرانی 

ایران مشارکت داشته است. رژیم ایران اکنون یکی از مدرن ترین سیستم ها را برای کنترل و سانسور اینترنت

، رژیم ایران در جریان خیزش اعتراض��ی س��الپشتیبانی های لجستیک و فناورانه. با همین 5ایجاد کرده است

 ب��ه زن��دانهزاران نف��ر را نفر را بکشد و ۱500 توانست پس از قطع کامل اینترنت، بی سروصدا حدود ۲0۱۹

بیاندازد.

 برای مثال رجوع کنید به مقاله ی:4

Junge Welt Ausgabe vom 08.10.2022, Seite 7/ Ausland.
 رجوع کنید به گزارش تحقیقِی منتشرشده از سوی نشریه ی تاتس:5

https://taz.de/Iranische-Tarnfirmen-in-Deutschland/!5885984
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دستگاه نظامی ایران؛ و خواه به واسطه ی توسط قابل مشاهده است: خواه سرکوبی همچنان در همه جا چنین

 اص�ول اس�تثمارگری س�رمایه دارانه، مس�ئولتحمیلسیاس�ت اقتص�ادی اس�تثمارگرانه و اس�تعماری ک�ه ب�ا 

 محیط زیست اس��ت. م��ا ش��اهد دامنه ی متن��وعی ازتخریب گسترده ی معیشت میلیون ها انسان و نابودسازِی

سرکوب ها در سراسر خاورمیانه هستیم: از جنگ خونین علیه روژاوا و علی�ه م�ردم ک�ورد، ت�ا برپ�ایی جن�گ

داخلی در یمن و سوریه. از آنجایی ک�ه این س�رکوب ها بخش�ی از س�ازوکارها و برنامه ه�ایی هس�تند ک�ه هم

 از طری�ق همبس�تگی بین المللی قاب�لمناسب به آن ه�ا تنها، پاسخ دارندخاستگاه و هم گستره ی بین المللی 

که شکاف های اجتماعی ناشی از نژادپرستی و ملی گرایی همچن��ان تش��دیددرست در زمانه ای  است. پرورش

 شایس�ته، علی�ه اس�تثمار،زن�دگی ما ب�رای ات باشیم. مبارزیکدیگرمی شوند، ما باید بیش از همیشه در کنار 

+، و ب�رای همبس��تگی ب�اFLTBGQ منابع طبیعی، برای مس��کن ارزان قیمت، ب�رای حق��وق نابودسازیعلیه 

یکدیگر می باید با هم پیوند بیابند.

 ما در مب�ارزه ب�ا س�رکوب از بس�یاری جه�ات ب�ا هم مرتب�طبا این حال،سرزمین ایران از ما بسیار دور است؛ 

 همبس�تگی عم�ل ک�نیم. در همبس�تگی ب�ا خ�یزش س�تمدیدگان،با هم و در کن�ارهستیم. بنابراین ما باید 

 دست ب�ه اق�دام ب�زنیم و ب�ا برگ�زاری تظ�اهرات و اکس�یون های اعتراض�ْی ب�ر دولت ه�ا،یکدیگرمی توانیم با 

 که با رژیم ستم پیشه ی ایران همکاری می کنند، فشار بیاوریم. یشرکت ها، و مؤسسات

مطالبات ما از این قرارند: 

؛ تحقیق و اقدام برای جلوگیری از تحویل  هرگونه تجهیزات نظامی، شبه نظامی، پلیسی به رژیم ایران.1

 زندان های رس�می و مخفی ای�رانبه هیئت های مستقل حقوقی و پزشکی ورود اقدام و اعمال فشار برای .2

برای پایان دادن به شکنجه، بدرفتاری و اعدام!

اتخاذ تدابیر سیاسی مناسب برای آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و اجتماعی!. 3

 و مصادره ی حساب های ب�انکی حامی�ان رژیم ای�ران به نف�ع اه�داف جمعی آزادی خواهان�ه وسازی مسدود.4

معطوف به خودگردانی!

و ب�اپول ه�ای غارت ش�ده از م�ردم، رژیم ای�ران ک�ه باکم�ک  تحقیق و افش�اگری در رابط�ه ب�ا البی ه�ای .5

« در شبکه های اجتماعی، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی یا مساجد منافع این رژیم را در خارجموجه»ژست هایی 

همراه باش�د.تحقیق و افشاگری می باید با اقدامات اعتراضی برای مبارزه با آنها این از کشور نمایندگی کنند؛ 

 میلی�ونچند اق�امت ب�رای همه ی م�ردم در همه ج�ا، به وی�ژه ب�رای حق توقف فوری اخراج پناهجوی�ان و .6

افغانستانی ساکن ایران.
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