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 آبان ١٢

 عزم راسخ خيزش انقالبى 
 

اينروزها ايران صحنه تناقضات خيره کننده 
. اميد از سيمای مردم موج ميزند.  است

شهروندان نسبت به هم بشدت مهربان شدند، 
بطور غريبی جرم و جنايت و کيف زنی و 
زورگوئی ديده نميشود، زنان بدون حجاب راه 
ميروند و مردان با احترام و مشتهای گره کرده 

ديگر گشت ارشاد روئيت .  استقبال می کنند
امر به "نميشود، آخوند زبان دراز که 

کند ناياب است، همان تک و توکی "  معروف
هم که پيدايشان ميشود مشمول زنگ تفريح 

. جوانان برای عمامه پرانی ميشوند
سرکوبگران در رسانه ها شاخ و شانه ميکشند 
و در خيابان کتک ميخورند، بی مهابا به مردم 

زنان و مردان .  شليک ميکنند اما فرار می کنند
می رقصند و موزيک ميزنند و شعار ميدهند، 
کسی نگرانی نيست و چيزی بنام ترس 

شب ها محالت محل نبرد .  موضوعيت ندارد
با نيروی سرکوب و جشن حجاب سوزان و 

مناسبت های .  گوشمالی نيروی انتظامی است
به قتل رسيدن عزيزان ما دريچه ای برای 

سقز ديگر تنها .  ابزار وجود گسترده تر شدند
مورد نيست، سنندج، اراک، مشهد، کرج و 
شهرهای ديگر در طول روزهای هفته جاری 

در آرامگاه . شاهد اجتماعات بسيار گسترده بود
ها خبری از آخوند و صدای قرآن نيست، 
مردم شعار ميدهند، دست ميزنند، فرياد 

ميزنند، مرگ بر خامنه ای 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 توماج و كليه بازداشت شدگان آزاد بايد گردئد

 !نسل توماج گورتان را آماده كرده است

 ! در يک نگاه
 !را دفن كنيد" مرد، ميهن،آبادی"شعار مردساالرانه و ناسيوناليستى 

 

 ٣رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

 !"مرد، ميهن، آبادی"سه منبع و سه جزء شعار 
 

 ٥صفحه سياوش دانشور                                                                                                              

 اطالعيه خبری
 

 كارگران ماشين سازی بهمن موتور وارد اعتصاب شدند

 !»آسوده بخوابيد، نظام در امان است«
 در باره بيانيه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه

 

 ١٢ سياوش دانشور                                                                                                             صفحه

  ٢صفحه   

 

در كشورهای مختلف برای نوامبر  ٥شنبه در تظاهراتهای روز 

 ! آزادی توماج صالحى و كليه زندانيان سياسى شركت كنيد



 ٦٧١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 آبان ١٢

 ...عزم راسخ خيزش انقالبى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

می گويند، از انتقام سخن ميگويند، به فرزند جانباخته شان در راه آزادی 
قتل و سرکوب با تمام تاثيرات تلخ و فاجعه بارش در .  افتخار می کنند

دوره ای که عزم و اميد به تغيير موج ميزند، به اراده جمعی برای تمام 
 .   کردن کار بدل شده است

 
جمهوری اسالمی برای متوقف کردن موج اعتراضات چيزی بيش از 
ترور و تحربک مذهبی به عقل معيوبش نرسيد و يک مزدورش را 
سراغ مردم بيدفاع در مسجد شاهچراغ فرستاد تا بزرگ و کوچک را به 

طرح زيادی ناشيانه بود و دست شان بسادگی رو شد، .  رگبار ببندد
مردم در خيابانها و "!  کار خودشان است"تناقض گوئی ها نشان داد که 

رکس و اوين و "از :  دانشگاه ها با يک جمله جوابشان را دادند
پاسدار سالمی روز "!  سپاهی، بسيجی، داعش ما شمائی"تا "  شاهچراغ

بقتل "  شاه چراغ"آبان در مراسم تشييع کسانی که خودشان در   ٧
و مردم "  امروز روز پايان اغتشاشات است"رساندند، اعالم کرد که 

پاسدار سالمی .  آبان جواب دندان شکنی به وی دادند ٨همان شب و در 
نتوانست جلوی خود را بگيرد و در "  مرد، ميهن، آبادی"اين نماينده 

"او گفت.  مورد زنان انقالبی چيزی نگويد کسانی که زن، زندگی، : 
؟ "!آزادی ميگويند جواب زنانی که در تابوت قرار دارند را چه ميدهند

سالمی در عين حال که اين جنايت حکومتی را به گردن معترضين می 
انداخت و تهديد ميکرد، از مردم التماس ميکرد که کافی است، ديگربه 

". زياد آرام نباشيد، ممکن است اتفاقی برايتان بيافتد"خيابان نيائيد و 
پاسدار سالمی وظيفه اش اينست که برای خامنه ای عربده بکشد، اما ته 

" اتفاقاتی"دلش بشدت خالی بود، چون همين روزها برای همقطارانش 
 . اينجا و آنجا افتاده است

 
 شعله های انقالب زبانه می کشند 

کميت .   آبان تغييری کيفی در فضای اعتراضی رخ داد  ١٢در پنجشنبه 
اجتماعات بشدت گسترش يافت، ميليتانسی و برخورد قاطع با نيروی 

اجتماعات گسترده و محله محور اعتراضی .  سرکوب همه جا ديده ميشد
شهر و صداها نقطه شهرها و دانشگاه های  ٣۴بسيار گسترده در بيش از 

محالت و مناطق (اجتماعات در شهرهای کرج .  کشور در جريان بود
، پرند، قم، )شهر  سکينه، گل  دشت، بهشت  شهر، حصارک، خرم کمال 

اراک، الوند، آبيک، همدان، تاکستان، تبريز، شهريار، فوالدشهر 
اصفهان، اصفهان، قزوين، آبيک قزوين، آمل، رشت، بندرانزلی، 
الهيجان، فسا، شيراز، بانه، سنندج، کامياران، مهاباد، بوکان، بيجار، 
مريوان، کرمانشاه، قصر شيرين، اسالم آباد غرب، يارسان، تبريز، 

تهران پنجشنبه شب غوغا .  مشهد، فسا، يزد، کرمان، تهران و ورامين
آباد،   پارس، ستارخان، اکباتان، سعادت  آباد، تهران نازی(بود، محالت 

حوض، خيابان انقالب، اميرآباد، فلکه دوم آرياشهر،   بلوار فردوس، هفت
شهرک نفت، تهرانسر، نارمک، سيد خندان، ويال، کاشانی و خيابان 

از محلهای تجمع های گسترده، خيابان بستن، تسخير محالت و )  درختی

گوشمالی نيروی انتظامی و لباس 
همزمان در .  شخصی ها بودند

دانشگاه های آزاد کرج، پزشکی 
نور مريوان، آزاد سقز  زاهدان، پيام 

و پارس اجتماع و اعتراض و بهم 
. زدن تفکيک جنسيتی در جريان بود

دانشجويان عليه حکومت شعار 
ميدادند و در مقابل يورش نيروهای 
سرکوب مفاومت ميکردند و شعار 

به اينها اعتراضات دانش .  ميدادند
 .آموزان مدارس را اضافه کنيد

 
آبان جنبش انقالبی نشان داد که تصميمی قاطع دارد و بازداشتهای  ١٢ 

هزاران نفره و توحش و کشتار نيروی انتظامی نتوانسته است که 
جامعه بدون کمترين ترديدی .  پتانسيل اعتراض اجتماعی را مهار کند

مرگ کل اين حکومت را ميخواهد و شعار مرگ بر جمهوری اسالمی 
ميدهد و راسا برای عملی کردن آن هر روز با روش و ابتکاری بميدان 

: در اينروز عزم عمومی خود را در شعاری منعکس ميکرد.  می آيد
آبان  ١٢در ميان اجتماعات "!  قسم به خون ياران ايستاده ايم تا پايان"

کرج بعد از گراميداشت حديث نجفی :  چند اجتماع بسيار شاخص بودند
در .  بخش مهمی از شهر از کنترل دولت خارج شده بود.  منفجر شد

پاسخ به تيراندازی و قتل يا زخمی کردن يک معترض، اتوبان را بستند 
و نيروی پليس و مقر و ماشين آنها را به آتش کشيدند و خلع سالح شان 

کرج تا پاسی از شب محل اعتراض و زد و خورد با نيروی .  کردند
در فوالد شهر اصفهان نيز جمعيتی بسيار وسيع برای .  سرکوب بود

گراميداشت مهسا موگوئی بميدان آمدند و کل منطقه را در اختيار خود 
در اراک مراسم گراميداشت مهرشاد شهيدی به اعتراضی .  گرفته بودند

در قزوين، و تهران و تبريز نيز اجتماعات .  بسيار وسيع و تند بدل شد
 . بسيار گسترده بودند

 
آبان شهرهای سيستان و بلوچستان از زاهدان و خاش و  ١٣روز جمعه 

ايرانشهر و سراوان صحنه تظاهرات هزاران نفره و شليک وحشيانه 
قاتلين حکومت به جمعيت گسترده در .  سرکوبگران جنايتکار رژيم بود

 ٧خاش از زمين و پشت بامها تيراندازی کردند و تا اين ساعت دستکم 
در زاهدان، .  نفر را به قتل رساندند و دهها نفر را زخمی کردند

ايرانشهر و سراوان صدای تير از هر سو شنيده ميشود و جمعيت وسيع 
محور ترانزيتی جوانان و معترضين نيز .  در حال اعتراض است

به مقر .  شهرستان سرباز به چابهار را بستند و به تظاهرات پرداختند
. سپاه حمله کردند، دو ماشين و فرمانداری خاش را به آتش کشيدند

امروز عصر جمعه .  امروز بيشتر شهرهای زاهدان در اعتراض است
محالت جنوب تهران از جمله بيست متری جواديه و اکباتان ابان  ١٣

 . اعتراض را آغاز کردند
 

 هوشياری سياسی مردم
تاکنون دستگاه های امنيتی رژيم و مذهبی ها و ناسيوناليست ها و 

. مترجعين متفرقه نتوانسته اند خيزش انقالبی را از ريل خارج کنند
تمهيدات آنها پاسخ نگرفته و کالً فضای حاکم بر اعتراض نسل جديد و 

آمال و آرزوهايشان با روحيات و خط مشی سياسی 

 

  ٣صفحه   



 ٦٧١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 ! در يک نگاه

 !را دفن كنيد" مرد، ميهن،آبادی"شعار مردساالرانه و ناسيوناليستى 
 

 رحمان حسين زاده 

انقالب و خروش عظيم اجتماعی سراسر ايران انباشته از ابتکارات و 
خالقيت و شعارهای برخاسته از اهداف و آرزوهای زنان و نسل جوان 

شائبه های ملی و مذهبی و .  و کارگران و مردم تشنه آزادی است
کاراکتر راديکال و ترقيخواهانه انقالب .  ارتجاعی در حاشيه اند

شعار .  دگرگون ساز جاری محور همبستگی سراسری و جهانی است
صرفنطر از اينکه هر جريان و فردی بنا "  زن، زندگی،  آزادی"مثبت 

به ديدگاهش چه تعبيری از آن دارد، اما اجازه تعبيرها و تفسيرهای 
 . عقب مانده و تفرقه افکنانه را نميدهد

 
الزم به  گفتن نيست در اين انقالب و جنبش عظيم نيز همانند همه 
تحوالت بزرگ، جنبشها و گرايشات متفاوت اجتماعی ابراز وجود 

خواسته ها و اميال و شعارهای بورژوايی و ارتجاعی نيز خود .  دارند
" مرد، ميهن، آبادی"يکی از ارتجاعی ترين اين شعارها، .  نمايی ميکنند

است، که متاسفانه در مواردی در تظاهرات و تجمعات چند دانشگاه 
مردساالری، ناسيوناليسم و ملی گرايی و .  طرح و تکرار شده است

طبعا آبادی باب طبع ميهن پرستان سرمايه دار و سود پرست سه جزء 
در جامعه ايران تحت .  اين شعار به شدت ارتجاعی را تشکيل ميدهد

سلطه نظامهای استبدادی و مردساالر سلطنتی و جمهوری اسالمی، 
سراسر تاريخ گذشته را مردان طبقات باال و استثمارگر، آپارتايد 
مردساالر و ستمگر تاريخ ارتجاعی و غيرقابل دفاع آن جامعه را رقم 

اين مردساالری ريشه دار، . زده اند
آزاديخواهی جنبش عظيم کنونی و 
نقش محوری و هدايت گر زنان را 

ناسيوناليستها و ميهن پرستان تفرقه افکن ضد زن و ضد .  برنمی تابد
کارگر و ضد مردم خواهان آزادی و برابری و رهايی جامعه از قيد و 

. بندهای ملی و ميهنی و مذهبی و مردساالری جملگی برخود می پيچند
همه عقل و درايت خود را روی هم گذاشته اند، برای تقابل با آزاديخواهی 
و برابری طلبی و برای مقابله با پتانسل قوی چپ گرايانه و هم بسته 

مرد، "انسانی به انواع ترفندها و شگردها و از جمله طرح شعار گنديده 
 . روی آورده اند" ميهن، آبادی

 
بسيارتاسف بار است، از محيط دانشگاه و از زبان نسل جوان پرشور و 
پرتوفع و آزاديخواه اين دوره، چنين شعار به شدت عقبمانده و رسوا 

توقع اينست دانشجويان آگاه و مبارز، پرچمداران انبوه .  اشاعه پيدا کند
شعارهای انقالبی اين دوره و کل مبارزات راديکال دانشجويی و همه 
مبارزين آگاه و چپ خروش عظيم جاری، اين شعار منسوخ و ارتجاعی 

بگذار جريانات ارتجاعی مردساالر و ملی .  را در همين آغاز دفن کنند
 . گرا و ميهن پرست منزوی بمانند

 
*** 

 

 در کل اين . هشياری سياسی معترضين بسيار باالست. آنها نمی خواند

 آبان ١٢

 ...عزم راسخ خيزش انقالبى 
 

نه "در دو هفته اخير با راست اپوزيسيون با شعار .  اعتراضات بجز مواردی بسيار معدود يک جمله ارتجاعی و يک شعار ارتجاعی شنيده نشده است
با آخرين رگه روحيه مطالبه گری تعيين تکليف شد و در دانشگاه ها بجز شعار عليه کل .  تسويه حساب شد"  شاه ميخوايم نه رهبر مرگ بر ستمگر

پاسخ .  پاسخ تروريسم کور را دادند.  پاسخ پاسدار سالمی و خامنه ای را قاطعانه دادند.  حکومت و درگيری با بسيجی و مسئولين حکومتی خبری نبود
 . ناسيوناليست هايی را دادند که هنوز در عصر بوق زندگی می کنند

 
به مرحله ای رسيديم که بايد گامی جدی تر .  جمهوری اسالمی در دومين ماه خيزش انقالبی زير فشار سنگين بی اعتباری در پرتگاه سقوط است

افزايش جمعيت و محالت به اعتراض در هر شهر، پيوستن شهرهای جديد به اعتراضات، آماده شدن برای عمل اعتصابی قريب الوقوع بويژه . بداريم
سب تناخطوط اتوبوس بی آر تی در کالن شهرها و قطارها و کاميون ها، جمعبندی تجارب تقابل با سرکوبگران و تعيين تاکتيکهای مبارزاتی فراگير م

 . با وضعيت جديد از کارهای پيش رو است
 

 .سردبير
   ٢٠٢٢نوامبر  ٤
    



  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٧١شماره    

توماج برآنچه .  تائيد شددر هشتم آبان در چهارمحال دستگيری توماج صالحی 
که انجام ميداد آگاه بود، او تنها تبليغ نميکرد و رپ نمی خواند، او خودش در 

. ميدان جنگ حاضر بود و سروده هايش منبع انرژی برای مبارزه انقالبی اند
توماج محصول نقد اجتماعی يک نسل آوانگارد است که وضعيت کنونی را 

توماج را گرفتيد، با نسل توماج .  شايسته انسان امروز نميداند و آنرا نمی خواهد
 ها چه ميکنيد؟ مهسا و نيکا را کشتيد، با نسل سميه ها و سپيده ها چه ميکنيد؟ 

 
با فروريختن هر سنگر جنگ .  با بازداشت توماج کسی زانوی غم بغل نمی گيرد

رسم انقالب اينست که جای . توماج ها کرور کرور در صحنه اند. تمام نمی شود
مبارزه .  شرايط انقالبی هزاران توماج توليد و پرورش ميدهد.  خالی را پر کرد

سياست امروز گسترش .  ادامه دارد، راهمان را با عزمی راسخ تر ادامه ميدهيم
 . حمله و تعرض به سرکوبگران برای پيروزی است

   
مسئوليت مستقيم جان توماج و همرزمانش و کليه دستگيرشدگان شش هفته 

پيشاپيش انزجار خود .  اخير، تماما جمهوری اسالمی و شخص خامنه ای است
را از سناريو سازی و مستند بازی اعالم و همه آنها را بعنوان اسناد پرونده 

مهسا را کشتيد، جامعه .  قطور محاکمه سران جنايتکار حکومت جمع ميکنيم
 .منفجر شد، بنفع تان است که فورا توماج و زندانيان سياسی را آزاد کنيد

 
 !زنان و مردان انقالبی

. برای آزادی توماج و ساير بازداشت شدگان تالشهايمان را متمرکزتر کنيم
. شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد را بيش از پيش در اجتماعات تکرار کنيم

تا روز شکستن .  مقابل زندانها تجمع کنيد و با قدرت خود زندانيان را آزاد کنيم
درب زندانها، گسترش مبارزه انقالبی و برافراشته بودن پرچم خيزش انقالبی، 

 . تنها ضامن حفظ جان عزيزان و اسرای ماست
 
 صالحی_توماج#
 

 !زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢اکتبر  ٣١ -١۴٠١آبان  ٩

!ليال حسين زاده آزاد بايد گردد  

ليال حسين زاده با مريضى كه طبق نظر پزشک نبايد در 

. زندان باشد، تحت فشار و آزار است  

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 توماج و كليه بازداشت شدگان آزاد بايد گردئد

 !نسل توماج گورتان را آماده كرده است

 

!خيابان سنگر ماست  

!سنگرها را حفظ كنيم  
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 سه منبع و سه جزء شعار 

 !"مرد، ميهن، آبادی"
 

 سياوش دانشور

شعارها .  دوره انقالبی را عده ای بنادرست جنگ شعارها فهميده اند
مستقل از اينکه طراحان آن خود واقف هستند يا خير، خاستگاه 
اجتماعی دارند، منافع معينی را برجسته ميکنند، اذهان را به سمت 
خاصی هدايت و نشانه ميروند، و مهمتر، عليه وضعيتی هستند که 

 . بناگزير بايد تغيير کند
 

در سوشيال ميديا "  مرد، ميهن، آبادی"شعاری که اخيراً تحت عنوان؛ 
چون ناشی از يک .  طرح شده است، حتی صاحب و مدافع علنی ندارد

وحشت است؛ وحشت کسانی که از حضور زن بعنوان يک فاکتور مهم 
اجتماعی ترسيده اند، احساس می کنند منفعت و سلطنت مردانه شان 

 . زير سوال رفته و زير پايشان دارد خالی ميشود
 

حضور مقتدر و راديکال زنان برابری طلب آنهم در يک جامعه اسالم 
 :زده و عميقا مردساالر، چند کار را با هم انجام داده است

 
 . اول، عليه کل تاريخ صد ساله سياست مردانه در ايران است

دوم، متحد کننده همه بخشهای مردمی است که تا ديروز با ساطور 
 . قصابی به اين و آن هويت کاذب تقسيم شان کرده بودند

سوم، ضد اسالمی و ضد حکومتی است که خاورميانه و بسياری 
 . کشورهای آفريقا را در باتالقی فرو برده است

چهارم، آوانگارد است و موجب تمجيد غرب پيشرفته و افکار عمومی 
 . پيشرو جهان قرار گرفته است

پنجم، انترناسيوناليستی و جهانشمول است چون حقوق زن ماهيت 
به اين معنا زير پای انواع .  شرقی و غربی ندارد، جهانی است

 . ناسيوناليسم و مذهب را خالی ميکند
ششم، برابری طلبانه است و برخالف رگه های مختلف فمينيسم ضد 
مرد نيست، مرد و زن در کنار هم نبرد می کنند و دستجمعی عليه 

 .  حقارت جمعی زن ستيزی بپاخاسته اند
 

حضور زن و اين خصوصيات است که دنيا را تکان داده است و 
اين کار از هر .  سمپاتی عميق آزاديخواهان جهان را جلب کرده است

 .کسی برنمی آيد
 
 "مرد، ميهن، آبادی"

عليه همه .  فاقد همه اينهاست"  مرد، ميهن، آبادی"برعکس، شعار 
دشمن همه اينهاست، تماما ارتجاعی و ضد زن و مردساالر .  اينهاست

و شوونيست است، از کهنه می آيد و کهنه را پاس ميدارد و به اين 
اعتبار نماد وحشت از خيزش انقالبی و حضور مقتدر زنان در جامعه 

 .است
 
 "مرد"

مرد دارا، مرد صاحب .  کل تاريخ مکتوب جوامع طبقاتی مردانه است
رای، مرد مالک، مرد رئيس خانواده، مرد فرهنگی، مرد حقوقی، مرد 
صاحب منصب، مرد اختيار دار زن و کودک، مرد فرمانروا، مرد جانی، 

اش با نفی زن و " مردانگی"مردی که ... مرد سرکوبگر، مرد، مرد، مرد 
روشن است منظور همه مردان در .  قتل زن و مالکيت زن معنی شده است

بسياری از مردان برابری طلب و پيشرو و .  يک کاتاگوری جنسيتی نيست
 . ترقيخواه اند

 
در اين شعار از برابری زن و مرد سخن نميگويد، دارد عمارتی را " مرد"

مرد در اين شعار جايگاه .  اعاده می کند که در حال ويران شدن است
 . تاريخی و ملی و مذهبی و ارتجاع کهن را پاس می دارد

 
 "ميهن"
" ميهن"و "  مام وطن. "ميهنی وجود ندارد.  خرافه ای بيش نيست"  ميهن"

ميهن خاکی نيست که .  همواره حيات خلوت طبقات دارا و حکام بوده است
اگر . من و شما برحسب تصادف و عليرغم ميل خود در آن متولد می شويم

انسان آزاد بود، اگر بشريت روی کره خاکی ميتوانست در آرامش و صلح 
و برابری زندگی کند، ميهن معنائی نداشت، جنگ و لشکرکشی و قلدری 

همه .  و ناسيوناليسم و شوونيسم و راسيسم و فاشيسم فاقد موضوعيت بود
اما از آنرو ميهن را مثل .  اينها هستند چون سردمدارانشان ميهن پرست اند

هم "گاو هندو و هر آئينی پرستش می کنند، چون منافع خود را در اسارت 
با همسايه و ميهن های "  جنگ ميهنی"ميدانند که بايد سرباز "  ميهنانی

کسانی "  منافع ملی"متعصب ترين ميهن پرستان و پاسداران .  ديگر باشند
. اند که ميهن و منافع ملی همسايه و ديگری را زير پايشان له ميکنند

ميهن برای نود .  وحشی ترين متجاوزين ميهن پرستان درجه يک اند
. درصد مردم معنا ندارد، ملموس و مادی نيست و نفعی از آن نمی برند

 . ميلياردها انسان برده و مهاجر و دورگه اصوال ميهنی ندارند
 

ميهن طرح شده چون حضور زن مرزها را درنورديده، جهانی شده، 
تاريخ ساز شده، الگوی جديدی خلق کرده و همه واپسگرايان را به تکاپو 

 . انداخته است
 
 "آبادی"
آبادی حتما به معنی روستا بکار نرفته .  بی معنی تر از بقيه است"  آبادی"

آبادی خيلی آبستراکت . بلکه خواسته نشانی سرزمين آباد را به شنونده بدهد
مثال ميتوان از بسياری شهرهای آباد نام برد که در .  و اختياری است

 . کنارش ميليونها در هارلم ها می لولند و محتاج نان شب اند
 

آبادی بر وزن آزادی آمده است، اما خود آزادی نيز بصورت لخت و عور 
"فاقد معنای امروزی است در تاريخ بشر "  مقدس"از کلمات "  آزادی. 

است، آزادی اما درخود و خارج از زمان و مکان معنا ندارد، آزادی 
" مرد آزاد"آزادی برای برده، .  معنائی تاريخی و جنبشی و طبقاتی دارد

آزادی برای رعيت فراتر از .  بودن و رهائی از برده بودن است
آزادی برای مذهب حاکميت .  برخورداری از زمين نميرود

  ٦صفحه   مردم ره گم "بی چون و چرا و فرا زمينی و الهی بر 



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  
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آزادی برای .  ای است که بايد با داغ لعنت مذهب هدايت شوند"کرده
و "  ملی"ناسيوناليسم رهائی از کولونياليسم، ملت سازی و تشکيل دولت 

است، ايجاد بازار داخلی برای به بردگی کشاندن کارگر هم "  خودی"
آزادی برای سرمايه دار آزادی تجارت و مالکيت .  ميهن است

آزادی برای کارگر .  خصوصی و سازماندهی بردگی مدرن مزدی است
نفی بردگی مزدی و مالکيت خصوصی و رهائی از انقياد سياسی و 

آزادی بدون پيشوند و پسوند، بدون .  اقتصادی نظم سرمايه داری است
تعريف طبقه معين از آزادی، بدون جايگاه فرد و جامعه از حقوق فردی 
و اجتماعی، بدون نوع نظام توليد و بازتوليد جامعه، بدون بسياری 
مسائل مهم ديگر، حرف کلی و نامفهومی است که هر مرتجعی ميتواند 

 .از آن بهره جويد و تاريخا همين گونه بوده است
 
کدام آبادی؟ ميگويند ايران .  اما از اينها هم اختياری تر است"  آبادی"

آباد ميخواهيم، يعنی دانشگاه و مدرسه و شهر و بيمارستان و امکانات و 
بله محيط کار و زندگی، شهر و روستا و کشور بايد .  غيره داشته باشيم

آباد و قابل زندگی باشد، اما مگر بسياری از دنيا و حتی ايران در 
نيست؟ آيا از اين آبادی همه بهره ميجويند و يا "  آباد"بخشهای مختلف 

به آن دسترسی دارند؟ آيا موقعيت اقتصادی نيست که تعيين کننده زندگی 
در محل آباد و برخورداری از آزاديها است؟ حرف بی معنی و موزون 
و دهان پرکن خاصيتش اينست که از مسائل واقعی فرار کنيد، نگوئيد 
دردتان چيست، نگوئيد از حضور زنان وحشت کرده ايد، تظاهر به 
درک نکردن کنيد که چرا در يک جامعه اسالم زده با طغيان انقالبی 

 .    زنان روبرو شده ايد
 

اعاده ارتجاع کهن در مقابل حرکت نو و "  مرد، ميهن، آبادی"شعار 
انقالبی است که ميخواهد از وضع کنونی فراتر برود، جنبشی که 
ميخواهد قاعده بازی را عوض کند، قرار است به سلطه ديرين و 

نفس .  هزاران ساله مردساالری و کهنه پرستی و زن ستيزی پايان دهد
نشان ميدهد که حضور زن در جامعه "  مرد، ميهن، آبادی"طرح شعار 

نفس طرح اين .  و رهبری مبارزات چقدر برای برخی گران آمده است
شعار ميگويد که تمام دنيای قديم با همه شناعت و جنايتش، با همه 

 . اش بسيج شدند تا مقابل تحول دوران ساز را سد کنند" ارواح خبيثه"
 

چقدر زيباست جنبشی که دنيا را تکان ميدهد، چقدر باشکوه است شبح 
نوی که در گشت و گذار است و تمام ارتجاع کهن از دستگاه مذهب و 
مردساالری تا ملی گرائی و ناسيوناليسم و فاشيسم و کل فرزندان 
سرمايه داری و بقايای نظامهای ساقط شده طبقاتی را به تحرک واداشته 

 . است
 

زنده باد زنان شورشی که تاريخ ميسازند و جهانی را به زندگی اميدوار 
 .و به ستايش واداشته اند

  ٢٠٢٢سپتامبر  ٢٨

 سه منبع و سه جزء شعار 

 ... !"مرد، ميهن، آبادی"

 

نوامبر در  ٥در تظاهراتهای روز شنبه 

كشورهای مختلف برای آزادی توماج صالحى 

و كليه زندانيان سياسى و بازداشت شدگان 

 ! اخير شركت كنيد
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 آبان ١٣بيانيه شورای هماهنگی در خصوص 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان طی بيانيه ای در باره 

 :آبان از جمله نوشته است ١٣مراسم 
 
اربابان قدرت، همراه عامالن سرکوب و کشتار، با عملگی "

ها، در حالی مراسم  سرسپردگان بی اراده و سرداران و لباس شخصی
آبان و روز دانش آموز را برای سرپوش نهادن بر شقاوت و  ١٣

تجاوزهای گسترده نسبت به ساحت مدرسه و دانش اندوزی برگزار 
ی اخير ملت ايران با رمز قيام  کنند که از آغاز قيام حق طلبانه می
امينی عليه ناکارآمدی، تبعيض، فقر و فساد، تعدادی از _مهسا#

کودکان، دانش آموزان و نوجوانان را بی رحمانه به قتل رسانده و 
های مخوف مورد  تعدادی از اين آينده سازان را ربوده و در بازداشتگاه

برای اکثريت دانش آموزان ما و ملت فهيم .  اند انواع آزار قرار داده
ايران مبرهن و آشکار است که  حاکمان فريبکار و قدرت طلب و 

آبان،  ١٣خواهند با اين نمايش مضحک  اختالسگران اموال مردم، می
با وجود فقر عمومی، بی عدالتی، تجاوز به حريم مدرسه، کشتار دانش 

ای بر اعمال ننگين  آموزان و سرکوب اعتراضات به حق مردم، پرده
خود بپوشانند، حال آنکه اين شرمساری در کشتن کودکان بی گناه 

 ".ی ننگينی است که با هيچ آبی پاک نخواهد شد لکه
 

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران 
 ١۴٠١آبان  ١٢ 

 
 بيانيه جمعی از زندانيان سياسی زندان اوين

امينی، اينک )  ژينا(در پی اعتراضات سراسری پس از قتل مهسا 
امروز .  جنبش اعتراضی مردم ايران وارد مرحله جديدی شده است

دانش آموزان، معلمان، کارگران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه 
های درخشانی از  دوشادوش ساير اقشار اجتماعی در حال خلق صحنه

در اين بين پيشروی، زنان .  مبارزه برای تحقق آزادی و برابری هستند
های ساختار موجود را با چالش  بنيان"  زن، زندگی، آزادی"با شعار 

اين همه نشان از آن دارد که جنبش مترقی .  جدی روبروکرده است
مردم ايران از مشروطه تا کنون وارد مرحله جديدی شده است و تا 

 . ها و حق خود، سر ايستادن ندارد تحقق آرمان
 

هايی است که بيش  بدون ترديد اين اعتراضات ناشی از اعمال سياست
از چهار دهه شرايطی نابرابر و غيرانسانی را بر مردم تحميل کرده 

مذهبی و نفی /اتنيکی/جنسيتی/از طرفی تبعيض طبقاتی.  است
کنند که  های اجتماعی را به طور مداوم تئوريزه و عملياتی می آزادی

ناديده گرفته شدن حقوق /  فرودستی زنان/فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی
سلب آزادی بيان و تحميل سبک زندگی از پيامدهای /  ها اقوام و اقليت

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 .ها است اين سياست
 

يابی را به عنوان يگانه گزاره  ای از تشکل  از طرفی ديگر، هر شيوه
در .  کنند منطقی دگرگونی اين نظم مسلط، از اساس نهی و سرکوب می

چنين شرايطی، سرکوب زندانيان و به خاک و خون کشيده شدن آنان در 
نشان داد که حکومت حتی از پژواک صدای اعتراض  »شنبه سياه اوين«

تا جايی که با به ميدان آوردن تمام قوای . مردم در زندان نيز هراسان است
نيروهای يگان ويژه، گارد زندان، نيروهای لباس (سرکوبگر خود 

و با بکارگيری بيشترين ادوات )  ی زندان شخصی و کارمندان مسلح شده
ی  ای و گلوله ی ساچمه آور، گلوله باتوم، شوکر، گازاشک (سرکوب 

 .آورد به مقابله با زندانيان روی می) جنگی
 

 ٨و  ٧دفاع بندهای اگرچه يکسوی صحنه، تصوير قلع و قمع زندانی بی
طی ساعات متمادی تا بامداد روز يک شنبه بود اما آن سوی ديگر، 

دهد که همراهی ساير بندها و سرکوب متعاقب  ايستادگی آنان را نشان می
 .آنها را به دنبال داشت

 
های حاکميتی قصد دارند همچون گذشته با سناريوسازی  رسانه

افکارعمومی را منحرف کنند تا جوِی خون اوين را به درگيری بين 
زندانيان جرائم مالی و سرقت منتسب کنند و با برجسته سازی عباراتی 

اما پر .  نظير زندانيان اراذل و اوباش، سرکوب زندانيان را توجيه کنند
واضح است که اراذل و اوباش، همان سلب مالکيت شدگان و مطرودين 

دستگاه پروپاگاندای حکومت هرگز .  ساختار طبقاتی جامعه هستند
تواند با گفتمان ارعاب و برچسب از زير بار مسئوليت سرکوب خونين  نمی

 .زندانيان شانه خالی کند
 

گذرد،  بار زندانيان می  در حالی که بيش از يک هفته از سرکوب خون 
بنا بر .  همچنان آمار دقيقی از جانباختگان و مجروحان در دست نيست

اطالع، تعداد زيادی از مجروحان هيچگونه دسترسی به درمان مناسب 
های  ی کثيری از آنها نيز به زندان ندارند و جانشان در خطر است و عده

تهران بزرگ و رجايی شهر کرج تبعيد شده و در شرايط کامال غيرانسانی 
 .اند و غيربهداشتی محبوس

 
ما امضا کنندگان اين بيانيه به عنوان جمعی از زندانيان سياسی زندان اوين 
ضمن ابراز نگرانی شديد از وضعيت هم بندانمان و اعالم انزجار از 

ی خونين را محکوم  عملکرد آمران و عامالن جنايت مذبور، اين فاجعه
کرده و خواستار رسيدگی فوری به وضعيت زندانيان و پاسخگويی به 

 .های شان هستيم خانواده
 

  ٨صفحه   : اسامی امضا کنندگان به ترتيب حروف الفبا

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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جعفرابراهيمی، ميالد ارسنجانی، رسول بداقی، عباس دهقان، دمحم شريفی 
مقدم، حسين طيوری، مصطفی عبدی، حسين قشقايی، ابوالحسن منتظر، 

 .علی نوری
 

 های گسترده تبديل شد ی درگيری مهاباد به صحنه
حاکی از گسترش و تداوم تظاهرات مردمی و همچنين يورش  گزارشها 

وحشيانه نيروهای سرکوبگر و تيراندازی مستقيم به سوی مردم معترض 
اند که اينترنت به طور کامل  منابع خبری در مهاباد گزارش داده.  است

قطع شده و برای دسترسی به اينترنت و ارسال گزارش بايد به شهرهای 
مأموران سرکوبگربرای ممانعت از انعکاس خبری اوضاع . اطراف رفت
کسی که در حال فيلمبرداری باشد حمله کرده و بازداشت  مهاباد به هر

 .کردند می
 

 مراسم چهلم حنانه کيا به صحنه اعتراض مردمی تبديل شد
ماه مردم معترض شرکت کننده در مراسم چهلم  آبان١١روز چهارشنبه 

حنانه کيا از جانباختگان جنبش اعتراضی سراسری در نوشهر با سردادن 
حنانه کيا، در نوشهر،   در اطراف خانه.  شعار دست به اعتراض زدند

 .کردند آور شليک می ماموران به سمت مردم گاز اشک
 

 اعتراضات گستردە جوانان در محالت سنندج و اعتصاب عمومی
صدای تير اندازی نيروهای  سرکوبگر  ١۴٠١ماه آبان  ١١روز چهارشنبه

رژيم اسالمی در سراسر محالت سنندج که به طرف جوانان انقالبی 
" مومن زندکريمی"نشانه گيری ميکردند بگوش می رسيد که متاسفانه 

ساله سنندجی با شليک مستقيم نيروهای سرکوبگر جان  ١٨نوجوان 
او اهل روستای ماچکه و ساکن خيابان گلشن .  عزيزش را از دست داد

با فشار نهادهای امنيتی پيکر وی جهت خاکسپاری به .  سنندج بود
کسبه و از طرف ديگر .  روستای ماچکه از توابع سنندج منتقل شده است

همچنين مردم در .  اند داران سنندج دست به اعتصاب عمومی زده مغازه
های اصلی شهر مجدداً دست به تظاهرات زده و در تداوم خيزش  خيابان

 .دهند سراسری شعار سر می
 

 تظاهرات مردمی در کرج گسترش يافت
، مردم معترض کرج مجدداً دست به ١۴٠١ماه  آبان ١٢شنبه  روز پنج

بخشی از اعتراضات اين روز پس از همان مراسم چهلم .  تظاهرات زدند
منطقه .  حديث نجفی در بهشت سکينه آغاز شد و سپس به داخل شهر آمد

حصارک و بخشهای مهم کرج در اختيار مردم و درگيری های شديدی با 
تعدادی از ماشينهای نيروی انتظامی در آتش .  نيروی انتظامی رخ داد

 .خشم مردم سوختند
 

 کارگران بخش تعميرات پتروشيمی پرديس دست به تجمع اعتراضيزدند
، کارگران شاغل در بخش تعميرات ١۴٠١ماه  آبان  ١١روز چهارشنبه 

 .پتروشيمی پرديس عسلويه اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 تجمع و تحصن دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان
ماه دانشجويان دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی  آبان  ٨شنبه  يک

سينا همدان در اعتراض به تهديد دانشجويان به اخراج از دانشگاه و 
خوابگاه، بازداشت تعدادی از دانشجويان و تدابير شديد امنيتی در محيط 

 .دانشکده ها تحصن نمودند
 

 رقيه بيگدلی فعال مدنی و حقوق زنان بازداشت شد
رقيه بيگدلی از فعالين مدنی و حقوق زنان و از زندانيان سياسی سابق 

، به ١۴٠١ماه  آبان  ۴شنبه  پس از چندين بار احضار تلفنی، روز پنج
پليس امنيت تهران مراجعه کرده و همانجا بدون هيچ توضيح و تفهيم 

 .اتهامی بازداشت شده و به زندان قرچک ورامين منتقل شده است
 

 قتل سارينا ساعدی
ساله با ضربات متعدد باتوم نيروهای امنيتی بر   ١۶ساعدی_سارينا#

پيکرش شبانه به .  سرش در بيمارستان توحيد سنندج جان باخت
اند تا دليل مرگ وی  اش را تحت فشار گذاشته خاکسپرده شد و خانواده
 .را خودکشی اعالم کنند

 
 حضور جوانان مبارز شهر سنندج مقابل بيمارستان کوثر

ها مامور  اشکان مروتی جوان ورزشکاری که به تنهايی عليه ده
سرکوبگر در ميدان آزادی سنندج دست به مبارزه و مقاومت زد و 

های جنگی ماموران از فاصله بسيار نزديک  سپس مورد هدف گلوله
جوانان مبارز سنندج .  قرار گرفت و بعدا به بيمارستان کوثر منتقل شد

اند تا از واقعيت وضعيت اشکان  بيمارستان کوثر را محاصره کرده
مردم تصميم داشتند تا برای حفاظت از جان اشکان .  مطلع گردند

مروتی مانع از اقدام نيروهای امنيتی برای انتقال اشکان به مکان 
 .ديگری شوند

 
 شده خبری از سعيد ماليی فعال کارگری بازداشت  بی
مهر در منزل  ١٧ماليی معلم، مترجم و فعال کارگری در _سعيد#

خانواده وی .  اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است پدری
وی به .  اش مطلع نيستند هنوز از داليل بازداشت و محل نگهداری

 .بيماری ديابت شديد مبتالست و روزانه بايد انسولين تزريق کند
 

 انتقال عرفان ُکهزاد به زندان قزلحصار
ماه بازداشت موقت در زندان  عرفان کهزاد، فعال کارگری پس از يک

روز را در  ٢۴وی .  شهر کرج به زندان قزلحصار انتقال يافت رجايی
عرفان ُکهزاد .  روز در بند عمومی به سر برده بود ٧سلول انفرادی و 

هنگام دستگيری مجروحيت جدی داشت و عدم امکان درمان در داخل 
 .زندان خانواده وی را دچار نگرانی شديد کرده است

 
 اعالم اعتصاب پزشکان جراح سنندج

پزشکان جراح سنندج در اعتراض به برخوردهای سرکوبگرانه 
های  ما رزيدنت:  اند حاکميت ضمن اعالم اعتصاب از جمله عنوان کرده

ی  ی پزشکی و حمله جراحی کردستان به دليل هتک حرمت جامعه
ی نيروهای انتظامی به خوابگاه دانشجويان دانشگاه علوم  ساختارشکنانه

گويی مراجع ذيصالح در اعتصاب  پزشکی کردستان تا زمان پاسخ
صنفی هستيم، فقط اعمال جراحی اورژانس را به دليل سوگند پزشکی 

٩صفحه     



! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  
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آذر ١۶های ورود دانشگاه به جز درب  شودتماميدرب همچنينگفتهمی
اند و نظارتشديد به عبور و مرور و ضبط کارتدانشجويی و  بسته شده

 .انتقال برخی از دانشجويان به دفتر حراست در جريان است
 

 حمله نيروهای امنيتی به دانشجويان دانشگاه اصفهان
ماه  آبان  ٧گزارشات منتشر شده از دانشگاه اصفهان، شنبه   بنا به

های مشرف به دانشگاه را مسدود  ها و خيابان نيروهای امنيتی تمام کوچه
 .ای هستند کرده اند و در حال شليک تيرساچمه

 
 هجوم وحشيانه امنيتی ها به تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد شهر قدس

آبان به اعتراضات خود   ٧دانشجويان دانشگاه آزاد شهر قدس روز شنبه 
. ادامه دادند که تجمع آنها مورد هجوم شديد نيروهای امنيتی قرار گرفت

ماموران سرکوبگر ضمن ضرب و شتم شديد دانشجويان اقدام به 
 .بازداشت تعداد زيادی از آنان نمودند

 
 ای صنعت نفت ه بازداشت يکی ديگر از کارگران پروژ

ای اهل ايذه  يکی ديگر از کارگران پروژه  ١۴٠١ماه  آبان  ۶روز جمعه 
شاغل در آبادان به نام دمحم ململی گلزاری توسط نيروهای امنيتی در 

از محل نگهداری و .  مريم شهر ايذه بازداشت شده است بی پارک بی
 . داليل بازداشت اين کارگر بازداشتی هنوز خبری منتشر نشده است

 
 وحيد موسوی خواننده خرم آبادی دستگير شد

آبادی توسط  ماه وحيد موسوی خواننده مشهور خرم آبان  ٩دوشنبه 
از داليل بازداشت وی .  ماموران اطالعات سپاه دستگير شده است

 .اطالع دقيقی در دسترس نيست
 

 انتقال عباس و محسن دريس از زندان ماهشهر به مکانی نامعلوم
آبان، عباس و محسن دريس، دو تن از   ١١روز چهارشنبه 

در ماهشهر، به مکانی نامعلوم  ٩٨شدگان اعتراضات آبان  بازداشت
عباس دريس اخيرا توسط دادگاه انقالب اين شهر به اعدام .  منتقل شدند

 .محکوم و برادرش محسن از اتهامات انتسابی تبرئه شده بود
 

 بازداشت ميالد ربيعی معلم در رودسر
ربيعی معلم ساکن رودسر و دانشجوی ارشد رشته تاريخ در _ميالد#

هنوز از .  آبان هنگام خروج از منزل دستگير شد  ٨دانشگاه مازندران 
ميالد ربيعی از .  ارگان دستگيرکننده اين معلم اطالعی در دست نيست

معلمان فعالی است که مدافع حقوق دانش آموزان بوده و در اين ايام به 
 .شدت پيگير دانش آموزان زندانی بود

 
 مخالفت مجدد دادگاه باآزادی کيوان مهتدی به قيد وثيقه

مهتدی مترجم _کيوان#ماه، جلسه اول رسيدگی به پرونده  روز نهم آبان
دادگاه انقالب تهران به رياست   ٢٩و فعال کارگری بازداشتی در شعبه 

قاضی دادگاه علی رغم گذشت شش ماه از .  قاضی مظلوم برگزار شد
بازداشت موقت کيوان مهتدی، با آزادی ايشان به قيد وثيقه مجددا 

همچنين، با ارائه داليل مختلف مبنی بر وجود نواقص و .  مخالفت کرد
ايرادات مشهود در پرونده از جانب وکيل، ادامه دادگاه 

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  

 .انجام خواهيم داد
 

 پزشکی سنندج هجوم گارد ويژه به خوابگاه دانشجويان دانشگاه علوم 
های  دراين اقدام سرکوبگرانه نيروهای گارد ويژه به سمت درب و پنجره

 .کردند خوابگاه دانشجويان شليک می
 

 حضور گسترده مردم اراک در مراسم خاکسپاری مهرشادشهيدی
ماه مراسم خاکسپاری مهرشاد شهيدی از جانباختگان  آبان  ٧روز شنبه 

نيروهای .  خيزش سراسری با حضور گسترده مردم معترض انجام شد
حاضرين .  سرکوبگر به مردم در خاکسپاری مهرشاد شهيدی حمله کردند

ای ديگر از تداوم اعتراضات را به نمايش  با سردادن شعار، جلوه
 .گذاشتند

 
 آموزان در سقز هجوم نيروهای امنيتی به تجمع دانش

ماه نيروهای سرکوبگر لباس شخصی به تجمع اعتراضی  آبان٨شنبه  يک
دانش آموزان هنرستان دکتر حسابی در ميدان مادر سقز هجوم بردە و 

 .چند دانش آموز را ربودند
 

 تجمع دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد
ماه در  آبان  ٧دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد در جريان تجمع شنبه 

اند و آنها  بسيج و حراست قرار گرفته  دانشکده علوم، در محاصره
 .اند دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار داده

 
 تجمع خانواده دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 

آبان، دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال پس از ٨روز يکشنبه 
برگزاری تجمع اعتراضی مورد يورش شديد نيروهای امنيتی قرار 

. اند گرفتند و ضمن ضرب و شتم زياد در محوطه دانشگاه محبوس شده
اند و منتظر خروج  های اين دانشجويان به مقابل دانشگاه آمده خانواده

 .شان شدند فرزندان
 

 تحصن جمعی از دانشجويان دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه بهشتی
دانشجويان دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه   ١۴٠١ماه  آبان  ٨شنبه  يک

بهشتی در اعتراض به چاقوکشی بسيج در تجمع دانشجويان و درخواست 
 .اخراج برای عوامل خشونت تحصن کردند

 
 يورش وحشيانه بسيج و حراست به دانشجويان دانشگاه تهران

دانشجويان  ١۴٠١ماه  آبان  ٧بر اساس ويديوهای منتشرشده، شنبه 
ی فنی در پرديس مرکزی دانشگاه تهران  معترض در مقابل دانشکده

 .اند مورد هجوم وحشيانه و ضرب و شتم بسيج و حراست قرار گرفته
  ١٠صفحه    
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ارديبهشت   ١٩کيوان مهتدی مترجم و معلم از . به جلسه دوم موکول شد
ماه امسال تاکنون به اتهامات واهی در بازداشت موقت بسر ميبرد و از 

 .آزادی موقت ايشان ممانعت به عمل ميآيد
 

 صدور حکم برای اعضای هيئت مديره کانون صنفی فرهنگيان گيالن
انوش عادلی، محمود :  دربخشی از رای صادر شده عليه آقايان

های کانون صنفی  زاده با اشاره به بيانيه پور و عزيز قاسم صديقی
فرهنگيان گيالن در رابطه با مطالبه واکسيناسيون، سرکوب تشنگان 

اقدامات ذکر شده به «:  خوزستان و حمايت از معلمان زندانی آمده است
وضوح تبليغ عليه نظام جمهوری اسالمی و تضعيف نظام جمهوری 

باشد، لذا بزه انتسابی  اسالمی و تشويق و تحريک مردم به اغتشاش می
دادگاه نامبردگان را با توجه به انگيزه .  به مشاراليه محرز و مسلم است

مرتکبين و اقدامات مرتکبين پس از ارتکاب جرم که در صدد جبران 
زيان به وجود آمده در جرم نبوده، بلکه استمرار در کار خود دارند و 
نيز نظر به عدم ابراز ندامت و پشيمانی متهمان به تحمل يک سال 

 .»نمايد حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشتی قبل محکوم می
 

 ريزش معدن پابدانا در کرمان
تن از  ٢سنگ واقع در شهرستان کوهبنان،  درحادثه ريزش معدن زغال

. کارگران اين معدن که محبوس شده بودند جان خود را از دست دادند
 .اين حادثه پنج مصدوم داشت که سه تن نجات يافتند

 
 

*** 

 زاهدان، خاش، سراوان، ايرانشهر

 جنايت بعد از نماز
 

آبان در سيستان و بلوچستان مردم معترض بعد از نماز  ١٣امروز جمعه 
. جمعه دست به تظاهرات زدند و عليه خامنه ای و بسيجی شعار سر دادند

سرکوبگران رژيم وحشت زده به سمت جمعيت گسترده در خاش 
هنوز آمار دقيقی از تلفات و زخمی ها در دست نيست .  تيراندازی کردند

 .نفر امروز در خاش جانباختند و تعداد بيشتری زخمی شدند ٧اما دستکم 
  

جوانان انقالبی محور .  با تيراندازی سرکوبگران درگيری آغاز شد
ترانزيتی شهرستان سرباز به چابهار را با روشن کردن آتش مسدود 

در .  در خاش به فرمانداری حمله کردند و آن را به آتش کشيدند.  کردند
سراوان نيز مردم دست به تظاهرات زدند و نيروهای سرکوب با شليک 

. تير جنگی و گاز اشک آور در حوالی مسجد سراوان به مقابله پرداختند
در ايرانشهر نيز مردم به خيابان آمدند و به .  عده ای در مسجد حبس شدند

زاهدان نيز درگيری در مناطق مختلف در .  مقابله با سرکوبگران پرداختند
 .در جريان بود

 

جنايتکاران اسالمی خيال می کنند با گسترش جنايت ميتوانند مردم را به 
سکوت وادارند، دارند پرونده شان را سنگين تر ميکنند و بدون ترديد 

 .تاوان تک تک اين جنايتها را پس خواهند داد
 

  ١٤٠١آبان  ١٣

حكمتيست  -به حزب كمونيست كارگری ايران

! كمک مالى كنيد  

 ستون اخبار كارگری

 ...و حركتهای اعتراضى  
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دو نهاد امنيتی اصلی حکومت برای اولين بار طی بيانيه ای طوالنی، در 

تبئين مشترک  »مداخالت رژيم آمريکا در اغتشاشات اخير کشور«باره 

پليسی شبيه است، نهايتا  cدر اين بيانيه که بيشتر به فيلمهای .  داده اند

شکست خورد  »پروژه ويران سازی ايران«و  »اغتشاشات«گفته اند که 

 . و از مجرمين انتقام می گيرند

 

پروژه «.  داستان مضحک اين بيانيه را گروهبان قندلی هم قبول نميکند

انقالب يعنی سوريه «همان تز قديمی اصالح طلبان  »ويران سازی ايران

تبئين آنها را گرفته اند و همزمان برخی .  در قالبی جديد است »ای شدن

اينبار سازمان سيای .  شان را به همکاری با اين پروژه متهم کردند

آمريکا با موساد و سازمانهای اطالعاتی دول منطقه، سالها در داخل 

کردند و همدستان را در  »همدست سازی«کشور ميان مردم محروم 

کشورهای مختلف آموزش دادند، تا وقت مناسب پروژه را کليد بزنند و 

تز تبديل ايران به ليبی و .  در واقعه قتل مهسا امينی وارد عمل شدند

مالقات و ديدار عوامل سيا و  »افشای«سوريه و افغانستان از جمله به 

آدم از آی .  شرکا با برخی گروه ها و سازمانهای قومی کرد متکی ميشود

کيوی اين اطالعاتی ها حسوديش ميشود، اينها بسيار باهوشند، معلوم 

نيست چرا کسانی که علنا برای ديدار با وزارت خارجه امريکا و عکس 

گرفتن با امثال پومپئو و بولتن و بلينکن سر و دست می شکنند، افشای 

خبر ديدارشان با عوامل دولت آمريکا کشف جديدی باشد؟ اين باهوشان 

خارق العاده امنيتی و سپاهی يادشان رفته که خودشان در سالهای مورد 

 . اشاره بيانيه با همين جريانات قومی نشست و برخاست داشتند

 

داستان مضحک اين بيانيه به مطالب و ادبيات حسين شريعتمداری کيهان 

مورد اشاره خامنه ای را تماما پاسخ داده  »دژمن«بسيار نزديک است و 

است اما برای همين مسخره بازی نخ نما دست خالی خود و نظام را نيز 

 . رو کرده اند

 

اوال، نفس صدور بيانيه دو نهاد اصلی تر امنيتی رژيم برای اولين بار 

. حاکی از وحشت مرگی است که خيزش انقالبی به جانشان انداخته است

همزمان با صدور اين بيانيه قاضی صلواتی جنايتکار هم اولين جلسه 

اينجا اصل .  دادگاه و محاکمه اسرای خيزش انقالبی را آغاز کرد

حکومت يعنی نهادهای امنيتی و نظامی و دستگاه سرکوب و دادگاه ها و 

 . پليس به روشن ترين شکلی خودنمايی ميکند

ثانيا، بيانيه تالش دارد بگويد تمام شد، اغتشاشات سرکوب شد، عوامل 

بازداشت شدند، همه تحرکات از 

کارگری و معلمان و زنان و غيره 

جزئی از پروژه آمريکائی ضد نظام 

بودند، بازيچه شدند و وسيله 

سوءاستفاده دشمن از اعتراض 

صنفی آنها و ارتقای آن به اعتراض 

سياسی و سپس اعتراض ضد 

ساختاری و نهايتا اغتشاش و 

به اين اعتبار بايد برای همه شان پرونده ساخت، .  براندازی شدند

نخير، موتور خيزش انقالبی تازه دور برداشته .  سرکوب شان کرد

مردم با تداوم اعتراض و گوشمالی سرکوبگران و عمامه پرانی و . است

دانشگاه کشور  ۴٠عبا سوزان و حجاب سوزان، با اعتراض در بيش از 

و شهرها و صدها محله، با اعتصابات کارگری و اجتماعات شهری و 

به پايان سالم !  بايد برويد!  پاسدار سالمی خفه شو:  مدارس جواب دادند

 !کنيد

 

ثالثا، ارکستر ناهنجار تهديد سالمی فرمانده سپاه و بيانيه دو نهاد امنيتی 

و آغاز محاکمه انقالبيون در دادگاه آدمکشان اسالمی حافظ سرمايه، از 

پيروزی نظام بر توطئه آمريکايی ميگويد، در حالی که با همان دولت 

مقامات .  آمريکا مبادله می کنند، پول ميگيرند و گروگان آزاد می کنند

دولتهای غربی حرف زياد ميزنند اما هنوز يک اقدام موثر در حمايت 

از خيزش انقالبی مردم ايران نکرده اند و يا ضمنی و علنی از هيچ 

. پروژه اپوزيسيون بمثابه جايگزين جمهوری اسالمی حمايت نکردند

اين اظهارات کسانی است که نصف بيشتر زندگی خيلی شان در آمريکا 

 .      و کانادا و انگليس است

 

رابعا، نويسندگان بيانيه ميدانند داستان شان خيلی توخالی است، لذا قسم 

ميخورند که بسيار تالش شده اظهارات مستند باشد و داده ها مورد تاکيد 

اسناد موثق و خيلی «ويژه قرار گرفتند اما در کل سند يک جمله هم از 

اين بيانيه هيچ کورسوی اميدی به ميان .  پيدا نميکنيد »معتبر و خيلی مهم

صف درهم ريخته و وحشت زده نظام نمی برد و بسختی بتواند حتی 

 . بسيجی های سانديس خور را قانع کند

 

ی شناسايی و تعقيب  ادامه«بيانيه مشترک دو نهاد امنيتی و تهديد 

شبيه بيانيه های فرمانداری های نظامی  »اغتشاشگران تا آخرين نفر

کسانی که خودشان هفت سوراخ .  اواخر حکومت دمحم رضا پهلوی است

قايم شدند و خانواده شان را از کشور خارج کردند، بهتر است بجای 

حرف مفت زدن و تبديل همه مردم ايران به عامل آمريکا، برای فرار 

گور خامنه ای و نظام اسالمی کنده شده است، دادگاه های .  عجله کنند

بساط .  شما آدمکشان نظام و گوبلزهای امنيتی بزودی راه خواهند افتاد

 ! حماقت تان را جمع کند و بقول توماج سوراخ موش بخريد

 

    ٢٠٢٢نوامبر  ٣

 !»آسوده بخوابيد، نظام در امان است«

در باره بيانيه مشترک وزارت اطالعات و سازمان 

 اطالعات سپاه

 

!سفارتخانه های رژيم بايد برچيده شوند   
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 پروين كابلى

parvin.kaboli@gmail.com  

 دبير كميته سازمانده

 

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 اطالعيه خبری
 

 كارگران ماشين سازی بهمن موتور وارد اعتصاب شدند
 

بنا به خبر دريافتی کارگران هولدينگ بهمن 
. موتور دو روز است که وارد اعتصاب شدند

اين اعتصاب برسر افزايش دستمزد و اعتراض 
به اخراج چند نفر از کارگران است که بدنبال 
اعتصاب روز پنجشنبه دو هفته قبل با بهانه های 

اعتصاب مهر ماه کارگران .  مختلف اخراج شدند
نيز برسر افزايش دستمزد و اعتراض به شرايط 

 . کار بوده است
 

همين است که «:  پورابراهيم از مديران ارشد بهمن موتور با لحنی آمرانه به کارگران اعتصابی گفته است
کارگران در پاسخ به اين مدير ارشد سرمايه داران نيز تهديد کردند که اعتصاب و اعتراض را به ! »هست

بهمن موتور در ارديبهشت سال جاری نيز در سالنهای مونتاژ اعتصاب کرد که .  داخل شهر می کشانند
. بسرعت بخشهای ديگر را دربرگرفت و مديريت سريعا با عقب نشينی به خواست کارگران رسيدگی کرد

! »همين است که هست«اما باز زبانشان دراز شده و بخاطر اعتصاب، کارگر اخراج می کنند و ميگويند 
پورابراهيم هنوز نفهميده .  دوره اينکه چند کارگر را شناسايی کنيد و بترسانيد و اخراج کنيد، گذشته است

که ايران دستخوش انقالب است و نبايد زبان درازی کند؟ نمی فهمد زبان درازی اينروزها برای آخوند و 
به خواستهای کارگران :  سرمايه دار ريسک دارد؟ جواب کارگران به پورابراهيم و کارفرمايان قاطع است

فورا پاسخ دهيد در غير اينصورت اعتصاب را به داخل کرج و جاده قديم می کشانيم و با فضای 
 . اعتراضی موجود در شرکتها، اعتصاب در قطعه سازی ها و توابع مجتمع کروز شروع خواهد شد

 
کشاورز و .  کارگر وابسته به مجتمع کروز در جاده قديم کرج واقع است ٣٧٠٠شرکت بهمن موتور با 

. عليپور از سرمايه داران بزرگ و صاحبان کروز هستند که بيشتر وقت شان را در آمريکا زندگی ميکنند
کروز يکی از مجتمع های بزرگ قطعه سازی و از سهامداران بزرگ شرکتهای مهم خودروسازی کشور 

 .است
 

 !مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر
 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادُی برابری، حکومت کارگری
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠٢٢نوامبر  ١ -١۴٠١آبان  ١٠

 

 


