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“پلیس نماها” و این حکومت زبون و مفلوک
مینا احدی

حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی روز 
سه شنبه ۱۹ مهرماه تیراندازی “با سالح جنگی” 
به معترضان در اعتراضات اخیر را به “افرادی در 
ظاهر پلیس” نسبت داد که می خواهند درگیری ها 

را تشدید کنند.

طی یک ماه گذشته بیش از ۲۱۰ انسان را به 
قتل رسانده اند. در زاهدان یک حمام خون راه 
انداخته و در کردستان دهها نفر را بی رحمانه 
ضربات  با  را  نوجوان  نیکای  اند.  کرده  کشتار 
وارده به سر کشتند و با شلیک چندین گلوله 



جنگی حدیت نجفی را به قتل رساندند.

 این دستگاه جنایت حکومت اسالمی چرا امروز 
پروا دروغ می  بی  این خیزش چنین  و در دل 
گوید و دست به انکار جنایت می زند؟ این انکار 
جنایت دلیل سیاسی دارد. رژیم با هر گلوله ای 
هر  انداختن  به خاک  با  و  کند  که شلیک می 
تک قیام کننده دیگر، میداند بر خشم عمومی 
می افزاید و لحظه مرگ و نابودی خود را کوتاه 
تر می کند. رژیم به عینه دیده است خیل عظیم 
معترضان ترس ندارند و برای به زیر کشیدن 
این حکومت جانی تا پای جان می جنگند. انکار 
جنایت توسط جنایتکاران اسالمی تالش بی ثمر، 
مذبوحانه و احمقانه ای برای کم کردن شعله 



خشم اجتماعی است. 

دلیل دوم از این نوع دروغ بافی مذبوحانه، کارکرد 
جهانی دارد. هر چه ابعاد کشتار معترضان بیشتر 
باشد، دنیا با عزم و اراده بیشتری به کمک انقالب 
بیشتری در همه  ایرانیان  آید،  ایران می  مردم 
جای دنیا علیه این حکومت به میدان می آیند 
و دولتهای بیشتری تحت فشار جهانی و داخلی 
گیرند  می  قرار  ایران  مردم  مبارزات  کنار  در 
و بایکوت جهانی جمهوری اسالمی بیش از هر 

زمان مبرمیت و مطلوبیت پیدا خواهد کرد.

ما مردم ایران و همه جهانیان جنایت و کشتار 
معترضان را به پای همین حکومت حاکم نوشته 



و مینویسم و به خاطر همۀ ستم و رنجی که به 
به گور می  را  اینها  اند  روا داشته  ایران  مردم 
سپاریم. بگذار فرمانده مفلوک نیروی انتظامی 
جفنگ ببافد و هذیان بگوید. جواب اینها را در 
دادگاههای مردمی،  و  داد  نبرد خواهیم  میدان 
بعد از سقوط این حکومت به پرونده های قتل 
و جنایت این قاتلین رسیدگی خواهد کرد. آن 

روز بسیار نزدیک است.

 
 چهار شنبه ۲۰ مهر ۱4۰۱

۱۲ اکتبر ۲۰۲۲



اعتصابات عمومی و اعتراضات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران

امروز بیستم مهر ماه بیست و هفتمین روز انقالب 
مردم است و از همان آغاز صبح بنا بر فراخوانهای 
از قبل اعالم شده در برخی از شهرها از جمله 
سنندج، سقز، بانه، مشهد، بوکان، مریوان، حسین 
آباد، سرپل ذهاب، دهگالن، و کرمانشاه، اعتصاب 
عمومی جریان دارد. اینترنت بسیار ضعیف و در 
برخی جاها از جمله در شهرهای کردستان قطع 
است. در سنندج سپاه در مناطق مختلف شهر 
مستقر است. در اغلب استانها، آماده باش اعالم 
شده و مدارس را از ساعت یازده صبح تعطیل 
بسیاری  های  فراخوان  امروز  برای  اند.  کرده 



و  است  شده  داده  سراسری  تجمعات  جهت 
میشوند.  آماده  تجمعاتشان  برپایی  برای  مردم 
طبق گزارشات تا کنون تجمعات در تهران در 
لویزان، ولیعصر، صادقیه، سه راه جمهوری، پارک 
وی و در شهرهای سنندج، سقز، اصفهان، رشت، 
شیراز، شاهین شهر، گوهر دشت کرج، فردیس 
کرج و گلشهر کرج، مشهد، چاه بهار و گرگان 
در جریان است. مردم در اصفهان در بهارستان 
و فاز یک اندیشه به خیابان آمده و شعار مرگ 
تعطیل  هم  مدارس  میدهند.  سر  ای  خامنه  بر 
شده است نیروهای سرکوب نیز با شلیک گاز 
اشک آور در صدد متفرق کردن تظاهرکنندگان 
هستند. همچنین امروز صبح در مدارس بزرگمهر 
و مدرسه کاروان ادب در هشت بهشت دانش 



با فریاد شعارهای ضد حکومتی تجمع  آموزان 
اعتراضی شان را آغاز کردند. در فردیس کرج 
حکومت  و  هستند  خیابان  در  وسیعا  مردم  نیز 
در  میکند.  شلیک  آوز  اشک  گاز  آنها  بسوی 
 شیراز سمت میدان دانشجو و در مشهد در بلوار 
آمده  گرد  معترض  مردم  سجاد  بلوار  و  کوثر 
اند و تظاهرات میکنند. در رشت فضا به شدت 
امنیتی است. نیروهای موتور سوار با رفت و آمد 
اما   . شوند  تجمع  مانع  کردند  تالش  شهر  در 
مردم در خیابان معلم تجمع کردند. در گلشهر 
کرج نیز مردم با فریاد شعارهایشان راهپیمایی 

کردند.

با  مردم  جنگ  سنندج  در  گزارشات  طبق 



تا پاسی از شب گذشته  سرکوبگران حکومتی 
حکومت  سرکوبگر  نیروهای  و  داشت  ادامه 
وارد محالت شده وبی هدف  ای  بصورت گله 
این  در  میکردند.  شلیک  مردم  منازل  بسوی 
شهر امروز بار دیگر دانش آموزان شهر با شعار 
“زن زندگی آزادی” وارد خیابان شدند. در این 
بیستم  امروز  تجمعات  برای  فراخوانهایی  شهر 
محالت  وجوانان  زنان  کمیته  سوی  از  مهرماه 
منتشر شده است. شهر در اعتصاب عمومی است. 
دادگستری  وکالی  از  گروهی  همچنین  امروز 
با شعارهای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، 
با مردم  “زن، زندگی، آزادی” و در همبستگی 
سنندج و زاهدان و علیه سرکوب حکومت در 
میدان آرژانتین تهران مقابل کانون وکال تجمع 



کردند.

برای  و  اعتصابند  ر  د  همچنان  ها  دانشگاه 
دانشجویان  اند.  داده  تجمع  به  فراخوان  امروز 
دانشگاه رجایی تهران تجمع خود را آغاز کرده 
و شعار دانشجو، معلم اتحاد اتحاد سر میدهند. 
دانشجویان در پردیس مرکزی دانشگاه تهران 
نیز مقابل درب فنی مشرف به خیابان شانزده 

آذر جمع شده اند. 

در ادامه گزارشات قبلی اضافه کنیم که شب 
گذشته در گرگان، طبس، و اهواز نیز اعتراضاتی 
خیابان  در  جوانان  اهواز  در  گرفت.  صورت 
را آتش زدند. در قم در  بنر خامنه ای  نادری 



خیابان آتش روشن کرده و خیابان ها را بستند، 
با سرکوبگران درگیر شدند و پایگاه بسیج را 
به آتش کشیدند. در ارومیه نیز مردم راه بندان 

اعتراضی به راه انداختند و به خیابان آمدند.

فرهنگیان  صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
دانش  ابهام  پر  وضعیت  با  رابطه  در  ای  بیانیه 
ادامه شرایط سرکوب  و  آموزان دستگیر شده 
معترضان به ویژه وضعیت سنندج منتشر کرده 
بازداشتهای  به  بیانیه  این  از  بخشی  در  است. 
وسیع از دانش آموزان اشاره داشته و مینویسد: 
در  کنون  تا  زیادی  آموزان  دانش  “متاسفانه 
شهرهای مختلف ایران دستگیر شدکه اطالعی 
از وضعیت و محل نگهداری آنها در دست نیست  



و با کمال تأسف طبق اخبار دریافتی تا به حال 
دست کم ۲۸ دانش آموز در این اعتراضات به 
خاک و خون کشیده شده اند”. شورای هماهنگی 
سرکوبگریهای  به  اشاره  ضمن  بیانیه  این  در 
پایان  خواستار  سنندج  در  حکومت  وحشیانه 
و  شده  شهر  فضای  کردن  میلیتاریزه  به  دادن 
بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات مردمی 

در سراسر کشور اعالم کرده است. 
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انقالب نوین با ویژگی های منحصر بفرد
کیوان جاوید

در  خیابانی  ماه جنگ  گیر، یک  نفس  ماِه  یک 
برابر یک حکومت که ظاهرا قرار بود شکست 
ناپذیر باشد و با تکیه بر ابزار سرکوب و توسل به 
آدمکشی بیشتر، جامعه را بکوبد و مرعوب کند. 
خیزشی که با قتل مهسا امینی شروع شد بسیار 
توفنده تبدیل به یک انقالب اجتماعی نوین شد.

این انقالب نوین اهداف عمیقی دارد که متحد 
سر  بر  است  انقالبی  است.  مردم  همه  کننده 
زندگی و همین خواست عمیقا انسانی، اکثریت 



زیر  به  برای  در یک صف  را  عظیم شهروندان 
کند.  می  متحد  زندگی  ضد  حکومت  کشیدن 
شرکت کنندگان در این خیزش سراسری با هر 
نگرشی که داشته باشند بخشی از آرزوهای برباد 
رفته شان را در پیروزی این انقالب می بینند و 
به این دلیل با یک خواست مشخص در کنار هم 
قرار می گیرند تا صف اعتراضات خود را متحد 
تر و منسجم تر کنند. سرنگونی حکومت اسالمی 
مردمی  همه  خواست  ترین  اساسی  و  مهمترین 
است که در برابر گلوله جانیان حکومت اسالمی 

سینه سپر می کنند.
پیروزی این انقالب نوین جامعه را برای همیشه 
دگرگون میکند. این انقالب رسما بر سر آزادی 
و  انقیادها  و  ها  سرکوب  همه  از  آزادی  است. 



اسارتهای فکری، سیاسی و اقتصادی. انقالبی برای 
آزادی بیان و تشکل و تشکیل احزاب و دخالت 
مستقیم مردم در امور سیاسی جامعه و دولت و 
حکومت. حکومت بعدی نمی تواند سیستم آقا باال 
سر باشد. نمی تواند حکومتی باشد که در مجلسی 
انتخاب شوند و  برای 4 سال  فرمایشی کسانی 
برای زندگی مردم تصمیم بگیرند. آزادی یعنی 
دخالت مستقیم مردم در امر قانونگذاری و اجرای 

قانون با حضور مستقیم در حکومت شورایی.

به همراه دارد. را  نوین، آزادی زن  انقالب  این 
تاریخ ایران نشان داده است که حکومت پشت 
حکومت با بهره گیری از همه امکانات تبلیغی 
و اقتصادی و استفاده از نیروی وسیع سرکوب، 



یک فرهنگ منحط اسالمی، مردساالر و ضد زن 
است.  انداخته  زنان  جان  به  و  کرده  تقویت  را 
سیستمی که از ازدواج دختران زیر ۹ سال دفاع 
کرده و تجاوز جنسی به شیرخوارگان را مجاز و 
مشروع دانسته است. برای اینکه فرمانبرداری این 
زن تثبت شود، افسانه بهشت را زیر پای مادران 
و آتش واقعی جهنم را روی سرشان روشن کرده 
اند. انقالب نوین آتش بجان این ستمگری انداخته 
با  این جنایت علیه زنان را  این ستم و  است و 
دستان توانمند دختران و زنان “میادین انقالب” 
دود کرده و به هوا فرستاده است. با پیروزی این 
انقالب، آینده برابر بین زن و مرد در ایران تضمین 
شده است. برابری نه تنها در سطح تصویب قوانین 
بلکه تا نهادینه کردن و اجرای همه مطالبات و 



خواسته های برابری طلبانه و حضور همه جانبه 
زنان در حیات سیاسی کشور. 

است.  مبشر زندگی  و  منشا  ایران  نوین  انقالب 
زندگی یعنی شادی و خوشی و خوشبختی. یعنی 
رفاه و آسایش و لذت بردن از همه لحظات و 
ساعات و ایام عمر. جامعه ایران با نقد نابرابری 
اقتصادی و با نقد یک جامعه طبقاتی که بدست 
به  را  و هستی مردم  دار، زندگی  طبقه سرمایه 
مناسبات  این  که  رود  می  اند،  گرفته  گروگان 
و  بکوبد  هم  در  را  اقتصادی  مدرن  داری  برده 
پرچم رهایی انسان از بردگی مزدی و استثمار 

انسان از انسان برافرازد.



پیروزی این انقالب بر سر آزادی و رهایی، و به 
این معنا جهانشمول، مدرن و انساندوستانه است. 
انقالبی برای ایجاد یک جامعه انسانی. ما مردم 
جهان  مردم  همه  حمایت  و  همراهی  در  ایران 
برای بدست آوردن آنچه که می خواهیم در حال 
نبردی سخت و نفسگیر با حکومتی هستیم که 
برای حفظ سلطه ضد بشری خود، خون می ریزد 
تا پاسدار بردگی باشد. این برگ از تاریخ خونبار 
در ایران ورق می خورد و زن، زندگی، آزادی بر 

تارک جامعه می درخشد.
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انقالب در ایران به پیش می تازد
برگرفته از تلگرام حزب

انقالب  تاریخی دیگری در  امروز ۲۰ مهر روز 
آزادیخواهانه مردم شکل گرفته است. اعتصاب و 
تجمعات در نقاط مختلف کشور به جریان افتاده 
است. در نقاط مختلف شهرها جوانان تجمع کرده 
اند و با مزدوران خسته و فرسوده درگیر شده اند. 

دانش آموزان این نسل پرشوری که به کمتر از 
سرنگونی رضایت نمیدهند در خیابانهای شهرهای 
دانشجویان  میخوانند،  آزادی  سرود  متعددی 
همزمان با تدوم اعتصاب، دانشگاهها را به صحنه 



اند  تبدیل کرده  اعتراض و شعاردادن  و  تجمع 
و دیوارهای آپارتاید جنسیتی را در هم کوبیده 
اند، در شهرهای کردستان و کرمانشاه و مشهد 
کسبه دست به اعتصاب زده اند. وکال هم تجمع 
کردند و شعار زن زندگی آزادی سر دادند. بدنه 
سرکوب خسته و بی انگیزه است و فرماندهان 
شکست  روز  امروز  نقشه.  بی  و  سراسیمه  آنها 
بزرگ دیگری بر پیکر فرتوت حکومت آیت اهلل 
ها است.  قدم به قدم داریم به پیش میرویم و 

آنها را بزیر میکشیم.
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