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کمان کیان
خدای رنگین
ِ
کیوان جاوید
کیان نازنین ما ،گل زیبایی که نشکفته پرپر شد،

آن خدای تیره و تار و ابری ،آن خدای اخمو و

انتقام گیر را دیده بود .خدایی که جهنم را آفرید
تا زنان بی حجاب را از موهایشان بیاویزد و برای

هزاران سال در شعله های آتش بسوزاند .خدایی
که خوشبختی و شادی و انسانیت را برنمی تابد و

به بشریت هشدارهای جهنمی میدهد .خدایی که
بهشت را برای پیامبران و امامان جاکش و فرومایگان

مفتخور که در خدمت رنج و عذاب مردم شمشیر
می زنند و خون می ریزند و علیه زنان جنایت می

آفرینند را ساخته است .این فانتزی دوزخ و بهشت

اما در زمین بدست ایادی اش چون خامنه ای ها برپا
گشته است و جان مهساها و کیان های ما را گرفته

است .خدا ،خدای اغنیا ثروتمندان و سرکوبگران
است.

خدای رنگین کمان کیان یک آرزو بود ،یک امید

زیبا .آرزو و امید به اینکه شادی و خوشبختی،
خدای درختکاری و مهربانی با طبیعت .خدای

رسیدن به آرزوهای شیرین .خدای عاشق شدن،

“مهندس شدن” .خدای سازندگی ،خدای دوست

داشتن همسایه و همکالسی .این خدای واقعی دنیای

کودکانه کیان و کیان ها است .خدایی که نشسته
بر تخت جهنمی اش نیست .تختی که پاسداران

زمینی اش خامنه ای ها هستند و جان عزیز کیان

مان را گرفتند.

این خدای زندگی با سرنگونی جمهوری اسالمی رخ
می نماید و بر تارک تاریکی و تباهی می درخشد.

خدای برابری و خوشبختی انسانها .خدای رقص،

شادی و ترانه .خدای آزادی .این جهانی است که
ما برای آن می جنگیم .جهانی بی هیچ خدایی در

ماورای ابرها و خیالها .خدایی که تنها بدست ناخدای

آزادی و انسانیت خلق می شود .جای کیان عزیز ما
همیشه در قلب های رنج دیده ما خالی خواهد بود.
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جنبش کارگری و انقالب
شهال دانشفر
در حالیکه انقالب با قدرت به جلو گام بر میدارد،
نمیشود از کارگران و انقالب صحبت کرد و از نقش

جنبش کارگری به عنوان یک رکن مهم کشیده
شدن اوضاع جامعه به انقالب سخن نگفت .در عین
حال کارگران خود بخشی بزرگی از همین مردمی
هستند که در کف خیابان هر روز و هر شب فریاد

مرگ بر دیکتاتور سر میدهند .بعالوه همزمان با

اعتراضات خیابانی درهمین مدت ما شاهد تحرکاتی
در میان کارگران در اینجا آنجا بوده ایم .از جمله
در این مدت کارگران نیشکر هفت تپه ،گروه ملی

فوالد اهواز ،بازنشستگان فوالد ،کارگران شهرداری

در این هر و آن شهر ،مجتمع سیتیسنتر اصفهان،
ایدین تبریز ،رانندگان بی آرتی تهران پارس،
معدن فاریاب ،فوالد ایرانیان ،و اعتراضات اخطاری

معلمان را داشته ایم .اما سوالی که در مقابل ما
گذاشته میشود اینست که چرا کارگران با تمام

وزن اجتماعی و با نیروی اعتصابات سراسری شان

که بتوانند چرخ اقصاد حکومت را فلج کنند و کمر
رژیم را بشکنند هنوز در صحنه نیستند؟ تالش من

پاسخ کوتاه به این سوال است.

اگر به سیر پر شتاب انقالب نگاهی بیندازیم

کارگران دارند به میدان می آیند .حتی ممکن است

روند اوضاع به گونه ای پیش رود که کارگر با

اعتصاباتش و با مارش عظیم و قدرتمندش مستقیم
به خیابان وصل شود و شعار مرگ بردیکتاتو را سر

دهد.
واقعیت اینست که سه روز اعتراضات سراسری

مردمی در سالگرد خیزش آبان  ۹۸و فراخوانهای
بعدی برای تداوم این اعتراضات و اتفاقاتی که در

این روزها روی داد ،انقالب را وارد فاز جدیدی

کرد .ما شاهد قیام های شهری و پیوستن شهرها
و حتی روستاهای بیشتری به اعتراضات خیابانی

هستم .در کنار این اعتراضات اعتصابات سراسری
بازارها ،اعتصابات سراسری دانشگاهها ،پیوستن

بخش های مختلف جامعه همچون پزشکان و کادر
درمانی و وکال و کشاورزان و  . ...به حرکت در

آمدن کل جامعه زمینه را برای ورود قدرتمند طبقه
کارگر با قدرت اعتصابات سراسری اش فراهم تر
شده است .از جمله روز  ۲۸آبان شاهد به خیابان

آمدن کارگران اعتصاب کارگران شرکت کروز ۳
(تولید کننده قطعات خودرو) در خیابان بودیم .و نیز
اعتصاب و مارش قدرتمند چند هزار کارگر ذوب
آهن اصفهان همزمان با اعتراضات سراسری در

سالگرد خیزش آبان زنگ چنین اتفاق نوید بخشی

را به صدا در آورد و اعتراضشان ادامه دارد .طی
دو ماه اخیر به غیر از اعتصاب و تجمعات اخطاری

کارگران پروژه ای پیمانی نفت در پارس جنوبی و
پاالیشگاه  ۲آبان شاهد قدرتنمایی ای این چنینی

در محیط های کارگری نبوده ایم .هر کدام از این

اتفاقات جایگاه خود را داشت .اعتراض کارگران
پروژه ای نفت اعتراضی اخطاری بود و با فریاد

مرگ بر دیکتاتور مستقیم به خیابان وصل شد.
این کارگران هزینه دادند .بیش از  ۲۵۰نفرشان

بازداشت شدند .اما حرکتی به موقع بود و پیامی به

انقالب و به جمهوری اسالمی بود .حرکت قدرتمند
دیگر در ذوب آهن روی داد که حاصل توازن قوای
امروز جامعه است و به باور من اگر اوضاع با همین

شتاب جلو برود در حرکت بعد همین کارگران در
مجتمع را باز کرده و با مارش عظیمشان به خیابان
وصل خواهد شد و در فریاد زن ،زندگی ،آزادی،

مرگ بر دیکتاتور با خیابان همصدا خواهند شد.
آنوقت نه فقط در ذوب آهن بلکه در همین محیط

های کارگری شاهد چنین اتفاقی خواهیم بود .فاصله

زیادی به آن روز نمانده است .و همین امروز زمینه

برای شکل گیری اعتراضات کارگری در مراکز
مختلف از جمله در نفت این مرکز کلیدی کارگری
با هزاران کارگر تا هفت تپه و فوالد و هپکو آذر
آب این کانون های داغ اعتراضات فراهم است و

همانطور که کارگران ذوب آهن تجمع کردند و

فریاد زدند “افزایش صد در صدی دستمزد حق
مسلم ماست” آنها نیز میتوانند خواستهایشان را

فریاد بزنند.

طبعا این قابل فهم است که وقتی در کف خیابان
مردم شعارهای سرنگونی میدهند کارگر در همان

آغاز به خیابان نمیزند و کمی هم محافظه کار میشود.
چون میداند که در این شرایط دیگر اعتراضش از

چهارچوب مطالباتی فراتر رفته و فورا رنگ سیاسی

میگیرد و هزینه بسیار دارد .و همه میدانیم که
مکانیزم مبارزه کارگر با دانشجو و دانش آموز و
آنکسی که کار آزاد دارد متفاوت است .نگرانی

کارگر مساله معیشت و اجازه خانه و خرج خانواده
اش است .بنابراین وقتی وارد نبرد میشود که توازن

قوا ایجاب میکند و به میدان می آید که حرف آخر

را بزند .اما نکته اینجاست که امروز ما در آستانه
چنین روزهایی هستیم .به یک معنا وقت اعتصابات

سراسری فرا رسیده است و باید به استقبالش رفت.
ورود کارگران بعنوان یک طبقه اجتماعی که انتظار
می رود سریعا به میدان نبرد نهایی برای سرنگونی
جمهوری اسالمی به میدان بیایند ،میخ آخر بر

تابوت جمهوری اسالمی خواهد بود و تضمین می

کند جمهوری اسالمی بدون جنایت بیشتر سرنگون
شود.
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انقالب پاسخ ميدهد

سینا پدرام

با توجه به گستردگى نابرابرى اقتصادى كه به
مردم تحميل شده است ،بدون شك انقالب جارى

نميتواند بدون دست بردن به ريشه هاى اقتصادى
اين ناعدالتی ها ،به اهدافی که برای آنها قیام کرده

است دست بيابد .اين ديگر دانسته عمومى است كه
نظام سياسى ،قضائى و فرهنگى هر كشورى بازتابى
از روابط اقتصادى حاكم و ناظر به آن جغرافياى

ايدىولوژيك ،سياسى،
سياسى است .تمامى روبناى
ً
مذهبى ،قضائى و فرهنگى بر مبناى پاسدارى و

حراست از اين پايه هاى اقتصاد سرمايه دارانه

طراحى و مهندسى شده است.

تلقييات و باورهاى هر جامعه ای از هر نوع عدالت

قضايى و ادارى و غيره ،متاثر و منبعث از روابط

اقتصادى حاكم بر آن جامعه است .به اين اعتبار بدون
دگرگونى بنيادين سيستم اقتصادى ايران رسيدن
به يك سيستم ادارى و قضايى امكان پذير نيست.
سيستم ادارى و قضايى رژيم اسالمى ملغمه ای است

از قوانين قرون وسطايى اسالمى با حجم وسيعى از
تبعيضات طبقاتى ،جنسيتى ،مليتى و مذهبى .از سوى

ديگر سيستم متكى بر رشوه خوارى ،پارتى بازى،
بوروكراتيسم گنديده و استبدادى ،رابطه پرورى و

ضابطه گريزى و در يك كالم سیستمی متكى بر

فساد مالى و سياسى ،مشقات بسيارى را بر زندگى

شهروندان اين جامعه تحميل كرده است.

انقالب جارى ميرود كه مفهوم عدالت قضايى و ادارى
را در پايه اى ترين اشكال آن به چالش بكشد و
قصد آن دارد كه با يك رويكرد مدرن ،سكوالر،
متمدانه و با عطف نظر به آخرين دستاوردهاى علمى،

تكنولوژيك و در چهارچوب رفاه شهروندان به
ساختن يك سيستم اداری و قضايی انسانی پيشرفته

مبادرت ورزد.

با توجه به داده هاى اين دوره از جامعه و انقالب

طرح مطالبات راديكال و كارساز به عنوان اقدامات

اوليه انقالب ايران الزم و حياتى است.

• كوتاه شدن دست مذهب از سيستم قضايى و

جدایی هرگونه قوانين مذهبی از تمامی قوانين
كشوری و حقوقى اولين گام انقالب در تخريب اين

دستگاه آدمكش و تبعيض آمیز خواهد بود.

• تفكيك قوه قضايى از قوه مجريه و استقالل حقوقى
سيستم قضايي از دولت ،دست نيروهای حكومتی

را از تاثیرگذاری در پروسه تضمين حقوق قضایی
مردم كوتاه ميكند.

• علنی بودن دادگاه ها از هر نوعى ،استفاده از هيئت

ژورى بخصوص در رسیدگی به پرونده هاى جنايى

و حق بدون شرط متهم و يا وكالى متهم در قبول و

يا رد قاضى و هيئت ژورى.

• محاکمه علنی تمامى دست اندرکاران رژيم
چه در سطح دولت ،سيستم قضايی رژيم ،مجلس

اسالمى و چه در هر ارگان سركوبگر مربوطه و
بويژه علنى سازى پرونده هاى سنگين جنايات سران

رژيم ،آمران و عامالن كشتارهای مردم در چهار

دهه گذشته از خواسته هاى فورى انقالب محسوب
ميشود.

• بر چيده شدن دادگاه هاى نظامى ،ويژه و با هر

عنوان ديگرى ،جامعه را از دست اندازى دولت و
نهادهای ديگر اجرايى در پروسه تضمين عدالت و

عدالت جویی مصون نگه ميدارد.

• در يك سيستم قضايى باز ،آزاد و مدرن اصل

براىت متهم است تا زمانی كه بر اساس ادله
بر
ً
ِ
شواهد ملحوظ در قوانين كشورى ،جرم به اثبات
و

رسیده باشد ،اين اصل بايد توسط تمامى دادگاه ها

رعايت شود.

• با ممنوعيت هر نوع اعتراف گیری اجباری و بدون

حضور وكيل و با رسيدگى به صحت قانونى بررسى
پرونده در تمامى روند و سطوح تحقيق و تشكيل آن،
توسط قضات و مامورين ويژه نظارت بر اين پروسه،
حق شهروند در مقابل تبعيض و تعرض قضايى و

حقوقى به درجات زيادى حفظ خواهد كرد.

• تمامى جرايم و تعديات به حقوق زنان و كودكان،
بخصوص تجاوز به آرامش و آسايش اجتماعى آنان

و يا تعرض جسمى و جانى به آنان بايد مشمول
سنگين ترين احكام قضايی بشود.

• رويكرد سيستم قضايي باید از يك سيستم مبتنی

بر مجازات به سیستمی مبتنی بر اصالح و بازگرداندن

ِ
آغوش جامعه و يك زندگى سازنده
مجرمين به
تغيير كند.

• با لغو حكم اعدام ،حبس ابد و حبسها طوالنى مدت،

با ارتقا روحيه بخشندگى و از بین بردن انتقامجويى،
با در نظر گرفتن تمامی قوانین مخففه ،سيستم قضايى

مدرن و انسانگرایانه پايه گذارى خواهد كرد.

• ارتشا ،فساد ادارى ،پارتی بازى ،اخالل در روند

مراجعات ادارى و غيره بايد مورد بررسی و تعقیب

قضایی و ادارى قرار بگيرد.

سيستم اداره شورايى ،با استقرار خود در محيط
هاى ادارى اصل را بر حل مشكالت شهروندان قرار

خواهد داد .اين فرمان انقالب است.
ادامه دارد
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 ۲۷آبان :اعتراضات گسترده سراسری
و قیامهای شهری

خالصه اطالعیه
حزب کمونیست کارگری ایران
سه روز اعتراضات سراسری در کف خیابانها همراه
با اعتصابات عمومی انقالب را وارد مرحله تازه ای
کرده است.
اکنون در تمام استانها و در شهرهای بسیاری انقالب
جاری است و اعتراضات نه فقط بصورت نقطه ای
بلکه توده ای و اجتماعی برگزار میشود .از جمله در
سنندج بدنبال یک روز بزرگ اعتراضی در  ۲۶آبان،
امروز مردم از بامداد در خیابان هستند و با نیروهای

حکومت درگیر شده و مناطق مختلف شهر را در
دست دارند .در سقز مردم در خیابانها آتش به پا
کرده ،محالت را به کنترل درآورده و شعار مرگ بر
دیکتاتور سر میدهند.
در شهرهای تبریز ،ایذه ،مهاباد ،سمیرم  ،کامیاران،
بوکان ،کرمانشاه ،دشتی و قزوین برگزار شده جمعیت
عظیم و گسترده بود .در تبریز مردم بسیاری در
مراسم خاکسپاری آیالر حقی تجمع کردند .آیالر
حقی دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز در روز
 ۲۵آبان با شلیک مستقیم گلوله ساچمهای به سر از
فاصله نزدیک جان خود را از دست داد.
روز  ۲۷آبان در مهاباد نیز مراسم خاکسپاری آزاد
حسین پور برگزار شد .مردم بسیاری در این مراسم

شرکت کردند .مردم کف میزدند و فریاد میزدند و
شعارهای ضد حکومتی سر میدادند .مردم با نیروهای
سرکوب درگیر شده و آنها را فراری دادند و طبق
خبرها پایگاه بسیج انصار (وابسته به سپاه) ،را به تصرف
در آوردند .همچنین درایذه مراسم خاکسپاری کیان
پیرفلک به محلی برای اعتراضات وسیع علیه جمهوری
اسالمی تبدیل شد .مردم شعار میدادند“ :حکومت
کودک کش نمیخوایم ،نمیخوایم”“ ،بسیجی ،سپاهی،
داعش ما شمائی”.
در بوکان هم مراسم خاکسپاری غفور مولودی بود
و روز قبلش مراسم محمد حسن زاده خاکسپاری
شد و جمعیت بزرگی از مردم در آن شرکت کرده
بودند ،در این روز مردم خشمگین در این شهر
به خیابانها آمدند و محالت مختلف را دوباره در

کنترل خود در آوردند .در قزوین نیز در مراسم سوم
یادبود سپهر اسماعیلی مردم زیادی جمع شدند و
شعار “آزادی آزادی آزادی” سر دادند .در شهر
“صحنه” در کرمانشاه مردم در آرامگاه خلیل عالی
نژاد تجمع با شکوهی بر پا کردند و یاد او را گرامی
داشتند .در شهر دشتی از توابع شهرستان پارسیان
نیز مراسم خاکسپاری حامد مالیی که شب گذشته
با گلولهی نیروهای امنیتی کشته شد برگزار شد و
جمعیت زیادی در آن شرکت داشت .در مشهد هم
در چهلمین روز قبل ابوالفضل آدینهزاده نوجوان ۱۶
ساله مردم زیادی جمع شدند و دست به اعتراض
زدند.
از سوی دیگر امروز اعتراضات خیابانی بسیار گسترده
ابعاد توده ای تری بخود گرفته بود .عالوه بر شهرهایی

که نام بردیم امروز همچنین در شهرهای مختلف
سیستان و بلوچستان در زاهدان ،چابهار ،تفتان ،راسک،
خاش ،پهره ،پیشن ،ایرانشهر ،سراوان ،نوکآباد و
جکیگور در سیستان و بلوچستان مردم به خیابان
آمدند و با خشم شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
در زاهدان سیل جمعیت در خیابان در حرکت بود
و در جکیگور مردم در شهر راهپیمایی کردند و
خیابان را بستند .در شیراز نیز مردم به خیابان آمده
و پایگاه بسیج را آتش زدند .همچنین در سر پل
ذهاب نیز مردم به خیابان آمده و صدای اعتراضشان
را بلند کردند.
در خمین مردم با آتش زدن خانه خمینی این جالد
بینانگزار جهنم جمهوری اسالمی بار دیگر حکم به
نابودی حکومت دادند و این خبر انعکاس وسیعی

در رسانه های بین المللی پیدا کرد .در خوراسگان
اصفهان جمع بزرگی از مردم با شعار مرگ بر این
دولت مردم فریب به خیابان آمدند .در شهربابک
کرمان مردم به خیابان آمده و شعار اعتراضی سر
دادند .در مریوان نیز مردم به خیابان آمده و آتش
به پا کرده و راهبندان ایجاد کرده اند .در نیز مردم
تویسرکان با کوکتل دفتر امام جمعه را هدف قرار
دادند و به آتش کشیدند .در ساری جوانان با کوکتل
کالنتری رژیم را مورد حمله قرار دادند .درشهرهای
خوی ،پیرانشهر ،بابل ،جوانرود ،مرودشت ،اردبیل
دیواندره ،بیجار ،قشم ،ایوانکی  -سمنان و ایالم هم
شاهد اعتراضات و بعضا حضور گسترده مردم در
خیابانها بودیم .در پاوه خیابانها در تصرف مردم است
و محالت مختلف تهران نیز مثل شبهای گذشته از
جمله در ستارخان ،و شهرزیبا تظاهرات و شعاردهی

در جریان است و جوانان بنر تبلیغات جام جهانی را
به آتش کشیدند .خبرها از کشته شدن شمار دیگری
از مردم معترض در این سه روز گزارش میدهد
از جمله شب گذشته حمید رضا روحی جوان ۲۰
سال دانشجوی دانشکده عمران دانشگاه آزاد شهر
قدس با شلیک ماموران حکومت به قتل رسید .امروز
جمعه  ۲۷آبان محمد احمدی گاگش  ۴۳ساله در
مهاباد مورد هدف گلوله جانیان اسالمی قرار گرفت.
و آرشیا سلطانیه کودک  ۱۲سال ه در زنجان در ۲۵
آبان به قتل رسید .مصطفی شعبانی هم در بوکان در
 ۲۶آبان کشته شد.
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