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فراخوان حزب حكمتيست در 

 مناسبت روز جهانى زن
 

 ٢٠٢٣مارس  ٨ -١٤٠١اسفند  ١٧
 

روز اعتراض سراسری عليه 

 حكومت اسالمى
 

برآمد توده ای و انقالبی زن محور در ايران، 
مهمترين رويداد جهانی در مناسبت روز 

سياست خيزش انقالبی تعيين .  جهانی زن است
. تکليف قطعی با جمهوری اسالمی است

سياست رژيم اسالمی تداوم سرکوب و 
تروريزه کردن جامعه برای مواجهه با امواج 
قريب الوقوع انقالبی و گسترش اعتراضات و 

 . اعتصابات کارگری است
 

 ٨  -١٤٠١اسفند  ١٧در روز جهانی زن، 
، با ابتکارات مختلف پرچم ٢٠٢٣مارس 

مبارزه انقالبی عليه حکومت ضد زن و ضد 
. جامعه و کودک کش را برافراشته تر ميکنيم

سازماندهی تروريسم بيولوژيکی گسترده عليه 
فرزندان ما و مدارس دخترانه، ادامه سياست 
سرکوب خيزش انقالبی و بيان وحشت 
حکومت از زنان شورشی و نسل انقالبی 

 . جديدی است که جمهوری اسالمی نمی خواهد
 

 

سازماندهى و بهينه سازی بحران بر سر دانش 

 فاطمه عسگری ن             آموزان و معلما

 اعالميه حزب بمناسبت روز جهانى زن
 

 

 در همبستگى جهانى با خيزش انقالبى زنانه در ايران 

 برای يک برابری سوسياليستى

 اعالميه حزب حكمتيست
  

 تداوم ترور بيولوژيكى كودكان در مدارس

٢صفحه   

 اعتصابات كارگران ذوب آهن اصفهان، فوالد يزد و هفت تپه

  دهها كارگر ذوب آهن بازداشت شدند

 درسهايى از هشت مارسهای يک نسل قبل
 

 ٦حه هالله طاهری                                                                                                                صف

 عبدالهيان، گوبلز ناشى رژيم
 

 وريا روشنفكر 

 !مارس ٨معلمان، دانشجويان و دانش آموزان؛ پيش به سوی 
 

 ٧صفحه امير عسگری                                                                                                                   

 تجمع سراسری معلمان در اعتراض به نا امنى مدارس و دانش آموزان 

 وحشت جمهوری اسالمى از گسترش اعتصابات كارگری
 

 ٨فحه ص  سعيد يگانه                                                                                                                   

در مبارزات "  منشور مطالبات حداقلى تشكلهای صنفى"جايگاه سياسى 

 رحمان حسين زاده -جاری و نگاهى به انتقادات تا كنون مطرح شده 

 سمينار شورای همكاری در استكهلم  مراسمها و اجتماعات روز  جهانى زن



 ٦٨٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 ٢٠٢٣مارس  ٨ -١٤٠١اسفند  ١٧

روز اعتراض سراسری عليه حكومت 

 ...اسالمى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

حکمتيست مردم آزاديخواه ايران را در   -حزب کمونيست کارگری 
روز جهانی زن به اعتراض عمومی عليه حکومت اسالمی 

از دانشگاه ها و مراکز آموزشی تا مراکز کار و محالت، .  فراميخواند
از ديوارها تا بيلبوردهای تبليغاتی و بزرگراه ها، همه جا را با 

مراسم و .  برافراشتن شعارهای انقالبی و آزادی زن مزين کنيم
پوسترهای جانباختگان را .  اجتماعات بمناسبت روز زن برگزار کنيم

بر جنايتهای غيرقابل بخشش حکومت و محاکمه و .  وسيعا بازنشر کنيم
عليه تروريسم بيولوژيکی فرزندانمان  .مجازات جنايتکاران تاکيد کنيم

برای .  و ناامن کردن جامعه و مراکز آموزشی جواب درخوری بدهيم
 !   آزادی کليه زندانيان سياسی، عليه گرانی و فقر و فالکت فرياد ميزنيم

 
 !آزادی زن معيار آزادی جامعه است

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادُی برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 
  ٢٠٢٣مارس  ١ -١۴٠١اسفند  ١٠

 



  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٨شماره    

اولين "برآمد توده ای و انقالبی زن محور در ايران، خيزشی که با عنوان 
جهان از آن ياد ميشود، مهمترين رويداد و سوال در روز "  انقالب زنانه

برای اولين بار در کشورهای اسالم زده، زنان و .  جهانی زن امسال است
مردان نسل جديد برای سرنگونی يکی از دژهای قدرتمند ارتجاع ضد 
زن بپاخاستند، دستجمعی حجاب اسالمی را آتش زدند و به َسمبل ها و 

سال پيش  ٤٤جنبشی که .  نمادهای قدرت حاکميت اسالمی هجوم بردند
حقوق "و "  نه به حجاب اسالمی: "عليه فرمان حجاب خمينی شعارهای

را سرداد و به خونين ترين "  زن نه شرقی است، نه غربی، جهانی است
در قامتی بلند بميدان آمد،  ١٤٠١شکل سرکوب شد، در خيزش انقالبی 

منشأ اميد و همبستگی داخلی و جهانی شد و بر نقش کليدی زنان در 
 .  سرنگونی حکومتهای اسالمی تاکيد کرد

 
برابری طلبی، آنتی اسالميسم و راديکاليسم در تفکر و عمل، يک گرايش 

اين خصوصيات به سنت .  قدرتمند خيزش انقالبی زنانه در ايران است
امروز راه حل سوسياليستی مسئله زن .  تعلق داردمارس  ٨سوسياليستی 

زنان و .  به راه حل سوسياليستی نجات جامعه ايران گره خورده است
مردان جوان که با گلوله سرکوبگران يا تحت شکنجه در زندانها 

از اسالم و آخوند اين جانباختند، صفی از دهها ميليون انقالبی اند که 
مناديان فقر و تبعيض بيزارند و آمده اند تا به کابوس حکومت اسالمی 

هيچ سازشی ممکن نيست، هيچ راه برگشتی وجود ندارد، .  پايان دهند
 .  جمهوری اسالمی بايد برود

 
حکمتيست برای آزادی و برابری بدون قيد و   -حزب کمونيست کارگری 

و اين مبنای شرط زن و مرد در کليه شئون اجتماعی مبارزه ميکند 
نزديکی و دوری ما با هر حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و در 

سياست حزب حکمتيست و جنبش آزادی زن .  خيزش انقالبی جاری است
در ايران، تقويت روندهای سکوالر و برابری طلب و سوسياليستی و 
حمايت از مبارزه انقالبی زنان و مردان برای رهائی از سلطه اسالم 

 . سياسی است
 

حکمتيست روز زن را به زنان و مردان   -حزب کمونيست کارگری 
فراخوان ما به جنبش حقوق زن در .  برابری طلب جهان تبريک ميگويد
را با ابتکارات مختلف  ٢٠٢٣مارس  ٨کشورهای مختلف اينست که روز 

به روز همبستگی با خيزش انقالبی در ايران و هزاران زن و مرد اسير 
ما برای يک برابری سوسياليستی قرن بيست و .  در زندانها تبديل کنيم
 .  اين پرچم را همه جا برافرازيد. يکمی مبارزه می کنيم

 
حکمتيست مردم آزاديخواه ايران را در روز   -حزب کمونيست کارگری 

جهانی زن به اعتراض عمومی عليه حکومت اسالمی با شعار محوری 

! آزادی زن معيار آزادی جامعه است  

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 در همبستگى جهانى با خيزش انقالبى زنانه در ايران 

 برای يک برابری سوسياليستى

آزادی کليه زندانيان 
. سياسی فراميخواند

از دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی تا 
مراکز کار و 
محالت، از ديوارها 
تا بيلبوردهای 
تبليغاتی و بزرگراه 
ها، همه جا را با 
برافراشتن شعارهای 
انقالبی آزادی زن 

مراسم و .  مزين کنيد
اجتماعات بمناسبت 
روز زن برگزار 

پوسترهای .  کنيد
جانباختگان را عليه 

بر جنايت های غيرقابل بخشش حکومت .  فراموشی وسيعا بازنشر کنيد
 .و محاکمه و مجازات جنايتکاران قوياً تاکيد کنيد

 
سرنگونی حکومت اسالمی و نظام مبتنی بر آپارتايد جنسی شرط الزم 

تحقق آزادی جامعه و برابری کامل زن و .  آزادی زن در ايران است
مرد در تمام وجوه زندگی اجتماعی، بدون سرنگونی تماميت جمهوری 
اسالمی، بدون سرنگونی نظم مبتنی بر نابرابری و تبعيض و بردگی 

ما پيروزيم، در اين .  مزدی، بدون سرنگونی سرمايه داری ممکن نيست
ما پرچم جمهوری اسالمی و اسالم سياسی را در .  ترديدی نبايد داشت
پيروزی در ايران سرآغاز تحوالت زير و رو کننده .  ايران دفن می کنيم

. در خاورميانه و انزوای تروريسم و سلطه صنعت دين اسالم خواهد بود
طالبان و دولتهای اسالمی و استبدادی در منطقه از امواج انقالبی 

 .  آزاديخواهانه و آنتی اسالميستی نخواهند جست
 

 ! برابری بيقيد و شرط زن و مرد در كليه شئون اجتماعى

 ! نابود باد حكومت جنايتكاران اسالمى ضد زن

 !آزادی، برابری، حكومت كارگری
 

 حکمتيست -ايران حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٣فوريه  ١ -١٤٠١بهمن  ١٢

 



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٨شماره    

اسفند در شهرهای تهران و اردبيل و کرمانشاه ده  ١٠امروز چهارشنبه 
مدارس دخترانه .  مدرسه دخترانه مورد حمالت بيولوژيکی قرار گرفتند

هاجر و يارجانی در تهرانسر و نارمک تهران، مدرسه دخترانه دکتر 
مصباح در کرمانشاه، مدارس دخترانه دين و دانش، عفاف، معراج، 
خلبان ذاکر، دادمان، بهاران و سماء در اردبيل مورد تهاجم بيولوژيکی 
قرار گرفتند و تعداد زيادی از داشن آموزان دچار مسموميت، بيحالی و 

 ۴٠٠فقط در اردبيل حدود . سرگيجه با عالئم تهوع و استفراغ شده بودند
های خمينی و بوعلی  نفر به بيمارستان ١٠٢دانش آموز مسموم شدند و 

مدرسه  ۴٢استان ايران  ٨روز گذشته در  ١٠٢در .  و رضا منتقل شدند
از دبستان و متوسطه و عمدتا دخترانه با تهاجم بيولوژيکی و مسموميت 

 .دانش آموزان و اوليای مدارس روبرو شده است
 

آموز مدارس يارجانی و هاجر در  امرور در تهران والدين دختران دانش
مرگ بر «مقابل مدرسه تجمع اعتراضی برپا کردند و شعارهای 

همينطور .  سردادند »کش مرگ بر حکومت بچه«و  »حکومت اسالمی
آبان در تهرانسر به خيابان آمدند و  ١٣دانش آموزان مدرسه دخترانه 

 . سردادند و دست به راهپيمايی زدند »زن زندگی آزادی«شعار 
 

هنوز سرنخی از ماجرا «:  منتظری رشوه خوار دادستان کشور ميگويد
خوب ميدانيد با !  »سرنخ خودتی قاتل«جواب ما اينست که .  »نداريم

فتوای چه کسانی و توسط کدام ارگانهای جنايتکار اين حمالت گسترده 
در اين ميان رسانه های رژيم سعی ميکنند اين .  سازمان داده ميشود

تروريسم آشکار را با فرضيه های مضحک به يک داستان مهيج پليسی 
بودن عده ای افراطی مذهبی و ضد "  خودسر"با اطالق .  تبديل کنند

آموزش و تحصيل دختران، تالش دارند دست خونين حکومت و 
بدون  »خودسری«هيچ گروه .  سازمانهای امنيتی اش را پنهان کنند

اجازه و امکانات و لجيستيک حکومت و وزارت اطالعات و اطالعات 
سپاه نميتواند عمليات گسترده و سريالی را در بيش از سه ماه سازمان 

اين تروريسم لجام گسيخته پروژه ای .  دهد و راست راست راه برود
. سازمانيافته از جانب باالترين مقامات حکومتی عليه کودکان ماست

حکومت بچه کش «مردم اين حکومت را خوب می شناسند و با شعار 
 . انگشت اتهام را به سمت درستی نشانه گرفته اند »نمی خوايم

 
. حکمتيست به مردم تهران درود ميفرستد  –حزب کمونيست کارگری 

حمله .  همه جا يکصدا عليه حکومت بچه کش و ضد زن بپاخيزيم
سريالی و با دست باز به مدارش دخترانه، يک اقدام سازمانيافته امنيتی 
و حکومتی و يک تروريسم آشکار بيولوژيکی عليه زنان و دانش 

هدف اين حمالت بويژه در آستانه روز جهانی زن .  آموزان دختر است
اينست که نسل جوان و دانش آموزان را بترساند، مدارس را ناامن و 
تدريجا تعطيل کنند، دانشگاه ها را مجازی و خوابگاه ها را تعطيل کنند، 
جامعه ملتهب و انقالبی را مرعوب و دستاوردهای مبارزه زنان را پس 

. به خيال خامشان دارند از زنان و خيزش انقالبی انتقام ميگيرند.  بگيرند

 اعالميه حزب حكمتيست
  

 تداوم ترور بيولوژيكى كودكان در مدارس

. پيام شان اما اينست که اين حکومت ميتواند دست به هر جنايتی بزند
امروز مدارس و کودکان را دستجمعی مورد تعرض تروريستی قرار 

اين يک جبهه !  ميدهند و البد فردا به محالت معترض موشک ميزنند
 .مبارزه انقالبی است که بايد جواب درخور بگيرد

 
فراخوان ما اينست در سراسر کشور و شهرهايی که مورد حمله 

بعنوان يک اقدام .  بيولوژيکی قرار گرفته اند دست به اعتراض بزنيم
فوری معلمان و فرهنگيان کشور برای دفاع از امنيت مدارس و دانش 

خانواده ها و دانش آموزان .  آموزان دست به اعتصاب و اعتراض بزنند
در شهرهای مختلف ضروری است مانند نمونه امروز تهران عليه بانيان 

حکومت تروريست و بچه کش .  اين وضعيت صدايشان را بلند کنند
سرنگون ميشود، تروريسم و کشتار جمعی هم راه نجات حکومت پوسيده 

 . اسالمی نيست
 

 !مرگ بر حکومت بچه کش
 آزادُی برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

  ٢٠٢٣مارس  ١ -١۴٠١اسفند  ١٠



 ٦٨٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

اسفند با شروع اعتصاب  ٦نيروهای امنيتی و اطالعاتی از ديروز شنبه 
کارگران ذوب آهن وارد محوطه مجتمع صنعتی ذوب آهن اصفهان 
شدند و به تهديد و مانور برای ايجاد ارعاب و خاتمه دادن به اعتصاب 

با اينحال اعتصاب در شيفت شب در محوطه شرکت .  مبادرت کردند
اسفند با تهاجم چند گردان از  ٧در شامگاه يکشنبه .  ادامه پيدا کرد

نيروهای گارد ويژه و انتظامی و ضد شورش به داخل مجتمع ذوب آهن 
اصفهان و ايجاد ارعاب با رژه موتوری، اقدام به تهاجم به اجتماع و 

 .کارگر بازداشت شدند ٣٠بازداشت کارگران کردند که طی آن بيش از 
 

ماموران امنيتی و ضد شورش مجتمع ذوب آهن را به پادگان تبديل 
از جمله .  کردند و در گيت ها و بخش های مختلف مجتمع مستقر شدند

از حضور کارگران بخشهای کک سازی و اگلومراسيون و لوله نورد 
که قصد پيوستن به اجتماع و اعتصاب کارگران در محوطه مرکزی 
ذوب آهن را داشتند حمله کرده و آنها را متفرق و چند کارگر را 

هنوز از سرنوشت کارگران بازداشتی و تعداد دقيق .  بازداشت کردند
کارگران ذوب آهن خواهان افزايش .  آنها اطالعی در دست نيست

دستمزد، اجرای طبقه بندی مشاغل و رفع شرايط امنيتی محيط کار 
 . هستند

 
اسفند نيز کارگران مجتمع فوالد يزد دست به اعتصاب  ٧امروز يکشنبه 

کارگر می ميرد ذلت نمی "و راهپيمائی در شهر زدند و از جمله شعار 
کارگران فوالد يزد بعد چهار دهه وارد اعتصاب و .  سر دادند"  پذيرد

اعتراض شدند و به وضع معيشتی و قراردادها و عدم اجرای طبقه 
 . بندی مشاغل اعتراض دارند

 
اسفند اجتماع  ٦در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه نيز از ديروز شنبه 

نفر از  ٥٠٠اعتراضی شروع شده است و امروز صبح يکشنبه بيش از 
کارگران مقابل مديريت شرکت تجمع کردند و در ادامه مقابل حراست 
. شرکت عليه رفتارهای معلی رئيس حراست دست به اعتراض زدند

صبح مقابل امور اداری تجمع  ٨کارگران فردا دوشنبه نيز راس ساعت 
خواستهای کارگران از جمله بازگشت به کار اسماعيل .  خواهند کرد

بخشی رهبر و نماينده خوشنام کارگران و اجرای همسان سازی حقوق 
 . های هفت تپه با کشت و صنعت هفت طرح است

 
در روزهای اخير نيز کارگران پارس جنوبی و پتروشيمی با سرکوب و 

کارگران شرکتهای گاز و پتروشيمی منطقه .  بازداشت روبرو شدند
عسلويه نيز بدليل خلف وعده های حکومت و کارفرمايان در فضای 

جمهوری اسالمی خيال ميکند ميتواند .  ملتهب و اعتراضی بسر می برند
. با سرکوب در مقابل امواج اعتراض رو به رشد کارگران بايستد

اعتصابات کارگری در صنايع کليدی گسترش می يابد و سرکوب 

کارگران ماشين سازی ها و پتروشيمی ها و ذوب آهن و نفت و گاز راه 
 . بجائی نخواهد برد

 
حکمتيست به اعتراض متحد و اعتصاب   –حزب کمونيست کارگری 

کارگران ذوب آهن و فوالد و هفت تپه درود ميفرستد و از مردم اصفهان 
بويژه مناطق کارگری مانند شاهين شهر، فوالدشهر و زرين شهر 
ميخواهد در حمايت از کارگران اعتصابی بصورت فوری دست به 

کارگران بازداشتی ذوب آهن بيقيد و شرط آزاد بايد .  اعتراض بزنند
 .گردند

  
 !پرتوان باد اعتصاب و اعتراض متحد کارگران

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتيست -ايران حزب کمونيست کارگری 

 ٢٠٢٣فوريه  ٢٦ -١٤٠١اسفند  ٧

 اعالميه خبری 

 اعتصابات كارگران ذوب آهن اصفهان، فوالد يزد و هفت تپه

 امشب دهها كارگر ذوب آهن بازداشت شدند

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٨شماره    

از آرشيو نزديک به دو دهه بزرگداشت روز زن بخشی از گزارشات 
ما گفته بوديم که .  فعالين جنبش آزادی زن در داخل را مرور کردم

قيام و انقالب آينده ايران رنگ و بوی زنانه دارد و شرکت و نقش 
زنان در رهبری جنبش همگانی مسجل خواهد بود که به حق همين 

قطعنامه ها و بيانيه های روز زن در آنزمان باالترين توقعات .  شد
يک جامعه مدرن را مبنای حقوق پايه زنان برشمردند و آنهم در 
شرايطی که عقب گرد تحميلی به جامعه برای بخشهايی از خود 

فعالين آزادی زن و .  جنبش زنان و نيروهای سياسی پذيرفته شده بود
نيروهای چپ و کمونيست در بدنه جامعه حضور مستقيم داشتند و 
زير تهديد و کنترل شديد جسورانه در ميدانها پالکاردها و 

 . پرچمهايشان را به اهتزاز در مياوردند و در خيابانها شعار ميدادند
 

از آنزمان تا به امروز اين گرايش از جنبش زنان با کارهای خالف 
جريانی، نه رنگی عوض کرده و نه سازشی با هيچ بخشی از اين 

! آری.  ضربه های بسياری در مسير راه خورد.  رژيم سرکوبگر کرد
سازمانها و تشکلهايشان را پلمپ !  آری.  سرکوب و زندان کشيدند

. کردند، اما هرگز نتوانستند به اساس و اعتقادشان خدشه وارد کنند
جيره خوارانی که به نام حقوق زن در داالنهای مجلس برای کسب 
موقعيت پرسه ميزدند هم حتی به جان فعالين اين جنبش افتاده بودند 
که گويا اينها از دنده چپ جامعه سربرآورده و در پروسه اصالحات 

چهره بسياری از اين !  بر قانون اساسی دارند سنگ اندازی ميکنند
مجيزگويان ديروزی راامروز در ميان ليست جبهه راست خارج 

 .کشوری که عليه خيزش انقالبی مردم بسيج شدند ميتوان ديد
 

انديشه ها و آرمانهای اين جنبش آزاديخواه و برابری طلب در محافل 
و جمعهای جوانان بسرعت آوازه عمومی شد، ترانه ها سروده شد و 
صدها روش مقابله با حجاب ابداع شد، برای برانداختن ديوارهای 

نه .  آهنين جداسازی هيچ مکانی برای حفظ موازين اسالم امن نماند
حکومت نظامی و نه زندان و جريمه، نه ارشاد و نه بلندگوهای 

. مساجد يارای مبارزه با موج پرانرژی و شورشی جوانان را نداشتند
معلمين، پرستاران، صنف و اتحاديه و تشکلهای انسان دوست و 
مدافعين حقوق بشر آرمانهای اين جنبش را در زندگی روزانه خود 
ميافتند که نياز حداقلی يک جامعه مدرن و سکوالر برای اکثريت 

 . جامعه بود
 

امروز که به پنج ماه گذشته از خيزش مردمی و اعتراضات تاريخی 
زنان مينگريم، منشور سکوالر يک برنامه حداقلی برای ادامه قيام را 
که بيش از بيست تشکل در داخل ايران امضا کرده اند ميخوانيم، 
حرفهای پدر مهسا و عمه نيکا را که گوش ميدهيم، مبارزات پيوسته 
و هر روزه کارگران را که ميشنويم، به خيابانهايی که حاکميت 

 درسهايى از هشت مارسهای يک نسل قبل
 

 هالله طاهری

دوگانه را به رژيم تحميل کرده و 
شهرها از حجاب اجباری پاکسازی 
شده، رد پای همه آن فعالين و رهبران 

گزارشی کوتاه از .  آن دوره را ميابيم
يکی از هشت مارسها رابا هم مروری 

 :کنيم
 
جمعی از فعالين زن از هفته ها قبل "

بطور مخفيانه در تدارک مراسم روز 
جمعيت سازمان يافته با .  زن بودند

پالکاردها و اعالميه هايی در ميدان 
. شهر با عابرين در مورد جايگاه روز زن و حقوق زنان گفتگو ميکردند
. قطعنامه روز زن و چند سخنرانی قرائت شد و جمعيت تشويقشان کردند

دلهره زيادی از به هم خوردن اين تجمع بدست اوباشان رژيم بود اما 
دو دختر جوان حجاب .  جسارت جوانان و زنان مردم را بشعف آورده بود

يکی از آنها چادر .  چند نفر ديگر اين کار را کپی کردند.  را از سر برداشتند
سياه بلندی را روی زمين پخش کرد و با صدای بلند از عابرين خواست که 

تعدادی از ميان جمعيت از روی چادر .  از روی اين حجاب سياه رد شوند
فضا بشدت انقالبی و هيجانزده شد و شعارهايی در دفاع از .  سياه رد شدند

جمعيت که بيشتر شد نگرانی درگيری .  حقوق زنان با صدای بلند سر دادند
پاسدارهای مسلح که در گوشه ای در کمين بوده و .  و دستگيريها باال گرفت

اوضاع را ميپاييدند به محاصره جمعيت پرداخته و صفوف جمعيت را در 
چند نفری را دستگير و با زور اسلحه جمعيت را متواری .  هم شکستند

نيروی مسلح با مسلسل بر ماشينها دور ميدان و کوچه های شهر .  کردند
مردم تا ساعتها نظاره گر بودند و ميخواستند مطمئن شوند که .  ويراژ ميداد

موضوع .  ساعتی بعد خبر در محافل سياسی شهر پيچيد.  تلفات بيشتر ندهند
چند ساعت بعد از طريق .  بحث محافل و مايه شادی بسياری از مردم شد

 ."تلفن خبر اين اعتراض به محافل خارج کشور رسيد
 

آنچه که ميخوانيد ازهيچ فيلم سينمايی و يا کتاب فيکشن گرفته نشده، فعالين 
تدارک  ٧٣-٧٢آزاديخواه از جنبش آزادی زن در شهر سنندج در سالهای 

نسلی که چنين حرکتی را سازمان داده اند جا پای فعالين جنبشی .  ديده بودند
اين نسل قيام اخير هم از .  به حجاب گفتند"  نه"گذاشتند که به فرمان خمينی 

به "  حجاب-بی-حجاب"فرزندان همين نسل هشت مارسهاست که با شعار 
ميدان آمدند و سوزندان حجاب در مالء عام چون تيشه به ريشه مذهب و 

 . اسالم گرديد
 

يک موقعيت .  امسال هشت مارس از جايگاه ويژه ای برخوردار است
جهانی برای زنان در کل و بالخص برای جنبش آزادی زن بوجود -تاريخی

مبارزات زنان عليه حجاب .  آورده که شانس اتفاق افتادن آن هر روزه نيست
و آپارتايد جنسی آوازه جهانيان شده و تا دوردستها درسهای آموزنده اين 

جسارت و خالف جريانی زنان و جوانان عمال .  اتفاق را بررسی ميکنند
الگوی بسياری از مبارزات جوانان و زنان در اقص نقاط جهان شده و چنين 
موقعيتی جنبش آزادی زن را به جايگاهی پرتاپ کرده که از او مسئوليت 

درآستانه روز زن مردم بيش از هر زمانی .  بيشتری را خواهان است
. ميخواهند بشنوند که رهبران جنبش آزادی زن چه ميگويند

 

  ٩صفحه   



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٨شماره    

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

معلمان، دانشجويان و دانش آموزان؛ پيش 

 !مارس ٨به سوی 
 امير عسگری

مارس روز جهانی زن ميرويم که خيزش انقالبی  ٨در حالی به پيشواز 
و دوره انقالبی که در آن هستيم رنگ و بوی زنانه  ١۴٠١شهريور 

در همين دوره بود که زنان پس از مرگ مهسا امينی از مقابل .  دارد
بيمارستان کسری تهران اولين اعتراض را آغاز کردند و روزهای بعد 

زنان جسور ضمن .  در کردستان و سراسر ايران گشترش يافت
روسری سوزان و سر دادن شعارهای انقالبی عليه بساط اسالم سياسی 
و سرمايه داری هار حاکم بر جامعه خواستار سرنگونی انقالبی 

ر ميان زنان انقالبی و فعالين جنبش رهايی د.  جمهوری اسالمی شدند
و    زن که پس از چهار دهه مبارزه بی وقفه برای رسيدن به آزادی

برابری دست به عصيان ميزنند، دانشجويان و دانش آموزان نقش ويژه 
 ١٣در بين دانش آموزان بخش قابل توجهی از گروه سنی .  ای داشتند

ساله ضمن سوزاندن حجاب اسالمی که نماد و نشان آپارتايد  ١٧الی 
جنسی و مذهبی اسالمی است، شعارهايی که ريشه در خواست طبقه 
کارگر جهت خالصی از يوغ بردگی مزدی است را نيز همراه با 

 .دانشجويان و ساير بخش های جامعه سردادند
 

اين دانشجويان بودند که روز پس از اعالم قتل مهسا امينی در 
مرگ بر "بيمارستان کسری واقع در خيابان آرژانتين تهران شعار؛ 

بخصوص   دانشجويان و.  را سردادند" ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر
دانشجويان دختر در سراسر کشور از هفته  اول خيزش انقالبی 

ها دست به مقابله با نيروهای حراست،  در دانشگاه ١۴٠١شهريور 
ريخته و کنترل جو  بسيج زده، ديوارهای تفکيک جنسيتی را فرو

 .ها را در دست خود گرفتند سياسی دانشگاه
 

 جنبش مبارزاتی معلمان نيز با برگزاری جلسات، صدور اطالعيه
بيانيه هايی ضمن مجرم اعالم کردن جمهوری اسالمی بدليل کشتار   

معترضين به خصوص عزيزان نوجوان در دوره انقالبی شهريور 
همبستگی با مبارزات انقالبی در جهت سرنگونی حکومت  ١۴٠١

قطعا در بين معترضين کف خيابان معلمين  .اسالمی را اعالم کردند
نيز نقش داشته و همراه با شاگردان خود جهت خالصی از حکومت 

 .جنايتکار اسالمی تاکنون پا پس نگذاشته اند
 

مارس نزديک  ٨مسئله قابل توجه کنونی اينست که در دوره انقالبی به 
روز جهانی زن، روزی که تحت حکومت جمهوری اسالمی .  شده ايم

اين در حاليست  .سعی دارد به هر شکلی از برگزاری آن جلوگيری کند
در "  روز زن"که حکومت جمهوری اسالمی تولد فاطمه را بعنوان 

تقويم رسمی وارد کرده و بواسطه آن مناسبتهای ضد زن و سراسر 
در برابر تالش  .تبعيض اسالمی را برای زن فرموله کرده است

مذبوحانه جمهوری اسالمی در جهت حقنه کردن مناسبتی اسالمی 

بواسطه "  روز جهانی زن"بجای 
مخالفت ها و تالش های هر ساله 
جنبش رهايی زن و دانشجويان در 

های اخير  مارس در سال ٨برپايی 
راه بجايی نبرده و عمال شاهد کنار 
زده شدن آلترناتيو حکومت اسالمی 

 .در طول اين سالها بوديم
 

امسال عالوه بر دوام مبارزات 
جنبش رهايی زن در جهت 

خالصی از آپارتايد جنسی و مذهبی، در پس دوره خيزش انقالبی شهريور 
بوده و در "  زن، زندگی، آزادی"شعار؛   تاکنون شاهد جهانی شدن ١۴٠١

حکومت اسالمی  .مارس ميرويم ٨دل چنين موقعيت ويژه ای به پيشواز 
درست در اين دوره دست به مسموم کردن سريالی دانش آموزان دختر در 
مدارس سراسر کشور زده تا با مرعوب کردن زنان و دختران از 

حکومت بايد .  مارس جلوگيری کند ٨برگزاری مراسم قدرتمند و انقالبی 
بداند که با چنين تالش هايی هيچ موقع نتوانسته جامعه را مرعوب کند و 
قطعا چنين اقدام مذبوحانه ای فقط خشم بخش های مختلف جامعه را 
برخواهد انگيخت و موجب برگزاری وسيع تر روز جهانی زن توسط 

 .دانش آموزان، معلمان و دانشجويان خواهد شد
 

در چنين شرايطی دانشجويان و فعالين عرصه های مختلف مبارزاتی به 
مسموميت سريالی دانش آموزان دختر اعتراض کرده و قطعا شاهد شکل 

رابطه نيز خواهيم بود، اما عده ای در اين  گيری اعتراضات ديگر در اين
 .کنند ميان به نادرست صحبت از بايکوت و به تعطيلی کشاندن مدارس می

بخشی از جريانات راست و پوپوليست همراه با جريانات نزديک به 
حکومت خواستار تعطيلی مدارس شدند، اين رويکرد و جبهه گيری همان 
چيزی است که حکومت اسالمی ميخواهد تا بواسطه آن سنگر مبارزاتی 
مدارس را که مرکز فعاليت معلمان و دانش آموزان است را بواسطه 

 .تعطيلی از اعتراضات وسيع باز دارد
 

در دوره کنونی راهکار و اقدام درست دوام اعتراض به سرکوب دانش 
 ٨آموزان دختر و حاشيه ای نشدن لزوم سازمانيابی برای برگزاری 

مارس در سراسر کشور بعنوان روز جهانی زن با شعارهای پيشرو سر 
دانشگاه ها، مدارس و مراکز مختلف  .داده شده در دوره کنونی است

شهری و ادارات مراکزی هستند که بايد صدای چهار دهه سرکوب و ستم 
، شعارهای انقالبی "زن زندگی آزادی"عليه زنان، همراه با سر داده شدن 

، "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر"و سرنگونی طلبانه همچون؛ 
نه سلطنت، نه رهبری، "، "سقف و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم"

 .فرياد زده شوند" مرگ بر جمهوری اسالمی"و " دمکراسی، برابری
 
بايد شاهد برافراشته شدن پرچم سرخ مبارزاتی  ١۴٠١مارس  ٨

دانشجويان، معلمان و دانش آموزان در سراسر کشور عليه بربريت 
اسالمی و کليت حکومت هار سرمايه داری اسالمی باشيم که از هر 
طريقی بر جامعه به ويژه زنان ميتازد و حتی روز جهانی زن را نيز به 

روز جهانی زن در ايران بايد به روز .  رسميت نميشناسد
  ٩صفحه   

 



  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٨شماره    

!نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى  

وحشت جمهوری اسالمى از گسترش 

 اعتصابات كارگری
 سعيد يگانه

د  رنگونی چن م از س شت رژي ود وح وقتی صدای پای کارگر بلندتر می ش
دان .  برابر می شود ه مي می دانند وقتی کارگران با اعتصابات پی در پی ب

ه  ی ب ی و انقالب ه در دوره بحران ه جامع رايطی ک بيايند، بخصوص در ش
سر می برد و بحران اقصادی نفس رژيم سرمايه اسالمی را بريده و مهار 
و  ه جل د ک ی افتن اپو م شدنی نيست، ترسناک است و با تمام امکانات به تک

 .گسترش اعتراض و اعتصابات کارگری را سد کنند
 

ه در  ده ک اخيرا سندی از سازمان اطالعات سپاه پاسداران اسالمی افشا ش
ه  ران ب ری در اي ات سراس سترش اعتراض ال گ ی از احتم آن نگران
ته  کارگران صنايع خودروسازی صحبت به ميان آمده است و درآن خواس

راين دمحم . های معيشتی کارگران زياده خواهی توصيف شده است الوه ب ع
زارش  کاظمی معاون سپاه پاسداران و رئيس اطالعات سپاه در اين سند گ
ری  يزش سراس ی از خ سی نگران اون اول رئي ه دمحم مخبر مع اقتصادی ب
شور  عليه جمهوری اسالمی و گسترش آن به بخشهای مختلف اقتصادی ک

اد . نيزاشاره شده است رکت زامي ارگران ش ه ک ده ک اره ش ند اش ن س در اي
ه  د ک ته ان صد داش وابسته به خودروسازی کانال تلگرامی تشکيل داده و ق

ه  ٢۵در روز د ک المی برگزارکنن وری اس آبان تجمع اعتراضی عليه جمه
ی "بنا به گفته رئيس سازمان اطالعات سپاه  ای امنيت ل و نيروه مدير عام

ذکور ی م ال تلگرام ستمر کان د م من رص رکت ض ن ش ت اي " و حراس
دات .  کارگران معترض را فراخوانده و آنان را تهديد کرده اند اما اين تهدي

کارسازنبوده و به گفته اين گزارش سه روز بعد از آن تاريخ کارگران در 
روج از  محوطه شرکت کروز دست به تجمع اعتراضی زده اند و قصد خ
ل  ه عم ت ب رکوب ازآن ممانع ای س ط نيروه ه توس شرکت را داشته اند ک

 .آمده است
 

احبان  رمايه داران و ص ت س ت در دس المی دس م اس وق رژي ل ف ه دالي ب
ی  اتی و امنيت تگاهای اطالع رکوب و دس ای س ک نيروه ه کم نايع و ب ص
ه  ا هم د و تقريب ارگری را بگيرن صابات ک رژيم تالش می کنند جلوی اعت
يزش  ن خ ير در بط ای اخ صوص در ماهه صادی را بخ م اقت نايع مه ص
اتی و  تی و اطالع ای امني د، نيروه انقالبی به پادگان نظامی تبديل کرده ان
ال  ارگری فع صابات ک سترش اعت ل گ دی را در مقاب ز تولي حراست مراک

 .کرده اند
 

ای اخير،  يمی در ماهه ت و پتروش به دنبال اعتصابات در شرکت های نف
والد  در روزهای گذشته نيز زنجيره اعتصابهايی در ذوب آهن اصفهان، ف

ت ده اس از ش شتی آغ روز .  يزد و نيشکر هفت تپه به دليل خواستهای معي
نبه  د و  ۶ش از ش فهان اغ ن اص ارگران در ذوب آه صاب ک فند اعت اس

ی  ان نظام ه پادگ ع را ب ن مجتم له اي رکوب بالفاص تی و س اموران امني م

تبديل کرده و در بخشهای مختلف آن 
اع .  مستقر شده اند ه اجتم ه ب در حمل

تگير  ارگر را دس دين ک ارگران چن ک
د رده ان ت ک شنبه .  و بازداش  ٧يک

اسفند کارگران مجتمع فوالد يزد نيز 
ايی در  صاب و راهپيم ه اعت ت ب دس

کارگر می ميرد "شهر زدند و شعار 
ذيرد ی پ ت نم د"  ذل ر دادن در .  س

ز  مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ني
نبه  ی  ۶ش اع اعتراض فهان اجتم ن اص ا ذوب آه ان ب فند همزم اس

ش از  شنبه بي ل  ۵٠٠برگزارکردند و صبح يک ارگران در مقاب ر از ک نف
ت  س حراس ی رئي ای معل ه رفتاره رده وعلي اع ک رکت اجتم ديريت ش م

خواستهای کارگران از جمله بازگشت به کار .  دست به اعتراض زده اند
سازی  رای همان ارگران و اج ق ک ده الي بر و نماين شی ره ماعيل بخ اس

 .حقوق های هفت تپه با کشت و صنعت هفت طرح است
 

ا  ی و پتروشيمی ب ارس جنوب در روزهای اخير نيزاعتراض کارگران پ
ت ده اس رو ش ت روب رکوب و بازداش از و .  س رکتهای گ ارگران ش ک

شان در  ه خواستهاي پتروشيمی منطقه عسلويه نيز به دليل عدم رسيدگی ب
ک  تراض کوچ صاب و اع فضای اعتراضی به سر می برند و دهها اعت
ا از  و بزرگ در محيطهای توليدی و معادن که يا گزارش نمی شوند و ي
د  رکوب همانن تی و س تگاههای امني ط دس اب توس د و ارع ا تهدي ل ب قب
ی  ل م خودرو سازی و ذوب آهن از انجام و گسترش آن  ممانعت به عم

 .آورند
 

دی ره  ز تولي ردن مراک اما همه اين تمهيدات، تهديد و امنيتی و نظامی ک
رد ی ب ايی نم ه ج سا، .  ب ل مه د از قت ير بع ای اخ ی ماهه يزش انقالب خ

شاند ابودی ک اه ن ن دوره .  جمهوری اسالمی و کل نظام را به لب پرتگ اي
دام و  از خيزش انقالبی عليرغم سرکوب خشن و وحشيانه و کشتار و اع
ردم را  دستگيرهای وسيع نتوانسته و نمی تواند جامعه و خشم و نفرت م

فقر و .  از جمهوری اسالمی کاهش دهد و اين روند را به عقب برگرداند
انده و  ان رس ه پاي فالکت و گرانی و تورم افسارگسيخته صبر مردم را ب

ده .  روز به روز در حال گسترش است دان آم ه مي بازنشستگان دوباره ب
سترش  ه گ تگيری رو ب د و دس يرغم تهدي ارگری عل صابات ک د، اعت ان

ردم . است رژيم جمهوری اسالمی از حل کوچکترين خواست معيشتی م
ت اتوان اس ه .  ن ستگان در ادام تراض بازنش ارگری و اع صابات ک اعت

ل  المی و ک وری اس د جمه ی توان ير م ه اخ د ماه ی چن يزش انقالب خ
رمايه .  دستگاههای سرکوب را در تنگنا قرار دهد ترس رژيم اسالمی س

ون  داران از گسترش اعتصابات کارگری در مراکز کليدی صنعت همچ
ابقه  ا س ه ب ت تپ ن و هف ازی و ذوب آه ودورو س می و خ ت و پتروش نف

در شرايط کنونی با گسترش اعتصابات .  مبارزاتی درخشان واقعی است
ی  کارگری در صنايع کليدی و انتشار منشور بيست تشکل صنفی و مدن
ن دوره  ت دراي ده اس رو ش شور روب ارج ک ل و خ تقبال در داخ که با اس
ارگر و  ه ک ل طبق متحول سياسی می تواند به سرعت معادله را به نفع ک
ردن  وار ک وری اسالمی و هم همه مردم زحمتکش و ستمديده عليه جمه

 .راه پيشروی برای سرنگونی تغير دهد
  ٩صفحه   
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!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

!همه جا ايجاد كنيد  

!در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد   

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا  

!ارگان حاكميت  

 ...درسهايى از هشت مارسهای يک نسل قبل 

 .ميپرسند حرکت بعدی زنان در ايران چه خواهد بود
 

سال قيام، سال شورش زنان عليه تبعيض و نابرابری، عليه  ١٤٠١سال 
امسال همه .  مذهب و بويژه اسالم سياسی و عليه نظم موجود است

جنبشها، اقشار و مردم ستمديده به ميدان آمده اند که از شر اين رژيم 
امسال هشت مارس در نيمه راهيست که خود زنان .  خالصی يابند

رژيمی با سابقه چهل و چهار سال جنايت مطلق .  آغازگر آن بوده اند
امسال جهان از .  امروزه از درون پوک و به دريوزگی افتاده است

مبارزات زنان دفاع کرد و چشم اميد به اين جنبش راديکال و 
ماگزيماليستی دوخته تا راهی برای برون رفت از جهنم ديگر کشورها 

هشت مارس امسال تنها روز دادخواهی نيست، بلکه ادامه قيام .  باشد
. سراسری، روز اعالم مانيفست حقوق زنان در همه شئون زندگی ست

روز آن است که بعنوان بخشی از رهبری اين قيام جانانه برای رهايی 
از يوغ بردگی، خشکاندن ريشه های مردساالری، و لغو قوانين مذهبی 

 . اعالم براندازی نهايی کنند
 

ضد انقالب همين االن طرحهای شومشان را براه انداخته اند که صفوف 
متحدين جبهه زنان و کارگران، جبهه معترضين واقعی و همه مبارزانی 
. که سالها زجر و گرسنگی و زندان بر تن کشيده اند را درهم شکنند

تهديدات سلطنت طلبها عليه کمونيستها و آزاديخواهان، طرحهای شوم 
اصالح طلبان و رژيم چنجی ها برای به انحراف کشاندن خواستهای 
واقعی زنان و ديگر اقشار جامعه در تدارک قيچی کردن بسرانجام 

جبهه زنان آزاديخواه، کارگران .  رساندن قيام و پروسه انقالب هستند
متشکل، نيروهای کمونيست و سکوالر نياز به اتحاد و سازماندهی 

به .  به سرانجام رساندن قيام و خيزش انقالبی کار اين جبهه است.  دارند
پشتيبانی وسيع زنان و جوانان و همه گروههای اجتماعی نياز هست و 
روز زن از آنروزهای تاريخيست که ميتواند فراخوانی برای استحکام 

اعالم همبستگی با قيام مردمی در کنار کارگران و ديگر . اين جبهه باشد
. جنبشهای اجتماعی جواب قاطعی به توطئه های جبهه ضد انقالب است

چرا که اگر ضدانقالب بقدرت رسد آغازگر يک بربريت و توحش زن 
 .ستيزانه ديگر خواهد بود که ما هرگز خواهان آن نيستيم

 
پيش بسوی ايجاد صفوف متحد جنبش کارگری، جنبش آزادی زن و 

 !زنده باد روز جهانی زن! ديگر جنبشهای اجتماعی
 

 ٢٠٢٣فوريه  ٢٨

 

 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  

فرياد دادخواهی از کشته شدگان راه آزادی و برابری، روز دادخواهی از 
ساله، سارينا و نيکا و تمامی کودکان و نوجوانان و زنانی بدل  ٨مونا 

مارس نه تنها روز  ٨  .شود که قربانی حکومت تروريست اسالمی شدند
دادخواهی از جنايت عليه زنان و دختران و جامعه بايد بدل شود، بلکه 
بايد روز بزرگداشت مقام رهبری انقالبی زنان در خيزش انقالبی اخير و 
بزرگداشت مقام مبارز زنان جهت خالصی از سرمايه داری هار اسالمی 

 .بدل شود
 
 ٢٠٢٣مارس  ٢

معلمان، دانشجويان و دانش آموزان؛ پيش به 

 ...مارس  ٨سوی 

 
ن  ستی اي طبقه کارگر ايران و در راس آن رهبران و فعالين آگاه و سوسيالي

د  اريخی را دريابن ت ت ن فرص د اي ه باي ارزه و .طبق دايت مب ا در ه انه
ی  اعتصابات کارگری در اين برهه از تحوالت سياسی ايران وظايف عاجل

رای سرنگونی و .  را به عهده دارند صاب ب طبقه کارگر با اعتراض و اعت
ی و  ش آزاديخواه ع جنب ه نف ی ب درت سياس ايی ق ردن و جابج سره ک يک
ش  تثمار نق ابرابری و اس ض و ن ه تبعي ان دادن ب بی و پاي ری طل براب

ده دارد ه عه سازی را ب د.  تاريخ درت ان شاء ق ارگران من ر .  ک شه عم شي
ه  شکل ب درت و مت ا ق ر ب ت اگ جمهوری اسالمی در دست طبقه کارگر اس

 *. تجارب تاريخی نيز اين را نشان داده است. ميدان بيايند

وحشت جمهوری اسالمى از گسترش 

 ...اعتصابات كارگری 
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سازی سريالی مدارس  طی روزهای گذشته انعکاس خبر مسموم
. دخترانه در فضای سياسی، موجب نگرانی عمومی شده است

آموزان نتيجه گاز سمی شيميايی است که در محيط  دانش  مسموميت
حمله به مدارس دخترانه با گاز سمی .  پخش شده استعامدانه مدارس  

استان بيش از  ۵مدرسه و  ٢۶که از آذر ماه شروع شده تاکنون در
دهد اين  تمام شواهد نشان می.  آموز را مسموم کرده است دانش ٩٠٠

جنايت  سريالی و سازمانيافته است و توسط دشمنان مدارس آموزش 
دولت جمهوری اسالمی پشت اين ريزی شده است و  دختران برنامه

 .جنايت سازمانيافته است
 

آموزان در جنبش انقالبی و انعکاس مبارزات آنها  حضور پرشور دانش
. های اين جنايت است های جهان يکی از انگيزه در جامعه و خبرگزاری

کردند، اما در  مسئولين رژيم ابتدا اين جنايت سازمانيافته را انکار می
اين اواخر با ضد و نقيض گويی از امکان عمدی بودن آن سخن 

چندی پيش روزنامه شرق به نقل از يکی از آخوندهای حوزه . گويند می
در .  علميه نوشت که يک گروه اسالمی در قم مسئول اين حمالت است

آموزان به اين جنايت افزايش  روزهای گذشته اعتراض خانواده دانش
مرگ بر "از جمله يافت و در برخی از مناطق شعارهای ضد رژيم 

های سازمان يافته بارها  جنايت.  داده شده است"  اين رژيم کودک کش
آی زنان در  های زنجيره قتل.  در جمهوری اسالمی تکرار شده است

های روشنی از اين  نمونه...  کرمان، اسيد پاشی زنان در اصفهان و 
انکار، توجيه و تهديد، روش هميشگی .  های سازمان يافته است جنايت

 جمهوری اسالمى 

 !اموزان است سازی سريالى و عمدی دانش مسئول مسموم

 .  هايش است  رژيم در قبال جنايت
 

 !  های شريف و آزاده انسان
و "  آتش به اختيار"های مختلف  ترديد جمهوری اسالمی با گروه بی

های تو در توی نهادهای امنيتی و نظامی مسئول اين جنايت  شبکه
اين رژيم از جنبش انقالبی و حضور .  سازمانيافته سريالی است

آنچنان وحشت کرده که برای خصوصا دانش آموزان دختر آموزان  دانش
آنها در اعتراضات مردمی دست به دوباره انتقام و ترس از امکان حضور 

آنها باشيم و  صدای اعتراض دانش آموزان و خانواده .  زنند هر جنايتی می
و سرکوب را آماج اعتراض قرار جنايت همراه با آنان حکومت ننگ و 

 . دهيم
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم

 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 1401اسفند  01.03.2023/10
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست،اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب : امضا
حکمتيست، سازمان راه  -کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد همين امروز   

  :اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 !زنان پيشروان جنبش آزاديخواهى و  برابری  طلبى در ايران

جنبش رهايی و آزادی زنان در ايران طی چهل و چهار سال گذشته 
يکی از دشمنان آشتی ناپذير رژيم آپارتايد جنسيتی جمهوری اسالمی 

حاصل سالها نبرد دايمی توده های مردم ايران با حکومت .  بوده است
سراپا زن ستيز، قرون وسطايی و جنايتکار جمهوری اسالمی، در 
مبارزات ماه های اخير، پيشروی زنان در خيزش انقالبی توده های 
مردم ايران را برای پايان دادن به حاکميت ننگين نظم سرمايه اسالمی 

جنبش راديکال با هدايت و )  مهسای جوان(با قتل ژينا .نشان داد
سراسر ايران را “  زن، زندگی، آزادی”محوريت زنان حول شعار 

مرزها را درنورديد و به صدر رويدادهای سياسی جهان .  فراگرفت
 .عروج کرد و حمايت بی نظير بشريت آزاديخواه را به خود جلب کرد

 
مبارزاتی شورانگيز، به استقبال هشت   –امسال در چنين شرايط سياسی 

مارس روز جهانی آزاديخواهی و  ٨. مارس، روز جهانی زن می رويم 
های  يک روز مهم و تاريخی در حيات جنبش.  برابری طلبی  زنان است

چهل و .  خالف جريان و راديکال بين المللی برای رهايی زنان است
مارس، جنبش رهايی زنان با سازماندهی  ٨چهار سال پيش در روز 

يک اعتراض وسيع خيابانی عليه جمهوری اسالمی و تحميل حجاب 
جنبش .  اسالمی و ايدئولوژی منحط و قوانين عقب ماندۀ آن متولد شد

، کمتر از يک ماه از روی کار ١٣۵٧مارس  ٨آزادی ورهايی زن، در 
آمدن جمهوری اسالمی، اولين اعتراض وسيع را عليه اين نظام آپارتايد 
جنسيتی سازمان داد و عليه زن ستيزی و انحطاط و سرکوب آن اعالم 

 .جنگ نمود
 

مارس ميرويم، که يک تغيير  ٨به عالوه امسال در شرايطی به استقبال 
اجتماعی به نفع جنبش آزاديخواهانه و   –جدی تناسب قوای سياسی 

در نتيجه .  سرنگونی جمهوری اسالمی در جامعه شکل گرفته است
الزمست مارش های وسيع خيابانی را عليه موجوديت رژيم زن ستيز 

در شهرهای مختلف و در دانشگاهها، ميتينگ و .  اسالمی سازمان دهيم
، پرچم “آزادی زن، معيار آزادی جامعه است”.  راهپيمايی برگزار کنيم

رهايی زن و برابری کامل آنان را در تمامی عرصه های سياسی، 
 .اقتصادی و اجتماعی به اهتزار درآوريم

 
. مارس امسال می تواند بارديگر لرزه بر اندام رژيم اسالمی وارد کند ٨

چرا که مرتجعان اسالمی بخوبی نقش و جايگاه جنبش آزادی و رهايی 
زن .  زن را می شناسد، بر نفرت عميق آنان از جمهوری اسالمی واقفند

ستيزی و آپارتايد جنسيتی، يک رکن مهم ماهيت اين نظام است و 
مبارزه عليه اين ارکان، هستی و نيستی کليت رژيم را . حجاب  پرچم آن

 .به مصاف می طلبد
  

مارس راديکال و رزمنده را  ٨فعالين جنبش آزادی زن الزمست  يک 
فعالين چپ و کمونيست و آزاديخواه و .  تدارک بيينند و سازمان دهند

. برابری طلب بايد برای تدارک اين روز با تمام نيرو به ميدان بيايند
فراخوان ما اينست برای وارد کردن ضربه نهائی، برای سرنگونی 

انقالبی حاکميت 
آپارتايد اسالمی آماده 

همه جا .  شويم
ما به .  متشکل شويم

کمتر از برابری 
کامل و بی قيد و 
شرط زن و مرد در 
تمام عرصه های 
زندگی  رضايت نمی 
دهيم و اين مبنای 
نزديکی و دوری ما 
با هر حرکت و 
جنبشی در باره 
مسئله زن و رهايی 

 .آنان است
 

شورای همکاری 
نيروهای چپ و 
کمونيست، زنان و 
مردان برابری طلب، 
خانواده های 
کارگری، معلمان، 
پرستاران و 

دانشجويان را به هر چه با شکوهتر برگزاری  روز جهانی زن فرامی 
. رهايی از تمامی ابعاد ستم جنسيتی و طبقاتی حق مسلم زنان است.  خواند

زنان در مبارزات اخير نشان دادند که به خوبی در يافته اند بدون 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، بدون جدايی کامل دين از دولت و 
بدون تحوالت اساسی و راديکال در جامعه ايران، تحقق خواسته های 

آن ها در جنبش انقالبی اخير مستقيما .  برابری طلبانه آن ها ممکن نيست
پيروزی از آن .  سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی را هدف قرارداده اند

 .جنبش آزادی و برابری است
 

 !نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمى

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠٢٣فوريه  ٢۴
 

اتحاد فدائيان کمونيست، اتحاد سوسياليستی گارگری، حزب :  امضاها
حکمتيست، سازمان راه   –کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری 

 و هسته اقليت) اقليت(کارگر، سازمان فدائيان 
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رضايی، و همينطور اعالم _فاطمه#ضمن تسليت به خانواده و اطرافيان 
هايشان، از نظر ما و بخش  آموزان آسيب ديده و خانواده همدردی با دانش

وسيعی از جامعه اين جنايت تروريستی اخير جمهوری اسالمی در 
ها و مدارس شهرهايی مثل قم، تهران و چند شهر ديگر که اغلب،  دانشگاه

مدارس دخترانه هستند را دليلی جز ايجاد ترس در ميان انقالبيون و 
مشخصا دانش آموزان و دانشجويان که جزو نيروهای محرکه اصلی 

اند ندارد و هدف آن انتقام، مهار و متوقف  انقالب زن زندگی آزادی بوده
کردن جنبش مبارزاتی دانش آموزان و دانشجويان که غالبا زنان و 

 .کنند است دختران شجاع انقالبی آن را رهبری می
 

اين اقدامات تروريستی و حمالت شيميايی به مدارس و خوابگاه 
دانشجويان انتقام مرتجعين از دانش آموزان انقالبی و جنبش دانش آموزی 

ها است که در طول انقالب  و دانشجويی و برای کنترل و مهار اين جنبش
جاری نقش مهمی در مقاومت و مبارزه عليه رژيم تروريستی جمهوری 

 .اند اسالمی داشته
 

 :ما دانش آموزان در تشکل دانش آموزان انقالبی اعالم ميکنيم
 

ريزی شده بايد فورا متوقف شود و همه افراد و  اين جنايت برنامه
ارگانهای دخيل در آن بايد به جامعه معرفی شوند و در ليست اسامی تمام 

تا رسيدن به  .آمرين و عاملين جناياتی که بايد محاکمه شوند قرار گيرند
آموزان بجای حضور در مدرسه بهمراه  محيطی امن در مدارس، ما دانش

خواهيم  مان را ادامه ميدهيم و از معلمان هم می هايمان اعتراض خانواده
ما دانش آموزان اقدام .  که با اعتصاب سراسری در کنار ما باشند

اسفند معلمان را گام مثبتی در اين رابطه  ١۶شنبه  فراخوان سراسری سه

 تهران، -انقالبى  العيه تشكل دانش آموزان اط
 

 آموزان را با اعتراضات و اعتصابات سراسری پاسخ دهيم حمله شيميايى و مسموميت سريالى و عمدی دانش

ما ميخواهيم که جنبش دانشجويی در کنار ما دانش آموزان و  .دانيم می
های ما باشد و نسبت به اين جنايت حمله شيميايی و مسموم  خانواده

های خود اعتراض  آموزان، در دانشگاه کردن سريالی و عمدی ما دانش
های مختلف تحت سرکوب و تحت محروميت  ما بخش .و اعتصاب کنند

سراسر کشور در طول پنج ماه گذشته انقالب زن زندگی آزادی در کنار 
ای همبسته و متشکل و سراسری جمهوری  ايم و با مبارزه هم بوده

اسالمی را گام به گام تا سرنگونی نزديکتر کرده ايم و در اين شرايط 
خواهيم که  سخت نيز الزم است که همبسته در کنار هم باشيم و می

 .بخشهای مختلف جامعه از ما پشتيبانی کنند
 

ما در آستانه روز جهانی زن قرار داريم و بار ديگر اعالم ميکنيم که 
ريشه ناامنی و معضالت فعلی جامعه ما حکومت ضدانسان و کودک 
کش و ضدزن جمهوری اسالمی ست و با پيشبرد انقالبمان و سازمان 
دادن اعتراضات سراسری و اعتصاب سراسری بايد يکبار برای هميشه 

شود را  اين معضل را که با سرنگونی جمهوری اسالمی حل می
 ١۶شنبه  ما ميخواهيم همبسته و سراسری روزهای سه.  برطرف کنيم

اسفند روز جهانی زن با  ١٧اسفند همگام معلمان باشيم و چهارشنبه 
عصر  ۶تشکل برای پيشبرد اعتراضات از ساعت  ۵٢فراخوان بزرگ 

در خيابانها و ميادين اصلی شهرها اعتراضمان پيش ببريم و يکی از 
محورهای اعتراض ما در روز جهانی زن جنايت حمله شيميايی 
حکومت اسالمی به دانش آموزان و دانشجويان است و بار ديگر اعالم 

 .کش نابود بايد گردد کنيم حکومت بچه
 

 تهران -تشکل دانش آموزان انقالبی 
 اسفند ١١پنجشنبه 

ايران با درخواست  _فرهنگيان_صنفى_تشكلهای_هماهنگى_شورای#فراخوان 

 اسفند ١۶شنبه  تجمع در روز سه
جان و سالمتی دانش آموزان "  مسموميت سريالی"پايان دادن به جو ناامنی موجود در مدارس که نمونه بارز آن خشونت عريانی است که با روش  -

آمران و عامالن اين وقايع بايد بدانند که دانش آموزان   .و معلمان را مورد تهديد قرار داده و باعث گسترش نگرانی و اضطراب والدين شده است
 .خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنين شرايط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهيم گذاشت

 

 اسفند  ١۶شنبه  سه: زمان تجمع
 : های تجمع مکان

 پرورش  مقابل اداره كل آموزش : ها مراكز استان مقابل مجلس : تهران 

 مقابل ادارات آموزش و پرورش : ها شهرستان 
 

 های صنفى فرهنگيان ايران شورای هماهنگى تشكل
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! سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است  

ارتقای تعليم و «بنا به اظهارات دست اندرکاران آموزش و پرورش 
تربيت نيازمند توجه همه دستگاه هاست و به تنهايی نمی تواند به ارتقا 

چرا  .مسلما منظورشان کمک گيری از نيرو های سرکوب است. »برسد
العمل حکومت در مقابل تعداد زيادی از معلمينی که خواستار  که عکس

آموزان در جهت تغييراتی در نحوه  حق و حقوق مسلم خود و دانش
آموزش برای ارتقای بازدهی مفيد بودند، بازخوردش با حبس و صدور 

 .احکام سنگين توسط بی دادگاههای حکومت اسالمی بوده است

 

نيز ارزش تربيت دانش آموزان برای وزارت آموزش و پرورش را در 
سال و فرستاده شدنشان به  ١٨دستگيری های دانش آموزان کمتر از 

و بدنبال آن اقدام به خودکشی چند تن از  »اصالح و تربيت«مراکز 
دستگير شدگان در نتيجه تاثيرات شکنجه روحی، جسمی و تعرض 
جنسی اثباتی آشکار بر اين امر مهم است که اين افراد تنها بفکر ادامه 

 .خودکامگی و بند و بساط جنايتکارانه خود ميباشند

 

آموزان بدنبال کارساز نبودن حربه  ادامه اعتراضات معلمين و دانش
و پرورش را   های سرکوب از سوی نهادهای امنيتی، وزارت آموزش

وادار به بيان اين موضوع کرد که تربيت جنسی و اقتصادی کمی 
ساعته بمنزله آگاهی  ١٧تشکيل کالسهای «بوده و بنابراين  »مغفول«

آموزان در رابطه با تربيت جنسی و چگونگی خريد و فروش،  دانش
 .را الزم دانستند »ذخيره و پس انداز

 

مطرح کردن موضوع تربيت جنسی آنهم از طرف حکومتی که خودش 
متجاوز جنسی به زندانيان در بند بوده و قوانين شرعيه اش مانند 

ساله را در واقع يک نوع سوء استفاده جنسی از  ٩ازدواج با دختر بچه 
آموزش  .کودک است را جايز ميداند، پيش مردم ديگر جايگاهی ندارد

طرز خريد و فروش و پس انداز نيز  يک نوع دهان کجی ست به بخش 
اين .  زحمتکش جامعه که اوليا اکثر دانش آموزان از اين بخش ميباشند

چرنديات تراوش شده توسط مسئوالن آموزش و پرورش نتيجه 
تصميمات نمايندگان در حال چرت مجلس و نظام از درون پوسيده مفت 

باشد که عامل فالکت حاکم بر جامعه اند و اعتراضات  خور اسالمی می
 .خيابانی عليه تورم و ساير مشکالت و خواسته ها را نمی خواهند ببينند

 

وزارت آموزش و پرورش در راستای جهت دهی و تربيت صحيح 
دانش آموزان به جای اقدامات الزم از جمله اجرای استاندارد ظرفيت 
کالسها در بيشتر شهرها بعلت کمبود مدارس بهانه کمبود بودجه و 

درصد بودجه  ٩٧.٧تخصيص 
آموزش و پرورش برای حقوق 
فرهنگيان را اظهار کرده و به اين 
بهانه اقدام به فروش مدارسی می 
کنند در چارچوب طرح موسوم به 

(مولد سازی" غارت اموال " 
درصد ٧٠که بيشتر از )  عمومی

" خيرين"هزينه ساختش را 
ناگفته نماند طبق  . پرداخته اند

آماری که از سوی نهادهای 
مربوطه و در سايت هيئت مولد 

کالس  ٩٧١٣مدرسه شامل  ١۶١٧سازی دارايی های دولت درج شده 
 .درس می باشد

 

افزايش ترک تحصيل دانش آموزان بخصوص در روستاها در دوره اول 
 ۵مدرسه با کمتر از   ۴٧٧٢مدرسه تک دانش آموز و  ٣٠٣ابتدايی يعنی 

تا  ٩٣هزار نفر از سال  ١۵۴به  ۶٠٠٠٠دانش آموز و نوجوانان از 
نتيجه بی اهميت بودن و نداشتن جايگاه امر آموزش در ذهن های  ١۴٠٠

 .سازد قرون وسطايی مسئولين وزارت آموزش وپرورش را آشکار می

 

با توجه به عدم شفافيت در بودجه وزارت آموزش و پرورش بدليل عدم 
 ۴دهد تقريبا  دسترسی به آمار مالی، محاسبات غير رسمی نشان می

درصد از کل بودجه آموزش و پرورش سهم دانش آموزان در مدارس 
هايی از اين بودجه به حساب مدارس،  در ضمن بخش.  است  دولتی 

با اين .  اختصاص داده شده است…  پژوهش سراها، پژوهشکده ها و
ميليون تومان از  ١٠٠دانش اموز حدود  ٢٠٠احتماالت بايد مدرسه ای با 

سوال .  وزارت آموزش و پرورش بابت کيفيت بخشی دريافت کرده باشد
 اينجاست که واقعا آيا دريافت شده است؟

 

نفر از  ٣٠٠٠٠٠«کند؛  از طرفی آموزش و پرورش اظهار  می
فرهنگيان امسال بازنشسته شده اند و وزارت مربوطه عدم جوابدهی 
مکفی به فراخوان جذب نيرو برای تربيت معلم را دليل عدم طی فرايندی 

کيفيت  نيروی انسانی «ميداند و اظهار می کند  »الزم برای تربيت معلم
آخر مگر شما کدام يک از مطالبات .  »به مرور افت پيدا کرده است

شاغلين حتی معلمين بازنشسته را عملی کرديد که چنين استقبالی از 
 فراخوان مربوطه را انتظار داريد؟

 

از سوی ديگر در سالهای گذشته شاهد عدم پذيرش قبولين آزمون 
استخدامی شغل معلمی با داليل مختلف بوديم که در پی آن شاهد وارد 
کردن طالب در مدارس از سوی حکومت به بهانه جبران کمبود نيروی 
آموزشی بوديم که با عدم پذيرش دانش آموزان همراه شد و اين عمل 

در مقابل تهديد غير مستقيم   تودهنی بزرگی به مقاصد پليد حکومت
آموزگاران به اخراج و جايگزينی طالب در جهت ممانعت از حضور 

معلمان در اعتراضات يا تحميل عقايد اسالمی به دانش 

سازماندهى و بهينه سازی بحران بر سر دانش 

 !آموزان و معلمان

 فاطمه عسگری

 

  ١٥صفحه   



  ١٥صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٨شماره    

!مرگ بر حكومت كودک كش  

 .آموزان بود

وزارت آموزش و پرورش عدم وجود سرويس های  »مغفولهای«از 
مدارس روستايی سيستان بلوچستان می باشد که دانش آموزان اين 
منطقه را وادار به استفاده از وسايل نقليه عبوری يا وانت می کند که 
متاسفانه اين مشکل باعث تصادف، زخمی و کشته شدن تعدادی از 
دانش آموزان در طی سالهای اخير بوده و با اين وجود تاکنون در اين 

 .مورد اقدامی از طرف مسئولين انجام نشده است

 

مشکل نبود سرويس مدارس فقط در منطقه سيستان بلوچستان نبوده و 
اين کمبود همچنين در انتقال دانش اموزان استثنايی در بعضی شهرها و 
عدم توانايی استفاده اوليا آنان از وسايل نقليه بعلت مشکالت مالی ناشی 
از تامين داروهای گران فرزندانشان، باعث محروميت اين دانش 

 .آموزان از تحصيل شده است

 

تن از دانش آموزان مدارس عمدتا دخترانه  ٩٠٠مسموميت اخير حدود 
ها و شهرهای مختلف مانند؛ همدان، بروجرد، قم،  از گاز سمی در استان

تهران، چهارمحال و بختياری، سمنان، مازندران، کرمانشاه، البرز، 
لرستان، بعد از ادامه اعتراضات گسترده دختران با فرياد شعارهايی 

مارس، روز  ٨و مصادف شدن آن با  »زن،زندگی،آزادی«چون؛ 
جهانی زن و همچنين با بازنگری به سابقه اسيد پاشی به زنان در 
سالهای گذشته و سرکوب کردن مادر معترض به مسموميت فرزندش 

 .داليلی کافی بر دست داشتن حکومت در اين اقدامات ضد بشری است

 

مسموم کردن دانش آموزان دختر که صفوف اصلی مبارزات زنان در 
دوره انقالبی حال حاضر را تشکيل داده اند ماهيت ضد زن و کودک کش 
حکومت اسالمی را در آستانه روز جهانی زن به همگان نشان داد و قطعا 
مسئولين وزارت آموزش و پرورش بابت چنين فالکت و سرکوب 

 .تروريستی بايد محاکمه شوند

 

به دنبال مطالبات معيشتی و کالن فرهنگيان از جمله؛ حقوق متعادل با 
و  تورم بعد از گذشت نزديک به دو سال مبالغی با عنوان رتبه بندی 

سال بشکل های مختلف بيان شده  ۴۴تبصره های تکراری آن که طی 
ظاهرا اقداماتی در اين جهت انجام گرفته است لذا اين ازدياد حقوق در 
مقابل افزايش سرسام آور قيمت ارز و بدنبال آن افزايش قيمت کاال ها فقط 

 . يک نوع بازی و انحراف از خواست واقعی فرهنگيان می باشد

 

بی توجهی مسئولين علی رغم اعتراضات مداوم فرهنگيان شاغل و 
بازنشسته و عدم نيل به خواسته ها يک راه بيشتر برای خالصی از 

گذارد و آنهم بدست گرفتن امور  فالکت موجود پيش پای فرهنگيان نمی
و ساير امور مربوط ....  مربوط از جمله؛ صندوق رفاهی بازنشستگی ،

الزمه چنين امری تشکل يابی در دل .  به رسيدگی به مطالبات آنان است
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران بدون دخالت 

قطعا .  باشد و غيره می »کميجانی«حکومت و جناح های وابسته مانند 
های طبقه کارگر، مزدبگيران و  همراهی و اتحاد با ساير بخش های جنبش

زحمتکشان و ايجاد ظرفهای مشترک جهت تشکل يابی برای اقدامات 
تواند رسيدن به مطالبات فوری و کالن معلمان را تا سرنگونی  الزم می

 .جمهوری اسالمی پيش ببرد

 

  ٢٠٢٣مارس  ٢

 

سازماندهى و بهينه سازی بحران بر سر دانش 

  … آموزان و معلمان

 !حكومت ضد زن سرنگون سرنگون
دارى است، فرودستى زن از جنس نژاد پرستى و سّلِب هويت               زده كه آپارتايد جنسى يک ُركن حاكميت سرمايه          در كشورهاى اسالم  

همانطور كه سياست و شعار هر سوسياليست و كمونيست جّدی در آفريقای جنوبى دوران                 .  اجتماعى و انسانى نيمى از جامعه است       

 زده پرستى الغای فوری آپارتايد بود و نفى آپارتايد نژادی را يک گام ُمهم در انكشاف و بسط مبارزه طبقاتى ميدانست، در ايران اسالم نژاد

در كشورهائى كه هويت انسانى اوليه      .  نيز نفى آپارتايد اسالمى يک شرط پيشروی جنبش آزادی زن برای تحقِق برابری سوسياليستى است              

نيمى از جامعه رسمًا و قانونًا برسميت شناخته نميشود، امر سوسياليسم و كمونيسم كارگرى به امر ِاعاده شخصيت و ُحرمِت حقوقى و مدنى                        

 .انسانها گره ميخورد

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ٢٠٢٣مارس 



 ٦٨٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

 آموز بر اثر مسموميت مرگ يک دختر دانش
آموز در ايران ابعاد هولناکی به خود گرفته  مسموميت دختران دانش

های اخير بطور مداوم اخباری از مسموميت دختران  طی ماه.  است
محصل در شهرهای مختلف از جمله اردبيل، قم، تهران، ساری و 

همچنين اخيرا معاون پژوهش وزارت .  بروجرد منتشر شده است
آموزان دختر قمی اذعان کرده  بهداشت به عمدی بودن مسموميت دانش
نتيجه ماندن تحقيقات نهادهای  و از طرفی معاون قوه قضاييه از بی

های حکومتی مرگ اين  اگرچه رسانه.  دولتی و امنيتی خبر داده است
های پی در پی در  ارتباط با مسموميت ساله را بی ١١آموز  دانش

اند اما عالئمی که از بيماری فاطمه رضايی منتشر   مدارس عنوان کرده
 .های مشکوک دختران تشابه بسيار دارد شده با عالئم مسموميت

 
 اعتصاب کارگران هفت تپه 

اسفند اجتماع  ٦در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از روز شنبه 
نفر از کارگران  ٥٠٠اعتراضی شروع شد و روز يکشنبه بيش از 

مقابل مديريت شرکت تجمع کردند و در ادامه مقابل حراست شرکت 
. عليه رفتارهای معلی رئيس حراست دست به اعتراض زدند

خواستهای کارگران از جمله بازگشت به کار اسماعيل بخشی نماينده 
خوشنام کارگران و اجرای همسان سازی حقوق های هفت تپه با سطح 

 . حقوقی کشت و صنعت هفت طرح است
 

 آهن اصفهان اعتصاب و تجمع کارگران ذوب
در محوطه کارخانه  ١۴٠١اسفند  ۶کارگران ذوب آهن اصفهان، روز 

تجمع کرده و جهت احقاق حقوق معوقه و ايجاد طرح طبقه بندی 
های  نفر از کارگران بخش ٩٠٠حدود.  اند مشاغل دست به اعتصاب زده

آهن، نورد، فوالدسازی و ُکک سازی از مجتمع  کوره بلند، راه
اسفند در اعتراض به عدم تحقق  ۶آهن اصفهان صبح روز شنبه  ذوب
های مديريت مجتمع دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت  وعده

اين تجمع که در طول شب هم ادامه داشت مورد .  تجمع برپا کردند
سرکوب نيروهای گارد ويژه و حراست شرکت قرار گرفت و حضور 

چند صد نفر از .  اکنون هم در مجتمع ادامه دارد نيروهای امنيتی هم 
آهن اصفهان  نيروهای انتظامی و گارد ويژه در محوطه مجتمع ذوب

ی موتوری درصدد تشديد فضای رعب و  حضور داشتند و با رژه
در ادامه اعتراضات، حوالی .  وحشت ميان کارگران معترض بودند

، با کاهش تعداد کارگران ١۴٠١اسفند  ٧صبح روز يکشنبه  ۴ساعت 
تجمع کننده، نيروهای امنيتی و گارد ويژه به کارگران يورش برده و 

های  گوشی.  اند ها نفر از کارگران را بازداشت کرده و با خود برده ده
باشد و از وضعيت آنها اطالعی در  شدگان خاموش می تلفن بازداشت

آهن اصفهان پيشتر نيز چندين بار با  کارگران ذوب.  دست نيست
بندی مشاغل دست به  خواست افزايش دستمزد و اجرای طرح طبقه

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

اعتصاب زده بودند که مديريت شرکت و نماينده شستا وعده اجرای اين 
ها  ماه هنوز اين وعده ٣اما پس از گذشت .  ها را اعالم کرده بودند خواسته

 .محقق نشده است
 

 تجمع اعتراضی کارگران شرکت فوالد يزد
، کارگران شرکت فوالد يزد در اعتراض ١۴٠١اسفندماه  ٨روز  دوشنبه 

به عدم رسيدگی به مشکالتشان برای دومين روز متوالی اعتصاب کرده و 
 . دست به تجمع زدند

 
 تجمع کارگران شاغل در معدن کروميت اسفندقه کرمان 

ماه حقوق، عيدی و پاداش پايان سال را از پيمانکار طلب  ٣اين کارگران 
شرکت ياقوت .  ماه از بيمه آنها نيز پرداخت نشده است ٣همچنين.  دارند

شهر که پيمانکار اين معدن بوده پس از اتمام قرارداد، بدون پرداخت 
. مطالبات کارگران اقدام به جمع آوری کارگاه و ترک معدن کرده است

مدير کل تعاون، کار و رفاه استان کرمان با تاييد اين خبر گفته است، 
مديريت معدن اسفندقه با مجوزی که از شورای تامين استان گرفته، قرار 

 .است با فروش سنگ آهن های مازاد مطالبات کارگران را پرداخت نمايد
 

 ای شاغل در نيروگاه سبالن اردبيل اعتصاب کارگران پروژه
ای شرکت نصب نيرو شاغل  ، کارگران پروژه١۴٠١اسفند  ۶روز شنبه 

ماه حقوق معوقه  ٣در نيروگاه سبالن اردبيل در اعتراض به عدم پرداخت 
 .دست به اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند

 
 ماه حقوق و بيمه معوق ١٢اعتراض کارگران شهرداری اللی به 

ماه عدم پرداخت حق  ٩ماه حقوق معوقه و  ١٢کارگران شهرداری اللی
بيمه خود را همزمان با تالش هايی که در جهت خدمت به شهروندان دارند 

با وجود اعتباراتی که در ماه های اخير به شهرداری اللی .  تحمل می کنند
تخصيص داده شده اما نه تنها از هر گونه حرکت عمرانی و تغيير در 

. شهر خبری نيست بلکه حقوق کارکنان شهرداری هم پرداخت نمی شود
پيش از اين کارگران شهرداری اللی در اقدام اعتراض آميز خود با 
نشستن بر سفره های خالی در محل درب ورودی شهرداری اللی به عدم 

 .پرداخت چندين ماه حقوق معوقه خود اعتراض کردند
 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ياسوج
کارگران شهرداری ياسوج روز يکشنبه هفتم اسفند ماه با تجمع مقابل 

. شهرداری و شورای شهر خواهان پرداخت فوری مطالبات خود شدند
ماه حقوق است که  ١٣تا    ٨ميزان مطالبات اين گروه از کارگران بين 

شهرداری هر ماه وعده پرداخت بخشی از اين مطالبات را به کارگران می 
به گفته آنها شهردار گفته است به دليل مشکالت مالی و نبود منابع .  دهد

  ١٧صفحه   کافی، تا پايان سال تنها يک حقوق را به حساب کارگران 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 .واريز خواهد کرد
 

 تجمع کشاورزان الباجی خوزستان برای گرفتن حقابه
اسفند جمعی از کشاورزان روستای الباجی که در مسير  ٧روز يکشنبه 

ی خودشان دست  انديمشک واقع شده است برای گرفتن حقابه-بين اهواز
هاست که کشاورزان خوزستان را تحت  خشکسالی سال.  به تجمع زدند

 .فشار قرار داده و اوضاع همواره در حال بدتر شدن است
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان در مشهد
صبح تعداد زيادی از بازنشستگان  ١٠ماه ساعت  اسفند ٩روز سه شنبه 

های کشوری و لشکری استان خراسان رضوی در مقابل  صندوق
استانداری در مشهد در اعتراض به عدم برقراری همسان سازی، 
وضعيت نامناسب معيشتی و عدم رسيدگی به مشکالت شان مطابق 
فراخوان از پيش اعالم شده برای تجمعات سراسری مقابل استانداری ها 

در پايان با خواندن قطعنامه توسط يکی از .  دست به تجمع زدند
بازنشستگان تصميم گرفته شد هر سه شنبه تا برقرای اين خواسته دراين 

اين تجمع در ساير شهرها از جمله اراک، .  مکان تجمع برگزار شود
ايالم، اردبيل، مريوان، شهرکرد، کرمانشاه، يزد، قزوين، تبريز، رشت، 

 .سنندج، اصفهان، کرج و تهران نيز برگزار گرديد
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد اصفهان
، جمعی از بازنشستگان صنايع فوالد ١۴٠١اسفندماه  ٧روز يکشنبه 

اصفهان در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان مقابل ساختمان 
 .صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان دست به تجمع زدند

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی

بگيران تأمين  ، بازنشستگان و مستمری١۴٠١اسفندماه  ٧روز يکشنبه 
اجتماعيدر شهرهای اهواز، شوشتر، شوش و اصفهان، در اعتراض به 
عدم رسيدگی به مطالباتشان در مقابل سازمان تأمين اجتماعی اين شهرها 

 .دست به تجمع و راهپيمائی زدند
 

 تجمع سراسری بازنشستگان مخابرات 
، جمعی از بازنشستگان مخابرات ١۴٠١اسفندماه  ٨روز دوشنبه 

استانهای خراسان رضوی، کردستان، مرکزی، اصفهان، هرمزگان، 
کرمانشاه، اردبيل، همدان، تهران، زنجان، کرمان، آذربايجان شرقی و 
لرستان در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت و مطالباتشان مقابل 

 .شرکت مخابرات اين مناطق تجمع اعتراضی برپا کردند
 

اعتراض به کيفيت نامناسب غذاهای سلف دانشگاه دريانوردی   ادامه
 چابهار

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

ها به کيفيت  ی اعتراضات روز گذشته در برخی دانشگاه در ادامه
اسفند دانشجويان  ٧نامناسب غذای سلف دانشجويی، امروز يکشنبه 

دانشگاه دريانوردی چابهار نيز با چيدن ظروف غذای خودشان در 
روز .  کيفيت اعتراض کردند دانشگاه به غذاهای دانشجويی بی  محوطه

برداری، برق و  های عمران و نقشه گذشته مشابه همين اتفاق در دانشکده
کامپيوتر، مکانيک، صنايع و مواد، علوم و هوافضای دانشگاه خواجه 

اسفند نيز دانشجويان دانشگاه تهران  ٨از روز دوشنبه .  نصير افتاده بود
و خوابگاه چمران عليه مجازی سازی دانشگاه به بهانه ماه رمضان و 

در .  آموزش مجازی به مدت چند روز تجمعات اعتراضی برپا کردند
شامگاه نهم اسفند، بسياری از دانشجويان خوابگاه بروجرد، پس از 

 .پيچيدن بوی عجيبی در هوا، مسموم و به بيمارستان منتقل شدند
 

 خبات فدايی به شش سال حبس تعزيری محکوم شد
ساله، فعال کارگری و هنرمند  ٣٩بنابر گزارش منتشرشده، خبات فدايی 

های گسترده اخير بازداشت شده بود،  اهل سنندج که در جريان دستگيری
از سوی شعبه اول دادگاه کذايی ورامين به رياست اشکان رامش به شش 

اين هنرمند و فعال کارگری از بابت .  سال حبس تعزيری محکوم شد
به پنج سال حبس و از بابت  »عضويت در احزاب مخالف رژيم«اتهام 
به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است که  »تبليغ عليه نظام«اتهام 

. قانون مجازات اسالمی پنج سال آن قابل اجرا است ١٣۴با اعمال ماده 
خبات فدايی، هنرمند اهل سنندج و ساکن تهران روز شنبه چهارم مهر از 

با  ١۴٠١ماه  آبان ٢۴شنبه  سوی نيروهای امنيتی بازداشت و  روز سه
ً و تا زمان پايان مراحل دادرسی از زندان اوين  توديع قرار وثيقه موقتا

 .آزاد شده بود
 

 آنيشا اسداللهی به دادسرای امنيت اوين احضار شد
به  »جهت اخذ آخرين دفاع«آنيشا اسداللهی، معلم و فعال کارگری 

زندان -تهران ٣٣انقالب ناحيه   بازپرسی دادسرای عمومی و ٢شعبه «
آنيشا اسداللهی فعال کارگری به همراه .  احضار شده است »اوين

همسرش کيوان مهتدی، مترجم و عضو کانون نويسندگان ايران، در 
با هجوم ماموران وزرات اطالعات به  ١۴٠١ارديبهشت  ١٩تاريخ 

پيش تر ايشان در روز جهانی کارگر .  منزل شخصی اش بازداشت شدند 
بهمراه ديگر فعالين دوبار دستگير و پس از گذراندن دوران  ٩٨سال 

 .محکوميتش از زندان اوين آزاد شد
 

*** 

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  
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 ! نده باد انقالب زنانهز

 مارس روز جهانى زن ٨به مناسبت  
 

روز جهانی زن امسال در شرايطی برگزار ميشود که کل جامعه و زنان 
در راس آن عزم کرده اند تا به عمر ننگين يک حکومت مذهبی و ضد 
زن از طريق يک انقالب پايان دهند و دنيا را از شر ارتجاع سياه و ضد 

تن از مبارزين انقالبی  ١٦در اين روز   .بشری اسالمی  نجات بخشند
رهايی زن و صف متحد حول منشور زن، زندگی، آزادی با برگزاری 

مارس با تمرکز بر اهداف يک انقالب آزاديخواهانه  ٧يک کنفرانس در 
و برابری طلبانه و چگونگی پايان دادن قطعی حاکميت رژيم اسالمی در 

 .ايران روز جهانی زن را گرامی ميدارند
 

 :سخنرانان روز جهانی زن عبارتند از
پروين كابلی، مهين عليپور، مرسده قائدی، آذر ماجدی، مينا احدی، ملكه 
عزتی، مريم نمازی، ديانا نامی، هما ارجمند، هالله طاهری، مرجان 
عليپور، ثريا شهابی، هالله رافع، عطيه نيك نفس، مهشاد افشار، نسرين 

 .رمضانعلی

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 مراسمها و اجتماعات روز  جهانى زن
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مير عبدالهيان وزير خارجه جمهوری اسالمی در حاشيه اجالس ا
حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با خبرنگار سی ان ان مدعی شد 

! در جريان خيزش انقالبی در ايران هيچ کس بازداشت نشده است
هيچکس در زندان مورد شکنجه قرار نگرفته است، به هيچ کس 
تجاوز نشده، پليس به هيچ کس شليک نکرده و مردم در پی قتل مهسا 
امينی احساساتی شدن و ابراز ناراحتی کردن هرچه شده کار دشمن 

 !است و تحريک عوامل بيگانه
 

نفس راه دادن اميرعبدالهيان به اجالسی که نامش حقوق بشراست خود 
تکنيکی تبليغاتی در !  شرم آور است و از برکات دنيای سرمايه داری

گويد مردم  آدولف هيتلر در کتاب نبرد من، می.  دنيای سياست است
شکست آلمان در جنگ جهانی اول را به اين دليل پذيرفتند که 

از .  های دارای نفوذ در مطبوعات از اين تکنيک استفاده کردند يهودی
نظر او اين روش مستلزم آن است که دروغ چنان عظيم باشد که 

شرمانه  کسی آنقدر گستاخ باشد که چنين بی«کس باور نکند که  هيچ
اولين مورد استفادٔه دروغ بزرگ در اين .  »حقيقت را تحريف کند

در دروغ بزرگ همواره نيروی “:  است جملٔه معروف او مستند شده 
 .“قابل باور بودن موجود است

 
رسانی و فرهنگ، در زمان  حمد سعيد الصحاف آخرين وزير اطالع

حاکميت رژيم بعث عراق تبحر خاصی در بکار بردن کلمات نامأنوس 
به عنوان مثال، و يکبار .  کاربرد زبان عربی و انگليسی داشت و کم

را دربارٔه نيروهای غربی به کار برد و ناتوانی  »العلوج«واژه 
ای جديد به زبان  مترجمان در ترجمه اين واژه، باعث ورود واژه

او که تا آخرين لحظات پيش از سقوط بغداد همچنان همه ! انگليسی شد
نمود، وقتی  کرد و پيشروی ارتش آمريکا را رد می چيز را تکذيب می

ارتش آمريکا، فرودگاه بغداد را به کنترل خود درآورد، در يک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت نيروهای اياالت متحده که فرودگاه را تحت 

اند و در حال  اشغال درآورده بودند، اکنون تسليم افراد عراقی شده
حاضر فرودگاه تحت کنترل نيروهای عراق است اما به گفته او تا 
پاکسازی کامل فرودگاه قادر به نشان دادن محوطه آن به مخبرين 

 !جرايد نيست
 

نمونه از وقيحترين دروغ های مقامات حکومتهای فاشيستی در  اينها دو
تاريخ اند که سالها جنايت و کشتار حکومتهای متبوعشان را توجيه و 
انکار کردند، اما براستی سطح وقاحت اين افراد در برابر عوامل 

در جهان امروز، باوجود .  جمهوری اسالمی اصال قابل مقايسه نيست
قدرت مولتی ميديا در انعکاس لحظه ای خبر، و اينکه هيچ حادثه ای 
در جهان امروز از ديد و قضاوت افکار عمومی پنهان نمی ماند، 
باوجود هزاران فيلم، عکس، شاهد زنده که شرح وقايع را ثبت کرده 

 .اند، تا اين حد وقيح بودن بواقع هنر ميخواهد
 

 امير عبدالهيان، گوبلز ناشى رژيم
 

 وريا روشنفكر 

سال حکونت نکبت بار  ۴٣در طول 
جمهوری اسالمی روزی نبوده که ما شاهد 
جنايتی نباشيم، از دهه شصت تا قتل عام 

اما ...  و  ٨٨گرفته تا کوی دانشگاه ،  ۶٧
و حمله  ٩۶توحش عيان حکومت از سال

مستقيم و اعالم جنگی واقعی در خيابان با 
مردم شيوه ای است که حکومت بعنوان 
تنها پاسخ در ظرف چندسال اخير درپيش 
گرفته، جواب هرگونه اعتراض و خواستی 

را با گلوله جنگی دادن، بازداشت، زندان، آدم ربايی، سربه نيست کردن، 
انواع شکنجه های وحشيانه، اعدام، ترور اينها تنها راه حلهای جمهوری 

اميرعبدالهيان در حالی چنين وقيحانه . اسالمی است در برابر خواست مردم
زير همه چيز ميزند که هم اکنون هزارن نفر در زندان و زير شکنجه 

مبارزه اند،  هستند، کارگران در ده ها مرکز کارگری در حال اعتصاب و 
هر روز شاهد اعتراضات بازنشستگان و ساير اقشار جهت دريافت 

 . مطالبات خودهستيم
 

اما آخرين حربه جمهوری اسالمی را ميتوان انتقام از دختران جوان دانست 
در چند مدت اخير مسموميت .  پيشقراوالن اين خيزش انقالبی بودنداز که 

سريالی در مدارس دخترانه که اينک دارد دامنه شهرهای آن گسترش ميابد 
در حالی صورت ميگيرد که مقامات ريز و درشت جمهوری اسالمی از 
اطالعات و پليس و قوه قضايه، همگی انگار در گوش فيل خوابيده اند و 

تالش برای پاک کردن صورت مسئله که يکی  پس از دور طوالنی انکار و 
از شيوه های رايج جمهوری اسالمی است، اکنون اظهار ميکنند نه عامل 

بماند !  اين اقدام و نه نحوه و گاز بکار رفته در اين جنايات مشخص نيست
که سعی در نسبت دادن به گروهای بی نام نشان را دارند که اين سناريويی 

اما سوال .  نخ نماست و بارها توسط جمهوری اسالمی اجرا شده است
اينجاست، چگونه است که برای دستگيری دو جوان در حال رقص يا يک 
نفر که درحساب کاربری شخصيش اظهار نظری بکند، قشون ميکشند و 
اقدار امنيتی و پليسی شان را به رخ ميکشند، اما اکنون برای محافظت از 

 !جان دختران جوان کور و الل و فلج اند
  

اگر اين جنايات از سوی خود حکومت و عوامل وحشی آتش به اختيارشان 
صورت نمی گيرد، چه گروهی اين مقدار لجستيک دارد که هر روز بر 
تعداد شهرهايی که به مدارس دخترانه حمله ميشود اضافه ميکند؟ از ديدگاه 
من جمهوری اسالمی از اين نسل ترسيده، ميخواهد سکته ای بر ضرب 
آهنگ انقالب ايجاد کند، ميخواهد با القای وحشت مدارس را که به کانون 
انقالبيان جوان تبديل شده، بسته نگه دارد و همزمان در سطح دانشگاه ها به 
بهانه نبود بودجه کالسها را غير حضوری کند، تا در اين فاصله بتواند 

 .تجديد قوا نمايد و از گوشه رينگی که گير کرده فرارکند
 

نبايد چنين امکانی به جمهوری اسالمی داد، بايد خيابان ها را فتح کرد، 
جمهوری اسالمی بايد سرنگون شود، . نفس جمهوری اسالمی را بايد گرفت

راه سرنگونی نه از داالن دولتها و پارلمانهای اروپايی که فقط و فقط در 
بايد به امير .  کف خيابان و با اتکا به قدرت توده مردم انجام پذير است

عبدالهيان و تمام سران جنايتکار جمهوری اسالمی گفت که منتظر روزی 
 . باشند که در دادگاهای مردمی برای همه اين جنايات محاکمه شوند

 
 ٢٠٢٣مارس  ٢
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منشور مطالبات حداقل تشکلهای "در يازدهمين روزانتشار :  مقدمه
اين اقدام مثبت بازتاب گسترده داشته و .  هستيم"  صنفی و مدنی ايران

نهادها و تشکلها و .  تاکنون حمايتهای خوبی از آن صورت گرفته است
در .  نيروهای چپ و کمونيست عمده نيروی حامی اين منشور هستند

يک جنبه ديگر مسئله وجود .  عين حال منتقدين و مخالفين هم دارد
اين .  تعابير متفاوت از جايگاه اين منشور در صف موافقانش است

سمينار مناسبتی است که همه جانبه تر برخورد به اين منشور را 
بررسی کرد و به سهم خود  يکبار ديگر حمايتم را مجددا تاکيد کنم و 
به عالوه تعبيرم را از جايگاه سياسی آن در فضای سياسی کنونی 

يک محور بحثم نگاهی به انتقادات و مالحظات .  جامعه بيان کنم
تاکنون مطرح شده در قبال منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی 

در بخش پايانی ارائه بحث نظرم را در مورد گامهای بعدی و .  است
 .  ضرورت انجام تالشهای موفقيت آميز  مطرح  ميکنم

 
منشورمطالبات حداقل تشکلهای صنفی و مدنی "جايگاه سياسی 

 در مبارزات جاری"ايران
اين منشور در شرايط سياسی معين و در مقطع زمانی خاصی مطرح 

در مقطع پايانی پنج ماهه خيزش جاری که طبقات و .  شده است
اقشارمختلف در جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی جاری دخيل بوده 

همين نهادهای و تشکلهای  ارائه کننده منشور، هر کدام به سهم .  اند
خود درگير بوده و خواسته ها و مطالبات و شعارهای خاص خود را 

اين منشور بر اساس فصل  مشترک ها پلی زده بين اين .داشته اند
. بخشهای مبارزاتی و نهادها و تشکلهای مختلف که به همديگر برسند

 . همراهی و همگامی مناسبی را ايجاد کرده و اين اهميت جدی دارد
 

يک جنبه مهم ديگر که به اندازه کافی و واقعی به آن توجه نميشود، 
مقطع زمانی انتشار اين منشور است و اينکه صف بندی راست و چپ 
در جنبش سرنگونی بسيار متمايز و حتی در تقابل با هم شفافتر از 

جنب و جوش مبارزاتی قطب چپ  در داخل . گذشته برجسته شده است
در خارج کشور  تحرک راست بنا به امکانات مالی و .  وسيع است

ظاهرأ نقطه اوج نمايش .  مادی و رسانه ای که دارند گسترده تر است
با حضور هشت خود گمارده بخشا از "  نشست جرج تاون"راست در 

ميان سلبريتيها و بعضأ سياسيون راستگرای فرصت طلب  بود، که 
فضا حول انتشار .  وعده انتشار منشور تا پايان ماه فوريه را دادند

در اين فضا ارائه يک منشور چپ با هر درجه .  منشور داغ شده بود
اين قدم اوليه و جهت خوبی برای پيشروی .  از کمبود اقدام مهمی بود

 . آلترناتيو چپ در جدال بين چپ و راست جامعه بود
 

فکر ميکنم دست .  ارائه اين منشور چپ بدون پيشينه و زمينه نبود

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  

منشور مطالبات حداقلى تشكلهای "جايگاه سياسى 

در مبارزات جاری و نگاهى به انتقادات تا "  صنفى

 كنون مطرح شده
 ٢٠٢٣فوريه  ٢٥سخنان رحمان حسين زاده در سمينار نتى  

اندرکاران واقع بين تهيه اين منشور  
متوجه اند که کشفی صورت نگرفته 

متوجه اند منشورهای چپ و .   است
بعضأ کاملتر در ميان نيروهای چپ 
و کمونيست اجبارأ به تبعيد  آمده 
وجود داشته ودارد و چه بسا به 
درست در تهيه اين سند از آنها 

از نظر من جای .   استفاده کرده اند
خرسندی جدی است مفاد روشن اين 
منشور ريشه در تالشهای سياسی و 
عملی چپ انقالبی و کمونيستی 

چهار دهه اخيرايران دارد و اين تفاوت برخورد من با آن دسته از مدافعين 
منشور است که اين واقعيت را نبينند و برعکس با تبليغ اغراق آميز که 
گويا اين منشور به سازمانها و احزاب چپ و کمونيست افق داده، موجب 

اين منشور .  فاصله گذاری سياسی غير ضروری در قطب چپ شوند
ظرفيت جلب حمايت بيشتر و تبديل شدن به پرچم مبارزاتی گسترده تر را 

اما بايد يادمان باشد، تصور و توقع .  در اين تناسب قوا و در اين دوره دارد
به بيان ديگر طرحی معين و در .  خارج از ظرفيتش را نبايد از آن داشت

طرحی برای پاسخگويی به .  تناسب قوای معين و برای دوره معينی است
. کل پروسه پيچيده سرنگونی و پايه گذاشتن نظم بعدی نميتواند باشد

اتفاقأ نهادها و .  منظورم اينست عليرغم اهميتش نبايد آن را ايده آليزه کرد
تشکلها و نمايندگان آنها که اين منشور را ارائه کردند، تصور من اينست، 

منشور مطالبات حداقل "نخواسته اند، ايده آليزه اش کنند و فکر شده عنوان 
" حداقلی"چون اگر .  را بر آن گذاشته اند"  تشکلهای صنفی و مدنی ايران

را  نميگفتند به نظرم سئواالت جدی مطرح ميشد و چه بسا برای نيروهای 
اکنون هر جريان چپ و .  چپ و کمونيست مثل ما قابل حمايت نمی بود

کمونيست و از جمله ما بدون دغدغه ميگوييم نهادها و تشکلهايی آن هم با 
در نظر گرفتن محدوديتهای داخل توقعات و خواسته های حداقلی قابل 

نهادها و تشکلهای "مضافإ اينکه مطالبات حداقلی .  دفاعی را مطرح کردند
اگر سازمانها و احزاب چپ و کمونيست حتی به .  است"  صنفی و مدنی
خود آن را مطرح ميکردند، فرق ميکرد و برای "  حداقلی"عنوان پالتفرم 

منظورم اينست .  آنها به نحو غيرمجازی مينيماليستی ميبود و غير قابل دفاع
در بررسی جايگاه سياسی و اهميت اين منشور، با دقت الزمست اين 
فاکتورها را در نظر گرفت و جايگاه سياسی مهم آن را در جدال سياسی 

به قول رفيقی اين منشور به مثابه باند خوب فرودگاه .  طبقاتی جاری ديد
 . اکنون بايد در فکر پرواز موفقيت آميز بود. است برای پرواز

 
 : نگاهی به انتقادات و مالحظات تاکنون مطرح شده

تاکنون انتقادات و مالحظاتی . آيا اين سند با کمبود روبرو نيست؟ چرا هست
بدوأ اين را .  مطرح شده اند، در اين قسمت در مورد آنها اظهار نظر ميکنم

بگويم، وظيفه دست اندرکاران مستقيم و نمايندگان نهادها و تشکلهای ارائه 
دهنده اش است با گوش و چشم باز و سعه صدر با انتقادات و مالحظات 
مطرح شده، برخورد کنند و هر بخش درست را مورد توجه جدی قرار 

من به عنوان حمايت کننده اين منشور، در سطح کلی انتقادات و .  دهند
مالحظات و انتقاداتی .  مالحظات تاکنونی را در دو سطح دسته بندی ميکنم

که وارد نيستند و انتقاداتی که وارد هستند، به طور فشرده در مورد هر دو 
 .  بخش توضيحاتی خواهم داد

 

 

  ٢١صفحه   
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  .مالحظات و انتقاداتی که وارد نيستند  -١
يک ايرادی که مطرح ميشود، اينست که نمی بايست، عنوان 

را ميگذاشتند، همانطور که باالتر اشاره کردم، اتفاقا گفتن "  حداقلی"
خواسته ها و مطالبات اين ابهام را برطرف کرده، که گويا "  حداقلی"

اين سند همه توقعات همان نهادها و تشکلها باشد، بلکه اين را ميرساند 
اين راه را باز .  که در تناسب قوای معين فعلی در داخل چنين ميگويند

کرده برای نيروها و جريانات چپ و کمونيست، بدون نگرانی از آن 
جريانات و کسانی ميگويند که گويا اين سند رفرميستی .  حمايت کنند

چون اين تشکلها نگفته اند کل .  اين مالحظه هم  وارد نيست.  است
توقعات آنها از تغيير و دگرگونی سياسی و اجتماعی در حال جريان 
اين مطالبات حداقلی است و به ما ميگويند که اهداف حداکثری ديگری 

خود آنها به مثابه .  دارند و با تغيير مثبت تناسب قوا مطرح ميشوند
و اين ما را به انتقاد و .  ارائه اش نکرده اند"  رفرم"سندی برای 

مالحظه نادرست ديگری ميرساند که خيلی ها بر روی آن به ناحق 
را از جمهوری "  حداقل ها"مانوور ميدهند که گويا اين تشکلها اين 

اما .  اميدوارم برای بعضی ها کج فهمی باشد.  اسالمی مطالبه ميکنند
بعضی ها هم عامدانه و برای تخطئه اين منشور به نادرست اين مسئله 

؟ و "عامل اجرايی تحقق اين مطالبات کيست"را مطرح ميکنند که 
" جمهوری اسالمی"خودشان هم دلبخواه جواب ميدهند، منظور سند 

جمهوری "است و گويا تهيه کنندگان و امضا کنندگان اين سند به 
و به زعمشان ارشادشان ميکنند که متوهم نباشند و "  اسالمی متوهمند

نسبت دادن اين مسئله به . و غيره" جمهوری اسالمی سرنگون ميشود"
به وضوح فرض اين منشور .  اين سند هم ناسالم و هم نادرست است

و طرح مفاد اين منشور  در قبال حاکميت "  پايان جمهوری اسالمی"
اين واقعيت هم در مقدمه منشور و هم .  بعد از جمهوری اسالمی است
به عالوه از ايجاد شوراها به عنوان .  در محتوای آن مشهود است

طبعا به نحو شفاف نگفته اند، ما .  سيستم اداره جامعه صحبت کردند
جامعه را اداره ميکنيم و يا چه نيرويی قدرت را تصرف ميکند و در 
قالب تشکل صنفی مدنی هم نميتوانند مدعی گرفتن قدرت سياسی 

به اين معنا  از ماهيت دولت بعد از جمهوری اسالمی صحبت .  باشند
از نظر من دليلش ميتواند محدوديتهايی باشد که به دليل .  نکردند

فعاليت در داخل نتوانسته اند با صراحت از دولت شورايی و کارگری 
اما اگر نخواهيم ايراد بيمورد بگيريم، ميتوان .   و غيره  صحبت کنند

متوجه بود ارائه کنندگان منشور اين مطالبات حداقلی را در مقابل 
دولت بعد از جمهوری اسالمی و با استنباط من در مقابل دولت برآمده 

 .از قيام مردم  و سرنگون کننده جمهوری اسالمی ميگذارند
 
 : انتقاداتی که وارد هستند -٢ 

از جمله اين منشور .  به نظرم بعضی از انتقادات وارد هستند
ميتوانست صريحتر عليه سرمايه داری همانند سيستم سياسی 
استثمارگر و ستمگر و غير جوابگو در مقابل نيازهای اوليه کارگران 

!مارس روز حمايت از خيزش انقالبى ايران و زنانى كه تاريخ ميسازند ٨  

منشور مطالبات حداقلى تشكلهای "جايگاه سياسى 

در مبارزات جاری و نگاهى به انتقادات تا "  صنفى

 ...كنون مطرح شده 

ميتوانست جايگاه طبقه کارگر و موقعيت .  و مردم حق طلب صحبت کند
مهم جنبش کارگری ايران در تحوالت چهاردهه اخير و به ويژه در 
مبارزات و اعتراضات يک دهه اخير و نقش جنبش طبقه کارگر را در به 
وجود آوردن تناسب قوای مساعدی که امروز کل جامعه را به خروش در 

از اين زاويه به نظرم محورهايی از انتقادات اعالميه .  آورده بيان کند
انتقادی ديگری که وارد است، عدم حساسيت .   سنديکای واحد درست است

مادام در .  الزم در مورد امضای سنديکای هفت تپه پای اين منشور است
سالهای اخير و در دوره اعتصاب کارگران هفت تپه در مناسبتهای مختلف 
از جانب فعالين کارگری درگير اعالم شد، سنديکای هفت تپه با وجود 
زحمات مثبت گذشته اش، در آن اعتصابات حضور ندارد و در ادامه هم 
ابراز وجود جدی در ميان کارگران هفت تپه نداشته و به ويژه با توجه به 
اينکه در اين مرکز مهم کارگری در مورد وجود يا عدم وجود سنديکای 
هفت تپه اختالف نظر وجود داشت، من فکر ميکنم نمايندگان نوزده نهاد و 
تشکل ديگر ميبايست با حساسيت به اين مسئله برخورد کنند و حداقل تا 
رفع اين اختالف نظر به امضای سنديکای هفت تپه به عنوان تشکل موجود 

مضافأ به نظرم الزم بود تالش .  در شرکت هفت تپه رضايت نميدادند
مضاعفی انجام گيرد، حمايت کارگران هفت تپه و بعضی مراکز کارگری 

همين جا .  صاحب نقش در اعتصابات و مبارزات سالهای اخير جلب ميشد
کانال مستقل "من با عکس العمل اوليه و شتابزده .  يک نکته را اعالم کنم

ميتوانستند .  در مقابل اين منشور توافق نداشته و ندارم"  کارگران هفت تپه
به دور از شتابزدگی و ضمن حمايت از مفاد منشور، اعترضشان را نسبت 

يک جنبه ديگر از .  به امضای سنديکای هفت تپه پای اين منشور بيان کنند
 ١٢و  ٣و  ١نظر من فرمولبندی بعضی از بندها از جمله بندهای 

ميتوانست دقيق تر باشد، که اکنون الزم نيست با حساسيت ويژه ای به آن 
قابل درک است چندين نهاد و تشکل در مورد فرمولبنديهای .  برخورد کرد

مطالبات اين سند دخالت کردند و با وصف کم دقتی در اين بندها، اما در 
 . کليت قابل دفاعند

 
الزمست نمايندگان نهادها و تشکلهای ارائه دهنده منشور به انتقادات تاکنون 

نه به اين منظور که اکنون اين متن بازنويسی . مطرح شده توجه جدی بکنند
شود، بلکه در ادامه کار با دقت و حساسيت بيشتر گامهای سنجيده برداشته 

از نظر من وجود انتقادات درست مطرح شده و کمبودهايی که به آن .  شود
اشاره کردم، به معنای کم کردن ارزش انتشار اين منشور در فضای 

بايد کاری .  سياسی کنونی نيست و با جديت الزمست از آن حمايت شود
اشتباه است به مثابه بينگ .  کرد حول آن در داخل و خارج نيرو گرد آورد 

اگر نيرو حول .   بانگ سياسی و صرفا کمپين تبليغاتی به آن برخورد کرد
آن گرد نيايد، تبديل ميشود به يک کمپين سياسی حداکثر خوب در کنار 

 . کمپينهای سياسی مثبت ديگری هم که در گذشته وجود داشته اند
 

 گردآوری نيرو حول اين منشور چگونه؟ 
در .  در اين راستا در داخل و خارج الزمست گامهای عملی جدی برداشت

وهله اول در داخل کشور الزمست حمايت واقعی و عملی مراکز کارگری، 
حداقل تعدادی از مراکز کارگری تاثير گذار در جنبش کارگری را جلب 

حمايت هر تعداد نهاد و .  کرد و کاری کرد اين منشور را از آن خود کنند
حمايت .  تشکل صنفی و سياسی و مبارزاتی باقيمانده در داخل را جلب کرد

جنبش زنان و جنبش دانشجويی و نسل جوان در مراکز آموزشی و 
 . دانشگاهها و همچنين مبارزين محالت  مهم است

  ٢٢صفحه    
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ترور دولتی عليه زنان و دختران دانش  ١٤٠١مارس  ٨در آستانه 
موج .  آموز در مدارس و دانشگاهها ابعاد وسيعی بخود گرفته است

مسموم کردن دانش آموزان دختر فقط در يک روز يعنی روز اول ماه 
 .مرکز آموزشی را در بر گرفت ٢٦مارس 

  
در يک ماه اخير که موج تروريسم اسالمی بوسيله گازهای شيميايی 
عليه زنان و دانش آموزان دختر راه افتاده است، تا کنون در هفت 

و تعداد زيادی هنوز بستری .  استان ايران صدها دختر مسموم شده اند
متاسفانه تاکنون يک دختر دانش آموز بدليل مسموميت جان .  هستند

خود را از دست دادە و ريه تعداد زيادی از دانش آموزان دختر صدمه 
اين حمالت از قم شروع شد و در ساير شهرها از جمله .  ديدە است

ادامه دارد و هر روزە صدها ... اردبيل، بروجرد، تهران، کرمانشاە و 
 .دختر را مسموم و روانه بيمارستانها ميکند

 
استفادە از گاز شيميايی، به منظور مسموم کردن زنان و دختران دانش 

استفاده از گاز .  آموز اقدامی مجرمانه و جنايت عليه بشريت است
شيميايی عليه کودکان دختر و زنان و دانش آموزان ايران اقدامی 
حکومتی است که بوسيله عوامل غير رسمی و تروريست اين رژيم 

 .اجرا شده است
  

جمهوری اسالمی برای مقابله با زنان و دختران معترض در چند ماه 
صدها .  گذشته صدها نفر را کشته و هزاران نفر را زخمی کرده است

. نفر چشم خود را بر اثر شليک تفنگ ساچمه ای از دست داده اند
اکنون برای مقابله با زنان و انتقام از آنها دست به عملی خطرناک و 
تروريستی زده است و ميخواهد با استفاده از گاز شيميايی و هدف 

اين .  قرار دادن دختران دانش آموز آنها را وادار به ترک تحصيل کند
سياست داعشی و طالبانی در ايران تحت حاکميت داعشيان شيعه، بايد 

 . پاسخ محکم و همه جانبه ای بگيرد
 

مردم ايران و همه آزاديخواهان جهان بايد فوری و بالدرنگ به اين 
اين اقدام جنايت عليه بشريت است و .  تروريسم اسالمی پايان بدهند

بايد به کمک دختران و .  نبايد جهان نظاره گر اين توحش اسالمی باشد
 .زنان ايران شتافت و به اين عمل وحوش اسالمی افسار زد

  
مردم آزاديخواه ايران تنها راه مقابله با اين توحش اسالمی و فرهنگ 
ضد زن اسالمی تسخير خيابان و سرنگونی اين رژيم هار و وحشی 

 . است
 شورای همکاری نيروهای چپ وکمونيست در کردستان

 زنده باد آزادی برابری حکومت شورايی
 ١٤٠١اسفند  ١١ -٢٠٢٣دوم مارس 

جمهوری اسالمى با تروريسم بيولوژيكى به جنگ انقالبيون آمده است 

تروريسم سازمان يافته دولتى عليه زنان و دانش آموزان 

 دختر در مدارس ايران

مسموم كردن زنان و كودكان دختر در مدارس جنايت عليه 

حمايت احزاب و .  در خارج کشور تا کنون بازتاب بسيار خوب داشته است بشريت است
اما کافی نيست .  سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست قابل توجه بوده است

الزمست حمايت اتحاديه های کارگری و .  و ظرفيت کار بيشتر وجود دارد
احزاب و سازمانها و .  نهادهای مترقی و مدافع حقوق مردم را جلب کرد

فعالين چپ و کمونيست حمايت کننده اين منشور در هماهنگی با دست 
اندرکاران داخل ميتوانند کنفرانسی برای تقويت اين حرکت را در دستور 

طبعا چنين کنفرانسی با ابتکارو محوريت نيروهای چپ مورد .  بگذارند
چون حمايت جريانات راست از اين منشور نبايد توجيهی برای . نظرم است

اينکه بعضی نيروهای راست از آن حمايت کردند، .  ائتالف با آنها باشد
طبعا ايرادی ندارد و انعکاس موقعيت مساعد حرکت راديکال و چپ 

بايد مواظب بود، نيروهای راست . گرايانه در جنبش اعتراضی جاری است
 .*اين منشور و تحرک چپ حول آن را هايجک نکنند

در "  منشور مطالبات حداقلى تشكلهای صنفى"جايگاه سياسى 

 ...مبارزات جاری و نگاهى به انتقادات تا كنون مطرح شده 

 در يک نگاه 
 فاجعه جهاد بيولوژيكى عليه دختران دانش آموز

 
 رحمان حسين زاده

ترديدی نيست هدايت گر جهاد بيولوژيکی عليه دختران دانش آموز شخص 
ای جالد است و اين نقشه ای تماما سازماندهی شده حکومتی عليه  خامنه

اراده نوجوانان و جوانان دختر سرکش عليه سراپای اسالم و خرافه مذهب 
هدف پوسيده وحوش حاکم اسالمی، تنها عکس العمل موقتی و .  و دين است

موز پرشور و پيشکسوت خروش آميان مدت در مقابل نقش دختران دانش 
انقالبی پنج ماهه اخير و صرفا ترفند انتقامجويی از حجاب سوزان اين نسل 

رژيم "  راهبردی"نيست، به عالوه و فراتر از آنها به قول خودشان، نقشه 
پرچمدار دگرگونی اساسی در   درمانده برای عقب راندن نوجوانان و جوانان

جامعه، طرح بلند مدت تر آنها برای بيرون راندن دختران از عرصه 
آموزش و مدارس و دانشگاه و از عرصه سياست و مبارزه و به خيال خام 
خود خالصی يافتن از دست بخش مهمی از نيروی راديکال آزاديخواه و 

اين .  برابری طلب سرنگونی خواه جمهوری اسالمی و نظم سرمايه است
سال گذشته شان  ۴۴نقشه شوم هم همانند بسياری از طرحهای جنايتکارانه 

مسأله اينست اما در سريعترين زمان ممکن و با .  شکست خواهد خورد
ای و جمهوری اسالمی بتوانيم تحميل  هزينه کمتر اين شکست را به خامنه

مقابله با مسموميت سريالی دانش آموزان دختر همين االن و به فوريت . کنيم
الزمست و بايد به اولويت دستور کار همه جنبشهای اعتراضی و راديکال، 
در راس آنها جنبش کارگری و جنبش زنان و معلمان و نسل جوان دختر و 

ادامه سهل انگاريها .  پسر و همه انسانهای آزاديخواه و حق طلب تبديل شود
جاری قابل تحمل   و بی توجهی های نود روزه تاکنونی نسبت به فاجعه

در داخل و خارج کشور با هر شيوه و ابتکار مبارزاتی عليه .  نيست
جمهوری اسالمی و سناريوی ضد انسانی مسموميت سازی در مدارس و 

تداوم مسموم .  دانشگاه و هر مکانی در جامعه الزمست و بايد به ميدان آييم
کردن دختران را همانند قتل مهسا امينی ميتوان و الزمست به انفجار بزرگ 

  .و سراسری مبارزاتی تبديل کنيم
 

 ٢٠٢٣دوم مارس 
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 در باره مسموميت سريالى دانش آموزان مدارس دخترانه
 

مدرسه  ٣٢در صد روز گذشته در شهرها و استانهای مختلف بيش از 
در کشوری که برای .  دخترانه با مسموميت جمعی روبرو شده است

کشف "يک پست و يک اعتراض شبانه پرونده ميسازند و بسرعت 
سرنخ "، هنوز منتظری دادستان کل رژيم مدعی است که "می کنند

يا در رسانه ها با ميدان دادن به حدس و "!  کافی بدست نياورده اند
گمان و طرح فرضيه های مختلف؛ به يک موضوع مهم ابعادی پليسی

 .هاليوودی داده اند-جنائی  -
  

بودن عده ای در ميان سلفی ها يا ميان "  خودسر"فرضيه های 
افراطيون شيعی و مذهبی های قشری که با رفتن دختران به مدرسه 

توجيهات بفرموده دستگاه های امنيتی و خلق .  مخالفند، ُمهمل است
داستانهای انحرافی، هدفی جز پنهان کردن دست کثيف جمهوری 

ترديدی نيست کل حکومت ماهيتاً . اسالمی و نهادهای امنيتی اش ندارد
قشری و واپسگرا و ضد زن و ضد تمدن است، اما مجموعه اين 
فرضيات و زمان خريدن برای حکومت، همزمان اعمال فشار سپاه و 
وزارت اطالعات برای سکوت اوليای مدارس و خانواده ها از دليل 
مسموميت فرزندانشان، همه بر دست داشتن باالترين نهادها و افراد 

 .حکومت داللت ميکنند
   

اين يک تروريسم آشکار عليه زنان و دانش آموزان دختر با هدف 
اهداف .  ايجاد ارعاب در جامعه بويژه در آستانه روز جهانی زن است

حمالت سريالی به مدارس دخترانه با کپسول های مسموم کننده گاز، 
از جمله انتقام از دانش آموزان و خيزش انقالبی و پس راندن مجدد 

 .زنان زير حجاب اسالمی است
  

اين رويداد تعرضی به کل خيزش انقالبی و يک مسئله مهم جامعه 
است و نبايد به مشکل دانش آموزان دختر و خانواده ها و اوليای 

مدارس و فرهنگيان ضروری است در دفاع .  مدارس تقليل داده شود
از امنيت کودکان و دانش آموزان و حرمت مدارس وارد اعتصاب 

خانواده ها و .  هيچ معلم و دانش آموزی نبايد سر کالس برود.  شوند
بخشهای مختلف جامعه ضروری است عليه اين حکومت کودک کش 

جامعه ضروری است در واکنشی .  و تروريست قاطعانه برخيزند
 .گسترده حکومت را سرجايش بنشاند

  
 سريالی_مسموميت#
 مدارس_امنيت_برای_اعتصاب#
 بزنيد _آتش_را_حجاب#مارس _٨_باد_زنده#
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!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

 يادداشت ها،
 

 سياوش دانشور

 !هفت تپه ای ها وقت خروشى ديگر است

 مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر
 

هفت تپه پايتخت اعتصاب جهان و چشم و چراغ جنبش کارگری ايران بار 
از سوئی حکومتی ها .  ديگر مورد هجوم آشکار و پنهان قرار گرفته است

برای غارت اموال عمومی دورخيز "  مولد سازی"اينبار زير پرچم خونين 
کرده اند و از جمله دندانها را برای هفت تپه تيز کردند و از سوی ديگر 
نوکران جديد کارفرمايان در توهم بازسازی سازمان پليسی شورای اسالمی 

 .با اتکا به چند خودفروخته هستند
  

تالشهای جديد از .  هفت تپه ای ها وقتی تکان بخورند معادله عوض ميشود
هم اکنون محکوم به شکست است، اما دشمن را بايد در ميدان واقعی هربار 

مخبر و رئيسی و شرکای ضد کارگر دچار توهم شده اند، .  شکست داد
از ماشين سازی ها و ذوب آهن و فوالد تا .  کارگران تازه دارند می آيند

 .هفت تپه و معادن و نفت و گاز، سونامی در راه است
  

افتخار آفرينان هفت تپه وقت .  هوا برتان ندارد، اين زمين بازی شما نيست
 .خروشی ديگر است
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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/  

In solidarity with the female revolu-
tionary uprising in Iran 
 For a socialist equality! 

  
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist greets the International 
Women’s Day. We urge all to commemorate this year’s 8th March in soli-
darity with the revolutionary movement and the political prisoners in Iran. 
We flight for a socialist equality. Let us raise this flag everywhere.  
  
 

The necessary condition of abolishing gender apartheid and safeguarding 
women’s freedom in Iran is to overthrow the Islamic regime. The complete 
freedom and equality between men and women in all aspects is not possible 
without the fall of the totality of the Islamic regime, abolishment of wage 
labour and capitalism.  
 
We will bury the flag of Islamic Republic and political Islam in Iran. Vic-
tory in Iran is the beginning of serious developments in the Middle East and 
the isolation of terrorism and the industry of religion. Taliban, Islamic re-
gimes and the totalitarian regimes in the region will not rest under the revo-
lutionary wave in Iran.  
  

Unconditional freedom of men and women in all aspects in society! 
  

Worker-communist Party of Iran - Hekmatist 
2023-03-02 

 


