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 !در موج بعدی كارگران مى آيند

سخنرانى در سمينار نيروهای چپ و 

 كمونيست در استكهلم
 

از .  با خوش آمد به حضار و رفقای گرامی
حکمتيست   -جانب حزب کمونيست کارگری 

روز جهانی زن را بويژه به زنان جسوری که 
در ايران تاريخ ميسازند و همه انسانهای 

 . آزاديخواه و برابری طلب شادباش ميگويم
 

مارس امسال ما دو هدف مشخص را  ٨در 
اول، ادامه خيزش انقالبی زن :  دنبال می کنيم

محور برای بزيرکشيدن جمهوری اسالمی و 
دفاع از دختران شورشی و فرزندانمان که 

بيولوژيکی   -بوسعت مورد تهاجم تروريستی 
دوم، .  با گازهای مسموم کننده قرار گرفتند

تاکيد بر اين موضوع مهم که برای جنبش 
 ٢٠٢٣مارس  ٨جهانی حقوق زن در مناسبت 

مسئله مهمتری از تحوالت ايران و نقش 
تالش برای تبديل .  برجسته زنان وجود ندارد

اينروز به حمايت افکار عمومی پيشرو، جنبش 
بين المللی کارگری، سازمانهای زنان و 
احزاب چپ از خيزش انقالبی در ايران يک 

 .وجه ديگر تالش ماست
 

 تحوالت ايران
در مورد تحوالت ايران، همه شما از سير 

در اين فرصت .  اخبار و رويدادها مطلع هستيد
کوتاه من روی چند موضوع اشاره دارم که به 

ادامه فعاليت و تالش ما مربوط 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

كميته "سخنان جان مكدونال  از حزب كارگر انگليس و مسئول 

 مقابل سفارت رژيم در لندن"  همبستگى با جنبش كارگرى ايران

 ميليون نفر به خيابان ها آمدند ٣.۵اعتصاب كارگران فرانسه، 

٢صفحه   

 : فدراليسم

 )٢(نسخه جنگ و خونريزی و تباهى جامعه 
 

 ٥صفحه رحمان حسين زاده                                                                                                        

 نبرد عليه خصوصى سازی
 

 ٧صفحه سياوش دانشور                                                                                                                

 در يک نگاه 

در افشای نمايش فريبكارانه 

 " جايزه البرايت"

 مارس ٨عليه زنان و 
 

 رحمان حسين زاده

 

 !مقابله با جنايتكاران اسالمىفرصتى برای چهارشنبه سوری؛ 
 

 ١١صفحه  امير عسگری                                                                                                                  

 

 اعتراضات سراسری عليه حمالت شيميائى به مراكز آموزشى

 حمالت شيميائى امروز هم ادامه يافت

 يادداشتها، 

 جايزه مادلين آلبرايت، در باره حمالت شيميايى 

 سياوش دانشور

 حكمتيست  -كمونيست كارگری اطالعيه تشكيالت خارج كشور حزب 
 

 فعاليتهای حزب در روز جهانى زن



 ٦٨٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 !در موج بعدی كارگران مى آيند
 سخنرانى در سمينار نيروهای چپ و كمونيست 

 ...در استكهلم 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

اين جنبش موج اول .  يکی خود جنبش انقالبی برای سرنگونی است. اند
را پشت سرگذاشت، دستاوردهای مشخصی داشت و بالفاصله با درجه 
ای از کم شدن اعتراضات خيابانی، اعتصابات کارگری وسيعا جلو 

از نظر ما، برخالف برخی تحليل های ژورناليستی، هيچ .  صحنه آمد
چيز نه فقط عوض نشده بلکه هر واقعه ميتواند دريچه برآمد توده ای 

در دوره انقالبی وضعيت های بشدت متفاوت و متضاد از .  بعدی باشد
. جمله رکود و تعرض وجود دارد و يا ممکن است وجود داشته باشند

سياست رژيم در قبال .  دوره انقالبی از يک سير خطی تبعيت نميکند
. اين اوضاع، عاديسازی با اتکا به سرکوب وسيع و فراگير است

سياست جامعه و جنبش انقالبی زدن حکومت است و ديناميزم حرکت 
 . انقالبی رفتن بسمت انقالب است

 
مسئله ديگر اينست که فضای سياست ايران در ايندوره قطبی تر از قبل 

به اين معنا مناسبات مردم و حکومت، راست و چپ، دولتها .  شده است
در .  و رسانه ها، صفبندی های اصلی تر، آنتاگونيزه تر از قبل است

ايندوره حدوداً شش ماهه، از شعارها در کف خيابان تا عمل و سياست 
ما .  واقعی نيروها، به طور مشخص اين قطبی شدن مشاهده ميشود

روی اين روند تاکيد کرده بوديم، از اين فضا استقبال می کنيم و آنرا 
در خدمت شفاف تر نشان دادن راه حل کارگری و سوسياليستی در 
مقابل کليه راه حلهای طبقات حاکم و بورژوازی ايران و موئتلفين شان 

 .ميدانيم
 

نکته ديگر که الزمست به آن اشاره کنيم و روی کار آتی ما هم تاثير 
. دارد، شکلگيری صفبندی جديدی در ميان نيروهای اپوزيسيون است

طرحها يکی .  بعد از جورج تاون همه نمايشها به ضد خودش بدل شد
بعد از ديگری شکست خوردند و رقابت درونی نيروهای راست و 

نه فقط .  سياستهای خام رضا پهلوی همان ماکد ائتالف را هم بهم زد
جدايی و فاصله بين اصالح طلبان و جمهوريخواهان و جريانات مرکز 
با سلطنت طلبان بيشتر شده و ميرود که بيشتر شود، بلکه احزاب 

هم در قبال برخورد به رضا پهلوی دچار بحران "  مرکز همکاری"
به اينها فاکتور مخالفت آمريکا و اروپا را با تحريم سپاه و بند و .  شدند

بی افقی راست و ديکتاتورمنشی .  بست با رژيم اسالمی اضافه کنيد
 . ديرينه اين صف را دارد به اجزا اوليه تجزيه می کند

 
از دل کل اين کشمکش در دوره انقالبی، چند بستر با ويژگی شناخته 

يکی :  شده تر و به يک معنا کالسيک تر شکل واضح تری گرفته است
جريان و خط ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی است که فعالً با فاشيستها 
کار ميکند و تنها نيرويش برای پيشروی در دوره انقالبی متکی شدن 

اين جريان دربرگيرنده .  به متعصب ترين و فاالنژترين نيروها است
. راست بازار آزادی، فاشيستهای ايرانی و بخشی از خود رژيم است

ديگری بستر جمهوريخواهی، 
ضد شاهی، شبه سوسيال 
دمکرات، اصالح طلب و 
مسالمت جو است که با سر 
باز کردن تناقضاتشان از 
اتحاد اوليه و نيم بند با رضا 

اين .  پهلوی فاصله ميگيرند
جريان مرکز که عمدتا با 
جمهوريخواهان تداعی ميشود، 
همان سرمايه داری سلطنت 

دمکراسی "طلبان اما با عطر 
" و جمهوری پارلمانی

ميخواهد و حاضر به سازش 
سازمان مجاهدين هم در متن تنش بين .  بيشتری در مورد فدراليسم است

راستهای سلطنت طلب و جمهوريخواه و ناسيوناليست، در رقابت با 
سلزنت طلبان تالش می کنند از هر سمت نيروهائی را بخود نزديک کنند؛ 
از حزب دمکرات کردستان تا جريانات و افراد و محافل ناراضی از 

جريان سوم جنبش کمونيستی و سوسياليستی ايران و ستون .  سلطنت طلبان
فقراتش جنبش طبقه کارگر، زنان و مردان و اردوی آزاديخواه و برابری 

اين جريان در صفحه متفاوتی کار ميکند، اهداف .  طلب و انقالبی است
 . تماما متمايزی را از نيروهای فوق دنبال ميکند

 
چشم انداز آينده نزديک، حتی با احتياط ميتوان گفت قريب الوقوع، اينست 
که برآمد جديد توده ای با اعتصابات بزرگ کارگری در صنايع بزرگ 

در دور آتی، اعتراض به گرانی و فقر و فالکت بمثابه .  ايران ترکيب شود
رکن اساسی ديگر خيزش انقالبی جای قوی تری ميگيرد و شرايط وخيم 

ترکيب و .  اقتصادی توده ميليونی زحمتکشان شهری را بحرکت درميآورد
بافت طبقاتی جنبش انقالبی و نقطه عزيمت های مادی و اجتماعی جنبش، 
شعارها و روشها و سياستها، نيروی سهمگينی برای راه حل سوسياليستی 

ما نه در داخل و نه در خارج شرايط يکسانی با نيروهای راست .  است
بويژه در داخل هنوز سران و رهبران سوسياليست و کمونيست .  نداريم

 . نميتوانند قد علم کنند اما ايندوره موقت است
 

در عين حال تقابل جامعه با وضعيت غير قابل تحمل اقتصادی و سياسی و 
روی همين خواست بهبود و تغيير در جامعه، جريانات رفرميستی و مرکز 

آنها ميتوانند از تشکيل سنديکا و احزاب و آزادی .  هم ميتوانند نيرو بگيرند
در عين حال، وجه ضد . بيان و حقوق بشر و عدالت اجتماعی سخن بگويند

سلطنتی و ضد شاهی اين بستر باضافه زمينه مادی رفرميسم، اين کمپ را 
يکی از دالئل .  بصورت تاکتيکی به سمت اردوی چپ جامعه متمايل ميکند

حمايت نيروهای اين بستر از منشور بيست نهاد صنفی را بايد اين تنش و 
 . تقابل در درون اردوی راست ارزيابی کرد

  
ميان ناسيوناليست های محلی و ناسيوناليسم ايرانی جدال باال ميگيرد و 
اختالفات و تحريک ها با ادبيات فاشيستی فضای منفی ای ايجاد خواهد 

اين نفرت پراکنی به ايجاد .  کرد که فی الحال پرده های اوليه آنرا ديده ايم
شکاف ميان مردم و صفوف مبارزه انقالبی منجر ميشود و بايد در قبال آن 

 . هشيار بود

 

  ٣صفحه   



  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٩شماره    

مجموعه اين شرايط باضافه قلب تپنده مبارزه انقالبی در 
سطوح مختلف، امکانات مساعد و نامساعدی برای کمونيست 

بويژه حضور طبقه کارگر در صحنه سياسی .  ها فراهم ميکند
کمونيست ها را قوی ميکند و قوی شدن کمونيست ها 
جريانات بسترهای ديگر و اليه های مختلف را بدرجه ای 

همانطور که همه ناگهان .  بصورت تاکتيکی چپ ميکند
مثال در خارج کشور با شکاف وسيعی که !  شدند"  انقالبی"

بين اردوی راست افتاده است، بخش مهمی از نيروی 
معترض ميتواند با همراه چپ ها و زير پرچم چپ ها به 

امکان اينکه راست فاشيست را منزوی کرد .  خيابان بيايند
ما ممکن است با شرايطی روبرو شويم .  دارد بوجود می آيد

که با نيروهای غير سوسياليست در شکست دادن آلترناتيو 
يا برای اعاده .  دست راستی و فاشيستهای آريايی همسو باشيم

مدنيت و حقوق پايه مردم عليه کودتا و ميليتاريسم و حمله 
اين همسوئی ها در .  خارجی بدرجات مختلف همسو باشيم

سياست همواره وجود دارد و در دوره انقالبی و مقاطع آن نيز 
مهم اينست هيچوقت قطبنمای اهداف .  پيش می آيد

سوسياليستی طبقه کارگر را فراموش نکنيم و هر تاکتيک و 
سياست ما در خدمت تقويت سياست کارگری و کمونيستی مان 

 . باشد
     

اما مهمتر از اين تحوالت که روی کار ما تاثير ميگذارد، خود 
امروز متکی شدن . جهتی است که بايد در مرکز توجه ما باشد

به ارگانهای انقالبی، شوراها، کانون ها و نهادهای انقالبی 
در .  يک رکن مهم تقابل با هر نوع راه حل دست راستی است

زمين اصلی بازی، آنجا که قدرت جاری ميشود، بايد 
ابزارهای پر کردن خالء قدرت را داشت و مهمتر اينست که 

تا زمانی که تناسب قوا .  بايد بدون ترديد برای آن آماده بود
بدرجه ای بيشتر بشکند که شوراها بتوانند بطور علنی قد علم 
کنند و رهبران کارگری و اجتماعی بتوانند اشکال سراسری 
تر سازمان رهبری را با اتکا به نيروی اجتماعی و طبقاتی 
ايجاد کنند، اپوزيسيون کمونيست و انقالبی موظف به پر 

 . کردن اين خالء در شرايط کنونی است
 

امروز هر صدائی از جناح چپ جامعه را بايد عليه راست 
استفاده کرد و در عين حال روی بسيج و سازمان نيروی 
واقعی سرنگونی انقالبی، نيروی وسيع طبقه کارگر برای 

 . انقالب کارگری کار کرد
 

 . متشکرم
 ٢٠٢٣مارس  ٤

! آزادی زن معيار آزادی جامعه است  

 !در موج بعدی كارگران مى آيند
 سخنرانى در سمينار نيروهای چپ و كمونيست 

 ...در استكهلم



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٩شماره    

 سخنان جان مكدونال 

نماينده پارلمان بريتانيا از حزب كارگر انگليس و مسئول 

مارس  ٨در " كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران"

 روز جهانى زن در مقابل سفارت رژيم در لندن

هرچند هواى امروز سرد و بارانى أست اما اين دومين پيكت اعتراضی 
چند ماه بعد از تشكيل .  كميته همبستگى با جنبش كارگرى در ايران است

اين كميته، در حال حاضر چند اتحاديه كارگری و تعدادی زيادى از 
دليل اينكه ما اين كميته را .  نمايندگان حزب كارگر از ما حمايت ميكنند

تشكيل داديم اين بود كه مطمئن شويم كه رژيم ايران بداند كه همبستگى 
 . توده اى با خيزش انقالبى و انقالب مردم ايران در جريان أست

 
ما اعالم ميكنيم كه زندان، شكنجه، قتل و بدرفتارى با مردم ايران قابل 

 .قبول نيست
 

چه رفتارى با انسانهای )  رژيم(ما فراموش نكرده و نخواهيم كرد كه اين 
اين (راه حل .  هم نوع ما و چه درد و رنجى به آنها تحميل كرده است

خيزش مردم در خيابانها كماكان .  در دستان مردم ايران است)  وضعيت
زنان و كارگران با هم براى بدست .  ادامه دارد و گسترش پيدا كرده است

 .آوردن آزادى مبارزه ميكنند
  

) ايران(ما كشورى نوين در .  مارس روز جهانی زن است ٨امروز 
پيام ما ساده .  ميخواهيم كه برابرى نصف ديگرش را به رسميت بشناسد

است كه خيزش انقالبى و انقالب جارى در ايران با همبستگی بين 
ما اطمينان ميدهيم كه هرگونه حمايت و .  المللی در جهان روبرو است

 .همبستگی كه در توانمان باشد ارائه خواهيم داد
 

. يكى از خواسته هاى ما اين است كه سفارت رژيم در لندن بسته شود
سفارت رژيم حق ندارد كه در اين  .  آنها هيچ حقى ندارند كه اينجا باشند

سفارت رژيم هيچ كمكى به حقوق بين الملل در .  كشور دمكراتيك باشد
. به همين دليل ما خواهان تعطيلی آن هستيم.  كشور ما نخواهد كرد

همچنين ما تاكيد ميكنيم كه تمام سران رژيم و طرفداران آنرا مورد 
نميتوانند بدون بازخواست به اعمال خود .  حسابرسى قرار خواهيم داد

ما اطمينان ميدهيم كه .  ما تك تك شان را تحريم خواهيم كرد.  ادامه دهند
آنها را براى اعمال شان كه باعث اذيت و آزار مردم در ايران ميشوند 

 .مورد حسابرسی قرار خواهيم داد
 

پيام من، همبستگی در روز جهانى زن با زنان ايران است كه انقالبى را 
 .پايه ريزى كرده اند

 
 جمال کمانگر: ترجمه

 ميليون نفر به خيابان ها آمدند ٣.۵اعتصاب كارگران فرانسه، 
 

مارس صدها هزار تن از شهروندان فرانسوی در يکی از مهم ترين  ٨و  ٧روزهای 
روزهای اعتراضی عليه اصالحات قانون بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون، در 

به گزارش کنفدراسيون عمومی کار، س ژ ت،  .شهرهای اين کشور به خيابان آمدند
 ٧٠٠بزرگترين سنديکای کارگری فرانسه تنها در پاريس تعداد تظاهرکنندگان بيش از 

ميليون نفر خبر داده است، سنديکاهای کارگری  ١.٢٨پليس از .  هزار نفر بوده است
. قاطعانه می گويند که شمار تظاهرات کنندگان و اعتصابيون تاريخی بوده است

به گفته  .ميليون نفر اعالم کرده است ٣.۵ت تعداد تظاهرکنندگان اين روز را .ژ.ث
 .دهه اخير است ۴سنديکاهای کارگری تعداد معترضان  باالترين رکورد در 

 
دو ماه است که مخالفان دولت .  دولت امانوئل ماکرون چندين هفته است که اصالحات مربوط به قانون بازنشستگی را به پارلمان اين کشور برده است

خواهند عالوه بر  سنديکاهای کارگری فرانسه می .کنند در اعتراض به قانون جديد به جز تظاهرات خيابانی در اعتصاب های سراسری شرکت می
 !زنده باد همبستگی کارگری. مارس شنبه آينده را نيز به تظاهرات سراسری اختصاص دادند ٨روز 

 



 ٦٨٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

در مطالب قبلی نوشتم، ضروريست جامعه را نسبت :  توضيح ضروری
خطر "و علم کردن "  تماميت ارضی"به مخاطرات مطرح کردن شعار 

ناسيوناليستهای "  فدراليسم"از جانب ناسيوناليسم ايرانی و "  تجزيه طلبی
نقطه عزيمت هر دو ترند ناسيوناليستی .  محلی و کرد آگاه و آماده کرد

که مداومأ در فکر بند و بست و معامله باهمند، مقابله کردن با شرايط 
اينها ميخواهند در تقابل با خيزش .  انقالبی فضای سياسی ايران است

نبايد گذاشت .  انقالبی جاری، فضای سياسی را ناسيوناليزه و آلوده کنند
در ماههای اخير ابتدا رضا پهلوی .  در اين حرکت ارتجاعی موفق شوند

به نيابت از ناسيوناليسم عظمت طلب ايران و مشروطه خواهان با 
به "  تجزيه طلبی"و علم کردن بی پايه "  حفظ تماميت ارضی"فرمول 
" تجزيه طلبان"در حال رژه و جنگ با "  دايی جان ناپلئونی"سبک 

مشروطه خواهان و پهلوی چيها برای به فروش رساندن کاالی .  است
شعار و فرمول .  ميگردند"  تجزيه طلب"بنجل ناسيوناليستی خود دنبال 

در تاريخ صد "  تجزيه طلبان"و علم کردن بيهوده "  تماميت ارضی"
ساله ايران پرچم و پالتفرم ناسيونال شوونيسم ايرانی در راستای تحميل 
و تثبيت حاکميت استثمارگرانه و ستمگرانه بورژوازی عظمت طلب 

روی ديگر سکه و به همان اندازه .  بوده و به جوانب آن پرداختيم
ناسيوناليستهای محلی به ويژه در کردستان "  فدراليسم"ارتجاعی طرح 

وارونه و "  مظلوم نمايی"فدراليستها با حق به جانبی بيشتر و .  است
تفرقه و تعصبات ملی و "  کسب حقوق ملت تحت ستم"ادعای دروغين 

: فدراليسم"در نوشته دو قسمتی .  قومی پرمخاطره ای را دامن ميزنند
پايه های سياسی و کارکرد "  نسخه جنگ و خونريزی و تباهی جامعه

قبال و در بخش اول به .  عملی طرح عقبمانده فدراليسم بررسی ميشود
سابقه طرح مسئله فدراليسم، مقوالت کليدی در ديدگاه فدراليستها 

معرفی کردن جامعه "  کثيرالملله"و "  مختلف"  ملل ومليتهای"همچون 
در ادامه و در اين بخش پايانی به نقد محورهای ديگری . ايران پرداختيم

 . از ديدگاه فدراليستها ميپردازيم
 
 عدم تمرکز، تقسيم قدرت  -٣ 

چنين وانمود ميکنند که .  استدالل ديگر عدم تمرکز و تقسيم قدرت است
عدم تمرکز قدرت و شکستن قدرت در قالبهای کوچکتر و به شکل 
فدرالى به دخالت مردم در اداره امور جامعه و استفاده موثرتر از 

اينجا ديگر فقط .  انجامد ثروت جامعه و دموکراتيزه کردن کشور مى
در .  عوامفريبى نيست، بلکه کودنى مدافعان فدراليسم در فاز نهايى است

جواب اين عوامفريبی ها انسان کافيست بپرسد؛ اختيارات بيشتر برای 
کى و چه جرياناتى؟ با مثالى ميشود اين موضوعات را بيشتر توضيح 

داران ايران قدرت  جمهوری اسالمى به عنوان حکومت سرمايه.  داد
ای ايجاد کرده و نمى خواهد هيچ جريان  متمرکز و سرکوبگرانه

در اين ميان جريانى مثل .  بورژوايى ديگری را در قدرت دخالت دهد
حزب دمکرات کردستان، که واضح است حزب بورژوائى کرد است، 
سهمى از اين قدرت را در چارچوب کردستان ميطلبد، نام آن را گذاشته 

و بر سر آن ”  فدراليسم و منافع ملى“
با دولت مرکزی دعوا دارد، واضح 
است دعوای اينها کشمکش دو بخش 
بورژوازی بر سر چگونگی 

اگر زمانى .  قدرت با هم است توزيع
جمهوری اسالمى مجبور شود اين 
تمرکز قدرت را بشکند و اداره 
کردستان را به حزب دمکرات 
واگذار کند، اين اختيارات و اين 
شکستن تمرکز قدرت به آغوش 

يعنى .  حزب دمکرات پرتاب ميشود
به جناح ديگری از ”  شکستن تمرکز قدرت“اختيارات بيشتر و 

بورژوازی محول ميشود و در اين ميان قرار نيست مردم در حاکميت 
نه .  دخالت کنند، قرار نيست شوراهای مردم قدرت را به دست بگيرند

" حاکميت بورژوايى خودی"تنها اين، کارگر و مردم کردستان را اين بار 
بورژوازی محلى از موقعيت به دست آمده عليه .  استثمار و سرکوب کند

همانطور که .  کارگر و مردم زحمتکش در کردستان استفاده ميکند
عالقمند "سخنگوی حزب دمکرات کردستان خالد عزيزی اعالم کرده، 

کرد به دست کرد اعدام "است در کردستان قدرت به دست آنها باشد و 
بهای کشمکش بر سر قدرت بين بورژوازی در مرکز و ".  شود

بورژوازی در محل را قرار است جنگ و خونريزی و به جان هم 
همين "  حکومت فدرال"انداختن مردم سر يک وجب خاک و تعيين مرز 

در راه عدم تمرکز و توزيع قدرت طبقاتى دو بخش .  مردم بپردازند
بورژوازی ميخواهند در اروميه و نقده و کرمانشاه، يا در بلوچستان و 

اند، مناسبات  خوزستان و غيره مردمى را که سالها با هم زندگى کرده
به .  اند، کارگر و مردم همسرنوشت را به جان هم بيندازند عادی داشته

همان شکلى که در يوگوسالوی و افغانستان کرده اند و امروز در عراق 
 . ميکنند

 
 دموکراتيزه کردن کشور  -٤

کشور "  دمکراتيزه شدن"گويا "  عدم تمرکز"يک وجه ديگر موضوع 
کشور ايران پهناور و "بعضى از مدافعان فدراليسم ادعا ميکنند، .  است

را "  فدراليسم"و نوشداروی "  بازمانده امپراتوری کهن و استبدادی است
اينها نميخواهند .  ميطلبد تا به استبداد عصر امپراتوری پايان داده شود

بفهمند، آرايش قدرت و ساختار حکومت به خودی خود تضمين کننده هيچ 
نوع گشايش و دمکراتيزه شدن و بهبودی در نحوه رابطه قدرت حاکمه با 

ما شاهديم کوچکترين کشورها و واحدهای دولت و قدرت .  مردم نيست
حاکمه در دنيای امروز از بسياری از کشورهای بزرگ مستبدتر و 

در کشورهای کوچکى مثل .  تر در برابر شهروندانشان عمل ميکنند خشن
کويت و بحرين و قطر هنوز نصف جامعه يعنى زنان از حق رای 

واضح است اينجا هم .  محرومند و استبداد سياه به تمام معنا حاکم است
استدالل پهناوری کشور .  منطق طبقات و نيروی طبقاتى حاکم حکم ميراند

ايران و عدم اداره آن از يک مرکز، سفاهت مدافعان فدراليسم را به اوج 
در دنيای تنگ و محدود قوميگری يادشان ميرود دنيای امروز، .  ميرساند

دنيای انفورماتيک و اينترنت و ماهواره و تکنولوژی و ارتباطات سريع 
و اداره جوامع بشری در مقياس وسيع است، قاعدتا بايد متوجه باشند که 
مساحت وسيع و پهناوری کشور نه غير قابل اداره به شکلى متمدنانه و 

به عنوان .  آزادمنشانه است و نه الزاما موجب استبداد است

 : فدراليسم
 )٢(نسخه جنگ و خونريزی و تباهى جامعه 

 رحمان حسين زاده

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 

  ٦صفحه   



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٩شماره    

يک پرنسيب عمومى مناسبتر است در کشوری مثل ايران مردم 
الحقوق  مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوی" مليتهای"منتسب به 

نکته ديگر، از نظر اينها .  در چهارچوب کشوری بزرگ زندگى کنند
گويا استبداد يک بيماری ژنتيکى است که از امپراتوری گذشته به 
جای مانده و ربطى به مناسبات طبقاتى و آن نيروی طبقاتى ندارد که 

که عليه  ٥٧پرسيدنى است به دنبال انقالب . قدرت را به دست ميگيرد
نظام متمرکز سلطنتى و بازمانده امپراتوری کهن بود، چه شد که 
باوجود تغيير سيستم حکومتى از سلطنت به جمهوری، کماکان 

واقعيت اينست که .  استبداد خشن و عريان به حکومت ادامه داد
و نه (نيروی اسالمى بنا به نياز طبقاتى سرمايه در دوره حاضر 

حاکميت استبدادی و متمرکز خشنى را )  نيازهای امپراتوری سابق
برای مثال در دوره بعد از سقوط سلطنت در مناسبات .  حاکم نمود

سياسى آن دوره، بر خالف عوامفريبى و يا ساده لوحى مدافعان 
فدراليسم، ايجاد نيمچه حکومتهای فدرالى عالوه بر ادامه استبداد در 

و توهم برانگيز، با وقوع جنگهای "  خودی"شکل و شمايل محلى و
امری که مردم ايران از آن .  قومى اوضاع را مشقت بارتر هم مينمود

ای ميداند با سرنگونى رژيم سلطنتى،  هر انسان آزاده.  اجتناب کردند
در صورت به دست گرفتن قدرت توسط طبقه کارگر و توده مردم و 
استقرار حاکميت شورايى و مردمى با پالتفرم آزاديخواهانه در 
سراسر ايران ميتوانست تضمين کننده آزادی و رفاه و حقوق برابر 

 . همه مردم در ايران باشد
 
 فدراليسم قومى يا اداری  -٥

سيستم فدرالى در آلمان و "مدافعان فدراليسم استدالل ميکنند، 
اين ديگر ".  کشورهای اروپايى و آمريکای شمالى هم پياده شده است

بحث مربوطه .  نه فاکت و تحليل سياسى بلکه عوامفريبى محض است
در رابطه با ايران دقيقا بحث بر سر فدراليسم بر مبنای مليت و هويت 

درست برعکس در .  بنديهای قومى است قومى و بحث بر سر تقسيم
مورد نظر "  تنوع ملل"آلمان و بعضى کشورهای غربى اين 

فدراليستهای ايرانى و کرد نيست که سيستم فدرالى را موجب شده 
بلکه شکلى از تقسيم بندی اداری برای اداره امور در کشور .  است

آنها، الزاما تضمين  بوده و اکثرا غيرقوميند و باز برخالف عوامفريبى
کننده دخالت مردم در اداره امور هم نبوده و در قياس با شکل اداره 

 . شورايى جامعه بسيار عقب، بوروکراتيک و دست و پاگير است
 
 فدراليسم و مسئله کرد  -٦

در نزد بسياری از ناسيوناليستهای ايرانى و کرد، فدراليسم 
ايست برای معامله و بند و بست در قبال مسئله ملى موجود در  وسيله

گرايان ايرانى و حزب دمکرات کردستان و  ملى.  جامعه کردستان
ای برای سازش و معامله بر سر  فدراليسم را دريچه جريانات مشابه،

فدراليسم .  بينند شريک شدن در قدرت در تحوالت بعدی ايران مى
حل عملى هم  مانده و ارتجاعی است، راه عالوه بر اينکه عقب

 : فدراليسم
 ) ...٢(نسخه جنگ و خونريزی و تباهى جامعه 

در .  بلکه شکاف کنونى را رسمى و نهادينه و ابدی ميکند.  محسوب نميشود
حل  راه .  هر حال مسئله کرد، يک موضوع واقعى است و جواب ميطلبد

حل درست و اصولى و قطعى اين موضوع  کمونيسم کارگری، تنها راه 
برخالف ناسيوناليستها که با سياستشان ميخواهند، تفاوت و تبعيض .  است

ملى و هويت ملى نهادينه شود و مثل استخوان الی زخم باقى بماند، از نظر 
بندی ملى و هويت  ما پايان دادن به ستم ملى الزمست به پايان دادن به دسته 

واقعيت اينست خارج از اراده ما و هر کس .  ملى و ناندانى ملى ختم شود
ديگری در نتيجه سرکوبگری دولتهای مرکزی سلطنتى و اسالمى، مسئله 

جنگ و کشتار .  است کرد به موضوع کشمکش سياسى و نظامى تبديل شده 
در مقابل .  و لشکرکشى به شهرها و محيط زندگى مردم کشيده شده است

برای شريک شدن در قدرت سالها ناسيوناليسم کرد اين موقعيت را غنيمت 
ابعاد سياسى و اجتماعى .  شمرده و وارد اين کشمکش و نزاع شده است

قضيه به شکلى است که بطور ابژکتيو جامعه بر سر آن قطبى شده است و 
ريشه اين مسئله از هر جا که باشد، .  ايم ما کمونيستها درگير اين واقعه شده

امروز به يک کشمکش سياسى و نظامى در آن جامعه تبديل شده و راه حل 
ساز باشد، که اوال به اين ستمگری  حلى ميتواند چاره  راه .  واقعى ميخواهد

دوما اين کشمکش سياسى و .  ملى و سرکوب عليه مردم خاتمه داده شود
بندی ملى و هويت ملى و تبعيض حول  سوما به دسته .  نظامى پايانى پيدا کند

با .  آن خاتمه داد و به اين ترتيب اين ناندانى ناسيوناليسم کرد هم برچيده شود
مجموعه اين فاکتورها راه واقعى اينست که به رسميت شناخته شود مردم 

از نظر ما .  کردستان مستقيما خود سرنوشت سياسى آينده خود را تعيين کنند
المللى ميتواند به اين شکل  بين  اينکار در يک رفراندم به رسميت شناخته شده

پاسخ خود را بگيرد، که مردم کردستان رای بدهند به اينکه جدا شوند و 
دولت مستقل تشکيل دهند، و يا در چارچوب ايران و در نظام سياسى 
سکوالر و غير قومى با تضمين کامل حقوق متساوی همه شهروندان به 

نتيجه چنين رفراندومى هر چه باشد بايد معتبر و به .  زندگى ادامه دهند
 . در حال حاضر ما طرفدار اين شق دوم هستيم. رسميت شناخته شود

 
 فدراليسم مردود است 

مسير .  فدراليسم طرح و حرکتى قابل اعتنا در صحنه اجتماعي ايران نيست
تحوالت سياسى و انقالبى در ايران با وجود نيروی چپ قوی ميتواند 

و چه در "  تماميت ارضی طلبی"گرايى را چه در شکل  ناسيوناليسم و ملى
و اشکال ديگر به حاشيه براند و بستر نشو و نمای "  فدراليسم"قالب 

نيروهای سياه و دست راستى ملی گرای ايرانی و عظمت طلب و 
اين مسير را بايد با حساسيت بسيار باال و .  فدراليستهای محلی را بخشکاند

نبايد .  نبايد گذاشت ويروس مليگری و فدراليسم فعال شود.  آگاهانه طى کرد
بنديهای قومى و ملى در بالکان و افغانستان و جنگ  گذاشت تجربه تلخ دسته 

تجربه سياه کنونى جامعه عراق و .  و کشتاری که اتفاق افتاد، تکرار شود
که مورد استناد ناسيوناليستهای    سناريوی فدراليزه کردن اين کشور،

 . رنگارنگ ايرانى و کرد است، نبايد سربلند کند
 

امان عليه ناسيوناليسم و فدراليسم را  حزب حکمتيست جبهه مبارزه بى
کارگران و مردم آزاديخواه و هر کس که مدنيت، سعادت، رفاه . گشوده است

و آزادی و برابری همه شهروندان ايران را ميطلبد، به تقويت اين جبهه 
"بايد اعالم کنيم.  مبارزاتى فراميخوانيم ناسيوناليسم ننگ بشريت است ، . 

تا همينجا چنين سنگربندی محکمی نشان ."  طرح سياه فدراليسم مردود است
داده است که ميتوان طرحهای  ارتجاعی ملی گرايان سراسری و محلی را 

 .*خنثی کرد
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 

 نبرد عليه خصوصى سازی
 

 سياوش دانشور 

در دولت رئيسی، نام وارونه و بی مثمائی که "  مولد سازی"بحث  :مقدمه
برای تاراج اموال عمومی تحت مديريت دولت و فروش آنها برای جبران 
کسر بودجه وزارتخانه ها برگزيده اند، قرار است صدها مدرسه و 

را با يک چرخش قلم و با تصميم و مصونيت يک ...  کارخانجات و معادن و 
واضح است در .  هيئت هفت نفره به باصطالح بخش خصوصی واگذار کنند

ايران بخش خصوصی اسم شب ابواب جمعی حکومت و سرمايه داران وابسته 
اين موضوع مجددا بحث خصوصی سازی و .  به نهادهای قدرت است

پيامدهای بالفصل آنرا برای موقعيت شغلی و کار صدها هزار کارگر به 
واقعيت اينست که جمهوری اسالمی در موقعيتی نيست که برای .  صدر ميراند

يک ميانمدت اقتصادی هم برنامه ريزی کند، ما در يک شرايط بالنسبه باثبات 
گوشه ای از نابودی بيشتر "   مولد سازی"لذا بحث .  سياسی و اقتصادی نيستيم

موقعيت اقتصادی و شغلی کارگران و تاراج اموال عمومی توسط حکومتی ها 
دولت نبايد چنين حقی داشته باشد که .  است که در اختيار دولت قرار دارند

اما اين روند .  اموال و ثروتهای عمومی را بنفع وابستگان خود بفروش برساند
تاثير مستقيم دارد و "  مولد سازی"روی کار و مبارزه طبقه کارگر و قربانيان 
يادداشتی که ميخوانيد در باره .  بايد سياست روشنی در قبال آن داشت

 . سردبير. خصوصی سازی و چهارچوب سياست ما در برخورد به آنست
 

يکی از جبهه های نبرد جنبش کارگری ايران مبارزه عليه خصوصی 
سازی بطور کلی و اعتراض و اعتصاب برای لغو خصوصی سازی 

مثالها و .  در شرکتهائی است که طی سالهای گذشته واگذار شده اند
معروف تر فراوانند؛ هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، موارد 

مجتمع نيشکر هفت تپه، کارگران قطار تراورس، خودرو سازيها، 
صنايع فوالد، شرکتهای وابسته به نفت و گاز، بيمارستانها و مراکز 
پزشکی و درمانی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، شرکتهای متوسط و 

اين روند عمال از دوره رفسنجانی و بعد از .  کوچک از آن جمله اند
جنگ ايران و عراق شروع شد و سياست اقتصادی رفسنجانی که 
پيشبرد کامل آن با مانع ايدئولوژيکی و هويتی رژيم اسالمی روبرو 

تغييرهای مکرر در . شد، در دولتهای بعدی بدرجات مختلف ادامه يافت
قانون کار، ايجاد مناطق آزاد تجاری در گوشه گوشه ايران که عمال 

قانون اساسی با   ٤٤قانون جنگل بر آنها حاکم است، اجرای اصل 
فتوای خامنه ای و تسريع اين روند در دولتهای احمدی نژاد و 
روحانی، نتايج دهشتناک خود را برای امنيت شغلی و شرايط معيشتی 

 . و کار و زندگی طبقه کارگر ايران ببار آورده است
 

 سرمايه دولتی  -سرمايه خصوصی
در بحث تقابل با خصوصی سازی شرکتها و مراکز صنعتی، همواره با 

اين نکته توسط خود ما .  يک تقابل کاذب و رتوريک روبرو بوده ايم
مرتبا تاکيد شده است که مقابله با خصوصی سازی، جدالی برسر 
مطلوبيت کارفرمای دولتی در مقابل کارفرمای خصوصی، دفاع از 
سرمايه دولتی در مقابل سرمايه خصوصی، توهم به سرمايه دولتی و 

اين نوع بحث تماما به عدم درک آنچه رخ .  مسائلی از اين دست نيست

. داده و در جريان است متکی است
برای مارکسيست ها و کارگران 
کمونيست و سوسياليست روشن 
است که مسئله اساسی نفی سلطه 
سرمايه و دولت سرمايه داری و 

مبرهن .  مناسبات حاکم موجود است
است که هر نوع جانبداری سياسی 
از يکی از اقشار سرمايه، نيروی 
طبقه کارگر را به سرباز دون پايه 
. رقابت سرمايه ها بدل می کند

واضح است که سرشت سرمايه در 
اساس خودافزائی و انباشت از طريق استثمار کار مزدی و تشديد آن 

لذا تقليل بحث به دفاع از سرمايه و مالکيت دولتی در .  بطرق مختلف است
دراين واقعيت هم .  تقابل با سرمايه و مالکيت خصوصی موضوعيت ندارد

ترديدی نيست که يک گرايش رفرميستی همواره وجود داشته است که 
مدافع سرمايه داری دولتی و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد بوده است که 

اما تعميم و بسط اين .  ما کمونيست ها بدرست با اين گرايش مخالفيم
مخالفت عملی و سياسی به هر مبارزه عليه خصوصی سازی، ميتواند به 

بحث اساسا .  دولتی ميدان دهد  -استنتاجات و تقابل های کاذب خصوصی
برسر منافع آنی و آتی کارگران و پيامدهای روند خصوصی سازی بر کار 

 .    و زندگی طبقه کارگر است
 

اولين نکته اين است که برای کارگر، برای طبقه ای که در سرمايه داری 
براساس قانون بردگی مزدی کار و زندگی ميکند، در نگاه اول تفاوتی 
وجود ندارد که کارفرمای استثمارگرش وابسته به بخش خصوصی يا 

بعبارت ديگر .  نيمه خصوصی است  -دولتی يا اشکال بينابينی نيمه دولتی
برای من مزدبگير که ناچارم هر روز نيروی کارم را برای تهيه لوازم 
زندگی به سرمايه دار بفروشم، تفاوت ماهوی وجود ندارد که اين سرمايه 

، "عدم تفاوت"اين اصل . دار به بخش خصوصی تعلق دارد يا بخش دولتی
در صورتی که پروسه تحول مالکيت از دولت به بخش خصوصی و 
برعکس، کمترين تاثيری در شرايط کار و دستمزد و مزايا و امنيت شغلی 

اما متاسفانه اينطور .  و بيمه و آينده کارگر نميگذاشت، تماما موجه بود
نيست، شايد اين فرمولبندی در ذهنيت مجرد مکانی پيدا کند اما واقعيت 

و اين تفاوت از .  جان سخت تماما متفاوت از هارمونی فکری گوينده آنست
برتری سرمايه دولتی و يا عالقه به دولت بعنوان بزرگترين سرمايه دار 
در ايران درنيامده است، بلکه حاصل يک تاريخ و تحوالت سرمايه داری 

 . و همينطور دهه های متمادی مبارزه کارگری است
 

 تحوالت سرمايه داری معاصر
يک هدف از واگذاری مراکز توليد مادی و غير مادی به بخش خصوصی، 
چابک کردن کارکرد سرمايه، کم کردن هزينه های دولت و بعبارتی که 

، برداشتن قوانين دست "کوچک کردن دولت"امروز بيشتر جا افتاده است 
و پا گير و مقررات زدائی برای حرکت سرمايه تحت عنوان تسهيالت، 
باال بردن نرخ سوددهی، کوتاه کردن دور گردش سرمايه، تعديل نيروی 
کار، زدن بيمه ها و هزينه های جاری کارفرمايان، از بين بردن 
قراردادهای دستجمعی و استخدام رسمی و مرکزی، قراردادی کردن کار 
در پريودهای کوتاه مدت تر، باز بودن دست کارفرما برای اخراج و 

بيکارسازی، حمايت دولتی با تصويب قوانينی در اين جهت 
  ٨صفحه   
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!نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى  

 ...نبرد عليه خصوصى سازی 

و جاری کردن انواع قراردادها از روزمزد و سفيد امضا و يکماهه و سه 
 . ماهه و غيره است

 
خصوصی سازی بخشی از تحوالت در تجديد سازمان کار در سرمايه 
داری است که از اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در سطح جهانی و 
در مقياس وسيع شروع شد و در کشورهائی مانند ايران نيز همين روال 

سازمان کاری که بعد از بحران دهه سی . بدرجات مختلف پيش رفته است
با اصطالح فورديسم و مديريت تيلوريستی و بعدها مديريت ژاپنی، با 
تمرکز توليد و صنايع بزرگ و با مکانيزه کردن کار و استاندارد کردن 
توليد خودکار، بويژه بعد از جنگ دوم و پاسخ به نيازهای بازسازی 

در ايندوره سوسيال دمکراسی و دولتهای رفاه . سرمايه داری شکل گرفت
و اقتصاد کينزی خط مشی حاکم و مدل رشد سرمايه داری است که در 
متن تقابلهای جهانی سرمايه داری با کمونيسم، به يک سازش با طبقه 

ايندوره با درجه ای از رفاه و حقوق کارگران، امنيت .  کارگر تن داده بود
شغلی، تعهد دولت به شهروند، برسميت شناسی حقوق و آزاديهای فردی 

با .  تا آنجا که مخل کارکرد سرمايه نباشد و افزايش مصرف همراه است
اولين طليعه های بحران و بن بست بلوک شرق و از نفس افتادن سوسيال 
دمکراسی در غرب و تعرض راست جديد در آمريکا و انگلستان، 
تاچريسم و ريگانيسم و مانيتاريسم، با عروج چند مليتی ها در بازار 
جهانی، انقالب انفورماتيک و تحوالت در توليد و سازمان کار، 
گلوباليزاسيون در کنار ايدئولوژی آنتی کمونيسم، اصل تعهد جامعه به 
فرد و تضمين جامعه برای همان تقسيم نابرابر کيک ثروت بين 

دوره ای که صنايع .  شهروندان، دوران پست فورديسم آغاز می شود
بزرگ به کشورها و حوزه های کار ارزان انتقال می يابند و قراردادهای 

بدنبال قرارداد نفتا در .  تجاری بين المللی و منطقه ای رواج پيدا ميکند
آمريکای شمالی، مثال در ماکيالدورای مکزيک کارگر با روزی دو دالر 
بجای کارگر آمريکائی و کانادائی که ساعتی سی تا چهل دالر حقوق می 

توليد انبوه با مديريت .  گرفت، ماشين فورد و کرايسلر را توليد ميکند
تيلوريستی جای خود را به تخصص حرفه ای متناسب با تحوالت 
تکنولوژيکی، و نظارت بر اجرای مقررات در سيستم فورديستی جای 

تحولی که حقوق و .  خود را به مقررات زدائی در پست فورديسم ميدهد
دستاوردهای سالهای طوالنی طبقه کارگر را در مقياس وسيع مورد 

نتيجه اين تحوالت امروز اينست که چين به بزرگترين .  تهاجم قرار داد
کارگاه جهان بدل شده و کشورهائی مانند بنگالدش و هندوستان از جمله 
مراکز توليد کاالهای شرکت های بزرگ و َمزن های بين المللی پوشاک 

در سيستم فورديستی کارفرما ميتوانست دولتی يا خصوصی باشد .  است
اما حقوق کار و باال رفتن سطح دستمزدها و قراردادهای ايمن جمعی 
عمدتا توسط اتحاديه ها و سازمانهای کارگری، جزو الينفک آن بود و به 
اين معنا برای کارگر تفاوتی نداشت که کارفرما سرمايه دار بخش 

 . خصوصی يا دولتی است
 

 شرکتهای پيمانی 
شرکتهای پيمانی يکی از نتايج تحوالت در سازمان کار است که در چند 
دهه گذشته با سرعت سرسام آوری در تمام قلمروهای زندگی مانند انگل 

شرکت های پيمانی پديده ای شبيه دالل و واسطه بين .  ها رشد کردند
کارگر نفت و ايران خودرو بعنوان مثال . کارگر و شرکت مربوطه است

ديگر استخدام رسمی وزارت نفت و مجتمع ايران خودرو نيست، بلکه 
عمدتا و امروز ميتوان گفت کسر حدود نود درصد از نيروی کار، 
مستقل از اينکه کجا کار ميکند و چه تخصصی دارد، از طريق يک 

پرستاران شرکتی، معلمان .  شرکت پيمانی واسطه مشغول به کار است
پيمانی، کارگران پيمانی و قراردادی، کارگران رسمی، انواع 

ديگر پديده ای بنام امنيت .  قراردادها، اين سيمای کنونی بازار کار است
کارگر نفت بعد از نه سال سابقه کار .  شغلی محلی از اعراب ندارد

هنوز قراردادی و پيمانی است و وزارت نفت حاضر به استخدام مستقيم 
شرکتهای پيمانی کارشان تامين نيرو در بخشهای مختلف .  آنها نيست

توليد يک پروسه واحد است که اجزای آن با تقسيم .  يک خط توليد است
کارگر نفت بعنوان مثال در هر .  کار و مديريت از هم منفک ميشود

قسمت استخراج، توليد، پااليش، سويچينگ، پايپينگ، اداری، انبار، 
کار کند، قبال کارگر نفت و استخدام رسمی وزارت ...  ترانسپورت و 

از قرارداد رسمی و مزايای استخدامی و سطح حقوقی وزارت . نفت بود
در شرکتهای ديگر و بخشهای خدماتی و درمانی و .  نفت برخوردار بود

امروز دستکم ده الی بيست شرکت .  آموزشی نيز به همين ترتيب
پيمانکاری در هر شرکت کار ميکنند که با شرکت مربوطه قرارداد می 
بندند که اين تعداد نيرو با تخصص و توانائی معين را نياز دارد و اين 

شرکت پيمانی سراغ تامين نيرو .  مقدار حقوق برای آن می پردازد
ميرود و سعی ميکند با ارزانترين قيمت نيروهای مربوطه را در هر 

در اين ميان شرکت پيمانی طرف حساب مثال .  بخش استخدام کند
وزارت نفت برای کارگری .  کارگران پايپينگ است و نه شرکت نفت

که برايش کار می کند تعهدی ندارد، بلکه با کارفرمای شرکت پيمانی 
يکی از کارگران فوالد در .  طرف است و کارگر نيز به همين ترتيب

اين زمينه ميگفت در يک محوطه شش متری حدود ده کارگر برای 
انجام وظايف مختلف کار ميکرديم و حقوق ها تا چند ميليون تفاوت 

اين .  داشت، هر يک يا دو نفر استخدام يک شرکت معين پيمانی بودند
يعنی قصابی طبقه کارگر و کارگران يک صنعت معين بين کارفرمايان 

از کاهش مرتب .  متعدد پيمانی، عواقب بسيار وخيمی ببار آورده است
حقوق و مزايای کارگری تا بيمه ها که اصوال پرداخت نمی شود، از 
عدم امنيت شغلی تا محروميت از مزايای استخدامی در شرکتی که فی 
الحال و بعضا سالها برای آن کار ميکنی، از ايجاد تبعيض رسمی و 
قانونی بين کارگران تا ايجاد رقابت و شکاف براساس محل تولد و 
مذهب و مليت و غيره، همه با هدف جلوگيری از اتحاد کارگران برای 

کارگر وقتی ميخواهد اعتصاب کند و . درد مشترک صورت گرفته است
يا از کارگر بغل دستی حمايت کند، با اين مسئله مواجه است که شما 

چرا که وجود .  استخدام شرکت ديگری هستی و به تو ربطی ندارد
شرکتهای متعدد در دل يک شرکت و محل کار واحد، نه فقط از اتحاد و 
يکدلی کارگران جلوگيری ميکند بلکه اساسا برای ارزان تر کردن کل 
هزينه توليد با تشديد استثمار و حقوق های پائين، باال بردن سطح رقابت 
و صنفی گری ميان کارگران، ممانعت از وحدت و تشکل کارگری و 
اعتراض و اعتصاب، بشدت سخت کردن کار سازمانده و رهبران 
کارگری، ايجاد ناامنی برای کارگر که هر لحظه و به هر بهانه ای 
بتوان اخراج کرد، و مهمتر رفع مسئوليت تام از شرکت مادر و 

کارگر را به .  وزارتخانه ها و ارگانهای تابعه در قبال کارگر است
شرکت پيمانی بعنوان واسطه سپرده اند و شرکت پيمانی 

  ٩صفحه   
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 ...نبرد عليه خصوصى سازی 

اين وسط سهم مهمی از دستمزد کارگر را باال می کشد و به کارفرمايان 
وجود چند ده هزار .  اين سرويس را ميدهد که قانونا تعهدی نداشته باشند

شرکت پيمانی در ايران و در رده های مختلف ميتواند يکی و فقط يکی 
شرکتهائی که بخشا توسط .  از مشکالت عديده طبقه کارگر را ترسيم کند

خود کارفرمايان با اسامی ديگری افتتاح و ثبت می شوند و هدفی جز 
دادن دستمزد کمتر، فقدان مسئوليت و ايجاد ناامنی بيشتر برای کارگر 

شرکتهای پيمانی يک زنجيره برده داری .  جهت تبعيت برده وار ندارند
مدرن است که همه جای دنيای سرمايه داری امروز وجود دارد و يک 
فرد يا يک اتاق و يک آگهی تحت عنوان شرکت ايکس مشغول بکار 

يک مشت زالو، .  است و حتی راسا کمترين تخصصی در آن کار ندارد
مفتخور، گردنه بگير، دزد وقيح، که هر ازچندگاهی اعالم ورشکستگی 
می کنند و يا با حقوق کارگران ناگهان غيب می شوند يا دستجمعی 

شرکتهای پيمانی دوقلوی خصوصی سازی !  کارگران را بيکار می کنند
و جزو الينفک واگذاری اموال عمومی به سرمايه داران بخش 
خصوصی هستند و يک وجه مهم تقابل با خصوصی سازی بناچار تقابل 

 . با شرکتهای پيمانی است
 

 بازار بورس
يک وجه ديگر اين تحوالت مالی سازی و قدرتگيری سرمايه مالی و 

بازار بورس در سرمايه داری .  بانکی و گسترش بازار بورس است
قديمی است اما در تحوالت دهه های اخير، بورس سرمايه، بورس کاال، 
فروش از طريق بورس يک نرم است و بازار بورس و شاخص های 

در اين ميان .  بورس يک رکن فعاليت اقتصادی و خبر روز است
شرکتهای صنعتی و غير صنعتی تا بيمارستان و مراکز آموزشی و 
بيشتر آنچه که در بازار مبادله می شود، امروز در بازار بورس 

تا به بحث ما .  حضور دارد و يا تدريجا بصورت سهام عرضه می شود
مربوط ميشود، در کنار شرکتهای پيمانی شرکتهای سرمايه گذاری 
متعدد نيز ايجاد شدند که کارشان اينست که سهام شرکتها، صندوق های 
بيمه و بازنشستگی را در بازار بورس سرمايه گذاری کنند و يا با 
شرکتهای معين جهت تداوم فعاليت اقتصادی سرمايه اوليه را تامين 

دست اندازی به اندوخته های طبقه کارگر و صندوق های بيمه و .  کنند
بازنشستگی و قمار با آن در بازار بورس بدون اينکه فرد خودش 

اينروزها .  اختياری بر آن داشته باشد، يک وجه ديگر اين تحوالت است
زياد با اين موضوع برخورد می کنيد که کارگران مثال معادن اعتراض 
دارند که مخالف واگذاری سهام معدن يا صندوق بيمه فوالد به بازار 
. بورس هستند و برای جلوگيری از اين اقدام دست به اعتصاب ميزنند

مثل اينست يکی آمده منزل شما را بدون اجازه شما به کسی ديگر 
اين مجموعه و !  ميفروشد و به شما قول ميدهد که برايتان سود می آورد

تبعات آن که بسياری اوقات بدور از چشم کارگر و با توافق کارفرمايان 
 . صورت می گيرد، از وجوه مبارزه کارگران با خصوصی سازی است

   
 سازمان خصوصی سازی، هيئت داوری

سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اقتصاد وظيفه واگذاری 
اين سازمان برای خصوصی .  شرکتها به بخش خصوصی را دارد

سازی در جمهوری اسالمی مواردی را در نظر گرفته که تحرک توليد 
و کسب سود و رشد اقتصادی و طبعا مديريت و توانائی و تخصص و 

ميگويم فرمال، چرا که در .  ايجاد اشتغال، از رئوس فرمال آنند
. کشورهائی که اقتصاد حساب و کتابی دارد اين هنوز رعايت نمی شود

در ايران که يک تورنمنت بچاپ بچاپ راه افتاده است و همه چيز در 
دست هزارفاميل جمهوری اسالمی است، حتی سوال کردن هم جرم 

خصوصی سازی در ايران با يک فساد گسترده و .  محسوب ميشود
نابودی مراکز صنعتی و بيمارستانی و آموزشی عجين است که بيکاری 
وسيع و به خاک سياه نشاندن صدها هزار خانواده کارگری از نتايج 

کيس هفت تپه يکی از موارد بيشتر شناخته شده است اما دهها .  آنست
مواردی که مسئله خصوصی سازی با .  هفت تپه در ايران وجود دارد

بحران حاد روبرو شده و اعتراض کارگران به يک مسئله سياسی بدل 
شده است، جمهوری اسالمی تالش کرده با مديريت مسئله عقب بنشيند و 
مواردی که چنين زوری باالی سرش نبود، هرطور مايل بوده رفتار 

اگر واگذاری يک شرکت و خصوصی سازی به هر دليل .  کرده است
فسخ شود، اين هيئت داوری ديوان محاسبات کشور است که بايد در مورد 
آن رای بدهد که افراد نشسته در اين ارگان نيز ترکيبی از اعضای اتاق 
بازرگانی و کسانی است که خط مشی اقتصادی هار بازار آزادی را 

در مورد هپکو در ماههای قبل و دشت مغان در روزهای .  تعقيب ميکنند
اما مورد .  اخير، هيئت داوری رای به بازگشت به بخش دولتی داده است

شرکت تراورس، همان .  کارگران راه آهن بشدت تاسف بار است
 ٧٠٠٠نگهداری خطوط ابنيه فنی راه آهن در کشور است که بيش از 

واگذار کردند که "  امير منصور آريا"تراورس را به شرکت . کارگر دارد
از پيشگامان مشهور اختالس و فساد سه هزار ميليارد تومانی است و 

بدنبال اين فساد و جنجال حول آن، هيئت داوری .  خود وی نيز اعدام شد
ديوان محاسبات در ارديبهشت ماه سال جاری شرکت تراورس را به 

در اين فاصله آوار خصوصی سازی .  دولت و شرکت راه آهن بازگرداند
و فساد گروه آريا برسر کارگران خراب شده بود و بدليل مسدود شدن 
حسابهای اين شرکت، کارگران برای دريافت حقوق و مزايا با مشکالت 

با اينحال کارگران اميدوار بودند که به روال بهتری .  جدی روبرو بودند
اما شش ماه طول نکشيد که همان هيئت داوری رايش را در . برمی گردند

! آبانماه عوض کرد و مجددا تراورس را به همان گروه فاسد بازگرداند
معامله ای بين دولت و کارفرما و سازمان خصوصی سازی و شرکا 
صورت گرفت و کار و زندگی و موقعيت شغلی هفت هزار کارگر وجه 

اعتصاب سراسری و مکرر کارگران ريل آهن .  المصالحه قرار گرفت
بدليل فقدان ايمنی محيط کار، حقوقهای معوق، بالتکليفی وضعيت شرکت 

 . و اعترض به اين رای هيئت داوری صورت می گيرد
 

 مخالفت با خصوصی سازی 
امروز در ميان بخشهای مختلف طبقه کارگر مخالفت با خصوصی سازی 

سرمايه، سرمايه "مسئله روشن است و با کليشه .  بشدت باال گرفته است
نميتوان به اين معضل جواب "  است و خصوصی و دولتی فرقی ندارد

فرض حاکم بر اين کليشه شرايط يکسان است، اما ديگر در دوره .  داد
فورديسم زندگی نمی کنيم، هرچند همان زمان هم شرکتهای معتبرتر 

ماحصل اين .  دولتی و بزرگ خصوصی با مراکز کوچک تر فرق داشتند
روند نابودی کارگران و تمام دستاوردهائی بوده است که طی دهه های 

مخالفت کارگر با خصوصی سازی نه از عشق .  متمادی بدست آورده اند
به دولتی شدن و کارفرمای دولتی، بلکه بدليل عواقب بالفصل خصوصی 
سازی بر موقعيت شغلی، ايمنی کار، امنيت شغلی، قراردادها، دستمزدها، 
مزايا، سياستهای توليدی، تعديل نيروی کار و حراج اندوخته های 

بعبارت ديگر کارگری که نزديک دو سه . کارگران در بازار بورس است
دهه کار کرده است و اگر شانس ياری کند و در محل کار 

  ١٠صفحه   
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در شرايط ناامن به قتل نرسد و بازنشسته شود، اميدش بيمه 
با اين روند عمدتا آواره خيابان می شوند، بيکار و .  بازنشستگی است

از زندگی ساقط و سر پيری به فردی ورشکسته بدل ميشود که هيچ جا 
در مواردی سرمايه دار همراه با سرمايه .  جوابش را نمی دهند

عظيمی فرار کرده است و يا شرکت را به فرد ثالثی فروخته است، نه 
فقط کارگر خبر ندارد بلکه مالک جديد اساسا تعهدی در قبال کسی 
ندارد و مثال ميخواهد شرکت و ماشين آالت را اوراق کند و بساز و 

به وضعيت هپکو و آذرآب و بسياری از شرکتها .  بفروش راه بياندازد
 . نگاه کنيد تا منشا اعتراض کارگران را دريابيد

 
 چه بايد کرد؟

مبارزه ای که عليه خصوصی سازی در گوشه گوشه جامعه در 
. جريان است را بايد در وضعيت کنکرت سياسی ايران ضرب کرد

تفاوت بزرگی بين مبارزه کارگران مثال هندوستان با کارگران ايران 
در ايران ما با يک بحران .  در مبارزه با خصوصی سازی وجود دارد

سياسی و حکومتی روبرو هستيم که فعال دولت هندوستان با آن روبرو 
بعبارت ديگر مبارزه عليه خصوصی سازی در ايران نه تنها .  نيست

به يک مبارزه گسترده سياسی عليه حکومت و عليه فعال مايشائی 
سرمايه گره خورده است بلکه بر اهميت تعيين کننده حضور طبقه 

 . کارگر در قلمرو سياسی در متن اين اوضاع تاکيد می کند
 

حزب حکمتيست همراه با کارگران براين خواستها بعنوان فشرده اين 
 : مبارزه و شعارهائی که بايد برجسته شود تاکيد دارد

 
شرکتهای پيمانی ملغی .  حذف شرکتهای پيمانکاری از سازمان کار  -١

 . بايد گردند
. لغو و ممنوعيت قراردادهای روزمزد و سفيد و موقت و پيمانی  -٢

استخدام رسمی با .  انعقاد قرارداد دستجمعی کارگران با کارفرمايان
 .حقوق و مزايای مربوطه در شرکت مادر

دولت موظف به قبول تعهدات .  خصوصی سازی بايد متوقف شود  -٣
و تضمين حقوقی است که در پروسه واگذاری و خصوصی سازی از 

 .  کارگران سلب شده است
کارگران مخالف واگذاری اموال عمومی، معادن، جنگلها،   -٤

کارخانجات به افراد حکومتی يا واگذاری صندوق های بيمه و 
 . بازنشستگی و سهام کارخانه و معدن به بازار بورس هستند

کارگران .  اعمال نظارت کارگران بر امور در محيط کار و توليد  -٥
خواهان اعمال نظارت کارگری بر عملکرد کارفرمايان و دولت 

 .  هستند
 

مبارزه عليه خصوصی سازی امروز پرچمی برای دفاع از منافع 
کارگری در رابطه کارگر و کارفرما و بهبود شرايط شغلی و حقوقی 

اين شعار در شرايط سياسی امروز ايران مطالبه ای .  کارگران است
سلبی است و يه يک معنا به مصاف سياستهای اساسی اقتصادی 

در عين حال در .  جمهوری اسالمی طی يکدوره بيست ساله ميرود
متن سياست امروز ايران و کشمکش برسر بود و نبود حاکميت 
اسالمی، جنبش کارگری با مطالبه نه به مالکيت خصوصی به مالکيت 
دولتی قناعت نمی کند و جدال برسر مالکيت بطور کلی را بجلو 

اين بويژه در شرايط وخيم اقتصادی ايران و نياز به يک راه حل .  ميراند ...نبرد عليه خصوصى سازی 
کارگری و سوسياليستی جايگاه اين خط مشی تاکتيکی را صد چندان تاکيد 

 . می کند
 ٢٠٢٠دسامبر  ١١

 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  

 در يک نگاه 
 

 " جايزه البرايت"در افشای نمايش فريبكارانه 

 مارس ٨عليه زنان و 
 

 رحمان حسين زاده
  

اهدای جايزه "اقدام سبک و وارونه 
نماد ارتجاع کاپيتاليستی آمريکا به "  البرايت

زنان و دختران رزمنده ايران آن هم در 
مارس، توهين بيشرمانه به   ٨روز با شکوه 

. مارس و به مبارزه شجاعانه زنان و دختران آزاده ايران است ٨روز 
انتظار اينست نهادها و تشکلها و پيشروان جنبش رهايی و آزادی زن با 
افشای اين شگرد فريبکارانه، و مردود اعالم کردن اين ترفند وارونه و 
سبک نگذارند، به سيمای درخشان جنبش آزادی و برابری زن خدشه ای 

 .وارد شود
  

 ٢٠٢٣نهم مارس 
*** 

 

 "فرمانده"اعتراف به شكست 
 

حکومتی در طرح "  فرمانده و سازمانده آتش به اختياران"نقشه خامنه ای 
مجبور " خودسران"جالد سردسته . سبعانه مسموميت دختران به گل نشست

بدون آنکه بتواند به "  افراد و گروههايی"اذعان کرد که .  به توقف آن شد
ربط دهد، البد از درون نظام دست اندرکار اين جنايات " دشمن و اسرائيل"

" اشد مجازات مسببين"با مانور آخوندی و حقه بازانه خواستار .  بزرگ اند
. اين اعتراف به شکست و تالش مذبوحانه برای سروته آوردن آن است. شد

تازه سرآغاز اعتراضات کوبنده عليه اين جنايات .  کور خوانده است
يافته در مدارس و  با تظاهراتها و تجمعات گسترده و سازمان.  هولناک است

دانشگاه و خيابان و شهر و نه تاکتيک مضر تعطيلی مدارس ميتوانيم 
آنوقت خامنه ای و همه .  جمهوری اسالمی را به لبه پرتگاه نزديک کنيم

 .ميکنيم  جانيان همکارش را محاکمه و مجازات
 

  ٢٠٢٣هفتم مارس  
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد همين امروز   

 چهارشنبه سوری؛ 

 !مقابله با جنايتكاران اسالمىفرصتى برای 
 

 امير عسگری

چهارشنبه سوری فارغ از مناسبتی که در اصل ريشه در فرهنگ 
زرتشتی دارد، در چهار دهه گذشته به روز آتش بازی و کارناوالی بدل 
شده است که در آن جوانان همراه با رقص و شادی با آتش بازی و 
پرتاب نارنجک دست ساز، انزجار خود را از جمهوری اسالمی نشان 

دهند که  دختران و پسران با رقص و شادی در کنار هم نشان می. ميدهند
 .از فرهنگ اسالمی تحميل شده جمهوری اسالمی بيزار هستند

 
امسال شرايط متفاوت است و در دل دوره انقالبی بسمت چهارشنبه 
سوری ميرويم و اين در شرايطی است که حکومت کمر به قتل دانش 
آموزان دختر در مدارس بسته و آنان را به جرم مخالفت با آپارتايد 

در شرايطی .  دهد جنسی و حجاب اسالمی مورد حمله شيميايی قرار می
که طبقه کارگر به فکر تشکل يابی است و بخشهای مختلف از کارگر و 
معلم و بازنشسته و دانشجو دست به اعتراض و اعتصاب ميزنند، 
جامعه در حال آماده سازی دوباره خود برای دوام اعتراضات انقالبی 
ميدانی و شهری در برابر حکومت اسالمی و دستگاههای سرکوب آن 

 .است
 

چهارشنبه سوری امسال در چنين 
فضايی ميتواند در عين شادی و رقص و 
زيرپا گذاشتن مقدسات حکومت که 
بسيار بجاست، به فرصتی برای 
اعتراض در محالت و کف خيابان تبديل 

ميتوان .  شود و از آن نهايت بهره را برد
در اين روز در برابر حکومت با هر 
شکل ممکن اعتراض کرد و مراکز 
سرکوب و ترويج ايدئولوژی حکومت 

بايد .  را نورانی کرد و جواب دندان شکنی به سرکوبگران خامنه ای داد
از نستالژی و خرافات ناسيوناليستی که توسط جريانات راست 
ناسيوناليست و عظمت طلب در اينمورد سرهم ميشود وقعی نگذاشت و 

 . از فرصت برای مقابله با حکومت و کنترل محالت استفاده کرد
 

پرتاب ترقه، آتش بازی، روسری سوزان، رقص جمعی زن و مرد، 
های سرکوب در  سازماندهی جوانان انقالبی محالت برای مقابله با ارگان

تواند از اقدامات چهارشنبه شب آخر سال باشد و آنرا به  کف خيابان می
 . تداوم خيزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی وصل کرد

 
از اين رو تشکل های جوانان انقالبی محالت در شب چهارشنبه سوری 

الزم است هر آنچه از دستشان بر ميآيد برای سازماندهی هرچه  ١۴٠١
تعرضی تر اين روز در جهت بدل کردن آن به ميدان مقابله با جمهوری 

 . اسالمی بکوشند
 
 ٢٠٢٣مارس  ٩
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! سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است  

روز اعتراض به صرفا هشت مارس امسال بگواه رسانه های متعدد، نه 
عدم پرداخت حقوق برابر در مقابل کار مشابه، که اين خود خواسته ای 
برحق و مهم است، که سياسی ترين روز سال با خواسته های بسيار 
شفاف تظاهرات کنندگان و نه به جوامع نابرابر تحت حاکميت سرمايه 

در تظاهراتهای  .از فرانسه تا بنگالدش و از ايران و ترکيه تا نروژ بود
روز زن در ترکيه باندورل اول را زن زندگی آزادی و دفاع از خيزش 

در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، .  انقالبی در ايران تشکيل ميداد
آلمان، سوئد و ترکيه کارگران و احزاب چپ از جنبش انقالبی در ايران 
دفاع کردند و در بسياری از جلسات و اجتماعات و سخنرانيهای اينروز 

در .  به اهميت تحول انقالبی در ايران و دفاع از مبارزه زنان اشاره شد
بيشتر کشورها تا جائی که گزارشها منتشر شدند، حمايت از برآمد 
انقالبی و زن محور در ايران در روز جهانی زن يک محور سخنرانيها 

زنان انقالبی ايران امسال در هشت مارس جهان حضور . و شعارها بود
 .   داشتند

 
بعنوان مثال رسانه های آلمان از حداقل دو تظاهرات بزرگ در 
همجوار يکديگر در برلين گزارش دادند که کمترين خواسته آنان، حقوق 

در صف مقدم اين اعتراضات، دفاع از .  برابر برای کار برابر بود
انقالب زنانه در ايران و دفاع از مبارزات قدرتمند زحمتکشان فرانسه 

برای "  رفرم در بازنشستگی"به حمالت جديد دولت ماکرون تحت نام 
هرچه بزرگتر کردن فاصله طبقاتی بين سرمايه داران و طبقه کارگر 

دفاع از خيزش انقالبی در ايران و بخصوص مبارزات قهرمانانه .  بود
زنان و محکوم کردن سرکوب وحشيانه رژيم اسالمی، محکوم کردن 

شيميائی، در تمامی تظاهراتهای روز _علی#مسموميت دختران توسط 
خيزش انقالبی و انقالب زنانه .  جهانی زن در آلمان حرف اول را ميزد

در ايران، نه تنها در ايران، بلکه در اروپا روح تازه ای به مبارزات 
 .طبقه کارگر و آزاديخواهان داده است

 
اعضای حزب حکمتيست و تشکيالت خارج کشور آن در همراهی با 

و  ٢٠٢٣مبارزات آزاديخواهانه و برابری طلبانه در روز جهانی زن 
خيزش انقالبی در ايران، در برجسته کردن و آگاهگری در باره 

اجتماعات و تظاهراتها و سمينارها و جلسات مختلف فعاالنه شرکت 
 . کردند

 
اعضای حزب حکمتيست بهمراه شورای واحد شهر کلن در مارش  :کلن

شهر کلن شرکت کرد، صدها نفر از سازمانها و احزاب چپ و 
کمونيست در اين تجمع حضور داشتند و از سوی نمايندگان احزاب از 
خيزش انقالبی ايران و انقالب جاری زنانه در ايران با شعار زن، 

اجتماع هشت مارس کلن همانند اغلب شهرهای . زندگی، آزادی دفاع شد
 . اروپا در هوای بد و سرمای شديد اما با استقبال روبرو شد

 (Omas Gegen Rechts) سازمان مادربزرگ ها عليه راست :زيگن
پيش تر در تجمع مشترک واحد زيگن حکمتيست حضور داشته و ضمن 

در تجمع برگزار شده حمايت  ١۴٠١آذر  ١۶الی  ١۴حمايت از اعتصاب 
حمايت سازمان .  خود را با شعارهای زن زندگی آزادی اعالم کردند

از مبارزات زنان در ايران، شرکت در )  مادربزرگ ها عليه راست(
جلسه اين گروه و گرفتن حمايت در صفحات اجتماعی واحد شهر زيگن و 
واحد مرکزی اين نهاد سراسری در برلين از جمله از فعاليتهای حزب 

دريافت حمايت از حزب چپ آلمان .  حکمتيست در اين واحد بود است
وستفالن با چاپ پوستر بالوگوی اين حزب و پيام -واحد جنوب نوردراين

تصويری به همراه مسئولين و رهبری اين واحد يکی ديگر از اقدامات 
همچنين .  رفقای ما از جمله رفيق فاطمه عسگری و امير عسگری بود
 Gökay)تشکيالت ما با ارتباط با نماينده مجلس حزب چپ آلمان

Akbulut)   موفق شدند که حمايت حزب چپ واحد منطقه را از
نماينده .  مبارزات زنان ايران و بخصوص از سهيل عربی بدست آورند

مارس در  ٨مجلس حزب چپ همچنين در صحنه علنی سازمان ملل در 
 .نيويورک از مبارزات آزاديخواهانه و برحق زنان ايران حمايت کرد

 
در برلين دو تظاهرات يکی از طرف اتحاديه های کارگری و  :برلين

ديگری از طرف حزب چپ و جمع ديگری از سازمانها و احزاب چپ 
در .  برگزار شدند که اعضای حزب در تظاهرات چپها شرکت داشتند
دفاع .  مجموع بيش از پنج هزار نفر در اين دو تظاهرات شرکت داشتند

از مبارزات زنان در ايران و محکوميت سرکوب وحشيانه جمهوری در 
 .هر دو تظاهرات جزو خواسته های مهم هر دو اين تظاهراتها بود

 
حکمتيست با   –کميته استکهلم حزب کمونيست کارکری :استکهلم

فراخوان برای تظاهرات هشت مارس روز جهانی زن و در دفاع از 
برابری بی قيد و شرط بين زن و مرد و روز نماد به پا خواستن زنان 
کارگر عليه نابرابری در سلوسن به همراهی ديگر کمونيستها و چپها 
پيکت اعتراضی برگزار کرد که با پرچمهای سرخ و شعارهای راديکال 

  .همراه بود
 

حزب چپ سوئد در يک آفيش تبليغاتی با عکس مهسا امينی و عنوان 
از انقالب در ايران حمايت و "  زن زندگی آزادی، حمايت از انقالب"

خواهان محکوميت خشونت رژيم و توقف آزار 

 حكمتيست  -كمونيست كارگری اطالعيه تشكيالت خارج كشور حزب 

 

 فعاليتهای حزب در روز جهانى زن

  ١٣صفحه   
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!مرگ بر حكومت كودک كش  

شهروندان، آزادی فوری زندانيان سياسی و بازداشت شدگان و حمايت 
 . سوئد و اتحاديه اروپا از کسانی شدند که ازدست رژيم فرار کرده اند

 
مارس تشکيالت حزب حکمتيست در شهر  ٨در روز   :گوتنبرگ

گوتنبرگ همراه با فعالين سازمان آزادی زن و بيش از دوهزار نفر از 
مارس که با تم  ٨مردم آزاديخواه و برابری طلب در تظاهرات کميته 

زن، زندگی، آزادی در همبستگی با مبارزات زنان در ايران شرکت 
شرکت نهادها، سازمانها و احزاب چپ ايرانی در اين تظاهرات .  نمود

حزب حکمتيست و سازمان آزادی زن با .  بسيار چشمگير بود
پالکاردهای نه به آپارتاريد جنسی، سرنگون باد جمهوری اسالمی ديده 

آفيش های زندانيان سياسی مانند رضا شهابی، سپيده قليان و .  می شد
عکسها و پوسترهای جانباختگان و اعداميهای انقالبيون در دست 

شعارهايی مانند  زنده باد آزادی زن، زنده .  شرکت کنندگان ديده می شد
باد سوسياليسم، مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران، نه روسری نه 
توسری آزادی و برابری، درميان صف احزاب و شرکت کنندگان ايران 

 . به کرات شنيده شد
 

مراسمی از طرف کانون  ٢٠٢٣مارس  ٣روز :  سمينار و جلسات
همبستگی با مبارزات مردم ايران در شهر گوتنبرگ در گراميداشت 

پروين کابلی از حزب حکمتيست در اين .  روز زن برگزار گرديد
و "  آزادی زن در گرو پيروزی آلترناتيو سوسياليستی است"مراسم با تم 

چرا انقالب جاری در ايران انقالبی زنانه نام گرفته است سخنرانی 
او در صحبت های خود با اشاره به تاريخ نوين مبارزات زنان در . نمود

تاکنون سيرتحوالت اين جنبش را تشريح نمود  ١٣۵٧مارس  ٨ايران از 
و خصوصيات جنبش آزادی زن را برای برابری و آزادی و رفاه و 
جهانی بودن آن را برشمرد و بر اين مسئله تکيه نمود که با توجه به اين 
خصوصيات به حق اين انقالب به عنوان انقالب زنانه نام گرفته و برای 
پيروزی تنها حضور يک آلترناتيو سوسياليستی در ايران می تواند اين 

اين سخنرانی با استقبال شرکت کننده گان .  جنبش را به پيروزی برساند
 . روبرو شد

 
مارس در کنفرانسی که در پالتفرم زوم ترتيب داده شده بود  ٧روز 

کادرهای حزب و فعالين کمونيست کارگری شرکت داشتند و سخنرانی 
پروين كابلی، مهين عليپور، مرسده :  سخنرانان عبارت بودند از.  کردند

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
 

تظاهرات هشتم مارس در لندن در مقابل سفارت رژيم آپارتايد  :لندن
تظاهرات لندن با وجود .  جنسی، رژيم بچه کش هار اسالمی برگزار شد

از .  هوای بسيار بد با حضور صدها مبارز و کمونيست برگرار شد
طرف حزب حکمتيست در اين تظاهرات رفيق هالله طاهری سخنرانی 

 .کرد
 

در اين تظاهرات جان مک دونالد از گرايش چپ حزب ليبر و مسئول 
کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران در دفاع از انقالب ايران 

همينطور .  سخنرانی کرد و خواهان بستن سفارت تروريستی اسالمی شد
دانيل راندال نماينده کارگران ترانسپورت در حمايت از انقالب در ايران 

اين .  و جنبش کارگری و مبارزه زنان در ايران سخنانی ايراد کرد
 .  سخنرانيها مورد استقبال وسيع شرکت کنندگان قرار گرفت

 
هشت مارس اسلو با وجود سرمای نسبتا شديد، بسيار پرجمعيت و  :اسلو

بنر .  سخنرانی ها، پارول ها و بنرها سرخ و انقالبی بودند.  راديکال بود
زن "اصلی در مراسم که از طرف برگزارکنندگان انتخاب شده بود شعار 

سخنرانی ها در مورد خيزش انقالبی و رهبری و .  بود"  زندگی آزادی
مسئله سالمت و .  نقش زنان در اين خيزش و اعالم حمايت از آنها بود

بهداشت زنان خصوصا زنان تن فروش، مسئله امنيت آنها و حمايت از 
زنانی که در زلزله ترکيه سوريه دچار خسارت مالی و جانی شده بودند 
حمايت از زنانی که زير خشونت شديد برای ايجاد درآمد از طرف 

شوند از ديگر مواردی  باندهای قاچاق به کشورهای اروپايی فرستاده می
 .بودند که در تظاهرات هشت مارس اسلو مورد اشاره قرار گرفتند

 
 

 حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری
 ٢٠٢٣ مارس ٩ -١٤٠١اسفند ١٨

 ...فعاليتهای حزب در روز جهانى زن 
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 گزارش هشت مارس روز جهانی زن
روز زن در شهرها کردستان از جمله کامياران، مريوان، سنندج، 
سقز، بوکان، بانه، مريوان و در شهرهای مشهد، تهران، کرج و 
رشت، فعاليتهائی بمناسبت روز جهانی زن و تداوم خيزش انقالبی از 
جمله برفراشتن باندورلهای روز زن، خواندن سرود، اجتماع و 

در .   تظاهرات، صدور قطعنامه و اقدامات تبليغاتی صورت گرفت
عصر روز هشت مارس چند منطقه از شهر تهران از جمله هفت 
حوض و اکباتان و ستارخان و نارمک، شهرهای کرج و رشت، 

، تجمع و تظاهرات با »روز جهانی زن«شامگاه چهارشنبه همزمان با 
حجاب،  چه با حجاب چه بی«، »زن، زندگی، آزادی«شعارهايی چون 

... ، سرود خوانی و »مرگ بر ديکتاتور«، »سوی انقالب ميريم به
 .  برگزار شد

 
در ستارخان تهران شامگاه چهارشنبه هفدهم اسفند ماه جمعی از زنان 
و مردان به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن اقدام به برپايی 

عامل هر «معترضان با سردادن شعار .  تظاهرات خيابانی کردند
 »بسيجی، سپاهی، داعش ما شماييد«و  »جنايت، حکومته حکومت

آموزان دختر  نسبت به حمالت انجام شده با گاز سمی به مدارس و دانش
اعتراض کرده و جمهوری اسالمی را عامل اين حمالت و 

در ادامه تظاهرات روز زن در  .آموزان خواندند سازی دانش مسموم
مرگ حکومت «ستارخان، معترضان اقدام به سردادن شعارهايی چون 

  .کردند »مرگ بر ديکتاتور«و  »کش بچه
 

جمعی از زنان در منطقه هفت حوض نارمک در شرق تهران نيز 
شامگاه چهارشنبه همزمان با روز جهانی زن اقدام به تظاهرات 
خيابانی و سردادن شعارهايی در حمايت از حقوق زنان و همچنين 

، »مرگ بر ديکتاتور«شعارهايی عليه جمهوری اسالمی مانند 
. کردند »زن، زندگی، آزادی«، و »بسيجی، سپاهی، داعش ما شماييد«

گيری تظاهرات روز جهانی  نيروهای امنيتی و يگان ويژه پس از شکل
زن در هفت حوض نارمک، به زنان و مردان حاضر در اين 

 .های ساچمه زن يورش بردند آور و سالح تظاهرات شايک گاز اشک
 

گوهردشت کرج نيز شامگاه چهارشنبه شاهد تظاهرات جمعی از زنان 
زنان در جريان تظاهرات شبلنه در .  همزمان با روز جهانی زن بود

 .سردادند »زن، زندگی، آزادی«گوهردشت شعارهايی چون 
 

در شهر رشت هم شامگاه چهارشنبه جمعی از زنان در چند منطقه اين 
شهر از جمله در محدوده خيابان مطهری، اقدام به تظاهرات به مناسبت 

زنان معترض در تظاهرات روز جهانی زن .  روز جهانی زن کردند
حجاب، ميريم به سوی  چه با حجاب، چه بی«شهر رشت از جمله شعار 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

معترضان همچنين با  .سردادند »زن، زندگی آزادی«و  »انقالب
راه نفس بريده، جنبش ادامه «، »مرگ بر ديکتاتور«شعارهايی چون 

به اعتراضات خود ادامه  »سوی زندگی، زنانگی، تنانگی پيش به«، »ميده
طبق ويديوهای منتشر شده جمعی از زنان نيز با تجمع در يکی از  .دادند

 »تغيير برای برابری«های شهر رشت اقدام به همخوانی سرود  خيابان
  .کردند »سرود برابری«مشهور به 

 
جمعی از زنان نيز همزمان با روز جهانی زن در مناطق مختلفی از شهر 
سنندج به برگزاری تجمع و اقدامات چون اهدای گل به زنان و پخش 

هايی درباره نقض گسترده حقوق زنان از سوی جمهوری اسالمی  بيانيه
اقدامات نمادين فعاالن حقوق زنان در سنندج در حالی انجام شد که  .کردند

فضای اين شهر از صبح چهارشنبه و همزمان با روز جهانی زن با 
های مرکزی شهر به شدت  استقرار گسترده نيروهای يگان ويژه در خيابان

های پايانی چهارشنبه  نيروهای امنيتی و يگان ويژه تا ساعت.  امنيتی بود
 .های اصلی سنندج مستقر بودند شب همچنان در ميادين و خيابان

 
جمعی از زنان نيز روز چهارشنبه همزمان با روز جهانی زن اقدام به 

هايی درباره حقوق زنان در سقز، شهر  های اعتراضی و بيانيه پخش بيانيه
صبح هشت مارس نيز جشنی بمناسبت روز  .زادگاه مهسا امينی، کردند

 .زن در يکی از سالنهای ورزشی شهر اجرا شد
 

در شهرهای بوکان، بانه و مريوان نيز اقداماتی از سوی جمعهای مدافع 
در تعداد ديگری از .  حقوق زن در بزرگداشت روز زن برگزار شد

های پراکنده،  شهرهای ايران نيز عصر و شامگاه چهارشنبه شاهد تجمع
 .شعارهای شبانه و اقدامات نمادين به مناسبت روز جهانی زن بودند

 
 های دولتی مقابل مجلس تجمع اعتراضی کارگران شاغل در دستگاه

اسفند جمعی از کارگران دولت از جمله کارگران شاغل در  ١٣روز شنبه 
با تجمع مقابل مجلس خواستار حذف بند )  زردها کاله(وزارت نيرو 

تعيين دستمزد برای تمام :  اين کارگرانبه گفته .  غيرقانونی بودجه شدند
کارگران کشور، چه در بخش خصوصی شاغل باشند و چه در دولت، 

ی شورايعالی کار است و نبايد افزايش دستمزد کارگران دولت در  برعهده
ی مزايا و امکانات  از همه:  گويند کارگران می.  اليحه بودجه مشخص شود

ی کارمندان  خواهند افزايش مزد ما را به اندازه دولت محروميم اما می
پس از آن، کارگران مقابل .  ست عدالتی درنظر بگيرند، اين نهايت بی

طرح طبقه بندی ما از سال :  گويند ها می وزرات نيرو رفتند؛ نمايندگان آن
در وزارت نيرو معطل مانده است؛ انتظار داريم به سرعت اين طرح  ٩٩

 . اجرايی شده و موجب افزايش حقوق ما شود
 

  ١٥صفحه   های مختلف شهرداری ياسوج مقابل  تجمع کارگران بخش

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 استانداری
کارگران شهرداری ياسوج برای چندمين  ١۴٠١اسفندماه  ١٣روز شنبه 

ماه حقوق معوقه خود  ٨بار در ماه اخير در اعتراض به عدم پرداخت 
کارگران شهرداری ياسوج که از مردادماه و شهريورماه .  تجمع کردند

تاکنون حقوق معوقه دارند بعد از اينکه از تجمع خود جلوی شورای 
شهر نتيجه ای نگرفتند، اين بار جلوی استانداری تجمع کردند، اين 
دومين بار است که کارگران جلوی استانداری تجمع می کنند و هنوز در 

 .بالتکليفی به سر می برند
 

سال انتظار کارگران شهرداری ايرانشهر برای دريافت عيدی و  ١۴
 سنوات

ماه   ۵کارگران شهرداری ايرانشهر در آستانه سال نو به دنبال وصول 
. سال عيدی و سنوات پرداخت نشده خود هستند ١۴حقوق معوقه و حدود 

جمعی از کارگران مجموعه شهرداری ايرانشهر که در بخش خدمات، 
کنند، از عدم پرداخت مطالبات معوق  نشانی کار می فضای سبز و آتش 

ماه مزد معوقه   ۵اين کارگران که در حال حاضر .  خود خبر دادند
سال است که از شروع به کار ما  ١۴االن :  گويند طلبکارند، در ادامه می

گذرد اما شهرداری اعتقادی به پرداخت عيدی و  در شهرداری می
 .سنوات ندارد

 
 تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی شوش و اهواز

اسفند جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين  ١۴روز يکشنبه 
اجتماعی شهرستانهای شوش و اهواز در اعتراض به وضعيت نامناسب 
معيشتی و عدم رسيدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات تأمين اجتماعی 

جمعی  نيزاسفند  ١۶شنبه  روز سه. شهرهای مربوطه دست به تجمع زدند
از بازنشستگان تأمين اجتماعی اهواز مجددا در مقابل اداره کل تأمين 
اجتماعی خوزستان در اهواز دست به راهپيمايی و تجمع اعتراضی 

 .زدند
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استانها
، جمعی از بازنشستگان مخابرات استانها ١۴٠١اسفند  ١۵روز دوشنبه 

در سراسر کشور در اعتراض به تنازل آيين نامه استخدامی و پرسنلی 
  مخابرات، افزايش حق السهم بيمه تکميلی و عدم رسيدگی به ديگر

 .شان در مقابل شرکت مخابرات اين استانها دست به تجمع زدند مشکالت
 

 اعتراض معلوالن در مقابل سازمان برنامه و بودجه 
، جمعی از معلوالن و اعضای ١۴٠١اسفندماه  ١۴روز يکشنبه 

هايشان و مديران مراکز نگهداری و توانبخشی و مثبت زندگی  خانواده
ماهه و عدم  ٨بهزيستی، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات 

پاسخگويی سازمان برنامه و بودجه به مطالباتشان، مقابل اين سازمان 
در روزهای اخير، کمپين معلوالن با توجه .  تجمع اعتراضی بر پا کردند

درصد  ۵٠بار معيشتی افراد دارای معلوليت، حدود  به وضعيت اسف
معوقه، حذف رديف، و عدم اراده سازمان برنامه و بودجه برای   بودجه

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

های معوقه و رسيدگی به مطالبات معلوالن فراخوان  پرداخت بودجه
 .تجمع اعتراضی داده بود

 
 بهاالدين ملکی، معلم بازنشسته در سنندج بازداشت شد

اسفند در جريان  ١۶شنبه  مند معلمان صبح سه بازداشت و سرکوب هدف
برگزاری تجمع اعتراضی معلمان نسبت به حمالت شيميايی به مدارس 

اسفند،  ١۶بنا بر گزارش منتشرشده، روز .  دخترانه ادامه داشت
نيروهای امنيتی بهاالدين ملکی، معلم بازنشسته، اهل سنندج را بازداشت 

تا اين لحظه از وضعيت اين معلم .  و به مکانی نامعلوم منتقل کردند
شنبه نيروهای  چنين صبح سه هم.  بازنشسته اطالع دقيقی در دست نيست

سرکوبگر حکومت در پاسخ به تجمع معلمان مقابل اداره آموزش و 
ای استفاده کردند و  های ساچمه آور و گلوله پرورش سنندج از گاز اشک

بنا براين .  معلمان معترض به وضعيت کنونی را مورد حمله قرار دادند
های  کم دو معلم در سنندج بر اثر شليک گلوله گزارش تا اين لحظه دست

تر تجمع معلمان در اعتراض به  قرار بود پيش.  ای زخمی شدند ساچمه
آموز،  وضعيت نا امن مدارس و تداوم حمالت شيميايی به دختران دانش

در محوطه اداره آموزش و پرورش سنندج برگزار شود، اما به دليل 
سنندج  »اکباتان«بسته بودن درب اداره آموزش و پرورش در خيابان 

 .برگزار شد
 

 نفر از اعضای هيئت مديره انجمن صنفی معلمان سنندج  ۶بازداشت 
در جريان اعتراض معلمان مورد هتاکی و هجوم نيروهای انتظامی و 
لباس شخصی قرار گرفتند که طی آن تعدادی که هويت چهار نفر آنها 
محرز است مورد اصابت گلوله ساچمهای قرار گرفتند همچنين يک نفر 
ديگر از معلمان بهنام وريا کريمی نيز بازداشت و به پليس امنيت منتقل 

اعضای هيات مديرە انجمن که برای پيگيری وضع دوستان .  شدند
بازداشتی به پليس امنيت مراجعه کردە بودند، که متاسفانه دو نفر ديگر 
از اعضاء هيات مديرە آقايان کمال فکوريان و جبار پاکزاد هم بازداشت 

ها آقايان مختاراسدی در منزلش و آقای عابد  در ادامه بازداشت.  شدند
 .احمدی مقابل پليس امنيت بازداشت شدند

 
 بازداشت دمحمعلی زحمتکش و غالمرضاغالمی کندازی

دمحمعلی زحمتکش بازرس ارشد انجمن صنفی معلمان فارس 
ی اين انجمن روز سه شنبه  وغالمرضاغالمی کندازی عضو هيأت مديره

معلم  17در جريان تجمع اعتراضی معلمان، همراه  ١۴٠١اسفند ماه  ١۶
و أانش آموز مقابل درب اداره کل آموزش و پرورش فارس توسط لباس 

بازداشتی ها همان روز بعد از ساعاتی آزاد .  شخصی ها بازداشت شدند
اسفند ماه البرز نيز آقای  ١۶در تجمع اعتراضی فرهنگيان روز .  شدند

 .رحمان عابدينی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است
 

 زندانی سياسی در اهواز را تاييد کرد ۶قوه قضائيه احکام اعدام 
وابسته به قوه قضائيه جمهوری اسالمی، صبح  »ميزان«خبرگزاری 

زندانی سياسی در اهواز به اعدام خبر  ۶اسفند از محکوميت  ١۵دوشنبه 
بنا به اين گزارش، دادگاه اسالمی اهواز علی مجدم، دمحمرضا مقدم، .  داد

معين خنفری، حبيب دريس، عدنان غبيشاوی و سالم موسوی که در 
توسط اداره اطالعات در اهواز و شهرهای اطراف  ٩٧و  ٩۶های سال

 .آن بازداشت شدند را به اعدام محکوم کرده است
 

*** 
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روز زن، در حمايت از اعتراض به ترويسم شيميائی، آتش زدن بنرهای 
 . حکومتی و بستن جاده با روشن کردن آتش ادامه داشت

 
اسفند همزمان با اعتراض سراسری به حمالت شيميائی به   ١٦امروز 

مراکز آموزشی، به دبيرستان دخترانه در شهر ريجاب در شهرستان 
داالهو، به هنرستان نمکی در سنندج، به دبيرستان سميه در شهر ناغان 
چهارمحال و بختياری، به يک دبستان دخترانه در زاهدان، به مدرسه 
اعتصام در کرمان، چند مدرسه در شهرستان دامغان، يک مدرسه در 
شهرستان گتوند خوزستان و به خوابگاه دخترانه دانشگاه ميبد يزد حمله 

بامداد .  نفر از مسموم شدگان بيمارستانی شدند  ٧٠مجموعا .  شيميائی شد
شب گذشته نيز به دانشگاه محقق اردبيلی حمله شيميائی شد و از خروج 
دانشجويان ممانعت بعمل آمد و امروز حراست دانشگاه ضمن تکذيب 

همينطور .  حمله، بدليل درج خبر تعدادی از دانشجويان را احضار کرد
امروز در چند ايستگاه متروی تهران مسافران دچاز تنگ نفس و سرفه 
ميشدند و از بوی بد و حالت تهوع معلوم بود که گاز در محل پخش شده 

 .  است
 

حکمتيست به اعتراض معلمان و دانشجويان   –حزب کمونيست کارگری 
اين حمالت .  و دانش آموزان و خانوادها و مردم انقالبی درود ميفرستد

تروريستی کار حکومت است و بايد راس حکومت و ارگانهايش را 
. مورد حمله قرار داد و هيچ سناريوی سرهم بندی شده ای را قبول نکرد

بويژه بايد در مقابل خط منحط اصالح طلبان که تالش دارند با بحث 
دست حکومت را پنهان کنند و از آنها طلب "  افراد متحجر و سرخود"
فردا در روز جهانی زن .  کنند، قاطعانه فاصله گرفت"  اجرای عدالت"

بر تداوم خيزش انقالبی برای آزادی و برابری و عليه تروريسم شيميائی 
با حمالت شيميائی خيزش انقالبی متوقف .  حکومت تاکيد می کنيم

 . نميشود، عزم ما برای بگور سپردن حکومت اسالمی جزم تر ميشود
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 آزادی برابری حکومت کارگری

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٣مارس  ٧ -١٤٠١اسفند  ١٦

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"اسفند با فراخوان   ١٦امروز 
و حمايت دانشگاه ها، دانش آموزان انقالبی، اوليای "  فرهنگيان ايران

دانش آموزان و نهادهای صنفی در اعتراض به حمالت سريالی شيميايی 
به مراکز آموزشی، اجتماعات بزرگ و کوچکی در شهرهای اصفهان، 
شيراز، سنندج، سقز، مريوان، مشهد، کرج، الهيجان، رشت، بابل، 

آباد ممسنی، سجاسرود زنجان،  هرسين، کاشمر، اهواز، اليگودرز، نور
بوشهر، همدان، جلفا، کازرون، نيشابور، کرمانشاه، ساری، بجنورد، 

در تهران که قرار بود .  تاکستان، قزوين، ياسوج و تهران برگزار شد
مقابل مجلس اسالمی اجتماع برگزار شود، نيروهای سرکوب با مسدود 
کردن راه ها و حمالت شديد به اجتماعات بيش از دو نفر از اجتماع 

با اينحال معلمان و خانواده های .  معلمان و معترضين ممانعت کردند
دانش آموزان و معترضينی که تا ساعت اوليه جمع شده بودند در 
خيابانهای اطراف برای مدت کوتاهی دست به راهپيمائی زدند و از جمله 

مرگ بر طالبان، چه در "و "  کش مرگ بر حکومت بچه"شعارهای 
 .سر دادند" ايران چه افغان

 
نيروهای امنيتی در شهرهای سنندج، سقز، مريوان، رشت، کرج، 
اصفهان و نيشابور بعد از اينکه نتوانستند مانع تجمع شوند به اجتماعات 

در سنندج با شليک گاز اشک آور و گلوله های ساچمه .  حمله ور شدند
در سنندج معلم بازنشسته بهاالدين .  ای حداقل دو نفر را زخمی کردند

ملکی، در شيراز دوازده معلم و هفت دانش آموز را بازداشت کردند که 
در مشهد حضور زنان معلم چشمگير بود و از .  ساعاتی بعد آزاد شدند

همان ابتدا با اسپری فلفل و فحاشی و هل دادن و بهانه ترافيک از اجتماع 
در گيالن درب اداره آموزش و پرورش محل اجتماع .  ممانعت کردند

معلمان و دانش آموزان را بستند و برای ممانعت از تجمع با زدن گاز 
تجمع کنندگان اما .  فلفل به اجتماع موجب سرفه شديد معترضين شدند

ايستادند و ضمن محکوميت شديد حمالت سريالی شيميائی به مدارس و 
دانش آموزان و گراميداشت روز جهانی زن، عليه توطئه ارتجاعی به 

در اين اجتماع شعارهای .  تعطيلی کشاندن مدارس دخترانه سخن گفتند
در .  سر داده شد"  معلم می ميرد ذلت نمی پذيرد"و "  زن زندگی آزادی"

بيشتر شهرها لباس شخصی ها و نيروی انتظامی و پليس با استفاده از 
گاز فلفل و باتوم و هل دادن و هتاکی شديد با معترضين برخورد 

 . ميکردند
 

در دانشگاه های مختلف نيز شعار نويسی، اجرای پرفورمنس 
دانشگاه علوم .  اعتراضی، اجتماع و تظاهرات و سخنرانی برگزار شد

پزشکی تبريز و دانشگاه عالمه اجتماعات بزرگی برگزار کردند و 
حراست دانشگاه عالمه با ايجاد درگيری با دانشجويان و هتاکی تعدادی 

 . از دانشجويان معترض را بازداشت کردند
 

اسفند شعارنويسی عليه حکومت بچه کش، در گراميداشت   ١٦امروز 

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 اعالميه حزب حكمتيست 

 

 اعتراضات سراسری عليه حمالت شيميائى به مراكز آموزشى

 حمالت شيميائى امروز هم ادامه يافت
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 جايزه مادلين آلبرايت به زنان ايران«در باره اهدای 
مارس،  ٨روز  . دولت آمريکا در روز جهانی زن فيلی ديگر هوا کرد

که با    »٢٠٢٣المللی زنان شجاع  جايزه بين«در مراسم اعطای 
ميزبانی جيل بايدن، همسر جو بايدن رئيس جمهوری آمريکا و آنتونی 
بلينکن وزير خارجه در کاخ سفيد برگزار شد، جايزه افتخاری 

 . به زنان مبارز ايران اهدا شد »مادلين آلبرايت«
 

فردی خشن، بی روح و .  اسم مادلين البرايت مو بر بدن راست ميکند
قاتل که نقش مهمی در جنگهای آمريکا و تحميل تحريمها و کشتارهای 

گفت قتل بيش از نيم ميليون کودک  جمعی داشت و خونسردانه می
من ”برای تحميل قدرقدرتی آمريکا ارزش دارد و بهای زيادی نيست؛ 

فکر می کنم اين انتخاب بسيار سختی است، اما بها، ما فکر می کنيم، 
 ”.ارزش آن را دارد

 
حاال زنان آزاده و انقالبی در ايران چه نسبتی با اين قاتل دارند؟ اين 
جايزه افتخاری برای زنان در ايران نه فقط افتخار ندارد بلکه توهين 

اين جايزه را بايد به واحد خواهران زينب .  به شعور مردم تلقی ميشود
و کماندوهای زن ارتش سرکوب خامنه ای ميدانند که در کنار 
همکاران مذکرشان به زنان مبارز حمله ميکنند، می کشند و مثل 
مادلين فکر ميکنند برای بقای نظام و اسالم ارزش آن را دارد و بهای 

 . زيادی نيست
 

دولت آمريکا با اين بازی در کاخ سفيد با جمهوری اسالمی به زبان 
زنان بهانه اند، رژيم مخاطب و .  زرگری ديپلماتيک حرف ميزند

تا به جنبش انقالبی و زنان در ايران برميگردد، نه اهداف .  نشانه است
خواهانه اين جنبش، هيچ نسبتی با کابوس  و نه انسانيت و منش آزادی

اين بساط فريب را جمع .  مادلين البرايت قاتل کودکان و زنان ندارد
 !کنيد

 
 ٢٠٢٣مارس  ٩
 

 !مقاومت بى فايده است، شكست خورده آيد
اينها گروه و تيمهای مانور !  اين قيافه های پر از کينه و عقده را ببينيد

. اند، همانها که در دو ساعت مهسا را کشتند »تذکر لسانی«ضد زن 
نام جديد گشت ارشاد است که با اين قيافه عجيب و  »تذکر لسانی«

اين پياده نظام جنگ .  دربيافتند »بی حجابی«غريب، قرار است با 
شيميايی عليه زنان و دختران دانش آموز است که ميخواهد روی دوش 
آن توحش و تروريسم جمعی، عقب نشينی های الزم را به زنان و 

بعبارتی دقيقتر، ميخواهد دستاوردهای تحميل شده .  جامعه تحميل کند

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

 يادداشتها،
 

 سياوش دانشور

خيزش انقالبی از جمله پرت کردن حجاب اسالمی و عادی شدن نسبی بی 
 . حجابی را بازستاند

 
ترهای اينها را در تابستان امسال حسابی  زنان جسور و نسل جديد بزرگ

در شهريور ماه چنان شوريديم که هنوز کابوس آن بر عمارت .  ادب کردند
حاال اين مترسک ها و امثال آنها در کارخانجات و .  اندازد اسالم رعشه می

ترساند بلکه شمايل کريه و  ادارات و مدارس، زن و مرد انقالبی را نمی
وحشت فاشيسم و ضدانقالب را از اراده بزرگ جامعه برای تغيير می 

 .بينند
 

اين مزدوران بی ادب و خشن و ! مقاومت بی فايده است، شکست خورده آيد
دخالت در زندگی .  بدهند »تذکر«آموزش ديده غلط ميکنند به کسی 

اينها اما برای حمله به زنان و !  خصوصی و نوع پوشش مردم ممنوع
 .ارعاب جامعه آمدند و الزمست درجا جواب الزم و درخور را بگيرند

 
 ٢٠٢٣مارس  ٩

 كدام تاكتيک؟

 اعتصاب و اعتراض نه خانه نشينى
يک هدف جمهوری اسالمی از حمالت شيميائی به مدارس و مراکز 
آموزشی خانه نشين کردن زنان و دانش آموزان دختر و از صحنه حذف 

سياست تعطيلی و .  کردن بخش مهمی از نيروی فعاله خيزش انقالبی است
نرفتن دانشجويان و دانش آموزان به دانشگاه ها و مدارس در خدمت اهداف 

معلمان بدرست سياست اعتصاب و اعتراض را .  جمهوری اسالمی است
اعتصاب بايد با اعتراض و پس .  برگزيدند و مورد حمايت قرار گرفتند

 .راندن حکومت ترکيب شود
 
 ٢٠٢٣مارس  ٦
 

 !داخائو فاصله زيادی نداريم#آشويتس و #تا 

 رژيم را بكوبيم و در قبال فرضيه های انحرافى هشيار باشيم
حمله شيميايی به شهروندان بيدفاع در محيطهای آموزشی، ماهيتا با 

اين گازها را مقداری .  اقدامات نازی ها در آشويتس و داخائو تفاوتی ندارد
تقويت کنيد به صحنه های بمباران مردم بپاخاسته سوريه با بمب های بشکه 
ای توسط بشار اسد و بمباران شيميايی مردم بيدفاع حلبچه توسط صدام 

دولتهای سرمايه داری در جنگهای دودهه اخير بسيار بيشتر . حسين ميرسيد
 .جلو رفتند و از اورانيوم رقيق شده و بمب فسفری هم استفاده کردند

 
حمالت تروريستی گسترده با استفاده از گازهای مسموم کننده، که بطور 
عجيبی نميتوان ردی از خصوصيات آنها، سازندگان و نهادهايی که امکان 
دسترسی به اين نوع سالح را دارند کشف کرد، ماهيتا فرقی با اتاق گاز و 

تفاوت تنها در ميزان و غلظت سم استفاده .  کوره آدمسوزی فاشيستها ندارد
تروريسم سازمانيافته دولتی   -اين بيو.  شده است، اما ماهيت عمل يکی است

 . است
 

  ١٨صفحه   عليرغم طرح فرضيه های مضحک و دنباله روی آگاهانه و 
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ناآگاهانه عده ای از اين فرضيات، حکومتی ها حتی نميخواهند پنهان 
دليل برای اين .  کنند که اين اقدامات توسط آنها صورت گرفته است

ادعا اينست که هر روز در دهها شهر به مدارس و دانشگاه و خوابگاه 
حمله ميشود، يکنفر حين عمل دستگير نميشود، هيچ ردی از آثار جرم 
نيست، اما با توحش تمام به پدر و مادر دانش آموز مسموم شده 
تعرض می کنند و در هر مورد توجيهی توسط امنيتی ها دست و پا 

 .ميشود
 

حمالت شيميايی و تروريستی سازمانيافته حکومتی به مردم و اساسا 
زنان و دانش آموزان مدارس دخترانه، ادامه سياست مقابله با خيزش 

سياست اردوی .  انقالبی و يک رکن سياست جنگ بقای حکومت است
انقالبی نميتواند چيزی کمتر از درهم شکستن اين ضد حمله و خرد 

سخنان خامنه ای برای .  کردن دندانهای تيز و خونين حکومت باشد
بانيان اين اقدامات باندازه همين حمالت  »شناسايی و مجازات«

منتظر کمدی اکتشافات محيرالعقول .  جنايتکارانه آزاردهنده است
 ! باشيد »سربازان گمنام امام زمان«
 

از پيش نيز باندازه کافی داستان پليسی جنايی و فرضيه های مختلف 
که يک جريان اسالمی اند و معتقدند هر  »هزاره ها«:  طرح شدند

که از حکومت  »خودسرها«.  هزار سال يکبار بايد اتفاقی مهم رخ دهد
. حرف شنوی ندارند و دست به اقداماتی مانند قتل و غيره ميزنند

که کاسه داغ تر از آش خامنه ای هستند  »تندروهای درون حکومت«
مانند موئتلفه و مهديون و نوع مصباح يزدی که ميخواهند کال زنها را 
خانه نشين و از اجتماع دور کنند، حزب توده و اصالح طلبان در 

يا . پروراندن اين نوع سناريو حق استادی بر طرح کنندگان اخير دارند
 .  از داعش و وهابی و دولت اسرائيل اسم برده شده است

 
از نظر ما اين فرضيات مجموعا مهمل اند، خاصيتی جز وقت خريدن 
و سرگرمی برای مردم و مهمتر برگرداندن توجه مردم به بيرون 

هدف اساسی اين فرضيات اينست که کار حکومت .  حکومت ندارد
نيست، چرا بايد حکومت دست به چنين کاری بزند، منطقی نيست و با 

اگر اين فرض را قبول کرديم، آنوقت وارد پله !  عقل جور درنمی آيد
از حکومت قاتلين و مسببين  »اجرای عدالت«خواست :  دوم می شويم

يک خط اصالح طلبانه کامل که هم خامنه ای .  تروريزه کردن جامعه
و نظام را از زير فشار انتقاد و اعتراض بيرون می برد و هم قاتل را 

برخی بيانيه ها و نامه های .  به دادستان و مدعی العموم ارتقا ميدهد
. منتشر شده با امضای وسيع اصالح طلبان همين خط را دنبال ميکند

رفع «آنوقت شبه معترض در اين قالب ميخواهد حکومت از خودش 
کند، يعنی سران سه قوه محکوم کنند و عامالن و آمران را  »شبهه

عجب دنيای گل و بلبلی است، اعاده حيثيت !  بازداشت و مجازات کنند
 ! از فاشيسم

 
خامنه ای و سازمانهای :  خط سياسی درست و بی اما و اگر اينست

امنيتی تحت مسئوليتش طراح و بانی و مجری و لجستيک کل اين 

جمهوری اسالمى با تروريسم بيولوژيكى به جنگ انقالبيون آمده است 

اين يک جبهه تعرض ضد انقالب اسالمی .  تروريسم عليه شهروندان هستند ...يادداشتها 
 . به زنان و خيزش انقالبی برای بازسازی سنگرهای فروريخته است

 
نميخوايم دقيق ترين شعار و سياستی است که _کش_بچه_حکومت#شعار 

: سياست ما اينست.  مردم فهيم ايران در قبال اين واقعه تاکنون طرح کردند
 . رژيم را بکوبيم و در قبال فرضيه های انحرافی هشيار باشيم

 
آيا اين اقدامات .  يک سوال ميماند که بعناوين مختلف در فضا چرخ ميزند

تروريستی طرحی برای انحراف اذهان عمومی و بازی دادن آنها برای 
اجرای يک طرح بزرگتر مثل آزادسازی بيشتر قيمت ها و معامله با دول 
غربی نيست؟ يعنی در شرايطی که شما داريد برای يک امر واقع نبرد 

 ! ميکنيد همزمان در سنگرهای ديگری به شما تهاجم شود
 

و افزايش سرسام آور نرخ دالر و سياستهای اخير  »مولد سازی«طرح 
دول غربی در قبال جمهوری اسالمی چنين فرضيه ای را بدرجه ای موجه 

بنظر من اين بحث در عين وجود عناصری از حقيقت در آن .  نشان ميدهد
اين .  بی ربط به سياست واقعی و سواالت مهم امروز رژيم اسالمی است

سياست فوق، .  در يک دوره انقالبی است »اکونوميستی«ديدگاهی زيادی 
طرح و برنامه کل بورژوازی ايران در حکومت و در اپوزيسيون بوده و 
هست که از دوره رفسنجانی تا امروز قدم بقدم اجرا شده و هر دولت 

اصالح طلبان .  بورژوايی ديگر هم کمابيش همين مسير را دنبال ميکند
موضوع مرکزی امروز برای .  کاسه داغ تر از آش همين سياست اند

حکومت اقتصاد نيست، بلکه سياست بقای حکومت است، منافع آتی و 
درازمدت اقتصادی طبقه سرمايه دار ايران در گرو کوبيدن انقالب و به 

 .خانه فرستادن مردم است
 

قطب نما را گم نکنيم، هدف اين فرضيه ها مهندسی افکار عمومی و 
توجه داشته .  پاشاندن نيروی اعتراضی بالقوه و بالفعل عليه اين فاجعه است

باشيم که رژيم به يک گام عقب نشينی ما رضايت نميدهد، تعرض ميکند، 
خامنه .  ميکشد، نابود ميکند، تا جايی که برای مدتها نتوانيم کمر راست کنيم

ای را هيتلر خطاب کنيد، رژيم ايران بطور علنی و مقابل چشم جهانيان 
پرده هايی از آشويتس و داخائو را بازسازی می کند، به آنها فرصت ندهيم، 

 . طومارشان را برچينيم
 

اسفند همه جا همراه با معلمان و دانش آموزان دست به  ١۶فردا سه شنبه 
سراسر ايران بايد جنبش انقالبی عليه حکومت فاشيست و .  اعتراض بزنيم

 !بچه کش بپاخيزد
 
 نميخوايم_کش_بچه_حکومت#بکشم _نفس_نميتوانم#
 شمايی_ما_داعش_سپاهی_بسيجی#
 تروريسم_بيو#

 ٢٠٢٣مارس  ٦ -١۴٠١اسفند  ١۵
 

 !وقتى قاتل دادستان ميشود
شناسايی «خامنه ای که گويا در خواب زمستانی بوده، بيدار شده و خواهان 

آدم  .برای حمالت شيميايی به مدارس دخترانه شده است »و اشد مجازات
  ١٩صفحه   کسی .  کهير ميزند از اين همه وقاحت و تحقير شعور مردم
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که حکومتش بانی و سازمانده حمالت روزانه به دهها مدرسه است، 
قاتل، دادستان شده است، دو روز .  گويد سخن می »اجرای عدالت«از 

 .ديگر سناريوی دست ساز و قالبی شان را ببينيد
 

اگر حرف خامنه ای را باور کنيم، بايد خود وی و مجتبی و عوامل 
 !محکوم کرد »اشد مجازات«سپاهی و بسيجی و داعشی را به 

 
خواهند  از ظرفيت اعتراض و هشياری جامعه ترسيده اند و می  !مردم

. توی دهان خامنه ای بزنيم.  طوری پروژه نسل کشی را جمع کنند
 !نميخوايم_کش_بچه_حکومت#
 ٢٠٢٣مارس  ٦
 

 جنگ شيميايى حكومت با دانش آموزان و جامعه

 اعتراضات جاری را حمايت و گسترش دهيم
بيمارستانی،  ٢٧اسفند، دبيرستان رقيه در آبادان با  ١۴امروز يکشنبه 

ها بيمارستانی،  مدرسه زينب در رامهرمز با صدها مسموم و ده
دبيرستان نيمه شعبان در گرمدره کرج، دبيرستان شاهد جاويداالثر و 
هنرستان فاطميه در همدان، مدرسه ابوريحان در تهران، مدرسه 
سرداران در تبريز، مدرسه معطری در شيرار و مدرسه راهنمايی 
معصوميه شاهد در گيالن غرب هدف حمالت شيميايی و ترور 

ها  تا ظهر امروز يکشنبه ده.  بيولوژيکی حکومت اسالمی قرار گرفتند
مدرسه دخترانه در شهرهای تهران، کرج، اهواز، آبادان، خرمشهر، 

غرب، ابهر،  تبريز، مشهد، شيراز، زنجان، همدان، اصفهان، گيالن
هفتگل، فوالدشهر، خلخال، شهريار، گنبدکاووس، رامهرمز، بوشهر، 

 . يزد، نيشابور، ساری و بابل هدف حمالت شيميايی قرار گرفتند
 

اسفند حکومتی ها دانش آموزان را در دهها مدرسه  ١٣ديروز شنبه 
 ٣٧دستکم .  در سراسر ايران مورد حمله های شيميايی قرار دادند

مدرسه تنها در روز شنبه  ١١٠استان و بنا به آماری  ١١مدرسه در 
مدارس دخترانه مورد هدف .  مورد هجوم تروريستی قرار گرفتند

اين يک جنگ تمام عيار با روشهای .  تروريست های حکومتی بودند
حکومت .  کثيف عليه خيزش انقالبی و زنان و مردان بپاخاسته است

دارد ميگويد در دفاع از نظام و مقابله با مخالفين هر راه و هر شيوه 
خامنه ای دارد ميگويد حاضرم هوالکاست اسالمی .  ای مجاز است

همينجا بايد شکستش داد و گام .  ديگری خلق کنم اما عقب نميروم
 .بازگشت ناپذير ديگری عقبش راند

 

در روزهای اخير اعتراض مردم و خانواده ها به تهاجم تروريستی 
معلمان و فرهنگيان فراخوان اعتصاب و .  حکومت باال گرفته است

از جانب فرهنگيان و دانش آموزان انقالبی حمايت .  اعتراض دادند
خانواده ها و .  زنان مستقال وارد عمل شدند.  های بسياری شده است
کسی ديگر دنبال فرضيات پوچ نيست و همه . مردم بشدت عصبانی اند

بايد بفوريت و قاطعانه اجتماعات .  ميدانند کار حکومت است

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

از اين حکومت طلب .  اعتراضی ضد حکومتی را همه جا برپا کرد ...يادداشتها 
را مجازات کردن، خودفريبی  »آمران و عامالن«و  »اجرای عدالت«

 .محض است
  

اگر امنيت .  خامنه ای در راس سازماندهی تروريسم جمعی دختران ماست
برای فرزندان ما وجود ندارد برای هيچ حکومتی هم نبايد وجود داشته 

 .باشد
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 كش_بچه_حكومت#دم خروس 
 .گازهای مسموم کننده را در بقالی سر کوچه نمی فروشند  .١
دسترسی به اين نوع گاز برای افراد عادی که سهل است، برای صنايع   .٢

 .هم بدون مجوز ممکن نيست
دسترسی به اين ميزان کپسول حاوی گازهای سمی تنها توسط   .٣

 .سازمانهای خاص ممکن است
تامين چاشنی انفجاری يا پخش گاز با ريموت از راه دور فقط از    .۴ 

 .سازمانهای امنيتی برمی آيد
گسترش حمالت به دهها مدرسه در شهرهای مختلف تنها در يکروز،   .۵

 .مستلزم لجستيک و آزادی عمل باالست
هيچ احمقی به داعش و اسراييل و امثالهم فکر نميکند، سرنخ و سازمان و 

 . طراحی و تدارک و اجرا همه يکجاست؛ بيت خامنه ای
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 زاهدان، شعار الله و اكبر عالمت خوبى نيست
در دو سه هفته اخير در زاهدان، شعار هللا و اکبر هرچند محدود در تجمع 

مولوی ها هر اهدافی که دارند و يا مردم از سر پراگماتيسم .  تکرار ميشود
و يا حتی حس تعلق چه رابطه ای با آنها برقرار می کنند، فعال موضوع 

مهمتر اينست که اين محاسبات تاکنون در شعارهای خيابان . بحث من نيست
خيابان همدل با سراسر ايران و در جاهائی ميليتانت و پيشرو .  تاثير نداشت

 . بود
 

بازگشت شعار هللا و اکبر به اجتماعات يک عالمت هشدار است، از يک 
تهديد بالقوه سخن ميگويد، مخاطره ای که اگر به آن حساسيت نداشته باشيم 

کارکرد شعار هللا و اکبر .  ميتواند اعتراضات را در گرداب خود غرق کند
در  اجتماعات مثل شعار جاويد شاه است، بی ربط به اعتراض و به آمال 

 . مردم
 

اما شعار هللا و اکبر مقدمه تعرض يک خط سياسی است، جريان 
طالبانيستی و مرتجع که هدفش سوار شدن بر حرکت اعتراضی مردم در 

هشيار باشيم و آگاهانه .  بلوچستان و معامله با آن برای کسب امتياز است
 .مقابله کنيم

  ٢٠٢٣ مارس ٣
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 ٦٨٩شماره   كمونيست هفتگى                                                                                   ٢٠صفحه    

! 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/  
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