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 شادباش سال نو
 

نه فقط برای مردم ايران بلکه  ١٤٠١ايران 
. برای مردم جهان مهم و مورد توجه بود

خيزش انقالبی زن محور دنيا را تکان داد و 
مبارزه شکوهمند و .  منشاء اميد و تغيير شد

انقالبی زنان و مردان و نسل جديد انقالبی 
افقی را گشود که بهار امسال برای بسياری 

 .بوی بهار آزادی را ميدهد
 

در شش ماه گذشته جان های شيفته زيادی از 
دست رفتند، هزاران انسان آزاديخواه و 
شرافتمند اسير و شکنجه شدند، اما کمر جامعه 

. انقالبی و خواهان تغيير نشکست و تسليم نشد
در روزهای آخر سال با سوزاندن حجاب و 

و همدردی انسانی با "  ما برگشتيم"فريادهای 
خانواده های جانباختگان نشان داديم که تمايل 
برای تغيير هر منفذ جامعه را دربرگرفته 

ترديدی وجود ندارد در اين نبرد .  است
سرنوشت ساز ما پيروزيم و حکومت کودک 

 . کش و آزادی کش اسالمی رفتنی است
 

بگذار ارتجاع اسالمی و بانيان فقر و فالکت 
عمومی از اتحاد و عزم انقالبی ما برخود 
بلرزند و زوزه بکشند، ما اما موظفيم زخم 
هايمان را التيام دهيم، سنگرها را محکم تر 
برپا کنيم، سهمگين تر بميدان بيائيم و کار 

باشد که سال نو، سال .  ناتمام را تمام کنيم
بگور سپردن رژيم اسالمی، سال انقالب و 

تازه شدن طبيعت و .  سال تغييرات سترگ باشد
 .سال نو را به شما شادباش ميگويم

 

 سياوش دانشور   
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 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !را فراميخواندجامعه انقالبى ايران طبقه كارگر 
 !دستمزد مكفى و رفاه همگانى بميدان بيائيدكارگران با پرچم 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

                                                                         كودتاچى عليه انقالب در باره منشور مسالمت جويان 

 منشور ضد انقالب اصالح طلب برای دولت انتقالى
 

 ٧صفحه سياوش دانشور                                                                                                                

 يادداشتها، 

گراميداشت جانباختگان 

 در شهرهای مختلف ايران

 منشور ارتجاع پروغربى عليه مردم
 گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده
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 درود بر زنان و مردان انقالبى 

  !اينروزها هرجا و همه جا حجاب اسالمى را به آتش بكشيد

اطالعيه های شورای همكاری 

 نيروهای چپ و كمونيست 

 !امروز فقط تفرقه

 بازهم در باره اپوزيسيون راست ايران
 

 سياوش دانشور

 در يک نگاه

 رحمان حسين زاده



 ٦٩٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 !امروز فقط تفرقه

 بازهم در باره اپوزيسيون راست ايران
 

 سياوش دانشور

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

در دوره انقالبی جاری به لطف رسانه های قلم بمزد با شگفتی های 
ديگر بی بی سی صاحب امتياز در ماه .  جديد و بديعی روبرو شديم

نشاندن خمينی نماند، ايران اينترناشنال و من و تو با نورپردازی مدرن 
رهبرتراشی، از کاه کوه . و جعل خبر گوی سبقت از بی بی سی ربودند

، "علمی"و "  مدرن"ساختن، بمباران افکار عمومی با روشهای 
شکنجه گر شوئی، تريبون دادن به فاشيستهای متعصب تر از خشکه 
مقدس های ذوب در خامنه ای، سلبريتی بازی و شخصيت سازی 

رمه از کالهشان يک خرگوش   -کاذب؛ همه قرار بود با منطق چوپان
رهبری "و "  رهبر"دربياوردند و به نسل فهيم بپاخاسته ايران بعنوان 

نمايش براستی تهوع آوری که حول يک .  بفروشند"  دوره انتقالی
توئيت، يک نشست، يک ديدار با جنايتکارترين نهادهای بين المللی و 

با پول .  فاسدترين عناصر وزارت خارجه آمريکا راه افتاد ديدنی بود
بيحساب دولتهای غربی و عربستانی که با شمشير گردن ميزند، چيزی 
شبيه گردان آزوف در اوکراين را به خيابانهای اروپا آوردند تا دلقک 
هائی مانند زلنسکی و آنگ سان سوچی ايرانی را به مردم انقالبی 

بطور عجيبی يک اين همانی بين ايران و .  بفروشند"  رهبری"بجای 
اوکراين روی صحنه آمد تا شايد سياست اوکراينيزه کردن ايران رگ 

در کنار اين .  طمع ميليتاريست های دست به ماشه را غلغلک دهد
تاکنون "  متخصص"و "  مفسر"سريال مزدور پروری، ناگهان طيفی 

نديده و نشناخته بيسواد با تايتل های عجيب ظهور اجالل فرمودند تا 
 . جنس اين ويترين جور باشد

 
در سياست واقعی از کلی گوئی، حرفهای پخمه و وعده های کشيمنی و 
بی خاصيت که نمونه اش در اين دوره ها به وفور وجود داشته است، 
نتوانستند فراتر بروند و البته قصد نداشتند با وعده بيخود چهره خود را 

برای نوکری بانک جهانی و ليگ .  نزد خريداران اصلی مخدوش کنند
بزرگ سرمايه دارانی که سياست دولتها را تعيين می کنند به هر دری 

داالنهای حاشيه کنفرانس هاليفاکس و مونيخ و يا کاخ سفيد و .  زدند
اليزه و پارلمان اروپا، تنها گوشه ای از بند و بست و قرار و مدارهايی 

شعار و جهت .  برسند"  عوام الناس"بودند که قرار است بعدتر به گوش 
سياسی شان را روی طول موج پوپوليسم راست تنظيم کردند و با 

حول فاشيستها عده ای مفلس و ورشکسته سياسی "  امروز فقط اتحاد"
در طيفهای راست و چپ را دنبال خود کشيدند تا در پيچ بعدی آنها را 

خرده ريزهائی که هيچوقت درس نميگيرند و .  با سر بر زمين بکوبند
 . هر بار بيشتر تا گردن در اين لجنزار فرو ميروند

 
اول، خارج .  چه شد"  امروز فقط اتحاد"نمايش تمام شد، ببينيم نتيجه 

کشور و مردمی که دل به سياست داده بودند و با هر روايتی عليرغم 
با فاالنژيسم .  تکثر عقايدشان عليه جمهوری اسالمی بودند را پاشاندند

دوم، .  مفرط به موجی از بی اعتمادی سياسی و سرخوردگی دامن زدند

خودشان را تا اطالع ثانوی نابود 
تعجب نکنيد، خروجی اين .  کردند

کالهبرداری سياسی همين است که 
انگار !  می بينيد؛ امروز فقط تفرقه

ماموريتی "رضا پهلوی در نسخه دوم 
کارش اينبود که "  برای وطنم

نارنجکی ميان ائتالف شکننده و با 
سريش بهم چسپيده از طيف متلون 

 -فاشيست  -اصالح طلب  -اسالمی
ناسيوناليست از عظمت طلب تا قومی 
و جمهوريخواه ملی بياندازد و به آحاد 

با منشوری که روی البيسم و قبوالندن خود با !  اوليه تجزيه شان کند
نهادهای سرمايه جهانی و مشتی حرف بی سر و ته از اتاق ها فکر 
حضرات بدنيا آوردند، آنچنان جنجال و انشقاقی در صفوف اپوزيسيون 
راست راه افتاد که جمهوری اسالمی نتوانست با چند دهه تبليغات و 

اردوی راست .  طرحهای اطالعاتی و سرمايه گذاری به آن نائل شود
به .  عظمت طلب، سلطنت طلبان، فاشيستها و ناسيوناليست ها را ببينند

نگاه "  مرکز همکاری احزاب کرد"و "  شورای مديريت گذار"اوضاع 
خالی شدن باد رسانه هائی را ببينيد که کارشان پخش مستقيم سفرهای . کنيد

رضا پهلوی و غش و ضعف هوادارانش با بکگراند سرودهای ملی و 
ادعائی ديروز جايش را "  اتحاد"همه دود شدند و هوا رفتند و .  ميهنی بود

 . به فحش و فضيحت امروز داده است
 

از جمله "  اتوبوس"و باالخره آوار اين اوضاع برسر موئتلفين و مسافران 
هرچه "  حزب کمونيست کارگری"امثال .  جناح چپ پوپوليسم هم ميريزد

گفتند و نوشتند را بايد شبانه از پنجره دنيای کوچک شان به زباله دانی 
در سياست .  معلق زدن يک شبه هم کفايت نميکند.  سرکوچه بريزند

. هرکسی بايد مسئوليت آنچه ميگويد و آنچه انجام ميدهد را بعهده بگيرد
و از سوراخ "  کمونيست"کسانی که با هر تئوری و ارزيابی بنام 

کردن، اهداف طبقه کارگر را پای دست راستی "  رهبری"و "  تاکتيک"
ترين نيروها و نوکران بانک جهانی قربانی ميکنند، نميتوانند مثل کبک 

بحث برسر تز و .  سرشان را زير برف کنند و فکر کنند قابل ديدن نيستند
تئوری و حتی تاکتيک به معنی اخص کلمه نيست، ميتوان در ديدگاه و 
تحليل اختالف داشت، ميتوان تاکتيک های متفاوت داشت، اما تاکتيکی که 
در خدمت اهداف سوسياليستی و انقالبی نباشد بدون ترديد در خدمت 
اهداف بورژوائی و ضد انقالبی است حتی اگر گويندگان و عاملين آن خود 

 .پوپوليسم چپ و راست در دوره جاری ورشکست شدند. متوجه نباشند
 

در دوره انقالبی دفاع بی ابهام از استقالل سياسی و تشکيالتی طبقه کارگر 
و اهداف کارگری نقطه عزيمت هر کسی بايد باشد که خود را با هر 

هر کسی با هر تبئينی که از خود .  روايتی سوسياليست و کمونيست ميداند
دارد، آنجا که آنتی کاپيتاليسم شفاف جنبش سوسياليستی طبقه کارگر را 
درز ميگيرد و با هيجانات پوپوليستی و شعاری ميخواهد سری در ميان 
سرها دربياورد، تنها بازنده دامچاله خويش نخواهد بود، بلکه با راه باز 
کردن برای نيروهای بينابينی و راست به چشم جنبش واقعی و جاری طبقه 

 . کارگر و رهبران اصيل برآمد انقالبی خاک می پاشد
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!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای و 

!كارگری را همه جا ايجاد كنيد  

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩٠شماره    

جامعه ايران دستخوش تحوالت زير و رو کننده انقالبی است و رژيم 
اسالمی هر روز به سطح زندگی و تالش طبقه کارگر برای بهبود و 

در شرايطی که اکثريت عظيم نيروی کارکن به .  تغيير تعرض ميکند
زير خط فقر محکوم شده است، رژيم چند بار بردگی و دستمزدهای 

اسالمی برای جبران کسر بودجه و بحران و فلج اقتصادی، زير پرچم 
به تاراج اموال عمومی و تشديد خصوصی سازی "  مولد سازی"خونين 

مراکز توليدی و خدماتی و آموزشی شدت بخشيده و سياست بيوقفه 
ارزان سازی نيروی کار را در کنار سرکوب خشن اعتصابات رو به 
رشد کارگری در خدمت تامين سود بيشتر سرمايه داران قرار داده 

 . است
 

تنها در يکسال گذشته ارزش مزد دريافتی کارگران بطور متوسط بيش 
. از پنجاه درصد سقوط کرده و تورم و گرانی بالی جان مردم شده است

سياست چاپ پول و تورم لجام گسيخته در کنار تبعات سهمگين شناور 
کردن نرخ دالر، چند نرخی کاالهای اساسی و گرانی را ساعتی کرده 

متمم های با  ١٤٠١درصدی سال  ۵٧.۴حداقل دستمزد " افزايش. "است
 ١٠در عمل به افزايش "  دستمزد منطقه ای"و "  دستمزد توافقی"

درصدی تنزل يافت و با سياست شوک اقتصادی و افزايش نرخ 
سياست .  يافتدستمزد دريافتی کارگران بازهم کاهش عاملهای انرژی 

ارزان سازی مستمر نيروی کار بموازات ناامنی شغلی، کار پيمانی و 
قراردادهای موقت، بيکارسازی، ممنوعيت تشکل و تحزب کارگری و 
گسترش استبداد در کل جامعه، طبقه کارگر و اکثريت عظيم جامعه را 

 . به فقر و فالکت محکوم کرده است
 

براساس مصوبه کميسيون تلفيق اليحه بودجه، دستمزد کارگران و 
 ٧درصدی،  ٢٠با افزايش اسمی   ١۴٠٢حقوق کارمندان در سال 

ميانگين اين در حالی است که .  هزار تومان خواهد بود ٩٢٠ميليون و 
 ٢٠ميليون و در کالن شهرها باالی  ١٨باالی   ١۴٠٢خط فقر در سال 

ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط  ٦٥بيش از .  ميليون تومان است
قرار دارند و هر روز شکاف طبقاتی و تفاوت درآمدها بيشتر و به فقر 

روشن است .  يک گسست تمام عيار طبقاتی و بيسابقه بدل شده است
مشمول بخش مهمی از نيروی کار "  حداقل دستمزد"همين شندرغاز 
ميليون حاشيه نشين و بيکار و از کار افتاده، عمده  ٢٠نميشود، بيش از 

نسلهای قبلی نيروی کار و بازنشستگان، کارگرانی که در منازل و يا 
آزاد تجاری در واحدهای توليدی زير ده نفر کار ميکنند، و يا مناطق 

. درصدی نخواهند شد  ٢٠مشمول همين حداقل دستمزد و افزايش اسمی 
فريادهای روزمره کارگران برای همسان سازی حقوقها و طبقه بندی 
مشاغل و تغيير پايه حقوق، برای جبران بخش کوچکی از فقر تحميل 

 . شده و جنگ روزمره با غول فقر و گرانی است
 

محاسبه حداقل دستمزدها براساس ميزان نرخ تورم و يا با شاخص خط 
ما مخالف قاطع نظامی .  فقر، سياست ما و کارگران کمونيست نيست

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 اعالميه حزب حكمتيست 

 

 !را فراميخواندجامعه انقالبى ايران طبقه كارگر 

دستمزد مكفى و رفاه كارگران با پرچم 

 !همگانى بميدان بيائيد

هستيم که هر روز صدها ميليون دالر هزينه فساد و تروريسم و آخوند و 
سبد خانواده "صنعت اشاعه خرافات مذهبی می کند اما برای طبقه کارگر 

کشمکش جاری در ايران برسر نفی اين .  در نظر ميگيرد"  کارگری
آپارتايد طبقاتی و فالکتی است که توسط طبقه حاکم به دهها ميليون کارگر 

نقطه عزيمت ما حق بی چون و .  و خانواده هايشان تحميل شده است
چرای همه ساکنين کشور برای برخورداری از يک زندگی مرفه و 

 . انسانی است
 

در اوضاع کنونی و تشديد بحران حکومتی و برآمد توده ای و انقالبی، 
در شرايطی که سرکوب و فقر و فالکت اقتصادی محور سياستهای 
سرمايه داری ايران است، کارگران راهی جز درهم کوبيدن اين نظام 

دهها ميليون نفوس طبقه کارگر و محکوم شده به زندگی زير خط .  ندارند
فقر و بخشا خط فقر مطلق و خط مرگ، راهی جز زير و رو کردن اين 
اوضاع و بدست گرفتن ابتکار عمل سياسی در شرايط ملتهب سياسی 

نه رژيم اسالمی و نه بخشهای ديگر بورژوازی در .  کنونی ندارند
کار مزدی و .  اپوزيسيون راهی برای حل اين شرايط فالکتبار ندارند

شود، بردگی عادالنه وجود ندارد، "  عادالنه"دستمزد هيچوقت نميتوتند 
برای رفع و بهبود اين شرايط اسفناک تنها بايد عليه اساس اين بردگی و 

 . نظم حامی آن بپاخاست
 

تنها کارگران و بويژه بخشهای موثر در صنايع مهم ميتوانند با اعتراض 
عليه وضع موجود، با اعتصابات زنجيره ای و رشته ای و فراکارخانه 
ای در صنايع و مراکز توليدی و خدماتی، با برافراشتن پرچم دستمزد 
مکفی و رفاه همگانی توده های دهها ميليونی کارگران و زحمتکشان 
شهری را بميدان بکشند، معادله سياسی را تغيير دهند و به رهبر خيزش 

از نظر عملی، دخالت موثر طبقه کارگر در .  انقالبی جاری ارتقا يابند
روند سياسی کنونی عليه فقر و فالکت اقتصادی، تنها با عمل مستقيم 

تنها کارگران .  کارگری و متکی شدن به سنت شورائی ممکن است
ميتوانند با اتکا به نيروی اليزال و قدرتمند خود مبشر دستمزد مکفی و 
حقوق پايه جوابگوی تامين هزينه های يک زندگی انسانی برای اکثريت 

تنها طبقه کارگر ميتواند با پرچمی فراگير .  عظيم نيروی کارکن شوند
جلوی صفوف مبارزه انقالبی برای آزادی و برابری و رفاه قرار گيرد و 

 . پيروزی جنبش انقالبی را تضمين کند
  

حکمتيست بخشهای مختلف طبقه کارگر را به   -حزب کمونيست کارگری
دخالت در روند جاری و بدست گرفتن ابتکار عمل سياسی و برپائی 

کارگران .  شوراها بمثابه ارگانهای اعمال قدرت کارگری فراميخواند
ميتوانند و ناگزيرند برای بقای خويش از روی الشه متعفن حکومت 

. اسالمی اين حافظان جنايتکار نظم آبروباخته سرمايه داری عبور کنند
 ! جامعه انقالبی ايران به طبقه کارگر چشم دوخته است

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٣مارس  ١٥ – ١٤٠١اسفند  ٢٤



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩٠شماره    

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 كودتاچى عليه انقالب در باره منشور مسالمت جويان 

توسط رضا "  منشوِر همبستگی و سازماندهی برای آزادی"انتشار 
پهلوی، حامد اسماعيليون، نازنين بنيادی، شيرين عبادی، عبداله مهتدی و 
مسيح علينژاد، آب سردی بود که روی سر ادعاهای واهی و تبليغات 
. پوکی ريخت که از ژانويه امسال خوراک رسانه های قلم بمزد شده بود

منشوری بشدت کلی، بی محتوا، اسالم زده، ارتجاعی و ضد کارگری، 
ضد تمايالت واقعی جنبش انقالبی در ايران که حتی کمترين نيروهای 
اردوی اپوزيسيون بورژوائی ايران را راضی نکرد و شکوائيه ها از هر 

اين منشور سلطنت طلبان و ساواکی ها را ديپرس .  سو بگوش ميرسد
بعنوان "کرد، راستهای اميدوار به رضا پهلوی را که مرتب از وی 

نام می بردند درهم ريخت، اردوی ناسيوناليسم قومی را بيش از "  سرمايه
بيش متشتت و به واکنش انداخت و شکافها در اردوی کمپ راست ايران 

رضا پهلوی و عبداله مهتدی بعنوان نمايندگان ناسيوناليسم .  را تشديد کرد
عظمت طلب ايرانی و ناسيوناليسم قومی روی فرمولهائی به سازش 
رسيدند و همزمان هردو به روايتی اصالح طلبانه و ضد انقالبی و در 
تناقض کامل با سير اوضاع سياسی تن دادند با اين اميد که دل اصالح 

و دستگاه اسالم را "  آخوندهای خوب"طلبان و ميرحسين موسوی و 
" فرآيندی مسالمت آميز"کسانی که در دوره انقالبی از .  بدست بياورند

. سخن ميگويند، ضد انقالب و کودتاچيان عليه انقالب و عمل انقالبی اند
اين محاسبات و مانورها فقط در دنيای تنگ و محدود کاسبان سياسی 

 . معنی پيدا می کند
 

. منشور از نظر مضمون هدفی جز قبوالندن خود به دولتهای غربی ندارد

از نظر روش ادامه سياست وکيل الرعايا و البيسم در پارلمانها و 
نهادهای دول غربی است که اگر اين سياست جوابگو بود تاکنون 

اين منشور ارتجاع است که . سازمان مجاهدين دستش بجائی بند شده بود
اميدوار است جمهوری اسالمی را دست نخورده با نهادهای مذهبی و 

اين منشور .  نظامی و اطالعاتی تحويل بگيرد و عليه انقالب بکار بندد
مدافعان توحش بازار آزاد و نوکران بانک جهانی است که آگاهانه در 

اين منشور .  دفاع از نظم پوسيده سرمايه داری جست و خيز می کنند
کمترين ربطی به آزادی و برابری و رفاه و تامين و تضمين حقوق پايه 
شهروندان و درهم کوبيدن بنيادهای تبعيض و ستم و استثمار که مردم 

اين منشور ضد انقالب در يک دوره انقالبی .  عليه آن بپاخاسته اند ندارد
اين منشور بحدی آبکی و از اوضاع واقعی پرت .  برای اعاده نظم است

است که حتی توجه رسانه های مزدور و هواداران دو آتشه رضا پهلوی 
انتظاری بيشتر از کمپ راست ايران توهم است، اما اين .  را جلب نکرد

نخواهد شد بلکه "  همبستگی و سازماندهی"منشور نه فقط مبنائی برای 
موجبات انشقاق و قطبی شدن بيشتر صفوف نيروهای اپوزيسيون راست 

 . و بورژوائی ايران را فراهم ميکند
 

 ! زنان و مردان آزاده، کارگران
انقالب برای نفی حکومت و نظم کنونی و .  انقالب امر انقالبيون است

پرچم انقالب .  کليه ارکانهائی است که وضع موجود را بازتوليد ميکند
اجتماعی و آنتی اسالميستی را برافراشته تر نگاهداريد، سنگرهای 
انقالب را مستحکم کنيد، حول برنامه سوسياليستی آزادی جامعه و 

مرتجعين و .  ارگانهای عمل مستقيم توده ای و کارگری متشکل شويد
 ! فرصت طلبان و دشمنان انقالب را از صفوف خود طرد کنيد

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٣مارس  ١٢ -١٤٠١اسفند  ٢١

 

 يام دفتر مركزی حزب حكمتيست بمناسبت درگذشت صالح احمديانپ
 

با کمال تاسف و تاثر فراوان اطالع يافتيم که رفيق صالح احمديان از کادرهای هسته اقليت بعد از مدتی بيماری روز 
 .در نروژ درگذشت ٢٠٢٣مارس  ١٠جمعه 

 
رفيق صالح احمديان در منطقه کهکيلويه بدنيا آمد و بسيار زود با سازمان دانش آموزان پيشگام در دوره انقالب 

فعاليت خود را آغاز نمود و پس از انشعاب در سازمان چريکهای فدائی خلق به هسته اقليت پيوست و بعد از  ١٣۵٧
 رایترک ايران در پاکستان و بعدا در نروژ در شهر اسلو به يکی از فعالين  شناخته شده کمونيست تبديل شد و از نمايندگان هسته اقليت در شو

 .همکاری نيروهای چپ و کمونيست بود
 

حکمتيست ضمن اظهار تاسف از درگذشت اين رفيق گرامی، به اعضای خانواده و رفقايش در هسته اقليت تسليت   –حزب کمونيست کارگری ايران 
 .می گويد و ياد و راهش را در راه تحقق آرمانهای انسانی گرامی ميدارد

 
 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران

 
 ٢٠٢٣مارس ١۵

 



 ٦٩٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

عاقبت منشور وعده داده شده رضا پهلوی و شرکايش  :امير عسگری
 ابتدا ارزيابی کلی شما را از اين منشور بدانيم؟. منتشر شد

 
پروپاگاند وسيعی که عليرغم فضا سازی از قبل و   :رحمان حسين زاده

سندی است .  راه انداختند، اما منشورشان بسيار بی رونق متولد شد
انباشته از کلی گويی و تناقضات ناشی از حضور ترکيب ناهمگون 
سازش کرده با هم و البته اساسآ متأثر از سياست ناسيوناليسم ايرانی 
پروغرب  و به درجه ای کدهايی را از فدراليسم کرد در آن وارد  کرده 

عبارت پردازيهای فريبکارانه از ديد هر فرد آشنا با فضای سياسی .  اند
را برآن "  مهسا"به ناحق اسم .  ايران بيمايگی اين سند را برمال ميکند

در صورتی که نقطه عزيمت و اهداف ناظر و احکام و .  گذاشتند
خواسته هايی که در آن طرح شده، دقيقآ در ضديت با توقعات و خواسته 
ها و شعارهای مطرح شده در خيزش انقالبی چند ماهه اخير بعد از 

اين پالتفرم بخشی از آلترناتيو راست .  مرگ مهسا امينی عزيز است
ارتجاعی پروغرب در مقابل خيزش انقالبی و عليه منافع مردم و تمامآ 

همانطور که بارها گفتيم جريانات راست .  ضد هر تحول انقالبی است
در مقابل روند انقالبی و هر تحرک انقالبی سد معبر و مانع ايجاد 

و منشور نيمه مرده متولد شده يکی از "  جرج تاون"کنفرانس .  ميکنند
بخش اول منشورشان که قطب نمای اصلی سند .  اين حربه ها است

است، برای دريوزگی و کرنش در بارگاه دولت آمريکا و دولتهای 
پاشنه آشيل منشور راستها يک علت .  اروپای غربی تدوين شده است

" باد خالی شده"نزول "ديگر هم دارد که من در يادداشتی هم نوشتم 
آن هم اين .  حباب منشور راستها را در واقعيت ديگری هم بايد ديد

منشور مطالبات "واقعيت که قبلتر و به معنای واقعی کلمه از داخل 
اعم از "  منشور راستها"زير پای "  حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی

امروز .  مشروطه خواه و جمهوريخواه و فدراليست را خالی کرده بود
با "  منشور آن هم حداقلی"هر فعال سياسی و يا ناظر منصف ميتواند، 

نهادها و "قبول محدوديتهای متعدد داخل کشوری، تازه از جانب 
و نه احزاب ماکسيماليست چپ مثل ما که "  تشکلهای صنفی و مدنی
هستيم را با منشور حداکثری شش "  دنيای بهتر"صاحب مانيفست جامع 

خودگمارده راستها مقايسه کند، تا بی ترديد ببيند چه فاصله عميقی بين 
اين دو منشور وجود دارد، تا متوجه شوند که منشور حداقلی نهادهای 
صنفی و مدنی مربوط به نيروی اعماق جامعه درست نقطه مقابل 

پاشنه آشيل منشور راستها نه . منشور حداکثری راستها قرار گرفته است
پنج "فقط ارائه شده از جانب شش خود گمارده، بلکه ارائه شده از جانب 

در روز نهم مارس هم وجود منشوری "  حزب و سازمان جمهوريخواه
انتشار از قبل و به موقع منشور .  حتی حداقلی از قطب چپ جامعه است

حداقلی نهادها و تشکلهای صنفی باد منشور راستها را خالی کرد و 
همين اهميت اصلی منشور حداقلی نهادها و تشکلها را در جدال راست 

 . دهد و چپ جامعه توضيح می
  

ماهيت طبقاتی و سياسی منشور جريانات راست را  :امير عسگری
  ارزيابی ميکنيد؟  چگونه

 
منشور اپوزيسيون بورژوايی برای حفظ نظم   :رحمان حسين زاده

استثمارگر و ستمگر سرمايه داری 
سند اين شش نفر خودگمارده .  است

جريانات راست هم از اين قاعده 
سروته اين سند و .  مستثنی نيست

بخشهای مختلف آن از همان بخش 
اولی که تقالی برقراری رابطه با 
قدرتها و دولتهای کاپيتاليستی غربی 
را قطب نمای خود قرار داده، تا آنجا 
که از اقتصاد و سياست و حقوق و 
فرهنگ و قوانين صحبت ميکند، به 

ارتش "ويژه آنجا که به حفظ 
و جاسازی کردن سپاه ساسداران در درون ارتش و حيله "  عزيزشان

گرانه آن را ادغام مينامند و آنجا که به روشنی در مقابل درهم کوبيدن 
کليت حکومت سرمايه داری اسالمی هستند، به وضوح دغدغه اينها حفظ 
ارکان سرمايه داری در ايران و تالش آنها برای جابجايی قدرت از باال و 

و به عبث "  ولی فقيه"تغيير چند مهره اصلی جمهوری اسالمی و حذف 
با کمک ابن "  ولی سلطنت"سلطنت طلب ها فکر ميکنند به جايش نشاندن 

گردآمده در جرج تاون و ...  الوقتهايی چون عبادی و مهتدی و مسيح و 
و راضی کردن "  شورای  مديريت گذار"احتماال عاليجنابان 

. در حاشيه ميتوانند حاکميت سرمايه را تضمين کنند"  جمهوريخواهان"
اينها برای نجات سرمايه داری ايران گرفتار آمده در بحرانهای چند اليه 
و الينحل به دست جمهوری اسالمی به ناچاری به موضع اپوزيسيون 

افتاده "  روبنای سياسی ناکارآمد و ناباب"جمهوری اسالمی به زعمشان 
در نتيجه ماهيت طبقاتی و سياسی اين منشور در خدمت نجات .  اند

سرمايه داری و اگر بتوانند احيای دوره ديگری از انباشت سرمايه باال و 
جاری کردن استثمار شديد و به کارگرفتن نيروی کار ارزان و البته 

در نتيجه اين منشور تماما .  الزمه اش تحميل حاکميت استبدادی است
 .  ضدکارگری و ضد حقوق پايه ای مردم ايران است

 
بخش اول منشور اينها بر رايزنی با دولتهای غربی  :امير عسگری

  متمرکز است، آيا اين نشانه تمايل شديد آنها به رژيم چنج نيست؟
 

قبال اشاره کردم اساس منشور ضد کارگری آنها در  :رحمان حسين زاده
همان بخش اول بر دريوزگی در بارگاه دولت آمريکا و دولتهای غربی 

اما مشکل شان اينست که اوال به عنوان آلترناتيو قابل قبول به .  است
تشتت درونی اپوزيسيون راست از چشم .  رسميت شناخته نميشوند

رضا "  وکالت گرفتن"دولتهای غربی هم  دور نمانده و اتفاقا مضحکه 
پهلوی و شکست آن و مخالفتهای جناحهای ديگر اپوزيسيون بورژوايی با 
کنفرانس جرج تاون و همين به اصطالح منشور، موقعيت اينها را نزد 

نکته قابل توجه ديگر اينست که .  دولتهای غربی هم ضعيف کرده است
با جمهوری "  برجام"آمريکا و غرب هنوز در فاز سازش و احيای 

در نتيجه اميدهای اپوزيسيون راست به تغيير رژيم .  اسالمی بسر ميبرند
يک جنبه را .  فعال ناکام مانده است"  رژيم چنج"از باال و به اين معنا 

تاکيد کنم، ببينيد، آمريکا و دولتهای غربی برای تغيير رژيمهای به 
طرحها و توطئه ها و آبشنهای )  رژيم چنج(نظرشان نامطلوب از باال 

از جمله کودتا، تقويت و سرکار . مختلف را تجربه کرده و در آستين دارند
کاری که با (آوردن جناحی از درون همان هيئت حاکمه عليه جناح ديگر 
سازماندهی )  اصالح طلبان و اعتداليون آزمايش کردند و شکست خورد

انقالبات مخملی با اتکا به اپوزيسيونهای بورژوايی که در حد کنترل شده 
ای به اعتراض مردم هم متکی ميشوند و نهايتا اشغالگری 

 منشور ارتجاع پروغربى عليه مردم 
 گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده

 

  ٦صفحه   



  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٩٠شماره    

نظامی به نحوی که بعد از پايان جنگ سرد، آمريکا و بريتانيا به 
اين مورد آخر .  عراق لشکر کشيدند و رژيم بعث را ساقط کردند

چنين روشی به معنای جنگ و .  موسوم است"  رژيم چنج"عمدتا به 
لشکر کشی نظامی مشابه عراق و افغانستان و ليبی و يا کودتای 
نظامی به نظرم اساسا به دليل شرايط انقالبی و حضور گسترده 
مبارزاتی کارگران و زنان و جوانان و مردم جان به لب رسيده، در 

. ايران شکست ميخورد و فکر نکنم دولتهای غربی هم دنبال آن بروند
با اين وصف توطئه ها و طرحهای اپوزيسيون بورژوايی و ارتجاعی 
در همدستی با قدرتهای ارتجاعی جهانی و دولتهای منطقه نبايد دست 

 . کم گرفت
 

به نظر ميرسد ترکيب متناقضی از ناسيوناليسم ايرانی  :امير عسگری
آيا امکان ادامه کاری .  اين منشور باشند   و فدراليست کرد پای اصلی

  را دارند؟
 

دو عنصر اصلی و .  مشاهده شما درست است  :رحمان حسين زاده
سياسی کارترين اين جمع ناهمگون اتفاقا رضا پهلوی به مثابه نماد 
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی و عبدهللا مهتدی به عنوان نماد خود 

اتفاقا پاشنه آشيل اين جمع همين دو نفر به .  گمارده فدراليستها هستند
ناسيوناليسم .  نمايندگی از ترندهای سياسی دخيل در اين ماجرا است

چه در فرمت عظمت طلب ايرانی و يا فدراليسم محلی فصل مشترک 
در تقابل با منافع کارگران و مردم و قطب چپ و يا به  پيروی و 
بيعت از دولتهای غربی دارند، اما در کشمکش بر سر آرايش قدرت 

ناسيوناليسم .  سياسی بورژوازی در ايران تضاد منافع جدی هم دارند
به سيطره کامل و "  تماميت ارضی"عظمت طلب با کليد واژه 

زورگويانه بر کل کشور و متکی به استبداد خشن و سرکوب و 
همان اقدامات جنايتکارانه ای که رضا .  لشکرکشی چشم دوخته است

خان پدر بزرگ و دمحم رضا پهلوی پدر همين رضا پهلوی مرتکب آن 
در مقابل ناسيوناليستهای محلی و از جمله فدراليستهای کرد .  شده اند

. دنبال شريک شدن در قدرت سياسی تحت نام فدراليسم هستند
ميخواهند اداره امور محلی در کردستان به احزاب بورژوا 

در نتيجه در اولين قدم بر سر تعيين .  ناسيوناليست کرد محول شود
مرز منطقه فدرال و غير فدرال و دامنه و درجه واگذاری قدرت با 

واقعه ای که هم اکنون در عراق و .  هم در تضاد قرار ميگيرند
کردستان عراق مبنای معضالت زياد حتی برای مردم کردستان 

نقطه عزيمت و پالتفرم اينها پاسخ به معضل واقعی .  عراق شده است
جدال برسر سهم بردن بيشتر .  رفع ستم ملی و حل مسئله ملی نيست

از قدرت سياسی در راستای بهره گرفتن از استثمار طبقه کارگر و 
در اين منشور و بر روی کاغذ اين دو .  مردم کارکن در جامعه است

همين االن جناح تندرو .  طرف به سازشهای شکننده رسيده اند
مشروطه خواهان به اين سازش رضا پهلوی قائل نيست و از آنها 
افراطی تر بخش عمده ناسيوناليستها و فدراليستهای کردستان عليه 
اقدام مهتدی موضع گرفته و  سازمان تحت هدايت مهتدی مورد 

تازه همين فرمولهای سازش روی .  انزجار آنها قرار گرفته است

 منشور ارتجاع پروغربى عليه مردم
 ...گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده 

در نتيجه اين منشور و .  کاغذ در عالم واقع نميتواند جنبه اجرايی پيدا کند
سازش اين دوطرف ادامه کاری نخواهد داشت و قبال گفتم همين االن ناکامی 

 . اين پروژه عيان است
 

اين منشور ميتواند جريانات راست را متحد کند؟ آينده اش  :امير عسگری
  می بينيد؟  را چگونه

 
اين منشور .  تاکنون نتوانسته و در ادامه هم نميتواند :رحمان حسين زاده

ترکيبی از تمايالت مشروطه خواهی و جمهوريخواهی و فدراليست خواهی 
اينها جنبشهای مختلف، هر چند دارای فصل مشترکهايی هستند، اما .  است

فصل مشترک شکننده آنها اميد به حمايت .  تضادهای جدی هم  با هم دارند
دفاع از نظم سرمايه داری و پرو غربی بودن شان و دولتهای غربی و

ظرفيت ضد انقالبی تقابل با تحوالت انقالبی باالجبار آنها را در کنار هم 
اما در کش و قوسهای سياسی پيچيده جامعه ايران اينها .  قرار داده است

تازه بخشی از جريانات راست .  دوباره در مقابل همديگر قرار ميگيرند
در نتيجه به .  بيرون از دايره جريانات پروغربی موی دماغ اينها خواهند بود

نظرم اين منشور و جست و خيز راست جرج تاونی نه تنها نتوانسته و 
نميتواند چتری برای هماهنگی و ائتالف جريانات راست، بلکه کارکرد 

 .    تاکنونی آن و در آينده هم باعث انشقاق بيشتر آنها خواهد بود
 

چه برخوردی به   کارگران و زنان و اساسا قطب چپ جامعه :امير عسگری
 منشور راستها الزم است داشته باشد ؟

 
با خرسندی ميتوانم بگويم، درجه باالی خود آگاهی  :رحمان حسين زاده

طبقاتی و سياسی موجود در جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال 
و در ميان نيروهای چپ و کمونيست درس گرفته از تجربه تلخ انقالب سال 

باعث شده تاکنون کليت طرح و منشور و آلترناتيوهای راست جايگاه  ٥٧
جدايی اجتماعی و تمايز .  جدی نزد قطب چپ و سوسياليستی نداشته باشد

سياسی قطب چپ و راست را به روشنی در جنبش سرنگونی و خيزش 
اما .  اين پديده از اهميت بااليی برخوردار است.  انقالبی جاری می بينيم

ماندن در اين سطح پاسخگو نيست، بلکه چه برای انداختن جمهوری اسالمی 
و چه برای به حاشيه راندن آلترناتيو راست، جنبش کارگری و چپ و 

. کمونيستی بايد در قالب آلترناتيو مدعی قدرت سياسی عرض اندام کنيم
قطب کارگری و چپ و کمونيستی مشکلی در حيطه منشور و پالتفرم 

از کمونيسم کارگری و حزب حکمتيست که برنامه جامع دنيای بهتر .  نداريم
تا بيانيه مفاد سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و اسناد تاکتيکی پاسخگوی 
مسائل گرهی جدال طبقاتی و سياسی جاری را داريم، تا پالتفرم مشترک 
نيروهای چپ و کمونيست برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و 

نهاد و تشکل صنفی و مدنی از داخل، برخالف  ٢٠اکنون منشور حداقلی 
منشورها و اسناد ضد کارگری و ضد مردمی جريانات راست، انطباق 
بسيار باال و دقيقی با توقعات و خواسته های طبقه کارگر و مردم و زنان و 

براين اساس اکنون مقطع اعمال رهبری و .  نسل جوان جامعه ايران دارد
سازماندهی جنبش راديکال و اجتماعی برای سرنگونی کامل جمهوری 
اسالمی و بنياد گذاشتن حاکميت کارگری و شورايی اجرا کننده منشورهای 

اين رسالتی است که بر دوش رهبران و پيشروان .  انقالبی و راديکال است
کمونيست جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال و به عالوه 

. جريانات کمونيست و از جمله حزب کمونيست کارگری حکمتيست است
 . تمام تقالی ما اينست پاسخگوی اين رسالت تاريخی باشيم

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

منشور ضد انقالب اصالح طلب برای 

 دولت انتقالى
 

 سياوش دانشور

نام نهادی است که  »همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ايران«
خود را متشکل از احزاب و افراد و گروه ها تعريف ميکند و با انتشار 

هدف خود را همکاری برای سرنگون کردن جمهوری  »منشور مهسا«
حکومتی «و برقراری  »فرآيند خشونت پرهيز«اسالمی در يک 

 .قرار داده اند »سکوالر و دمکراتيک
  

روشن ميشود که اينها  »فرآيند خشونت پرهيز«از همين ابتدا با بحث 
نه اهل سرنگونی اند و نه اهل انقالب و اولين کسانی خواهند بود که 

را در مقابل  »خشونت مردم«مانند دوره اصالح طلبی حکومتی 
مسئله اين نيست که انقالب با .  توحش و جنايت رژيم محکوم کنند

خشونت همراه است، موضوع اينست که انقالب تنها راه درهم شکستن 
و البته اين اصالح طلبان ريزشی و .  خشونت سازمانيافته دولتی است

راست های فاشيست سلطنت طلب کارنامه قطوری از خشونت زير 
بغل دارند و همين ماه های اخير در خارج کشور شاهد جد و جهد 

از نظر سياسی .  فاشيست ها و ساواکی ها عليه مخالفين سياسی بوده ايم
سخن ميگويد، به  »فرآيند خشونت پرهيز«کسی که در دوره انقالبی از 

ياران مادر ترزا تعلق ندارد بلکه دنبال معامله با حکومت است، هدفش 
انتقال قدرت بصورت بهداشتی و دست نخورده است، ميخواهد دخالت 

 .مردم در سياست و انقالب حداالمکان محدود و ريموت کنترلی باشد
  
بيجهت نام مهسا را  »منشوِر همبستگی و سازماندهی برای آزادی«

برخود نهاده است، هيچ رابطه يک به يکی با افق و خواست زنان 
انقالبی و برابری طلب که مهسا اسم رمز انقالب آنهاست با اين منشور 

امضا کنندگان اوليه يعنی حامد .  و امضا کنندگان وجود ندارد
اسماعيليون، نازنين بنيادی، رضا پهلوی، شيرين عبادی، مسيح علينژاد 

يکی منتظر سلطنت و . و عبدهللا مهتدی هيچکدام نسبتی با انقالب ندارند
ناسيوناليست عظمت طلب است و هنوز خود را در مجالس 

معرفی ميکند و يکی قوم پرست و طرفدار  »اعليحضرت پرنس«
اين .  فدراليسم و بقيه حقوق بشری با سابقه اصالح طلبی حکومتی

خانمها و آقايان تا همين شش ماه پيش از واژه انقالب کهير ميزدند و 
بحدی دلشان نازک است که هنوز در متن يک انقالب و جنگی با 

 !سخن ميگويند »فرايند خشونت پرهيز«اينهمه جانباخته و زندانی از 
  

 منشور چه ميگويد؟
خود منشور حرف خاصی برای گفتن ندارد، هرچند در دوره انقالبی و 

 »ازاد و دمکراتيک«ايران .  بحران سياسی وعده دادن ارزان است
حضرات، اگر به وعده شان باور کنيم و با فرض محال دست شان به 
جايی بند شود، همين جمهوری اسالمی با کليه ساختارهای اساسی و 
. قوانين و کنوانسيونهايی است که ظاهرا قبول کرده اما اجرا نميکند

دقيقا همين جمهوری اسالمی منهای 
اين منشور از .  تصوير آخوندی

حکومت سکوالر حرف ميزند اما 
يک کلمه راجع به مافيا و صنعت 
مذهب در يک انقالب آنتی 

آخوند .  اسالميستی سخن نميگويد
همواره دوقلوی سلطنت و سرمايه 
بوده و بزعم اينان جايگاه رفيعی 

 .دارد
   

اينها پاسخ مسايل انقالب را ندارند 
را  »گذار از جمهوری اسالمی«و نميخواهند داشته باشند بلکه نقشه راه 

از آنجا که ميدانند پايه داخل کشوری ندارند اساسا کار را . تعريف کرده اند
روی خارج و پارلمانها و البی ها متمرکز کردند که تغيير از باال صورت 

 »مخالفت با دخالت خارجی«پذيرد، اما برای اينکه زيادی تو ذوق نزند به 
 .هم اشاره ای بی آزار کرده اند

  
را همه ميخواهند اما راهش از البی و  »انزواِی جهانِی جمهوری اسالمی«

پارلمان نميگذرد بلکه از مبارزه قدرتمند و تحميل قدرت از پايين نتيجه 
يا با رايزنی با دولتها، سفرای جمهوری اسالمی و وابستگان آنها .  ميشود

شما .  شوند چون اين رابطه تابع سياستهای کالن تری است اخراج نمی
نتوانستيد يک سپاه پاسداران را توی ليست تروريستی دولتها بگذاريد حاال 
چطور ميتوانيد با رايزنی دولتها را مجاب کنيد که بجای جمهوری اسالمی 
با شماها نشست و برخاست کند و يا عنوان نماينده ايران در سازمان ملل 
را به شما بدهد؟ اينها البته توهمات نيستند، زينت مجلس و سخنان دهان 

رايزنی با «.  پرکن برای بسيج عوام حول يک برنامه سياسی متمايزند
های دموکراتيک برای حمايت از اين منشور و سازماندهِی پس از  دولت

مستقيما پای دولتها و دخالت آنها را در سياست ايران باز می کند،  »آن
نويسندگان که بعضا .  فعال در اينکه امری ممکن است يا خير ميگذريم

زمانی خواهان حمله نظامی به ايران بودند براين نکته واقف بودند به 
ها بايد به  تاثيرگذارِی اين دولت«همين دليل بالفاصله اضافه کردند که 

ها حق دخالت در امور داخلی و تصميمات  نحوی صورت بپذيرد که آن
 !شوخی ميفرماييد. »مردم ايران را نداشته باشند

 
 اصل مطلب، دولت انتقالی

تشکيل شورای «بعد از مقدمات وارد اصل مطلب ميشويم که هدف آن 
انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتيک، ملی و 

البته بايد بخشا در داخل کشور باشد و همراهان اصالح .  است »سکوالر
طلب و ناسيوناليست و عظمت طلب و هم سنخ های خودشان همراهی 
کنند، بويژه نيروهای نظامی و انتظامی و اطالعاتی خود حکومت 
ضروری اند و رضا پهلوی بارها برآن تاکيد کرده و از تتمه ساواک نيز 

 .پرده برداری کرده است
  

اينجا هم خبری از دخالت مردم در سياست نيست، رضا پهلوی فعال برای 
اما دولت انتقالی نيازی .  سرهم بندی اين نهاد از خير سلطنت گذشته است

کميته های تخصصِی «به دخالت مردم و بخشهای مختلف ندارد، بلکه به 
. نياز دارد و برای تشکيل آن برنامه دارند »گذار از جمهوری اسالمی

اصالح طلبان و سلطنت طلبان در چند دهه گذشته راجع به 
  ٨صفحه   
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!نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى  

منشور ضد انقالب اصالح طلب برای 

 ...دولت انتقالى 

شان اينبوده  »تخصص«مسائل مختلف جامعه و مسايل اجتماعی نهايت 
که از ارتجاع و عقب ماندگی دفاع کنند و آدم ميماند که کدام تخصص را 
در پستويی قايم کرده اند که قرار است گذار از جمهوری اسالمی را 

 !متخصصانه انجام دهند
 

تعيين نوع حکومت از طريق همه پرسی «در باورهای مشترک شان بر 
و انتخابی بودن مقامات از طريق انتخابات آزاد و حقوق برابر شهروندان 

را با سازشی  »تماميت ارضی«معضل .  تاکيد کردند »در پيشگاه قانون
اختيارات مالی و اداری و سياسی به «در مورد تمرکززدايی و سپردن 

تا اطالع ثانوی سرهم  »نهادهای منتخب استانی و شهری و ناحيه ای
که شاه بيت دوره انتقالی و تدوين  »مجلس موسسان«و باالخره .  آوردند

پذيرش نظارت نهادهای ناظر داخلی و «قانون اساسی جديد است و 
اينها نظرات ميرحسين موسوی و کمابيش .  »المللی بر انتخابات بين

هر کسی که از انقالبيگری .  اصالح طلبان در دوره خاتمی هم بوده است
و تغيير انقالبی وحشت دارد همين فرمولها را رديف ميکند تا بتواند 

 .انقالب را هايجک و به سالخ خانه بفرستد
  

در مورد حقوق بشر و کرامت انسانی تنها هنرشان اينست که باور به 
حقوق بشر دارند مثل باور به يک مذهب، باور که مبنای تعهد و تضمين 
نيست، اگر فردا گفتی ديگر باور ندارم مردم چه خاکی بايد برسرشان 
بريزند؟ و يا بيشتر کنوانسيونهای سازمان ملل که رژيم اسالمی هم 
زيرش امضا و انگشت زده اما خانمها و آقايان وعده ميدهد که آنها اجرا 

قول داده اند به کنوانسيون های حقوق زن و .  نميکنند و ما اجرا می کنيم
پذيرش تکثر و تنوع در «از جمله .  کودک و غيره بپيوندند و اجرا کنند

پذيرش زبان های مادری بر اساس قوانين و «را به  »جامعه ايران
 .تنزل داده اند »المللی های بين کنوانسيون

  
در اين ميان صحبتی از آزادی احزاب، حق ازادانه فعاليت سياسی، 
تشکيل گروه و سازمان و اجتماع و اعتصاب و تظاهرات و انتقاد برعليه 
دولت و هر مقام سياسی، نفی مقدسات و سيم خارداری های ملی و ميهنی 

 .و مذهبی در نقد و ابراز وجود سياسی نيست
  

نکته جالب و پيش و پا افتاده قبول لغو مجازات اعدام و منع شکنجه و 
نه اصالح طلبان و .  در دوره گذار است »مجازات خودسرانه«ممنوعيت 

نه سلطنت طلبان چه ديروز و چه امروز در اين مورد سابقه خوبی 
وعده های اينچنينی بيشتر فشار جامعه را روی منشورچی ها .  ندارند

عملکرد و سياست فرشگرد و .  منعکس ميکند تا مکنونات قلبی ايشان
حزب فاشيستی ايران نوين که ستون فقرات سياسی رضا پهلوی است و 
وعده کوره آدمسوزی برای کمونيست ها ميدهند، عليه ادعای مخالفت با 

 .اعدام گواهی ميدهد
 

 جايگاه کارگران 
اما منشور .  از بورژوازی انتظار حمايت از کارگر توهم محض است

زبان جناح مرکز را در مورد طبقه کارگر برگزيده تا هم لينکی به 
. جمهوريخواهان بدهد و هم برای بسيج بخشهايی از کارگران تالش کند

ی  المللی کار درباره های سازمان بين پيوستن و عمل به کنوانسيون «
يابی، اعتصاب و  و حق سازمان  حقوق کارگران شامل آزادی تشکل

ی جمعی؛ تامين سالمت، امنيت و منع تبعيض در محيط کار و  مذاکره
، کل انچيزی است که در مورد هشتاد »ضمانت حداقل دستمزد عادالنه

يک  »دستمزد عادالنه«.  درصد جامعه ايران در اين منشور آمده است
چرند بيش نيست، دستمزد هيچوقت عادالنه نيست چون براساس بردگی 

همين حق اعتصاب و تشکل هم .  مزدی است، بردگی عادالنه نداريم
سرمايه داری برای بازسازی نيازمند گسترش استثمار و .  تعارف است

برخورد فاشيستی اينها با .  سرکوب و ممنوعيت سازمان کارگری است
کمونيست ها از همين امروز نشان ميدهد که چقدر به اين مفاد سطحی 

 . هم پايبند هستند
  
 »عدالت«

عدالت يک سرفصل ديگر منشور است که در قاموس نويسندگان به قوه 
. قضاييه مستقل و دادخواهی قربانيان جمهوری اسالمی تنزل يافته است

عدالت مقوله ای اقتصادی و اجتماعی است که در مورد آن آگاهانه 
سکوت شده است چون قرار نيست عدالتی در کار باشد و همين دو 
مورد اشاره شده الی چرخ دنده همين منافع بورژوازی همواره له شده 

 .است
   
 »صلح و امنيت«

لذا .  امنيت از نظر بورژوازی امنيت سرمايه و آزادی استثمار است
سرفصل امنيت به بازسازی ارتش، انحالل سپاه و ادغام نيروهای سپاه 

زحمت کشيدند و .  در ارتش و نيروهای نظامی ديگر خالصه شده است
در صورت اثبات عدم دخالت در جنايات و داشتن «تاکيد کردند 

دفاع از يکپارچگی سرزمينی «همينطور وظيفه ارتش را !  »تخصص
قيد کردند که فردا آماده حمله به هر کسی باشد که نخواهد در  »کشور

 .چهارچوب ايران بماند
  

تنش زدايی و پيوستن به کنوانسيون امنيت هسته ای و کنوانسيون های 
ديگر همه قرار است دل دول غربی را در همان کارهای البيستی بدست 

خود آمريکا و دولتهای .  در مورد محيط زيست هم همينطور.  بياورد
غربی به قرارداد کيوتو و ديگر قراردادها پايبند نيستند حاال حضرات 

 .ميخواهند کاسه داغ تر از آش قطعنامه های سازمان ملل شوند
  

آمده  »شفافيت اقتصادی و رفاه«منشور نوبر است که زير تيتر  ١٧بند 
معلوم .  است و خواهان از بين بردن انحصارات اقتصادی شده است

نيست منظورشان کدام انحصارات است، مگر ميشود سرمايه داری 
بدون انحصارات را تصور کرد؟ اينجا هم باز تعهد دادند که کارهايی 
که جمهوری اسالمی نميکند را انجام دهند مانند پيوستن به کنوانسيون 

رعايت !!!  و مبارزه با فساد)  اف ای تی اف(گروه ويژه اقدام مالی 
استانداردهای بين المللی بانکی و مبادالت پولی، منظورشان 
استانداردهای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و تسهيالت برای 

در .  جلب سرمايه گذاری و تامين امنيت سرمايه است
  ٩صفحه   
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مورد رفاه جامعه هم يک کلمه نگفته اند، اشتباه 
نکردند، منظورشان رفاه سرمايه داران و بانکها بوده 

 .است
  

اين منشور نيست، مشتی حرف بی سر و ته و بشدت 
کمترين مسائل و .  کلی برای معامله و البيسم است

سواالت جامعه و خيزش انقالبی را حتی در صورت 
هدفش جلب دولتهاست که .  ظاهر در نظر نگرفته است

از جمهوری اسالمی دل بکنند و از اپوزيسيون راست 
ايران حمايت کنند، هرچند اين شش نفر يکصدم 

اين همه حامد .  اپوزيسيون راست را هم تشکيل نميدهند
 اسماعيليون از برنامه برنامه ميگفت، اينبود؟ 

 
دوره کنونی با منشورهای مختلفی از بسترهای مختلف 

منشور مبنا يا حداقل يا هر نام ديگر، .  روبرو ميشويم
اگر پالتفرمی برای معنای سرنگونی انقالبی و فرمان 

صدها منشور سرهم کنيد .  انقالب نباشد مفت نمی ارزد
. نميرسيد »برنامه يک دنيای بهتر«هنوز به گرد پای 

ميدانيم مشکل شما برنامه دادن و حتی تعيين اصولی 
عام برای دوره گذار انقالبی نيست، شما ضد انقالبی 
هستيد که از وحشت انقالب به تکاپو برای نجات نظم 

تالش بورژوازی در .  سرمايه و بازسازی آن افتاده ايد
اپوزيسيون و در حکومت در دوره انقالبی اعاده نظم 
است، تالش انقالب در دوره انقالبی درهم کوبيدن نظم 

 .ما بازيگران دو صفحه متفاوتيم. است
 

 ٢٠٢٣مارس  ١٠

 اعالميه خبری 
 

 درود بر زنان و مردان انقالبى 

 !اينروزها هرجا و همه جا حجاب اسالمى را به آتش بكشيد
 

مارس در دهها شهر ايران و صدها منطقه و محله تهران و شهرهای  ١۴سه شب شب 
بزرگ و کوچک و استانهای مختلف، زنان و مردان انقالبی منزجر از جمهوری اسالمی 

با تشکيل هسته های اوليه اعتراض .  به بهانه جشن چهارشنبه سوری به خيابان آمدند
مبادرت به بستن خيابانها و تسخير و کنترل محالت کردند، نام جانباختگان و زندانيان 
سياسی را فرياد زدند، با ماموران سرکوب درگير شدند و در بسياری موارد فراری شان 
دادند، جشن روسری و حجاب سوزان راه انداختند و رو در روی نيروهای تا دندان مسلح 

 .سرکوب اعالم کردند شماها رفتنی هستيد و ما پيروزيم
 

ديشب شمه ای ديگر از انزجار عمومی و عزم انقالبی در هر کوی و برزن بنمايش 
را باطل  »پايان اعتراضات«درآمد، تحليل های سطحی حکومتی و غير حکومتی مبنی بر 

اين جامعه تصميمش را گرفته است، نسل جديد از اين جنگ پا پس نمی کشد، .  اعالم کرد
زنان ديگر سلطه آپارتايد و آخوند و اوباش تذکر لسانی را نمی پذيرند، آخوندهای زبان 

اين .  درازی که دستور جرم انگاری برای بی حجابی ميدهند بايد هفت سوراخ قايم شوند
حزب اللهی ها هستند که بايد در معيت نيروی سرکوب چهار شعار دست شان بگيرند که 

و زنان بی حجاب به آنها بگويند برويد گم  »حجاب اسالمی از سر آگاهی و عزت است«
 ! شويد

 
فکر کردند با حمالت شيمياپی و سياست تروريزه کرده مدارس دانش آموزان ميترسند، 

از تهران .  ابانها شعار دادند دانش آموزان بودنديديروز اولين کسانی که بدون حجاب در خ
و رشت و کرج و اصفهان تا شهرهای کردستان و يزد و تبريز و هرگوشه ايران فريادها 

مرگ !  فقر فساد گرونی ميريم تا سرگونی!  اينبود که قسم بخون ياران ايستاده ايم تا پايان
عليه تشبثات نيروهای راست و شاه و رهبر !  بر خامنه ای جالد و مرگ بر ديکتاتور

همه جا پوسترهای تبليغاتی حکومت و عکسهای سران رژيم را به آتش !  شعار دادند
کشيدند و با نارنجک دستی و کوکتل و سنگ از سرکوبگران و اوباش موتوری پذيرائی 

ديشب اعالم شد که ما برگشتيم، ما ريشه داريم، اين خامنه ای بی ريشه و نظامش .  کردند
در اجتماعات کوبنده ديشب که تا پاسی از صبح ادامه داشت تعداد .  است که بايد برود

همينطور دهها نفر از .  زيادی از نيروهای سرکوب زخمی شدند و با خفت فرار کردند
 .  معترضين بازداشت و تعدای از جوانان زخمی شدند

 
حکمتيست به زنان و مردان آزاديخواه و انقالبی درود   -حزب کمونيست کارگری ايران

امشب و در روزهای پيش رو با قدرت کابوس و رعشه مرگ را بر عمارتخانه .  ميگويد
همه جا حجاب اسالمی اين سمبل زن ستيزی و اين نماد . خونين اسالمی به پرواز درآوريم

توی دهان سران سه قوه و امام جمعه های وقيحی .  جمهوری اسالمی را به آتش بکشيم
در اينروها ياد عزيز جانباختگان .  بزنيم که زنان شجاع و بی حجاب را تهديد ميکنند

خيزش انقالبی را گرامی بداريم، برسر مزارها جمع شويم و خانواده ها را در آغوش 
 . همبستگی انقالبی و محبت غرق کنيم

 
امسال بهار و سال نو، بوی بهار آزادی را دارد و اين مهم تنها با پيروزی ما و بگور 

 .  سپردن جمهوری اسالمی عملی ميشود
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٣مارس  ١۵ -١۴٠١اسفند  ٢۴

منشور ضد انقالب اصالح طلب 

 ...برای دولت انتقالى 
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 "اقتدار نظام"ای و  سپيده قليان، خامنه
 

. ديشب بسياری با خبر خوش، آزادی سپيده قليان سر بر بالين گذاشتيم
امروز صبح با خبر تلخ دستگيری و ربوده شدن او توسط مزدوران 

بعد از آزاديش با صدای   سپيده جسور يک لحظه.  ای بيدار شديم خامنه
ای  کاخ قدرت خامنه"  ای ضحاک ميکشيمت زير خاک خامنه"رسای 

. سراسيمه و جبونانه دوباره او را ربودند.  جالد را به لرزه درآورد
ای و ديگر سران جنايتکار رژيم در باره  می بينيم الف و گزاف خامنه

اعتراضات پرشور در چهارشنبه .  چقدر پوچ است"  اقتدار نظام"
سوری و ندای سپيده قليان برای به زير خاک کشيدن خامنه ای و 
نظامش نشان ديگری بر تداوم خيزش انقالبی تا سرنگونی قطعی 

 . جمهوری اسالمی است
 

 درود بر سپيده قليان جسور و پرشور 
 ٢٠٢٣مارس  ١۶

*** 
به همراه تبريک سال نو، آزادی سپيده قليان اين نماد شور و مبارزه، 
مدافع دلسوز و فداکار کارگران هفت تپه، مبارز سنت شکن و خالف 
جريان و فعال پيگير عليه استثمار و ستم و تبعيض و انسان محبوب 
آزاديخواهان و برابری طِلبان را به خانواده اش و به همه کسانی که 

. برای رهايی اش لحظه شماری کردند، صميمانه بايد شادباش گفت
 .دوباره خوش امدی به جمع ياران و همرزمانت

 
 ٢٠٢٣مارس  ١۵

 

 راستها "منشور"علت نزول بى شور 
 

بعد از مدتها فضا سازی و آکروبات بازی و برپايی نمايشات نوع 
و وعده منشور از داخل و گشت و گذار شازده و "  جرج تاون"

دولتهای فخيمه کشورهای   دستيارانش در اروپا و زدن در پارلمان
غربی، عاقبت روز دهم مارس منشور موعود برخالف انتظارشان 

آن مراسمها و نمايشات چراغانی حول .  به دنيا آمد"  بيشور و بيفروغ"
انتظارش "  شازده"تولد منشورشان که شش خودگمارده و در رآسشان 

علت را نبايد صرفا در مضمون و مکتوبات .  را داشت اتفاق نيفتاد
و محتوای سرمايه دارانه و فرسنگها بيگانه و يا در تقابل با "  منشور"

اهداف و شعارها و خواسته های برحق خيزش انقالبی جاری که طبعأ 
" باد خالی شده"و بخشآ اين هست، جستجو کرد، مهمتر بلکه نزول 

آن هم اين واقعيت . حباب منشور راستها را در واقعيت ديگری بايد ديد
منشور مطالبات حداقلی "که قبلتر و به معنای واقعی کلمه از داخل 

اعم از مشروطه "  منشور راستها"زير پای "  تشکلهای صنفی و مدنی
امروز هر فعال .  خواه و جمهوريخواه و فدراليست را خالی کرده بود

 در يک نگاه 
 

 رحمان حسين زاده

با قبول "  منشور آن هم حداقلی"سياسی و يا ناظر منصف ميتواند، 
نهادها و تشکلهای "محدوديتهای متعدد داخل کشوری، تازه از جانب 

و نه احزاب ماکسيماليست چپ مثل ما که صاحب "  صنفی و مدنی
هستيم را با منشور حداکثری شش "  دنيای بهتر"مانيفست جامع 

خودگمارده راستها مقايسه کند، تا بی ترديد ببيند چه فاصله عميقی بين اين 
دو منشور وجود دارد، تا متوجه شوند، که منشور حداقلی نهادهای صنفی 
و مدنی مربوط به نيروی اعماق جامعه درست نقطه مقابل منشور 

پاشنه آشيل منشور راستها نه فقط ارائه . حداکثری راستها قرار گرفته است
پنج حزب و "شده از جانب شش خود گمارده، بلکه ارائه شده از جانب 

در روز نهم مارس هم وجود منشوری حتی حداقلی " سازمان جمهوريخواه
انتشار از قبل و به موقع منشور حداقلی نهادها .  از قطب چپ جامعه است

و تشکلهای صنفی باد منشور راستها را خالی کرد و همين اهميت اصلی 
منشور حداقلی نهادها و تشکلها را در جدال راست و چپ جامعه توضيح 

دهد که متاسفانه بعضی از نيروهای قطب چپ جامعه متوجه آن نشدند  می
طومار "  کارگر و چپ"و بعضی ها حتی در اقدامی نسنجيده، به نام 

 . کنند اعتراضی عليه آن منتشر می
 

 ٢٠٢٣يازدهم مارس 

 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد همين امروز   

گفتگوی پروين كابلى با آكسل پرسون دبير اتحاديه كارگران قطار ث ژ ت در باره 

 آخرين تحوالت اعتصابات بزرگ كارگران در فرانسه

 ٢٠٢٣مارس  ١٧در چند روز گذشته و بويژه امروز  :پروين کابلی
خيابانهای فرانسه صحنه درگيرهای شديد ميان پليس و کارگران 

دولت فرانسه تصميم گرفته است که از طريق . معترض و اعتصابی بود
س ژ ت چگونه .  دولت نه اکثريت پارلمان سن بازنشستگی را باال ببرد

 ميخواهد در رابطه عمل کند؟
 

خيابانهای پاريس را .  بله ديروز درگيری بسيار بود :آکسل پرسون
آشغال فراگرفته است چرا که بدليل اعتصاب و اعتراضات پاکسازی 
. خيابانها پيش نمی رود و اعتصابابيون بخشی از آنها را به آتش کشيدند

در منطقه اليزا، پارلمان و نخست وزيری قرار دارد تظاهرات بسيار 
وسيعی خودجوش برپا  شد و معترض تا پاسی از شب در خيابانها 

 . ماندند
 

برنامه ما اين است که تمام هفته آينده سعی کنيم که اعتصابات به بخش 
های ديگر سرايت کند و تظاهرات های  خيابانی جديدی و اعتراضات 

هدف ما اين است که اين .  وسيع  مانند ديروز هرروزه امکانپذير شود
 . اعتراضات به اين شکل تا پنچشنبه آينده ادامه پيدا کند

 
مردم بشدت .  مقابله با پليس هر روز سخت تر و سخت تر  می شود

بايد توجه کرد که مکرون حتی اکثريت نمايندگان .  عصبانی هستند
پارلمان را ندارد که بتواند پيشنهاد خود را در پارلمان به رای بگذارد و 

و "  نه، ديگر بس است"بهمين خاطر است که خيلی ها فکر می کنند که 
در اين فکر هستند که از متدهای خشونت بارتر برای مقابله استفاده 

 . کنند
 

به نظر شما روند گسترش اعتراضات در اين اوضاع  :پروين کابلی

 چگونه خواهد بود؟ 
 

. بسيار مشکل است که بگويم چگونه پيش خواهد رفت :آکسل پرسون
ديروز در مقابل پارلمان مردم بسيار عصبانی بودند و اين تجمعی 

. اين وضعيت در همه جا در سراسر کشور وجود داشت.  خودجوش بود
حتی در دورترين شهرها و در روستاهای دور افتاده مردم در حال 

 . شورش هستند
 

در ميان کارگران نفت و کارگران بندرها اعتصاب بسيار قويتر شده است 
و از روز دوشنبه  تعداد بيشتری از مراکز نفتی مثل حاال دست از کار 

تقريبا تمام اتحاديه ها در رابطه با تداوم اعتصاب اتحاد .  خواهند کشيد
کامل دارند و می خواهند که اعتصاب ادامه پيدا کند حتی اگر طرح دولت 
روز دوشنبه از طريق پارلمان کنار گذاشته شود، که در اينمورد خودشان 

 . مطمئن نيستند
  

مارس ادامه دهيم،  ٢٣اگر ما بتوانيم اعتصابات را تا روز پنج شنبه آينده 
همزمان که تظاهرات های خود بخودی و خود جوش که در هر گوشه و 
کنار هرشب تا پاسی از شب که تاکنون ادامه داشته است را حفظ کنيم، 

سعی ما اين است .  شرايط غير قابل کنترلی برای دولت پيش خواهد آمد
 . که به اينجا برسيم

 
ديروز عصر برای همگی ما لحظات بسيار شورانگيز بود و ما را بياد 

آری چنين .  انداخت ٢٠١٨شروع اعتراضات جليقه زردها در سال 
وقتی در نزديک کاخ اليزه ميسوزد به .  روحيه ای در پاريس حاکم بود

 . معنای اين است که اتفاقات بزرگی در راه است
  ١٢صفحه    
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! سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است  

. در انگليس هم اعتصابات و اعتراضاتی شروع شده است :پروين کابلی
فکر می کنيد موقعيتی که هم اکنون در فرانسه است چطورميتواند در 

 بقيه کشورهای اروپايی تاثير بگذارد؟
 

اگر ما پيروز شويم حتما تا حد زياد در تمام اروپا تاثير  :آکسل پرسون
خواهد داشت و اميد را افزايش می دهد و فرصت های ديگری برای 

 . اينکه متحد و جمعی مبارزه کنيم می آفريند
 

در تاريخ فرانسه بارها اتفاق افتاده است که قوانينی از طرف پارلمان 
تصوب شده است اما آنها هرگز به اجرا درنيامده اند چرا که با 

در آلمان هم بنا به اطالع .  اعتصابات کارگری و جوانان روبرو شده اند
. من صحبت از اعتصاب در بخش راه آهن در آخر اين ماه است

همينطور من به دعوت شبکه اتحاديه های دانمارک قرار است هفته 
 . آينده در رابطه با ادامه اعتصاب در فرانسه صحبت کنم

 
با تشکر و با آرزوی موفقيت و پيروزی اعتصاب  :پروين کابلی

 .  شکوهمند کارگران مبارز فرانسه

گفتگوی پروين كابلى با آكسل پرسون دبير اتحاديه كارگران 

قطار ث ژ ت در باره آخرين تحوالت اعتصابات بزرگ 

 ...كارگران در فرانسه 

آخرين جلسه در مقر كنفدراسيون عمومى كار در مونتروی قبل از شروع اعتصاب كه 

مارس آغاز شد ٧از روز سه شنبه   

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  
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!مرگ بر حكومت كودک كش  

از دهم فوريه که همايش گروهی از نيروهای بوژوازی ضد انقالب در 
دانشگاه جرج تاون واشگتن برگزار شد، رضا پهلوی و هم پيمانانش 
وعده دادند تا پايان ماه فوريه منشور گذار از جمهوری اسالمی را 

اين وعده آنان، شور و شوق زيادی را در ميان .  رونمايی خواهند کرد
رسانه های بورژوازی .  نيروهای اپوزيسيون راست افراطی ايجاد کرد

به طور شبانه روز از تدوين منشور فوق حرف زدند و لحظه رونمايی 
سرانجام پس از آنهمه جار و جنجال .  آن را با بوق کرنا تبليغ کردند

) اسفند ٢١(مارس  ١٢تبليغاتی رسانه های بوژوازی، روز يکشنبه 
منشور سراپا ارتجاعی و ضد انقالبی اپوزيسيون راست افراطی با 
امضای رضا پهلوی و هم پيمانانش حامد اسماعيليون، شيرين عبادی، 

منشوری که .  مسيح علينژاد، نازنين بنيادی و عبدهللا مهتدی منتشر شد
شالوده آن يکسره در ساخت و پاخت و چانه زنی با دولت های غربی 
بنيان نهاده شده است تا طراحان آن بتوانند از باالی سر مردم، انقالب 
توده های مردم ايران را ذبح و رژيم سرمايه داری ديگری را بر جان و 

منشوری که با دست و .  هستی کارگران و زحمتکشان ايران تحميل کنند
دل بازی تمام، کوشيده است تا مبارزات قهرمانانه توده های مردم ايران 

 . را در پای مذاکره  با دولت های غربی به سالخی بکشاند
 

اين منشور آنچنان بی مايه است، که حتی شکاف در درون نيروهای 
اپوزيسيون دست راستی .  راست از جمله سلطنت طلبان را تشديد کرد

. بوژوايی را نااميد و آنان را به شکوائيه از محتوای اين منشور کشانيد
بی مايگی و ناهمگونی مضمون و محتوای اين منشور با خواست ها و 
مبارزات خيابانی توده های مردم ايران آنچنان عميق است، که حتا 
امضا کنندگان منشور، پس از رونمايی از آن، هر کدام ساز خود را در 

 .تفسير بندهای آن می زنند
 

، که پيش از "منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی"نويسندگان 
اين، همه توان خود را در گنجاندن نام سپاه پاسداران در ليست گروهای 
تروريستی گذاشته بودند، اکنون که منشور خود را رونمايی کرده اند، با 
وقاحت تمام همان نيروهای تروريست و آدمُکش سپاه پاسداران برايشان 

تا جاييکه مجموعه مزدوران سپاه پاسداران را در وجود .  عزيز شده اند
آنان، با وقاحت تمام .  چند فرمانده جالد و آدمُکش خالصه کرده اند

ارتش سرکوبگر جمهوری اسالمی را تطهير و از ادغام سپاه 
مدعيان هم پيمان با دول .  تروريستی در ارتش سخن گفته اند

را بر منشور خود نهاده اند، "  مهسا"امپرياليستی، که با فريب و ريا نام 
از هم اکنون نسبت به ارتش دست ساز جمهوری اسالمی ابراز وفاداری 
. کرده و خواهان حفظ تام و تمام ارکان اين ارتش سرکوبگر شده اند

غافل از اينکه جمهوری اسالمی از همان آغاز به قدرت رسيدن، با 
گماردن وابسته ترين نيروهای مزدور خود در رده های باال و ميانی 
ارتش سرکوبگر بازمانده از رژيم پادشاهی را همانند سپاه پاسداران به 

 . ارتشی مزدور، ايدئولوژيک و وفادار به خود تبديل کرد
 

نفره رضا پهلوی و هم پيمانان او،  ۶منشور ارتجاعی و ضد کارگری 
نه تنها کمترين ارتباطی به منافع کارگران و توده های زحمتکش ايران 

ندارد، نه تنها نشانی از حق و 
حقوق مليت های تحت ستم ايران 
در آن گنجانده نشده است، بلکه 
تنظيم کنندگان آن، با سوار شدن 
بر مبارزات خيابانی زنان و توده 
های مردم ايران از هم اکنون در 

مقابل توده های تحت ستم و نيروی بزرگ کارگران و زحمتکشان صف 
طراحان منشور فوق، از آنجا که می دانند، منشورشان .  آرايی کرده اند

تنها پاسدار نظم طبقاتی، ستمگرانه و استثمارگرانه سرمايه داری حاکم بر 
ايران است، و باز از آنجا که بر اين امر آگاهند که کارگران و توده های 
رنج و کار و زحمت، هرگز به چنين منشور ضد کارگری تن نخواهند 
داد، از هم اکنون با تطهير ارتش و ادغام نيروهای مزدور و آدمُکش سپاه 
در ارتش سرکوبگر جمهوری اسالمی، خود را برای سرکوب کارگران و 
توده های مردم ايران در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسالمی آماده 

 .می کنند
 

منشور رضا پهلوی و شرکا، اگرچه از نظر کارگران و توده های مردمی 
که هم اينک در کارخانه و کف خيابان برای سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی مبارزه می کنند، محلی از اِعراب ندارد، با اين همه بايد در 
افشای اين منشور ضد کارگری نيرو گذاشت و به توده های مردم ايران 
بيش از پيش نسبت به ماهيت ارتجاعی و اهداف ضد انقالبی منشور 

 .بورژوايی رضا پهلوی و شرکای آن هشدار داد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست که برای سرنگونی انقالبی 
نظامی سيستم   –جمهوری اسالمی، درهم کوبيدن ماشين بوراکراتيک 

شورايی   -سرمايه داری حاکم بر ايران و برقراری يک دولت کارگری 
مبارزه می کند، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، 
نويسندگان و عموم توده های مردم ايران را به هوشياری در مقابل دسيسه 
های اين منشور ضدانقالبی فرا می خواند و به سهم خود در افشای 

 .ماهيت اين منشور ارتجاعی و تنظيم کنندگان آن پيگيرانه مبارزه می کند
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 )١۴٠١اسفند  ٢۴( ٢٠٢٣مارس  ١۵
 

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

 و هسته اقليت) اقليت(کارگر، سازمان فدائيان

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 در باره منشور اپوزيسيون ضد انقالِب رضا پهلوی و شركا
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 اسالمی را به لرزە درآوردرژيم چهارشنبه سوری، حجاب سوزان 
اسفند، در مناسبت چهارشنبه سوری جوانان انقالبی  ٢٣روز سه شنبه 

و زن و مرد در محالت و مناطق شهرهای مختلف ايران از جمله در 
تهران، مشهد، اصفهان، کرج، رشت، سنندج، کامياران، جوانرود، 
مريوان، سقز، بانه، تبريز، اراک، ايذە، ايالم و دهها شهر و روستای 
ديگر با اجتماع و بستن خيابانها، با شعارهای کوبندە مرگ بر 
خامنهای، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر حکومت بچه کش، فقر و فساد 

... گرونی ميريم تا سرنگونی، جمهوری اسالمی نميخوايم نميخوايم و 
در .  و با حجاب سوزان يک تو دهنی محکم به جمهوری اسالمی زدند

اين اجتماعات نام جانباختگان خيزش انقالبی جاری سردادە ميشد و 
در محالت مختلف .  فرياد پايداری تا سرنگونی رژيم اسالمی بلند بود

تهران و شهرهای ديگر جوانان به مقابله و درگيری با نيروهای امنيتی 
اعتراضات و .  پرداختند و در موارد متعددی آنها را فراری دادند

اجتماعات روزهای اخير مجددا نشان داد که مردم انقالبی ايران سر 
 .  سازش با حاکميت سياە اسالمی ندارند

 
 ربودن و بازداشت مجدد سپيده قليان 

سپيدە قليان که به شجاعت و صدای انقالب معروف شدە است، روز 
: چهارشنبه درحالی که از زندان خارج شده بود با صدای بلند شعار داد

او بعد از آزادی از زندان "!  ِکشيمت زير خاک خامنه ای ضحاک، می"
تپه آزاد  ماه از پرونده هفت ٧سال و  ۴بعد از : "در اينستاگرام نوشت

به اميد آزادی خيلی .  بار به اميد آزادی ايران اومدم بيرون  اين .  شدم
چی، بهاره  تاب  زود عزيزانم سپيده کاشانی، نيلوفر بيانی، زهرا زه

سپيدە قليان ".  هدايت، گلرخ ايرايی، ناهيد تقوی و همه زندانيان سياسی
به همراه خانواده در مسير بازگشت به دزفول بودند که در مسير جاده 

اراک، چند ماشين نيروهای امنيتی آنها را متوقف کردند و اين   -قم 
فعال خوشنام کارگری را به زور از خانواده جدا کردند و به زندان 

چند شهروند عادی که در حال فيلم گرفتن از صحنه .  اوين منتقل کردند
 .بازداشت سپيدە قليان بودند نيز بازداشت شدند

 
 تپه اعتصاب کارگران فصلی شرکت نيشکر هفت

اسفندماه، يکشنبه و دوشنبه صدها نفر از کارگران  ٢٠شنبه روزهای 
کارگران معترض .  فصلی هفت تئه دست به اعتراض و اعتصاب زدند

روز دوم .  يارد را بستند و در شيفت شب نيز به اعتصاب ادامه دادند
تعدادی خودفروخته و اعتصاب شکن .  قريب پانصد کارگر تجمع کردند

با وعده دروغ و در بند و بست با کارفرما اعتصاب را شکستند اما 
کارگران اعتصابی در درون شرکت .  کارگران به افشای آنها پرداختند

خواست کارگران .  با شعار قرارداد قرارداد دست به راهپيمائی زدند
عالوه بر مساله تعيين وضعيت همکاران فصلی، همسان سازی حقوق 
ها هفت تئه با مجموعه هفت طرح، منازل سازمانی و بازگشت به کار 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

 .  اسماعيل بخشی است
 

 تجمع کارگران سيمان ايالم
اسفندماه جمعی از کارگران و کارکنان سيمان ايالم  ٢٢صبح روز دوشنبه 

اين  .در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان دست به تجمع زدند
کارگران به وضعيت حقوق، اضافه کار، پاداش و عدم تبديل وضعيت 

اغلب اعتراض نيروها به اين خاطر است که رکورد  .معترض ميباشند
توليد کلينکر با زحمات آنها شکسته شده است اما متأسفانه يک لایر رکورد 
به آنها تعلق نگرفته و پاداش دسترنج شان به دفتر مرکزی تهران تقديم شده 

 .است
 

 تجمع اعتراضی کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ايالم
اسفندماه، جمعی از کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم  ٢٠روز شنبه 

پزشکی ايالم در اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالتشان مقابل ستاد اين 
 .دانشگاه دست به تجمع زدند

 
 کارگر نخ البرز بيکار شدند ١٩٠
نفر از کارگران اين واحد در ابتدای دی ماه سال جاری اخراج  ١٢٠حدود

کارگر ديگر به جمع کارگران اخراج  ٧٠و از ابتدی بهمن ماه نيز حدود 
دليل بيکاری اين کارگران، کاهش فروش محصوالت  .شده اضافه شدند

طی چند سال گذشته ميزان توليد اين واحد  .اين کارخانه عنوان شده است
بسيار خوب بود اما در سال جاری ميزان توليدات کاهش يافت و در نتيجه 

به گفته يکی از کارگران؛  .های يک و سه تعطيل شدند خطوط توليدی سالن
کارگر به همراه کارکنان اداری مشغول  ۴٠٠در اين واحد توليدی حدود 

وی با اشاره به معوقات مزدی  .کار هستند که قراردادهای يک ماهه دارند
دو ماهه کارگران اين کارخانه، درباره مطالبات کارگران بيکار شده نيز 

حساب نشده و برخی ديگر در حال  با برخی کارگران هنوز تسويه:  گفت
کارفرما وعده کرده در صورت بهبود  .حساب با کارفرما هستند تسويه

 .گرداند وضعيت کارخانه، کارگران بيکار شده را به کارخانه بازمی
 

 ماه حقوق و عيدی معوق  ۵کارگران فرش پارس، 
ماه دستمزد و عيدی خود  ۵کارگران کارخانه فرش پارس از عدم پرداخت 

ماه است که دستمزد  ۵اين کارگران با احتساب اسفند ماه،  .خبر دادند
يکی از  .ها هم پرداخت نشده است اند و عيدی و پاداش دريافت نکرده

کارگران کارخانه فرش پارس از تاخير مکرر مطالبات خود و همکارانش 
خبر داد و اشاره کرد که پرداخت يک ماه حقوق و عيدی درست در آستانه 

حدود  .کند تحويل سال نو، مشکلی از کارگران و خانوادهايشان حل نمی
کارگر به همراه کارکنان اداری در اين واحد توليدی مشغول کار  ۴٠٠

نفر به صورت خودخواسته محل  ۴٠بودند که طی دو ماه گذشته حدود 
  ١٥صفحه    .کار خود را ترک کردند

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی

بگيران  اسفندماه، جمعی از بازنشستگان و مستمری ٢١شنبه  روز يک
تأمين اجتماعی شهرهای شوش، کرمانشاه، اهواز، در اعتراض به 

شان مجدداً در  های وضعيت نامناسب معيشتی و عدم رسيدگی به خواسته
 .محوطه اداره تأمين اجتماعی اين شهرستان ها دست به تجمع زدند

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات

اسفندماه، جمعی از بازنشستگان مخابرات تهران در  ٢٢روز دوشنبه 
شان در مقابل ساختمان وزارت  مشکالت  اعتراض به عدم رسيدگی به

ارتباطات و در ساير شهرستانها در محل شرکت مخابرات  اين استانها 
 .دست به تجمع زدند

 
 تجمع بازنشستگان صنايع فوالد ايران در تهران

 
اسفند ماه، جمعی از بازنشستگان فوالد، با حمل  ٢١روز يکشنبه

پالکاردهايی که بر روی آن مطالبات خود را نوشته بودند در اعتراض 
به وضعيت نامناسب معيشتی و عدم رسيدگی به مطالباتشان مقابل 

 .ساختمان صندوق بازنشستگی فوالد در تهران تجمع کردند
 

 غرب مرگ يک کارگر در گيالن
اسفند ماه يکی از کارگران کارخانه گچ چغالوند  ٢٢صبح روز دوشنبه 

گيالن غرب حين انجام کار بازگشايی انسداد يک کوره مخزنی گچ به 
کارگر جانباخته  .شود کند و در نتيجه دچار خفگی می داخل آن سقوط می

 .سال سن داشت۴۴مسلم حيدری نام دارد و با مدرک فوق ليسانس حدودا 
 

 سوزی محل اسکان کارگران نفر بر اثر آتش ١٢کشته و زخمی شدن 
سوزی در محل اسکان کارگران کشاورزی در  جمعه شب حادثه آتش

نفر ديگر  ٧نفر و مصدوميت ۵شهرک عاليين شهر ری باعث مرگ 
بر اساس گزارش سخنگوی سازمان آتش نشانی، در اين آتش سوزی  .شد

که جمعه شب بر اثر آتش گرفتن مواد قابل اشتعال و انفجار چند سيلندر 
نفر از اعضای چند خانواده کارگری که از اتباع غير  ۵گاز اتفاق افتاد، 

مصدوم اين  ٧همچنين .ايرانی بودند به علت سوختگی شديد جان باختند
 .حادثه به مرکز درمانی منتقل شدند اما وضعيت جسمی مناسبی ندارند

 
 بازداشت يک معلم در اراک

بنابه خبرمنتشرشده، دمحم صادقی، فرهنگی بازنشسته و از فعالين صنفی 
استان مرکزی، اراک پس از شرکت در تجمع شانزدهم اسفند، صبح 

اين فعال صنفی  هم اکنون  .روز پنج شنبه هيجدهم اسفند ماه بازداشت شد
 .در پليس امنيت اراک به سر می برد

 
 آخرين وضعيت پيروز نامی، زندانی سياسی

در ادامه موج فشار حاکميت بر فعاالن صنفی شعبه سوم بيدادگاه انقالب 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

شهرستان اهواز پرونده جديدی برای پيروزنامی دبير کانون صنفی 
با وجود اينکه پيروز نامی پيش از اين به .معلمان خوزستان گشوده است

يک سال حبس تعزيری قطعی بابت تبليغ عليه نظام محکوم شده و 
آموزش و پرورش نيز سه ماه انفصال از خدمت و حذف رتبه بندی را 
برای او اعمال نموده، بازجويان، به منظور اعمال فشار بيشتر، پرونده 

در احضاريه پيروز نامی .  تازه ای عليه پيروز نامی تشکيل داده اند
فعاليت تبليغی به نفع گروه های مخالف نظام و اجتماع و تبانی برای «

خارجی عضويت در گروهايی /ارتکاب جرم بر ضد امنيت ملی داخلی
اتهامات وی ذکر شده  »که هدف آنها برهم زدن امنيت کشور می باشد

 ١۴٠٢ارديبهشت ١٨صبح  ١٠قرار است اين فعال صنفی ساعت .  است
 .محاکمه شود

 
 خبری از عثمان اسماعيلی فعال کارگری تداوم بازداشت و بی 

، سيزده روز از آخرين تماس تلفنی ١۴٠١اسفندماه  ٢١روز يکشنبه
طی .  گذرد اش می عثمان اسماعيلی از فعالين کارگری سقز با خانواده

اش نداشته  گونه تماس با خانواده روزهای گذشته اين فعال کارگری هيچ
از وضعيت عثمان اسماعيلی موجب نگرانی   خبری است و اين عدم بی

، عثمان ١۴٠١شنبه نهم اسفندماه  روز سه.  اش شده است خانواده
اسماعيلی فعال کارگری اهل شهر سقز طی تماسی از بازداشتگاه اداره 
اطالعات سنندج اعالم کرده است که برای او قرار بازداشت يک ماهه 

الزم به ذکر است که اين فعال کارگری طی مدت .  صادر شده است
اش تماس گرفته است و اولين تماس او  بازداشت دو بار تلفنی با خانواده

عثمان اسماعيلی روز .  شنبه چهارم اسفندماه بوده است مربوط به پنج
، بدون برگه قضايی و اعالم اتهام انتسابی ١۴٠١بهمن  ١٩چهارشنبه 

توسط نيروهای امنيتی شهر سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 
 .شده بود

 
 سال حبس خانگی محکوم شد ۵الهام افکاری به 

آباد  خواهرم الهام، امروز از زندان عادل   :سعيد افکاری در توييتر نوشت
اش را با پابند در حبس خانگی  ی زندگی آزاد شد اما بايد پنج سال آينده

ی   پنج سال حبس خانگی تنها به جرم اينکه دادخواه نفِس گرفته.  بگذراند
 .گناهش بود برادر بی

 
 کاميار فکور و سروناز احمدی به حبس محکوم شدند

دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر  ٣۶بر اساس حکمی که توسط شعبه 
و به کاميار فکور فعال کارگری و همسرش سروناز احمدی مترجم، 
فعال حقوق کودکان و حامی کارگران ابالغ شده، محکوميت آقای فکور 
به هشت ماه حبس و سروناز احمدی به سه سال و شش ماه حبس 

سروناز احمدی به همراه همسرش کاميار  .تعزيری تقليل يافته است
توسط نيروهای امنيتی در تهران  ١۴٠١ماه  آبان ١۵شنبه  فکور روز يک

آذرماه  ١۶سرانجام او روز   .  بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند
ً و تا زمان پايان  ۵٠٠ی با توديع قرار وثيقه ١۴٠١ ميليون تومانی موقتا

 .مراحل از زندان اوين آزاد شده بود
 

 متهم شد »تبليغ عليه نظام«ژينا امينی به   صالح نيکبخت وکيل پرونده
بر اساس گزارش منتشر شده، صالح نيکبخت، وکيل پرونده مهسا امينی، 

بازپرسی دادسرای عمومی تهران  ٢اسفند به شعبه  ٢٠روز شنبه 
 .متهم شد »تبليغ عليه نظام«احضار و به 

  ١٦صفحه    
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 اطالعيه شورای نيروهای چپ و كمونيست
 

 در رابطه با درگذشت نا به هنگام رفيق صالح احمديان
 

متاسفانه مطلع شديم که رفيق صالح 
احمديان، کمونيست و کادر هسته 

مارس در اثر  ١۴اقليت ديروز 
بيماری مزمن سرطان در کشور 

 .نروژ درگذشت
 

رفيق صالح از دوره نوجوانی به 
فعاليت سياسی رو آورد و به صفوف 

. چريکهای فدايی خلق ايران پيوست
او بيشتر از سی سال از زندگی 

خود را در  پربار فعاليت سياسی
در کنار فعاليتهای سياسی ديگرش .  صفوف هسته اقليت انجام داده است

به نمايندگی از طرف هسته اقليت در شورای همکاری نيروهای چپ و 
ما افتخار آنرا داشتيم از نزديک از صميميت .  کرد کمونيست، فعاليت می

جنبش  .ليتهايش برخوردار باشيم و دقت باالی او در پيشبرد مسئو
 .کمونيستی و کارگری ايران بار ديگر عضو بزرگی را از دست داد

 
ما درگذشت رفيق صالح احمديان را به خانواده و دوستانش و به رفقای 

 .هسته اقليت تسليت ميگوييم
 

 يادش گرامی و راهش پر توان باد
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 ٢٠٢٣مارس  ١۵

 زر جهت اجرای حکم به زندان اوين منتقل شد يدی بهاری
ساله اهل شهر سنندج و ساکن دماوند  ۴٧زر فعال کارگری يدی بهاری

 .سال حبس به زندان اوين منتقل شد ۶جهت اجرای حکم 
 

 حکم کيوان مهتدی در دادگاه تجديد نظر تاييد شد
صادر )  سال قابل اجرا ۵(سال زندان  ۶دادگاه تجديد نظر حکم  ٣۶شعبه

همچنين در پرونده موکدا .  کيوان مهتدی را عينا تأئيد کرد شده برای
 !نشود) تخفيف(مشمول عفو : نوشته است

 
 احضار نصرت بهشتی توسط اداره اطالعات مشهد

نصرت بهشتی، معلم بازنشسته مشهدی  که به پنج سال زندان محکوم 
بارها جراحی )  که در زندان مبتال شده است(شده بود و به علت بيماری 

الزم  .احضار شد ۴٠١شده است، بار ديگر در تاريخ بيست و دوم اسفند 
به ذکر است که اين معلم بازنشسته، باوثيقه يک ميليارد و دويست ميليون 

 تومانی آزاد است و 
 .در روزهای آينده بايد جراحی شود 
 

 زينب همرنگ معلم بازنشسته در تهران بازداشت شد
نيروهای امنيتی خانم زينب همرنگ سيد بگلو را روز يکشنبه بيست و 
يکم اسفندماه، هنگام خروج از منزلش، در تهران بازداشت و به مکان 

 .نامعلومی منتقل کردند
 

 عثمان اسماعيلی به زندان سقز منتقل شد
عثمان اسماعيلی فعال سرشناس کارگری اهل شهر سقز طی يک تماس 

اش اعالم کرده که از بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج  تلفنی با خانواده
 .به بند قرنطينه زندان سقز منتقل شده است

 
*** 

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 

 اسفند  ٢۶زاهدان، امروز 

 ! حكومت بچه كش نميخايم نميخايم

 !خامنه ای حيا كن مملكتو رها كن

 !مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر بسيجى

 !  سلطنت، واليت، يكصد سال جنايت
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 گراميداشت جانباختگان در شهرهای مختلف ايران

 
در آخرين پنجشنبه سال، خانواده های  ١۴٠١اسفند  ٢۵روز 

جانباختگان خيزش انقالبی در بسياری از شهرها و آرامستان های آن 
از جمله در سنندج، مهاباد، ديواندره، دهگالن، تبريز، کامياران، 
سقز، رشت، اراک، اصفهان، شاهين شهر، کرمانشاه، تهران، سميرم، 

عليرغم ايجاد فضای امنيتی و بستن .  تجمع کردند...  کرج، خرم آباد و 
ورودی ها در بسياری از مناطق، مردم مبارز و انقالبی در بيشتر اين 
اجتماعات بويژه در شهرهای کردستان وسيعا همراهی کردند و با 
گلباران مزار جانباختگان و سردادن شعار و ايراد سخنرانی های 

در تعدادی از اجتماعات .  پرشور بر تداوم مبارزه انقالبی تاکيد کردند
کردستان از حکومت شوراها سخن گفتند، در مهاباد برای کارگران 
هفت تپه و اسماعيل بخشی و سپيده قليان و کارگران ايران پيام 

 . همبستگی دادند و عليه شاه و رهبر شعار دادند
 

در سقز و بمناسبت ياد مهسا جمعيت سراپا شور بود، سرود ميخواندند 
. و مشتهای گره کرده و عالمت پيروزی نشان از عزمی راسخ ميداد

در مهاباد از آزادی و برابری و عليه سلطنت و رهبری شعار دادند و 
. تاکيد کردند که فرزندان آتش انتقام خون جانباختگان را خواهند گرفت

در بهشت دمحمی سنندج عليرغم محاصره منطقه نيروی وسيعی خود را 
در دهگالن .  به محل رساندند و وقعی به سرکوبگران نگذاشتند

جمعيت بزرگی تجمع کردند و خانواده های جانباختگان را بگرمی 
در حسن آباد سنندج از تداوم راه جانباختگان و انقالب . همراهی کردند

در کامياران عکسهای بيشتر جانباختگان خيزش انقالبی .  سخن گفتند
را يکجا کنار هم قرار داده بودند و يادشان را با سرودخوانی و 

در شهرهای ديگر نيز با سرودخوانی و .  سخنرانی گرامی داشتند
در .  گلباران مزار جانباختگان خانواده های داغدار را همراهی کردند

!نه مى بخشيم و نه فراموش ميكنيم، جنايتكاران بايد محاكمه و مجازات شوند  

 يادداشتها، 
 

 سياوش دانشور

شهرهای مختلف در جمعيت های محدودتر به منازل جانباختگان سرکشی 
بر روی ديوارها نيز کليشه ها و شعارهای نوشته شده از روحيه .  کردند

 . مصمم انقالبی خبر ميداد
 

امروز هرگوشه ايران به طرق مختلف مملو از فضای همبستگی انسانی و 
انقالبی با جانباختگان خيزش انقالبی بود و نيروهای امنيتی و سرکوبگر 
حکومت جنايتکار و کودک کش اسالمی نيز بوسعت همه جا حضور 

درود بر مردم مبارزی که درد مشترک را تقسيم کردند و با .  داشتند
برجسته کردن روحيه انقالبی و همبستگی انسانی اين پيام را فرستادند که 
نه می بخشند و نه فراموش می کنند و تجديد عهد کردند که تا پايان ايستاده 

 . اند و از اين نبرد سرنوشت ساز پاپس نمی کشند
 

  ٢٠٢٣مارس  ١٦
  ١٨صفحه    
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 درد بى درمان حكومت اسالمى

قليان را بدليل سردادن يک شعار ساعاتی بعد از آزادی _سپيده#
دشمن #ربودند و به زندان اوين بازگرداندند تا علی خامنه ای از 

اين سرعت عمل اوباش را مقايسه کنيد با حمله .  خيالش راحت شود
مدرسه و دبستان و دانشگاه  ۵٠٠شيميايی به بيش از #تروريستی و #

ندارند و جايی جمعش کردند، چون نقشه و  »سرنخ«که مدعی بودند 
 .کار خودشان بود

! سپيده را دوباره اسير کرديد و زير شکنجه برديد که چه غلطی بکنيد 
سپيده را اسير کرديد اما با بيش !  قدرت تان را نشان دهيد يا ذلت تان

ميليون سپيده چه ميکنيد؟ با بيش از هشتاد درصد جامعه ای که  ٢٠از 
 ميخواهد سر به تن تان نباشد چه ميکنيد؟ 

 
توانند با رکن اساسی قدرت شان،  وقتی حکومتهای استبدادی ديگر نمی

يعنی زندان و دادگاه و سرکوب، جامعه را ساکت کنند، عمرشان 
درد شما اراذل و اوباش حکومت .  بطور قطع به پايان رسيده است

هرچه بگيريد، بکشيد، تجاوز کنيد، اعدام .  اسالمی بی درمان است
 .بايد برويد و دارد ميرويد. کنيد، پرونده بسازيد، فايده ندارد

  
 سوزان_حجاب#قليان _سپيده#

  ٢٠٢٣مارس  ١٦
 

 !جشن حجاب سوزان است

 !همه جا حجاب اسالمى نماد جمهوری اسالمى را به آتش بكشيد
 

سالها و تا همين اواخر با تعداد زيادی از اصالح طلب تا شبه چپ 
. انتلک کلنجار رفتيم که حجاب يک تکه پارچه نيست، پوشش نيست

حجاب نماد فرودستی زن است، لوگوی آپارتايد جنسی است و برای 
جنبش اسالمی همان مکان را دارد که عالمت اس اس برای جنبش 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 ...يادداشتها 

 .اجباری بودن وجه قانونی حجاب است نه ماهيت و مضمون آن. فاشيستی
 

همين خط و همين ديدگاه در خيزش انقالبی مسلط شد، حجاب سوزان راه 
افتاد و ما خيلی وقت پيش وعده اش را داده بوديم و مشخصا فراخوان به 

امروز بسياری شوکه اند .  برگيری دستجمعی حجاب و حجاب سوزان داديم
و باور نمی کنند که در ايران اسالم زده زنان حجاب بسوزانند و عمامه از 

 .سر آخوند بپرانند
  

خواهد اين  دشمن می: "مرتضی آقاتهرانی، رييس کميسيون فرهنگی مجلس
 ". نماد جمهوری اسالمی يعنی حجاب و عفاف را خراب کند

 
. دقيقا ما ميخواهيم نماد جمهوری اسالمی را نه فقط خراب بلکه نابود کنيم
. امشب و فرداشب و روزهای پيش رو همه جا و هر جا حجاب بسوزانيد
. حجاب اين نماد جمهوری اسالمی، اين نماد زن ستيزی را به آتش بکشيد

 !به آتش کشيدن حجاب مقدمه به آتش کشيدن کل جمهوری اسالمی است
 

  ٢٠٢٣مارس  ١٤
 

 !هفت تپه، يک توطئه ديگر شكست خورد
 

يادتان هست که برای سنديکای واحد دسيسه چيدند و با همکاری ترابيان و 
امثال رخشان ميخواستند مجمع عمومی حکومتی برگزار کنند تا بلکه 
زيرآب سنديکای واحد را همزمان با سرکوب فعالينش بزنند و تعدادی پرت 
سياسی از اين روند حمايت کردند؟ يادتان هست طرح مشابهی برای هفت 

 تپه و احيای شورای اسالمی داشتند؟
 

هفت تپه ای ها اما در هر قدم توطئه ها را يک به يک درهم شکستند، به 
حمالت از درون و از بيرون پاسخ دادند، يک تنه در مقابل ارگانهای متعدد 

. حامی کارفرما ايستادند، خلع يد را تحميل و پيروزی شان را جشن گرفتند
اسماعيل اين نمونه شرافت کارگری را روی دوش شان گذاشتند و پای 
تريبون بردند تا نمونه ای از اتحاد و همبستگی کارگری را در جنبش 

برای بازگشت اخراجی ها تالش کردند و بخشا .  کارگری ايران نشان دهند
شرکت را سرپا نگهداشتند و قدم بقدم توطئه های بعدی را .  موفق شدند

 .شکست دادند
  ١٩صفحه     
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در همين دوره بود که حکومت ميخواست شورای اسالمی را 
مجددا تحميل کند و کارگران با گل گرفتن درب آن گفتند که تنها 

اين را مقابل .  نماينده ما مجمع نمايندگان کارگری است
 .فرمانداری و جلوی اداره کار با صدای بلند اعالم کردند

  
اينروزها در هفت تپه و در متن دعوای کارفرمايان و دولتی ها 
و اعمال نفوذ آنها و با اتکا به تعدادی خودفروش تالش کردند 

. مجددا شورای اسالمی منحل شده توسط کارگران را دائر کنند
خود شورای اسالمی هيچوقت عددی نبوده اما تحميل آن بعنوان 
سدی در مقابل فعالين و رهبران صديق کارگران در زد و بند 

کارگران بارها گفتند که ما تنها .  حکومتی ها الزم دانسته شد
نماينده مان فعالين شناخته شده در هفت تپه و در راس آنها 
اسماعيل بخشی است که هنوز اخراجی است و ما در چنين 

 .نمايش مضحکی شرکت نمی کنيم
 

با اينحال با اتکا به نيروی انتظامی و نظارت اداره کار صندوق 
دو .  علم کردند"  انتخابات کارگری"های رای را تحت عنوان 

روز است مزدوران کارفرمای جديد و همکاران اداره کار و 
امثال دمحم خنيفر بی چشم و رو که روی دوش اعتصاب و 
اعتراض همين کارگران بکار برگشت، خودشان را جر ميدهند 

نتيجه .  که کارگران در نمايش مضحک انتخابات شرکت کنند
چی شد؟ از حدود پنجهزار کارگر در اين فصل و استفاده 
بيشرمانه از تبليغات ضد کارگری قومی و تهديد و تطميع، چند 

يک افتضاح .  صد نفر بيشتر را نتواستند پای صندوق بکشند
 .کامل و يک شکست ديگر

 
همزمان با اين مضحکه کارگران فصلی دست به اعتصاب 

همان کارگرانی که روی موقعيت ناامن شغلی آنها حساب .  زدند
باز شده بود که در اين نمايش شرکت کنند و به عده ای وعده 

کارگران هفت تپه بار .  تغيير وضعيت و قرارداد داده شده بود
ديگر مزدوران را سرجايشان نشاندند و از حيثيت و سابقه و 

 .رهبران شان دفاع کردند
  
شورای اسالمی ضد کارگر پليس و چشم و گوش کارفرما و  

دولتی ها در کارخانه است و همه جا بايد منحل و از مراکز کار 
درود بر هشياری و اتحاد کارگران هفت .  بيرون انداخته شود

 .تپه
 

برای تعقيب جزئيات اخبار ميتوانيد به منبع خبری اصلی 
کارگران هفت تپه، کانال مستقل کارگران هفت تپه مراجعه 

 .کنيد
 

  ٢٠٢٣مارس  ١٣
*** 

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

 ...يادداشتها 
 

 !رژيم درمانده و زبون، سپيده انقالب
 

 پروين كابلى

  
يک جمله   ١۴٠١اسفند  ٢۴روز چهارشنبه 

کوتاه حاوی چهار کلمه بسرعت در مديای 
سپيده قليان آزاد : "اجتماعی و رسانه ها ترند شد

 "! شد
 

فيلم آزادی سپيده  شبکه های اجتماعی را به مانند انفجاری تکان داد  و صدای 
شعار دختر سرزمين آفتاب هفت تپه را که شاد و خندان با موهای افشان اطراف 

خامنه ای ضحاک، می ِکشيمت زير "صورتش در حاليکه بدور خود می چرخند 
به خانه های ميليون مردمی که خواهان برچيدن اين رژيم ددمنش هستند "  خاک

 .برد و هلهله ی شادی بلند شد
  

سپيده قليان با لباسی با رنگهای شاد و صورتی مهربان و مصمم در مقابل زندان 
آزادی و "اوين بار ديگر توانايی خود را بعنوان ِسمبل انقالبی قدرتمند برای 

اما بزدالن اسالمی و قدرتمندان جنايتکار تاب نياوردند که .  نشان داد"  برابری
اين صحنه را ببينند و ساعتی بعد افراد مسلح اتوموبيل حامل او را متوقف و 

 .سپيده به نقطه ی نامعلومی منتقل شد
  

اين فيلم و همان چند ساعت آزادی سپيده قليان نشان داد که چه قدرتی عظيمی در 
خامنه "اکنون شعار .  اما  ديگر کار از کار گذشته است.  اين انقالب نهفته است

برسرهر کوچه و برزنی و روی ديوارها و " ای ضحاک، می ِکشيمت زير خاک 
مرگ برخامنه ای "در طنين شعار معترضی خشمگين همراه با شعارهايی مانند 

ترند خواهد شد و تا "  زنده باد انقالب"، "مرگ بر حکومت کودک کش"، "جالد
 .سرنگونی رژيم اسالمی ترند خواهد ماند

 
ما شما را نميخواهيم، به زيرتان :  پيام سپيده قليان و مردم ايران روشن است

: اين انقالب در قدم اول يک هدف را در پيش روی خود قرار داده است .ميکشيم
 .رژيم اسالمی بايد سرنگون شود

 
 زنده باد سپيده قليان 

 زنده باد انقالب 
 مهسا امينی

 

! نه به حجاب اسالمى  

!حجاب را آتش بزنيد  
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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/  

 !سپيده قليان و عبور از ديوار زندانها

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
  

خامنه ای "سال و هفت ماه با فرياد  ٤سپيده قليان، ساعاتی پس از 
آزادی او اما .  از زندان اوين آزاد شد" ِکشيمت زير خاک ضحاک، می

ساعت طول کشيد و مجددا توسط نيروهای امنيتی جمهوری  ۴فقط 
اسالمی ربوده و از زندان بزرگ ايران به زندان کوچک اوين منتقل 

 .شد
 

سپيده قليان در اعتصابات کارگران هفت تپه دستگير و به پنج سال 
سپيده قليان از .  است ٩٧زندان محکوم شد و نامش يادآور هفت تپه 

معدود زندانيانی است که ديوار زندانهای کوچک و بزرگ در 
همراه با اسماعيل بخشی افشاگر .  مبارزاتش وقفه ای ايجاد نکرد

نقش آمنه سادات ذبيح پور را در اعتراف .  شکنجه در زندانها شد
به "  بازجو خبرنگار"گيری زندانيان افشا کرد و در اضافه شدن 

 . ادبيات سياسی ايران نقش مهمی داشت
 

برای آزار وی و خانواده اش به زندانهای متعدد تبعيد شد و در هر زندان افشاگر وضعيت وخيم زنان 
زنانی که اغلب برای انتقام از همسران و اقوام خود که عليه رژيم اسالمی فعاليت می کردند به .  گشت

" جايی نزديک آخر دنيا ،سياه چال بوشهر"گزارش هولناکی از اوضاع زنان در . گروگان گرفته شده بودند
در زندان ها شعر .  تهيه کرد و از انواع آزار و تعرض جنسی به زنان توسط مقامات زندان پرده برداشت

 .هنگام يک مرخصی کوتاه نمايشنامه تک نفری نوشت و خود آنرا اجرا کرد. گفت و نقاشی کشيد
 

سپيده قليان در فضای سياسی ايران و در "  ِکشيمت زير خاک خامنه ای ضحاک، می"انعکاس و تاثير فرياد 
سپيده قليان را به زندان کوچک . ششمين ماه حرکت انقالبی مردم فراتر از طاقت و تحمل رژيم اسالمی بود

چی، بهاره هدايت، گلرخ ايرايی، ناهيد تقوی و  تاب  سپيده کاشانی، نيلوفر بيانی، زهرا زه"اوين بردند، نزد 
. که وی در همان اولين دقايق رد شدن از ديوار اوين خواهان آزادی آنها شده بود"  همه زندانيان سياسی

درب زندانها .  زندانيان سياسی تا پايان محکوميت شان در زندان نخواهند ماند.  رژيم اسالمی رفتنی است
 .توسط مردم باز و زندانيان سياسی آزاد خواهند شد

 
!کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد  

!سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی  
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

 ٢٠٢٣مارس  ١٧ – ١۴٠١اسفند  ٢۶
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست،اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست ايران، حزب :  امضا
 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  -کمونيست کارگری

 
 


