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١٤٠١  اسفند ١ كارگر كمونيست  ٢ 

 زن، زندگی، آزادی 
 

 !ایران     مردم شریف و آزاده 
در چهل و چهارمین سالروز انقالب  
پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی  
و اجتماعی کشور به چنان گردابی از  
بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است  

انداز روشن و قابل حصولی    که هیچ چشم 
توان برای پایان دادن به آن در    را نمی 

چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور  
هم ازاین رو است که مردم ستمدیده  . بود 

زنان و جوانان آزادیخواه و برابری  _ایران  
با از جان گذشتگی کم نظیری  _ طلب 

های شهرها را در سراسر کشور به    خیابان 
مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای  
خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود  

به رغم  _تبدیل کرده اند و از پنج ماه پیش  
لحظه ای آرام  _ سرکوب خونین حکومت 

 .اند   نگرفته 
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز  

دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان،    به 
معلمان، کارگران و دادخواهان و  
هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم  
مردم ستمدیده ایران در جای جای کشوراز  
کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته  

های    ترین حمایت   شده و کم سابقه 
المللی را به خود جلب کرده،    بین 

اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض  

جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی،  
بردگی نیروی کار، فقر و فالکت و ستم  
طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقالبی  
است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و  
غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن  

تحمیل  _ عموم مردم ایران  -گذشته، بر ما  
 .شده است 

این اعتراضات زیر و رو کننده، برآمده  
های بزرگ و مدرن    از متن جنبش 

اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری  
اند بر تاریخ یکصد سال    است که مصمم 

ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر    عقب 
پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در  

 .ایران، نقطه پایانی بگذارند 
پس از دو انقالب بزرگ در تاریخ  

های بزرگ    معاصر ایران، اینک جنبش 
جنبش کارگری، جنبش  _اجتماعی پیشرو  

معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری  
خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و  

ای    در ابعادی توده _ ..  .جنبش علیه اعدام و 
و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری  

دهی به    ای در شکل   کننده   تاریخی و تعیین 
ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  

 .کشور قرار گرفته اند 
از همین رو، این جنبش برآن است تا  

گیری هرگونه قدرت    برای همیشه به شکل 
از باال پایان دهد و سر آغاز انقالبی  

اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی  
مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و  

 .استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد 
ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی  
امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و  

های اجتماعی و    به هم پیوستگی جنبش 
مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن  
به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود،  
تحقق خواستهای حداقلی زیر را به مثابه  

ی اعتراضات بنیادین    اولین فرامین و نتیجه 
مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان  

ای نوین و مدرن و انسانی در کشور    جامعه 
های شریف که    دانیم و از همه انسان   می 

دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند  
میخواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس  
و محالت تا صحنه جهانی پرچم این  
مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع  

 .آزادیخواهی بر افراشته دارند 
قید و شرط همه    آزادی فوری و بی . ۱ 

زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت  
سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی  
آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات  

 .مردمی 
 

قید و شرط عقیده، بیان و    آزادی بی . ۲ 
های    اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل 

محلی و سراسری صنفی و مردمی،  
اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه  

های اجتماعی و رسانه های صوتی و  
 .تصویری 

 

لغو فوری صدور و اجرای هر نوع  . ۳ 
مجازات مرگ، اعدام، قصاص و  
ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و  

 .جسمی 
 

اعالم بالدرنگ برابری کامل حقوق  . ۴ 
های    زنان با مردان در تمامی عرصه 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  
خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط  

های تبعیض آمیزعلیه تعلقات    قوانین و فرم 
و گرایشهای جنسی و جنسیتی، به  

ی رنگین کمانِی    رسمیت شناختن جامعه 
، جرم زدایی  "پالس   ای   کیوآی   تی   بی   جی   ال "

و      از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی 
پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق  
زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری  

 .مردساالرانه     از اعمال کنترل 
 

مذهب امر خصوصی افراد است و  . ۵ 
نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و  
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور  

 .دخالت و حضور داشته باشد 
 

تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و  . ۶ 
افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان،  

 

مدنی ایران     های مستقل صنفی و   مطالبات حداقلی تشکل     منشور   

منشور مشترک بیست تشکل معلمان،    
کارگران، بازنشستگان، فعالین حقوق زن و  
    دانشجویان که تحت عنوان منشور 

های مستقل    مطالبات حداقلی تشکل 
بهمن    ۲۵ مدنی ایران در روز      صنفی و 

منتشر شد، منشور انقالب زن زندگی  
آزادی است و انتشار آن نقطه عطف مهمی  

 .در پیشروی و تعمیق انقالب است 

انقالب زن زندگی آزادی همینطور که  
ستیزی و    در این منشور بیان شده علیه زن 

تبعیض جنسیتی، علیه اعدام و زندان،  
ناپذیر اقتصادی، علیه      علیه ناامنی پایان 

بردگی نیروی کار، فقر و فالکت و ستم  
. طبقاتی و علیه ستم ملی و مذهبی است 

این انقالبی است علیه هر شکلی از  
استبداد چه مذهبی و چه هر شکل دیگر  

که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر  
این منشور  . مردم ایران تحمیل شده است 

 . برخاسته از دل چنین انقالبی است 
منشور بیست تشکل پرچم اتحاد    

منشور هم  . مردم و صفوف انقالب است 
های    حاصل اتحاد میان فعالین جنبش 

رادیکال است و هم عامل موثری در  
تر و پایدارتر    گیری اتحادی گسترده   شکل 

های مختلف    میان فعالین جنبش 
اجتماعی، تشکلهای سیاسی انقالبی، و  

منشور بیست تشکل  . همه مردم بپاخاسته 
جانبه مردم    هم نقد و اعتراض عمیق و همه 

به جمهوری اسالمی و کل نظام موجود را  
نمایندگی میکند و هم معنی و مضمون  
واقعی و عمیقا انسانی زن زندگی آزادی را  

این  . انداز انقالب قرار میدهد   در چشم 
 .صدای انقالب و پرچم پیروزی آن است 

حزب کمونیست کارگری تدوین و    

انتشار این منشور را یک نقطه عطف و گام  
ای به پیش در روند انقالب زن    تعیین کننده 

زندگی آزادی میداند، قاطعانه از بند بند آن  
دفاع میکند و دست تک تک فعالین  

های امضا کننده منشور را صمیمانه    تشکل 
 .میفشارد 

حزب کمونیست کارگری کلیه نهادها    
های مختلف، فعالین و    و فعالین جنبش 

های جنبش دادخواهی، جنبش    تشکل 
دانشجویی، جوانان، زنان، نویسندگان و  
هنرمندان و ورزشکاران آزادیخواه در  
سراسر کشور را فرامیخواند که از این  
منشور و مفاد آن قاطعانه حمایت کنند،  
حول آن متحد شوند، و نیروی هرچه  

 .آورند     بیشتری را حول آن گرد 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۵ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۲۶ 

 

۳ صفحه    

 

 از منشور بیست تشکل قاطعانه حمایت کنیم 



 ٧٦٧  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و  
بازنشسته با حضور و دخالت و توافق  

های مستقل و    های منتخب تشکل   نماینده 
 .سراسری آنان 

 

امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر  . ۷ 
تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد  

های مناسب حمایتی و توزیع    زیرساخت 
عادالنه و برابر امکانات دولتی برای رشد  
فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و  
فراهم کردن تسهیالت الزم و برابر برای  

های رایج در    یادگیری و آموزش همه زبان 
 .جامعه 

 

بر چیده شدن ارگانهای سرکوب،  . ۸ 
محدود کردن اختیارات دولت و دخالت  
مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور  

عزل  . از طریق شوراهای محلی و سراسری 
هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب  
کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق  

 .  بنیادین انتخاب کنندگان باشد 
 

مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و  . ۹ 
حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و  
خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت  

های اجتماعی    حکومتی، اموال و ثروت 
ثروت  . ند   مردم ایران را به یغما برده  

ها، باید به فوریت    حاصل از این مصادره 
صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و  
پرورش، صندوقهای بازنشستگی، محیط  
زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم  
ایران شود که در دو حکومت جمهوری  

اسالمی و رژیم سلطنتی محروم و از  
 .اند   تری برخوردار بوده   امکانات کم 

 

های زیست    پایان دادن به تخریب . ۱۰ 
محیطی، اجرای سیاستهای بنیادین برای  

های زیست محیطی که    احیای زیرساخت 
در طول یکصد سال گذشته تخریب  

اند و مشاع و عمومی کردن آن    شده 
همچون مراتع،  (هایی از طبیعت،   بخش 

که در  ) ها   ها و کوهپایه   سواحل، جنگل 
قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم  

 .ها سلب شده است   نسبت به آن 
 

ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی  . ۱۱ 
و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی  

ایجاد رفاه همگانی از  . و اجتماعی خانواده 
طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی  
قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی  

رایگان  . کار و یا فاقد توانایی کار   آماده به 
سازی آموزش و پرورش و بهداشت و  

 .درمان برای همه مردم 
 

عادی سازی روابط خارجی در  .  ۱۲ 
باالترین سطوح با همه کشورهای جهان  
بر مبنای روابطی عادالنه و احترام متقابل،  
ممنوعیت دستیابی به سالح اتمی و تالش  

 .برای صلح جهانی 
از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با  

های زیر زمینی بالقوه    توجه به وجود ثروت 
و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و  
توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که  
دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از  

۲ از صفحه    

یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به  
 .فوریت قابل تحقق و اجراست 

مطالبات مطروحه در این منشور،  
محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان  
را لحاظ و بدیهیست در تداوم مبارزه و  
همبستگی خود به صورت ریز و دقیقتری  

 .به آنها خواهیم پرداخت 
 

شورای هماهنگی تشکل های صنفی  
 فرهنگیان ایران 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
های دانشجویی    اتحادیه تشکل 

 دانشجویان متحد 
 کانون مدافعان حقوق بشر 

 هفت تپه   سندیکای کارگران شرکت نیشکر 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران  

 پیمانی نفت 
 )خافا ( خانه فرهنگیان ایران 

 بیدارزنی 
 ندای زنان ایران 

صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد  
 اهواز 

 کانون مدافعان حقوق کارگر 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد  
 های کارگری   تشکل 

 اتحاد بازنشستگان 
 شورای بازنشستگان ایران 
 تشکل دانشجویان پیشرو 

 شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران 
 سندیکای نقاشان استان البرز 

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  
 ایران 

شورای بازنشستگان سازمان تامین  
 )بستا (اجتماعی 

بیست تشکل از معلمان، کارگران،    
بازنشستگان، فعالین حقوق زن و  

منشور  " دانشجویان منشوری تحت عنوان  
های مستقل    مطالبات حداقلی تشکل 

بهمن    ۲۵ را  در روز  " مدنی ایران     صنفی و 
این منشور با شعار زن،  . منتشر کرده اند 

زندگی، آزادی آغاز شده و بطور واقعی  
این منشور  . منشور انقالب مردم  است 

پالتفرمی مبارزاتی علیه سرکوب و شکنجه  
و زندان و اعدام ، علیه تبعیض و نابرابری و  
اختالسها و دزدی ها و برای داشتن یک  

منشوری است که از  . زندگی انسانی است 

پایان دادن به بیش از صد سال ظلم و ستم  
بر جامعه سخن میگوید و میخواهد برای  

گیری هرگونه قدرت از باال    همیشه به شکل 
پایان دهد و سر آغاز انقالبی اجتماعی و  
مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه  
اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد  

در این منشور بر  . و دیکتاتوری باشد 
خواستهای فوری همین امروز کارگران و  

بر  وسیعترین  . مردم تاکید شده است 
آزادی های سیاسی در جامعه و لغو و  
توقف مجازات اعدام و آزادی فوری همه  
زندانیان سیاسی و منع جرم انگاری  

فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و نیز  
محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب  

این منشور  . اعتراضات مردمی تاکید دارد 
حق تشکل، تجمع، اعتراض، تحزب را  

کمپین برای  . حقوق پایه ای مردم میداند 
آزادی کارگران زندان همبستگی خود را با  
این منشور حمایت کرده و به سهم خود  

تالش میکند بازتاب جهانی ااین اعتراض  
 . و این خواستها باشد 

 شهال دانشفر   
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

https://free-them-now.com/ 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ بهمن   ۲۷ 

 اجتماعی  مدیای  از  برگرفته 

 

...مطالبات حداقلی      منشور   

 

تشکل مستقل و مدنی در ایران   ۲۰ اعالم همبستگی کمپین برای آزادی کارگران زندانی از منشور    

 



١٤٠١  اسفند ١ كارگر كمونيست  ٤ 

تشکل صنفی و    ٢٠ انتشار منشور  
مدنی یک  نقطه عطف تعیین کننده و گام  
بزرگی به جلو در روند انقالب زن زندگی  

 .آزادی است 
مضمون و خواستهای مطرح شده در  
منشور شعار محوری انقالب، زن زندگی  
آزادی را به خواستها و اهداف برحقی که  
سالهاست چهره ها و نهادهای مبارز و  
شناخته شده و محبوب در جامعه برایش  

منشور از  . مبارزه کرده اند پیوند میزند 
یکسو  نقد عمیق و همه جانبه حکومت و  

لغو اعدام و قصاص و  ( کل نظام موجود  
شکنجه، مذهب زدائی از دولت و قوانین،  
برچیده شدن ارگانهای سرکوب، نفی  
قدرت مافوق مردم، محاکمه عاملین و  

معنی واقعی  ) آمرین سرکوب، و غیره 
سرنگونی را شفاف و سازش ناپذیر و همه  
جانبه مطرح میکند، و از سوی دیگر با  
طرح  مشخص و روشن آرمان انسانی و  

تامین آزادیهای بی  ( اهداف اثباتی انقالب  
قید و شرط مدنی و صنفی و سیاسی، لغو  
همه تبعیضات علیه زنان و علیه رنگین  
کمانیها و امحای تبعیضات ملی و  
مذهبی، افزایش حقوقها و تامین رفاه و  

امنیت شغلی و تحصیل و بهداشت رایگان  
برای همگان، اداره امور کشور از طریق  

تصویر روشنی از معنی  ) شوراها و غیره 
منشور  . پیروزی انقالب بدست میدهد 

اعالم میکند چگونه میتوان رژیم را ریشه  
کن کرد و چگونه میتوان یک جامعه آزاد و  

 .برابر و مرفه را پی افکند 
تشکل پاسخ واقعی عملی و    ٢٠ منشور 

اتحادی بر  : رادیکال به مساله اتحاد است 
مبنای تعمیق و تعین و شفافیت خواستها و  

اتحاد صفوف  . اهداف و مضمون انقالب 
. انقالب، اتحاد در میدان و در کف خیابان 

اتحاد کارگر و معلم و دانشجو و دانش  
آموز و بازنشسته و زنان و رنگین کمانی ها   
و دادخواهان و فعالین محیط زیست و  
همه جنبشها و بخشهای معترض جامعه  
که سالها در راه اهداف و خواستهای برحق  
و انسانی خود مبارزه کرده اند، حول آنچه  
میتواند رژیم را براندازد و جامعه را رها و  

اتحاد بنا به تعریف تنها میتواند  . آزاد کند 
مبتنی بر هویت انسانی افراد و حول  
خواستها و آرمانهای  انسانی توده مردم  

اتحاد پایدار و مستحکم باید  . شکل بگیرد 
ریشه در عمق داشته باشد و برای انسان  

منشور بیانگر این  .  ریشه خود انسان است 
آرمان و خواستهای ریشه ای انسانی  

 

حمید تقوایی  -!صدایی از اعماق انقالب : تشکل   ٢٠ منشور    
 .است 

ویژگی مهم دیگر منشور لیست امضا  
در شرایط حاضر ما شاهد  . کنندگان آنست 

فعالیت دو دسته از نهادها و تشکلها  
یک دسته جمعها و تشکلهای  . هستیم 

برآمده از انقالب هستند، تشکلهائی  نظیر  
جمع و نهاد فراخوان دهنده تظاهرات     ٥٠ 
این نوع تشکلها تا کنون نقش  . بهمن   ٢٧ 

موثر و مهمی بویژه در پیشبرد مبارزات  
دسته دوم  . میدانی و خیابانی داشته اند 

تشکلها و نهادها و چهره های درگیر و  
فعال در جنبش کارگری و سایر جنبشهای  
اعتراضی و مبارزات  صنفی و مدنی  
هستند که چندین سال، و بعضا ده ها  
سال، در عرصه های مختلف درگیر مبارزه  

این نهادها  . با جمهوری اسالمی بوده اند 
و فعالین در جامعه شناخته شده و معتبر  
هستند و میتوان گفت انقالب جاری بر  
دوش آنان  و مبارزات بی وقفه آنان شکل  

 .گرفته است 
ماهه اخیر فعال    ٥ این نهادها نیز در    

بوده اند اما انتشار منشور اولین در افزوده و  
ایفای نقش مهم و تاثیرگذار و تعیین کننده  
آنان بر متن انقالب زن زندگی آزادی  

اتحاد چنین تشکلهائی حول  .  است 
منشور، باندازه متن خود منشور اهمیت  

دارد و ثقل ویژه و تعیین کننده ای به این  
با انتشار منشور این  . حرکت میبخشد 

تشکلها، که بی شک بر تعداد آنها افزوده  
خواهد شد، هم اتحاد و همبستگی خود را  
به نمایش میگذارند و هم  اتحاد هر چه  
وسیعتری در صفوف انقالب را نوید  

 . میدهند 
به این ترتیب راه برای همبستگی  
تشکلهای برآمده از انقالب، که عمدتا از  
جوانان و نوجوانان هستند، با پیشکسوتان  
انقالب هموار میشود، شور و شوق با  
تجربه و پختگی پیوند میخورند، و جوانان  

با جوانان انقالب و    ١٤٠١ انقالب  
،  همراه و  ٩٨ و    ٩٦ و    ٨٨ و    ٥٧ خیزشهای  

همبسته میشوند و میروند تا جهان را  
 .سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند 

منشور بیست تشکل، پرچم انقالب و  
 .زمینه ساز پیروزی آنست 
  ۳۴۶ مندرج در ژورنال شماره  

دو اتفاق مهم در این هفته توجه  
  ۵۰ فراخوان  . وسیعی را به خود جلب کرد 

بهمن و منشور    ۲۷ تشکل برای پنجشنبه  
زن زندگی آزادی که به امضای بیست  

. تشکل در داخل کشور رسیده است 
همین دو اقدام برای هر کس میخواهد  
بداند فضای حاکم بر انقالب زن زندگی  

. آزادی چیست، به حد کافی روشن است 
تردیدی در این نیست که این منشور  
توسط بسیاری تشکل های دیگر در داخل  
و خارج کشور امضا خواهد شد و تعداد  

تشکل به سرعت افزایش خواهد    ۵۰ 
انقالب زن زندگی آزادی هر روز  . یافت 

خود را شکوفاتر میکند و هر مانعی را از  
 .سر راه خود جارو خواهد کرد 

اینها دو بازوی مهم انقالبند برای  
های      سازمانیابی انقالب، برای فراخوان 

اعتراضی، برای فعالیت میدانی، برای  
ها و    اتحاد پایدار و عمیق در میان جنبش 

های معترض جامعه و برای تعین    بخش 
دادن و شفاف کردن آنچه مردم نمیخواهند  

منشور زن زندگی آزادی  . و آنچه میخواهند 
بر این نکته مهم تاکید کرده است که  

های بزرگ اجتماعی پیشرو، جنبش    جنبش 
کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان،  
جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان  

، در  ..  .و جوانان و جنبش علیه اعدام و 
ای و از پایین در موقعیت    ابعادی توده 

ای در    کننده   تاثیرگذاری تاریخی و تعیین 
دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی    شکل 

 . اند   و اجتماعی کشور قرار گرفته 
 

جنبشی که بر آن است تا برای همیشه  
گیری هرگونه قدرت از باال پایان    به شکل 

دهد و سر آغاز انقالبی اجتماعی و مدرن  
و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال  
ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و  

 .دیکتاتوری باشد 
هر کس در داخل و خارج ایران اتحاد  
میخواهد، هر کس نمیخواهد انقالب زیبا  
و عمیق زن زندگی آزادی به بیراهه کشیده  
شود، هر کس میخواهد این انقالب با  

های استوار به پیشروی ادامه دهد و    گام 
متحد و سازمانیافته به مقصد برسد باید به  

ها بپیوندد و آنها را تقویت    این فراخوان 
 .کند 

  ۵۰ تشکل و فراخوان    ۲۰ منشور    
تشکل نقطه عطفی مهم در انقالب جاری  

انقالب هر روز بیشتر خود را  . است 

سازمان میدهد و منشورها و  
تر    تر و رادیکال   های خود را چپ   مانیفست 

و با صراحت و شجاعت بیشتر بیان  
 .میکند 

زنده باد انقالب زن زندگی آزادی با  
هایش، نهادهایش،    منشورها و بیانیه 

 . آهنینش     هایش و با عزم و اراده   چهره 
 

  ۳۴۵ مندرج در ژورنال شماره  

 

اصغر کریمی  –تشکل، منشوری برای اتحاد و انقالب    ۲۰ منشور    
 اصغر کریمی 

 

 

 

 حمید تقوایی 



 ٧٦٧  شماره  -ششم دوره   5     كارگر كمونيست 

های    مطالبات حداقلی تشکل     منشور 
مدنی ایران با بیست      مستقل صنفی و 

امضا، منشور انقالب زن، زندگی، آزادی  
این منشور مضمون واقعی انقالب  . است 

جاری و شعار زن، زندگی، آزادی را بیان  
این منشور نشاندهنده  تعمیق  .  میکند 

بیشتر نه مردم به کل بساط بربریت و  
این منشور پایه های  .  توحش حاکم است 

قوی اجتماعی دارد و صدایی از اعماق  
جامعه است و به این اعتبار پالتفرم  
مبارزاتی و  پرچم اتحاد قدرتمند صفوف  
مردم برای پیشروی انقالب و برای آینده  

این منشور را باید در کنار فراخوانی  .  است 
امضا برای اعتراض سراسری    ۵۱ با بیش از  

ماه انقالب    ۵ بهمن و در ادامه    ۲۷ روز  
دید و یک نقطه عطف است و افق روشنی  

سرسخن این  . در مقابل انقالب میگذارد 
منشور  بر بحران و گسسته شدن شیرازه  
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور بعد  
از چهل و چهار سال حاکمیت این رژیم   
و بر غیر  متصور بودن هرگونه چشم انداز  
روشن و قابل حصولی برای  پایان دادن به  
این وضعیت در چهارچوب روبنای  
سیاسی موجود است و منشوری حداقلی  
از خواستهاست اما به درست به عنوان  
فرامین اعتراضات مردمی از آن صحبت  

یک وجه  .  شده و کامال رو به آینده است 
مهم این منشور متکی کردن مردم  به  
قدرت مبارزاتی خود است و تاکیدش  
اینست که میخواهد برای همیشه به  

گیری هرگونه قدرت از باال پایان    شکل 
دهد و سر آغاز انقالبی اجتماعی و مدرن  
و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال  
ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و  

با این بیان قاطع این  . دیکتاتوری باشد 
منشور در واقع جواب تحرکات راست  
سلطنت طلب و رهبر تراشی هایشان را  

 . برای به انحراف کشاندن انقالب میدهد 
نهادهای امضا کننده این منشور  
معلمان، کارگران،  بازنشستگان، فعالین  
دفاع از حقوق زن و دانشجویان و دانش  
آموزان  و  همان بخش هایی  از جامعه اند  
که نقش تعیین کننده ای در کشیده شدن  

اوضاع به شرایط امروز انقالب را داشته  
همانطور که در همان سطور اولیه  . اند 

منشور قید شده اعتراضات بنیادینی که  
امروز در جامعه  در جریان است،  
اعتراض علیه زن ستیزی و تبعیض  
جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی،  
بردگی نیروی کار، فقر و فالکت و ستم  
طبقاتی، ستم ملی و مذهبی است و بر  
امحای هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر  
مذهبی که در طول بیش از یک قرن  
گذشته، بر عموم مردم ایران تحمیل شده  

از همین روز کیفرخواست  . تاکید دارد 
همه بخش های جامعه علیه کل توحش  

یک  .  سرمایه داری حاکم است 
 . کیفرخواست چپ، مدن و رادیکال  

جاری شدن وسیعترین آزادی ها در  
جامعه  و آزادی فوری تمامی دستگیر  
شدگان،  لغو مجازات اعدام و هرگونه  

و  . مجازات مرگ از بندهای اولیه آنست 
یک بند مهم آن به رفع تبعیض علیه زن و  
حقوق برابر و کامل زن در جامعه و لغو هر  
گرفنه تبعیض جنسی و جنسیتی و نیز  به  
رسمیت شناختن جامعه رنگین کمانی ها  

در این منشور  . در جامعه اختصاص دارد 
بر مذهب به عنوان امر خصوصی افراد و  
عدم دخالت آن در مقدرات و قوانین  
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  
کشور و بر داشتن جامعه ای برابر، انسانی،  

به این  . سکوالر و مدرن تاکید کرده است 
اعتبار این منشور یک رنسانی  عمیق  

 .فکری است 
تشکل همچنین بر یکسری    ۲۰ منشور  

خواستهای فوری کارگران همچون ایمنی  
کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق  
همه بخش های کارگران و بازنشستگان و  
تعیین آن با حضور و دخالت و توافق  

های مستقل و    های منتخب تشکل   نماینده 
بر ممنوعیت کار  . سراسری آنان تاکید دارد 

کودکان و تامین زندگی و آموزش آنها جدا   
از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و  
ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری  
و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد  

کار و یا فاقد    دارای سن قانونی آماده به 
توانایی کار  تاکید میکند و خواستار رایگان  
سازی آموزش و پرورش و بهداشت و  

 

تشکل، پالتفرم اتحاد صفوف مردم در    ۲۰ منشور  
 انقالب 

 .درمان برای همه مردم است 
تشکل    ۲۰ بند قابل توجه دیگر منشور  

مربوط به امحا قوانین و هر گونه نگرش  
مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی با  

های مناسب    تاکید بر ایجاد زیر ساخت 
حمایتی و توزیع عادالنه و برابر امکانات  
دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه  
مناطق کشور و فراهم کردن تسهیالت الزم  
و برابر برای یادگیری و آموزش همه  

این بند  با  . های رایج در جامعه است   زبان 
تاکید بر برابری همه مردم در برخورداری  
از نعمات جامعه بدور از هر گونه قومیت،  
نژاد، مذهب و جنیست میکوشد صف  
متحد مردم برای داشتن یک زندگی برابر را  

و با تاکید بر حق زبان  . نمایندگی کند 
مادری به یکی از نمادهای تبعیض آمیز  

 . ستم ملی میکوشد پایان دهد 
بسیاری از بندها و گفتمان های این  
منشور شعارهای کف خیابانی و بیانیه  
های تجمعات اعتراضی بوده اند و اجزای  
آن قبال در اشکال مختلف در بیانیه های  
تشکل های کارگری و نهادهای اجتماعی  

در نتیجه از  . مورد تاکید قرار گرفته است 
.  یک پایه اجتماعی قوی برخوردار است 

این چنین است که انتشار این منشور در  
بهمن در    ۲۷ کنار اعتراضات سراسری روز  

محالت مختلف تهران و در شهرهای  
 .دیگر انقالب را گامی دیگر به جلو برد 

تشکل    20آخرین نکتیه اینکه  منشور  
پاسخ روشنی به تحرکات جریانات راست  
طلب با ادعای اینکه انقالب رهبری ندارد  
و جبهه سازی ها و شوهای تبلیغاتی شان  

بازتاب گسترده این منشور را در  . است 
همین مدت کوتاه شاهد بودی و بدون  
شک یک نتیجه مهم آن ایجاد شکاف در  

از همین رو بدرجه  . صفوف راست است 

ای سدی است در برابر به انحراف کشیدن  
انقالب مردم با هیاهوی بر سر اینکه  
انقالب رهبر ندارد مشغول رهبر تراشی  

اما  قدرت این انقالب آنچنان  .  است 
است که یک تاکید هر روزه آنها اینست که   

و اکنون داخل با چنین  . مهم است " داخل "
منشوری قدعلم کرده و بطور واقعی آب  
پاکی روی دست همه شان ریخته و پاسخ  

این منشور هم  .  روشنی به رهبری میدهد 
راه خالصی از دیکتاتوری را نشان میدهد  
و هم تصویر روشنی از جامعه آزاد و شاد  

در بند  . و برابر انسانی فردا بدست میدهد 
هشت این منشور با تاکیداتی که بر پایان  
دادن به هر گونه اعمال قدرتی از باالی سر  

بر چیده شدن  : "مردم چنین آمده است 
های سرکوب، محدود کردن    ارگان 

اختیارات دولت و دخالت مستقیم و  
دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق  

عزل هر مقام  . شوراهای محلی و سراسری 
دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان  
در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین  

 .".   انتخاب کنندگان باشد 
گفتمان های این منشور را باید وسیعا  

این منشور صدای رسای  . به جامعه برد 
انقالب ایران است و در سطح جهان باید  

 . بازتاب گسترده ای به آن داد 
انتشار منشور بطور واقعی ابراز وجود  
قدرتمند یک رهبری چپ و رادیکال در  

ادامه این حرکت  قوام یافتن  . ایران است 
این رهبری در راس مبارزات جاری مردمی  

باید به این  .  با چنین پالتفرمی است 
هم اکنون سیر  . حرکت قدرت بخشید 

پیوستن به این منشور از سوی بخش های  
باید به  . مختلف جامعه شروع شده است 

این حمایت ها و پشتیبانی ها سرعت دارد  

 

۶ صفحه    

 شهال دانشفر 
 



١٤٠١  اسفند ١ كارگر كمونيست  ٦ 

 

ئولیت مطالب با نویسندگان  مس 
درج مقاالت در کارگر  .  انهاست 

کمونیست لزوما به معنی تائید  
یه نیست   مضمون آنها از جانب نشر

 کارگر کمونیست کارگر کمونیست 

و صف انقالب را متحد تر و قدرتمند تر  
باید کارگران با اسم مشخص کارخانه  . کرد 

باید تمامی  . هایشان به این منشور بپیوندند 
نهادهای مردمی از جمله نهادهای زیست  
محیطی، خانواده های دادخواه، نهادهای  
مدافع حقوق کودک و دانش آموزی و   
هنرمندان و سینماگران و ورزشکاران و  
همه و همه با اعالم حمایت های خود به  
این منشور بپیوندند و صف انقالب را با  
پالتفرم مبارزاتی ای که میخواهد به این  
بساط ظلم وستم صد ساله پایان دهد،  

در خارج کشور نیز تالش ما  . قوام بخشند 
اینست که این  منشور را به گوش جهانیان  
برسانیم و  با دادن تصویر روشنتری از  
انقالب بیشترین حمایت های جهانی را  

فشاری باشیم بر روی دولتها  .  جلب کنیم 

تا به فکر آلترناتیو سازی برای انقالب از  
باالی سر مردم نباشند و بدانند که انقالب  

و  بدانند که ایران جامعه ای  .  رهبری دارد 
است که میخواهد برای همیشه به اعمال  
اراده و قدرت از باالی سر مردم پایان دهد  

 . و جامعه ای انسانی ای را فریاد میزند 
 

در این روز به مناسبت چهلمین روز  
قتل حکومتی محمد مهدی کرمی و  

  ۵۰ محمد حسیینی و در پاسخ به فراخوان  
تشکل از دانشجویان، جوانان محالت،  

آموزان، پزشکان و فعالین زن، مردم    دانش 
در در تهران و شهرهای مختلف با  
شعارهای اعتراضی خود تداوم انقالب را  

این اعتراضات در نقاط  .  فریاد زدند 
حوض    مختلفی از تهران همچون هفت 

فردوسی، ستارخان، قیطریه،      نارمک، بلوار 
صادقیه، شهرک نفت، تهرانپارس، اکباتان،  
میدان انقالب، متروی تهران و شهرهای  
گوناگونی چون رشت، گلشهر و  
گوهردشت کرج، اهواز، شیراز، اصفهان،  
مشهد، قزوین، اراک، ایذه، سنندج،  

آباد،    کرمانشاه، بروجرد، مالیر، خرم 
آباد، گنبدکاووس،    جوانرود، مهاباد، نجف 

 .قروه، رویدر در هرمزگان و یزد برگزار شد 
در هفت حوض جمعیت قابل توجهی  
به خیابان آمدند و شعار حکومت اسالمی  

در نارمک فریاد  . نمیخواهیم سر دادند 
در  . مرگ بر دیکتاتور طنین انداخته بود 

ای    ستار خان جوانان شعار مرگ بر خامنه 
آباد    در سعادت . مرگ بر دیکتاتور میدادند 

جوانان در حالیکه نیروهای سرکوب هم  
حضور داشتند تجمع کرده و شعارهای  

در قیطریه فریاد  . ضد حکومتی سر دادند 
ای انگل و زنده باد آزادی    مرگ بر خامنه 

در مترو مردم شعار  .  طنین انداخت 

کشته ندادیم که سازش کنیم  : "میدادند 
در رشت  ". رهبر الدنگ رو ستایش کنیم 

زن  "نیز گروهی از جوانان به خیابان آمده  
. سر دادند " آزاده منم هیز تویی هرزه تویی 

در گلشن و گوهردشت کرج جوانان به  
خیابان آمدند و یکی از شعارهای قابل  

. بود " کرد و بلوچ و آذری "توجه آنها شعار  
در کیانپارس اهواز جوانان در خیابان شعار  

ای، مرگ بر دیکتاتور را فریاد    مرگ بر خامنه 
در خیابان نجف در اصفهان جوانان  . زدند 

ای قاتله والیتش    خامنه : "شعار میدادند 

ایم تا    قسم به خون یاران ایستاده "،  "باطله 
.  پایان  این اعتراضات در مشهد در  "

آباد و    محالت مختلف از جمله وکیل 

احمدآباد با شعارهای ضد حکومتی  
در اراک جمعیت قابل  . جریان یافت 

توجهی از جوانان هورا میکشیدند و شعار  
". عمامه رهبری وقتشه که بپری "میدادند  

در اصفهان نیز جمع قابل توجهی از  
قسم به خون یاران  " جوانان شعار  

در سنندج  . سر دادند " ایم تا پایان   ایستاده 
جوانان آتش روشن کردند و خیابان  
بستنند، در مهاباد شعار ژن ژیان آزادی  
سردادند و در شیراز با بستن جاده و ایجاد  

 . ترافیک علیه حکومت شعار دادند 

الزم به توضیح است که بدنبال  
تشکل به اعتراض سراسری،    ۵۰ فراخوان  

از چندین روز قبل تبلیغات وسیعی از  
شعارنویسی و پخش تراکت و پوستر و  
آویزان کردن پالکارد در تهران و شهرهای  

بهمن    ۲۲ مختلف به راه افتاد و در روز  
سخنرانی رئیسی از تلویزیون هک شد و  
بجای آن برای لحظاتی فراخوان اعتراضی  

بهمن پخش شد که با انعکاس زیادی    ۲۷ 
اینرا نیز باید  . ها مواجه گردید   در رسانه 

  ۲۰ بهمن منشور    ۲۵ اشاره کرد که روز  
تشکل کارگری، معلمان، زنان،  

آموزان فضای سیاسی    دانشجویان و دانش 
  ۵۰ فراخوان  . ای در کشور ایجاد کرد   تازه 

تشکل و اعتراضاتی که امروز در شهرهای  
تشکل    ۲۰ مختلف شکل گرفت و منشور  

که در واقع منشور انقالب زن زندگی  
آزادی است دو اتفاق بسیار مهم و  
شورانگیز در پیشروی انقالب و نویدبخش  

ای در اعتراضات سراسری    اوجگیری تازه 
 . در کشور است 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۲۷ 

 

 اعتراضات سراسری در چهلمین روز اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی 

 

۵ از  صفحه   ...تشکل،    ۲۰ منشور      
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عموم  _ بیش از یک قرن گذشته، بر ما  
این  . تحمیل شده است _  مردم ایران  

اعتراضات  زیر و رو کننده، برآمده از متن  
های بزرگ و مدرن اجتماعی و    جنبش 

خیزش نسل شکست ناپذیری است که  
اند بر تاریخ یکصد سال    مصمم 

ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر    عقب 
پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در  

از مقدمه  ."  ( ایران، نقطه پایانی بگذارند 
 ...)منشور مطالبات حداقلی 
در میان  " وحدت "مدتهاست بحث  

برخی اما  . چپ ایران نیز مطرح بوده 
وحدت را در اتحاد سازمانی تعریف  

آسیب شناسی  "کردند، برخی نگاهشان به  
و با وجود  .  معطوف شد "  سوسیالیسم 

جنبش هایی که پیگیرانه در مبارزه بودند،  
چپهایی بودند که این مبارزات را تدافعی و  

چون گویا تشکلی که  . بی ثمر دانستند 
برخی  . ایشان در نظر داشتند در میان نبود 

هم گفتند برای شکل گیری افق چپ  
آگاهی را باید آموزش داد؛ حتی وقتی  
انقالب زن زندگی آزادی شکل گرفت از  
همین دریچه به این شعار ایراد داشتند و  

این چه شعاری است که هم ما می  : گفتند 
برخی هم  ! گویم هم اپوزیسیون راست 

و در  . دنبال انقالب ناب کارگری بودند 
کنسرتی گوش خراش هم آواز شدند که  

  ۵۷ راست دست باال را دارد، شکست  
تا توانستند راست را  ... دارد تکرار میشود 

بزرگ کردند و بی عملی خود را در ترس  
به نظر میرسد  . تکرار تاریخ پوشاندند 

انتشار این منشور پایانی باشد بر این  
کوچک شمردن چپ و جنبش های  
اجتماعی چپ که در بطن جامعه عمل  

البته هستند هنوز ایرادگیرانی که  . میکند 
معتقدند آیا این جواب منشور منتشر نشده  
اپوزیسیون راست است؟ و نباید قبل از آن  
منتشر میشد چون ممکن است از بندهای  
این منشور به منظور عوام فریبی استفاده  

! تازه بعدش چی :  و پرسیدند !  کنند 
: اینجور وقتهاست دوست داری داد بزنی ( 

دیگری  !) یا خدا ما با کی ها طرفیم 
چرا باید مسیح علینژاد انتشار این  : میگوید 

منشور را خوب قلمداد کند، کاش یک  
بندی در این منشور بود که ایشان نتواند  

جالب اینجاست که  ! همچین حرفی بزند 

ایشان آنقدر  ! از توازن قوا هم می گویند 
منزه طلب هستند که متوجه نیستند این  
قدرت جنبش های اجتماعی که در این  
منشور خالصه شده است که شخصیتهای  
راست را وادار میکند که زبان به تحسین آن  
بگشایند و این یعنی توازن قوا به نفع چپ  

و نیز هستند کسانی که وظیفه خود  . است 
را روی دوش فعالین کارگری می انداختند  
اکنون که همان فعالین، اهداف حداقلی  
خود را فرموله کرده اند و خطاب به کل  

که  : جامعه منتشر کرده اند ایراد میگیرند 
ای بابا اینکه خواسته فعالین مشخصی  

باید  : و هستند کسانی که می گویند ! است 
بیبینم که این منشور به کجا میرسد آیا  

طرف خود را  ! قدرت مادی پیدا میکند 
کمونیست میداند، عمرش را گذاشته تا  
حرفش حرف جنبش های اجتماعی شود  
حاال قادر نیست مشاهده کند که نتیجه  
مبارزات او شکل مادی گرفته به همان  
معنی که خود تعریف میکند یعنی بشود  

تا یادمان نرفته یکی هم  . حرف توده مردم 
که این منشور یک  : اظهار فضل فرمودند 

در این  ! گام به پیش و دو گام به پس است 
 !مورد خاص هیچ حرفی نداریم 

انتشار این منشور وظیفه ای عاجل را  
بر دوش کمونیستها و سازمانهای و  
تشکلهای که با این عنوان فعالیت میکند  
انداخته است که این پرچم را هر چه  

اگر کمونیسمی  .  بلندتر برافراشته کنند 
میخواهد به نمایندگی از طرف طبقه کارگر  
نماینده کل جامعه باشد و به همین سبب  
بتواند با قدرت در مقابل کل بورژوازی قد  
علم کند باید تا میتواند در جهت تبدیل  
مطالبات حداقلی این منشور به پرچم  

انتشار  . انقالب زن زندگی آزادی بکوشد 
این منشور میتواند منجر به وحدت چپ  
حول همین پالتفرم شود، چرا که  
خوشبختانه بسیاری از شخصیتها و  
سازمانهای چپ به شدت از آن استقبال  

 .کردند 
اپوزیسیون راست در کنفرانسها امنیتی  

 یاشار سهندی 
در شروع ششمین ماه انقالب زن  

بهمن بار دیگر    ۲۷ زندگی آزادی، در شب  
. خیابانها صحنه جنگ گریز خیابانی بود 

در سرمای استخوان سوز، آتشها برافروخته  
شد؛ از آن بیشتر آتشی بود که در دلها  

آتشی علیه حکومت  . شعله می کشید 
جبار و ستمگری که نیروهای سرکوبگرش  
از این سوی به آن سوی خیابان می  
دویدند تا شاید شعله های آتش را دل  

دسته ای از مردم  . مردم خاموش سازند 
همین که خود را می یافتند با شعار مرگ بر  

ماموران با آن  . دیکتاتور براه می افتادند 
لباس فرم شان که به هر چیزی شبیه بودند  
جز انسان، به هر رهگذری از پیر و جوان و  

. کودک به چشم دشمن نگاه میکردند 
سالحهای حمایل بر دوش شان نه یک  
ابزار بلکه جزیی از وجودشان شده بود،  

حتی با آن سالحها،  . خالصه وجودی شان 
چیزی نبودند جز مترسک متحرکی که با  

. لته های سیاه پوشانده شده اند 
مترسکهایی که آدمهای شرور حاکم  
ساختند و سوار بر موتور  

موتورسیلکتهایی به رنگ سیاه که  ( 
ماشینهای سیاهی در دل سیاهی شب  

راهی خیابان شان  ) حمایت شان میکرد 
کرده اند که هر کس را شور زندگی از خود  

اما بیش از  . نشان میدهد لت و کوب کنند 
آنکه مردم از آنها بترسند، آنها در هراس  
بودند چرا که وقتی حس میکردند از جمع  
خود دور شده اند به سرعت پس  
میکشیدند و مانند دسته ای از کفتارها دور  

بهمن بار    ۲۷ شب  . هم جمع میشدند 
دیگر ثابت کرد انقالب دارد کار خودش را  

 .میکند 
مطالبات      منشور "همزمان اما انتشار  

    های مستقل صنفی و   حداقلی تشکل 
؛ بیانگر این است که انقالب  "مدنی ایران 

زن زندگی آزادی یک جنبش عمیقا مدرن  
انتشار این  . و قرن بیست و یکمی است 

منشور آن نقطه عطف مهمی بود که نشان  
داد آن مردمی که کف خیابانها جان فشانی  
میکنند نه بخاطر هیاهوی شاهزاده با  

این جنبش  " بلکه  " مقام امنیتی "رونمایی از  
گیری    برآن است تا برای همیشه به شکل 

هرگونه قدرت از باال پایان دهد و سر آغاز  
انقالبی اجتماعی و مدرن و انسانی برای  

رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض  
و استثمار و استبداد و دیکتاتوری  

(  باشد  " از مقدمه منشور مطالبات  .
 ...)حداقلی 

دو و سه هفته ای بود که اپوزیسیون  
راست به کمک رسانه های بیطرف با  

گویا همه گره  . منظور، در صدر خبرها بود 
اپوزیسیونی  . ها به دست ایشان باز میشود 

انقالبی  "  راست مردمی را که برای 
در تالش  " اجتماعی و مدرن و انسانی 

هستند، رعیت فرض گرفته که نیاز به وکیل  
اپوزیسیونی که سودای معامله در  . دارد 

کنفرانسها و البی گری بر سر این انقالب  
را در سر دارد، با طرح خواستهایی که در  
منشور فوق آمده است بیش از پیش آچمز  

بارها تاکید کردیم برای مقابله  . خواهد شد 
با اپوزیسیون راست و بورژوازی باید  
خواستها و مطالبات رادیکال را بدون هیچ  
تحفیفی، همچون آوار سر آنها خراب کرد  
تا نتوانند بار دیگر سر انقالب را به سنگ  

تاکید کردیم که شرایط بسیار  . بکوبند 
است و یک دلیل ساده    ۵۷ متفاوت از سال  

آن وجود جنبش های اجتماعی عظیمی  
است که سالهاست در جنگ هر روزه با  
رژیم اسالمی سرمایه هستند و این جنبش  
ها چپ هستند، این جنبش ها رو به آینده  
دارند، منشور منتشر شده گواهی است بر  

 .همه این ادعاها 
سالهاست که مبارزات جنبشهای  
کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان و  
حقوق کودک، علیه اعدام، محیط زیست،  
علیه تبعیض و دادخواهی در جریان است  
و اکنون خود را در این منشور خالصه  

پرچم اعتراضات بنیادینی که  . "کرده اند 
دست زنان، دانشجویان، دانش    امروز به 

آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و  
هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم  
مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور  
از کردستان تا سیستان و بلوچستان  

ترین    برافراشته شده و کم سابقه 
المللی را به خود جلب    های بین   حمایت 

کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و  
تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر  
اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و  
فالکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و  
مذهبی، و انقالبی است علیه هر شکلی از  
استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول  

 

ه مردم 
َ
 منشوری حداقلی، نشانه تعمیق ن

۶ صفحه    
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بهمن روز ویژه ای در روند    ٢٧  
پس از یک  . انقالب زن زندگی آزادی بود 

دوره کاهش نسبی تظاهراتها، به فراخوان  
تشکل دانشجوئی، جوانان محالت    ٥٠ 

شهرها، دانش آموزان و زنان، در بیش از  
شهر و در ده ها محله مردم با    ٢٠ 

این  . شعارهای کوبنده به خیابانها آمدند 
حرکت نشان داد که نه تنها انقالب زنده و  
پوینده است بلکه بیش از پیش سازمان  

 . یافته و آگاه و نقشه مند است 
تشکل فراخوان دهنده    ٥٠ بخش عمده  

بهمن در گذشته نیز تظاهرات و    ٢٧ 
تجمعات خیابانی گسترده ای را فراخوان و  

مشخصا تظاهرات و  . سازمان داده بودند 
  ٣٠ تا    ٢٨ و همچنین    ١٦ تا    ١٤ تجمعات  

آذرماه، که حرکتهای موفقی بود، به  
تعداد  . فراخوان این تشکلها شکل گرفت 

این تشکلها در سیر حرکتشان افزایش یافته  
است و بی شک در حرکتهای آینده نیز  
جمعهای بیشتری به این شبکه خواهند  

اما مهمتر از این رشد کمی، نقش  . پیوست 
سازماندهی و رهبری این شبکه سراسری  
در تظاهراتهای خیابانی است که آنها را به  
یک عمل معتبر و کارآمد در روند  

 . اعتراضات خیابانی تبدیل کرده است 
بهمن میتوان    ٢٧ اکنون بدنبال برآمد    

گفت رهبری میدانی انقالب بخود سازمان  
داده است و میرود که نقش موثرتر و  

. کارسازتری در ادامه انقالب داشته باشد 
جمع ها و تشکلهای فعال در این شبکه  

عمدتا در سیر انقالب شکل گرفته اند،  
خود محصول انقالب هستند، و ازینرو از  
موقعیت اجتماعی و ارتباطات و توانائی  
های الزم برای سازماندهی و پیشبرد  

 . حرکتهای خیابانی برخوردارند 
بهمن، که    ٢٧ تظاهرات گسترده     

همانطور که بسیاری از رسانه ها و  
تحلیلگران نیز اعالم کردند آغازگر موج  
دوم انقالب بود، دو روز بعد از انتشار  

. منشور بیست تشکل صورت گرفت 
منشور، که آن هم در رسانه ها بازتاب  
وسیعی یافت، در واقع مانیفست و صدای  
انقالب زن زندگی آزادی است و باید آنرا  
تحول و نقطه عطف مهم دیگری در روند  

 . انقالب دانست 
شبکه تشکلهای برآمده از انقالب، و  

تشکل صنفی و مدنی برآمده از    ٢٠ منشور  
جنبشهای اعتراضی و مبارزات بی وقفه  
علیه جمهوری اسالمی طی سالها  
متمادی، دو رکن مهم انقالب جاری را  

منشور بیست تشکل  .  تشکیل میدهند 
تشکل    ٥٠ صدای انقالب و شبکه  

سازمانده و هدایت کننده میدانی انقالب  
انقالب اکنون، در آستانه ششمین  . است 

ماه تولدش، بر دو پای قدرتمند خود قد  
راست کرده است و محکم و استوار به  

 ! زنده باد انقالب . پیش میرود 
    ٢٠٢٣ فوریه    ١٨ ،  ١٤٠١ بهمن    ٢٩ 

  ۳۴۸ مندرج در ژورنال شماره  

 

آستانه  : بهمن   ٢٧ برآمد  
 عروج رهبری انقالب 

 حمید تقوایی 

اجتماعی قوی وجود دارند که اساسا کل  
چه پوزیسیون و چه اپوزیسیون  ( راست  

هیچ جوابی برای آنها ندارند جز  ) آن 
این جنبشها نشان داده اند که  . سرکوب 

خشن ترین سرکوبها هم نمی تواند این  
جنبش ها را خاموش سازد چرا که بیش از  
چهار دهه است در مبارزه علیه یکی از  
هارترین حکومتهای حال حاضر جهان  

 .روز بروز خودآگاه تر شده است 
اگر بحث  جنگ آلترناتیوها است، اگر  
بحث انتخاب چپ از سوی جامعه است،  
این نه صرفا با شعار دادن بلکه با تبدیل  
کردن مطالبات منشورهای این چنینی به  

این  . پرچم مبارزات مردم ممکن است 
 .   مردم است " َنه "منشور نشانه ای از تعمیق  

به دنبال کسب اعتبار از تصمیم سازان  
است، اما چپ و کمونیستها به آن نیروی  
اجتماعی متکی هستند که در منشورهایی  

مطالبات حداقلی      منشور " مانند  
" مدنی ایران     های مستقل صنفی و   تشکل 

نباید اسیر تبلیغات  . خود را عیان میسازد 
تبلیغات  . رسانه ای اپوزیسیون راست شد 

رسانه ای هر چقدر هم قوی، نمی تواند  
برای همیشه در مقابل نیروی قوی و ریشه  
داری بایستد که همه آزادی و برابری را  

تبلیغات هر  . هدف خود قرار داده است 

چقدر هم قوی وقتی موثر است که جامعه  
از پیش در مقابل آن تبلیغات خلع سالح  

که این منشور تاکیدی است که  . باشد 
جامعه ایران بواسطه سالها مبارزه از پیش  

بارها تاکید کردیم اگر در  . تسلیم نیست 
توانستند ضد انقالب اسالمی    ۵۷ سال  

سد راه انقالب کنند، اساسا به این خاطر  
بود که چپ جامعه هدفش فراری دادن  
سگ زنجیری امریکا بود و هیچ خواسته و  
مطالبه شفاف و روشنی در مقابل جامعه  
قرار نداد، اما امروز جنبشهای مطالباتی  

ای تحت عنوان    در روزهای اخیر بیانیه 
های    منشور مطالبات حداقلی تشکل 

تشکل    ۲۰ صنفی و مدنی ایران با امضای  
کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان،  

 .آموزی انتشار یافت   حقوق بشری و دانش 
سابقه از سوی    این اقدام یک عمل بی 

نه تنها به  . تشکلهای مستقل در ایران بود 
این جهت که تعداد امضاکنندگان از  

های مشترک تاکنونی بیشتر بود بلکه    بیانیه 
ی به    از لحاظ ماهیت آن، نشان دهنده 

ی تشکلهای مستقل    میدان آمدن متحدانه 
 .در سطح رهبری انقالب اخیر است 

یک اتفاق دیگر که بسیار مهم و  
ی فعالین،    سابقه است، حمایت گسترده   بی 

ها، محافل و احزاب سیاسی از این    تشکل 
 .منشور است 

های    منشور مطالبات حداقلی تشکل 
مستقل ایران با اساس قرار دادن خواست  
آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیتهای  
سیاسی و اجتماعی، لغو فوری مجازات  
اعدام، برابری کامل زنان با مردان، جدائی  
کامل مذهب از حکومت، برچیده شدن  

های سرکوب و توجه ویژه به مسائل    ارگان 
معیشتی و محیط زیست و روابط خارجی  

گیری حکومت    بعنوان بستر شکل .... و  
پس از سرنگونی جمهوری اسالمی،  
قدمی بزرگ در مسیر تضمین آزادی و  

 .برابری و رفاه برای جامعه برداشته است 
این منشور همچنین اشاره میکند که  
انقالب جاری، انقالبی است از سوی  
کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و  

آموزان، هنرمندان، کوئیرها و عموم    دانش 
مردم ستمدیده ایران برای پایان دادن به  

در  . هرگونه قدرت از باالی سر مردم 
کار پایان دادن    قسمت دیگری از منشور راه 

به اعمال قدرت از باالی سر مردم را در  
ایجاد شوراهای کارگری و مردمی و  
دخالت مستقیم و همیشگی آنها در اداره  

 .کند   کشور اعالم می 
توان گفت که این    به صراحت می 

منشور اقدامی برای ساختن جهانی نو در  
تواند الگویی برای    ایران است که می 

منطقه و  تجربه ای ارزنده برای جهان  
ی تالش نیروهای    در بحبوحه .  باشد 

خواهند اعمال اراده    سیاسی راستی که می 
های مردم را از سرنوشت    مستقیم توده 

انقالبشان حذف نمایند، این اقدام بزرگ  
های    اجتماعی از سوی فعالین جنبش 

اعتراضی در ایران، مجددا پرچم عزم و  
اراده جامعه برای تعیین سرنوشت خود را  

 .به اهتزار درآورد 
اما آن چیزی که نیاز به تاکید دارد،  
وجود فضای سرکوب شدید حاکمیت بر  

در  . سر این نهادهای مستقل در ایران است 
این راستا و برای تقویت این اقدام  
متحدانه، تمامی نیروهای سیاسی چپ و  
آزادیخواه با تمام توان و در سطح عمل باید  
به حمایت و تالش برای تقویت این  

 .حرکت برآیند 

 

 منشور بیست تشکل، منشور رهبری انقالب 
 کورش متین 

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 sazmande@:  تلگرام 

 

حزب کمونیست کارگری  به  
!بپیوندید   

 tamas.wpi@gmail.com 

 

...منشوری حداقلی،      
۷ از صفحه    
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منشور مشترک بیست تشکل معلمان،  
کارگران، بازنشستگان، فعالین حقوق زن و  

    منشور " دانشجویان که تحت عنوان  
های مستقل    مطالبات حداقلی تشکل 

منتشر شده، در واقع  " مدنی ایران     صنفی و 
منشور انقالب زن، زندگی، آزادی و  
پالتفرم اتحاد همه مردم علیه حکومت  

این  . اسالمی و برای آینده بهتر است 
منشور تا هم اکنون در ایران با موجی از  

از  . همبستگی و حمایت روبرو شده است 
جمله نهادها و جمع هایی چون  زن و  

، جوانان محالت  )زن کارگر (جامعه  
سنندج، جوانان محالت مریوان، جوانان  
محالت پیرانشهر، کمیته جوانان انقالبی  
خامسان و زنان  کردستان علیه تبعیض  
طی بیانیه هایی مستقل حمایت خود را از  

همچنین  . این منشور اعالم کرده اند 
هجده نهاد و تشکل و جمع نیز در بیانیه  
ای مشترک به این منشور پیوسته اند که در  

ما  :" بخشی از بیانیه آنها چنین آمده است 
های سیاسی و مبارزاتی که    نهادها و تشکل 

در جریان انقالب زن زندگی آزادی، به این  
انقالب پیوستیم، تنها راه احقاق حقوق از  
دست رفته مردم ایران را پیروزی انقالب  

دانیم و تحقق بند    می  «زن زندگی آزادی »
به بند منشور مذکور را تنها راه رسیدن به  
زندگی آزاد، شاد، مرفه و برابر و حکومتی  
سکوالر که در آن شرکت مستقیم مردم در  

." دانیم   اداره کشور معنا داشته باشد، می 
امضا کنندگان این بیانیه  از همگان  
خواستار پیوستن به این منشور شده و  

ها همچنین    ما نهادها و تشکل : " مینویسند 
خواهان پیوستن تمام جامعه به مطالبات  
مطرح شده در این منشور هستیم و اعالم  

کنیم هرگونه اقدام و عمل سیاسی در    می 
کشور با توجه ویژه به این منشور  

از  . مشروعیت و مقبولیت سیاسی دارد 
نمایندگان سیاسی و صنفی خود در تمام  
سطوح سیاسی درخواست داریم که این  
مطالبات حداقلی را ارج نهاده و آنرا  

مان قرار    سرلوحه اقدمات آتی انقالب 
این بیانیه با دو شعار زنده باد  ". دهند 

انقالب و خیابان، زنده باد انقالب زن،  
امضای  . زندگی، آزادی خاتمه می یابد 

: کنندگان این بیانه مشترک عبارتند از 
تشکل اتحاد پزشکان، اتحاد جوانان  

، کمیته سراسری  )اجما (محالت ایران 
دانشجویان کردستان، تشکل دانش آموزان  
انقالبی تهران، جمعی از فعالین  
دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، نهاد  
اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد  
دانشجویان آزادیخواه دانشگاه خوارزمی،  
جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه  
فنی دخترانه سنندج، جمعی از فعالین و  
دانشجویان دانشگاه یزدان پناه کردستان،  
جمعی از فعالین دانشگاه جندی شاپور،  
گروه دختران آفتاب ارومیه، گروه زنان و  
جوانان انقالبی تهرانسر، دانشجویان  
دانشگاه نوشیروان بابل، جمعی از فعالین  
و دانشجویان دانشگاه بهشتی، نهاد اتحاد  
دانشجویان استان تهران، نهاد جنبش  
دانشجویان استان تهران، نهاد جنبش  
دانشجویی دانشگاه شهر قدس، نهاد  

 آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال،  
نهاد  فعال در    ۹ در خارج کشور نیز  

عرصه های اعتراضات اجتماعی بعنوان  
نهادهایی که سالهاست علیه تبعیض و  
بیحقوقی و سرکوب و برای  آزادی و برابری  
مبارزه میکنند  طی بیانیه مشترکی حمایت  

. قاطع خود را از این منشور اعالم کرده اند 
کمپین برای  : اسامی این نهادها عبارتند از  

 Free Them)آزادی کارگران زندانی  
Now)   ،کمیته بین المللی علیه اعدام ،

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی،  
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، نه به  
تابو ، نه به خشونت علیه زنان، کودکان  

کمپین بین المللی در دفاع از  ( مقدمند  
، کمپین بایکوت  ) حقوق کودکان 

جمهوری اسالمی، حق زن، و نهاد اکس  
 . مسلم اسکاندیناوی 

حزب کمونیست کارگری ایران در  
همان آغاز انتشار این منشور حمایت  
قاطع خود را از آن اعالم و از همگان  

. خواستار پیوستن فعال به این منشور شد 
این منشور همچنین مورد حمایت طیف  
های گوناگونی از نیروهای سیاسی دیگر  

حزب  :   قرار گرفته است از جمله 
کمونیست ایران، ، شورای همکاری  
نیروهای چپ و کمونیست، جبهه ملی  

سازمانهای   -اروپا، جبهه ملی ایران  -ایران 
خارج کشور، همبستگی جمهوریخواهان  
ایران، اتحاد جمهوریخواهان ایران،  حزب  

چپ ایران،  کنگره ملیتهای ایران فدرال،   
شورای دموکراسی خواهان ایران، و  

 همبستگی برای آزادی و برابری در ایران،  
عالوه بر احزاب و نیروهای سیاسی  
همچنین شخصیت ها و فعالین اجتماعی  
و سیاسی طی بیانیه های فردی و جمعی  

تشکل پیوسته اند و از آن    ۲۰ به منشور  
  ۲۰ حمایتها از منشور  . حمایت کرده اند 
 . تشکل ادامه دارد 

حزب کمونیست کارگری همه  
سازمانهای مدافع حقوق انسانی و کارگری  
و تمام فعالین اجتماعی و همه مردم را به  

تشکل    ۲۰ حمایت کامل و قاطع از منشور  
خواستهای مطرح شده در  . فرا میخواند 

این منشور خواستهای همه کارگران و مردم  
است و حمایت وسیع از آن به اتحاد همه  
مردم سرنگونی طلب و پیشروی و  
شفافیت انقالب زن زندگی آزادی بسیار  

 .کمک میکند 
 

 سرنگون باد جمهوری اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۹ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۳۰ 

 

تشکل گسترش می یابد   ۲۰ حمایت ها از منشور    



١٤٠١  اسفند ١ كارگر كمونيست  ١٠ 

بهمن مثل دیگر جمعه ها    ۲۸ امروز  
علیرغم امنیتی کردن فضای شهرها  و  
ایجاد رعب مردم بسیاری در زاهدان و در  
شهر خاش به خیابان آمدند و شعارهای  

از جمله مردم  . ضد حکومتی سر دادند 
مرگ  "،  "مرگ بر دیکتاتور : "شعار میدادند 

کشم آنکه    کشم می   می "،  "ای   بر خامنه 
مرگ بر  "،  "مرگ بر سپاهی "،  "برادرم کشت 

بسیجی  "،  "ای لعنت بر خمینی   خامنه 
زندانی  "،  "سپاهی  داعش ما شمائید 

امسال سال خونه   "،  "سیاسی آزاد باید گردد 
کرد و بلوچ و آذری  "،  "سید علی سرنگونه 

 ".برابری برادری 
بنا به یک گزارش دیگر زیر فشار  
انقالب و قدرت اعتراضات مردم در  
سیستان و بلوچستان  قوه قضاییه اعالم  
کرد که ابراهیم کوچکزایی، فرمانده  
انتظامی سابق چابهار از بابت تجاوز به  

ساله در روستای صدیق    ۱۵ یک دختر  
زهی این شهرستان، توسط دادگاه نظامی  
استان سیستان و بلوچستان به حبس و  
انفصال از خدمات دولتی و عمومی  

این اقدام جنایتکارانه فرمانده  . محکوم شد 
انتظامی چابهار اعتراضات گسترده مردم را  

 . در پی داشت 
امروز در شهر خاش همچنین کارگران  
کارخانه سیمان به دلیل پرداخت نشدن  

این  . حقوق چند ماه خود تجمع کردند 
کارگران خواستار پرداخت فوری حقوق  
معوقه، رسمی شدن استخدامها و دیگر  

 .حقوق و مزایای خود هستند 
در سنندج نیز در این جمعه جمعی از  

مردم در منطقه ننله در اعتراض به  
دستگیری امام جماعت مسجد این روستا  

و شعارهای مرگ بر خامنه  . تجمع کردند 
در این  . ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند 

روز همچنین خانواده  محمدرضا  
اسکندری، مادر سیاوش محمودی،  
خانواده علی سید، پدر علی روزبهانی و  
خانواده حمید رضا روحی و یلدا  
آقافاضلی بر سر مزار عزیزانشان جمع  
شدند و خشم و نفرت خود را علیه جانیان  

 . اسالمی اعالم کردند 
یک وجه مهم انقالب بازتاب جهانی  

نگاران    روزنامه "در ین هفته انجمن  . آنست 

جایزه  "  کانادایی حامی آزادی بیان 
المللی مطبوعات را به نیلوفر حامدی و    بین 

نگار زندانی در    الهه محمدی، دو روزنامه 
در مراسم اعطای این  . ایران اعطا کرد 

جوایز مارگارت اتوود، نویسندٔه نامدار  

کانادایی، در بخشی از سخنان خود دربارٔه  
ها    آنچه آن : "نگار گفت   این دو روزنامه 
 انجام داده 

ً
اند، گفتن واقعیت بوده    واقعا

است دربارٔه دختر جوانی که نیروهای  
امنیتی مورد ضرب و شتم قرارش دادند  
برای اینکه کمی از مویش از روسری  

نیلوفر حامدی و الهه  ". بیرون مانده بود 
هایی    محمدی به دلیل انتشار گزارش 

سپاری    باختن و مراسم خاک   درباره جان 
و جالب  .  مهسا امینی در زندانند 

اینجاست که حسین امیرعبداللهیان، وزیر  
تازگی و    امور خارجه جمهوری اسالمی به 

در مصاحبه با یک رادیوی آمریکایی  

نگاری در جریان    مدعی شد هیچ روزنامه 
اعتراضات سراسری ایرانیان بازداشت  

 .نشده است 
  ۲۶ خبردیگر اینکه روز چهارشنبه  

بهمن کارگران معدن کروم عاشورا منطقه  
رزوئیه برای  

ُ
آبدشت صوغان شهرستان ا

اعتراض به سطح نازل دستمزد، عدم  
بندی مشاغل و شرایط    اجرای طرح طبقه 

سخت کاری خود دست به اعتصاب زدند  
و در این واحد معدنی در استان کرمان  

  ۲۰۰ بنا بر خبر حدود  . تجمع کردند 
  ۷۰۰ کارگر شاغل در این معدن در عمق  

متری کار میکنند  و علیرغم فشار سنگین  
 .گیرند   کار، دستمزد ناچیزی می 

و باالخره امشب نیز شعاردهی های  
شبانه در محالت مختلف تهران از جمله  
در نارمک و  در شهرهای مختلف از  
جمله در کرج، مشهد، اصفهان جریان  

در این اعتراضات مردم شعار  . داشت 
مرگ بر  "،  "مرگ بر دیکتاتور : "میدادند 

،  "کش   مرگ بر حکومت بچه "،  "ای   خامنه 
ای    ، مرگ بر خامنه "ای قاتل   مرگ بر خامنه "

 "زن زندگی آزادی "، "لعنت بر خمینی 
 

 !نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۵ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۲۶ 

 

 تظاهرات بزرگ مردم در زاهدان و خاش و دیگر اخبار اعتراضی 

امروز یکم اسفند ماه بازنشستگان  
مخابرات در شهرهای اصفهان،  یاسوج،  
کرمانشاه، خرم آباد، ایالم  در ادامه  
تجمعات اعتراضی قبلی و برای پیگیری  
خواستهایشان در مقابل ساختمان  
مخابرات گرد آمدند و با فریاد  
شعارهایشان صدای اعتراض خود رابلند  

عدم  پرداخت کمک هزینه ها و  .  کردند 
افزایش  حق السهم بیمه تکمیلی از جمله  

این  . موضوعات اعتراضی آنهاست 
بازنشستگان بارها در تجمعاتشان بر  
افزایش حقوقها متناسب با نرخ سبد هزینه  
معیشتی، درمان و تحصیل رایگان برای  
همه و پایان دادن به اختالس ها ودزدی ها  

تجمع قبلی بازنشستگان  . تاکید کرده اند 
تهران،   شهرهای  در  بهمن  ۲۴ مخابرت در  

کرمانشاه، اهواز، اصفهان، مشهد،  

بجنورد، رشت، نیشابور، کرمان، و ایالم،  
اند تا    بازنشستگان اعالم کرده .  برگزار شد 

اجرای کامل آیین نامه و پرداخت  
مطالباتشان به تجمعات اعتراضی خود  

 . ادامه خواهند داد 
 

آبان کارگرن فوالد مشیز بردسیر    ۲۴ روز  -
در اعتراض به بالتکلیفی شغلی و معیشتی  
خود مقابل استانداری کرمان تجمع  

روز    ۲۸ فوالد مشیزبردسیر بعد از  . کردند 
 . تعطییل شد 

 

سازی و    بهمن  کارگران مجتمع کشتی ۲۶ -
صنایع فراساحلی ایران واقع در بندرعباس  
در اعتراض به عدم دریافت مطالبات  
معوقه و شرایط نامناسب معیشتی  

 . اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند 
 

در این هفته همچنین تجمعات متعددی  -

از سوی بازنشستگان مخابرات، تامین  
اجتماعی و لشکری و کشوری بر پا شد و   
امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در  
تهران مقابل مجلس اسالمی تجمع  

پرداخت دیون دولت به صندوق  . کردند 
همسان سازی و افزایش حقوقها به باالی  

میلیونی، درمان و تحصیل    ۲۵ خط فقر  
رایگان، پایان دادن به اختالسها و دزدی ها  
و امنیتی کردن مبارزات از جمله  
خواستهای اعالم شده آنها در  

بازنشستگان تامین  .  اعتراضاتشان است 
اجتماعی در شوش بری سوم  اسفند  

 .فراخوان به تجمع داده اند 
 

بهمن کارگران پیمانی فضای سبز    ۲۵  -
تبریز در اعتراض به واگذاری کار به یک  
شرکت خصوصی تحت تابعیت شهرداری  
و وخیم تر شدن وضع حقوق و وضعیت  

شغلی خود مقابل ساختمان شهرداری  
کارگران به تجربه  . مرکزی تجمع کردند 

میدانند که پشت این خصوصی سازی ها  
دزدی ها و اختالس ها قرار دارد و  یک  
نتیجه مستقیم آن بدتر شدن وضعیت  

 . شغلی و حقوقهایشان است 
 

خبر اعتراضی دیگر در این روز تجمع  -
های کشوری و    بازنشستگان صندوق 

لشگری قزوین در اعتراض به بدتر شدن  
وضع معیشتی خود در مقابل صندوق  

. بازنشستگان کشوری این استان است 
برابری حق  : "بازنشستگان شعار میدادند 

 ".ماست، بازنشسته پا برجاست 
 

از اخبار  اعتراضی دیگر تجمع نانوایان  
تهران در روز گذشته بخاطر گرانی مداوم  
مواد و بدتر شدن وضع معیشتی خود و  

 .دستمزدها و درآمدهای پایین بود 

 

 اخباری برگرفته از اطالعیه های حزب کمونیست کارگری  



 ٧٦٧  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

شعاردهی های شبانه امشب نیز  
همچون شبهای دیگر در تهران در  
محالتی چون پونک و شهرک باقری و در  
شهرهای دیگر همچون مهر شهر کرج  
جریان داشت و شعار مرگ بر دیکتاتور  

بهمن    ۲۷ تدارک برای فردا  . طنین انداخت 
برای یک روز اعتراض سراسری به  
مناسبت چهلمین روز قتل حکومتی  
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی و  

شعارنویسی  . تداوم انقالب گسترده است 
ها و بنرهای ویژه به مناسبت این روز در  

در خارج  . خیابان ها مشاهده میشود 
کشور نیز در شهرهای مختلفی تظاهرات  

وسیعا باید به  . در این روز برگزار میشود 
 .فراخوان اعتراضی به این مناسبت پیوست 

امروز و شب گذشته نیز شمار دیگری  
از دستگیر شدگان انقالب و زندانیان  

از جمله رضا  . سیاسی از زندان آزاد شدند 
خندان مهابادی، رضا محمدحسینی و   
پیمان  پورداد از زندان رجایی شهر کرج  

،  ) مهابادی ( رضا خندان  .  آزاد شدند 
نویسنده، پژوهشگر و عضو پیشین هیئت  

در زندان به    ۹۹ دبیران کانون، از مهر ماه  
بهمن آرش    ۲۲ قبل از او در  . برد   سر می 

گنجی،  مترجم و و یکی دیگر  از اعضای  
کانون نویسندگان که از آبان ماه در زندان  

او  .  بود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود 
ضربه    ۷۴ عالوه بر حکم زندان به تحمل  

مژگان ایالنلو از  .  شالق محکوم شده بود 
جمله زنانی است که تصویربدون حجاب  

های شهر تهران    خود را در یکی از رستوران 
و در اعتراض به حجاب اجباری، منتشر  

عالوه بر این زندانیان بهاره  . کرده بود 
سلیمانی و نازنین محمدنژاد نیز در بامداد  
امروز از زندان اوین آزاد شدند و با  

" برای تو کوچه رقصیدن : "همخوانی  شعر 
بندیان خود در زندان    آرزوی آزادی هم 

آنها همچنین از جوانانی  . اوین را کردند 

یاد کردند که در خیزش انقالبی اخیر  
. جانشان را برای آزادی از دست داده اند 

بهاره سلیمانی به اتهام اقدام علیه امنیت به  
چهار سال و نیم حبس محکوم شده بود  

نازنین  . ماه از آن را گذرانده بود   ۱۸ که  
محمد نژاد دانشجوی دانشگاه عالمه در  
مرداد ماه سال جاری به اتهامات  

و  " مشارکت در اداره گروه غیرقانونی "
  ۴ سال و    ۳ به  " فعالیت تبلیغی علیه نظام "

در این روز  . ماه حبس محکوم شد 
همچنین مسعود کردپور، معلم، روزنامه  
نگار و سردبیر آژانس خبری موکریان از  
زندان بوکان و امجد ساعدی از فعالین  

مسعود  . اجتماعی در مریوان آزاد شد 
شهریور دستگیر    ۲۹ کردپور در تاریخ  

شده و به هفده ماه حبس محکوم شده بود  
و امجد ساعدی  پس از چهل روز  

 . بازداشت با قید وثیقه آزاد گردید 
همانطور که قبال گزارش کردیم شب  
گذشته اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته  
نیز از زندان گوهرداشت آزاد شد و  
همبنندی های وی در زندان با خواندن  
سرود خون ارغوانها او را در لحظه آزادی  

مریم محمدی از فعالین  . بدرقه کردند 
بهمن آزاد شد در    ۲۴ ندای زنان نیز که در  

پیامی کوتاه مراتب قدردانی خود را از  
حمایت هایی که شد اعالم کرده و  

سپاسگزار محبت های بیدریغ  :" مینویسد 
دوستان  در داخل و خارج از زندان هستم  
که با پیامهای گرم شان سردی فراغ مادر را  

آزادیهای صورت  . برایم گرما بخشیدند 
گرفته طی روزهای اخیر، به مدد مبارزات  
و ایستادگی جنبشی رخ داد که با فریاد زن  
زندگی آزادی میروند تا بساط ظلم و  

 .".  تبعیض را برای همیشه ریشه کن سازند 
همچنین بنا بر خبرها روز گذشته   
جلسه رسیدگی به پرونده فرزانه زیالبی  
وکیل دادگستری در دادسرای اهواز برگزار  

فرزانه زیالبی با  پنج اتهام توهین به  . شد 
رهبری، عضویت در گروه های معاند،  
اجتماع و تبانی  جهت اقدام علیه امنیت،  
فعالیت تبلیغی علیه نظام، و نشر اکاذیب  

فرزانه زیالبی  . مورد محاکمه قرار گرفت  
یکی از وکالی محبوب است که پیشتر  
وکالت کارگران هفت تپه و برخی فعاالن  

هم  . سیاسی خوزستان را به عهده داشت 
اکنون نیز وکالت برخی معترضان در  

جنبش  اعتراضی اخیر، وکالت پرونده  
مین اجتماعی خوزستان،   بازنشستگان ت
برخی خبرنگاران در خوزستان و از جمله   
وکالت دبیر کانون صنفی معلمان  

. خوزستان پیروز نامی  را به عهده دارد 
کارگران نیشکر هفت تپه بارها حمایت  
خود را از او اعالم کرده و بسته شدن  
پرونده امنیتی وی یکه یکی از خواستهای   

 .اعتراضی آنها بوده است 
خبر دیگر اینکه امروز بار دیگر  
گروهی از معلوالن در اعتراض به  
وضعیت اسفبار معیشتی، بودجه ناچیز  
اختصاص یافته به معلولین در بودجه  

و بودجه های معوقه    ۱۴۰۲ ریاضتی سال  
توانبخشی مقابل سازمان برنامه و بودجه  
در تهران تجمع کردند و به نشانه اعتراض  
ورودی سازمان برنامه و بودجه را ِگل  

 . گرفتند 
همچنین امروز کارگران مجتمع  

سازی و صنایع فراساحلی ایران واقع    کشتی 

در بندرعباس در اعتراض به عدم دریافت  
مطالبات معوقه و شرایط نامناسب  
معیشتی اعتصاب کرده و دست به تجمع  

 . زدند 
در این هفته همچنین تجمعات  
متعددی از سوی بازنشستگان مخابرات،  
تامین اجتماعی و لشکری و کشوری بر پا  
شد و  امروز بازنشستگان تامین اجتماعی  
در تهران مقابل مجلس اسالمی تجمع  

. بازنشستگان اعالم کردند .  کردند 
پرداخت دیون دولت به صندوق همسان  
سازی و افزایش حقوقها به باالی خط فقر  

میلیونی، درمان و تحصیل رایگان،    ۲۵ 
پایان دادن به اختالسها و دزدی ها و  
امنیتی کردن مبارزات از جمله خواستهای  

 .اعالم شده آنها در اعتراضاتشان است 
 !نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۵ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۲۶ 

 

 

 آزادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی، تجمعات اعتراضی بازنشستگان و معلوالن 

 



١٤٠١  اسفند ١ كارگر كمونيست  ١٢ 

در خبرها آمده است که کمیسیون  
پیشنهاد دولت    ۱۴۰۲ تلفیق الیحه بودجه  

درصدی حقوق سال    ۲۰ مبنی بر افزایش  
بگیر را    های مختلف حقوق   آینده گروه 

آمارهای دولتی نرخ تورم را  .تصویب کرد 
حتی اگر  . درصد اعالم میکنند   ۴۰ باالی  

این رقم واقعی باشد که نیست؛ عمال  
قدرت خرید میلیونها حقوق بگیر کاهش  

. خواهد یافت و محرومتر خواهند شد 
این افزایش بیست  ” غول تورم “یعنی اینکه  

 .درصدی را خواهد بلعید 
اقتصاددانان خود رژیم از افزایش غیر  
قابل کنترل تورم و گرانی خبر میدهند و در  

. باره عواقب سیاسی آن هشدار میدهند 

رئیس اتاق بازرگانی تهران، مدتی پیش  
تویت کرده بود که با ادامه روند موجود  

های آینده دولت با تورمی رو به رو    در ماه “
خواهد شد که هیچ گاه در کشور تجربه  

 .”نشده است 
در کشوری که حقوق کارگر چندین  
برابر زیر خط فقر است، در کشوری که  

میلیون و    ۲۶ “طبق آمار وزارت کارش  
های مختلف با    هزار نفر در دهک   ۷۰۰ 

کنند که بخش    پنجه نرم می   فقر دست و  
های کارگری    ها را خانوار   توجهی از آن     قابل 

، معلوم است که افزایش  ”دهند   تشکیل می 
تصاعدی تورم یعنی محرومتر کردن  
اکثریت محروم، یعنی به مرز گرسنگی  

 .راندن میلیونها انسان 
اقتصاددانانی در میان محافل حکومتی  

بهمن بازنشستگان    ۳۰ امروز یکشنبه  
تامین اجتماعی برای پیگیری مطالبات  
خود در شهرهایی از جمله شوش،  اهواز،  
کرمانشاه، رشت، کرمان، بندرعباس و   
شوشتر،  تجمع و راهپیمایی و اعتراض  

در اهواز شمار قابل توُجهی از  . کردند 
بازنشستگان تجمع و راهپیمایی کردند و با  

زیر بار ستم  "کف زدن و خواندن سرود  
، خیابانهای شهر را به  "نمیکنیم زندگی 

اجرای  .  صحنه اعتراض خود تبدیل کردند 
همسان سازی و افزایش حقوقها به باالی  

درمان و تحصیل      میلیونی،   ۲۵ خط فقر  
رایگان برای همه، بازپرداخت دیون دولت  
به صندوق بازنشستگی و پایان دادن به  

پایان دادن به امنیتی      دزدی ها و اختالسها، 
کردن مبارزات و حق تشکل، تجمع و  
اعتراض از جمله خواستهای اعالم شده  

در  .  بازنشستگان در مبارزاتشان است 
اعتراضات امروز بازنشستگان شعار  

حقوق ما ریالیه  هزینه ها  :"میدادند 
معیشت، منزلت حق مسلم  "،  "دالریه 
تاکی؟ سرافکندگی  یا مرگ یا  "،  "ماست 
بازنشسته بیداره   از تبعیض  "،  "زندگی 

تا حق خود نگیریم هرروز همین  "،  "بیزاره 
حاصل وعده  ! رئیسی دروغگو " ،  "بساطه 

فراخوان بعدی بازنشستگان  !". هات کو؟ 

تامین اجتماعی برای تجمع سراسری برای  
این  . ساعت ده صبح نهم اسفند است 

تجمعات در تهران مقابل مجلس شورای  
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه،   

درمراکز استانها مقابل استانداری و در  
شهرستانها مقابل فرمانداری برگزار  

بازنشستگان تامین اجتماعی  . خواهند شد 
در شوش نیز هر یکشنبه را روز اعتراض و  

امروز  .  تجمع خود اعالم کرده اند 
همچنین جمعی از فرهنگیان تبریزی در  
اعتراض به وضع بد معیشتی و سرگردانی  

ساله خود  و پاسخ نگرفتن    ۲۵ 
خواستهایشان در محوطه موزه ساعت  

 . تجمع کردند 
در این روز همچنین تعداد قابل     

 

 تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر و برخی اعتراضات دیگر  
یر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی   ز

توجهی از خانواده های زندانیان محکوم به  
اعدام در ارتباط با جرایم مربوط به مواد  

بار دیگر  " اعدام نکنید "مخدر با شعار  
" دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه "مقابل  

جنبش علیه اعدام یک  . تجمع کردند 
 .جنبش قدرتمند در ایران است 

خبر اعتراضی دیگر در این روز تجمع  
کارگران حراست پروژه قطار شهری اهواز  

. است که زیر شرکت کیسون کار میکنند 
ماه    ۱۸ آنها در اعتراض به عدم پرداخت  

سال عیدی و نا امنی شغلی در    ۲ حقوق و  
. مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند 

به گفته کارگران آخرین دریافتی آنها بعد از  
چندین روز اعتراض در بهمن ماه بوده که  

میلیون تومان به    ۵ در دو مرحله هر بار  

کارگر به صورت    ۱۱۳ حساب حدود  
الحساب پرداخت شده است و خبری    علی 

. از پرداخت مابقی مطالبات آنها نیست 
  ۹۷ های پایانی سال    این پروژه از ماه 

کارگر آن به    ۵۰۰ متوقف شده و تاکنون،  
اند و در حال حاضر    مرور بیکار شده 

کارگر نگهبان و دو تا سه کارگر    ۱۱۳ حدود  
تاسیساتی جهت نگهبانی و حفاظت از  
تاسیسات کارگاه و ماشین آالت آن باقی  

امروز همچنین تعداد زیادی از  . اند   مانده 
کارگران شهرداری یاسوج در اعتراض به  
عدم پرداخت هشت ماه حقوق مقابل  
استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع  

به گفته کارگران  با افزایش هر روزه  . کردند 
نرخ تورم اختالف ارزشی بسیاری بین  
پولی که باید هشت ماه قبل به آنها داده  

آنها خواستار  . میشد تا امروز وجود دارد 
در  . پرداخت فوری طلبهایشان هستند 

شرکت های مختلف تحت نظارت  
کارگر    ۴۰۰ شهرداری یاسوج حدود  

 .مشغول به کارند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۹ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۳۰ 

 

 

که نگران آینده سیاسی حکومت هستند،  
کلی راه حل برای رهایی از تورم نشان  
دولت میدهند که معموال در اقتصادهای  

مساله اما این  . سرمایه داری مطرح هستند 
است که نه حکومت اسالمی یک  
حکومت متعارف است و نه اقتصاد تحت  
سلطه اش یک اقتصاد متعارف که راه حل  

 .متعارف داشته باشد 
سران حکومت اسالمی نه میخواهند و  
نه میتوانند اقتصاد کشور را برای پاسخ  

 . دادن به نیازهای مردم سر و سامان دهند 
مساله این حکومت زندگی مردم  

راه  . مساله اش بقای خودش است . نیست 
بقای خودش را هم نه در پاسخ دادن به  
نیازهای مردم بلکه در حفظ و تقویت  
نیروهای سرکوب در داخل و حفظ و  
تقویت باندهای تروریستی اش در منطقه  

تحمیل گرانی بر مردم  . جستجو میکند 

اتفاقا یکی از مجراهای حفظ این  
فقط با قطع ارز ارزان برای  . نیروهاست 

کاالهای اساسی مثل نان که سوبسیدی  
میلیارد دالر به    ۸ برای اقشار محروم بود،  

جیبهای گشاد حکومت سرازیر شد که  
قطعا بخشی از هزینه حزب الله و  
حشدالعبی و دهها باند تروریستی در  

 .منطقه را تامین میکند 
در یک کالم، تورم و گرانی افسار  
گسیخته محصول مستقیم حکومت  
اسالمی است که به نحوی افسار گسیخته  
ثروت جامعه را چپاول میکند و فقط با  
پایان دادن به حیات حکومت اسالمی  

کاری که  انقالب  . میتوان به آن پایان داد 
 !آغاز کرده است ” زن زندگی آزادی “

 
  ۳۴۷ مندرج در ژورنال شماره  

 

 انقالب، پایان افزایش غول آسای تورم  
 محسن ابراهیمی 



 ٧٦٧  شماره  -ششم دوره   ١٣     كارگر كمونيست 

 
 

ما کارزارها و نهادهائی که سالهاست  
علیه تبعیض و بیحقوقی و سرکوب و برای   
آزادی و برابری مبارزه میکنیم حمایت  

تشکل تحت    ٢٠     قاطع خود را از منشور 
منشور مطالبات حداقلی  "  عنوان  

" های مستقل صنفی و مدنی ایران   تشکل 
 .اعالم میداریم 

 کمیته بین المللی علیه اعدام   -١  
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان   -٢ 

 سیاسی 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی   -٣ 

(Free Them Now) 
 فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی     -٤  
 نه به تابو ، نه به خشونت علیه زنان  -٥  
کمپین بین المللی  ( کودکان مقدمند   -٦  

 )  در دفاع از حقوق کودکان 
 کمپین بایکوت جمهوری اسالمی  -٧   
 حق زن  -٨  

 اکس مسلم اسکاندیناوی  -٩ 
 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۱۸ ،  ۱۴۰۱ بهمن    ۲۹ 
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

ما منشوری را که با نام خودمان و نه  
هیچ نام دیگری و با تکیه بر همفکری و  
مشورت با جمع زیادی از همکاران امضا  
کرده ایم را خواست قلبی خود و تمام  

 .جامعه دیدیم 
ما به آزادی زندانیان سیاسی، آزادی  
بیان، حق داشتن تشکل مستقل، به لغو  
اعدام، به برابری کامل زنان با مردان، به  
رفع تبعیض علیه رنگین کمانی ها، به عدم  
دخالت مذهب در شئون مردم، به افزایش  
دستمزد ، ایمنی کار و امنیت شغلی، به  
رفع تبعیض ها و ستم ملی و به هر آن  
چیزی که در آن منشور آمده باور و اعتقاد  

ما همواره کوشیده ایم به اندازه وسع  . داریم 
مان نه فقط صدای کارگر فوالد بلکه  
صدای همه کارگران و باالتر از آن صدای  

بنابراین در این راه هر  . جامعه خود باشیم 
اقدام مشترکی که بتواند ما را با جنبش  
خودمان و جنبش های دیگر در پایان دادن  
به شرایط ضد انسانی موجود متحد تر کند  
از آن استقبال کرده و برای اقدام و کار  
مشترک و امضای مشترک به اجازه و نظر  

 .کسی نیاز نداریم 
الزم است مختصرا اشاره کنیم که ما  

در    ۹۹ گروهی از کارگران از شهریور ماه  
سلسله نشست ها و جلساتی که با  
همدیگر داشتیم به این نتیجه رسیدیم که  
باید صف خود را از کسانی که مطالبات  
ما را دستمایه رسیدن به هدف های  
شخصی و نیات امنیتی ها و نمایندگان  
خبرگان، امامان جمعه و حراستی ها کرده  

 .اند جدا کنیم 
به همین دلیل تصمیم گرفته شد جمع  
حاضر فعالیت خود را در تلگرام با ایجاد  

صدای مستقل کارگران گروه ملی  "کانال  
دنبال نماید و همانگونه که در  " فوالد 

اطالعیه معرفی و اعالم موجودیت خود  
دی ماه در همین کانال آمده    ۲۳ در مورخه  

گفتیم که قصد ما این است بازتاب حقیقی  
از آنچه کارگران گروه ملی با آن مواجه اند  
باشیم و در راستای منافع جمعی موثر  

 .عمل کنیم 
آنچه که ما را وادار به نوشتن این  
توضیحات کرده ادعاهایی است که کانال  
تلگرامی موسوم به کارگران فوالد در مورد  

ما و امضای جمعی ما زیر بیانیه و منشور  
مطالبات حداقلی نهادها و تشکل های  

 .صنفی و مدنی مطرح کرده است 
بر خالف ادعای این افراد صدای  
مستقل کارگران فوالد هیچگاه و هیچ جا  
خود را نماینده همه کارگران گروه ملی  

 . معرفی نکرده است 
در حالی که کانال مذکور در همه  
نوشته ها و اطالعیه هایش خود را در مقام  
نمایندگی کارگران فوالد قالب میکند اما  

نفر هم پاسخ    ۳۰ فراخوان هایش بیش از  
نمیگیرد بنابراین کانال مذکور چگونه  
مدعی است که تنها نماینده و تنها منبع و  

 مرجع کارگران گروه ملی است؟ 
برای ما روشن است که مشکل  
گردانندگان این کانال به هیچ وجه من  

 . الوجوه موجودیت ما نیست 
سوال از این همکاران این است که آیا  
در زیر این منشور از طرف تمام کارگران  
فوالد امضا گذاشته شده؟ آیا کارگر فوالد  
فقط جمع محدود و معدود شماست؟ آیا  
ما از طرف شما و با نام کانال شما منشور  

 . را امضا کرده ایم؟ مطلقا نه 
مشکل شما مضمون خواستها و  
اهداف منشور و بیانیه ای است که با  
اهداف و تفکرات شما زمین تا آسمان  

حرف ما با این گروه این است  . فاصله دارد 
که تالش شما و کسانی که برای شما خط  
و خطوط ترسیم می کنند این است که از  

. درون اعتبار منشور را زیر سوال ببرید 
غافل از آن که این بیانیه مشترک به چراغ  
راه آزادی خواهان و حق طلبان تبدیل شده  

نکات و بحثها زیاد است و اینجا  . است 
جای همه بحثها نیست بلکه بحث بر سر  

 . منشور مهمی است که منتشر شده است 
به شما دوستان و همکاران هم توصیه  
میکنیم در جای درست تاریخ بایستید و از  
این منشور و خواستها و اهدافش حمایت  

از همه کارگران شریف چه همکاران  . کنید 
خود در گروه ملی و چه کارگران شریف  
دیگر شرکت ها می خواهیم از این بیانیه  

 .دفاع و حمایت نمایند 
 صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد 

 ۱۴۰۱ بهمن    ۲۸ 
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

صدای مستقل کارگران  
عمیقا به شعار زن  " فوالد 

 زندگی آزادی باور دارد  

 

دیدار جمعی از فعالین حقوق زنان،  
کارگری،  کودکان، زندانیان سیاسی دهه  
شصت ، کانون نویسندگان ایران  از   

درکاله   _ محمدی و  اسرین _ مریم 
که به تازگی از  " ندای زنان ایران " فعالین  

برگرفته از مدیای  .(زندان آزاد شدند 
 اجتماعی 

جمعی از کارگران، معلمان و  دیدار  
فعالین کارگری تهران و البرز با مسعود  
فرهیخته پس از آزادی به قید وثیقه، از  

 ۱۴۰۱ بهمن    ۲۸ جمعه  -زندان 
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 



١٤٠١  اسفند ١ كارگر كمونيست  ١٤ 

با سالم به دوستان، همکاران،     
بازنشستگان، ازکارافتادگان ومستمری  

 !بگیران عزیز 
سالهاست که برای گرفتن حق وحقوق  
قانونی خود ودیگر بازنشستگان تالش می  

  ۱۴۰۰ درپی این روند درفروردین  .کنم 
توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران در  

درتمام مدت  .منزل خود بازداشت شدم 
بازجویی نه از منافع خود بلکه از حق  
وحقوق پایمال شده ی تمامی بازنشستگان  
دفاع کردم ، اما درنهایت به چهار سال  

 .زندان محکوم شدم 
دراین سال ها با تغییر شرایط حاکم  
برجامعه ، اعتراضات مردمی افزایش یافته  
ودر پی آن شاهد افزایش بازداشت های  
بیشتری هستیم که همچنان بر تعداد  

 .زندانیان افزوده شده ومی شود 
سال گذشته حاکمیت نه تنها    ۴۴ در  

نتوانسته زمینه های مفاسد اجتماعی 
را ازبین ببرد  ..) اعتیاد ، دزدی ، جنایت و (

بلکه با پیشبرد سیاستهای خود موجب  
افزایش قربانیان این مفاسد اجتماعی شده  

وتنها راه حل مبارزه با این معضل  
اجتماعی را دستگیری وزندانی کردن این  

درزندان ها به  .قربانیان دانسته و میداند 
تعداد تخت های سه طبقه درسلول ها  
افزوده شده وحتی درسلول ها تعدادی از  
زندانیان کف خواب ویا دربعضی زندان  
ها در راهروهای سالن ها می  

درزندان ها تیپ های جدید . خوابند 
می  ) هرتیپ شامل چندین سالن است (

سازند وسالن های متروکه رابازسازی می  
 .کنند 

کنترل ونگهداری این حجم زیاد  
حتی با استفاده از قرص های آرام  (زندانی 

بخش وخواب آورهای قوی وشربت  
معضلی برای حکومت شده  ...) متادون  

 .است 
زندانیان گاه با اعتصاب غذا وگاهی با  
مبارزات جمعی وسرپیچی از مقررات  

عرصه را بر زندانبانان تنگ  ! داخلی زندان  
با توجه به پایین بودن  .کرده ومی کنند 

! امکانات وتغذیه از نظر کمی وکیفی  
زندانی مجبور است بخش زیادی از هزینه  

 

بهمن از    ۲۳ شب یکشنبه    ۲۴ در ساعت  
میان دیوارهای زندانی پا به خیابان  
گذاشتیم در حالی که به ناچار از تکه ای  
از قلب مان، رفیق نازنیمان  

نصیریان، که همچنان در اوین  _اکرم #
محبوس است، جدا شدیم و همینطور از  
تمام زنان زندانی سیاسی که مابین  
دیوارهای اندرزگاه نسوان اوین بدرقه مان  

 .کردند 
قفس را بسوزان، رها کن پرندگان  "با سرود    

 "را 
زندانی سیاسی آزاد باید  "و فریاد بلند  

 "گردد 
 :با هم قرار سردادن، ندای زندگی انسانی 

را در خیابان گذاشتیم،  "  زن زندگی آزادی " 
همراه همه شما مردم شریف که برای  
رهایی رقصیدید، برای آزادی جنگید و  

 !جان دادید و برای برابری چشم هایتان را 
 درود بر اثر شجاعتتان ! قدردانتان هستیم 

جاودانه باد یاد جان های عزیز از دست    
  رفته مان 

با خواست پیروزی دست هایمان را در    
دست هایتان گره میزنیم و پا بر زمین می  

آخرش زنجیر ظلم  : "گویم و می خوانیم 
 "عالم گیر میشکنه با دستای ما 

 نه به حکومت آپارتاید جنسیتی 
 ۱۴۰۱ بهمن   -باد انقالب   زنده   

 اسرین درکاله 

امکانات وتغذیه را خود تامین کند ولی با  
این وجود هزینه نگهداری و تامین  
امکانات اولیه زندانیان معضلی برای  

 .حاکمیت شده است 
اگر از این فشارهای سخت افزاری  
بگذریم ، حاکمیت از نظر نرم افزاری  

 .بیشتر تحت فشار است 
حاکمیت خوب می داند که باعدم  
پاسخگویی به خواسته های اقتصادی ،  

درآینده نه  ! اجتماعی وسیاسی جامعه  
چندان دور شاهد اعتراضات گسترده با  

مهسا  "شدتی به مراتب بیشتر از جنبش  
خواهد بود و از آنجا که راه حل را  " امینی 

در سرکوب ، بازداشت وزندانی کردن  
معترضین می داند ، پس باید فکری به  

عالوه براینها   .  حال زندان ها بکند 
امروزه به مقوالتی  "  دستگیری وزندان " 

تبدیل شده که تقریبا بیشتر مردم را درگیر  
کرده چرا که درهر خانواده وفامیلی حتما  
فردی دستگیر ویا در زندان می باشد و  
مردم از کنار چنین بی عدالتی ها وراه حل  
های قرون وسطایی نمی توانند به آسانی  

از طرف دیگر نباید فشارهای نهاد  .بگذرند 
های بین المللی را از نظر دور داشت که  
همواره به مانند شمشیر داموکلس باالی  

 .سر حکومت قرار گرفته است 
این فشار های سخت افزاری ونرم  
افزاری، حاکمیت را بر آن داشته است که  
بسیاری از زندانیان را آزاد نماید از جمله  

سال از    ۲ بنده که پس از گذشت  
 !!ساله آزاد شدم   ۴ محکومیت  

از تک تک دوستان که در این مدت  
دوسال جویای حال بنده وهمسرم بودید  
وحتی درتجمعات خود خواهان آزادی من  

آرزو میکنم  . شده اید ، کمال تشکر را دارم 
هم چون گذشته بتوانیم درکنار یکدیگر از  
حق وحقوق قانونی ومغفول مانده خود  
دفاع ودرجهت بدست آوردن آنها تالش  

 با احترام اسماعیل گرامی . کنیم 
 ۱۴۰۱ بهمن     

 برگرفته ز  مدیای اجتماعی 

 

 
 

 پیام اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته بعد از آزادی زندانی 
 آزادی اسماعیل گرامی را تبریک میگوییم 

 

 

پیام  اسرین درکاله فعال حقوق زنان و کودکان، و از فعالین  
پس از  " ندای زنان ایران "و فعال  " حجاب اجباری "مخالف  

 آزادی از زندان  

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 


