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 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 sazmande@:  تلگرام 

وارد فاز  " زن زندگی آزادی "انقالب   
فاز شفاف تر  . تازه و حساستری شده است 

شدن خواستها و حرکت سازمان یافته تر  
نتیجه این عمق و شفافیت  . برای سرنگونی 

و سازمانیابی، در عین حال پاالیش  
یک نماد بارز  . صفوف انقالب خواهد بود 

این تحول، گرامیداشت گسترده یاد محمد  
مهدی کرمی و محمد حسینی دوتن از  

بهمن بود،   ۲۷  اعدام شدگان انقالب در 
شهر   ۲۰  که از جانب مردم در بیش از 

علیرغم فضای سرکوب و  . شد   برگزار 
امنیتی، بار دیگر شعار مرگ بر دیکتاتور و  
مرگ بر خامنه ای در سراسر کشور طنین  

این حرکت نه خود انگیخته،  . انداز گردید 
بلکه با سازماندهی و فراخوان از قبل  

تشکل دانشجویی،   ۵۰  اعالم شده 
جوانان، دانش آموزان، پزشکان و فعالین  
حقوق زن شکل گرفت واین خود  
متشکلتر شدن انقالب را آشکارا به نمایش  

تشکل مدنی و   ۲۰  انتشار منشور . گذاشت 
صنفی تحول تاریخی و مهم دیگری بود  

این منشور  . که در این روزها شاهد بودیم 
با حمایت و همراهی دهها تشکل سیاسی  
و شخصیتها و فعالین اجتماعی و مدنی و  
توده مردم همراه شد و چون بمبی در بارگه  
حاکمین ترکید و با استقبال وسیعی در  

منشوری که در  . جامعه روبرو گردید 
از فرامین انقالب سخن میگوید و    واقع 

تاکیدش بر این است که این انقالب  
گیری    برای همیشه به شکل "میخواهد  

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   
این منشور خواستها و اهداف مردم در  
انقالب را به بهترین و شفافترین وجهی  
بیان میکند و راه پیشروی انقالب را بسیار  

اهداف و بندهایی که  . روشن نموده است 
در این منشور مورد تاکید قرار گرفته جایی  
برای به انحراف کشاندن و محدود کردن  
انقالب مردم و سازش با جناحها یا نهادها  
و سیاستهای حکومت و کال جریانات  

این دو رویداد  . راست باقی نمیگذارد 
جهشی بسیار امیدبخش به پیش را در  
فضای جامعه و در خیزش مردم علیه  

 .جمهوری اسالمی رقم زده است 

همراه با این تحوالت فشار انقالب  
حکومت را مجبور کرد درهای زندانها را  
باز کند و شماری از زندانیان سیاسی و  
دستگیر شدگان انقالب را تحت عنوان  

اما زندانیانی که  . خامنه ای آزاد کند " عفو "
در برابر شکنجه گاههای حکومت    در  

مشتها را گره کردند و شعار زن زندگی  
آزادی را سر دادند و زنان که حجاب  
اسالمی را دور انداختند، بر این تاکید  
گذاشتند که این آزادیها نتیجه انقالب مردم  

قبل از آن  . است نه عفو جنایتکاران حاکم 
حکومت را با  " دهه فجر "نیز هنرمندان  

تحریم گسترده به شکست کشاندند و  
مردم در بسیاری از شهرها با پاره کردن  

دهه  "  پوسترها و آتش زدن نمادهای 
 .فضا را بر حکومتیان تنگتر کردند "فجر 

در ادامه این اوضاع با گسترش  
جنبشهای اعتراضی گسترده در سطح  
جامعه مواجهیم که بخشهای مختلف  
کارگران و بازنشستگان دست به تجمع و  
اعتراض در سراسر کشور میزنند و  
فراخوانها برای اعتراضات سراسری  

محور این فراخوانها  . گسترش یافته است 
قیام علیه فقر و گرانی و افت قدرت خرید  

 .مردم است 
مجموعه این تحوالت و بسیاری دیگر  
از رویدادها گویای اینست که انقالب زن  
زندگی آزادی علیرغم هر افت و خیزی، با  
عمیقتر شدن و شفاف تر شدن خواستها و  
سازمانیافتگی خود، گامهای مهم و  
اساسی ای به جلو برداشته و زمینه را برای  

امروز  . خیز قدرتمندتر بعدی فراهم میکند 
دیگر برای هیچکس قابل انکار نیست که  
در این جامعه جمهوری اسالمی امکان  

 .بقا ندارد 
حکومت اسالمی که رعشه مرگ بر  
اندامش افتاده، مراسم شکرگزاری سرپا  

تالش میکند به   ماندن را براه انداخته  

صفوفش بقبوالند که انقالب تمام شده  
اما حتی از درون صفوف خود  . است 

جناحهای حکومتی صداهای بسیاری  
شنیده میشود که این جنجال را آشکارا زیر  
سوال میبرند و وحشت زده از اینکه  
جمهوری اسالمی در مراحل آخر  

برخی  . سرنگونی قرار دارد سخن میگویند 
انقالب  "از نظریه پردازان حکومت از لزوم  

حرف میزنند که آشکارا منظورشان  " از باال 
کنار زدن خامنه ای برای نجات حکومت  

حتی میرحسین موسوی نخست  . است 
وزیر دهه شصت حکومت، اجرای قانون  
اساسی جمهوری اسالمی را که شعار و  
خواست تاکنونیش بود کنار گذاشته و از  
تدوین قانون اساسی جدید که بیان دیگری  
برای گذار از جمهوری اسالمی است  

و جالب است که این  . حرف میزند 
اصالح  "حرکت با همراهی صدها نفر از  

 سابق همراه شده است " طلبان 
این تحوالت پیام روشنی دارد و آن  
اینکه انقالب ضربات کاری ای به  
حکومت اسالمی وارد کرده و به سمت  
سرنگونی همه جانبه این حکومت، و  
انسانی کردن جامعه و ریشه کن کردن فقر  
و تمام تبعیضات و ستمگریها و بی  

 .حقوقهای اجتماعی به پیش میرود 
در برابر این پیشرویها جریانات  
مختلف راست تالش میکنند با  
رهبرتراشی، تحریف عریان شعارهای  
انسانی توده مردم بپا خاسته و تحرکات  

فاشیستی، انقالب را به خیال خود مصادره  
اما  . کنند و آنرا به کجراه و عقبگرد بکشانند 

پروژه های نخ نمای آنها در جامعه جایی  
ندارد و این تقالها نه فقط کمکی به آنها  
نکرده و نخواهد کرد، بلکه تشتت را در  
جبهه راست تشدید کرده و به پاالیش  

 .صفوف انقالب کمک کرده است 
جمهوری اسالمی با تمام دم و دستگاه  
سرکوب و زندان و اعدام و مذهبش باید از  

مردم عزم کرده اند که  . جامعه جارو شود 
این نیروی ضد انسانی و چپاولگر و  

مردم عزم  . آدمکش را به زباله دان بیندازند 
کرده اند جامعه ای مرفه و انسانی و آزاد و  

این عزم و  . بدون تبعیض را رقم بزنند 
تصمیم را مردم با خواستهای روشن و  
شفاف خود و تالش و فداکاری  
سازمانیافته و جسورانه در مقابل  
سرکوبگران و جنایتکاران حاکم به جریان  

. این انقالب باید پیروز شود . انداخته اند 
این انقالب باید هرچه زودتر به سرانجام  

جامعه دیگر یارای تحمل این  . برسد 
نیروی خبیث و ضد انسانی را ندارد و آنرا  

 .بهیچ وجه تحمل نمیکند 
حزب کمونیست کارگری با تمام توان  
برای پیشروی و پیروزی کامل انقالب زن  
زندگی آزادی تالش میکند و همه مردم را  

 .به پیوستن به این انقالب فرا میخواند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۲ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۳ 

 

 انقالب زن زندگی آزادی در فاز تعمیق و سازمانیابی 

 



 ٧٦٨  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

اصطالحی است که این  " سقوط به ته دره "
روزها در مورد اقتصاد جمهوری اسالمی  

و این حقیقت  . و ریال به کار برده میشود 
. ارزش ریال دارد به صفر میرسد . دارد 

دالر هر لحظه و هر ساعت در برابر ریال  
همین اکنون که این  . دارد گرانتر میشود 

یادداشت را مینویسم قیمت دالر از مرز  
ماه پیش  . هزار تومان گذشته است   ۶۰ 

دو برابر شدن  . هزار تومان بود   ۳۰ باالی  
قیمت دالر در برابر ریال در عرض یک ماه  
به چه دلیل است؟ آیا میتوان توضیح  
اقتصادی در مورد این وضعیت داد؟ اثرات  

 آن بر زندگی مردم چیست؟  
توضیح اقتصادی  . جواب روشن است 

این وضعیت  . پیچیده ای الزم نیست 
جمهوری اسالمی است که اوضاع را به  

یعنی سقوط  . این وضعیت کشانده است 
ریال به دلیل سقوط جمهوری اسالمی  

مدتهاست که ما از این سخن گفته  . است 
ایم که بحران اقتصادی جمهوری اسالمی  

آیا این را  . ریشه سیاسی دارد و نه اقتصادی 
به وضوح نمیشود در کل اوضاع ایران  
مشاهده کرد؟ این حکومتی است که به  
دلیل سیاستهایش، بحران سازیهایش،  
تروریسمش، دخالتگریهایش در  
کشورهای مختلف وغیره، خود را در دنیا  
منزوی کرده است و با خود اقتصاد این  

نه فقط  . کشور را به قهقرا برده است 
کشورهای دنیا عالقه ای به مراوده  
اقتصادی با این حکومت ندارند، بلکه  
مدام بسته های تحریمی تازه ای را برای آن  

نه صادرات و نه واردات و  . تدارک می بینند 
  ۲۰ تولید به زیر  . نه تولید کار نمیکند 

دست  . درصد رسیده است   ۳۰ درصد و  
و  " آقا زاده ها "اندرکاران و به اصطالح  

مافیای انگل و مفتخور حکومتی کارشان  
مدام ثروت تل انبار کردن در ابعاد نجومی  
و سرازیر کردن ثروتها و پول به خارج  
کشور برای بعد از سرنگونی حکومت  

ارگانهای اسالمی بیشمار  . اسالمی است 
حکومتی مثل دهها نهاد و بنیاد و ستاد و  
حوزه و کمیته و سازمان و نهضت و بسیج  
به صف شده اند تا هرچه از اقتصاد میشود  
بیرون کشید را ببلعند و دست  
اندرکارانشان دچار جنون ثروت اندوزی  

سپاه و بسیج و ارتش و نیروهای  . شده اند 
انتظامی و سرکوب و زندانها مدام بودجه  

جریانات  .  های کالن دریافت میکنند 
تروریست اسالمی در کشورهای دیگر نیز  
با حاتم بخشی جمهوری اسالمی پروار  

این لیست براستی بسیار طوالنی  . میشوند 
یک تک مورد از این لیست نیست  . است 

. که نفعی به حال اقتصاد داشته باشد 
برعکس اینها الشخورهای اقتصاد بیمار و  

موارد دیگری  . بحران زده این کشور هستند 
مثل قاچاق و تولید و صدور سالح و مواد  
مخدر و امثال اینها را نیز باید به این لیست  

 . اضافه کرد 
وجود این وضعیت نمیتواند نتیجه اش  

این  . سقوط هر روزه اقتصاد به ته دره نباشد 
سر راست ترین و منطقی ترین توضیح  

. وضعیت اقتصادی این کشور است 
هرکس که برای وضعیت اقتصادی و  
سقوط ریال و اقتصاد سراغ عوامل دیگری  
میرود و فرمولهای اقتصادی را زیر و رو  
میکند، قطعا میخواهد سر مردم کال  

 . د . بگذارد 
نتیجه سقوط و بی ارزش شدن هر روزه  
ریال، طبعا به معنای افت مداوم قدرت  

خرید مردمی است که اکثرا زیر خط فقر  
فقر و گرسنگی و  .  زندگی میکنند 

بیخانمانی و زباله گردی و بیکاری و  
کودکان کار و تن فروشی و هزار مشکل  

 . دیگر، نتیجه این وضعیت خواهد بود 
این روشن است که بحران و فلج اقتصادی  
در این کشور با وجود حکومت اسالمی  

خود حکومتیان نیز مدام به  . راه حلی ندارد 
. اشکال مختلف به آن اعتراف میکنند 

سوال اینست که آیا این بدان معناست که  
با جود این حکومت مطلقا نمیتوان برای  
دفاع از زندگی و معیشت مردم کاری کرد؟  

کاری که  . جواب اینست که قطعا میشود 
میشود و باید کرد مبارزه علیه حکومت  

با اعتصابات و اعتراضات و  .  است 
تجمعات باید گلوی جمهوری اسالمی را  
فشرد و آنرا مجبور کرد که بخشی از  
پولهای عظیم و کالنی را که قرار است  
صرف ارگانهای مفتخوری و سرکوب و  
تروریسمش کند، صرف زندگی مردم  

با وجود درب و داغان بودن  . نماید 
اقتصاد، در این کشور پولها و ثروتهای  

صرف بودجه حتی  . عظیمی وجود دارد 
یکی دو نهاد سرکوب و اسالمی در  
خدمت مردم، میتواند زندگی میلیونها نفر  

اما عملی  . را از فقر و گرسنگی نجات دهد 
. شدن این کار به سادگی صورت نمیگیرد 

حکومت اسالمی باید ناچار شود که از  
حلقوم سپاه و بسیج و کمیته های اسالمی  
و حوزه علمیه و نهادهای خرافه پراکنیش  

 .بزند و صرف مردم کند 

این روزها شاهد اعتصابات کارگران ذوب    
آهن و فوالد و بازنشستگان و بخشهای  

گسترش این  .  دیگر کارگری بودیم 
اعترضات و اعتصابات قطعا گوشی را  
دست حکومت خواهد داد که مردم  
ساکت نمیمانند و جامعه از گرسنگی باز  

فضای انقالبی و  . هم گر خواهد گرفت 
سرنگونی طلبی در جامعه باعث میشود  
که وحشت سراپای حکومت را بیشتر  
بگیرد و ناچار شود فکری به حال گرانی و  

باید اعتراضات را  . زندگی مردم بکند 
اعالم کرد که ما دیگر زندگی  . گسترش داد 

حقوقهای  . زیر خط فقر را قبول نمیکنیم 
زیر خط فقر را نمی پذیریم و فقر و بی  

. تامینی و بیکاری و گرانی را نمی پذیریم 
یعنی تنها راه  .  این کامال عملی است 

گسترش اعتصابات و اعتراضات و فشردن  
گلوی مفتخوران حاکم است که امکان و  

 . شرایطش کامال وجود دارد 
قطعا خیلی زود کارگران و معلمان و  
کارکنان ادارات و بازنشستگان و پرستاران و  
بخشهای مختلف مردم با اعتصابات  
گسترده تر خود جلو خواهند آمد و  
جمهوری چپاولگر اسالمی را در منگنه  
خواست معیشت و زندگی بهتر مچاله  

این مبارزات در عین حال  . خواهند کرد 
سکویی برای گسترش انقالب زن زندگی  
آزادی و سرنگونی جمهوری اسالمی نیز  

 . خواهد بود 

 

حکومت درمانده و  
 اقتصاد ورشکسته 

 

 کاظم نیکخواه 
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این شعار و فریاد خشمناک مزدبگیران  
از وضع نابسامان موجود را بارها در  
اعتراضات مختلف به خصوص  

. اعتراضات بازنشستگان شنیده ایم 
دستمزد بگیران و مستمری بگیرانی که هر  
روز در باتالق گرانی و تورم فزاینده فرو  
میروند و حتی با دو شیفت یا دو جا کار  
کردن هم قادر نیستند هزینه های مواد  
خوراکی و غذایی، هزینه های وحتشناک  
درمان، هزینه های کمرشکن تحصیلی که  
می بایست رایگان باشند، هزینه های  
مسکن و حمل و نقل و هزاران مصیبت  

 .دیگر را تامین نمایند 
تورم اقالم خوراکی و غذایی به باالی  

درصد رسیده و در دوازده ماه گذشته    ۷۰ 
درصد هم گران    ۴۰۰ کاالهای زیادی تا  

 . تر از قبل شده اند 
درصد تغییر شاخص  (تورم نقطه ای  

) قیمت ها، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
هم بنا به گزارش مرکز آمار حکومت از  

درصد هم باالتر زده و نرخ تورم    ۵۳ 
درصد    ۴۷٫۷ به    ۱۴۰۱ ساالنه بهمن ماه  

 .رسیده است 
این گزارش می گوید گوشت قرمز و  

  ۹۰ سفید با افزایش و جهش نزدیک به  
درصدی به کیلویی نیم میلیون تومان و  

هزار تومان رسیده است    ۶۰ قیمت مرغ به  
درصد    ۱۹۸ تا    ۱۷ و میوه و سبزیجات از  

گران تر از سال قبل شده اند وٰ روغن مایع  
درصد افزایش، سبد غذایی و    ۲۸۹ با  

 .سفره مردم را کوچکتر از قبل کرده است 
قیمت سایر احتیاجات مردم و اقالم  
ضروری و مورد نیاز هم با جهش های  

 .خیره کننده ای روبرو هستند 
اسم این وضعیت دیگر تورم نیست  
بلکه انفجار عظیم یک ابر تورم نابود کننده  
است که متاسفانه تا همین اندازه هم  
متوقف نخواهد بود و لحظه به لحظه در  
حال باال رفتن است که می تواند به قحطی  

 .و گرسنگی شمار زیادی از مردم بیانجامد 
جدا از تردیدهایی که نسبت به واقعی  
بودن آمارهای اعالم شده از سوی  
حکومت وجود دارد باید گفت این ها فقط  
اعداد و ارقام آماری بر روی کاغذ نیستند  

بلکه ما به ازای عملی در زندگی مردم  
دارند، به گونه ای که بسیاری از اقالم مفید  
از سفره های مردم حذف شده اند،  
پروتئین، لبنیات و میوه در سبد غذایی  
مردم غیب و نایاب شده و با سقوط بی  
سابقه قدرت خرید مردم، خانواده های  
بسیاری به سمت تهیه مواد غذایی ارزان  
قیمت تر و بی کیفیت سوق پیدا کرده اند  
تا بلکه فقط شکم گرسنه خود را سیر نگه  

 .دارند 
جوالن قیمت دالر و افزایش لحظه به  
لحظه آن آینده سیاه و تاریکی پیش چشم  
کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر  

 . دستمزد بگیران قرار داده است 
در مقابل این وضعیت فاجعه بار،  
حکومتی ها هر روز یک سیرک تازه راه می  
اندازند و وعده می دهند که اوضاع به  

 . زودی در کنترل درخواهد آمد 
دوم اسفند ماه گفته شد که بانک  
مرکزی برای اعالم روزانٔه نرخ واقعی ارز و  
طال و تثبیت بازار و فروش ارز، نهادی  
تحت عنوان مرکز مبادلٔه ارز و طال  

اندازی کرده که وظیفٔه اصلی آن ارایه    راه 
    ارز بر اساس قیمت اعالم شده به 

درست چهار روز بعد از  . متقاضیان است 
  ۵۸ راه اندازی این مرکز، قیمت دالر تا  

 .هزار تومان هم رسید 
یک نمونه دیگر آن جلسه مشترک و  
غیر علنی دولت و مجلس اسالمی است  

 .  که روز شنبه ششم اسفند برگزار شد 
در پایان این جلسه یکی دو ساعته که  
پشت درهای بسته انجام شد قالیباف ادعا  
می کند برگزاری این جلسه نتایج خوبی  
در بر داشته و با هماهنگی شکل گرفته و  
اقدامات دولت بر این مشکل فائق خواهیم  

 !.آمد 
این ادعای رئیس مجلس در حالی  
عنوان می شود که یکی از اعضای مجلس  
اسالمی به ایسنا گفته است که در  
     خصوص مهار قیمت ارز به هیچ نتیجه 
ای نرسیدیم و در این جلسه تنها رئیس  
بانک مرکزی گزارشی از وضع موجود ارائه  
کرد، سپس وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون  
اقتصادی مجلس و چند نفر از نمایندگان  
نقطه نظرات خود را مطرح کردند، مخبر  
هم یک سری مطالب درباره وضعیت  

اقتصادی کشور گفت و بعد هم رئیس  
 .همین و تمام . مجلس جمع بندی کرد 

در این میان یک اقتصاددان حکومتی  
هم که به خوبی می داند در اقتصاد غارتی  
حکومت اسالمی هیچ راه حل علمی برای  
حل معضالت اقتصادی وجود ندارد می  
گوید در افزایش نرخ دالر جریانات برانداز  

 . دست دارند 
وزیر کشور هم اتفاقات اقتصادی اخیر  
را یک توطئه عنوان کرده و وزیر اقتصاد هم  
گفته است اخاللگران زیادی دستگیر  

 به   شده 
ً
    اند که تعدادی از آنها صراحتا

خود برای ایجاد اخالل در      هدف و برنامه 
این دست  .  اند   بازار ارز اعتراف کرده 

اظهارات یک سیاست نخ نما و همیشگی  
در برخورد با بحران های مختلفی است  
که ریشه آن در خود حکومت قرار دارد تا  
با این سناریوهای پوسیده، در صورت  
بروز هرگونه اعتراضی به سرکوب بیشتر  
جامعه تحت عناوین اخاللگر و عامل  

 .دشمن و نظایر آن بپردازند 
واقعیت اینست که باال بردن و افزایش  
قیمت ها  آخرین تالش های یک  

اینها همه  . حکومت درحاال سقوط است 
طرحهای حکومتی است که حتی برای  
تامین هزینه سرکوبش مانده و میخواهد از  
این طرق پولی برای راضی نگاهداشتن  

در عین  . نیروی سرکوب بدست بیاورد 
حال این حکومت در پرداخت حقوقها ها  
نیز مانده ست و از این طریق میخواهد  
آب باریکه داشته باشد تا قطره چکانی  
پولی به حقوق برانش بدهد و اندکی هم  

از  . که شده از انفجار خشم مردم بکاهد 
جمله  مساله کسری بودجه از همین حاال  
نگرانی های جدی ای در بخش های  
امنیتی و نظامی سرکوبگر ایجاد کرده  
است و  این واقعیت در نامه افشا شده  
سازمان اطالعات سپاه به محمد مخبر  

 . معاون اول رئیسی به خوبی نمایان است 
در این نامه رئیس سازمان اطالعات  
سپاه به خیزش سراسری علیه جمهوری  

های    اسالمی و گسترش آن به بخش 

مختلف اقتصادی کشور اشاره کرده و از  
های سراسری به    احتمال گسترش اعتراض 

کارگران صنایع نفت و خودروسازی خبر  
 . داده و اظهار نگرانی کرده است 

حکومت به خوبی می داند تنها  
نیرویی که قادر است با اعتراضات و با  
اعتصابات فلج کننده خود به عمر سیستم  
فاسد و استثمارگر حاکم پایان دهد، طبقه  

از این رو ماشین سرکوب  . کارگر است 
حکومت به دولت نامه محرمانه می دهد  
و با زیاده خواهی خواندن مطالبات  
کارگران به دولت می گوید که برای  
مواجهه با این انفجار عظیم و الجرم توده  

 . ای باید آماده و مهیا باشیم 
اما دیگر جامعه عزم خود را جزم کرده  
و میخواهد خود را از شر این حکومت  

. سرمایه داری مافیایی جنایتکار رها کند 
برای مردم راهی غیره از خاتمه داده به  
سیستم سراپا فساد و دزدی که بحران تمام  

 . تار و پودش را گرفته است ندارند 
اقتصاد در ایران به مرحله فروپاشی  
کامل رسیده و به اعتراف روزنامه شرق در  
روزهای پیش رو بحران اقتصادی موجود  

" آشوبناکی " تالطم های سیاسی شدید و 
 .به همراه خواهد داشت 

باید خود را برای جدالی بزرگ و تعیین  
اعتصابات سراسری  . کننده آماده سازیم 

کارگری یک گام مهم در قدرت بخشی به  
 .انقالب است 

در عین حال برای این جدال و مقابله    
با مفتخوران دزد ساالر حاکم به اتحاد و  
همبستگی بیشتر جنبش های اعتراضی و  

 .اجتماعی نیاز است 
بستر واقعی این اتحاد در یکی دوهفته  
گذشته با انتشار منشور بیست نهاد صنفی  

 .و مدنی آماده و ایجاد شده است 
با پیوستن به این منشور مطالباتی و  
اتحاد حول آن قادر خواهیم بود این  
حکومت کثیف و ننگین را به زیر کشیده و  
برای دستیابی به یک زندگی انسانی تالش  

 .و مبارزه نماییم 

 

تورم گرانی بالی جان مردم     

 پویان پیروز  
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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، اعتراضی    بین 

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 گذشته، بر ما  

 ."تحمیل شده است _ عموم مردم ایران  –
و ایشان عصبانی هستند چرا سلطنت  
با ولی فقیه یکی گرفته شده است و بعد  
انقالبی که بیش از هر انقالب تاکنونی ای  
در تاریخ که بخاطر شعار زن زندگی آزادی  
رنگ جهانی دارد و عمال از حمایت  
جهانی برخوردار شده است را به مانند  

انقالب ملی  "همه هم مسلکان خویش  
یکسری  :  "خوانده و مدعی شده اند " ایران 

که در این منشور  " مطالبات حداقلی "
جزو    ۵۷ مطرح شده، پیش از انقالب  

دستاوردها و حقوق بدیهی مردم بوده  
سازی آموزش و    رایگان "از جمله  ! است 

پرورش و بهداشت و درمان برای همه  
سازی روابط خارجی در    عادی "و یا  " مردم 

اجرای  " و همچنین  "  باالترین سطوح 
های بنیادین برای احیای    سیاست 

های زیست محیطی که در    زیرساخت 
اند    طول یکصد سال گذشته تخریب شده 

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

"  ها   ها و کوهپایه   جنگل  کافیست به  )

 ."مستندات از جمله حقوقی مراجعه کرد 
ایشان ما را ارجاع داده اند به    

ممکن است ایشان  . باشه قبول . مستندات 
به عنوان یک روزنامه نگار، یک نگاهی به  
همان روزنامه های دوران محمد رضا  
پهلوی بیندازند و توضیحی راجع به حلبی  
آبادها، عدم دسترسی بسیاری از کودکان  
به تحصیل، کوره پزخانه ها، کار در  
کارگاههای کوچک و وضعیت فاجعه بار  

بدهند تا روشن شود چقدر  ... روستاها و 
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان  "

به صورت رایگان در  " برای همه مردم 
اگر حوصله  . اختیار همگان بوده است 

ندارند روزنامه ها را جستجو کنند فیلم  
مهرجویی را به خاطر آورند، که  " دایره مینا "

مردم از گرسنگی و نیاز، خون فروشی  
مستندات بیشتری میخواهند؟  . میکردند 

که حزب الله به آتش  " شهر نو تهران "اگر  
کشید تا چهره کریه نظام حاکم قبلی و  

دروازه غار  " کنونی را بپوشاند، وجود ندارد،  
اکنون که جز نقاط مرکزی تهران  " تهران 

است نتیجه سیاستهای خاندان پهلوی بود  
باز هم مستندات  .  که هنوزم هست 

میخواهند؟ یادشان بیاید مراتع، سواحل،  
ها و بهترین نقاط    ها و کوهپایه   جنگل 

شهرها چگونه به قرق از ما بهتران در می  
میراث  "  زمین خواری " اصطالح  .  آمد 

اگر کار به کوه خواری  . دوران پهلوی است 
و جنگل خواری و دریا خواری نرسید نه  
بخاطر نخواستن حاکمان سلطنتی، بلکه  

 . فرصت نیافتند 
از همه اینها بگذریم حرف اصلی  

 

 یاشار سهندی 
منشور مطالبات حداقلی  " انتشار  

از  " های مستقل صنفی و مدنی ایران   تشکل 
سوی بیست تشکل همانطور که انتظار  

. میرفت با موجی از استقبال روبرو شد 
البته هستند کارگران و تشکالت کارگری  
که به کل منشور یا بندهای آن انتقاد دارند  
اما بر کلیات خواستهای و مطالبات منشور  

اما مانند همیشه کسانی  . تاکید می کنند 
هم پیدا شدند که با گیر دادن به این  
تشکیالت و آن تشکیالت و با جلو آوردن  
خرده حسابهای بی مقدارشان عمال  

. اهمیت چنین اقدام تاریخی ای را ندیدند 
و یا جریاناتی که با محک های مکتبی و  
فرقه ای شروع به نقدی منشور کردند و با  
هزار اما و اگر باالخره زیر فشار این جنبش  
رادیکال و چپ در جامعه از آن اعالم  

اما تمرکز این یادداشت  .  حمایت کردند 
من  بر این مطالب نیست بلکه به عکس  

 .العمل راست به این منشور میپردازم 
در رسانه های ماهواره ای که انعکاس    

دهنده نظرات اپوزیسیون راست است جز  
انتشار خبر و تفسیرهایی کوتاه، سریع از  
خیر آن گذشتند؛ و بعد هر روز که گذشت  
از زبان برخی، حرفها به صراحت بیشتری  

یکی شاهین نجفی بود که با سر  . بیان شد 
شیرجه زده در دامان راست، بخصوص  

ایشان از این منشور بوی  . خاندان پهلوی 
و دیگری  ! استالین استشمام کرده است 

االهه بقراط است که همان حرفهای  
شفاهی نجفی را به صورت مکتوب در  

اما چون  . کیهان لندن بیان کرده است 
ایشان گرگ باران دیده است خیلی خشن  
تر به این منشور پرداخته و از این منشور  

به مشامش رسیده   "«سرخ و سیاه »بوی  "
نور به قبر محمدرضا پهلوی بباره  . است 

را  " ارتجاع سرخ و سیاه "که این اصطالح  
باب کرد و چون میراث گرانبها برای جان  

 !نثارانش باقی گذاشت 
خانم بقراط چند سال پیش که در  
برنامه های تلویزیونی حضور داشت یک  

چپ، نمک  :" چیزی شبیه این فرمودند 
اما گویا االن این  " سیاست ایران است 

نمک به شوری زده و فرمودند منتشر  
کنندگان منشور پایشان را از گلیم خود  

    های   در اهمیت تشکل : " دراز تر کردند 
صنفی و مدنی ایران به ویژه هنگامی که  
احزاب مستقل امکان فعالیت آزادانه  

اند    ندارند، همین بس که توانسته 
اعتراضات و تجمعات متعدد برگزار کنند و  
همچنین به حمایت از اعتراضات و حقوق  

جنبش انقالبی و     اصناف دیگر و 
آزادیخواهی ایران بپردازند و فعاالنش نیز  

های آن را با احضار و اخراج و زندان    هزینه 
مهم  . پردازند   و انواع فشارها پرداخته و می 

ساز    این است که در شرایط سرنوشت 
کند    کنونی که چون سنگ محک عمل می 

هر تشکلی    و هر کسی و هر رویدادی و 
آفرینی    بایست در جای خود نقش   می 

 ..."کند،  
این انتهای نوشته ایشان در مورد حد و  

. حدود گلیم تشکل های صنفی است 
االهه بقراط در ابتدای نوشته اش نیز تاکید  
میکند احزاب مستقل که امکان فعالیت  
آزادانه ندارند بهتر است سرشان تو کار  
خودشان باشد و با احزاب دیگر همکاری  

نه اینکه فکر کنید فردا روزی امکان  ! کنند 
فعالیت احزاب آزادنه احزاب فراهم شد،  
احزاب هر کاری خواستند میتوانند انجام  
دهند، خیر این جوری نیست بلکه  
مملکت حساب و کتاب دارد بخصوص  
سازمان امنیت دارد که سر لوحه کارش  

. است " ارتجاع سرخ و سیاه "مبارزه با  
پرویز ثابتی کجایی؟ صندلی تو را دارند  

 !می گیرند 
تا دلتان بخواهد ایشان از تشکل هایی  
که منشور حداقلی را منتشر کردند ایراد  
گرفتند و مطالبات ایشان را عین وعده های  

منشورهایی که همه  : " خمینی دانسته اند 
دهند    می     خواهند و یا وعده   چیز را فورا می 

پایه نیستند بلکه عین    فقط بیانات بی 
. سخنان خمینی   . فریبانه،    ، عوام .

و تاکید  ." پوپولیستی و خطرناک هستند 
کردند مصادره کارگزاران جمهوری  
اسالمی که همه چیز را به یغما برده اند  
یعنی چه؟ هر کاری راهی داره و  

 !متخصص خودش را میخواهد 
در مقدمه منشور بیست تشکل اشاره  

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز  :" شده 
دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان،    به 

معلمان، کارگران و دادخواهان و  

 

 منشور بیست تشکل به هدف زده 

۶ صفحه    



١٤٠١  اسفند ٨ كارگر كمونيست  ٦ 

۵ از صفحه    

االهه بقراط به نمایندگی از طرف راست  
یک  . در دو نکته اساسی خالصه میشود 

اینکه چه معنی دارد پایین تو کار باال  
دخالت کند و هر وقت انتخاب کنندگان  
اراده کنند بتوانند انتخاب شوندگان را تغییر  

جابجایی و عزل و برکناری هر  : " ... دهند 
مقام و منصب و مسئول، ساز و کار  
حقوقی و قانونی خود را دارد و اینطور  

بتوان آن را انجام  " هر زمانی "نیست که  
و دوم اینکه ایشان با قاطعیت تاکید  ." داد 

آنجا که در پایان منشور آورده  : " میکنند 
، به  …مطالبات حداقلی فوق : "شود   می 

باید  ." فوریت قابل تحقق و اجراست 
بسیاری از این  ! چنین نیست ! نه : گفت 

، برای  "مطالبات "حقوق، یا به گفته منشور  
افزایش فوری حقوق کارگران،  "نمونه  

معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان  
با توجه به اینکه یک   " شاغل و بازنشسته 

یک کشور    ۵۷ کشور ویران، و نه مانند  
شود، ممکن    آباد، برجای گذاشته می 

چرا که نه فقط از نظر سیاسی بلکه  ! نیست 

از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز به یک  
 !" دوران انتقالی جهت ثبات نیاز است 

البته پر واضح است قبل از حتی دوران  
انتقالی با قاطعیت، بدون فوت وقت  
میشود تاکید کرد تمامیت ارضی خط قرمز  

در همین دوران انتقالی و بی ثبات  . است 
احزاب باید حد و حدود خودشان را درک  
کنند و ایضا کل جامعه باید خفقان بگیرند  

در  . تا متخصصان کار خودشان را بکنند 
همین دوران انتقالی، قبل از آن و بعد از آن  
هم  نباید در مورد اعدام حرف زد؛ که  
همین االنش هم خانم بقراط سکوت کرده  

در همین دوران و بعد از آن نباید  . است 
راجع به مذهب حرف زد چنانکه منشور  

مذهب امر خصوصی افراد  :" تاکید میکند  
است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی  
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور  

خانم  ." دخالت و حضور داشته باشد 
بقراط به مانند شاهزاده خود ما را حواله  
میدهند به بیانیه حقوق بشر که در این  
موارد و بسیاری از موارد دیگر حرفی ندارد  

اتحادیه کارگری دانمارک و شورای  ۷ 
سراسری دانشجویان دانمارک از جنبش  

منشور مطالبات حداقلی  "مردم ایران و  
حمایت  " های صنفی و مدنی ایران   تشکل 

در بخشی از اطالعیه حمایتی  . اند   کرده 
 :ها آمده است   این اتحادیه 

های کارگری، زنان و    ما تشکل ” 
های دانشجویی دانمارک از مردم    تشکل 

آزادی در  _زندگی _زن #ایران و جنبش  
ما همچنین  .  کنیم   ایران حمایت می 

حمایت خود را از این منشور مشترک و  
  ۲۰ مطالبات حداقلی طرح شده از طرف  

تشکل کارگری، زنان و دانشجویی ایران در  
منتشر شده است، اعالم    ۲۰۲۳ فوریه    ۱۵ 
 .نمائیم   می 

اسفند امسال، روز    ۱۷ هشت مارس،  
جهانی زن  روز بزرگداشت انقالب زن،  

تشکل و جمع از    ۵۲ . زندگی، آزادی است 
دانشجویان و جوانان انقالبی محالت و  
دانشجویان و فعالین دفاع از حقوق زن به  
مناسبت هشت مارس و برای گرامیداشت  

این هشت مارسی  . آن فراخوان داده اند 
است در دل انقالب و جامعه در چنین  

 . ابعادی به تدارک آن میرود 
این فراخوان برای برگزاری گرامیداشت  
روز جهانی زن در هشتم مارس برابر با  

قرار  . هفدهم  اسفند ماه داده شده است 
است صبح و ظهر این روز به برگزاری  
پرفورمنس های اعتراضی، پایکوبی و  
شعاردهی، تشکیل زنجیره انسانی و  
همخوانی سرودهای انقالبی در سراسر  
کشور اختصاص داده شود و برای عصر و  
شب این روز از ساعت شش بعد از ظهر  
تجمعات و راهپیمایی و تظاهرات  
اعتراضی با شعارها و اقدامات انقالبی در  
خیابان ها و  میادین اصلی شهر برای  

تصرف و تسخیر خیابانها با جمعیت زیاد  
 . در سراسر کشور تدارد دیده شده است 

حزب کمونیست کارگری از این  
فراخوان قاطعانه حمایت کرده و همه  
بخش های جامعه کارگران، معلمان،  
بازنشستگان، دانشجویان در تمامی  
دانشگاهها را به شرکت فعال در  

. گرامیداشت روز جهانی زن فرا میخواند 
هشت مارس روز زن و روز کیفرخواست  

سال حاکمیت آپارتاید    ۴۴ کل جامعه علیه  
از هم  . جنسی و قتل مهسا و مهساهاست 

اکنون همانگونه که فراخوان داده شده با  
شعار نویسی بر در و دیوار، با پخش  
تراکت و اعالمیه، و با شعاردهی های  

هر شب به استقبال    ۹ شبانه در ساعت  
 .برگزاری شکوهمند روز جهانی زن برویم 

  
 نابود باد حکومت اسالمی  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۷ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۸ 

 

...منشور بیست تشکل    

 

های کارگری دانمارک از منشور    حمایت اتحادیه 
 "های صنفی و مدنی ایران   مطالبات حداقلی تشکل 

 

تشکل در ایران برای برگزاری روز جهانی زن حمایت میکنیم   ۵۲ از فراخوان    

همه بدبختی دوران انتقالی تمام  . که بزند 
شود تازه بعد از آن یک دوره ریاضت کشی  
اقتصادی داریم تا شاید بعد از پنجاه  

" قدرت های نوظهور " سالی، ایران جز  
شاید آنموقع اگر عمری باقی بود یک  . شود 

گوشه چشمی به حقوق ها، حق ها و  
 !مطالبات شد؛ البته شاید 

یادداشت بدون لکنت خانم بقراط  
بخوبی نشان میدهد که منشور حداقلی  
بیست تشکل، به هدف زده است که این  

چنین خشن و بی پروا علیه مطالبات  
باید  . حداقلی چنین مواضعی ابراز میشود 

این خواسته ها را به پرچم انقالب زن  
اپوزیسیون راست  . زندگی آزادی تبدیل کرد 

را در چنین شرایطی میتوان به بن بست  
وقتی که مجبورند به  . کشاند و شکست داد 

صراحت حرف بزنند، آنوقت تمام قد علیه  
معیشت و منزلت انسان به مقابله بر  

 .*میخیزند 



 ٧٦٨  شماره  -ششم دوره   ٧     كارگر كمونيست 

ماه است که انقالب    ۵ بیش از  
انقالبی که  . زن،زندگی، آزادی جریان دارد  

آنرا زنانه میخوانند و قتل مهسا امینی آنهم  
فقط و فقط به جرم نداشتن حجاب باعث  

  ۴۴ شد که  به خشم و نفرت مردم علیه  
سال حاکمیت آپارتاید جنسی در ایران   

انقالبی که امروز در ادامه  . شعله کشد 
اعتراضات هر روزه مردمی در کف خیابان   
با منشور خواستهای حداقلی اش گامی  
بزرگتر به جلو برداشته و و نوید بخش  
جامعه ای است که در  آن تبعیض نباشد،  
ظلم و ستم طبقاتی و استثمار نباشد،  
خرافه و مذهب نباشد و  مردم آزاد و مرفه و  

و این منشور  انقالب  . شاد زندگی کنند  
مردمی است که عزم جزم کرده اند تا  برای  

گیری هرگونه قدرت از باال    همیشه به شکل 
انقالبی اجتماعی و مدرن و  .  پایان دهند 

انسانی برای رهائی جامعه از همه اشکال  
ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و  

و این منشوری است که به  . دیکتاتوری  
مضمون و خواستهای قطعنامه ها و بیانیه  
های هشت مارس، روز جهانی زن نیز  

 .روشنایی می بخشد 
ویژگی هشت مارس، روز جهانی زن   
امسال در ایران  اینست که در دل چنین  

بعالوه اینکه  . انقالبی آنرا گرامی میداریم  
این روز بنا بر تعریف بعنوان روز  
آزادیخواهی و برابری طلبی و علیه تبعیض  
جنسیتی علیه زن در تمام وجوه آن  پیوند  

به  . مستقیمی با انقالب مردم در ایران دارد 
این اعتبار هشت مارس امسال در ایران  

انقالبی که  . روزی در ادامه انقالب است  
توجه جهانین را بخود جلب کرده و هشت  
مارس آن نیز بازتابی جهانی خواهد  

 . داشت 
بنابراین  در این انقالب که زنان در  

 

هشت مارس امسال  
 روزی در ادامه انقالب 

 

 شهال دانشفر 

همچنین همه میدانیم یک پرونده  
قطور جنایات حکومت اسالمی، قربانیان  

هشت مارس روز گرامیداشت  . زن هستند 
یاد همه جانباختگان انقالب زن، زندگی،  
آزادی  از جمله گرامدیاشت یاد مهساها،  
ساریناها، حدیث ها و نداها  ونیکیتا ها و  

سال    ۴۴ همه انسانهایی است که در طول  
حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی بدست  

 .جانیان  اسالمی به قتل رسیدند  

و باالخره اینکه هشت مارس ، روز  
جهانی زن، روز برافراشتن پرچم خواست  
های حداقلی است که بیست تشکل از  
کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالین  
زن منشورش را دادند و معنای واقعی این  
منشور یعنی پایان دادن به کل بساط  

زنده باد هشت  . توحش و بربریت حاکم 
 .مارس روز جهانی زن 

در این انقالب  . صف مقدم آن قرار دارند 
که کل جامعه علیه  بساط زن ستیری این  
حکومت و علیه استثمار و فقر و فالکت و  
سرکوب حاکم بر جامعه به پا خاسته  
است، هشت مارس بیش از هروقت  روز  

و با  . اعتراض همه مردم است و باید باشد 
چنین رویکردی باید به تدارک برگزاری  
روز جهانی زن به عنوان یک روز سراسری  
اعتراض در تمام شهرها رفت و سازمانش  

 دانشجویان،   از  تشکل  ۵۲ همین االن  . داد 
 از   دفاع  فعالین  و  محالت  انقالب  جوانان 
 و  بزرگ  مارس  هشت  یک  برای  زن  حقوق 

.اند  داده  فراخوان  سراسری   همان  
 و  بیست  فراخوان  در   قبال  که  تشکلهایی 

 شهر  بیش  از  بیش  در  ماه  بهمن  هفتم 
.دادند  شکل  اعتراض  و  حرکت   این   

  در  مارس  هشت  از  بارزی  نشان  فراخوان 
باید وسیعا به این  . انقالب است  ادامه 

در   . فراخوان اعتراضی سراسری پیوست 
هشت مارس، این روز جهانی  همین راستا  

زن را باید در تمام محالت و خیابانها و  
این روز را  . پارکها و متروها جشن گرفت 

باید در دانشگاهها و مدارس و در همه جا  
این روز را  باید با برپایی  . جشن گرفت 

تجمعات اعتراضی و مارش رفتن در کف  
خیابانها و با فریاد شعار های اعتراضی و  
سر دادن شعار زن، زندگی، آزادی گرامی  

این روز را  باید با رقص و شادی و  . داشت 
بر سر دست چرخاندن حجابها و حجاب  
سوزان جشن گرفت و  باالخره اینکه به این  
مناسبت با سر دادن شعارهای شبانه و  
همخوانی ترانه زیبای برابری و فریاد  
شعارهای آزادی، آزادی، آزادی، مرگ بر  
دیکتاتور عزم و قدرت اتحاد سراسری خود  
را  برای پایان دادن به عمر ننگین حکومت   
آپارتاید جنسی و بساط جنایات و  

 . سرکوبش به نمایش گذاشت 
بدین ترتیب اکتیویست های اجتماعی  
در تمام عرصه های نبرد با جمهوری  
اسالمی از جمله فعالین کارگری و معلمان  
، فعالین دفاع از حقوق کودک و بخش  
های مختلف معترض جامعه در کنار  
فعالین دفاع از حقوق زن باید بکوشند تا   
دست در دست هم روز جهانی زن را به  

 . یک روز بزرگ اعتراضی تبدیل کنند 
برای برگزاری چنین هشت مارسی از  

در و دیوار را  با   . هم اکنون باید تدارک دید 
شعار های آزادیخواهانه پر کرد و همه جا  

 . را به رنگ این روز بزرگ اعتراضی در آورد 

به یک داستان جعلی دیگر از سوی  
وزارت تبلیغات جمهوری اسالمی  

: شباهت دارد، اما متاسفانه حقیقت دارد 
وزیر امور خارجه حکومت آدمکش  

عبدللهیان، قرار      اسالمی، حسین امیر 
فوریه در جلسه    ۲۷ است روز دوشنبه  

افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل  
پایمال کنندگان  ! در ژنو سخنرانی کند 

حقوق بشر، سخنرانان شورای حقوق بشر  
 !سازمان ملل 

گوئی تجربه انتخاب شرم آور  
حکومت زن ستیز اسالمی به عضویت  
کمیسیون مقام زن سازمان ملل را بار دیگر  

اقدامی چنان گستاخانه  . از سر می گذرانی 
که به یمن قدرت انقالب زن زندگی آزادی  
و تحت فشار عظیم بین المللی باالخره  
توسط همان نهاد لغو شده و جمهوری  
اسالمی بشکل مفتضحانه ای از آن  

 .کمیسیون اخراج شد 
به همین ترتیب، باید از ورود وزیر  
امور خارجه جمهوری اسالمی به اجالس  
شورای حقوق بشر سازمان ملل ممانعت  

نه تنها نباید به او اجازه داده شود که  . شود 
در شورای حقوق بشر سازمان ملل  
سخنرانی کند، بلکه نباید اجازه ورود به  

حکومت آدمکش اسالمی  . سوئیس بیابد 
جایش در شورای حقوق بشر سازمان ملل  

 .نیست 
اجازه دادن به نماینده حکومت  
جنایتکار اسالمی که در شورای حقوق  
بشر سازمان ملل سخنرانی کند مانند این  
است که به نمایندگان رژیم آپارتاید اجازه  

داده شود که در سازمان ملل درباره رفع  
این  . تبعیض و برابری نژادی سخنرانی کنند 

توهینی بزرگ به قربانیان بیشمار این  
حکومت است که نه تنها در طول بیش از  
پنج ماه از آغاز انقالب زن زندگی آزادی  
بلکه در سرتاسر حیات خونبار این  
حکومت شکنجه شده، مورد تجاوز قرار  

 .گرفته و به قتل رسیدند 
از سازمان ملل می خواهیم که تصمیم  
اجازه به جمهوری اسالمی برای شرکت در  
اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل را  

جای نمایندگان این  .  فورا لغو کند 
حکومت نه در نهاد حقوق بشر سازمان  
ملل، و کال هیچ نهاد سازمان ملل، بلکه  
در دادگاه های بین المللی برای  

 . پاسخگوئی به جنایاتشان است 
جمهوری اسالمی نماینده مردم ایران  

این حکومت نباید  . نیست، قاتل آنهاست 
به رسمیت شناخته شود و به آن نباید  

هیچ تریبونی نباید به  . مشروعیت داده شود 
کلیه روابط  .  نمایندگان آن داده شود 

سیاسی با آن باید قطع شود، سفارت خانه  
هایش بسته شود و نمایندگانش از همه  

. نهادهای سازمان ملل بیرون رانده شوند 
جمهوری اسالمی، درست مانند حکومت  

میالدی، باید    ۸۰ آپارتاید نژادی در دهه  
. تحت انزوا و بایکوت جهانی قرار گیرد 

این تنها پاسخ درخور به این حکومت و  
این خواست مردم  .  نمایندگانش است 

 . ایران است 
 کمپین بایکوت جمهوری اسالمی 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۵ 

 

پایمال کنندگان حقوق  
بشر، سخنرانان شورای  
!حقوق بشر سازمان ملل   

یبون دادن به حکومت   تر
 !آدمکش اسالمی ایران ممنوع 



١٤٠١  اسفند ٨ كارگر كمونيست  ٨ 

اسفند بازنشستگان تامین    ۷ روز  
اجتماعی درچند شهر اهواز، شوش،  
شوشتر بار دیگر در اعتراض به فقرو گرانی  
و عدم پاسخگویی دولت به خواستهایشان  
مقابل تامین اجتماعی دست به تجمع و  

: کارگران شعار میدادند . راهپیمائی زدند 
،  "رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو "
". دولت بی کفایت، استعفا، استعفا "

بازنشستگان در اعتراض به فقر و بی  
تامینی برای ساعت ده صبح نهم اسفند به  
تجمعات سراسری در تهران مقابل مجلس  
اسالمی و در شهرستانها و مراکز استانها  
مقابل استانداری ها و فرمانداری فراخوان  

حزب  .  به تجمع بزرگ سراسری داده اند 
کمونیست کارگری  همگان را به پیوستن به  

 .این تجمع فرا میخواند 

در این روز همچنین بازنشستگان  
فوالد اصفهان در اعتراض به وضعیت بد  
معیشتی خود و بی پاسخ ماندن  
خواستهایشان مقابل ساختمان صندوق  

 .بازنشستگی فوالد تجمع داشتند  
روز گذشته ششم اسفند ماه کارگران  
هر دو شیفت روز و شب در تمامی بخش  
های ذوب آهن اصفهان دست به اعتصاب  

. زدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند 
این اعتصاب در اعتراض به عدم اجرای  
طرح طبقه بندی مشاغل و سطح نازل  
حقوقهای خود و تعویق پرداخت حقوقها  

روز گذشته کارگران  .  صورت گرفت 
ای شرکت نصب نیرو شاغل در    پروژه 

نیروگاه سبالن اردبیل نیز در اعتراض به  
ماه حقوق معوقه و فشار    ۳ عدم پرداخت  

 

 اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان، تجمع بازنشستگان و پروژه ای شرکت نصب نیرو و نیروگاه سبالن اردبیل 

سنگین اقتصادی بر زندگی شان دست به  
اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع  

 .کردند 
اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف  
کارگران، معلمان بخشهای مختلف  
بازنشستگان یک جزء جدایی ناپذیر از  
فضای روزمره جامعه علیه مفتخوران  

این اعتراضات  .  حاکم است 

بستراعتصابات سراسری را در دل انقالب  
. زن، زندگی، آزادی فراهم تر کرده است 

حزب کمونیست کارگری بر  اعتصابات  
سراسری به عنوان یک گام مهم برای تداوم  

 .  قدرتمند انقالب تاکید دارد 
 نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۶ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۷ 

امروز جمعیت کثیری از کارگران فوالد  
یزد برای دومین روز و در اعتراض به  
تبعیضات و وضع بد معیشتی و  سطح  
نازل حقوقها تجمع کردند و با شعار مدیر  
لیاقت نمیخوایم، نمیخوایم صدای  

در تجمع بزرگ  . اعتراضشان را بلند کردند 
روز گذشته، این کارگران با کف زدن  

کارگر می میرد،  : "یکصدا فریاد میزدند 
 ". ذلت نمی پذیرد 

در گزارش قبلی از برگزاری تجمعات  
اعتراضی بازنشستگان مخابرات در  

اعتراض به وضع بد معیشتی خود گزارش  
عالوه بر شهرهای نامبرده در این  . کردیم 

روز این بازنشستگان در تهران و همدان و  
بدین ترتیب در  . اردبیل نیز تجمع داشتند  

این روز بازنشستگان مخابرات برای  
پیگیری خواستهایشان در ده شهر تجمع  

فردا نهم اسفند  . اعتراضی برپا کردند 
تمامی بخش های بازنشستگان به  

 .تجمعات بزرگ سراسری فراخوان داده اند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۷ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۸ 

 

دومین روز تجمع بزرگ کارگران فوالد یزد و تجمعات  
 بازنشستگان مخابرات در ده شهر 

اسفند بازنشستگان مخابرات    ۸ امروز  
در اعتراض به وضع بد معیشتی و عدم  
پاسخگویی به مطالباتشان بار دیگر در  
چندین شهر از جمله در خرم آباد،  
کرمانشاه، بندرعباس، اصفهان، مشهد،  
اراک و سنندج دست به تجمع زدند و  

. شعارهای اعتراضی سر دادند 
یک اختالس  :"بازنشستگان شعار میدادند 

بازنشتگان  ". کم بشه، مشکل ما حل میشه 
کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و  
معلمان بازنشسته در اعتراض به فقر و  
گرانی و بدتر شدن هر روز بیشتر وضع  

  ۹ معیشتی خود برای ساعت ده صبح  روز  
اسفند به برگزاری تجمعات سراسری بزرگ  

این تجمعات در تهران  .  فرا خوان داده اند 
در مقابل مجلس اسالمی، مقابل سازمان  
برنامه و بودجه و در مراکز استانها و   
شهرستانها در مقابل فرمانداری و  

شورای  . استانداریها برگزار خواهند شد 
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از  
فراخوان بازنشستگان برای نهم اسفند  
حمایت کرده و همه معلمان  بازنشسته و  
شاغل را به شرکت در این تجمعات  

همچنین این فراخوان از  . فراخوانده است 
سوی نهادهای مختلف بازنشستگان  

سندیکای نیشکر  . پشتیبانی شده است 
هفت تپه نیز طی بیانیه ای حمایت خود را  

حزب  . از این فراخوان اعالم کرده است 

کمونیست کارگری ضمن اعالم حمایت از  
اعتراضات و خواستهای بازنشستگان  
همگان را به پیوستن وسیع به این  

 . تجمعات فرا میخواند 
قبال خبر اعتصاب کارگران ذوب آهن  
اصفهان در روز ششم اسفند را گزارش  

بنا بر خبرها در این روز حدود  . کردیم 
نفر از کارگران این مجتمع کارگری    ۹۰۰ 

آهن، نورد،    های کوره بلند، راه   در بخش 
ک سازی در اعتراض به  

ُ
فوالدسازی و ک

های مدیریت مجتمع و    عدم تحقق وعده 
سطح نازل حقوقهای خود  دست به  
اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع  

این تجمع در شیفت شب نیز با  . کردند 
شرکت شمار بیشتری از کارگران ادامه  

  ۴ طبق گزارشات حوالی ساعت  . داشت  
اسفند ماه  در هنگام    ۷ صبح روز یکشنبه  

خلوتی کارخانه نیروهای امنیتی و گارد  
ها نفر از    ویژه به کارگران یورش برده و ده 

کارگران را بازداشت و با خود بردند و تعداد  
چند صد نفر از نیروهای انتظامی و گارد  

آهن اصفهان    ویژه در محوطه مجتمع ذوب 
ی موتوری درصدد    باقی مانده و با رژه 

تشدید فضای رعب و وحشت میان  
حتی هنگامیکه  . کارگران معترض بر آمدند 

های    جمعی از کارگران از سمت بخش 
سازی و نورد قصد    آگلومراسیون و کک 

تداوم تجمع را داشتند مورد حمله  

 

 تجمعات بازنشستگان در چندین شهر، دستگیری شماری از کارگران ذوب آهن 
طبق اخبار  . نیروهای سرکوب قرار گرفتند 

منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد، هنوز از  
وضعیت کارگران بازداشت شده خبری در  
دست نیست و بخاطر پراکندگی  

های مختلف مجتمع،    دستگیریها از بخش 
تعداد دقیق و اسامی کارگران دستگیر شده  

زیر فشار سنگین حضور  . در دست نیست 
نیروهای امنیتی در این مجتمع  کارگران  

. اکنون به شیفت های کاری بازگشته اند 
اما فضا بشدت متشنج است و کارگران به  
دستگیری همکارانشان اعتراض دارند و  

ذوب اهن  .  پیگیر مطالباتشان هستند 
اصفهان یکی از کانون های مهم کارگری و  

اعتراضی است و در طول انقالب جاری  
کارگران بازداشتی در  . نیز فعال بوده است 

ذوب آهن اصفهان باید فورا و بدون قید  
وشرط آزاد شوند و نیروهای سرکوب از  

 .این شرکت خارج شوند 
انقالب وارد مرحله  اعتراضات  و  
اعتصابات سراسری علیه فقر و گرانی  

هر روز مراکز کارگری بیشتری  . میشود 
حزب  . دست به اعتصاب و تجمع میزنند 

کمونیست کارگری اعتصابات سراسری  
کارگری را یک گام مهم برای پیشروی  

 . انقالب دانسته و بر آن تاکید میکند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۶ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۷ 



 ٧٦٨  شماره  -ششم دوره   9     كارگر كمونيست 

در  .."  الزم را برای کشور به ارمغان آورد 
میان امضا کنندگان این بیانیه اسامی چهره  
های چون  یروان آبراهامیان، ژانت آفاری،  
آصف بیات، هما هودفر، آزاده کیان،  
کاظم علمداری، آرنگ کشاورزیان،  

علی کدیور، کاوه احسانی، اعظم    محمد 
خاتم، پیمان جعفری، کامران متین، افشین  
متین عسگری، هایده مغیثی، فرهاد  
نعمانی، سعید پیوندی، نیره توحیدی و  

.  محمد توکلی طرقی به چشم میخورد 
منشور بیست تشکل، منشور انقالب زن،  
زندگی، آزادی و پالتفرم صفوف مبارزاتی  

از این منشور باید وسیع  . همه مردم است 
لیستی از حمایت های تا  . حمایت کرد 

کنونی از این منشور را در ضممیه می  
 .بینید 

 نابود باد حکومت اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۴ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۵ 
*** 

لیستی از حمایت های تا کنونی از  
 منشور بیست تشکل 

اتحاد  . ۲  -تشکل اتحاد پزشکان . ۱ 
کمیته  . ۳  -) اجما (جوانان محالت ایران  

تشکل  . ۴  -سراسری دانشجویان کردستان 
جمعی از  . ۵  -دانش آموزان انقالبی تهران 

فعاالن دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس 
نهاد اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان . ۶  -
خواه دانشگاه    نهاد دانشجویان آزادی . ۷  -

جمعی از فعالین و  .  ۸   -خوارزمی 
 -دانشجویان دانشگاه فنی دخترانه سنندج 

جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه  . ۹ 
جمعی از فعالین  . ۱۰  -پناه کردستان   یزدان 

. ۱۱   -و دانشجویان دانشگاه کردستان 
 -جمعی از فعالین دانشگاه جندی شاپور 

گروه  . ۱۳  -گروه دختران آفتاب ارومیه . ۱۲ 
. ۱۴ -زنان و جوانان انقالبی تهرانسر 
. ۱۵  -دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل 

جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه  
نهاد اتحاد دانشجویان استان  . ۱۶  -بهشتی 

نهاد جنبش دانشجویی  .  ۱۷   -تهران 

نهاد  .  ۱۸   -دانشگاه شهرقدس 
. ۱۹  -خواهان دانشگاه تهران شمال   آزادی 

. ۲۰  -زنان کردستان علیه تبعیض جنسیتی 
سنندج  -فعالین کارگری شورایی در تهران 

جوانان محالت سنندج  -21-کامیاران  -
 -23-جوانان محالت پیرانشهر  -22-

 کمیته جوانان انقالبی خامسان  
 اسامی احزاب و سازمانها 

. ۲ -حزب کمونیست کارگری ایران  . ۱ 
شورای  .  ۳ -حزب کمونیست ایران 

-همکاری نیروهای چپ و کمونیست 
. ۵ -)زن کارگر (گروه زن و جامعه  . ۴ 4

. ۶ -همبستگی جمهوریخواهان ایران 
حزب  .  ۷ -اتحاد جمهوریخواهان ایران 

کنگره ملیتهای ایران فدرال . ۸ -چپ ایران 
. ۱۰ -شورای دموکراسی خواهان ایران . ۹ -

-همبستگی برای آزادی و برابری در ایران 
جبهه  -12-اروپا  -جبهه ملی ایران  -11

 سازمانهای خارج کشور  -ملی ایران 
اسامی نهادها و تشکلها در خارج  

 کشور 
. ۲   -کمیته بین المللی علیه اعدام  . ۱ 

 -کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی  . ۳ 

(Free Them Now)- ۴  .  فدراسیون
نه به تابو ،  . ۵  -سراسری پناهندگان ایرانی 

کودکان  . ۶  -نه به خشونت علیه زنان 
کمپین بین المللی در دفاع از  ( مقدمند  

کمپین بایکوت  .  ۷    -) حقوق کودکان 
اکس  . ۹ -حق زن . ۸   -جمهوری اسالمی 

یك قانون براي  . ۱۰ -مسلم اسکاندیناوی 
برنامه نان و  . ۱۲ -برنامه خاوران . ۱۱ -همه 

کمپین بین المللي براي  . ۱۳ -گل سرخ 
 -14-یك سیستم آموزشي سکوالر واحد 

کمپین بین المللي بستن سفارتخانه هاي  
کمپین علیه  .  ۱۵ -جمهوري اسالمي 

سازمان افغان  .  ۱۶ 16-قتلهاي ناموسي 
شورای حمایت از مبارزات  . ۱۷ -بدلون 

 “شهر کلن آلمان  ” مردم ایران  
 

 

منشور مشترک بیست تشکل معلمان،  
کارگران، بازنشستگان، فعالین حقوق زن و  

    منشور " دانشجویان که تحت عنوان  
های مستقل    مطالبات حداقلی تشکل 

منتشر شده، با موجی  " مدنی ایران     صنفی و 
. از همبستگی و حمایت روبرو شده است 

از جمله فعالین کارگری شورایی در تهران،  
سنندج و کامیاران طی بیانیه ای از این  

در بخشی  .منشور اعالم حمایت کرده اند 
منشور  : "از این بیانیه چنین آمده است 

مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل  
مورد حمایت جدی  " صنفی و مدنی ایران 

اخیرا و به ابتکار تعدادی ازنهادها  .ما است 
منشور  "و تشکلهای صنفی و مدنی ،  

مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل  
رو به جامعه منتشر  " صنفی و مدنی ایران 

شده است که حاوی نکات بسیار مهمی از  
خواست و مطالباتی است که چکیده و  
حاصل بیش از چهل سال مبارزه مستمر و  
پیگیر تشکلهای صنفی و فعالین کارگری و  
اجتماعی و انسانهای آزادیخواه و برابری  
طلبی است که در طی  این سالیان با  
سازماندهی اعتصابات بزرگ کارگری و  
مبارزات  توده ای به ویژه در ماههای اخیر  
و تحمل رنج زندان و انواع مرارتها و  
محرومیتهای اجتماعی از جانب  
حاکمیت اما کوتاه نیامده و همچنان پرچم  
دفاع از حقوق کارگران و زنان و مردم  
تحت ستم و  انسانیت را برافراشته نگاه  

ما فعالین کارگری شورائی در  ... اند   داشته 
شهرهای؛ تهران ، سنندج و کامیاران ضمن  

حمایت از این منشور خود را سهیم در  
پیشبرد اهداف آن دانسته و همه کارگران و  
زحمتکشان و هر آن کس که دل در گرو  
آزادی و برابری دارد را به حمایت و  

 .".خوانیم   پشتیبانی از این منشور فرا می 
همچنین هفتاد و پنج تن از چهره هی  
شناخته شده دانشگاهی ایرانی و  
ایرانشناس با  انتشار بیانیه ای مشترک از  

در  . این منشور اعالم حمایت کرده اند 
این  : بخشی از این بیانیه چنین آمده است 

زن، زندگی،  "منشور که با الهام از جنبش  
تدوین شده، جنبشی که در  "  آزادی 

ها، مراکِز کار،    ماههای گذشته در خیابان 
های ایران جاری بوده،    مدارس و دانشگاه 

ای    مبانی الزم را برای ساماندهی مبارزه 
تر برای ساختن ایرانی آزاد و    گسترده 
محور برای همه ایرانیان بدست    عدالت 

 .دهد   می 
این منشور ایرانیان را به همراهی در  
مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی،  
لغو مجازات اعدام، جدایی دین از دولت،  

لغو تبعیض و ستم   تامین برابری جنسیتی،  
ملی و مذهبی، برقراری دموکراسی  
رادیکال، عادی سازی روابط با کشورهای  
دیگر، تامین عدالت اجتماعی و حفاظت  

ما از    .خواند   از محیط زیست کشور فرامی 
ها و    اتحادیه  «مطالبات حداقلی »منشور  
کنیم    های مدنی ایران استقبال می   انجمن 

 باور داریم که تنها کارزارها و  
ً
زیرا عمیقا

های    مبارزات سامان یافته توسط سازمان 
تواند تغییرات بنیادی    مردمی درایران می 

 

تشکل    ۲۰ حمایت های بیشتر از منشور    

 



١٤٠١  اسفند ٨ كارگر كمونيست  ١٠ 

همانطور قبال گزارش کردیم امروز  
بازنشستگان مخابرات در اعتراض به وضع  
بد معیشتی خود در سطح سراسری  مقابل  
ساختمان مخابرات در شهرهای مختلف  
از جمله در تهران، اصفهان، سنندج،  
اهواز، یاسوج، کرمانشاه، خرم آباد، اراک  

عدم  پرداخت کمک  . و ایالم تجمع کردند 
هزینه ها و افزایش  حق السهم بیمه  
تکمیلی از جمله موضوعات اعتراضی  

دور جدیدی از اعتراضات  .  آنهاست 
بازنشستگان  . بازنشستگان آغاز شده است 

تامین اجتماعی نیز در این هفته تجمع  
بازنشستگان در اعتراض به فقر و  . داشتند 

اسفند فراخوان به اعتراض    ۹ گرانی برای  
این تجمعات در تهران  . سراسری داده اند 

مقابل مجلس اسالمی و در شهرستانها  
مقابل استانداری و فرمانداری برگزار  

بازنشستگان در فراخوان خود  . خواهند شد 
به این تجمع اعالم کرده اند که تا روزی  
که از ستم و فساد و نابرابری اثری نباشد به  

. اعتراض خود ادامه خواهند داد 
بازنشستگان در تجمعات اعتراضی شان  

بارها بر افزایش حقوقها متناسب با نرخ  
سبد هزینه معیشتی، درمان و تحصیل  
رایگان برای همه و پایان دادن به اختالس  

 . ها ودزدی ها تاکید کرده اند 
در این روز همچنین کارگران شرکت  
ملی سرب و روی در زنجان در اعتراض به  
سطح نازل حقوقها و مزایای شغلی شان  
در قبال سختی کار و باال بودن زمان کاری  
خود دست از کار کشیده و اعتصاب  

در یزد نیز کارگران شرکت سرب و  . کردند 
ماه مزد    ۶ روی در اعتراض به تعویق  

معوقه خود دست به اعتصاب زدند و  
 .تجمع کردند 

همچنین در چابهار کارگران و  
مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی  

اعتراض  . دست به اعتصاب و تجمع زدند 
ماه    ۴ این کارگران به تعویق پرداخت  

دستمزد و سطح نازل حقوقها و بدتر شدن  
 .وضع معیشتی شان است 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۰ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۱ 

اسفند  کارگران فوالد یزد در    ۷ روز  
جمعیت کثیری به خیابان آمدند و دست  
به راهپیمایی زدند و در اعتراض به  
تبعیضات و وضع بد معیشتی و  سطح  

کارگران در  . نازل حقوقها شعار دادند 
: مارش خود با کف زدن شعار میدادند 

این  ". کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد "
اعتصاب و راهپیمایی گسترده در فضای  
شهر بازتاب یافته بود و توجه مردم را  

در این روز  .  وسیعا به خود جلب کرده بود 
در اصفهان نیز کارگران شرکت پخش  

های نفتی در اعتراض به وضع بد    فرآورده 
.  معیشتی خود دست به اعتصاب زدند 

امروز همچنین کارگران شهرداری یاسوج  
با تجمع مقابل شهرداری و شورای  

اسالمی شهر خواهان پرداخت فوری  
به گفته کارگران آنها  . مطالبات خود شدند 

ماه حقوق خود را طلب    ۱۳ بین هشت تا  

دارند و شهرداری هر ماه وعده پرداخت  
و اکنون  . بخشی از طلبهایشان را میدهد 

شهردار گفته است که به دلیل مشکل مالی  
و نبود منابع کافی، تا پایان سال تنها یک  
حقوق را به حساب کارگران واریز خواهد  

 .کرد 
گرانی ها، فقر و فالکت و تبعیض و    

نابرابری و نیز اختالس ها و دزدی ها  
خیابانها را به صحنه اعتراض و راهپیمایی  
کارگران در مناطق مختلف تبدیل کرده  

از جمله امروز کارگران بازنشسته  . است 
نیز در اهواز و یزد در خیابانهای این شهرها  
راهپیمایی کردند  و  روز گذشته هزاران نفر  
از کارگران تمام بخشهای ذوب آهن  
اصفهان نیز در شیفتهای شب و صبح  

حزب کمونیست  . دست به اعتصاب زدند 
کارگری کارگران در تمامی بخش ها را به  

 .اعتصابات سراسری فرا میخواند 
 نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۶ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۷ 

 

 اعتصاب و راهپیمایی بزرگ کارگران فوالد یزد، اعتصاب  کارگران شهرداری یاسوج 

امروز چهارم اسفند کارگران معدن  
ماه    ۳ کرومیت اسفندقه در اعتراض به  

حقوق، عیدی و پاداش پایان سال خود   
. دست از کار کشیده و تجمع کردند 

شرکت یاقوت شهر که پیمانکار این معدن  
بوده پس از اتمام قرارداد، بدون پرداخت  
مطالبات کارگران اقدام به جمع آوری  

بنا بر  . کارگاه و ترک معدن کرده است 
خبرها مدیریت معدن اسفندقه با وعده  
اینکه با فروش سنگ آهن های مازاد  
مطالبات کارگران را پرداخت خواهد کرد،  

کارگران بر ادامه  . کارگران را سر میدواند 
اعتراض خود تا گرفتن حق و  حقوقشان  

 . تاکید دارند 
دیدارهای همبستگی با آزاد شدگان  
دستگیر شدگان انقالب و زندانیان سیاسی  
نمادی از قدرت انقالب و جنبش برای  

از جمله  . آزادی زندانیان سیاسی است 
امروز شماری از فعالین صنفی معلمان و  
کارگران و بازنشستگان با اسماعیل گرامی  
کارگر بازنشسته که به تازگی از زندان آزاد  
شده و همسرش خانم ژاله روحزاد  دیدار  

دراین دیدار حاضرین با در دست  . کردند 
داشتن نوشته هایی با تاکید بر آزادی  
معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی و  
عکس معلمان بازداشتی برای آزادی فوری  

 

 تجمع کارگران معدن کرومیت اسفندقه و چند خبر دیگر 

 

 تجمعات بازنشستگان مخابرات، اعتصاب کارگران سرب و روی زنجان و یزد و خبر دیگر 

قبل از آن  . همه زندانیان دربند تاکید کردند 
نیز سلسله دیدارهایی با  محمد حبیبی و  
مسعود فرهیخته از معلمانی که از زندان  
آزاد شده اند و نیز با مریم محمدی از  

 . فعالین ندای زن را شاهد بودیم 
خبر دیگر برگزاری مراسم خاکسپاری  
معلم جانباختە خالد وکیلی در بهشت  
محمدی سنندج  با حضور جمعیتی زیاد  

خالد وکیلی در زیر شکنجه  . از مردم است 
خشم  . توسط جانیان اسالمی جان باخت 

و انزجار از جنایات حکومت در مردم  
موج میزند و مراسمهای گرامیداشت  
جانباختگان محل اعالم انزجار مردم  

 . جانیان حاکم است 
شب گذشته همچون شبهای دیگر  
شعاردهی های شبانه در محالتی از تهران  
همچون قصرالدشت، پونک، امیر آباد،  
نارمک، و همچنین در دیگر شهرها جریان  

یک شعار که بسیار قابل توجه بود  . داشت 
اعتراض علیه گرانی بود و مردم فریاد  

تومان  کی پا میشی  ۵۰ دالر شده   :"میزدند 
 ". هموطن 

 
 نابود باد حکومت اسالمی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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 ٧٦٨  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

 

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 

امروز جمعیت قابل توجهی از معلمان  
و فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به وضع  
بد معیشتی خود و عدم اجرای همسان  
سازی و افزایش سطح حقوقها و  دیگر  
خواستها و مطالباتشان مقابل ساختمان  
وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع  

تجمع کنندگان در اعتراض به  . کردند 
وعده و وعید و سردواندن های مقامات  

دوز و کلک کافیه، سفره ما  :"شعار میدادند 
 ".خالیه 

امروز همچنین جمعی از بازنشستگان  
تامین اجتماعی در اهواز در اعتراض به  
وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پائین  

ها و عدم رسیدگی به دیگر    حقوق 
مطالباتشان مقابل ساختمان تأمین  
اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند و  

فقط کف خیابان بدست میاد  "با شعار  
بر  ادامه تجمعات و  "  حقمون 

تجمع قبلی  . اعتراضاتشان تاکید کردند 
بهمن    ۳۰ بازنشستگان تامین اجتماعی در  

ماه بود که در چندین شهر شاهد تجمعات  

. و راهپیمایی اعتراض آنها بودیم 
بازنشستگان همچنین برای روز نهم اسفند  
به تجمعات سراسری بزرگ در تهران و  

 .شهرستانها فراخوان داده اند 
بدین ترتیب معلمان و بازنشستگان    

این دو نیروی مهم انقالب بار دیگر با  
خواستها و تجمعات بزرگ خود  به میدان  

آنها از جمله امضا کنندگان  . می آیند 
تشکل هستند که    ۲۰ منشوری با امضای  

بر خواستهای پیشرو کل جامعه تاکید  
منشوری که پرچم اتحاد صفوف  . میگذارد 

اجرای  . انقالب زن، زندگی، آزادی است 

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  

 . بازنشستگان در مبارزاتشان است 
یک حرکت مهم اعتراضی دیگر در این  
روز فریاد شعارهای ضد حکومتی در  

مردم معترض فریاد  . متروی تهران بود 
،  "ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما :" میزدند 

متروها همواره محل  ". مرگ بر خامنه ای "
اعتراضات مردمی در طول انقالب بوده  

 . است 
و باالخره اینکه گرانتر شدن نرخ دالر و  

هزار تومان    ۵۰ رسیدن قیمت آن به باالی  
با یک رکورد تاریخی و سقوط بیشتر ارزش  
ریال که با خود گرانی بیشتری را همراه  
آورده، بر اعتراضات علیه گرانی ها شدت  

از جمله امروز شماری از  . داده است 
کسبه بازار بزرگ تهران در اعتراض به  
افزایش قیمت دالر و کم شدن قدرت  
خرید دست به راهپیمایی زدند و مردم نیز  

معترضین شعار  . آنها را همراهی میکردند 
تومان  کی پا    ۵۰ دالر شده  : "میدادند 

درآمد ها ریالیه ، هزینه  "،  "میشی هموطن 
 ".مرگ بر دیکتاتور "،  "ها دالریه  
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 تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز و  دیگر خبرها 

 

امروز دوم اسفند ماه جمع بزرگی از  
معلمان در برابر آموزش و پرورش در  
اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی خود  
و بی پاسخ ماندن خواستهایشان با فریاد  

دست  " عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟ "
 .به تجمع زدند 

در این روز همچنین جمعی از کارگران  
پتروشیمی مسجد سلیمان در اعتراض به  

ماه حقوق و حق بیمه    ۶ دریافت      عدم 
پرداخت نشده خود دست به اعتراض  
زدند که متعاقب آن نیروهای حراست  

. درب پتروشیمی را به روی کارگران بستند 
تجمع اعتراضی دیگر امروز از سوی  
کارگران پیمانی انجمن صنفی شرکتهای  
فضای سبز تبریز بخاطر وخامت معیشتی  
خود و طلبهایشان  در برابر استانداری  

همچنین صبح امروز تعدادی  .  برگزار شد 
های خوزستان با سفر    از کارگران شهرداری 

به اهواز برای چندمین بار بخاطر  
مشکالت معیشتی و شغلی  مقابل  

امروز  . استانداری خوزستان تجمع کردند  

نانوایان در نیشابور نیز به خاطر مشکالت  
معیشتی و گرانی ها در این روز تجمع  

در این روز کسبه و بازاریان  . داشتند 
شهرستان بانه در کردستان نیز در اعتراض  

بار اقتصادی تجمع    به وضعیت فاجعه 
و هم اکنون زمزمه های اعتصاب و  . کردند 

 . اعتراض در میان کسبه و بازار باالست 
از سوی دیگر امروز نیز در ادامه آزادی  
شماری از بازداشت شدگان انقالب و  
زندانیان سیاسی مرضیه فارسی  از زندان  

او توسط دادگاه انقالب  . اوین آزاد شد 
سال حبس تعزیری    ۵ محاکمه و به  

  ۳ محکوم شده بود که نهایتا  حکم  او  به  
همچنین  . ماه زندان تقلیل یافت   ۹ سال و  

الهام مدرسی هنرمند نقاش سنندجی که  
در جریان انقالب دستگیر شده بود  امروز  

او طی  . از زندان کچویی کرج آزاد شد 
ویدئویی مراتب قدردانی خود را از  

بهنام  . حمایت های مردمی اعالم داشت 
شهر    موسیوند نیز امروز از زندان رجائی 

روز گذشته نیز ژینا  .  کرج آزاد شد 

گرجی که  در هشتم آبان دستگیر    مدرس 
شده بود  با قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد  

آزادی این عزیزان را به آنها، به  . شد 
خانواده هایشان و به همگان شادباش  

به امید اینکه با انقالبمان بتوانیم  . میگوییم 
 .  تمامی زندانیان را آزاد کنیم 

یک اقدام مهم از سوی مردم استقبال  
جمعی از زندانیان سیاسی و دیدارهای  

. همبستگی با آزاد شدگان از زندان است 
روز یک اسفند  شماری از اعضای هیئت  
دبیران کانون نویسندگان ایران، قارن  
سوادکوهی، روزبه سوهانی، علی  
صبوری، علیرضا عباسی، آیدا عمیدی،  

بیگی، لئا منصوری و منیژه    اکبر معصوم 
عراقی و میالد جنت یکی از اعضاء    نجم 

کانون و شماری دیگر به دیدار رضا خندان  
مهابادی، نویسنده سرشناس، منتقد و  
عضو پیشین هیئت دبیران کانون  

رضا خندان  .  نویسندگان ایران رفتند 
دستگیر شد و پس    ۹۹ مهابادی در مهرماه  

  ۱۴۰۱ سال و نیم حبس، در بهمن ماه    ۲ از  

در این دیدار  . شهر آزاد شد   از زندان رجایی 
همگی یاد بکتاش آبتین عضوکانون  
نویسندگان و شاعر و نویسنده محبوب  
مردمی را که به دلیل ممانعت حکومت از  
دسترسی به موقع به درمان جان باخت را  

 .گرامی داشتند 
شعاردهی های شبانه امشب نیز در  
محالتی از تهران  از جمله در نارمک  

مرگ  :"مردم شعار میدادند . جریان داشت 
مرگ  "،  "مرگ بر خامنه ای "،  " بر دیکتاتور 

 " . بر جمهوری اسالمی 
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 تجمع کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان، معلمان در تهران و اخباری دیگر 



١٤٠١  اسفند ٨ كارگر كمونيست  ١٢ 

اعتراضات کارگری و بخش های مختلف  
در  .  بازنشستگان گسترش می یابد 

اعتراضها اساسا به دزدیها و فشار فقر  
امروز  دوم اسفند ماه  . گرانی است 

بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی و درمانی مقابل  
صندوق بازنشستگان کشور در تهران  

روز گذشته نیز بازنشستگان  . تجمع کردند 
مخابرات در یازده شهر تهران، اصفهان،  
سنندج، اهواز، یاسوج، کرمانشاه، خرم  
آباد، اراک، کرمان، همدان و ایالم تجمع  

بازنشستگان همچنین برای روز  . کردند 
نهم اسفند به برپایی تجمعات سراسری در  
تهران مقابل مجلس اسالمی و در  

شهرستانها و مراکز استانها مقابل  
 . استانداری و فرمانداری فراخوان داده اند 

امروز همچنین جمعی از معلوالن در  
مشهد در اعتراض به وضعیت اسفبار  
معیشتی، بودجه ناچیز اختصاص یافته به  

و    ۱۴۰۲ معلولین در بودجه ریاضتی سال  
بودجه های معوقه توانبخشی در مشهد  

قبل از آن نیز معلوالن در  . تجمع کردند 
تهران چندین تجمع بر پا کردند و در  
آخرین تجمع خود به نشانه اعتراض  
ورودی سازمان برنامه و بودجه را ِگل  

 . گرفتند 
ای شاغل در    روز گذشته نیز کارگران پروژه 

پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت  

تمبک در اعتراض به تعویق پرداخت  
دستمزدها و خلف وعده ها دست به  
اعتصاب زدند و در محوطه کارگاه تجمع  

در این روز همچنین  تعدادی از  .  کردند 
کارگران کارخانه فوالد آریا اردستان برای  
چندمین روز متوالی در اعتراض به تعویق  

ماه  دستمزد خود اعتصاب    ۴ پرداخت  
کردند و مقابل کارخانه دست به تجمع  

به گفته کارگران دو هفته قبل  .  زدند 
فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان  
به کارخانه آمدند و وعده پردخت طلبهای  

 . کارگران را دادند  ولی خبری نشد 
تجمع اعتراضی دیگر در روز گذشته از  
سوی متقاضیان مسکن ملی ساوه بخاطر  

امروزجمعه پنجم اسفند مردم در شهر  
زاهدان  علیرغم حضور وسیع نیروی  
سرکوب حکومت و بگیر و ببند مردم  
معترض برای ایجاد رعب و جلوگیری از  
تظاهرات، مثل جمعه های قبل مردم  
بسیاری در این شهر به خیایان آمدند و  

مردم  . شعارهای ضد حکومتی سر دادند 
مرگ بر خامنه  : "از جمله شعار میدادند 

،  "تجاوز جنایت مرگ بر این والیت "،  "ای 
،  "مرگ بر سپاهی "،  "مرگ بر دیکتاتور "
،  "ایم تا پایان   قسم به خون یاران ایستاده "
،  " بسیجی سپاهی داعش ما شمایی " 
". کشم آنکه برادرم کشت   کشم می   می "

همچنین در بنری که مردم در دست  
داشتند به زبان فارسی و انگلیسی نوشته  

کردند مهسا نیکا    فکر می :"  شده بود 
اند دریغ از اینکه آنها بذر    خدانور را کشته 

بنا برخبرها در این تعدادی از  ". اند   بوده 
زاهدان یک کانون  .  مردم بازداشت شدند 

داغ انقالب است و باید از اعتراضات این  
 .مردم وسیعا حمایت کرد 

در این روز همچنین مردم بسیاری در    
گالیکش استان گلستان  به خیابان آمده و  

 .شعارهای اعتراضی سر دادند 
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 تظاهرات بزرگ مردمی در زاهدان و  گالیکش استان گلستان 

بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین  
اجتماعی و نیز معلمان  شاغل و بازنشسته  
طی فراخوانی به تجمع سراسری برای  
ساعت ده صبح روز نهم اسفند فراخوان  

این تجمعات در تهران مقابل  . داده اند 
مجلس اسالمی و سازمان برنامه و بودجه  
و در مراکز استانها و شهرستانها مقابل  

 . فرمانداری و استانداری برگزار خواهد شد 
یک موضوع مهم این تجمعات  

بازنشستگان  . اعتراض به فقر و گرانی است 
یک بخش رزمنده جامعه هستند که  
معیشت و زندگی آنها مدام مورد تعرضات  
مافیای چپاولگر حاکم قرار گرفته است و  

با اعتراضات خود همواره نقش مهمی در  
جلو آوردن خواستهای رادیکال و سراسری  

اجرای کامل  . در سطح جامعه داشته اند 
همسان سازی و افزایش حقوقها به باالی  

میلیونی، درمان و تحصیل    ۲۵ خط فقر  
رایگان و داشتن حق مسکن، پایان دادن به  
دزدی ها و پرداخت دیون دولت به  
صندوقهای بازنشستگی که بخشی از  
همین چپاولگری ها است و پایان دادن به  
امنیتی کردن مبارزات و  داشتن حق تشکل  
و تجمع و اعتراض از جمله خواستهای  
اعالم شده بازنشستگان در تجمعات و  

 .اعتراضات بوده است 

نهادهایی چون شورای بازنشستگان  
ایران، اتحاد بازنشستگان، شورای  
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 

    از جمله امضا کنندگان منشور ) بستا (
. مطالبات حداقلی بیست تشکل هستند 

منشوری که پالتفرم اتحاد صفوف مردم  
بعالوه یک تاکید بازنشستگان بر  . است 

آزادی بازداشت شدگان انقالب و زندانیان  
حزب کمونیست  .  سیاسی بوده است 

کارگری قاطعانه از فراخوان بازنشستگان به  
تجمع اعتراضی روز نهم اسفند حمایت و  
پشتیبانی میکند و همه مردم را به حمایت  
از مبارزات آنها و پیوستن به این تجمعات  

 .در اعتراض علیه فقر و گرانی فرا میخواند 
 نابود باد حکومت اسالمی 
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تجمع بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی  تهران، معلوالن  
 مشهد، پتروشیمی آدیش کنگان و اخباری دیگر 

 

 از فراخوان بازنشستگان به تجمعات بزرگ سراسری در نهم اسفند حمایت میکنیم 

بساط دزد بازار و بالتکلیفی و سردواندن  
آنها در تحویل مساکنی که پولش را از  
پیش پرداخت کرده اند در مقابل  

 . فرمانداری انجام گرفت 
و باالخره اینکه شعاردهی های شبانه در  
شب گذشته در محالتی از تهران از جمله  
در بلوار ابوذر، شریعتی،  ولیعصر تهران،  

، فرمانیه، خیابان پاستور و حوالی    ۴۰۱ 
بیت خامنه ای و در دیگر شهرها جریان  
داشت و شعار مرگ بر دیکتاتور در این  

مردم شعار  . محالت طنین انداخته بود 
دالر شده  " ،  "مرگ بر سپاهی : "میدادند 

مرگ  "،  "پنجاه تومن، کی پا میشی هموطن 
، مرگ بر  "بر خامنه ای لعنت بر خمینی 

امسال سال خونه خامنه  "،  "خامنه ای قاتل 
 ...،  "ای سرنگونه 
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