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پیام به مناسبت هشت  
 مارس روز جهانی زن 

شهال دانشفر دبیر کمیته سازمانده  
 حزب کمونیست کارگری 

۶ صفحه    
 

مارس فرا رسیده    ۸   
۴ یاشار سهندی، صفحه    

 
تجمع سراسری  

شهر   ۱۲ بازنشستگان در    
۹ صفحه     

 

تجمع کارگران معدن  
کرومیت اسفندقه و چند خبر  

 دیگر 
۱۰ صفحه      

 

"  فری دم ناو  "کنفرانس  
  ۲۰ در حمایت از منشور  

 تشکل با موفقیت برگزار شد 
متن سخنرانی های ارائه شده  

در کنفرانس،  برگرفته از مدیای  
-۱۰ اجتماعی،  صفحات   

 

اسفند   ١٧ پیام حمید تقوایی بمناسبت    
   ۲ صفحه  !  است " زن زندگی آزادی "مارس روز بزرگداشت جهانی    ٨  

 
اسلحه کارساز علیه  حمله شیمیایی حکومت به مدارس اعتصاب معلمان و دانش آموزان و  

  ۲ صفحه  حمید تقوایی،  !    دانشجویان است 
 

 مسمومیت کودکان، تروریسم حکومت علیه مردم است 
 ۷ علیه این فاجعه باید در سراسر کشور بپاخاست،  صفحه  

 

  ۵ صفحه  از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای تجمع حمایت میکنیم   
 

 اعتراضات مردمی در برابر مسمومیت های عمدی و سریالی در مدارس دخترانی 
 ۸ ، صفحه  دومین دختر دانش آموز جان باخت 

 
به سازمان های مدافع حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق انسانی و سازمان های کارگری در  

۷ صفحه      !  حمالت شیمیایی به مدارس دخترانه در ایران را قاطعانه محکوم کنید : سراسر جهان   
 

 بیانیه هایی به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن 
 ۱۶ -۱۵ برگرفته از مدیای اجتماعی، صفحات  

   
 

 
 

 

اعتصابات علیه حمالت شیمیایی حکومت را آغاز کنیم    
۴ صفحه    

 

:مارس   ۸ اسفند،    ۱۷ روز جهانی زن،    
!حمایت از انقالب زن زندگی آزادی در جهان   

 ٣ صفحه   ! در سراسر ايران " حکومت ضد زن سرنگون "طنين   



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ٢ 

امسال روز جهانی زن روز برآمد کوبنده   
. دیگری در انقالب زن زندگی آزادی است 

ما اکنون درگیر نبرد با وحشیانه ترین  
جنایت حکومت، یعنی حمله شیمیایی به  
مدارس هستیم و روز جهانی زن روز  
تشدید این نبرد و تعرض سراسری و  

 . قدرتمند دیگری به جانیان حاکم است 
جنبش آزادی زن علیه رژیم زن ستیز  
جمهوری اسالمی با اولین اعتراض توده  

  ٥٧ اسفند    ١٧ ای به حجاب اجباری در  
شروع شد و با قیام ویدا موحد و دختران  
خیابان انقالب، با خودسوزی سحر  
خدایاری علیه ممنوعیت حضور زنان در  
ورزشگاهها، و با مبارزات گسترده علیه  
آپارتاید جنسیتی و اسیدپاشی و قتلهای  
ناموسی و علیه تمام تبعیضات و بیحقوقیها  
و توهین و تحقیرهائی که جمهوری  
اسالمی به زنان و به همه مردم ایران  

این  .  تحمیل کرده است، ادامه یافت 
مبارزات بی امان و بی وقفه امروز به یک  
انقالب شکوهمند تبدیل شده است و  
جمهوری اسالمی را وادار کرده است به  
هر جنایتی علیه مردم بپا خاسته دست  

حمله شیمیائی به مدارس حلقه  . بزند 
ساله    ٤٤ دیگری در زنجیره جنایتهای  

هدف  . جمهوری اسالمی علیه مردم است 
جانیان حاکم ازمسموم سازی کودکان و  
نوجوانان ارعاب جامعه است اما تنها بر  
نفرت و خشم ما  مردم می افزاید و عزم  
جامعه را برای سرنگونی حکومت جنایت  

 . و وقاحت جزم تر میکند 
هدف و آرمان انقالب ما بزیر کشیدن  
جانیان حاکم و در هم کوبیدن نظام  
ضدانسانی جمهوری اسالمی است اما  
تاثیرات و دستاوردهای آن بسیار از ایران  

انقالب زنانه ما انقالبی  . فراتر خواهد رفت 
این اولین انقالب زنانه  . جهانی است 

تاریخ، معنی تازه ای به مبارزه برای رهائی  
زن و به مبارزه برای آزادی جامعه بخشیده  

به یمن انقالب ما اکنون در سراسر  . است 
جهان دفاع از زندگی و آزادی با مبارزه  
برای رهائی زن در هم آمیخته و بیش از  
همیشه آشکار شده است که بدون آزادی  

تا همین  . زن، آزادی جامعه ممکن نیست 
و  " زن زندگی آزادی "جا نام مهسا، شعار  

بعنوان سرود انقالب، به  " برای "ترانه  

نمادهایی جهانی تبدیل شده است و  
جمهوری اسالمی را بیش از هر زمانی در  

 . دنیا رسوا و منزوی کرده است 
مهمتر از آن، به یمن این انقالب اکنون  
افق تازه ای برای مقابله با جنبش اسالم  
سیاسی و تروریسم اسالمی در منطقه و در  
سراسر جهان در برابر مردم آزاده دنیا  

مبارزه بی امان زنان و  . گشوده شده است 
مردم ایران علیه یک نظام و حکومت  
اسالمی کل تروریسم اسالمی و جنبش  
ضد انسانی اسالم سیاسی را در منطقه و  
در سراسر جهان بچالش میکشد و بی  

این یک گام بزرگ به پیش  . اعتبار میکند 
برای جنبش آزادی زن در همه جهان  

گرایشات و نظریه های عقبمانده  . است 
و  " اسالم هراسی "ای مثل نگرانی از  

نسبیت فرهنگی و اسالمی تلقی کردن  
جامعه ایران، نظریه هائی که قربانیان  
اصلی آن زنان در ایران و در همه جوامع  
اسالمزده بودند، امروز حاشیه ای شده و  
جای خود را به ارزشهای جهانشمول و  

زن  "انسانی ای داده است که با شعار  
 .نمایندگی میشود " زندگی آزادی 

 
تعرض جهانی به مذهب و نیروها و  
دولتهای مذهبی در خاورمیانه و در سراسر  
جهان، مقابله با تبعیضات جنسیتی و  
مردساالری در همه کشورها و برافراشتن  
پرچم ارزشهای جهانشمول انسانی در  
همه جنبشهای اعتراضی از جمله نتایج و  
دستاوردهای اولین انقالب زنانه جهان  

در روز جهانی زن با پرچم زن  . خواهد بود 
زندگی آزادی در ایران و در سراسر جهان  
به خیابانها می آئیم و دنیا را بر سر  
حکومت کودک کش و ضد زن جمهوری  

 ! اسالمی خراب میکنیم 
امسال روز جهانی زن، روز  

 ! بزرگداشت زن زندگی آزادی است 
 حمید تقوائی 

  ٢٠٢٣ مارس    ٤ ،  ١٤٠١ اسفند    ١٣ 

 

اسفند   ١٧ پیام حمید تقوایی بمناسبت    
! است " زن زندگی آزادی "مارس روز بزرگداشت جهانی    ٨    

تا کنون نهادها و تشکلهای متعددی  
در محکومیت حمله شیمیایی حکومت به  
مدارس بیانیه و فراخوان تجمع و اعتراض  

از جمله شورای هماهنگی  .  داده اند 
تشکلهای صنفی فرهنگیان، جمعی از  
دانشجویان دانشگاه شریف، دانشگاه آزاد  
تهران، دانشجویان آزادیخواه دانشگاه  
خوارزمی، کانون نویسندگان، سندیکای  
کارگران نیشکر هفت تپه، تشکل  
دانشجویان پیشرو، و چند نهاد و تشکل  

این فراخوانها بازه زمانی شنبه  .  دیگر 
سیزدهم  تا هفدهم اسفند، روز جهانی  

 . زن، را دربر میگیرد 
تجمعات  . باید از این فراتر رفت 

اعتراضی در جلوی مدارس و در صحن  
دانشگاهها و خیابانها یک محور مهم  
مقابله با حمله شیمیایی رو به گسترش  

حکومت به مدارس است ولی کافی  
میتوان و باید با اعتصابات  .  نیست 

سراسری این سیاست تبهکارانه را بر سر  
بویژه از معلمان  . جانیان حاکم خراب کرد 

انتظار میرود در اعتراض به حمله شیمیایی  
حکومت به مدارس دست به اعتصاب  
بزنند و اعالم کنند تا معرفی آمرین و  
عاملین این جنایت و ایمن شدن مدارس  

. به کالسهای درس باز نخواهند گشت 
خانواده ها نیز باید از فرستادن فرزندانشان  

این اقدام  .  به مدرسه خودداری کنند 
میتواند با اعتصاب دانشجویان تکمیل  
بشود و کل سیستم آموزشی حکومت را  

 .بخواباند 
از جنبه انسانی نیز اعتصاب امری    

مدارس و  .  عاجل و مبرم است 
خوابگاههای دانشجویی، که هر روز  
تعداد بیشتری از آنها هدف حمله شیمیایی  
قرار میگیرند، محل امنی برای دانش  

برای نجات  . آموزان و دانشجویان نیست 
جان فرزندانمان هم شده باید مدارس را به  

 . تعطیلی کشاند 
گفته میشود هدف رژیم از مسموم  
سازی سریالی دانش آموزان تعطیلی  
مدارس دخترانه است و لذا نباید اعتصاب  

برخی هم مسمومیتها را به دارودسته  . کرد 
های نوع طالبان حکومت منسوب میکنند  
و معتقدند هدف حکومت محروم کردن  

اما اینها نظرات  . دختران از تحصیل است 
ایران افغانستان نیست و  . درستی نیست 

نمیتوان دختران را، آن هم در دل انقالب  
حکومت نیز  . زنانه جاری، خانه نشین کرد 

هدف اصلی جانیان حاکم،  . این را میداند 
مانند مورد حمله به هواپیمای مسافربری و  
به آتش کشیدن زندان اوین، ارعاب و  
منحرف کردن اذهان از بحرانی به بحران  

به خیال خود میخواهند  . دیگر است 
اما حتی اگر  . جامعه را مرعوب کنند 

جانیان حاکم، ایران را با افغانستان اشتباه  
گرفته باشند باید با اعتصاب به آنان پاسخ  

اعتصاب یکپارچه معلمان و دانش  . گفت 
آموزان با خواست روشن توقف فوری  
مسموم سازیها و دستگیری و محاکمه  
عاملین و آمرین این جنایت و ایمن سازی  
محیطهای تحصیلی ضربه محکمی به  

 .حکومت خواهد بود 
بعضی اعتصاب را مغایر با تجمعات    

این هم  . و تظاهرات اعتراضی میدانند 
برعکس، اعتصاب  .  نظریه درستی نیست 

مدارس و دانشگاهها نیروی دانش آموزان  
و دانشجویان را نیز بمیدان خواهد آورد و  
تقویت کننده تجمعات و تظاهرات  
اعتراضی در جلوی مدارس و در صحن   

به تعطیلی کشاندن  . دانشگاهها خواهد بود 
سیستم آموزشی، که امروز به سیستم  
جنایت علیه دانش آموزان تبدیل شده، این  

 

!اسلحه کارساز علیه  حمله شیمیایی حکومت به مدارس اعتصاب معلمان و دانش آموزان و دانشجویان است   

۳ صفحه    

 حمید تقوایی 



 ٧٦٩  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

۲ از صفحه    

روز جهانی زن امسال طبعا روز  
گرامیداشت اولین انقالب زنانه تاریخ بشر  

انقالبی که در اعتراض به حجاب و  . است 
مرگ مهسا امینی و با شعار زن زندگی  
آزادی شروع شد، تمام ایران را فرا گرفت و  

  ۸ . برانگیخت  جهان را به شور و ستایش 
مارس سابقه طوالنی در ایفای نقش در  
انقالبات و تحوالت اجتماعی مختلف  

امسال نیز استثناء  . جهانی داشته است 
  ۱۷ نیست؛ و این روز که برابر است با  

فرصتی است برای رساتر    ۱۴۰۱ اسفند  
انقالب جاری و   فراخوان پیشروی   کردن 

طنین انداختن فریاد سرنگون باد حکومت  
  .ضد زن در خیابانهای ایران و جهان 

بسیاری شهرهای جهان فی الحال با   
انواع ابتکارات و فراخوانها بمناسبت روز  
جهانی زن، در تدارک گرمترین حمایت ها  
از انقالب زن زندگی آزادی و ارج گذاری  
بر نقش پیشتازی است که زنان قهرمان  
ایران در این انقالب رهایی از تبعیض و  
فقر و جهل و آپارتاید جنسی جمهوری  

تظاهرات ها و  . اسالمی ایفاء کرده اند 
اجتماعات و فعالیت های گسترده ایرانیان  
ساکن شهرهای مختلف جهان بمناسبت  

مارس امسال بی تردید نقش مهمی در    ۸ 
تبدیل کردن این روز به روزی تلخ و  
طوالنی برای حکومت زن ستیز اسالمی  

  .در ایران خواهد داشت 
در ایران جنب و جوش برای   

بزرگداشت روز جهانی زن و تبدیل کردن  
آن به روزی دیگر برای پیشروی و تعمیق  

. انقالب زن زندگی آزادی، گسترده است 
تشکل ها و فعالین جنبش رهایی زن،  
جوانان محالت شهرهای مختلف،  

آموزان، پزشکان و    دانشجویان و دانش 
کادر درمان و همینطور معلمان و کارگران  
و بازنشستگان همه در تدارک برپایی  
هشت مارسی در خور انقالب زن زندگی  

ما قاطعانه از این فراخوانها  . آزادی هستند 
حمایت میکنیم و همه مردم را به شرکت  

 .فعال در آنها فرا می خوانیم 
دو مساله عاجل روز بر حساسیت و   

حمله  . مارس امسال می افزاید   ۸ اهمیت  
وحشیانه با سموم شیمیایی به دختران  

در  )  و همچنین پسران ( دانش آموز  
شهرهای مختلف، که قطعا ریشه در  
حکومت و نظام کثیف مردساالر اسالمی  
دارد، خشمی وسیع و فضای انفجاری را  

روز زن، روز  . در جامعه برانگیخته است 
مبارزه برای رهایی زن بی شک فرصت  
مغتنمی است تا دانش آموزان چه دختر و  

و   چه پسر، خانواده های مصدومین 
قربانیان این جنایت و همینطور معلمان  
علیه این جنایت طالبانی حمله به دانش  

 .آموزان به خیابان بیایند 
مساله دوم سقوط آزاد ریال و گرانی  
فوق العاده روزهای اخیر و فقر مطلقی  
است که بر اکثریت عظیم مردم تحمیل  

یک شعار همیشگی هشت  . شده است 
مارس که ریشه کارگری و سوسیالیستی  
دارد همواره علیه نابرابری اقتصادی بوده  

اوضاع فعلی یک شعار وسیع  . است 
فقر، فساد گرونی،  "انقالب کنونی یعنی  

را به یک شعار مهم هر  " میریم تا سرنگونی 
اعتراضی و بویژه تظاهرات و اجتماعات  

 .هشت مارس تبدیل خواهد کرد 
انقالب زن زندگی آزادی از اعتراض   

به حجاب و آپارتاید جنسیتی و حکومت  
اسفند،    ۱۷ مارس،    ۸ . ضد زن آغاز شد 

روز جهانی زن بی شک فرصتی است تا  
تمامی بخش های جامعه در سراسر ایران  
با شعار نابود باد حکومت ضد زن  

اسالمی به خیابان بیایند و به هر طریق  
ممکن ابراز وجود کنند و انقالب شان را  

حزب  .  گامی دیگر به جلو برانند 
کمونیست کارگری همچون همیشه با تمام  
قوا همراه زنان و کارگران و جوانان برای  
هرچه باشکوهتر برپا کردن روز جهانی زن  

 .تالش خواهد کرد 
 
 !زنده باد هشت مارس روز جهانی زن  

 !نابود باد حکومت ضد زن 
 !زنده باد زن، زندگی، آزادی 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ۲۰۲۳ مارس    ۱ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۱۰ 

 

:مارس   ۸ اسفند،    ۱۷ روز جهانی زن،    

!حمایت از انقالب زن زندگی آزادی در جهان   
 !در سراسر ايران " حکومت ضد زن سرنگون "طنين   

 

پتانسیل را دارد که اعتصابات بخشهای  
دیگر جامعه، کارگران و بازاریان و غیره، را  
کلید بزند و سرآغاز اعتصاب عمومی و  
وارد کردن ضربه نهائی به حکومت تبهکار  

 .  جمهوری اسالمی باشد 
امیدوارم نهادها و تشکلهای فراخوان    

دهنده اعتراضات، بویژه شورای هماهنگی  
تشکلهای صنفی فرهنگیان، گام دیگری به  
پیش بگذارند و فراخوان و سازماندهی   
اعتصاب و به تعطیلی کشاندن مدارس را  

این امری  . در دستور کار خود قرار بدهند 
از همه چیز  . عاجل و اضطراری است 

گذشته جان و سالمت فرزندان ما به این  
تا کنون بیش از  . اقدام گره خورده است 

هزار کودک و نوجوان مسموم و در  
بیمارستانها بستری شده اند و دو عزیز ما،  
فاطمه رضایی  و ساناز جمشیدی، جان  
خود را در اثر مسمومیت از دست داده  

اجازه ندهیم حمله شیمیایی جانیان  . اند 
حاکم به مدارس قربانیان بیشتری از  

 . کودکان و نوجوانان بگیرد 
  ٢٠٢٣ مارس    ٤ ،  ١٤٠١ اسفند    ١٣ 

 حمید تقوائی   

 

...اسلحه کارساز علیه  حمله شیمیایی    



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ٤ 

جمهوری اسالمی به عنوان نمونه و  
تیپیک یک حکومت ضد زن، کینه و  
عداوت خود از زنان را بخاطر انقالبی که  
با نام زن شکل گرفته و در پی زندگی  
انسانی در پرتو آزادی است را با حمله  
شیمیایی به مدارس دخترانه، از دبستان تا  
دبیرستان و خوابگاه دانشجویان دختر  به  

مارس، روز    ۸ نمایش گذاشته است؛  
جهانی زن، در بطن چنین روزهایی که  
خشم و دلهره بر جامعه مسلط شده  فرا  

 .  رسیده است 
دلهره اینکه فرزند خود را راهی مدرسه  
کنی و بیش از آنکه نگران درس و مشق  
اش باشی نگرانی سالمتی اش در مکانی  

جایی که قرار  . به اسم مدرسه باید باشی 
باشد و در  " مأمن کودکان "است به ظاهر  

کنار آن سواد خواندن و نوشتن را فرا  
بواسطه  " دانش "گیرند؛ چیزی به اسم  

سطح کتابهای درسی که جمهوری  
اسالمی تهیه و تنظیم کرده است، و  
امکانات نداشته مدارس و شیوه تدریس  
کهنه معنای چندانی ندارد، این بخش را  
باید خود دانش آموز به سعی خود و معلم  

 . و اطرافیان فرا گیرد 
همین مدارس، بخصوص مدارس  
دخترکانی که از همان سنین کودکی با تمام  

وجود آپارتاید جنسی را درک کردند و خود  
به یکی از کانونهای مبارزاتی در بطن  
انقالب زن زندگی آزادی تبدیل شدند،  
کینه جمهوری اسالمی را از زنان افزون تر  

رهبر اوباشان حاکم در مراسمی  . ساخت 
" تنبیه "در حضور نظامیان حکومت دستور  

کسی اما نمی  . دخترکان را صادر کرد 
توانست حدس بزند که در مخیله این  
جنایتکاران با وجود آنکه همگان اذعان  
دارند این حکومت برای ماندن از هیچ  
جنایتی فروگذاری نمی کند چنین نقشه  

 . شومی مطرح خواهد شد 
رهبر اوباشان در زمان دیگر در حضور  
جمعی از کفتاران که روی دو پا راه  
میروند، شیوه تنبیه را نیز تشریح کرد اما باز  
هم کسی نمی توانست فکر کند حمله  
شیمیایی به مدارس در دستور کار  

خامنه ای  . تبهکاران اسالمی قرار گیرد 
هایی را که خوب    ها زخم   قدیم :" گفته بود 

یک آهنی را  . کردند   شد، داغ می   نمی 
گذاشتند در آتش، سرخ که شد،    می 

برای  ." بگذارند روی زخم که خوب بشود 
حکومتی که همه چیزش یادآور عهد عتیق  
است درمان زخمهایش هم همانقدر  

این حکومت عهد عتیق اما  . وحشی است 
از ابزارهای مدرن کشتار جمعی برای دوام  

 

مارس فرا رسیده    ۸   

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 sazmande@:  تلگرام 

 

حزب کمونیست کارگری  به  
!بپیوندید   

 tamas.wpi@gmail.com 

حمله شیمیایی و جنایتکارانه  
جمهوری اسالمی به مدارس دخترانه و  

های غذایی در دانشگاهها که    مسمومیت 
از آذرماه شروع شده بود در سه روز  

ای بخود    العاده گسترده   گذشته ابعاد فوق 
در روزهای اخیر به تعداد  . گرفته است 

زیادی از مدارس بویژه مدارس دخترانه و  
همچنین تعدادی خوابگاه دخترانه  

هزاران نفر از  . اند   دانشجویی حمله کرده 
فرزندان ما را مسموم کرده و تاکنون دو نفر  

امروز  . اند   از عزیزانمان را به قتل رسانده 
دامنه این جنایت به سراسر کشور رسیده و  
حداقل به یک مترو در تهران و به یک مرکز  

 .خرید در اهواز هم کشیده شده است 
بزدالن حاکم جنگ گسترده ای را   

آموزان و دانشجویان و مردم    علیه دانش 
اند و دارند از آنها انتقام    شروع کرده 

های فوق    میخواهند ظرفیت .  میگیرند 

. جنایتکارانه خود را به رخ جامعه بکشند 
سران حکومت که پایان حکومت ننگین  
خود را نزدیک میبینند در اوج استیصال و  
انزوا و تشتت میخواهند بگویند هر  
جنایتی را برای حفظ حکومت حاضرند  

 .انجام دهند 
باید تا قربانیان بیشتری از عزیزان ما   

نگرفته اند با پاسخ کوبنده همه مردم  
جامعه باید تمام قد بلند شود  . مواجه شوند 

. و جنایتکاران را سر جای خود بنشاند 
سازی عزیزانمان باید فورا متوقف    مسموم 

امنیت در مدارس و دانشگاهها    باید . شود 
و سایر مراکز حاکم شود، و عامالن این  

 .جنایت معرفی و محاکمه شوند 
راه تحقق این خواستها اعتصاب و   

اسفند    ۱۶ از روز  . اعتراض سراسری است 
که معلمان فراخوان تجمعات سراسری  
داده اند، مدارس و دانشگاهها را به  

 

اعتصابات علیه حمالت شیمیایی حکومت را آغاز کنیم    

روش درمان  .  خود استفاده میکند 
حکومت اسالمی بیانگر این هم هست که  
این حکومت کامال به آخر خط رسیده  

هر چند این حکومت هیچگاه یک  . است 
حکومت متعارف نبوده؛ اما امروز  
مستاصل تر از هر وقت هیچ راه حلی برای  
نجات خود نمی یابد جز زخم زدن بر  
پیکیر جامعه ای سر زنده که در پی همه  

 . آزادی و برابری است 
مارس در بطن چنین یورش    ۸ 

وحشیانه ای از سوی جمهوری اسالمی  
سرمایه و در بطن انقالب عظیم و جهانی  
زن زندگی آزادی علیه همچین حکومتی  

مارس در ایران هیچگاه    8. فرا رسیده است 
روز جشن نبوده  و به معنای واقعی روز  
مبارزه علیه ستمکاری طبقاتی سرمایه  

" حق زن "،  "رهایی زن . "داری بوده است 
درجامعه ایران بر خالف کسانی که فکر  

مسئله  "میکنند که حجاب زنان ملغی شود  
در جامعه حل میشود، یا کسانی فکر  " زن 

میکنند دستمزد برابر برای کار برابر، گامی  

بزرگ در برابری زنان با مردان است، مسئله  
 . حل میشود، اشتباه بزرگی مرتکب میشوند 

اگر شاهدیم دولتهای غربی با وجود  
حمله شریرانه شیمیایی به دختران محصل  
هنوز هم چشم امید به رام شدن این  
حکومت دارند تا شاید پای قراردادی را  
امضا کند که با وجود هزاران بمب اتمی  
در کل کره زمین، انرژی هسته ای  
حکومت اسالمی صلح آمیز شود، بی  

آنها بهتر از هر کسی دیگر  . دلیل نیست 
میدانند با وجود انقالب زن زندگی آزادی  
و اینکه برای اولین بار در تاریخ یک  
انقالب به نام زنان دارد صورت می گیرید،  
تنها یک افتخار تاریخی برای مردم ایران  
نیست، بلکه همه نظم کهنه و ستمگر  
حاکم بر جهان را هدف گرفته شده و داغ  

. شدن زمین را زیر پای خود حس میکنند 
آنها بهتر از هر کسی واقفند شخصیتهای  
مانند شاهزاده و غیره خاکریزهای کوچکی  

جامعه ای  . بر سر راه این انقالب هستند 

اعتصاب بکشانیم و وسیعا در تجمعات  
 .معلمان شرکت کنیم 

اسفند روز جهانی زن را به    ۱۷ روز   
تجمعات هرچه بزرگتر علیه حجاب  
اجباری و بیحقوقی زنان و علیه حمله  
شیمیایی به مردم تبدیل کنیم و در روزهای  
بعد از آن با آمادگی بیشتر به استقبال  

های سراسری و اعتصابات    تظاهرات 
 .سراسری و عمومی برویم 

آموزان و دانشجویان،    معلمان، دانش  

    جوانان انقالبی، کارگران، رانندگان، 
بازاریان و همه مردم آزاده و ستمدیده در  
سراسر کشور را فرامیخوانیم که اعتصابات  

این حکومت  . سراسری خود را شروع کنند 
رفتنی است و میتوانیم و باید به عمر  

 .اش هر چه زودتر پایان دهیم   ننگین 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
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۵ صفحه    



 ٧٦٩  شماره  -ششم دوره   ٥     كارگر كمونيست 

۴ ادامه از صفحه    

شورای هماهنگی تشکل های صنفی  
فرهنگیان ایران طی بیانیه ای معلمان را در  
سطح سراسری برای پیگیری  
خواستهایشان به تجمع برای ساعت ده  

اسفند فراخوانده    ۱۶ شنبه    صبح روز  سه 
این تجمعات در تهران مقابل  . است 

ها مقابل    مجلس اسالمی، در مراکز استان 
پرورش و در شهرستانها    اداره کل آموزش  

مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار  
این فراخوان در اعتراض به  . خواهند شد 

فقر و گرانی و سخت تر شدن معیشت  
معلمان و ایجاد ناامنی در مدارس و  
مسمومیت های سریالی دانش آموزان و  
پاسخ نگرفتن خواستهای اعالم شده  

در بخشی از  . معلمان داده شده است 
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  

در شش ماه  : " فرهنگیان چنین آمده است 
گذشته، شاهد سقوط ارزش پول ملی  

این اتفاق  . ایم که همچنان ادامه دارد   بوده 
کفایتی مسئوالن    ی بی   ناگوار نتیجه 

اقتصادی و سیاسی خصوصا  
گیرندگان در عرصه سیاست    تصمیم 

توانند توازنی در    خارجی بوده که نمی 
آمیز با کشورهای    ی ارتباط مسالمت   عرصه 

بدیهی است این شرایط  . دیگر داشته باشند 
ای را بر ملت شریف ایران،    فقر فزاینده 

خصوصا فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران  
و همه مزدبگیران تحمیل نموده و قادر به  

تامین نیازهای حداقلی زندگی خود  
از طرف دیگر شاهد وقایع  .  نیستند 
توان    ویژه می   بار دیگری هستیم که به   تاسف 

به ایجاد ناامنی در مدارس از طریق  
آموزان    دانش "  های سریالی   مسمومیت " 

اشاره کرد که سکوت معنادار مسئوالن و به  
ویژه نیروهای امنیتی در این رابطه به هیچ  

 ".  وجه قابل توجیه نیست 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
فرهنگیان در این بیانیه ضمن تاکید بر   
پایان دادن به جو ناامن موجود در مدارس  
که نمونه بارز آن خشونت عریانی است که  

جان و  " مسمومیت سریالی "با روش  
سالمتی دانش آموزان و معلمان را مورد  
تهدید قرار داده و باعث گسترش نگرانی و  
اضطراب والدین شده است، اخطار داده و  

آمران و عامالن این وقایع باید  :"مینویسد 
بدانند که دانش آموزان خط قرمز معلمان  
هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در  
چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها  

 ".نخواهیم گذاشت 
دیگر موضوعات اعتراض و خواستهای  

 : فوری برشمرده در این فراخوان عبارتند از 
سازی    بندی و همسان   اجرای کامل رتبه -

حقوق بازنشستگان در سال جاری  و   
  ۱۴۰۲ افزایش حقوق و مستمری در سال  

 . مبتنی بر نرخ تورم 
آزادی همه معلمان زندانی و     -

 

از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
 فرهنگیان برای تجمع حمایت میکنیم 

های    محکومیت اقدامات اخیر هیات 
بدوی در زمینه انفصال، کسر حقوق، یا  
بازنشستگی اجباری و برگشت به کار  
معلمان انفصال شده و برگشت معوقات  
معلمانی که کسر حقوق شده یا افزایش  

 .ها نشده است   بندی شامل آن   رتبه 
اعالم اعتراض نسبت به فروش فضاهای   -

آموزشی، تفریحی، خدماتی و ورزشی  
 متعلق به آموزش و پرورش 

رفع ممنوعیت تحصیل جهت    -
های گذشته    آموزان که در ماه   دانش 

اند و  محکومیت    شده     بازداشت 
برخوردهای نامناسب، تحقیرآمیز و  
بازداشت همکاران بازنشسته در تجمع  
روز نهم اسفند و درخواست آزادی فوری  

در پایان  . همه بازنشستگان دستگیر شده 
بیانیه تاکید شده است که اگر به خواسته  
های آنها پاسخ مناسبی داده نشود سال  
آینده تجمعات آنها بصورت پی در پی  

شورای هماهنگی  . ادامه خواهد داشت 
های صنفی فرهنگیان ایران یکی از    تشکل 

امضاء کنندگان منشور مطالبات حداقلی  
است که بیست تشکل صنفی و مدنی انرا  

شورای هماهنگی  .  امضا کرده اند 
تشکلهای صنفی فرهنگیان صدای  

از فراخوان این  . اعتراض همه مردم است 
اسفند باید وسیعا    ۱۶ شورا برای روز  

خانواده های  .  حمایت و پشتیبانی کرد 
دانش آموزان در ادامه اعتراضاتشان به نا  
امنی در مدارس و وضع اسفناک آموزش و  
پرورش  در کنار معلمان باید یک نیروی  
مهم تجمعات اعتراضی روز شانزده اسفند  

. باشند و وسیعا در آن شرکت کنند 
اعتراض به فقر و گرانی و تروریسم  
اسالمی در قبال کودکان موضوع اعتراض  
همه مردم است و حزب کمونیست  
کارگری همه معلمان، خانواده های دانش  
آموزان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان  
و همه مردم را به شرکت وسیع در فراخون  

 . اسفند فرا میخواند    ۱۶ اعتراضی روز  
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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که رهایی خود را در رهایی زنان یافته است  
چند کوتوله  سیاسی نمی توانند سد راه  
سیل عظیم رهایی بخش انسانی شوند که  

 .  براه افتاده است 
رهایی زن در ایران به سرنگونی  
جمهوری اسالمی گره خورده است و در  

قید و شرط زن و    برابری کامل و بی "پی آن  
مرد در تمام حقوق و شئون اجتماعی،  

و لغو فوری کلیه قوانین و    مدنی و فردی 
  9بند  ( باشد  " مقرراتی که ناقض این اصل 

مانیفست حزب کمونیست کارگری برای  
می تواند به معنای واقعی کلمه  ) پیروزی 

زنان را به رهایی برساند و به همین نسبت  
 .رهایی کل جامعه را تضمین کند 

اولین سنگری که علیه جمهوری  
  ۸ اسالمی  شکل گرفت بوسیله زنان در  

بود، که به یک معنی تولد    ۵۷ مارس سال  
مارس در ایران هم بود، و طی بیش    ۸ روز  

از چهار دهه گذشته جنبش زنان با وجود  
همه مصیبتهای که سر زنان آوار شد، با  
وجود آنکه زنان را به عنوان یک انسان  
هیچوقت برسمیت نشناختند اما این  
جنبش سال به سال خودآگاهتر شد و به  
پیش رفت تا حدی که اکنون جنبش زنان  
صرفا جنبشی برای خواستهای یک بخش  
معین از جامعه نیست بلکه رهایی زن و  
حق زن به مسئله کل جامعه تبدیل شده و  
از آن مهمتر به رهایی جامعه در پرتو یک  

 . انقالب ارتقاء یافته است 
حکومت اسالمی هر چقدر پلید، هر  
چقدر خشن و با نقشه های جنایتکارانه که  
قابل پیش بینی نیست زخم بر پیکیر  
جامعه و انقالب زن زندگی آزادی بزند،  
اما نمی تواند از سرنوشت محتوم خود  
بگریزد؛ سرنگونی جمهوری اسالمی با  
انقالب زن زندگی آزادی، رهایی زن را فی  
الحال به یک مسئله جهانی تبدیل کرده  
است و بیشتر از آن رهایی کل انسان را به  

  8. موضوع روز جهان تبدیل خواهد کرد 
مارس در همچین شرایطی فرا رسیده  

 .  است 
 

 

...مارس فرا رسیده    ۸   
 

اتحادیه آزاد کارگران ایران طی  
بیانیه های از فراخوان شورای  

هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان  
به تجمع برای شانزدهم آذر حمایت و  

 پشتیبانی کرد 
 

)از مدیای  اجتماعی (  



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ٦ 

هشت مارس روز جهانی زن در ایران،  
امسال روز گرامیداشت انقالب  زن،  

روزی است در دل  . زندگی، آزادی است 
انقالب  برای رهایی از شر حکومت  
آپارتاید جنسی و بساط سرکوب و  

انقالبی که همگان آنرا زنانه  . جنایتش 
هفت ماه است که مردم در  .  میخوانند 

جدالی گسترده علیه چنین حکومتی که  
دهه زیر پرچم حجاب و تبعیض    ۴ بیش از  

جنسیتی دارد جنایت میکند و زندگی و  
معیشت کل جامعه را به تباهی کشانده  

از همین رو  . است، شب و روز ندارند 
امسال روز جهانی زن در ایران در اتصال  

انقالبی که  . مستقیم با انقالب قرار دارد 
نماد آنست و انقالبی  ) مهسا امینی (ژینا  

است انسانی و مدرن که توجه جهان را به  
هشت مارس را به  . خود جلب کرده است 

یک روز اعتراض سراسری و توده ای علیه  
حکومت ضد زن و ضد بشر جمهوری  
اسالمی در تمامی شهرها و هر کوچه و  

از هم اکنون با  . خیابانی تبدیل کنیم 
شعاردهی های شبانه و شعار نویسی بر در  
و دیوار به  استقبال بر گزاری با شکوه چنین  
روزی برویم و روز جهانی زن را به روزی  

 .تاریخی در انقالبمان تبدیل کنیم 
خوشبختانه جنب و جوش و تحرکات  
برای برگزاری روز جهانی زن در سطح  
سراسری و قدرتمند چه در ایران و چه در  

تشکل از    ۵۲ . خارج کشور گسترده است 
دانشجویان و جوانان انقالبی محالت و  
فعالین مدافع حقوق زن وبخش های  
مختلف جامعه طی بیانیه ای همه مردم را  
به اعتراض سراسری به مناسبت روز  

نهادها و  .  جهانی زن فراخوانده اند 
تشکلهایی چون ندای زنان ایران، شورای  
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی  
نفت و شورای سازماندهی اعتراضات  

در  ) ارکان ثالث (کارگران غیر رسمی نفت  
بیانیه های پر شور خود به مناسبت هشت  
مارس از این فراخوان اعالم حمایت کرده  
و همگان را به پیوستن به این روز مهم  

این فراخوان به  . اعتراضی فراخوانده اند 
گفتمان وسیع در مدیای اجتماعی از سوی  
نهادها و تشکلهای مختلف تبدیل شده  

 . است 

 

 پیام به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن 
 

 شهال دانشفر 

قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع    بی 
جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی  و  
محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب  
اعتراضات مردم و پایان دادن فوری به  
سرکوب گسترده زنان و لغو همه قوانین زن  
ستیز از جمله حجاب اجباری و کودک  
همسری، و تاکید بر اینکه زنان ناموس  
هیچ کس نیستند و باید بر بدن و سرنوشت  

این بیانیه  . خود اختیار کامل داشته باشند 
ها کیفرخواست جامعه علیه قتل مهسا و  

سال جنایت حکومت    ۴۴ مهساها و  
و خواستهای مورد  . آپارتاید جنسی هستند 

  ۲۰ تاکید آن بندهایی از منشور حداقلی  
 .تشکل است  

مارس امسال    ۸ یک مساله عاجل در   
حمله وحشیانه شیمیایی حکومتیان به  
مدارس دختران دانش آموز در شهرهای  
مختلف است  که االن دامنه اش دارد به  
مدارس پسرانه و حتی اماکن عمومی نیز  

این جنایت نگرانی عموم  . کشیده میشود 
مردم را دامن زده و به گفتمان های داغ  

. هشت مارس امسال  تبدیل شده است 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
فرهنگیان معلمن را در ادامه اعتراضاتشان  
برای پیگیری خواستهای شان و علیه فقر و  
گرانی افسار گسیخته ای که هم اکنون  
موضوع اعتراض همه مردم است، در  
اعتراض به حمالت شیمیایی حکومتیان به  
مدارس دخترانه، برای شانزدهم آذر یعنی  
یک روز قبل از هشت مارس روز جهانی  
زن فراخوان به تجمعات سراسری داده  

این فراخوان با حمایت وسیعی در  . است 
سطح جامعه پاسخ گرفته  و تشکلهای  
مختلفی از کارگران و بخش های مختلف  

.  جامعه از آن اعالم  حمایت کرده اند 
فراخوان من به پیوستن وسیع به این روز و   
وصل کردن این حرکت اعتراض به روز  

و نه  . جهانی زن این روز آزادیخواهی است 
تنها این بلکه در روز جهانی زن در  

هفدهم اسفند نیز اعتراض علیه حمالت  
وحشیانه به دانش آموزان دختر را به یک  

 .موضوع مهم اعتراضی خود تبدیل کنیم 
فراخوانهای سراسری برای بزرگداشت  
روز جهانی زن، منشور خواستهای  
حداقلی بیست تشکل که به پرچم هشت  
مارس امسال تبدیل شده است و  بیانیه  
های  پر شور به مناسبت روز جهانی زن  
بیش از پیش جایگاه و مکان هشت مارس  

انقالبی  .  در دل انقالب  را نشان میدهد 
که بازتاب جهانی گسترده دارد و طبق  
گزارشات در بسیاری از شهرهای جهان  
سازماندهندگان هشت مارس ها با انواع  
ابتکارات  در فراخوانهایشان به این  
مناسبت  در تدارک گرمترین حمایت ها از  

. انقالب زن زندگی آزادی در ایران هستند 
همه این اتفاقات شورانگیز تاکید بیشتر بر  
برگزاری یک هشت مارس وسیع و توده ای  
و رزمنده در ایران و جهان و جلب  
همبستگی های وسیع بین المللی برای به  
انزوا کشاندن حکومت آپارتاید جنسی  

هشت مارس،  . جمهوری اسالمی است 
روز جهانی زن را سراسری و با قدرت  

زنده باد هشت مارس، زنده باد  . برگزارکنیم 
 !انقالب زن، زندگی، آزادی 

 
شهال دانشفر دبیر کمیته سازمانده حزب  

 کمونیست کارگری 

تشکل و    ۵۲ من نیز همصدا با این  
همه حامیان آن و همصدا با تمامی فعالین  
مدافع حقوق زن که به استقبال برگزاری  
سراسری روز جهانی زن میروند، همه  
کارگران، معلمان، بازنشستگان،  
دانشجویان ودختران و پسران و جوان و  
همه مردم را به حضور فعال در برنامه های  
اعالم شده اعتراضی برای هشت مارس فرا  

 . میخوانم 
بیانیه ها و قطعنامه های هشت مارس  
امسال بر محور منشور خواستهای  

منشور  . حداقلی بیست تشکل میچرخد 
زن، زندگی، آزادی که بر خواستهای فوری  
اما بنیادین همه مردم  تاکید کرده است و  
یک  تاکید کلیدی آن اینست که میخواهد  
بر میخواهد به  بیش از صد سال ظلم و  
ستم و استثمار در ایران پایان داده شود و  
میگوید این مردم دیگر اجازه نمیدهند  
کسی از باالی سر جامعه تصمیم بگیرد و  
در آن بر حاکمیت خود مردم و شوراها  

این بطور واقعی مانیفست و   . تاکید دارد 
پالتفرم اتحاد صفوف مردم در انقالب  

یک تاکید بیانیه ها و قطعنامه های  . است 
هشت مارس امسال برافراشتن پرچم  

تشکل در همه جا و فریاد    ۲۰ منشور  
خواستهای اعالم شده آن در کوچه و  
خیابان، در مدرسه و  دانشگاه و در  

و این به هشت  . کارخانه و خیابان است 
مارس امسال غنا می بخشد و از سوی  
دیگر هشت مارس انقالب زن، زندگی،  

 .آزادی را به پیش میراند 
خواستهای برجسته بیانیه های هشت  

برابری کامل  : مارس امسال عبارتند از 
های    حقوق 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 رسمیت  

جی      ی رنگین کمانِی ال   شناختن جامعه 
پالس، جرم زدایی از      ای   کیو آی       تی      بی   

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

مردساالرانه،  لغو فوری      از اعمال کنترل 
صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ،  
اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم  
شکنجه روحی و جسمی،  آزادی فوری و  

 

 

 



 ٧٦٩  شماره  -ششم دوره   ٧     كارگر كمونيست 

حمالت شیمیایی جمهوری اسالمی   
به مدارس امروز دهم اسفند وارد فاز  

مدرسه    ۲۷ امروز حداقل به  . ای شد   تازه 
در تهران و چند شهر دیگر حمله شیمیایی  

این جنایت که سه ماه قبل از  . شده است 
آموزان یک مدرسه    مسموم کردن دانش 

دخترانه در قم شروع شد، به مدارس  
پسرانه نیز گسترش یافته و به حداقل سیزده  

قم، اصفهان، اردبیل،تهران، ساری،  : شهر 
تربت جام، قزوین، زنجان، بروجرد،  
قوچان، شاهین شهر، کرج و رزینی  

 .همدان رسیده است 
قربانیان مسمومیت این حمالت   

هزار   تروریستی سازمانیافته بیش از 
آموز در سنین مختلف هستند      دانش 

درصد آنان را دختران دانش    ۸۰ حدود   که 
چندین معلم نیز  . آموز تشکیل میدهند 

آموز    فاطمه رضایی دانش . اند   مسموم شده 
ساله یکی از مدارس دخترانه شهر قم    ۱۱ 

در اثر مسمومیت ناشی از تنفس گازهای  
سمی پس از سه هفته جدال با مشکالت  
گوارشی و تنفسی در میان اندوه خانواده و  

هایش جان خود را از دست    همکالسی 
جمهوری اسالمی برای سرپوش  .  داد 

گذاشتن بر این جنایت، خانواده او را  
تحت فشار گذاشته است تا از انتشار  
حقیقت مرگ این دختر بچه جلوگیری  

یک حکومت هار و وحشی به جان  . کند 
آموزان افتاده و دارد انتقام    دانش 

آموزی و    هایش از جنبش دانش   شکست 
سران   .گیرد   برگیران دختران را می   حجاب 

جمهوری اسالمی مطمئن باشند که پاسخ  
 .محکمی خواهند گرفت 

پس از سه ماه الپوشانی و کتمان   
حقایق و منحرف کردن اذهان عمومی و  

پردازی سازمان یافته، زیر فشار    دروغ 
ها، وزیر بهداشت    اعتراضات خانواده 

ناچار به پذیرش موضوع شد و به وجود  
های    سم خفیف در این مسمومیت 

. سریالی و عمدی بودن آن اعتراف کرد 
های    دهد دستگاه   همه شواهد نشان می 

امنیتی از جمله سازمان اطالعات سپاه  
مستقیما در فاجعه مسمومیت گسترده  

حمالت انتقام   .آموزان دست دارند   دانش 
آموزان بر متن    جویانه حکومت علیه دانش 
آزادی و علیه    خیزش انقالبی زن زندگی  

های اعتراضی اخیر    ترین کانون   یکی از گرم 
بویژه مدارس دخترانه که بارها شاهد  

 

 مسمومیت کودکان، تروریسم حکومت علیه مردم است 
 علیه این فاجعه باید در سراسر کشور بپاخاست 

 

ای    حجاب سوزان، پاره کردن عکس خامنه 
و دیگر سران جنایتکار حکومت اسالمی  

شود و کامال هدفمند    بوده است، انجام می 
  .و عامدانه است 

. جامعه سراپا به خشم آمده است  
. مردم عاملین این جنایت را میشناسند 

خانواده های دانش آموزان اعتراضات خود  
را شروع کرده اند از جمله والدین  

ای در نارمک    آموزان مدرسه دخترانه   دانش 
مرگ بر  »دست به تجمع زده و با شعار  

مرگ بر حکومت  »و   «جمهوری اسالمی 
علیه عاملین این فاجعه اعتراض   «کش   بچه 

والدین و مردم خشمگین در  .  کردند 
نزدیکی مدرسه دخترانه سیزده آبان نیز  

 «شرف   شرف بی   بی »امروز با فریاد  
سرکوبگران حاضر در محل را مورد  

گفتمان فعالین معلمان  . خطاب قرار دادند 
نیز اعتراض گسترده معلمان علیه این  

  .جنایت است 
میتوان و باید با تعطیل کردن همه   

مدارس پاسخ محکمی به این جنایت  
حزب کمونیست  .  فجیع حکومتی داد 

آموزان را به    کارگری معلمان و دانش 
ها و    اعتصاب متحد و سراسری، و خانواده 

های    ها و سایر تشکل     دانشجویان و سمن 
مردمی را به اعتراض یکپارچه به این  

کل جامعه باید علیه  . جنایت فرامیخواند 
. حمله شیمیایی به کودکان بلند شود 

های سریالی باید به    حقایق مسمومیت 
جامعه اعالم شود و عامالن آن معرفی و  

المللی    های بین   سازمان .  محاکمه شوند 
نظیر یونیسف، شورای حقوق بشر سازمان  
ملل، کنوانسیون حقوق کودک باید  
قاطعانه جمهوری اسالمی را بخاطر حمله  
شیمیائی به کودکان محکوم کنند و آنرا  

توقف فوری این جنایت تحت فشار    برای 
  . قراردهند 

ً
این وضعیت فاجعه بار باید فورا

  .خاتمه یابد 
 حزب کمونیست کارگری ایران  

 ۲۰۲۳  مارس  ۱  ، ۱۴۰۱  اسفند ۱۰ 

بیش از سه ماه است که دانش آموزان  
مدارس دخترانه در تعداد زیادی از  

این  .  شهرهای ایران مسموم میشوند 
حمالت طی روزهای گذشته بشدت  

تا کنون بیش از هزار  . افزایش یافته است 
دانش آموز در پنج استان و بیش از سیزده  
شهر مسموم شده اند و با کمال تاسف  

ساله یکی از    ۱۱ آموز    فاطمه رضایی دانش 
مدارس دخترانه شهر قم در اثر مسمومیت  
ناشی از تنفس گازهای سمی جان خود را  

  .از دست داد 
مسمومیت دانش آموزان هر روز  
گسترده تر میشود و به مدارس پسرانه و  
خوابگاه های دانشجویان هم راه یافته  

اسفند،    ۱۰ تنها در روز چهارشنبه  . است 
مدرسه هم    ۳۱ اول مارس، دانش آموزان  

  .مسموم شدند 
مثل همیشه، سران حکومت اسالمی  

حقیقت پشت این جنایت را از مردم نگران  
پنهان میکنند؛ مثل همیشه گروههای  
خودسر را مسبب اعالم میکنند و اعتراض  
خانواده های نگران را با نیروهای سرکوب  

  .پاسخ میدهند 
همه میدانند و تردیدی در این ندارند  
که این یک حمله شیمیایی به دانش آموزان  

. توسط خود حکومت اسالمی است 
دانش آموزان در انقالب زن زندگی آزادی  
نقش فعال داشتند؛ مدارس را به کانون داغ  
اعتراض علیه آپارتاید جنسیتی، علیه  
حجاب اجباری و علیه حکومت اسالمی  
تبدیل کردند و حکومت اسالمی با راه  
انداختن ترور سازمانیافته شیمیائی دارد از  
این دانش آموزان انتقام می گیرد و  
میخواهد از این طریق کل جامعه معترض  

 .را مرعوب کند 
پدران و مادران، معلمان، زنان،  

دانشجویان، دانش آموزان و جوانان، این  
حمالت را با تجمعات اعتراضی در بیرون  
مدارس و در محالت پاسخ داده اند، و  
معلمان، در اعتراض به مسمومیت دانش  
آموزان در کنار خواست های دیگر،  
فراخوان تجمعات سراسری در روز سه  

 .مارس، داده اند   ۷ اسفند،    ۱۶ شنبه  
از شما می خواهیم که با محکوم کردن  
این حمالت به شدیدترین وجه ممکن،  
صدای خود را به اعتراضات مردم ایران  

محکومیت جهانی این  .  اضافه کنید 
حمالت وحشیانه و فشار متمرکز بین  

المللی از طرف سازمان های مدافع  
حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق  
انسانی و سازمان های کارگری در سراسر  
جهان و همچنین از طرف دولت ها و  
نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل،  
ضروری است تا حکومت اسالمی در  
ایران وادار به دست کشیدن از ترور  

  .وحشیانه دختران و کودکان در ایران شود 
مردم ایران در انتظار اقدام قاطعانه شما  

  .در این رابطه هستند 
دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری  

 ۲۰۲۳ مارس    ۲ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۱۱ -ایران 

 

:به سازمان های مدافع حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق انسانی و سازمان های کارگری در سراسر جهان   
  !حمالت شیمیایی به مدارس دخترانه در ایران را قاطعانه محکوم کنید 
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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 

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی  
شریف، دانشگاه آزاد تهران شمال و نیز  

برای امروز  )  واحد کرج ( خوارزمی  
سیزدهم اسفند فراخوان به تجمع و  

 .اعتراض داده بودند 
شعارهای مورد تاکید این دانشجویان  

چه با  : "در بیانیه شان عبارت بودند از 
حجاب چه بی حجاب میریم به سوی  

میرد ذلت    دانشجو می " ،  " انقالب 
،  "مرگ بر حکومت بچه کش "،  "پذیرد   نمی 

مرگ بر  "،  "مرگ بر حکومت آدمکش "
فقر فساد گرونی  " ،  "حکومت زن ستیز 
نه سلطنت نه رهبری،  "میریم تا سرنگونی،  

، مرگ بر ستمگر، چه شاه  "آزادی و برابری 
 ". باشه چه رهبر 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
فرهنگیان برای روز شانزدهم اسفند  
فراخوان به اعتراضات سراسری داده اند که  
یک موضوع محوری آن اعتراض به  
مسمومیت سازیهای سریالی در مدارس  
است و این فراخوان با استقبال وسیع مردم  
روبرو شده و نهادها و تشکلهای مختلف  
مردمی روبرو شده و تراکت های آن توسط  
نهادها و  تشکلهای مختلف از جمله تیم  
جوانان محالت گیالن وسیعا منتشر شده  

از جمله تشکل دانش  .  است 
انقالبی تهران طی بیانیه ای حمالت    آموزان 

شیمیایی و مسمومیت سریالی و عمدی  
آموزان را محکوم کرده و از فراخوان    دانش 

شانزدهم اسفند شورای هماهنگی  
تشکلهای صنفی فرهنگیان حمایت کرده  

شانزدهم اسفند یک روز قبل از  . است 
هشت مارس روز جهانی زن است و  
حمله به مدارس دخترانه یک موضوع مهم  
فراخوانهای اعتراضی به مناسبت هشت  

 . مارس نیز هست 
فشار انقالب و گستردگی اعتراضات  
بار دیگر دولتهای جهانی را وادار به  

از جمله سازمان ملل  . واکنش کرده است 
و  دولت آلمان خواستار تحقیقات درباره  
حمالت با گاز سمی به مدارس ایران  

یونیسف نیز در واکنش به  .  شدند 
آموزان در ایران اعالم    مسمومیت دانش 

تواند تاثیر منفی    این گونه حوادث می : کرد 
بر نرخ باالی آموزش کودکان، به ویژه  

های اخیر به دست آمده    دختران که در دهه 
و آمادگی خود را بر ارائه  .  است، بگذارد 

. اعالم داشت " هرگونه حمایت مورد نیاز "
اما جنایات رژیم در ایران و امروز در قبال  
دانش آموزان دختر نیاز به تحقیق و بررسی  
ندارد و اعالم آمادگی برای حمایت مورد  

جمهوری   . نیاز دردی از مردم دوا نمیکند 
اسالمی بخاطر همه این جنایاتش باید در  
سطح جهان بایکوت و فورا از کنوانسیون  

. جهانی حقوق کودک بیرون انداخته شود 
جواب فوری به جنایات رژیم تجمعات  
اعتراضی گسترده مردم، پیوستن وسیع به  
فراخوان اعتراضی روز شانزدهم اسفند و  
برگزاری یک هشت مارس بزرگ و  

پاسخ ادامه انقالب برای  . قدرتمند است 
 . سرنگونی جمهوری  اسالمی است 

 
 .زنده باد انقالب زن، زندگی، آزادی 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳  مارس   ۴  ، ۱۴۰۱  اسفند   ۱۴ 

مسمومیت های عمدی و سریالی در  
مدارس دخترانه دامنه اش به خوابگاههای  
دانشجویان و  مدارس پسرانه و امروز به  
مجتمع مسکونی در کرمانشاه نیز کشیده  

ها از    از جمله برخی گزارش . شده است 
مسمومیت مشکوک ساکنان یک مجتمع  
در شهرک ظفر کرمانشاه و انتقال آنان به  

بنا بر خبر امروز  .   بیمارستان خبر میدهد 
در تبریز مدرسه دخترانه معصومه، در کرج  
دانش آموزان مدرسه دخترانه مهاجر، در  
تهران دانش آموزان مدرسه دخترانه  

الدین اسدآبادی، در اسالم آباد و در    جمال 
رشت دانش آموزان دبستان حمزه رفعتی  
مورد حمله شیمیایی قرار گرفته و شماری  

امروز  . از دانش آموزان مسموم شدند 
همچنین در زنجان دختران دانش آموز  
دبیرستان ولیعصر مورد حمله شیمیایی  

دانش آموز در بیمارستان    ۲۹ قرار گرفتند و  
در ارومیه با مسمومیت  . بستری شدند  

  ۳۰ دانش آموزان مدرسه ای دخترانه،  
دانش آموز مسموم و به بیمارستان منتقل  

بنا به گزارشات دومین دختر دانش  . شدند 
آموز بنام ساناز جمشیدی در اثر  

اطالعات  . مسمومیت جان باخته است 
مرگ  . بیشتری از او منتشر نشده است 

تکان دهنده این دختر بعد از مرگ فاطمه  
 . رضائی در قم روی میدهد 

این مسمومیتها آشکارا تروریسم  
شیمیائی جمهوری اسالمی است که علیه  
دانش آموزان به کار گرفته شده است و بر  

بر  .  آتش خشم مردم بنزین پاشیده است 
آزادی و    متن خیزش انقالبی زن زندگی  

های داغ    ترین کانون   علیه یکی از گرم 
انقالب، بویژه مدارس دخترانه که بارها  
شاهد حجاب سوزان، پاره کردن عکس  

ای و عمامه پرانی از جانت آنها    خامنه 
بودیم، حکومت داعشی کامال هدفمند و  

موجی  . عامدانه دست به تعرض زده است 
از اعتراض در شهرهای مختلف علیه  
حکومت بر پا شده و مردم در این  
تجمعات با خشم و نفرت شعار  

حکومت  "،  "مرگ بر دیکتاتور :"میدهند 
در  ". کودک کش، نمیخوایم، نمیخوایم 

همین رابطه امروز امروز شماری از  
خانواده های دانش آموزان از  منطقه پنج و  

شمیرانات و اسالمشهر در اعتراض به  
مسمومیت سازی های سریالی حکومت  
مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند و  

مسئول بیا  :"سراپا خشم فریاد میزدند 
تجمع کنندگان همچنین شعار  ".   پایین 

" میدادند  سپاهی، بسیجی، داعش ما  :

دروغ میگن آمریکاست، دشمن  "،  "شمایی 
  ۱ در این روز در منطقه  " . ما همین جاست 

شمیرانات و صفا داشت نیز خانواده ها  
مرگ بر حکومت  "تجمع داشتند و با شعار  

خشم و نفرت خود را نسبت به  " بچه کش 
در تهرانسر  .  جنایات حکومت فریاد زدند 

دانش آموزان پسرانه مدارس ابن سینا و  
هنرستان عالقه مندان در حمایت از دانش  
آموزان مدارس دخترانه به کالس درس  

امروز همچنین در شهرهای  .  نرفتند 
اصفهان، سنندج، کرمانشاه، کوار استان  
فارس، الهیجان و اردبیل خانواده های  
دانش  آموزان بخاطر سناریوی جنایی  
مسمومیت های سریالی فرزندانشان  
تجمع داشتند و شعارهای ضد حکومت  

در اصفهان تجمع کنندگان  . سر دادند 
بچه هامون  رو کشتین،  :" شعار میدادند 

اسید پاشی  " ،  " االن یگان گذاشتین 
در  ".  مسمومیت، هر دو یک جنایت 

کرمانشاه نیروهای سرکوب با تجمع  
در سنندج نیز امروز  . کنندگان درگیر شدند 

آموزان در میدان کوهنورد شهر    دانش 
 . تجمع کردند 

در محکومیت حمله ی شیمیایی  
حکومت به دختران در مدارس همچنین  

 

 اعتراضات مردمی در برابر مسمومیت های عمدی و سریالی در مدارس دخترانی 
 دومين دختر دانش آموز جان باخت 
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امروز نهم اسفند بازنشستگان لشکری  
و کشوری بنا بر فراخوانی از قبل اعالم  
شده در اعتراض به وضعیت نامناسب  
معیشتی و عدم پاسخگویی به  
خواستهایشان در شهرهای مختلف کشور  

شورای  .   تجمع و اعتراض کردند 
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز  
از این فراخوان اعالم پشتیبانی کرده و  
معلمان شاغل و بازنشسته را به شرکت در  

تاکنون  .  این تجمعات فراخوانده بود 
گزارشات از تجمع بازنشستگان و معلمان  
در شهرهای مریوان، شهر کرد، اردبیل،  
تاکستان، رشت،  خرم آباد، تبریز، قزوین،  
ایالم، سنندج، یزد، کرمانشاه، منتشر شده  

 . است 
درتجمعات این روز بازنشستگان  

گرانی تورم بالی جای  :"شعار میدادند 
،  "حقوق ما ریالیه، هزینه ها دالریه "،  "مردم 

،  " همسان سازی حق مسلم ماست " 
،  "بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن "
" ،  "مسئول بی کفایت استعفا استعفا "

" ،  "ی برجامت کو   رئیسی دروغگو، وعده 
 "رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن 

گفتنی است در تجمعات اعتراضی  
بنا بر  . این روز شمار زنان چشمگیر بود 

گزارشات تجمع امروز بازنشستگان در  
تهران با ممانعت نیروی سرکوب روبرو  

در گزارشی منتشر شده در کانال  . گردید 
تلگرامی شورای بازنشستگان ایران چنین  

طبق فراخوان سراسری اعالم  : "آمده است 

شده ، امروز نهم اسفند بازنشستگان تامین  
اجتماعی، کشوری و لشکری و  
بازنشستگان سایر نهادها  طبق قرار قبلی از  

صبح به قصد تجمع اعتراضی    ۱۰ ساعت  
و فریاد علیه مطالبات بر زمین مانده و  
سفره های خالی ،جلوی مجلس آمده اما   
محل تجمع پیشتر توسط نیروهای  
سرکوب مانند حکومت نظامی مستقر  
شده و نه تنها جلوی مجلس و اطراف آنرا  
قرق کرده و بشدت از تجمع جلوگیری  
کردند بلکه با کنترل خروجی های مترو،  
تعدادی از بازنشستگان را نیز دستگیر  

طبق این گزارش نیروهای سرکوب  ". کردند 
همچنان در محل مستقر هستند تا از  
برگزاری هر گونه تجمعی در این محل  

شورای بازنشستگان ایران  . جلوگیری کنند 
در اطالعیه خبری خود ضمن محکوم  
نمودن یورش سبعانه  به بازنشستگان،  
خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان  

حکومت باید بداند  :"شده و مینویسد 
علیرغم این سرکوب ها، بازنشستگان  
معترض و خشمگین برای دستیابی به  
مطالبات و احقاق حقوقشان هیچگاه در  
مقابل ظلم و ستم و تورم روزافزون،  

گزارش دیگری  ". ساکت نخواهند نشست 
از شمار باالی دستگیر شدگان خبر میدهد   

نفر    ۶۰۰ تا    ۵۰۰ و  گفته میشود حدود   
نیروی امنیتی با انواع و اقسام ادوات  
سرکوب از داخل مترو تا جلوی مجلس را  
قرق کرده بودند و در میان آنها تعداد  

 

شهر   ۱۲ تجمع سراسری بازنشستگان در    
 رئیسی حیا کن، مملکتو رها کن 

گروههایی از رنگین کمانی ها و  
فعالین از این گروهها طی بیانیه ای  
حمایت خود را از منشور بیست تشکل  

در بخشی از این بیانیه نوشته  . اعالم کردند 
و در ادامه    ۱۴۰۱ در بهمن  :"شده است 

های انقالب برای زن زندگی    پیشروی 
آزادی، منشور مطالبات حداقلی بیست  
نهاد و تشکل مستقل صنفی و مدنی در  

این منشور در  . ایران منتشر شده است 
بند، سرفصل مطالبات و    ۱۲ چارچوب  

آمال انقالب برای پایان دادن به هر گونه  
دیکتاتوری از جامعه ایران را مطرح و به  
صورت فراگیری ضرورت آزادی و برابری  

های جامعه اعم از کارگران،    تمامی بخش 
افراد  (ها    کمانی   مزدبگیران، زنان و رنگین 

را  ) و کوئیر     همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس 
روی میز جامعه و انقالبی که در آن جاری  

 . است، قرار داد 
یک بخش مهم و پیشرو این منشور که  
نویدبخش تحوالت جدی در جنبش دفاع  

ها در ایران    کمانی   از حقوق انسانی رنگین 
است، بندی از آن است که به رفع همه  
تبعیضات جنسی و جنسیتی اختصاص  

امحا  »در بند چهارم این منشور، از  . یافته 
های    و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم 

های    آمیز علیه تعلقات و گرایش   تبعیض 

جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن  
کیو      تی     بی     جی     ال "کمانِی    رنگین     جامعه 

زدایی از همه تعلقات    ، جرم "پالس     ای     آی 
صحبت به میان می   «  و گرایشات جنسیتی 

قید شدن چنین بندی در میان  .  آید 
ها،    ترین مطالبات این تشکل   سرفصل مهم 

سو نشانگر پیشروی جامعه ایران و    از یک 
های پیشاهنگ آن در زمینه    تشکل 
های جنسی و جنسیتی بوده و از    آزادی 

سوی دیگر تاثیرگذاری جنبش  
کمانی در فضای سیاسی ایران را    رنگین 

چنان بر    دهد که مهر خود را آن   نشان می 
توان با    تحوالت جامعه زده که امروز می 

ها، به    کمانی   قاطعیت گفت، آزادی رنگین 
های اصلی محک    یکی از شاخص 

خواهی نیروهای سیاسی تبدیل شده    آزادی 
 . ".است 

در بخش پایانی این بیانیه چنین آمده  
نظر به این توضیحات، ما جمعی  :"است 

های    ها و تشکل   از فعالین، نهادها، سازمان 
، ضمن اعالم همبستگی    کمانی   رنگین 

مجدد با کارگران، معلمان، زنان،  
بازنشستگان، دانشجویان و سایر  

های مترقی جامعه، حمایت صریح    جنبش 
و قاطع خود را از منشور مطالبات حداقلی  

 

 

های صنفی و مدنی در ایران   ها از منشور مطالبات حداقلی تشکل   کمانی   بیانیه حمایت رنگین   

۹ صفحه    

 . ماموران امنیتی زن نیز زیاد بوده است 
حزب کمونیست کارگری از مبارزات و  
خواستهای بازنشستگان حمایت کرده و  
ضمن محکوم کردن سرکوبگری های  
حکومت بر آزادی فوری و بدون قید و  
شرط بازنشستگان دستگیر شده تاکید  

روز گذشته همانطور که قبال نیز  . دارد 
گزارش کردیم بازنشستگان مخابرات برای  
چندمین بار در روزهای اخیر در اعتراض  
به وضع بد معیشتی و برای پیگیری  
خواستهایشان  تجمع داشتند و طبق  

  ۱۴ آخرین گزارشات این تجمعات  در  
شهر  تهران، همدان،  اردبیل، بندر عباس،  
خرم آباد، کرمانشاه، بندرعباس، اصفهان،  
مشهد، اراک، کرمان، زنجان، تبریز،  

با اقتصاد ورشکسته  .  سنندج برگزار شدند 
و به گل نشسته جمهوری اسالمی،  
بازنشستگان زیر فشار گرانی کمرشکن با  
مشکالت جدی مواجهند و دائما صدای  

اجرای  . اعتراض خود را بلند کرده اند 
همسان سازی و افزایش حقوقها متناسب  
با رشد هر روزه نرخ تورم، درمان و  
تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن،  
پرداخت فوری دیون دولت به صندوق  
های بازنشستگی و پایان دادن به  
اختالسها، پایان دادن به امنیتی کردن  
مبارزات و آزادی تمامی بازداشت شدگان  
بازنشسته و معلم و دستگیر شدگان  
انقالب و داشتن حق تشکل و تجمع و  
اعتراض و تحزب از جمله خواستهایی  
است که بازنشستگان در اعتراضاتشان بر  

 .روی آنها تاکید کرده اند 
خبر دیگر اینکه روز گذشته هشتم  

اسفند تعدادی از فعالین صنفی معلمین و  
بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز برای  
تبریک و شادباش روز وکیل ، به دفتر  
فرزانه زیالبی وکیل محبوبی که همیشه  
مدافع انسانهای معترض بوده در اهواز  

فرزانه زیالبی  .  رفتند و با او دیدار کردند 
وکالت فعالین صنفی و سیاسی و همچنین  
کارگران هفت تپه را بعهده داشته و مورد  

 . احترام کارگران و معلمان است 
اعتراضات هر روزه بازنشستگان علیه  
فقر و بی تامینی، بلند شدن صدای  
اعتراض معلمان  و اولتیماتوم دادنهای آنها  
به اعتراض و نیز گسترش اعتراضات در  
مراکز کارگری بخاطر وخامت بیشتر وضع  
معیشتی موضوعات محوری اعتراض در  
کل جامعه و گسترش و تعمیق دامنه  

. انقالب علیه جمهوری اسالمی است 
حزب کمونیست کارگری، کارگران در  
تمامی مراکز کارگری را به اعتصابات  

 .سراسری فرا میخواند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ فوریه    ۲۸ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۹ 
*** 

بازنشستگان تامین اجتماعی در  
اسفند نیز در دو شهر  اهواز و شوش  ۱۴ 

 . تجمع داشتند 

 



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ١٠ 

۹ از صفحه    

به فراخوان کمپین برای آزادی کارگران  
روز اول   (Free Them Now)زندانی  

مارس کنفرانسی با شرکت نمایندگان  
اتحادیه ها و تشکلها و نهادهای مختلف  
از کشورهای کانادا، انگلیس، فرانسه،  
ایران، عراق، و آمریکا در حمایت از  

تشکل بصورت اینترنتی  برگزار    ۲۰ منشور  
کنفرانس به زبانهای انگلیسی و  . شد 

فارسی برگزار گردید و بطور زنده از  
تلویزیون کانال جدید و مدیای اجتماعی  

میثم عتیق از کانال جدید  .  پخش گردید 
اداره کننده این کنفرانس و بهرام سروش از  
کمپین بایکوت جمهوری اسالمی یکی از  
سخنرانان بود  که در ترجمه صحبت ها به  

فری دم  . فارسی و انگلیسی کمک میکرد 
ناو از کانال جدید و بهرام سروش  

 .صمیمانه قدردانی میکند 
در ابتدای کنفرانس شهال دانشفر  
سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران  

با خوشامد   (!Fee Them Now)زندانی  
به سخنرانان، در مورد اهمیت منشور  

تشکل سخنرانی    ۲۰ خواستهای حداقلی  
تشکل به عنوان یک    ۲۰ کرد و  ازمنشور  

منشور اجتماعی و پالتفرم اتحاد صفوف  
مردم در انقالب زن، زندگی آزادی و  

و  . بازتاب وسیع اجتماعی آن صحبت کرد 
آنرا منشوری خواند که صدای اعتراض  
جامعه برای پایان دادن به صد سال  

استفان ون  . دیکتاتوری و استثمار است 
سیچوفسکی دبیر کل شورای اتحادیه های  

از   (VDLC)کارگری در ونکوور و حومه  
حقوق شهروندی در ایران دفاع کرد و  
حمایت اتحادیه خود را از منشور اعالم  

سعید نعما دبیر فدراسیون اتحادیه  . نمود 
های کارگری عراق نیز در یک سخنرانی به  
زبان عربی که به فارسی و انگلیسی ترجمه  

شد گفت حکومت اسالمی حقوق پایه  
ای کارگران و مردم را پایمال میکند و باید  
محکوم شود و این منشور گامی در راه  

پیتر تاچل چهره شناخته  . آزادی مردم است 

شده مدافع حقوق انسانی و حقوق رنگین  
کمانی ها در انگلستان، از منشور دفاع  
کرد و بر بایکوت جهانی جمهوری  
اسالمی تاکید نمود و از دولت انگلستان  
به خاطر تحمل جمهوری اسالمی انتقاد  

جودی فیپس معاون دبیرکل اتحادیه  . نمود 
خدمات عمومی بریتیش کلمبیا نیز  
جمهوری اسالمی را به خاطر پایمال  
کردن حقوق کارگران و مردم محکوم کرد و  
گفت اگر من در ایران بودم به خاطر همین  
فعالیتهای اتحادیه ای دستگیر و زندانی و  

او گفت قرار است به  . شکنجه میشدم 
اجالس کمیسیون مقام زن برود و در آنجا  
صدای انقالب زن، زندگی ، آزادی خواهد  

شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه  . بود 
برای آزادی زندانیان سیاسی بر اهمیت  

تشکل تاکید کرد و از آن دفاع    ۲۰ منشور  
. نمود و به حمایت از آن فراخوان داد 

، اتحادیه  ۸۰۳ مسعود ارژنگ دبیر لوکال  
کارکنان عمومی بریتیش کلمبیا، بخش  
خدمات بهداشتی اجتماعی نیز از منشور  

دفاع کرد و گفت این منشور پایه های  
محکمی را برای احقاق حقوق کارگران و  

اریک لرنر فعال سیاسی  . مردم طرح میکند 
چپ از ایاالت متحده آمریکا از بند بند  

منشور دفاع نمود و گفت که سازمان  
لوگزمبرگیستها قطعنامه ای را در دفاع از  

تشکل در دست تهیه و    ۲۰ منشور  
فرهاد میرزایی از معلمان  .  تصویب دارد 

ایران و عضو کانون صنفی شورای  
فرهنگیان که امضا کننده منشور است، از  
منشور حمایت کرد و از حقوق انسانی  

حسن  . تک تک مردم و معلمان دفاع نمود 
صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه  
اعدام نیز از منشور به طور قاطعی دفاع  
کرد و گفت دفاع منشور از لغو مجازات  

. اعدام بویژه بسیار در ایران مهم است 
لورن ژولی از کمیته سندیکالیستهای  
فرانسه و عضو س ژ ت متاسفانه بدلیل کار  
عاجلی که برایش پیش آمد نتوانست در  
کنفرانس بمانند و سخنان خود را ارائه دهد  
اما در پیام کتبی خود  گفت ما از منشور  
حداقلی تشکلها دفاع میکنیم و در انتشار  

بهرام سروش هماهنگ  . آن تالش داریم 
کننده کمپین بایکوت جمهوری اسالمی  

تشکل را مورد    ۲۰ نیز جایگاه مهم منشور  

تاکید قرار داد و آنرا یک گام مهم و  
تاریخی در انقالب زن زندگی آزادی نام  

راحله راحمی پور یکی از زنان  . برد 
دادخواه در ایران جنایات جمهوری  
اسالمی را محکوم نمود و از منشور برای  
گامی برای خالصی از این شرایط جهنمی  

کاظم نیکخواه مسئول روابط بین  . اسم برد 
المللی کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
آخرین سخنران بود و ضمن جمعبندی  
آخر مباحث کنفرانس و تشکر از حضور  
شرکت کنندگان در کنفرانس و کانال جدید  
و زحمات بهرام سروش  عالوه بر اهمیت  
نکات مطرح شده در کنفرانس گفت این  

بلکه  . منشور اختراع هیچ تک نفری نیست 
یک منشور اجتماعی است، از دل جامعه  
برخاسته است و به انقالب زن زندگی  

طی کنفرانس متن  .  آزادی تعین میبخشد 
منشور بصورت کلیپ  با زیر نویس  
انگلیسی پخش شده و در آخر کلیپی که   
از سوی کمپین موزیک برای ایران که در  
آن پنجاه گروه موزیک از انگلیس و چند  
کشور دیگر اعالم کرده اند که درآمد یکی  
از ترانه های خود را به صندوق حمایت از  
کارگران اعتصابی و کارگران زندانی در  
ایران اهدا میکنند همراه با اسم این  

کنفرانس حمایت از  . گروهها پخش شد 
منشور یکی از مجموعه اقدامات کمپین  
برای آزادی کارگران زندانی در دفاع از  
منشور است و ما این تالشها و کارزار برای  
تقویت منشور خواستهای حداقلی  

 . تشکلها را ادامه خواهیم داد 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
(Free Them Now) 

 ۲۰۲۳ مارس    ۲ 
 

 

تشکل با موفقیت برگزار شد   ۲۰ در حمایت از منشور  " فری دم ناو  "کنفرانس    

 

کنیم    بیست تشکل داخل کشور اعالم می 
و برای گسترش هر چه بیشتر این مطالبات  

های مردم، نهایت تالش و    در میان توده 
 ."توان خود را به کار خواهیم بست 

به  (های امضاکننده    نهادها و تشکل 
تشکل  .  ۱ :  ترتیب حروف الفبا 

سازمان ایران پراید  . ۲ کمانان ایرانی    رنگین 
و      شبکه لزبین ( رنگ    شش .  ۳ 

صفحه  .  ۴ )   ترنسجندرهای ایران 
نهاد  .  ۵ فرهنگسازی ترنس، پرستو   

 کوئیرکده 
مهران  . ۱ : افراد و فعالین امضاکننده 

حمیدی، همجنسگرا، فعال سیاسی و  
پریسا شاهی ،  . ۲ کمانی     جنبش رنگین 

ترنس و فعال حقوق ترنس و رنگینکمانی  
آوات  . ۴ عسل عباسیان، فعال کوییر  . ۳ 

 

...ها از منشور    کمانی   بیانیه حمایت رنگین     
. ۵ کمانی     پوری، حامی جنبش رنگین 

کمانی    ویگن صدر، حامی جنبش رنگین 
علی  . ۷ علی عرفانیان، همجنسگرا   . ۶ 

عارفی، همجنسگرا و فعال حقوق  
شاون  .  ۸ ها    کمانی   پناهندگان و رنگین 

شیرازی، فعال سیاسی و حقوق  
آرتمیس فدایی  .  ۹ ها    کمانی   رنگین 

، فعال سیاسی و جنبش  )کوب   زرین (
میرا قائمی، ترنس و  . ۱۰ کمانی    رنگین 

نیما یاجم، فعال کوئیر  . ۱۱ فعال کوییر  

سوگند، ترنس و فعال سیاسی و  . ۱۲ 
مهسا تهرانی،  . ۱۳ کمانی    جنبش رنگین 

عقیل  . ۱۴ کمانی    ترنس و فعال رنگین 
عبیات، همجنسگرا و فعال جنبش  

یاور برادران  .  ۱۵ کمانی    رنگین 
. ۱۶ خسروشاهی، فعال سیاسی و کوئیر  

فرید آشنا، همجنسگرا و حامی جنبش  
 کمانی   رنگین 



 ٧٦٩  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

مارس روز جهانی زن،    ۸ در آستانه   
دختران مدارس بمباران شیمیایی می  

 . شوند 
دختران سکوت شکسته، دختران  

  ۸ آفتاب،دختران به حاشیه رانده شده،   
مارس روز جهانی زن بر شما پیروز باد، بر  
شما که به مانند کارگران نساجی نیویورک  
که برای رهایی از تبعیض، ستم و استثمار  
دست به اعتصاب زدند و به خیابان آمدند  
و  توسط عامالن و محافظان جهالت و   

 .سرمایه مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند 
این ستم و استثمار همچنان ادامه   
تبعیض و نابرابری، اسید پاشی، جدا  .دارد 

سازی زنان و مردان،سربریدن و خودکشی  
دادن زنان،  ممانعت از تحصیل در بعضی  
از رشته ها، سهمیه بندی در دانشگاه و  
تفکیک جنسیتی، محدود کردن تحصیل  

برای زنان و ممانعت در داشتن و عدم   
دسترسی به  بسیاری از مشاغل،تحمیل  
پوشش و حجاب اجباری، وادار کردن  
دختران به ازدواج های اجباری، کودک  
همسری، تبعیض و نابرابری نسبت به  
زنان، غیره و غیره و امروز حمله شیمیایی  

" به مدارس دخترانه توسط نیروهای  
نشان از آن دارد که جنایت  " !! خودسر 

 .ادامه دارد 
دختران آفتاب و امید و رهایی بعد از   

قتل حکومتی ژینا، به خیابان آمدند و فریاد  
خفته در سینه ها به صدا در آمد و با شعار  
ژن ژیان ئازادی،  صحنه دیگری از مبارزه  

 .را رقم زدند 
اما  " خودسر " نیروهایی تحت عنوان      

سازمان داده شده و برخوردار از حمایت    
دولتی، اطالعاتی و امنیتی، بر آن است که  

حرف کلیدی این منشور این است که  
میخواهد به  بیش از صد سال ظلم و ستم  
و استثمار در ایران پایان داده شود و  
میگوید این مردم دیگر اجازه نمیدهند  
کسی از باالی سر جامعه تصمیم بگیرد و  
در آن بر حاکمیت خود مردم و شوراها  

خواستهای حداقلی این منشور  . تاکید دارد 
خواستهایی بنیادی و فرامینی از سوی مردم  

در دفاع از حقوق زن و  . است علیه اعدام 
همه بخش های جامعه و برای وسیعترین  
آزادی های سیاسی در جامعه و بر توقف  

.  اعدام ها و آزادی همه زندانیان تاکید دارد 
به این اعتبار این منشور پرچم  اتحاد  

این منشور نشان  . صفوف انقالب است 
دهنده بلوغ  و  در عین حال عمق انقالب  

 . جاری در ایران است 
تشکل در کنار فراخوان    ۲۰ منشور  

  ۵۲ های سازمانیافته اعتراضی از سوی  

تشکل از دانشجویان و جوانان انقالب  
محالت و فعالین دفاع از حقوق زن و  
نهادهای اجتماعی نشانگر عمق و   

از جمله  . رادیکالیسم این انقالب است 
همین امروز در آستانه روز جهانی زن،  
هشت مارس این منشور مهر خود را به  

  52این روز هم خواهد زد و ما با فراخوان  
تشکل برای گرامیداشت سراسری روز  
جهانی زن یعنوان روزی در ادامه انقالب  

آخر سخن من در مورد کارازار  . هستیم 
. بایکوت جهانی جمهوری اسالمی است 

فری دم ناو پتی شنی با تاکید بر این نکته  
از همگان  .  مهم انتشار داده است 

میخواهم به این کارزار بپیوندند و صدای  
 . این اعتراض در جهان باشند 

 
 . زنده باد انقالب زن ، زندگی، آزادی 

انتقام خود را از دختران آفتاب و امید  
نه حجاب اجباری و کودک   . بستاند 

همسری، نه راندن زنان به گنج آشپزخانه و  
ظرف شستن، نه اسید پاشی، نه تفکیک  
جنسیتی، نه سهمیه بندی و نه شلیک  
گلوله جنگی و پالستیکی، نه تجاوز، نه   
کور کردن و زندانی کردن ، دختران آفتاب  
و امید، هیچ کدام نتوانسته است عزم  

 .راسخ زنان برای رهایی را خاموش سازد 
دختران و پسران این سرزمین تصمیم   

گرفته اند همراه و همصدا برای زندگی  
خود تصمیم بگیرند، آنها مصمم هستند  
باید نوع دیگری زیست و باور دارند که  
زندگی شایسته حق آنهاست، باور دارند  
که کسی نمی تواند برای تن و جان آنها  
تصمیم گیرنده باشد، باور دارند به خود  
رهایی از هر نوع ستم وتبعضی و  

سندیکای کارگران نیشکر   .  استثماری 
هفت تپه ضمن محکوم کردن حمله  
شیمیایی به مدارس دخترانه، در اعتراض  

اسفند    ۱۶ به این جنایت  از فراخوان  
 .حمایت خود را اعالم می دارد 

درود بر دختران پایان انتظار، درود بر   
دختران موسم رهایی،درود بر استقامت  

مردان در      شما، برقرار باد برابری زنان و 
 .تمامی شئونات زندگی 

زنان و مردان تحت ستم و زحمتکش،   
در برابر این توحش  و نسل کشی نباید  
سکوت کرد، حمله شیمیایی به نیمی از  

 .حمله به بشریت است ) زنان ( جامعه 
 ی شورایی   زن زندگی آزادی، اداره 

 ۱۴۰۱ اسفند    ۱۲ 
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 برگرفته  از مدیای اجتماعی 

من شهال دانشفر سخنگوی  فری دم  
) کمپین برای آزادی کارگران زندانی (ناو  

سالم میکنم به شرکت  کنندگان در   . هستم 
این کنفرانس و به همه کسانی که بحث  

.  های آنرا بصورت آنالین دنبال میکنند 
فری دم ناو  این کنفرانس را در حمایت از  

تشکل صنفی، مدنی در ایران    20منشور  
متشکرم از شما که  . برگزار کرده است 

دعوت ما را پذیرفتید و در این کنفرانس  
  ۲۰ خوشبختانه منشور  . شرکت کردید 

تشکل با موجی از حمایت و همبستگی  
در همین روزهای اخیر  . روبرو شده است 

اتحادیه های کارگری در دانمارک اعالم  
شورای اتحادیه های  .  حمایت کردند 

Vکارگری   D L C و اتحادیه کارگران   
خدمات عمومی  بی سی جی یو در   
بریتیش کلیمیا در کانادا و فدراسیون  
اتحادیه های کارگران درعراق هم از این  
منشور حمایت کرده و نمایندگان آنها  

. امروز در این کنفرانس شرکت دارند 
نهاد کمیته بین المللی علیه    ۹ بعالوه  

اعدام،  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان  
سیاسی، نه به تابو، فدراسیون پناهندگی،  
کمپین بایکوت جمهوری اسالمی، حق  
زن، اکس مسلم اسکاندیناوی، کودکان  
مقدمند و فری دم ناو با هم در بیانیه  

و  . مشترکی از منشور حمایت کردند 

در  . لیست چنین حمایتهایی وسیع است 
نشکل از دانشجویان و جمع    ۱۸ ایران هم  

های انقالبی جوانان بصورت مشترک و  
نهادهایی از مدافعین حقوق زن و جمع  
هایی از جونان محالت بصورت مستقل  

بعالوه  از  . از این منشور پشتیبانی کرده اند 
سوی احزاب و نیروهای سیاسی مختلف  

.  این منشور مورد حمایت قرارگرفته است 
ازجمله حزب کمونیست کارگری و  

اینکه این منشور با  .  احزاب دیگر چپ 
چنین بازتاب و  استقبالی روبرو شده دلیل  
روشنش اینست که یک پایه قوی اجتماعی  

به  خاطر اینکه بطور واقعی این  . دارد 
منشور خواستهایی نیست که صرفا بر روی  

بلکه جنبش های  .  کاغذ آمده است 
. اجتماعی قدرتمندی پشت سر آن است 

بندهای آن شعارهای کف خیابانی بوده و  
بارها در تجمعات اعتراضی کارگران،  
معلمان، بازنشستگان و بخش های  

بندهای  . مختلف جامعه جاری شده است 
آن موضوع اعتراض همه مردم در انقالب  

به این  اعتبار  . زن، زندگی، آزادی است 
تشکل ارائه    ۲۰ این منشور فقط  گفته های  

بلکه منشور انقالب  . دهنده آن نیست 
این منشور قطب رادیکال و  . جاری است 

درصدی    ۹۹ چپ جامعه، و به یک معنا  
یک  . های جامعه را نمایندگی میکند 

 

تشکل   ۲۰ سخنرانی شهال دانشفر در حمایت از منشور    

 

اسفند    ۱۶ حمایت از فراخوان  / حمله شیمیایی به دانش آموزان دختر جنایت است    



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ١٢ 

 فرهاد میرزایی معلمی از ایران 
. من فرهاد میرزایی یک معلم هستم 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
فرهنگیان تشکل ما معلمان و از  امضا  
کنندگان منشور مطالبات حداقلی  

مدنی ایران      های مستقل صنفی و   تشکل 
این  . است  که بیست امضا کننده دارد 

ما  . منشور خواستهای حداقلی ما معلمان 
ما که سالهاست  . کارگران و ما مردم است 

برای داشتن حداقل ها می جنگیم و چیزی  
جز فقر بیشتر و  بی تامینی بیشتر نصیب  

در این منشور  تاکید ما  . ما نشده است 

معلمان، ما کارگران و ما مردم  که زخم  
خورده هستیم و یک قرن است که بدبختی  
و فالکت می کشیم اینست که دیگر اجازه  
نمیدهیم کسی از باالی سر جامعه بر  

ما  . سرنوشت و زندگی ما حاکم شود 
میخواهیم تنها  با اتکا به نیروی خود و  
شوراهایمان بر سرنوشت و زندگی و  

.  کارمان رقم بزنیم  ما جامعه ای  .
. میخواهیم که در آن استثمار نباشد 

سرکوب و زندان و   . تبعیض طبقاتی نباشد 
جامعه ای که در آن کسی  . اعدام نباشد 

ما  . بخاطر عقیده واعتراض زندانی نشود 

میخواهیم  همین امروز فوری همه  
. همکاران زندانی، همه کارگران زندانی  

همه انسانهایی که بخاطر فریاد زن،  
زندگی ، آزادی و  در اعتراض به قتل مهسا  

ما  . امینی به خیابان آمدند آزاد شوند 
میخواهیم تمامی زندانیان سیاسی آزاد  

و اعدامها متوقف و بساط اعدام از  . شوند 
داشتن یک زندگی  .  جامعه بر چیده شود 

پر از رفاه، شادی و آسایش و امن که در آن  
هیچکس دغدغه گذران معاش نداشته  

من از مدافعین سر  .  باشد حق ماست 
سخت منشور هستم و آنرا پالتفرمی برای  
پیشبرد اعتراض خود میدانم و  از همه  

 .مردم میخواهم به این منشور بپیوندند 

 

متن سخنان فرهاد میرزایی از معلمان معترض از  
 ایران در کنفرانس حمایت از منشور  

من راحله راحمی پور عضوی از  
خانواده هایی  . خانواده های دادخواه هستم 

که عزیزانمان بدست حکومت به قتل  
رسیدند و نه می بخشیم و نه فراموش  

من  میخواهم از فرصت شرکت  . میکنیم 
دراین کنفرانس استفاده کنم و حمایت و  
پشتیبانی گرم  خودم را از منشور  

مطالبات      خواستهای حداقلی منشور 
    های مستقل صنفی و   حداقلی تشکل 

این منشور صدای  . مدنی ایران اعالم کنم 
ما مردم است وقتی  که در بندهایی از آن  

قید و شرط همه    از آزادی فوری و بی 
زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت  
سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی  
آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات  

وقتی که بر  لغو  . مردمی صحبت میشود 
فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات  
مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم  
شکنجه روحی و جسمی تاکید میکند و  

وقتی از نقطه پایان گذاشت بر تاریخ  
ماندگی و در حاشیه    یکصد سال عقب 

ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و  
ما  . مرفه و آزاد در ایران، صحبت میکند 

مردم در ایران با فریاد زن، زندگی، آزادی،   
آزادی و برابری و زندگی ای درخور  انسان  

از همین را باز هم تاکید  .  میخواهیم 
میکنم که من به عنوان صدایی از درون  
خانواده های دادخواه از منشور بیست  

 . تشکل حمایت و پشتیبانی میکنم 
*** 

راحله راحمی پور  از خانواده های  
دادخواه، خواهر جان باخته حسین راحمی  
پور که به ناپدید سازی قهری برادر و نوزاد  

 .برادرش اعتراض دارد و دادخواه است 
حسین راحمی پور یکی از فعاالن  
سیاسی بود که در دو دوره حکومت پهلوی  
و جمهوری اسالمی زندانی سیاسی بود و  

 اعدام شد ۱۳۶۳ در شهریور سال  

 

متن سخنرانی راحله راحمی پور در کنفرانش کمپین  
 برای آزدی کارگران زندانی  

با درود به همه شما سخنرانان گرامی و  
 .  حمایت شما از منشور و از فری دم ناو 

نکات بسیار مهم و ارزشمندی مطرح  
شد که به تقویت جنبش دفاع از منشور  

ما این نکات را قطعا  . بسیار کمک میکند 
برای ادامه کار و حمایت و تقویت  

 . محورهای منشور مد نظر قرار خواهیم داد 
امیدوارم که این کنفرانس باعث شود  
که همه ما با هم در ارتباط تنگاتنگتری  
برای تقویت انقالب زن زندگی آزادی کار  
کنیم و به تقویت و انتشار محورهای  

ما با  . منشور در سطح جهان کمک کنیم 
 . همه شما عزیزان در ارتباط خواهیم ماند 

یک موضوع دیگر که من میخواهم  
مطرح کنم و از شما خواهش کنم اینست  
که ما از سالها پیش جنبش اخراج  
جمهوری اسالمی از آی ال او را دنبال  

طوماری را به تازگی راه اندازی  . میکنیم 
کرده ایم که لینکش را اینجا میگذاریم یا  
برایتان ارسال میکنیم امیدوارم بتوانید آنرا  
وسیعا توزیع کنید که شمار بسیار بیشتری  

 . آنرا مضا و حمایت کنند 
این را هم مجددا در ادامه بحثها تاکید  

تشکل    ۲۰ کنم که نقطه قوت منشور  
از  . اینست که یک منشور اجتماعی است 

دل جامعه آمده ، از قلب انقالب زن  
زندگی آزادی برخاسته است و حمایت و  
همراهی بسیار وسیعی را جلب کرده  

این جنبه کلیدی در مورد این  . است 
منشور است که آنرا به یک متن تاریخی  

این منشور اختراع هیچ تک  . تبدیل میکند 
منشور انقالب  . نفر و تک سازمان نیست 

منشوری است که از دل انقالب و  . است 
جامعه برخاسته و به انقالب تعیین  
میبخشد و راه را برای ادامه آن هموار  
میکند و در عین حال صفوف انقالب را  
پاالیش میدهد و مانع تحریف جنبش و  
خیزش مردم توسط جریانات راست  

 میشود 
.  این یک منشور تاریخی و مهم است   

ما کارها و اقدامات زیادی را برای ادامه  
به همبستگی و  . انقالب الزم داریم 

حمایت بسیار وسیعی در سطح جهان نیاز  
داریم و امیدوارم دست در دست هم این  

. امر تاریخی را با موفقیت به پیش ببریم   

 

سخنرانی کاظم نیکخواه در  
  ۲۰ کنفرانس حمایت از منشور  

 تشکل  

منشوری که از دل  
 انقالب برخاسته است 

 



 ٧٦٩  شماره  -ششم دوره   ١٣     كارگر كمونيست 

کمیته های سندیکالیست انقالبی میراث  
. را تداوم می بخشند  CGTجریان موسس  

این جریان به ساخت عینی سوسیالیسم از  
طریق خودمختاری طبقه کارگر سازمان  

 یافته در اتحادیه ها، اتحادیه های صنفی، 
انجمن های فرهنگی، ورزشی، کمک  

همه این  . های متقابل و غیره تالش دارد 
ساختارها باید برای دستیابی به آرمان های  
ما یعنی رفاه، آزاد، و همبستگی با یکدیگر  

 .همکاری کنند 
ما علیه فرقه گرایی هستیم و  : جبهه متحد 

هر زمان که ممکن باشد یک استراتژی  
جبهه متحد از جریانات مختلف را دنبال  
میکنیم تا همه سازمان هایی که مدعی  
منافع و مصالح کارگران هستند را در ورای  

 اختالفات 
 .استراتژیک متحد کنیم 

بنابراین، بنظر ما انتشار یک منشور مشترک  
از جانب اتحادیه های صنفی و سایر  

، ابتکار  )در ایران (های مردمی    سازمان 
 .رسد   بسیار مهمی به نظر می 

ما انترناسیونالیست  :  انترناسیونالیسم 
هستیم و ماه هاست که با توجه به شرایط  

 پیش از انقالب ایران به دنبال حمایت از 
سازمان های نماینده طبقه کارگر و  
همچنین اپوزیسیون مردمی در ایران  

فعاالن ما در فرانسه در کنار  . هستیم 
. مخالفان و تبعیدیان تظاهرات میکنند 

مهمتر از همه، ما می خواهیم به شجاعت  
زنان و مردانی که ماه هاست در ایران به  

. حرکت در آمده اند، درود بفرستیم 
واقعیت خیزش در کشوری که در آن  

آمیز    دولت و سرکوب بسیار خشونت 
. است، بسیار سمبلیک و امید بخش است 

دهد امکان تعرض    نمونه ای که نشان می 
 این جسارت پیام امیدی . وجود دارد 

برای کارگران فرانسوی در مبارزه کنونی آنها  
. برای دفاع از حقوق بازنشستگی نیز دارد 

به همین دلیل است که مبارزه شما مبارزه  
بنابراین ما صمیمانه  .  ما نیز هست 

 امیدواریم که مبارزه شما پیروز شود و الگو 
و الهام بخش در سراسر جهان، در همه  
کشورهایی که مظلومان در آرزوی عدالت  

پویایی و پیروزی یک  . هستند، قرار گیرد 
 .انقالب همیشه بازتاب بین المللی دارد 

در همه کشورها، کارگران  . دهد   سوق می 
در حال مقابله با حمالت سرمایه داری  

اما این مبارزات به روشی هنوز  . هستند 
 بدون چشم 

ً
اندازی از    یکپارچه و عمدتا

جایگزین مثبت برای حمالت میلیاردرها  
اغلب این یک جنبش  . رخ داده است 

اعتراضی است، تا مبارزه برای رسیدن به  
منشور هسته اصلی  .  الترناتیو مناسب 

آلترناتیوی را فراهم می کند که کارگران در  
سطح جهانی می توانند پیرامون آن متحد  

این منشور در پاسخ به تخریب  . شوند 
زندگی کارگران توسط سرمایه داری،  
مصادره داراییهای افراد و مؤسسات  
خصوصی را که ثروت اجتماعی مردم را  

اند راه نشان میدهد و برای    تصاحب کرده 
آمده در جهت    دست     استفاده از ثروت به 

های    نوسازی و بازسازی آموزش، صندوق 
زیست پاسخ روشن    بازنشستگی، محیط 

. و برای رفع نیازهای زحمتکشان . میدهد 
 !آنچه را دزدیده اند پس بگیر : ما می گوییم 

اینجا در ایاالت متحده، حاکمان می  
گویند که هیچ پولی برای دستمزدهای  
باالتر، برای آموزش، برای مسکن، برای  

اما   -مراقبت های بهداشتی وجود ندارد  
در اینجا سه تریلیون دالر پول عمومی  
 از صندوق ذخیره فدرال رزرو،  

ً
مستقیما

بانک مرکزی ایاالت متحده، به شرکت ها  
و کارتل ها و صاحبان میلیاردر آنها داده  

توانیم حول این منشور گرد هم    ما می . شد 
ها را پس بگیریم تا یک    بیاییم تا آن تریلیون 

توسعه عظیم توسط دولت برای  
ها و خدمات حیاتی برای    زیرساخت 

های بهداشتی،    آموزش رایگان، مراقبت 
این در کل  . مسکن و انرژی را تامین کنیم 

 . دنیا صادق است 
منشور خواهان حقوق برابر برای همه،  
پایبندی بی قید و شرط به تمام حقوق زنان  
بر بدن آنها، عدم محدودیت در حق  
اعتصاب، سازماندهی و اعتراض، و پایان  

ما  . دادن به تمام اقتدارگرایی مذهبی است 
باید همه اینها را در ایاالت متحده و در  

همانطور که  .  همه جا مطالبه کنیم 
لوکزامبورگ بیش از یک قرن پیش نوشت،  

ای قدرت خود را از    روند اعتصاب توده 
تر    تر و بزرگ   های بزرگ   متحد کردن بخش 

ی کارگر در پشت منافع مشترکشان    طبقه 
ای    کسب میکند و میلیاردها نفر را به طبقه 

گذاری    پیوندد که قادر به پایه   انقالبی می 
این منشور گام  . مجدد جامعه هستند 

بزرگی در پیشبرد این اتحاد در مقیاس  
های    ما باید گام . جهانی امروز است 

ملموسی به سوی روزهای اقدام جهانی در  
پشت این منشور برداریم که بتواند دامنه آن  
را افزایش دهد تا زمانی که به جنبشی  

 .قدرتمند برای پیروزی تبدیل شود 

من اریک لرنر هستم، یکی از اعضای  
  ILNشبکه بین المللی لوکزامبرگیست،  

در ایاالت متحده، نزدیک شهر نیویورک،  
یک   ILN. کار و سازماندهی می کنم 

گروه از فعاالن است که در بیش از یک  
دوجین کشور مستقر هستند و در امتداد  
خطوط کلی که توسط رزا لوکزامبورگ  

ما مجله  . ترسیم شده سازماندهی می کنند 
 .اعتصاب جمعی را منتشر می کنیم 

من می خواهم با خواندن قطعنامه ای  
که به اتفاق آرا در مورد این منشور به  

 .تصویب رساندیم، شروع کنم 
فوریه، ائتالف گسترده ای از    ۱۶ در  "

سازمان ها که مبارزات انقالبی در ایران را  
ماده ای    ۱۲ رهبری می کنند، منشور  

. خواسته های حداقلی را تصویب کردند 
این یک گام تاریخی رو به جلو در یک  
ضد حمله جهانی طبقه کارگر است، اولین  
بار در قرن حاضر که گروه هایی که برای  
سرنگونی یک رژیم سرمایه داری مبارزه  
می کنند پشت مجموعه ای از مطالبات  

این منشور هسته اصلی  . متحد می شوند 
آلترناتیو طبقه کارگر را در مقابل تعرض به   
زنان، ستم مذهب سیاسی، حمالت به  
حقوق طبقه کارگر و استانداردهای زندگی  
و سرقت گسترده منابع عمومی توسط  

این منشور می  . میلیاردرها، مطرح می کند 

تواند به مبارزات ما در سطح جهانی به کار  
 .گرفته شود و به روند اتحاد ما کمک کند 

در مقدمه منشور، ائتالف  
لوگزمبریست از همه مردم جهان  
درخواست می کند که نه تنها این خواسته  
ها را مورد حمایت قرار دهند، بلکه آنها را  

از همه  : "در مبارزات خود به کار گیرند 
مردم شریفی که قلبشان به آزادی، برابری و  

پرچم  . رهایی متعهد است، می خواهیم 
های مبارزه برای    ها را تا قله   این حداقل 

آزادی، از کارخانه و دانشگاه گرفته تا  
ها و در صحنه جهانی به    مدارس و محله 

 .دوش بکشیم 
المللی لوکزامبورگیست به    شبکه بین 

عنوان اولین گام در پاسخ به ندای فوری  
جنبش انقالبی ایران، این منشور حداقلی  

کند و از سایر    مطالبات را تأیید می 
خواهد تا این    های طبقه کارگر می   سازمان 

منشور را تأیید کنند و در مورد چگونگی  
عملی کردن آنها در مبارزات در کشورهای  

 ."خود گفتگو و بحث کنند 
این تصمیم ماست به نظر خود من،  
این منشور جدید برای طبقه کارگر جهانی  
حیاتی است، زیرا شروع به پرداختن به  
نیاز به یک آلترناتیو متحد کننده برای  

کند که    داری می   بار سرمایه   حکومت فاجعه 
بشریت را به سوی عصر تاریکی جدید  

 

 باید در همه جا  گرد  مواد  منشور متحد شد 
یک لرنر درکنفرانس حمایت از منشور    تشکل   ۲۰ سخنرانی ار

 

تشکل از جانب  کمیته های سندیکالیستی انقالبی    ۲۰ پیام لوران ژولی در حمایت از منشور    
)بخشی از کنفدراسیون از ث ژ ت فرانسه (  

وضعیت انقالبی مانند انقالب  : انتقال 
شما بسیار حساس است و خطر  
سازماندهی مجدد دشمن به شکل  
دیگری، حتی در صورت سقوط رژیم،  

با رفقای    ۲۰۱۰ ما در دهه  . واقعی است 
  ۲۰۱۱ خود در تونس به دنبال روند انقالبی  

رژیم در مواجهه با  . همکاری میکردیم 
تظاهرات، شورش و باالتر از همه  

با این  . اعتصابات اتحادیه ها سقوط کرد 
حال، اتحادیه ها تحول دموکراتیک و  

 .سوسیالیستی را تضمین نکرده اند 
بنابراین یک دولت فاسد و سرکوبگر به  

۱۴ صفحه    

 



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ١٤ 

 شما نهایت قدردانی من را دارید   
سعید نیما ناصر دبیر کل فدراسیون  

 اتحادیه های کارگری در عراق 

سعید نعما از امضا کنندگان کمپین  
بایکوت جمهوری اسالمی و اخراج این  

 رژیم از سازمان جهانی کار است 

اخیر زیر حکم اعدام قرار دارند و تاکنون  
 .نفر اعدام شده اند   5دستکم  

می خواهم بگویم این منشور در عین  
حال یک پالتفرم مبارزاتی علیه اعدام و  

. سرکوب ها و بی حقوقی ها در ایران است 
یک پالتفرم مبارزاتی علیه رژیمی که در  
وحشت از متشکل شدن مردم و آن  
تغییرات بنیادی که مردم ایران خواهان آن  
هستند راه دیگری جز دستگیری، بازداشت  
و زندان و شکنجه و اعدام در مقابل خود  

با پرچم    من اطمینان دارم . نمی بیند 
خواستهای انسانی و مترقی که این منشور  

گروههای مختلف مردم   برافراشته است  
هر چه بیشتر متحد خواهند شد و انقالب  

زن زندگی آزادی قدرت بیشتری خواهد  
 .یافت 

سال    44در انقالب قبلی ایران در  
پیش متاسفانه سرنگونی رژیم پهلوی  
منجر به پیروزی مردم نشد ولی من شک  
ندارم که انقالب زن زندگی آزادی با  
دخالت و حضور فعاالنه و آگاهانه جنبش  
های اعتراضی کارگران، معلمان و زنان و  

  20جوانان و دانشجویان و منشوری مثل  
تشکل امکانات بسیار خوبی برای پیروزی  

و این پیروزی به نوبه خود می تواند  . دارد 
سرآغاز مهمی در تحوالت جهانی به نفع  

 .انسانیت و جنبش کارگری باشد 

با سالم خدمت همه شرکت کنندگان  
در این جلسه و با تشکر از فری دم ناو که  
امکان برگزاری این کنفرانس را فراهم آورده  

دوستان دیگری در باره اهمیت  . است 
تشکل    20منشور مطالبات حداقلی  

در  . صنفی و مدنی در ایران سخن گفتند 
ایران حدود شش ماه است است که  
انقالبی جریان دارد که شعار اصلی آن زن  

منشور بیست تشکل  . زندگی آزادی است 
در متن این انقالب منتشر شد و در واقع  
دارد برای ما بازگو می کند که معنای شعار  

به این معنا  . زن زندگی آزادی چی هست 
به اعتقاد من منشور بیست تشکل را می  
شود مانیفست انقالب زن زندگی نام  

این منشور فی الواقع بیان کننده  . گذاشت 
بخش های   چکیده خواستهای انسانی  
از کارگران  . مختلف جامعه ایران است 

گرفته تا جوانان و زنان و جامعه رنگین  
کمانی ها و دانشجویان و بازنشستگان و  

از  . معلمان و گروههای اتنیکی تحت ستم 
همین رو برای ما جای هیچگونه شک و  
تردیدی نبود که حمایت قاطعانه خود را از  
این منشور رسما اعالم کنیم و این کار را به  
اتفاق چند نهاد دیگر و از جمله فری دم  

 .ناو انجام دادیم 
ما بسیار خوشحال شدیم که در این  

لغو فوری   منشور خیلی روشن خواست 
صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ،  
اعدام، قصاص مطرح شده بود و در بند  
دیگری هم بر مسئله آزادی بی قید و شرط  
بیان و تجمع و اعتراض انگشت گذاشته  

اینها هر دو موضوعات بسیار  . شده بود 
چرا که همانطور که می  . مهمی هستند 

دانید جمهوری اسالمی رکورددار اعدام در  
تقریبا    2021سطح جهان است و در سال  

درصد از اعدامهای توسط رژیم    54
همین االن  . اسالمی ایران اجرا شده است 

تعداد قابل توجهی از معترضین اعتراضات  

 

در کنفرانش کمپین برای    حسن صالحی  سخنرانی  
 آزدی کارگران زندانی  

 رفقای عزیز کارگر درود می فرستم 
المللی کار شامل کارگران،    سازمان بین 

شود،    ها می   کارفرمایان و دولت 
کند که از    هایی ساالنه برگزار می   کنفرانس 

هایی را    ها و توصیه   نامه   طریق آن موافقت 
کند که کشورهای عضو را ملزم    صادر می 

ها و    میثاق .  کند   ها می   به رعایت آن 
المللی وجود دارد که بیشتر    های بین   میثاق 

ها را تصریح    آنها احترام به حقوق و آزادی 
متأسفانه برخی کشورها هستند  . کنند   می 

که این حقوق و آزادی ها را زیر پا می  
گذارند و با کسانی که خواستار آن هستند  
با خشونت، دستگیری، آزار و اذیت و ترور  
برخورد می کنند و این همان چیزی است  
که در مورد فعاالن کارگری یا مدنی در  

نقض آشکار حقوق و  . عراق رخ می دهد 
اما در ایران طبق  . آزادی های صنفی است 

اطالعات داریم، نقض حقوق گسترده تر  
است بزکتر است حتی گروهی از کارگران  
صنفی را به زندان انداخت و این برخالف  
همه ستاندردها و نورمهاست، بنابراین  
سازمان جهانی کار باید در کنار کارگران  

کشورهایی که  . بایستد و آن را محکوم کند 
این حقوق و آزادی ها را زیر پا می گذارند  
و در لیست سیاه قرار بدهند و در صورت  
ادامه نقض حقوق از عضویت سازمان  

دولت ایران از مرزهای  . . اخراج بکنند 
نقض حقوق و آزادی ها فراتر رفته است،  
سازمان جهانی کار باید در قبال این نقض  

 .ها موضع گیری کند 
منشور حداقل مطالبات  »در نهایت به  

اتحادیه های مستقل کارگری و تشکل  
برخوردیم که منشور   «های مدنی ایران 

مهمی است و بیانگر آرمان های انقالب  
زن،  »ایران برای رسیدن به شعار انقالبی  

ما نیز به نوبه خود  . است  «زندگی، آزادی 
ها توده ایرانی که در    از همبستگی با میلیون 

ها را ترک نکردند    چهار ماه گذشته خیابان 
و بهترین دختران و جوانان خود را برای  
رسیدن به آنها قربانی کردند، حمایت  

 .کنیم   می 
آزادی برای همه کارگران بازداشت شده و  

 .پیروزی برای کارگران 
 !زنده باد همبستگی کارگری   

 

دبیر کل فدراسیون  متن فارسی سخنرانی سعید نعما  
 اتحادیه های کارگری عراق  

 

 .سرعت بازسازی شد 
برای شما آرزوی موفقیت در دفاع از منافع  
زنان و کل طبقه کارگر در دوره تحول  

 .بخشی که در راه است را داریم 
بنابراین ما حمایت  :  حمایت کردن 

سیاسی و اخالقی خود را به شما ارائه می  
 ما آمادگی خود را برای سازمان دادن . کنیم 

حمایت از شما به نسبت نیروهایمان  
اعالم میکنیم و اقدامات مشخص برای  

جمع آوری کمک  (تحقق این حمایت  
های مالی، تشکیل جلسات برای تبلیغ  
کردن مبارزات شما، حمایت از تظاهرات  

را در دستور قرار  ) و تجمعات و غیره 
 .میدهیم 

 
 -کمیته های سندیکالیستی انقالبی  (

 )فرانسه 

 

...پیام لوران ژولی     ۱۳ از صفحه     



 ٧٦٩  شماره  -ششم دوره   ١٥     كارگر كمونيست 

های سیاسی، اقتصادی،    تمامی عرصه 
اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و  

های    لغو بی قید و شرط قوانین و فرم 
تبعیض آمیزعلیه تعلقات و گرایشهای  
جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن  

     تی      بی   جی      ی رنگین کمانِی ال   جامعه 
، جرم زدایی از همه  "پالس     ای   کیو آی  

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

 .مردساالرانه     کنترل 
 

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

 .جسمی 
 

قید و شرط همه    آزادی فوری و بی _
زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت  
سیاسی و صنفی  و محاکمه علنی آمرین و  
عاملین سرکوب اعتراضات مردم و در  
همین راستا باید سرکوب گسترده زنان فورا  
پایان یابد  و  همه قوانین زن ستیز از جمله  
حجاب اجباری و کودک همسری لغو  

 .شود 

زنان ناموس هیچ کس نیستند و باید بر  
بدن و سرنوشت خود اختیار کامل داشته  
باشند و هر گونه خشونت بر علیه زنان  

 .پایان یابد 
ندای زنان ایران در هشت مارس  
نقالب ژینا ضمن پشتیبانی از فراخوان  

  ۵۲ اسفند از  فراخوان    ۱۶ معلمان برای  
تشکل  دانشجویان و زنان و جوانان  

اسفند    ۱۷ انقالبی برای روزجهانی زن در  
نیز حمایت میکنیم و  همه مردم  آزادیخواه  

 .را به همبستگی سراسری فرا میخوانیم 
 انقالب ژینا در  هشت مارس  طنین  

زن زندگی آزادی را به گوش جهانیان  
میرساند  و همگام با همه انسانها در  

 :سراسر دنیا فریاد میزنیم 
زندگی را از چنگال کثیف سود و  

 .سرمایه بیرون میکشیم 
هشت مارس روز دادخواهی جنایات و  
سرکوب چندین دهه ظلم و بیداد است و  

آزادی به  _زندگی _زن #همه باهم با فریاد   
 !خیابانها بیایبم 

 ۱۴۰۱ اسفند  -ندای زنان ایران  
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

هشتم ماه مارس ،روز جهانی زن از  
تا به امروز صدای اعتراض زنان    ۵۷ اسفند  

به حاکمیت آپارتاید جنسیتی را زنده نگه  
داشته است و امسال پرچم این روز در دل  
انقالبی برافراشته میشود که زنانی چون  

پرچمدار  ... مهسا و ندا و حدیثه و نیکا ها 
مهسا نام گرفته  _انقالب #آن بوده اند و به  

 !است 
ماهها از شروع اعتراضات مردمی در  

امینی  _مهسا #ایران میگذرد که با مرگ  
شعله کشید و بدنبال آن همه مردم به ستوه  
آمده از چهل و چهار سال ظلم و جنایت و  
غارت با شعارهای کوبنده و حق طلبانه  

 .را فریاد کشیدند " زن زندگی آزادی " خود 
مردمی که هر روزه قربانی فقر     

بیکاری و اعتیاد میشوند و  از گرانی و   
 .فساد به جان آمده اند  

کودکانی که سهم زندگیشان را در  
سطل های زباله جستجو میکنند و همه  
معلمان و کارگران و بازنشستگان که برای  

 .حق خواهی پای در خیابان کوبیده اند 
همه کسانیکه به جرم تمایالت جنسی  
خود با مرگ روبرو  بوده اند و کسانیکه به  
جرم عقاید شان تحت سرکوب و ستم قرار  

و همه انسانها که زندگیشان به  . داشته اند 
 گروگان گرفته شد 

 .یکصدا انقالب ژینا را رقم زدند 
و اینک هشت مارس  روز دادخواهی  

 .زندگی است 
دادخواهی روشنایی چشم هایی که به  
سیاهی کشانده شد و جان های عزیزی که  
با خونشان سنگفرش خیابان را گلگون  
کردند  و هنوز فریاد زن و مرد در خیابان پر  

قسم به خون یاران ایستاده  " طنین است  که 
 "ایم تا پایان 

مردمی که با فریاد زن زندگی آزادی در  
برابر حکومتی ایستاده اند که  فقط با  
جنایت و کودک کشی و سرکوب در برابر  

 .اعتراضات مردم دوام آورده است 
و در آخرین ترفندهای کثیف  
جنایتکاران شاهد رواج مسمومیت های  
شیمیایی سریالی در مدارس و خوابگاهها  
هستیم که مسولیت مستقیم آن به متوجه   

 .حاکمیت جمهوری اسالمی می باشد 
اما نه تنها پونز و سنگسارو  اسید و قتل  
و جنایت و شکنجه و امروز بیوتروریسم  

 .هم نمیتواند زنان را به عقب براند 
زنان در صف مقدم انقالبی هستند که  
همه مردم را به مبارزه برای زندگی بهتر  

و اینک بر  پرچم  هشت  . فرامیخواند 
مارس انقالب زن زندگی آزادی منشور  

حداقلی بیست تشکل نقش  _مطالبات 
بسته است و از محالت تا مدرسه و  
دانشگاه، از کارخانه تا خیابان فرامین آن را  

 :فریاد میزنیم 
برابری کامل حقوق زنان با مردان در  ._

 

روز فراخوان سراسری و  ) روز جهانی زن  (هشت مارس 
.همبستگی انسانی انقالب زن زندگی آزادی است   

مارس برای زنان و کل جوامع    ۸ 
بشری، روز رهائی از بهره کشی وتبعیض  
سرمایه داری، روز رهائی از همه سنن ،  
قوانین و آداب و رسوم  مذهبی و فرهنگ  
های جان سختی ست که طی هزاران سال  
در خدمت مناسبات طبقاتی مردساالرانه  
محافظ وضعیت ستمگرانه ی موجود بوده  

مارس در قاب تاریخ معاصر بشری      ۸ . اند 
نماد اهداف، افق و مطالبات معینی ست  
که با جنبش های ضد سرمایه داری جهان  

 :کنونی گره خورده است 
یافته و    نماد مبارزه علیه خشونت سازمان  -

هدفمند علیه همه انسانها از جمله زنان و  
 .کودکانست 

نماد رهایی بدن انسان از هرگونه زنجیر   -
و قید و بند و روز آزادی همه گرایشات  

 .جنسیتی است 
روز به صدا در آوردن ناقوس ها علیه فقر    -

و گرسنگی و حذف ریشه ای تمامی  
محرومیتهاست، علیه برده داری مدرن در  
قامت کارمزدی و کار بی مواجب خانگی  

 .و گروگانگیری معیشتی ست 
روز دفاع از آزادی های بی قید وشرط ،   -

علیه سانسور و سرکوب و حذف  ریشه ای  
 .تمامی زندانهاست 

 .نماد مبارزه زنان علیه اعدام ست  -
روز مبارزه علیه تحجر، بنیادگرائی دینی   -

 .و گرایشات نژادپرستانه است 

رویکرد مبارزه برای حفظ محیط زیست   -
و تعامل همدالنه با طبیعت و همه ی گونه  

 .های زیستی است 
نماد مبارزه برای صلح پایدار و علیه   -

 .جنگ افروزی و نظامی گری ست 
مارس امسال بگونه دیگری در    ۸ 

تاریخ ثبت خواهد شد بگونه ای که تالش  
انسانها برای جامعه ای مرفه، مدرن و آزاد  
و فارغ از هر گونه تبعیض و ستم و  
خشونت را در دل مستبدترین حکومت  
تاریخ این مملکت ، به جهانیان نشان  

 . میدهد 
مارس امسال   خود را  در دل    ۸ 

نمایش  " زن، زندگی، آزادی  " انقالب  

میدهد  که دنیایی را به لرزه انداخت و  
حکومتی از جنس دین و سرمایه را به  

 .بحرانهایی تکاندهنده دچار کرد 
در پرتو چنین انقالبی، دیگر هیچ چیز  

همه چیز  . به روال قبلی بر نخواهد گشت 
رو به تغییر برای آینده ای روشن و فارغ از  

این انقالب در فراز و  . تبعیض دارد 
فرودهایش اکنون فوران خشم خود علیه   
تهاجم بیولوژیک به دختران مدارس و  
خوابگاههای دانشجویی را به فرصتی برای  
استمرارش با انرژی تعرضی باز هم  

خیابان را ترک  . بیشتری تبدیل خواهد کرد 
 . نخواهیم کرد، آینده از آن ماست 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

 

  نماد مبارزه ای مستمر برای رهایی  انسانها از هر نوع ستم و تبعیض ) روز جهانی زن  (هشت مارس  : شورای بازنشستگان ایران 



١٤٠١  اسفند ١٥ كارگر كمونيست  ١٦ 

در آستانه هشت مارس روز جهانی      
امسال با توجه به  .   زن قرار داریم 

اعتراضات مردمی بعد از قتل مهسا امینی  
و به میدان آمدن مردم در سطح جامعه  
علیه این قتل وحشیانه و علیه تبعیض  

سال سرکوب    ۴۴ جنسیتی علیه زن و علیه  
و جنایت حاکمیت بر علیه زنان و کل  
جامعه روز جهانی زن رنگ و بوی انقالب  

 .  زن، زندگی، آزادی را دارد 
این روز را وسیع و سراسری گرامی  

 .بداریم 
 دوستان و همکاران  

همه میدانم که چگونه مذهب و  
تبعیض جنسیتی با پرچم حجاب همواره  
ابزارهایی در دست حاکمیت برای چپاول  
و سرکوب کل جامعه و به روز سیاه  
کشاندن زندگی ما کارگران و ما همه مردم  

با این ابزارها  . به پهناوری ایران بوده است 
حکومت تعرض کرده، چپاول کرده و  

 . زندگی و معیشت ما را به تباهی برده است 
از همین رو هشت مارس برای ما  
کارگران و برای ما  همه مردم روز  

سال جنایت و    ۴۴ دادخواهی علیه این  
بیحقوقی و روزی برای نقطه پایان گذاشتن  

. بر این بساط بربریت و بردگی است 
خوشبختانه ما بعنوان یکی از امضا  
کنندگان منشور خواستهای حداقلی  
تشکلهای صنفی ومدنی، حرفهایمان را   
بطور جامع زده ایم  و امروز در آستانه  
هشت مارس با تاکید بیشتری اعالم  
میکنیم که آن منشور پرچم مبارزه ما علیه  
اینهمه نابرابری و بیعدالتی در جامعه  

تاکیدمان بر اینست که هشت  .  است  
مارس فرصتی است که این پرچم را بر  
افراشته تر بدست بگیریم  و بر اعالم  
بالدرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان  

های سیاسی، اقتصادی،    در تمامی عرصه 
اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و  امحا و  

های    لغو بی قید و شرط قوانین و فرم 
تبعیض آمیزعلیه تعلقات و گرایشهای  
جنسی و جنسیتی که بندی از منشور ما  

 .  است تاکید کنیم 
ما به هیچگونه تبعیض و نابرابری ای  
تن نخواهیم داد و هر قانونی که ناقض آن  

 . باشد باید لغو شود 
جدا سازی  . حجاب باید لغو شود 

ازدواج کودکان  . های جنسیتی ممنوع شود 
دختران ما  . و کودک همسری ممنوع شود 

در مدارس در صف مقدم اعتراض بر سر  
همین حق و حقوق بودند و دیدیم که  
چگونه مدارس مورد تعرض و حمله قرار  
گرفت و امروز دختران دانش آموز که علیه  
حجاب و سرکوب به خیابان آمدند و شعار  
آزادی، آزادی، آزادی دادند امروز در  
سناریوی جنایی مسموم سازی در مدارس  

اینها فرزندان ما هستند و  . قربانی میشوند 
با تجمعات بزرگ و اعتراضی با این کودک  
کشی مقابله کنیم و باالخره اینکه از  

تشکل از دانشجویان و    ۵۲ فراخوان  
جوانان انقالبی محالت و زنان معترض  
خرسندیم و ما به فراخوان این جوانان  

 . عزیزمان پاسخ مثبت میدهیم 
شورای سازماندهی اعتراضات  
کارگران پیمانی نفت، همه کارگران در  
نفت و در تمامی مراکز کارگری را به  
پیوستن به این روز اعتراض سراسری فرا  

هشت مارس روز زن، زندگی،  .  میخواند 
شورای سازماندهی کارگران  .(آزادی است 
 )برگرفته ا زمدیای اجتماعی -پیمانی نفت 

 

مارس روز جهانی زن را گرامی بداریم   ۸     

با نام مهسا امینی و با گرامیداشت یاد  
تمام زنان جانباخته در راه رهایی زن، برای  

 زندگی و دستیابی به آزادی 
روز جهانی زن امسال در آستانه  
ششمین ماه انقالب زن زندگی آزادی فرا  

انقالبی که نه فقط در ایران بلکه  . می رسد 
در جهان از آن به اولین انقالب زنانه تاریخ  
بشریت یاد میکنند و تا به اینجا به بی  
حجابی سراسری و آزادی زندانیان سیاسی  
به طور اخص آزادی شمار قابل توجهی از  
زنان مبارز در جنبشهای اعتراضی، و  
اخراج جمهوری اسالمی از کمیسیون  

 .مقام زن سازمان ملل انجامیده است 
روز جهانی زن در ایران نه تنها نمادی  
علیه تبعیض و نابرابری، بلکه نمادی علیه  
حجاب، قوانین اسالمی، حکومت  
اسالمی و اساسا علیه جنبش اسالم  
سیاسی است که با عروج انقالب زنانه در  

مقابل فرمان    ۵۷ تظاهرات هشت مارس  
خمینی، ماهیت انقالبی و رادیکال جنبش  

 ! نوین رهایی زن را نمایان کرد 
روز جهانی زن امسال، ادامه هشت  

و تظاهرات عظیم با    ۵۷ مارس سال  
پرچمداری زنان انقالبی آندوره است که  

شکل گرفت تا مانع قدرت گیری زن  
    ستیزان اسالمی به رهبری خمینی شود؛ 
حاال در قلب انقالب زن زندگی آزادی،  
شکل گیری تظاهرات هشت مارس، گامی  
بزرگ در مسیر سرنگونی حکومت آپارتاید  
جنسیتی و فاشیست اسالمی و پایان دادن  

 .به ستم و بردگی جنسی خواهد بود 
  ۸ اسفند برابر با    ۱۷ بنابراین چهارشنبه  

مارس، هم روز بزرگداشت انقالب  
ارزشمند ما برای رهایی زن و رهایی  
جامعه است و هم فرصتی دیگر، تا با  
حضور وسیع در خیابانها و با فریاد زن  
زندگی آزادی، یک حماسه دیگر رقم  

 !بزنیم 
در همین راستا انقالب زنانه قاطعانه از  

تشکل دانشجویی، دانش    ۵۲ فراخوان  
آموزی، زنان و جوانان انقالبی، مادران،  
کادر درمان و پزشکان برای تجمعات و  
تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی در سراسر  

عصر روز چهارشنبه    ۶ کشور از ساعت  
مارس روز جهانی زن    ۸ اسفند برابر با    ۱۷ 

حمایت میکند و اعالم میدارد که فقر تا  
مغز استخوان جامعه رسوخ کرده،  
حکومت اسالمی دست به زن کشی و  

کودک کشی سازمان یافته می زند و سعی  
های    در عادی سازی آن می کند، جان 

بسیاری از کف رفته، اما آنچه ما مردم چه  
در داخل و چه خارج کشور به دنیا نشان  

تسلیم شدن نبوده، بلکه عزم      داده ایم، 
راسخ برای تعیین تکلیف در خیابانها بوده  
که نقطه عطف و قدرت جنبش سرنگونی  

 !است 
جوانان و نوجوانان  !  زنان انقالبی 

دانشجویان و دانش آموزان  !  انقالبی 
رنگین کمانی ها و آتئیستهای  ! انقالبی 
کارگران و معلمان و بازنشستگان  ! انقالبی 
روز جهانی زن متعلق  ! مردم مبارز ! انقالبی 

روز جهانی زن روزی      به همه ماست؛ 
عظیم در متن انقالب جاری است در  
مسیر سرنگونی حکومتی که با چماق  
اسالم و زن ستیزی بیش از چهار دهه  

 .است به سرکوب میلیونها انسان پرداخته 
روز جهانی زن در میادین و خیابانهای  
سراسر کشور، با جمعیت زیاد، همبسته و  
متحد بار دیگر نشان دهیم که خیابانها از  

بار دیگر نشان دهیم که ایستاده      آِن ماست، 
ایم تا پایان، بار دیگر فریاد سر دهیم  
حکومت زن ستیز نابود باید گردد،  
! حکومت بچه کش سرنگون سرنگون 

انقالب زن زندگی آزادی میرود که بیش از  
پیش بنیان این حکومت را در هم بکوبد و  
ما باید هر روز این کابوس را برای  

 !جمهوری اسالمی تکرار کنیم 
در تظاهراتهای خارج کشور نیز با  
حضور گسترده در شهرها و کشورهای  
مختلف و نمایندگی کردن انقالب زن  

بایکوت جمهوری  “زندگی آزادی خواستار  
های آن،    ، بسته شدن سفارتخانه ”اسالمی 

و انزوای هر چه بیشتر حکومت ضد  
انسانی و سرکوبگر و جنایتکار، و جلب  
حمایت بین اللملی هر چه بیشتر از زنان و  

 .مردم انقالبی ایران شویم 
 زنده باد انقالب زن زندگی آزادی 

 زنده باد انقالب زنانه 
نابود باد حکومت زن ستیز جمهوری  

 ۱۴۰۱ اسفند    ۸ -انقالب زنانه  -اسالمی 

 

اطالعیه انقالب زنانه؛ پیش بسوی اعتراضات سراسری  
و پیشبرد انقالب زن زندگی آزادی     روز جهانی زن،   


