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١٤٠١  اسفند ٢٢ كارگر كمونيست  ٢ 

 حمید تقوائی 
منشوری که تحت نام مهسا منتشر  

این نه  . شده ربطی به انقالب مهسا ندارد 
نماد آرمان زن زندگی آزادی است و نه  
حتی منعکس کننده خواستهای کارگران و  
معلمان و بازنشستگان و جنبش های  
اعتراضی که سالهاست برای حقوق و  

بلکه  . مطالبات انسانی خود مبارزه میکنند 
چنانکه خواهیم دید عمال  در نقطه مقابل  

 . آرمان و اهداف انقالب است 
نفره، برخالف منشور    ٦ در این منشور  

تامین  "تشکل صنفی و مدنی، نه از    ٢٠ 
ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری  
حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه  

خبری  " زحمتکشان شاغل و بازنشسته 
قید و شرط عقیده،    آزادی بی "هست و نه از  

نه اشاره ای به   ". بیان و اندیشه، مطبوعات 
امحاء و لغو بی قید و شرط قوانین و  "

های تبعیض آمیزعلیه تعلقات و    فرم 
شده و نه از  " گرایشهای جنسی و جنسیتی 

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

رایگان سازی  "  و "  اجتماعی خانواده 
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان  

. سخنی در میان است " برای همه مردم 
درعوض مکررا بر تعهد به کنوانسیونهای  
جهانی، نقش متخصصین و یکپارچگی  

این سند بیشتر به  . ایران تاکید میشود 
مقاوله نامه های دیپلماتیک بوروکراتها و  
تکنوکراتها شبیه است تا منشوری برای  

 !آزادی و برابری و رفاه 
دغدغه اصلی نویسندگان سند را     

یکپارچگی  : میتوان در سه امر خالصه کرد 
سرزمینی ایران با توسل به ارتش، حفظ  
بوروکراسی و تکنوکراسی، و تعهد به  

یعنی همان امور  . کنوانسیونهای جهانی 
مشترک همه دیکتاتورهای متعهد به بازار  
آزاد، از پینوشه و محمدرضا پهلوی گرفته  

 ! تا اردوغان و ژنرال سیسی 
در این میان یکپارچگی ایران که نام  

" خط قرمز تمامیت ارضی "دیگری برای  
بند دوم  . است مکان برجسته ای دارد 

حفظ یکپارچگی سرزمینی  "اعالم میکند  
ایران با پذیرش گوناگونِی زبانی، قومی  

و در بند  " ، مذهبی و فرهنگِی آن )اتنیکی (
مربوط به ادغام متخصصین سپاه در  

 دفاع از  "ارتش، وظیفه ارتش   
ً
صرفا

. اعالم میشود " یکپارچگی سرزمینی کشور 
ظاهرا این بند قرارست بر عدم دخالت  
ارتش در امور داخلی تاکید کند اما در  
واقع راه را برای سرکوب مردم تحت ستم  
ملی که بخواهند از حقوق خود دفاع کنند  

وظیفه ارتش حتی در تعریف  . باز میکند 
رسمی دولتها و عرف بین الملل  دفاع از  
ملت و یا مهین در برابر دشمن خارجی  

از این بگذریم که  تازه این  ( عنوان میشود  
هم پوششی است برای دفاع از منافع طبقه  

اما نویسندگان سند چنان مفتون  ). حاکمه 
حفظ یکپارچگی هستند که وظیفه  
ارتششان را دفاع از یکپارچگی سرزمینی  

 .ایران تعریف کرده اند 
بطور عملی و واقعی هیچ حزب و    

نیروئی نه در کردستان و نه سیستان و  
بلوچستان و آدربایجان و دیگر مناطق  
مرزی ایران، خواهان جدائی نیست ولی  
ناسیونالیسم عظمت طلب فارس همواره با  

. انگ تجزیه طلبی به سراغشان رفته است 
نفره هم همین ساز را    ٦ منشور کذائی  

پذیرش  "نویسندگان منشور با   . میزند 
، مذهبی  )اتنیکی (گوناگونِی زبانی، قومی  

و فرهنگِی برای حفظ یکپارچگی  
و تاکید بر وظیفه ارتش از  " سرزمینی ایران 

این یکپارچگی، از هم اکنون چماق  
در این منشور  . چرخانی را شروع کرده اند 
ستم و تبعیض  "حتی از بکار بردن عبارت  

این مقابله با تبعیض و  . احتراز شده  " ملی 
ستم ملی نیست، تهدید مردم معترض به  

 . ستم و تبعیض ملی است 
جدائی تابو نیست، بلکه جزئی از  
حقوق مردم تحت ستم ملی در هر  

منشور انقالب زن زندگی  . کشوری است 
آزادی باید بدون هیچ قید و شرطی  
خواهان حقوق برابر برای همه مردم تحت  
ستم و تبعیض ملی باشد و اعالم کند در  
صورتی که به هر دلیلی مردم تحت ستم  
ملی در یک رفراندوم آزاد بخواهند از ایران  
جدا بشوند این حق باید به رسمیت  

 

!منشوری برای یکپارچگی ارتش و سپاه و سرزمین    

تمامیت ارضی حتی برای  . شناخته شود 
دولتهائی که منشور آنها را دموکراتیک  

در  . مینامد یک تابو و خط قرمز نیست 
کانادا تا بحال دو بار برای جدائی ایالت  
کبک رفراندوم شده و حزب جدائی طلب  
این ایالت که آزادانه فعالیت میکند و در  
مجلس آن کشور نماینده دارد، خواهان  

دو نمونه  . برگزاری رفراندوم دیگری است 
دیگر در تاریخ معاصر اروپا  جدائی نروژ  
از سوئد و فنالند از روسیه بدنبال یک  

ظاهرا نویسندگان منشور  . رفراندوم است 
نفره، که بجای طرح مشخص حقوق    ٦ 

آزادیها و رفاه مردم مدام به کنوانسیونهای  
بین المللی  و دولتهای دموکراتیک  قسم  
میخورند، در این مورد مشخص ترجیح  
داده اند از سنت سرکوبگری عظمت  

وظیفه ارتششان  . طلبی فارس پیروی کنند  
" یکپارچگی سرزمینی ایران "را حفظ  

پذیرش  "تعریف میکنند و هدف از  
شان  " گوناگونی زبانی و قومی و اتنیکی 

این دفاع از  ! حفظ این یکپارچگی است 
حقوق مردم تحت ستم و تبعیض ملی   

 . نیست، تهدید آنها است 
اینجا دیگر وارد برسی بندهای دیگر  

همین دغدغه  .  این منشور نمیشوم 
و موظف کردن  "  یکپارچگی سرزمینی "

به  ) به همراه متخصصین سپاه (ارتش  
حفظ آن کافی است تا کل این سند را بی  

 .اعتبار کند 
همانطور که در ابتدا اشاره شد شان    

نزول این منشور نه در هم کوبیدن  
حکومت و نطام موجود، بلکه  گذار از  
جمهوری اسالمی با حداقل تغییرات  

مخالفت پایه ای با انقالب و  . است 
تغییرات بنیادی در نظآم موجود همواره  
جزئی از هویت و استراتژی نیروهای  

  ٦ سند  . راست و سلطنت طلب بوده است 
نفره حاضر هم  ترجمه همین خط  و  

هویت و استراتژی اپوزیسیون راست  
تحت فشار انقالب و برای مسخ أن در  
قالب ملی میهنی ناسیونالیسم عظمت  

جامعه  فی الحال به  . طلب فارس است 
یکپارچگی ارتش و بوروکراسی  " این ملقمه  

،  پاسخ درخوری داده  "و تکنوکراسی 
 : است 
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز  "

دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان،    به 
 معلمان، کارگران و 

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

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

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

عموم   -بیش از یک قرن گذشته، بر ما  
 .تحمیل شده است  -مردم ایران 

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

اند    شکست ناپذیری است که مصمم 
ماندگی و در    بر تاریخ یکصد سال عقب 

حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای  
مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی  

 ."بگذارند 
 تشکل   ٢٠ از منشور مطالبات حداقلی  

بر  "این پرچمی است که فی الحال  
برافراشته  " بلندای قله رفیع آزادیخواهی 

 .شده است 
 ١٤٠١ اسفند    ١٩ ،  ٢٠٢٣ مارس    ١٠  

 

 



 ٧٧٠  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

امسال در ایران هشت مارس در دل  
انقالب زن، زندگی، آزادی برگزار شد و   
بعنوان یک روز تاریخی و به یاد ماندنی  

از جمله یک اتفاق مهم آن جلو  . ثبت شد 
آمدن جنبش رهایی زن با منشور مطالبات  
پیشرو خود بود که  در کنار منشور  
خواستهای حداقلی بیست تشکل به  
انقالب غنا بخشید ومعنای زن، زندگی،  

.  آزادی را مقابل چشمان جهان گذاشت 
تحرکات و تدارک برای برگزاری این روز از  

تشکل از    ۵۲ قبل و با فراخوان  
دانشجویان، دانش آموزان، مدافعین  
حقوق زن و خانواده های دادخواه و دیگر  
بخش های اجتماعی و همصدایی  
تشکلهای مختلف کارگری، بازنشستگان  

و  . و نهادهای مختلف اجتماعی آغاز شد 
این تحرکات نمایشگر یک اتحاد سراسری  
برای به زیر کشیدن حکومت آپارتاید  
جنسی جمهوری اسالمی و جمع کردن  
کل بساط سرکوب و جنایتش را به نمایش  

در ادامه چنین تالشی روز  .  گذاشت 
جهانی زن ما شاهد تحرکات برای برگزاری  
تجمعات و اکت های اعتراضی به این  

 . مناسبت در  تهران و شهرهای دیگر بودیم 
در این روز در تهران جمعی از زنان با  
پالکاردهای اعتراضی در دست به  

آزادی، آزادی،  : "ها آمدند و شعار   خیابان 
و در عصر آن  همچنین  . سر دادند " آزادی 

جمعیت قابل توجهی از جوانان در  
محالت هفت حوض، نارمک و ستارخان  

مرگ بر  "،  "مرگ بر دیکتاتور "با شعارهای  
به خیابان آمدند و  " حکومت بچه کش 

مارش رفتند و روز جهانی زن را گرامی  
در گوشه دیگری از این شهر نیز  . داشتند 

تعدادی از زنان و مردم معترض بصورت  
همخوانی سرود و نمایش پالکاردهای  
اعتراضی خود روز جهانی زن را گرامی  

همچنین  در خیابان مطهری  . داشتند 
رشت  جمعیت قابل توجهی از مردم  
معترض به خیابان آمدند و با راهپیمایی  پر  

.  شور خود شعارهای اعتراضی سر دادند 
نه روسری نه  : "از جمله شعار میدادند 

زن زندگی  "،  "توسری، آزادی و برابری 
راه نفس بریده، جنبش ادامه میده  "،  "آزادی 

،  "پیش به سوی زندگی، زنانگی تنانگی "،  " 
حجاب، پیش به    چه باحجاب چه بی 

نان کار آزادی، پوشش  "،  "سوی انقالب 
.  اختیاری  در بلوچستان در منطقه  "

اسماعیل آباد خاش نیز شماری از زنان  
ومردم معترض به خیابان آمدند و با  

،  "آزادی بیان حق مسلم ماست "شعارهای  
روز جهانی زن را به  " زن، زندگی، آزادی "

 . روز اعتراض خود تبدیل کردند 
در سنندج نیز که هر ساله کانون  
برگزاری هشت مارسها بوده است امروز  
نیروهای انتظامی حکومت جهت  
جلوگیری از تجمع و مراسم های مرتبط به  
روز جهانی زن در میادین اصلی شهر  

. مستقر شدند و شهر را میلیتاریزه کردند 
ظهر    ۱۲ تا    ۱۱ اما علیرغم  آن از ساعت  

شماری از فعالین حقوق زن و مردم  
انقالبی در ابتکار جالبی با پخش گل و  
توزیع قطعنامه ویژه هشت مارس  در  
خیابانهای مختلف شهر از جمله در بازار  
عراقی ها، جلو هاجر خاتون، خیابان دفتر  
فنی و اردالن  روز جهانی زن را  در سطح  

و این   . شهر و در میان مردم گرامی داشتند 
اقدام آنها مورد استقبال بسیاری قرار  

 .گرفت 
مارس روز    ۸ در سقز نیز امروز مراسم    

جهانی زن، در یکی از سالنهای ورزشی  
شهر همراه با رقص و شادی  شرکت  

در بوکان نیز جمعی از  . کنندگان برگزار شد 
زنان  و مردم معترض جمع شدند و هشت  

 .مارس را گرامی داشتند 
همچنین در دو روز گذشته شاهد  
برگزاری مراسم هایی به مناسبت  
بزرگداشت روز جهانی زن  در تهران و بانه  
و کامیاران از سوی شماری از زنان و  

در تهران در روز  . مردان آزادیخواه بودیم 
پانزدهم اسفند گروهی از زنان به مناسبت  
روز جهانی زن با پالکارد، بنر و شعارهای  
خود ضمن محکوم کردن حمالت  

آموز و دانشجو،    شیمیایی به دختران دانش 
شعار زن، زندگی، آزادی را سر دادند و  

در جلوی  . کلیپ های آنرا رسانه ای کردند 
این تجمع بنر قرمز گرامیداشت هشت  
مارس برافراشته شده بود و در دست  
تجمع کنندگان دست نوشته هایی با  
مضمون خواستهای اعتراضی آنها بود که  

بر روی این  . توجه ها را بخود جلب میکرد 
پالکاردها و دست نوشته ها از جمله  

مارس روز عصیان  ۸ : " نوشته شده بود 
ما خواهان لغو فوری  "،  "علیه زن ستیزی 

حمله شیمیایی، داعش ما  "،  "اعدام هستیم 
حفظ محیط زیست، حفظ  "،  "شمایی 

، ما خواهان همه حقوق انسانی  " زندگیست 
مهاجرین و همه مردم با هر      برای همه 

رفاه حداکثری  "،  ."گرایش جنسیتی هستیم 
برای همه مردم فارغ از جنسیت و یا شاغل  

زن  زندگی آزادی، یعنی  "،  "و بیکار بودن 
این عبارات  ". زنان مالک بدن خود هستند 

همچون پتکی است که بر سر تحجر  
در شهرهای  .  اسالمی حاکم فرود می آید 

شانزدهم  ) هفت مارس (بانه و کامیاران در  
خواه و    اسفند جمعی از زنان و مردان آزادی 

طلب با در دست گرفتن بنری در    برابری 
گرامیداشت روز جهانی زن و بدست  
گرفتن نوشته هایی با مضمون خواستهای  
اعتراضی خود و با سرود خوانی و ارائه  
سخنرانی و خواندن شعر هشت مارس را  
گرامی داشتند و برای ادای احترام به همه  
جانباختگان راه آزادی و برابری و نیز  
جانباختگان انقالب زن زندگی آزادی  

 . دقیقه ای سکوت اختیار کردند 
گفتنی است که تحرکات برای  
گرامیداشت روز جهانی زن از یکماه قبل  

تشکل،    ۵۲ عالوه بر فراخوان  . آغاز شد 
پخش و نصب تراکت و اعالمیه های  
فراخوان بزرگ  روز جهانی زن  از روزها  
قبل، شعاردهی های شبانه و گسترش  
حمله به پایگاه های بسیج در آستانه روز  
جهانی زن و به آتش کشاندن بیلبوردهای  
تبلیغی و عکس های سران حکومت در  
شهرهای مختلف، پیامهای پرشور  
گرامیداشت روز جهانی زن و بیانیه های  
بزرگداشت این روز از سوی نهادهای  
مدافع حقوق زن و دیگر بخش های  
اجتماعی وجوهی از تدارک وسیع  
اجتماعی برای گرامیداشت روز جهانی زن  
امسال بود که همه جا را به رنگ این روز  

بویژه  .   اعتراض سراسری در آورد 
تجمعات اعتراضی سراسری روز شانزده  
اسفند در اعتراض به حمالت شیمیایی  

شهر    ۳۶ حکومتیان به مدارس دخترانه  در  
که خود موضوع اعتراضی امروز مردم در  

یک صف آرایی      هشتم مارس نیز هست، 
قدرتمند مردمی را  در برابر حکومت ضد  

زن و جنایتکار حاکم به نمایش گذاشت  
که ادامه آنرا در شعاردهی شب گذشته در  
مهاباد و در تهران در نیاوران و پونک با  

،  "مرگ بر حکومت کودک کش "فریاد  
.  شاهد بودیم "  زن، زندگی، آزادی " 

بدینگونه  امسال شاهد گرامیداشت هشت  
مارسی متفاوت در دل یک نبرد جانانه با  

 .زنده باد روز جهانی زن . حکومت بودیم 
 

منشور مطالبات پیشرو زنان یک  
 اتفاق مهم در هشت مارس امسال  

شب منتهی به روز جهانی زن، سیزده  
نفر از فعالین و چهره های شناخته شده زن  

منشور مطالبات  "منشوری تحت عنوان  
انتشار دادند که بطور واقعی  " پیشرو زنان 

منشور حق زن در انقالب زن، زندگی،  
این منشور در کنار منشور  . آزادی است 

خواستهای حداقلی بیست تشکل که قبال  
منتشر شده بود پالتفرم جامعی در انقالب  
زن، زندگی آزادی است  و تعمیق انقالب  
را  که محور اصلی آن مساله زن و نماد آن  

از  . مهسا امینی است به نمایش میگذارد 
منشور مطالبات پیشرو زنان باید وسیعا  

امیدوارم تمامی  . حمایت و پشتیبانی کرد 
نهادهای و تشکلهایی که با منشور بیست  
تشکل اعالم حمایت و همبستگی کردند  
اکنون با منشور و مطالبات پیشروی زنان  

امضا کنندگان  . حمایت و پشتیبانی نمایند 
 -یاسمن آریانی  :  این منشور عبارتند از 

 -فعال مدنی و حقوق زنان، شبنم آشوری  
فعال کارگری و کودکان کار، عالیه اقدام  

فعال حوزه زن و کارگری و   -دوست  
زندانی سیاسی سابق، کوکب بداغی پگاه  

 -فعال صنفی معلمان، نصرت بهشتی   -
معلم بازنشسته، فعال حوزه زنان و  

زندانی    -بیگی    کارگری، رضوانه خان 
سیاسی سابق، نویسنده و فعال مدنی،  

 

در هشت مارس امسال چه گذشت؟    
 منشور مطالبات پیشرو زنان یک اتفاق مهم در هشت مارس امسال 

۴ صفحه    
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فعال حقوق زنان و کودکان   -الهام رسولی  
فعال حقوق زنان،   -کار، نرگس ظریفیان  

فعال مدنی ، محبوبه   -منیره عربشاهی  
معلم بازنشسته، فریبا فریدونی   -فرحزادی  

فعال حقوق   -فعال مدنی، پوران ناظمی   -
زنان و از امضا کنندگان بیانیه زنان برای  

 .ای   استعفای خامنه 
در سرسخن این بیانیه چنین آمده  

انقالب زن زندگی آزادی که پس از  :"است 
امینی رخ داده،  ) ژینا (قتل حکومتی مهسا  

انقالبی است برای زیر و رو کردن نظام و  
ساختار موجود که ریشه در سرکوب،  

پیش  . تبعیض، ارتجاع و زن ستیزی دارد 
بینی کرده بودیم که در افق پیش روی مردم  

حقوقی    به تنگ آمده از فقر و فالکت و بی 
و سرکوب، وقوع یک انقالب عظیم  
اجتماعی سیاسی است که زنان یکی از  
محورهای اصلی آن هستند و تا روز وقوع،  
نیروهای محرکه و فعاله و در صف مقدم  
اعتراضات خواهند بود و با درهم کوبیدن  
حجاب و عفاف و قوانین اسالمی، پایه  
های حکومت حاکم را روز به روز ضعیف  

  ۱۴۰۱ در شهریور  . و سست خواهند کرد 
انقالب زن زندگی آزادی به وقوع پیوست  
تا به کل بساط زن ستیزی قانونی، دولتی و  
قضایی در یک کالم زن ستیزی  
سیستماتیک و حکومتی پایان دهد و به  
تبع آن کل جامعه ایران نیز از ظلم و ستم و  

حاال  . بی عدالتی و تبعیض رهایی یابد 
جهان از انقالب ما که عمیقا یک رنسانس  
عظیم و تاریخی علیه مذهب و زن ستیزی  
است به عنوان اولین انقالب زنانه تاریخ  
بشریت یاد میکند که با از بین بردن  
حکومت آپارتاید جنسیتی، قطعا تاثیرات  

آن نه فقط روی زنان بلکه روی کل جامعه  
ایران، و نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه  

انقالبی که  . و حتی جهان خواهد گذاشت 
دیگر به هیچ نیرویی اجازه نخواهد داد که  
هویت انسانی زن، کرامت و منزلت زن،  

،  "مرد "افکار و اندیشه و بدن زن را مایملِک  
محسوب  "  میهن " و  "  دولت " ،  "  خانواده " 

ما میخواهیم پیروزی این انقالب به  . کند 
نابرابری در هر شکلی از آن، و نیز ستم و  
بردگی جنسی زن به هر شکلی و به دست  
هر نیرویی پایان دهد و رهایی زن از هر  

 ."ارتجاعی را به ارمغان بیاورد 
 

یبایی از   پیامهای هشت مارس وجه ز
 گرامیداشت روز جهانی زن 

یک شکل از گرامیداشت روز جهانی  
زن انتشار پیامهایی پر شور از سوی دهها  
زن از چهره های شناخته شده جنبش  
رهایی زن با تصاویر بدون حجاب و  با  
تاکید بر ادامه انقالبی که همگان آنرا زنانه  

: لیستی از این پیامها عبارتند از . میخوانند 
پیامهای مریم محمدی، اکرم نصیریان،  
اسرین درکاله و ناهید شقاقی از ندای زنان  
ایران، پیام مشترک شبنم آشوری  و سعید  
مالئی، نصرت بهشتی و محبوبه فرحزادی  
از معلمان بازنشسته،  پیام  منیره عربشاهی  
فعال حقوق زنان و فعال علیه حجاب  
اجباری و زندانی سیاسی سابق، و پیامهای  
پروین نخستین، رضوانه خان بیگی از  
زندانیان سیاسی سابق، ناهید خداجو فعال  
کارگری، پوران ناظمی فعال مدنی،  پیام  
آتفه چهارمحالیان  فعال سیاسی، شاعر،  
نویسنده و زندانی سیاسی سابق، راحله  
راحمی پور از خانواده های دادخواه،   

 

...در هشت مارس امسال چه گذشت؟    
۳ از صفحه   راحله احمدی زندانی سیاسی سابق  در   

مدرسه کودکان کار و خیابان،   پیام  فریبا  
اسدی، گالره عباسی زندانی سیاسی  
سابق، سمانه قاسمی زندانی سیاسی  

زندانی  "سابق، پیام خانم  مهناز طراح  
سیاسی سابق،  نرگس ظریفیان فعال  
حقوق زنان، زندانی سیاسی سابق و از  
فعالین مخالف حجاب اجباری، افسانه  

فیروزه شرف  . امامی زندانی سیاسی سابق 
الدین یکی از زنانی است که پیام میدهد و  

من یک زن هفتاد ساله و خانه  :"مینویسد 
دار هستم که بیش از نیم قرن از زندگیم را  
پر از خشونت و تبعیض پشت سر گذاشتم  
و این روز بزرگ، هشت مارس روز جهانی  

. زن را به تمام زنان جهان تبریک می گویم 
به امید روزی که زنان ستمدیده از این  
نابرابری و زندگی غیرانسانی که به آنها  
تحمیل شده نجات پیدا کنند و شعار زن  

و  !. زندگی آزادی را به کرسی عمل بنشانند 
باالخره اینکه نیلوفر آقایی زن جوانی که در  
اعتراضات اخیر، یک چشمش را از دست  
داد در اینستاگرامش با آوردن جمله ای از  

فاالچی  هشت مارس را گرامی  _اوریانا 
زن بودن خیلی قشنگه  :"داشت و نوشت 

چیزیه که یه شجاعت تموم نشدنی میخواد  
جنگی که پایان نداره خیلی باید بجنگی تا  
بگی وقتی حوا سیب ممنوعه رو چید گناه  
به وجود نیامده اون روز یک قدرت  
باشکوه به وجود آمد، که بهش میگن  

 ."نافرمانی 
 

بیانیه های هشت مارس و غنای  
 انقالب زن، زندگی، آزدی 

یک وجه قابل توجه دیگر گرامیداشت  
هشت مارس روز جهانی زن بیانیه ها و  

لیستی از ارائه  . قطعنامه های این روز است 

 

ندای  : دهندگان این بیانیه ها عبارتند از 
زنان ایران، شورای بازنشستگان، کانون  
نویسندگان، شورای هماهنگی تشکلهای  
صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی  
اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای  
سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی  

، اتحادیه آزاد  )ارکان ثالث (وزارت نفت  
کارگران ایران و  بیانیه ای با امضای مشترک  
گروهی از زنان مبارز داخل کشور؛ جمعی  

 .از فعالین زنان داخل کشور 
یک نکته مورد تاکید در بسیاری از  
بیانیه های هشت مارس امسال دادخواهی  
بخاطر جنایات حکومت در قبال زنان و  
بازداشت گسترده آنها بخاطر حجاب و  
سردادن شعار زن، زندگی آزادی و تجاوز  

از جمله بنا برگزارشات  . در زندانهاست 
منتشر شده از سوی خبرگزاری فعاالن  

  ۳۹۵۳ بیش از   ) هرانا (حقوق بشر ایران  
زن طی جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران  

  ۱۰۱۹ بازداشت شده اند که مشخصات  
همچنین در  . نفر از آنها انتشار یافته است 

زن به    ۶۶ جریان این اعتراضات دستکم  
جانباختگان انقالب  .  قتل رسیده اند 

از  . بسیارند و امروز مردم ایران دادخواهند 
جمله در این هشت مارس مادر حامد  
سیف  پناهی یکی از جوانان مبارزی کە بە  
دست رژیم به قتل رسید را می بینیم که در  
دادخواهی فرزندش وهمه کسانیکه بدست  
حکومت به قتل رسیده اند شاخه گل  
قرمزی به دست گرفته و روز جهانی زن را  

و باالخره اینکه یک وجه  . گرامی میدارد 
قابل توجه اینست که  بسیاری نهادها و  
تشکلهایی که به مناسبت هشت مارس  
بیانیه داده و این روز را گرامی داشته اند  از  
جمله امضا کنندگان منشور بیست تشکل  
هستند که یک تاکید آن منشور بر پایان  
دادن به بساط حاکمیت صد سال  استثمار  
و تبعیض طبقاتی و هر گونه نابرابری  

این چنین است که جنبش هشت  .  است 
مارس و کال بیانیه های هشت مارس   
مستقیم به انقالب زن زندگی آزادی وصل  

. است و انقالب را تعمیق بیشتر میدهد 
 .زنده باد هشت مارس روز جهانی زن 

 

دبیر کمیته سازمانده حزب   -شهال دانشفر 
 کمونیست کارگری 

 
 ۱۴۰۱ اسفند    ۱۷ ،   ۲۰۲۳ مارس    ۸ 
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روز تا پایان سال باقی    ۱۰ کمتر از  
مانده اما صحنه نمایش مضحک و ضد  
کارگری تعیین حداقل مزد در شورایعالی  

 .کار هنوز به پایان نرسیده است 
پس از جلسه روز شانزدهم اسفند،  
یکی از اعضای کارگروه مزد شورایعالی  
کار گفته است طرفین به توافق بر سر  

های یکدیگر    اعداد و ارقام نرسیدند و داده 
را قبول نداشتند و نیاز هست که هر سه  
گروه تحقیق بیشتری صورت بدهند و با  

های قابل اجماع به نشست بعدی    داده 
 .بازگردند 

تالش رسانه ای جمهوری اسالمی  
همیشه آن بوده که این نمایش مسخره را  
نشستی چالش برانگیز و پر از مناقشه و  
جدال بین دولت، نمایندگان کارفرما و  
نمایندگان خودخوانده کارگری معرفی  
نماید و شاید یکی از دالیل طوالنی بودن  
و ادامه دار شدن این نشست های توطئه  

در  . آمیز علیه کارگران، همین موضوع باشد 
حالی که دهه هاست خروجی این نشست  
ها نشان می دهد که در غیاب نمایندگان  
واقعی و مستقل کارگری، تصمیم برای  
تعیین میزان حداقل مزد کارگر نه در آن  
شورای کذایی بلکه در توافقی بین دولت  
حامی سرمایه و کارفرمایان است که  

 .صورت می گیرد 
امسال وزیر کار اعالم کرده است که  

خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و    می 
  ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران در سال  

می بایست با لحاظ کردن نظرات و  
. معیارهای دقیق و کارشناسی انجام گیرد 

به همین دلیل کمیسیونی برای تعیین  
. حداقل حقوق مشخص خواهد شد 

گویی هر سال تدبیری وجود داشته و این  
بار قصد دارند تا با تدابیر دیگری در یک  
کمیسیون تخصصی به این موضوع  

البته اگر تدبیری هم تا کنون  . پرداخته شود 
وجود داشته در جهت حفظ منافع و سود  
دولت و صاحبان سرمایه بوده و کارگران به  
خوبی به این موضوع واقف هستند که  
تدابیر تخصصی، معنایی جز سرکوب و  

 .غارت بیشتر مزد برای آنان ندارد 
بر اساس داده های مرکز آمار  
جمهوری اسالمی، سبد معیشت  
خانوارهای کارگری با اتکاء به سبد  

میلیون    ۱۷ های حداقلی خانوار،    خوراکی 
هزار تومان است که البته در این    ۸۴۳ و  

سبد همین حداقل ها هم بر مبنای اقالم و  
مواد خام در نظر گرفته شده و واقعی  

 .نیستد 
  ۷۰ از طرفی تورم مواد غذایی از  

اما نگاهی به  . درصد هم عبور کرده است 
قیمت های مندرج در جداول انستیتو  
تغذیه وابسته به مرکز آمار حکومتیان نشان  
می دهد نرخ های در نظر گرفته شده  
بسیار پایین تر از نرخ واقعی اقالم در بازار  

با این حال دولتی ها حتی به همین  . است 
اندازه هم رضایت نمی دهند و آش چنان  
شور شده که یک عضو شورایعالی کار  

اقرار می کند که طرف  ) علی خدایی (
به مساله  " عددسازی "دولتی قصد دارد با  

  
ً
ورود کرده و اعداد و ارقام سبد را تعمدا

 .پایین بکشد 
خبرگزاری حکومتی ایلنا هم گفته  

های      ، هزینه ۱۴۰۱ در طول سال  : "است 
میلیون    ۸ حداقلی زندگی کارگران حداقل  

هزار تومان افزایش یافته در حالی    ۸۶۸ و  
میلیون    ۶   زحمت به      که دستمزد با مزایا به 

رسد در واقعیت،    هزار تومان می   ۸۰۰ و  
ماه سال    ۱۱ های زندگی در      جهش هزینه 

جاری بیش از صد در صد دستمزد بوده  
 ".است 

این موضوع که مزد حداقلی موجود  
جوابگوی نیازهای معیشتی نیست نیاز به  
اعتراف و اقرار نمایشی مقامات و رسانه  

قیمت مایحتاج  .  های حکومتی ندارد 
با آهنگی  … عمومی مانند مرغ، گوشت و 
یابد و تورم    پرشتاب روزانه افزایش می 

افسارگسیخته به همراه گرانی ها کمر مردم  
را خم کرده است و این واقعیتی ملموس  

وضعیت  . برای کارگران و مزدبگیران است 
به گونه ای است که حتی صد درصد  

های      افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه 

 

 تعیین حداقل مزد، فرمولی برای مرگ تدریجی کارگران 

    تواند حداقل   پرشتاب زندگی نیست و نمی 
بنابراین  . بگیران را حتی به خط فقر برساند 

ادامه این روند چیزی جز مرگ تدریجی  
برای کارگران و مزد بگیران نیست و بی  
تردید نتایج انفجاری به دنبال خواهد  

 .داشت 
مبحث    ۱۲ با این همه دولت در تبصره  
، مزد  ۱۴۰۲ حقوق و دستمزد الیحه بودجه  

های مختلف حقوق بگیر    گروه 
دستگاههای دولتی و اجرایی اعم از  
کارکنان قرارداد کار معین، بازنشستگان،  

های    بگیران و مشترکان صندوق     وظیفه 
بازنشستگی کشوری و لشکری را تنها  

تعیین کرده است که به این ترتیب با    ۲۰٪ 
رشد بیست درصدی میزان حقوق و  
دستمزد کارکنان دولت در سال آینده  

  ۹۲۰ میلیون و    ۷ حداقل حقوق آنها به  
گمانه زنی می  . هزار تومان خواهد رسید 

شود برای خروجی مزدی که به اصطالح  
در شورایعالی کار برای کارگران تعیین می  

 .شود همین میزان افزایش مبنا قرار گیرد 
در چنین شرایطی چهار تشکل  
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته  
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل  
های کارگری، بازنشستگان تامین  
اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد  
بازنشستگان، در بیانیه ای مشترک تحت  

مبارزه مرگ و زندگی برای افزایش  "عنوان  
گفته اند با توجه به نرخ تورم کنونی و  " مزد 

نرخ تورم قابل انتظار در سال آینده، حداقل  
در هیچ رشته و    ۲ ٤٠ ۱ دستمزد در سال  

  ٥ ۲ هیچ بنگاه و موسسه ای نباید از  
 . میلیون تومان در ماه کمتر باشد 

شورای بازنشستگان نیز با تاکید بر این  
نکته که کارگران، ساختار و تصمیمات  
نهادی را که بطور واقعی و مستقل در آن  
حضور ندارند به رسمیت نمی شناسند و  
پیشاپیش مصوبات آن را باطل می دانند،  
میزان واقعی هزینه سبد معیشت خانوار را  

میلیون تومان دانسته و گفته    ۳۰ بیش از  

است به عنوان مطالبه محوری مزد بر آن  
 . پافشاری دارند 

موضوع دستمزد، میزان و نحوه تعیین  
آن یک عرصه دائمی مبارزه کارگران با  
سرمایه داران و حکومت است اما این  
عرصه جز با اتحاد تمام بخشهای کارگری  
و با اعتراضات و اعتصابات متحدانه و  

بخصوص در  . سراسری تقویت نمی شود 
شرایط فعلی که فضای جامعه انقالبی و  
اعتراضی است می بایست جدال برای مزد  
را متحدانه با مبارزات سیاسی و ضد  

 .حکومتی گره زد 
پیوند مطالبات اقتصادی با نبرد  
انقالبی زن، زندگی، آزادی قطعا سرنوشت  

جدال بر  . ساز و تعیین کننده خواهد بود 
سر دستمزد در دل انقالب، جدال علیه  

جدالی که اجتماعی  . فقر و گرانی است 
است و همه بخش های کارگری، همه  
بازنشستگان، معلمان و کل جامعه  

از جمله یک شعار مردم در دل  . درگیرند 
انقالب شعار فقر، فساد، گرانی میریم تا  

بر محور این شعار باید  . سرنگونی است 
در برابر تعرض بیشتر حکومت به  
دستمزدها و معیشت کارگران و کل جامعه  

و در این جدال همانطور که اشاره  . ایستاد 
شد تاکید ما بر اتحاد تمامی بخش های  
کارگری با انتشار بیانیه های اعتراضی  
مشترک و سراسری و با تجمعات و  

 . اعتصابات سراسری است 
 

 

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 

 

حزب کمونیست کارگری  به  
!بپیوندید   

 tamas.wpi@gmail.com 

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 sazmande@:  تلگرام 

 پویان پیروز  
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اسفند بازنشستگان تامین    ۲۱ روز یکشنبه  
اجتماعی در ادامه  اعتراضاتشان  بنا بر  
فراخوانی از قبل اعالم شده در چندین  
شهر علیه فقر و گرانی و برای پیگیری  

بنا بر  . خواستهایشان دست به تجمع زدند 
گزارشهای تا کنونی این تجمعات در  
شهرهای شوش، اهواز، اصفهان، کرمان،  

. کرمانشاه و شهرهای دیگری برگزار شدند 
در شوش جمعیت زیادی به خیابان آمده و  

تا  "دست به راهپیمایی  زدند و با  فریاد  
و  " حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم 

شعارهای دیگری، برادامه اعتراضات خود  
در اهواز بازنشستگان با  . پای فشردند 

شعار گرانی، تورم، بالی جان مردم دست  
در کرمان بازنشستگان  . به راهپیمایی زدند 

این قشر بازنشسته آماده  : شعار میدادند 
 .قیام است 

در تجمعات این روز بازنشستگان  
بازنشسته داد  :"همچنین شعار میدادند 

سوریه را رها کن ،  "،  "بزن، حقتو فریاد بزن 
رئیسی دروغگو  "،  "فکری بحال ما کن 

وزیر بی لیاقت  "،  "حاصل وعده هات کو 
،  یک اختالس کم بشه،  "استعفا، استعفا 

 ".مشکل ما حل میشه 
در این روز همچنین بازنشستگان صنایع  
فوالد در تهران با حمل پالکاردهایی که بر  
روی آن مطالبات خود را نوشته بودند در  
اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و  

و    ۹۹ برای پیگیری مطالبات خود  از سال  
مقابل ساختمان صندوق    ۱۴۰۰ 

. بازنشستگی فوالد در تهران تجمع داشتند 
در همین رابطه در روز قبل از آن  
بازنشستگان صنایع فوالد در اصفهان نیز  

همسان سازی صد در  . تجمع کردند 
صدی و افزایش حقوقها متناسب با هزینه  
های سرسام آور زندگی، درمان رایگان،  
پرداخت عیدی برابر شاغلین کارگری، و  
پرداخت ما به التفاوت متناسب سازی  

یکجا، از    ۱۴۰۱ و    ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۹ 
 . خواستهای بازنشستگان است 

امروز بیست و یکم اسفند همچنین   -
جمعی از کارگران شاغل در بخش های  

  ۱۲ دولتی در اعتراض به بند الف تبصره  
الیحه بودجه که تعرضی به سطح  
دستمزدهایشان است مقابل شورای  

در این تجمع،  . نگهبان تجمع کردند 
کارگران از نهادهای مختلف از جمله  

زردهای وزارت    وزارت نفت و کارگران کاله 
نیرو  که از شهرهای مختلف به تهران آمده  

به گفته کارگران بنا  . بودند حضور داشتند 
بر این بند مزد آنها برابر با افزایش حقوق  
کارمندان دولت که بیست درصد است  
تعیین خواهد شد و نتیجه آن تحمیل  
دستمزدی حتی کمتر از دستمزد چند برابر  
زیر خط فقری خواهد بود  که توسط  

و این  .  شورایعالی تعیین شده است 
سیاستی است دولت در سال گذشته نیز  
تالش کرد اجرایی کند و با اعتراضات  
گسترده ای از سوی کارگران بخش دولت  
و بازنشستگان روبرو گردید و ناگزیر به  

 . عقب نشینی هایی شد 
در آستانه سال جدید اعتراضات در میان  
بخش های مختلف کارگری بر سر سطح  
نازل حقوقها و گرانی ها و طلبهایشان  
بابت دستمزدها و عیدی آخر سال گسترده  

یک نیروی فعال این اعتراضات  . است 

بازنشستگان هستند و دور جدیدی از  
اعتراضات بخش های مختلف آن شکل  
گرفته است و در هفته های اخیر شاهد  
تجمعات اعتراضی متوالی آنان در  
شهرهای بسیاری و  در سطح سراسری  

اعتراض بازنشستگان به فقر و  .  بوده ایم 
اجرای همسان  .  گرانی و بی تامینی است  

سازی حقوقها و افزایش آن متناسب با  
سطح قیمت ها و متناسب با باالرفتن  
نجومی نرخ تورم، درمان و بهداشت  
رایگان و داشتن حق مسکن، پایان دادن به  
اختالس ها و پرداخت شدن دیون دولت  

پایان دادن به      به صندوق های بازنشستگی، 
امنیتی کردن مبارزات و آزادی تمامی  
زندانیان سیاسی و داشتن حق تشکل،  
تجمع و اعتراض ازجمله خواستهایی  
است که بازنشستگان بارها در تجمعاتشان  

 . بر آنها تاکید کرده اند 
اعتراض علیه گرانی و بی تامینی یک  
موضوع مهم انقالب است که مردم با  
شعار فقر، فساد گرانی میریم تا سرنگونی  

. آنرا در اعتراضاتشان فریاد میزنند 
اعتراضات کارگری در کنار اعتراضات کل  
جامعه و فراخوان های سریالی به  
اعتراضات سراسری، فضای پر التهاب  

از جمله  . جامعه را به نمایش میگذارد 
تشکلهای مختلفی از دانشجویان و جمع  
های جوانان انقالبی در محالت طی بیانیه  
ای فراخوانی در حول و حوش چهارشنبه  

اسفند    ۲۴ و    ۲۳ ،  ۲۲ سوری برای روزهای  
بخشی از این فراخوان   . داده شده است 

اقداماتی میدانی از جمله شعارنویسی،  
پخش تراکت و اعالمیه، نصب بنر،  

گرافیتی خیابانی و شعاردهی شبانه هر  
.  را شامل میشود   ۲۱:۰۰ شب ساعت  

بخش دیگر این فراخوان اعتصاب و  
اعتراض، پرفورمنس اعتراضی و  
شعاردهی، تشکیل زنجیره انسانی و  
همخوانی سرودهای انقالبی در  

ها و مدارس توسط دانشجویان،    دانشگاه 
و باالخره  . دانش آموزان و معلمان است 

های    بخش آخر فراخوان به  ایجاد جمع 
عصر و برگزاری  ۶ محور در ساعت    محله 

های حمایتی از    تجمعات اعتراضی، رقص 
زنان رقصنده اکباتان، راهپیمایی و  
تظاهرات اعتراضی با شعارها و اقدامات  

ها و میادین اصلی شهر    انقالبی در خیابان 
ها با    برای تصرف و تسخیر خیابان 

. جمعیت زیاد در سراسر کشوراست 
فراخوان های تشکلهای دانشجویان و  
جوانان انقالبی محالت و دیگر بخش  
های اجتماعی به اعتراضات سراسری  
گامهای مهم در سازماندهی اعتراضات  
مردمی برای پیشروی خیزش و اعتراضات  

از این فراخوانها باید  . علیه حکومت است 
 .وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد 

 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۳ مارس    ۱۲ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۲۱ 

 
*** 

بنا بر خبرهای بعدی در این روز  
بازنشستگان تامین اجتماعی در شوشتر  و  

 قزوین نیز تجمع داشتند 

 

 تجمعات بازنشستگان و فراخوان سه روز اعتراض توسط تشکلهای دانشجویان و جوانان انقالبی محالت  
 این قشر بازنشسته آماده قیام است 

حمالت شیمیایی به مدارس ادامه دارد و  
امروز خبرهایی از این نوع حمالت در  
مدارس دخترانه کوثر و ستایش در اهواز  

در آبادان نیز بنا بر خبر منتشر  . گزارش شد 
شده و تایید روابط عمومی آموزش و  

    پرورش باغ 
ً
نفر در دو    ۵۴ ملک مجموعا

مدرسه دخترانه عفت و فروغ کوی آل  
اعتراضات علیه  . خورشید مسموم شدند 

این سیاست تروریستی حکومت گسترده  
است و مردم با شعارهای مرگ بر  
حکومت کودک کش، حمله شیمیایی به  
مدارس محکوم است صدای اعتراض  

 .خود را بلند میکنند 
اسفند کادر درمان     ۲۰ روز شنبه   -

بیمارستان تهران کلینیک در اعتراض به  
وضع بد معیشتی و سطح نازل حقوقها و   

فشار سنگین کاری با شعار  وزیر بی  
کفایت استعفا استعفا تجمع کردند و با  
فریاد بیشرف، بیشرف با نیروهای سرکوب  
حکومت که در تالش متفرق کردن آنها  

در همین رابطه در  .  بودند، درگیر شدند 
این روز کادر درمان و کارکنان دانشگاه  
علوم پزشکی ایالم  در مقابل ستاد این  

 . دانشگاه تجمع کردند 

 

ادامه حمالت تروریستی شیمیایی به مدارس، تجمعات کادر درمان بیمارستان  
 تهران کلینیک و دانشگاه علوم پزشکی ایالم و دو خبر دیگر 

اسفند کارگران فصلی در    ۲۰ روز شنبه  -
نیشکر هفت تپه در اعتراض به بالتکلیفی  
شغلی و قراردادهای کاری  شان  و وضع  

 .بد معیشتی خود  دست به اعتصاب زدند 
  ۱۹ ساعت هشت صبح روز جمعه   -

اسفند مراسم خاکسپاری محسن شجاعی  
برجویی که بدست حکومت به قتل رسید  

محسن  . در گلستان فوالدشهر برگزار شد 
شجاعی بعلت شرکت در مراسم  
بزرگداشت مهسا موگویی از جانباختگان  

او  بر اثر  . انقالب دستگیر شده بود 

۷ صفحه    
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 یاشار سهندی 
منشور اپوزیسیون راست با نام بی  

بی مسما  .  منتشر شد "  مهسا " مسمای  
نام رمز انقالب زن  " مهسا "است چون  

من نمیدانم کسی که  . زندگی آزادی است 
آن جمله ساده را، روی سنگی بر سر مزار  
مهسا امینی نوشت، چه قصدی داشت؛  
اما جمله ای که نوشت، به نوشته ای  

ژینا جان تو نمی  . "تاریخی تبدیل شد 
؛ و به واقع  "میری نامت یک رمز میشود 

اسم رمزی برای اتحاد و  . این اتفاق افتاد 
مبارزه علیه کل حاکمیت جمهوری  
اسالمی، مبارزه برای رنسانس عظیم  
اجتماعی، مبارزه برای همه آزادی و  

 .برابری 
خانم شیرین عبادی در مصاحبه ای با  
تلویزیون ایران اینترنشنال در مورد  

تن دیگر    ۵ منشوری که خود به کمک  
نوشته گفته ای به این معنی داشت که هر  
عبارت منشور منتشر شده یک اسم رمز  

اسم  . به واقع هم،  این گونه است ! است 
رمزهای منشور منتشر شده اما بیانگر هیچ  

. گونه آزادی خواهی و برابری طلبی نیست 
در این منشور یک کالم راجع به آزادی بی  
قید و شرط سیاسی و بیان گفته نشده  

هیچ چیزی راجع به برابری بیان  . است 
هیچ اشاره ای به مبارزات  . نشده است 

نمی  ... کارگران، معلمان، بازنشستگان، و  
در این منشور هیچ اشاره ای به  . کند 

... حقوق کودک نمی شود، این منشور  
همه چیز را حواله میدهد به کنوانسیون  
های بین المللی که هیچ ضمانت اجرایی  

بگذریم از اینکه این مقاوله نامه ها  . ندارند 
چقدر در برگیرنده حقوق انسان ها در قرن  

از این لحاظ  . بیست یکم هست یا نیست 
حق با خانم عبادی است این منشور اسم  
رمز است،  اما نه اسم رمز یک انقالب  
زیرو کننده قرن و بیست یکمی؛  و در عین  
حال باید تاکید کرد آنجا که مسئله  

تن، خیلی هم    ۶ سرکوب است، منشور  
در این منشور   . صریح و بدون لکنت است 

با صراحت لهجه بر حفظ و نگهداری  
در  " بچه های خوب سپاه "ارتش و ادغام  

تاکید  " نیروهای نظامی دیگر "ارتش یا  
البته اینجا نمی توانستند به جای  . میکند 

نیروهای  "بنویسند  " نیروهای نظامی دیگر "
؛ چون هنوز نتوانستند اسم رمز  " امنیتی 

پیدا  " سربازان گمنام امام زمان "شده برای  
باالخره این سربازان گمنام جان بر  . کنند 

. کف، همه شان در جنایت سهیم نبودند 
طرف شاید مامور خرید وزارت اطالعات  
بوده یک همچین شخصی نباید از نان  
خوردن بیفتد، یا پیمانکار ساخت  
زندانهای مخفی و یا راننده خودرویی بوده  
که بخت برگشته ای را در آن خفه کرده  

این اشخاص را میشود در آن نیروهای  . اند 
 .نظامی دیگر ادغام کرد 

از همه اینها که بگذریم، آنجا که به  
میرسد همچون یک  "  اقتصاد " مسئله  

ب بلدند حرف را  
ُ

اقتصاددان خبره خ
بپیچانند و استثمار صریح و بی پرده نظام  
سرمایه داری را  الپوشانی کنند و از  

حرف به میان  " شفافیت اقتصادی و رفاه "
 !این یکی اسم رمز واقعی است . آوردند 

از  :" منشور فوق تاکید میکند   ۱۷ بند  
بردن انحصارات اقتصادی، رعایت      بین 

المللی بانکی و    استانداردهای بین 
مبادالت پولی و همچنین تسهیل مبادالت  

گذاران    تجاری و جذب سرمایه 
های جبرانی    تمرکز بر سیاست . المللی   بین 

و امتیازات اقتصادی ویژه برای  
های محروم    توانمندسازی مناطق و استان 

شفافیت و مبارزه با فساد و  . شده   داشته   نگه 
ی اقدام    کنوانسیون گروه ویژه  پیوستن به 

ما میدانیم و ایشان  ) ِاف ِای تی ِاف (مالی  
نیز میدانند پیش از هر چیز الزمه   

این است که  "  شکوفایی اقتصادی " 
  ۱۷ بند  . کارگرباید ارزان و خاموش باشد 

هیچ پیامی ندارد جز یک پیام آشکار به  
همان کارفرمایان،  "( کار آفرینان محترم  "

اعم از سرمایه گذاران  ) سرمایه داران 
داخلی و بین المللی؛ نویسندگان منشور  

محیط کسب و  "تضمین میکنند که امنیت   
با یک ارتش و سپاه درهم ادغام شده  " کار 

فراهم  " نیروهای نظامی دیگر "به اضافه  
 .خواهد بود 

اما حقوق کارگر؛ با این یکی اصال    
در عین حالی که در بند  . شوخی ندارند 

شفافیت  "تباهی زندگی کارگران با    ۱۷ 
  ۱۰ تضمین میشود، در بند  " اقتصادی 

: کارگران را به دنبال نخود سیاه میفرستد 
های سازمان    کنوانسیون  پیوستن و عمل به "

ی حقوق کارگران    درباره  المللی کار   بین 
یابی،    و حق سازمان     شامل آزادی تشکل 

ی جمعی؛ تامین    اعتصاب و مذاکره 
سالمت، امنیت و منع تبعیض در محیط  

؛  "کار و ضمانت حداقل دستمزد عادالنه 
کارگران همین حاال با  ! خیلی ممنون 

جمهوری وحشی اسالمی سرمایه بر سر  
خط رفاه می جنگند این منشور حتی  

جهت اطالع  . وعده خط بقا را نمیدهند 
نویسندگان منشور فوق یاد آور میشویم  
لطفا فقط مبارزات بیست ساله اخیر  
کارگران را بر سر دستمزدها مرور کوتاهی  
بفرمایند که در بطن همین مبارزه اعتصاب  
را به عنوان یک حق قانونی بر رژیم  

راستی  . اسالمی سرمایه تحمیل کرده اند 
منشور فوق حق  "  پیشگاه قانون " در  

اعتصاب برسمیت شناخته میشود؟ جواب  
سازمان بین المللی کار  . تحقیقا خیر است 

وقتی سرکوبگران کارگر را به عنوان نماینده  
رسمی کارگران یک کشور به رسمیت می  
شناسد، حق اعتصاب در کنوانسیونهای  

هر  . سازمان مربوطه پشیزی نمی ارزد 
حقی را کارگران تنها با مبارزات مستقیم  

کنوانسیونهای مورد  . خود بدست آوردند 
اشاره تنها جلوه کم فروغی از مبارزات  

طبقه کارگر در ایران به این  . کارگران است 
آگاهی رسیده است که قوانین مربوط به  
زندگی خود را به سرمایه داران و رژیم  

 .وحشی حامی آنها تحمیل کند 
از لحظه شکل گیری انقالب زن  
زندگی آزادی تاکید کردیم فرصت تاریخی  
عظیمی برای کمونیسم فراهم شده است  
که خود البته در شکل گیری آن نقش  

برخی اما ما را از  . مهمی داشته است 
ترساندند و هشدار دادند که  " تکرار تاریخ "

تکرار میشود این بار    ۵۷ سرکوب انقالب  
شاید بسیار بدتر؛ تاکید کردند که باید در  
خیابان شعار علیه اپوزیسیون راست داد، و  
تا توانستند اپوزیسیون راست را از آنچه که  
بود و هست بزرگ کردند، امیدواریم با  
دیدن این منشور متوجه خطای خود و  

 .درک این لحظات تاریخی بشوند 
منشور شش نفر به همان اندازه که بی  
افقی اپوزیسیون راست را نشان میدهد، به  
همان اندازه، حتی بیشتر افقی که جلو  
روی کمونیستها گسترده تر میشود را ثابت  

جامعه ایران تشنه آزادی و برابری  . میکند 
است، با منشورهایی اینچنینی نمی توانند  
به مقابله با این جامعه برخاست که تنها  
گوشه ی کوچکی از خواستها و آمال و  
آرزوهای آن در منشور بیست تشکل  

اگر منشور اپوزیسیون  . انعکاس یافته است 
راست حقیر جلوه میکند تنها یک دلیل  
دارد، و آن وجود کمونیسم انسانی قویی  
است، که بیش از چهار دهه است  
خواستهای جامعه را منعکس می کند و  
آنها را عمیقتر و رادیکالتر ساخته است،  
کمونیسمی که برنامه روشنی برای فردای  

 . سرنگونی جمهوری اسالمی سرمایه دارد 
منشور منتشر شده سنگ ریزه ای بر  

این  . سر راه انقالب زن زندگی آزادی است 
منشور ثابت میکند که اپوزیسیون راست  
در مقابل انقالبی که پشتوانه یک قرن  
مبارزه برای رهایی را دارد و از چنان قدرتی  
برخوردار است که میتواند جهان را  
دگرگون کند، تا چه حد حقیر و زبون  

 .  است 

 

 منشوری حقیر در مقابل یک انقالب عظیم تاریخ ساز 

های زیاد و ضربات باتوم و تزریق    شکنجه 
دارو به کما رفته و بعد از بستری شدن در  
بیمارستان خورشید در اصفهان، جان خود  

مامورین اطالعاتی   .  را ازدست داد 
خانواده محسن شجاعی را تحت فشار  
گذاشته و تهدید کرده بودند که حق ندارند  
علت فوت فرزندشان را اعالم کنند و باید  
اعالم کنند که بر اثر کرونا فوت شده  

مراسم های گرامیداشت محل  .  است 
اعالم انزجار مردم از حکومت و جنایاتش  

 .است 
خبر دیگر مربوط به تجمع اعتراضی  -

شماری از مردم معترض در روز هجدهم  
اسفند بر مزار کیان پیرفلک کودکی است  

میثم پور  . که بدست حکومت به قتل رسید 
فلک پدر کیان و افرادی از خانواده های  
جانباختگان انقالب نیز در این تجمع  
حضور داشتند و با در دست داشتن عکس  
کیان خشم و نفرت خود را نسبت به   
حکومت کودک کش جمهوری اسالمی  

 .اعالم داشتند 
 حزب کمونیست کارگری ایران   

 ۲۰۲۳ مارس    ۱۱ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۲۰ 

 

... ادامه حمالت تروریستی شیمیایی به مدارس،  ۶ از صفحه     
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همانطور که قبال گزارش کردیم امروز  
یک روز اعتراض گسترده سراسری علیه  
حمالت تروریستی شیمیایی به مدارس  
بود که فراخوان آن از سوی شورای  
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان داده  

بنا  . شده بود و با استقبال زیادی روبرو شد 
بر گزارشات تکمیلی شمار شهرهایی که  
در آن معلمان و خانواده های دانش آموزان  

شهر رسیده است که    ۳۶ تجمع داشتند به  
تهران، مشهد، اصفهان، شیراز،  : عبارتند از 

کرج، سنندج، مریوان، بابل، اهواز،  
رشت، دیواندره، هرسین، کرمانشاه،   
کاشمر، سقز، الیگودرز، قزوین، نورآباد  
ممسنی، همدان، بوشهر، آبدانان،  
سجاسرود زنجان، نیشابور، کازرون،  
جلفا، ساری، بجنورد، شیروان، تبریز،  
یاسوج، تاکستان، اردبیل،  الهیجان،   

 داالهو،  ایذه، سمیرم،  
در تهران علیرغم فضای امنیتی،     

شماری از معلمان و خانواده های دانش  
آموزان مقابل مجلس اسالمی تجمع کرده   
و فریاد مرگ بر حکومت کودک کش و  

در خیابان  . شعارهای دیگری را فریاد زدند 
زار در تهران مردم  به    جمهوری تقاطع الله 

خیابان آمده و شعارهای اعتراضی سر  
همانطور که  قبال هم  گزارش  . دادند 

  ۵ کردیم در مقابل آموزش و پرورش ناحیه  
همچنین  . نیز تجمع صورت گرفت 

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی  
اعتراض و تجمع کردند که با حمله  
بسیجیان روبرو  شد و دانشجویان با آنها  

در ساری تجمع کنندگان  . درگیر شدند 
" شعارمیدادند  معیشت، منزلت، حق  : 

مدارس امن حق مسلم  "،  "مسلم ماست 

در  ". معلم زندانی، آزاد باید گردد "،  "ماست 
تبریز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به  
اعتراضات سراسری در رابطه با مسمومیت  

گسترده دانش آموزان و دانشجویان در  
این دانشجویان  . سراسری کشور پیوستند 

راه نفس بریده، جنبش  : "شعار میدادند 
ما همه با هم هستیم، بجنگ  "،  "ادامه میده 
در تجمعات اعتراضی امروز  ". تا بجنگیم 

مرگ بر حکومت کودک  " مردم با شعارهای  
مرگ بر خامنه  "،  "مرگ بر دیکتاتور "،  "کش 

،  "حمله شیمیایی، محکوم باید گردد "،  "ای 
و  "  ، "امنیت مدارس تامین باید گردد "
 ". مرگ بر طالبان چه ایران، چه افغان "

شهر    ۳۶ تجمعات اعتراضی مردم در  
پاسخ قاطعی به توحش حکومت و  

گفتنی  . حمالت شیمیایی حکومت است 
است که امروز نیز در در مدارسی در  
زاهدان، تهران، نیریز، کرج، دانش آموزان  
مورد حمله شیمیایی حکومت قرار  

با کمال تاسف در دیواندره دانش  . گرفتند 
آموزی به اسم اسرا عباس نژاد که روز  
گذشته به خاطر گاز شیمیایی مسموم شده  

این فاجعه تکان  . بود امروز جان باخت 
دهنده بر خشم و اعتراض مردم در این  

تا کنون  . شهر بیش از پیش دامن زده است 
سه دانش آموز بر اثر حمالت شیمیائي  

این  . حکومت به مدارس جان باخته اند 
جنایات نفرت گسترده مردم را علیه  

. حکومت داعشی گسترش داده است 
حاکمین به جای اینکه پاسخ خواست  

مردم برای معرفی و محاکمه عاملین و  
آمرین این جنایات را بدهند، برای کسانی  
که افشاگری میکنند خط و نشان میکشند  

خیزش  . و شماری را دستگیر کرده اند 
سراسری امروز و فراخوانهای زنجیره ای  
اعتراضی از جمله فراخوان به تجمعات  
اعتراضی فردا هشت مارس، روز جهانی  

  ۲۳ زن، و همچنین تدارک تجمعات برای   
اسفند چهارشنبه سوری نشانگر عزم مردم  
در سرنگونی حکومت منفور اسالمی و  

 .تداوم انقالب زن، زندگی، آزادی است 
یک خبر مسرت بخش امروز یک روز  

مانده به روز جهانی زن،  آزادی  اکرم  
نصیریان از فعالین ندای زنان از زندان  

آزادی اکرم نصیریان را به او،  . اوین است 
به خانواده اش و به همگان شادباش  

 . میگوییم 
خبر مهم دیگر امروز اعتصاب کارگران  
پتروشیمی گچساران در اعتراض به عدم  

ماه دستمزد و فضای امنیتی    ۲ دریافت  
این کارگران قبال نیز  .  محیط کارشان است 

اسفند در این رابطه تجمع و    ۱۱ در  
همچنین در این روز  . اعتصاب داشتند 

عده ای از مردم در شازند اراک با خواست  
آزادی فوری محمد نجفی از وکالی این  

و باالخره  . شهر تجمع و اعتراض کردند 
اینکه امروز بازنشستگان تامین اجتماعی  
در اهواز نیز در ادامه اعتراضاتشان تجمع  

دشمن ما همین  :"داشتند و شعار میدادند 
تمام  ". جاست، دروغ میگن آمریکاست 

معلمان دستگیر شده و تمامی دستگیر  
. شدگان و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند 

این خواست جوشان همه مردم است و آنرا  
. با قدرت انقالب خود عملی خواهند کرد 

 . نابود باد حکومت توحش اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۳ مارس    ۷ ،  ۱۴۰۱ اسفند    ۱۶ 

 

شهر علیه حمالت شیمیایی به مدارس، اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران،    ۳۶ تجمعات در  
 آزادی اکرم نصیریان  و دو خبر دیگر 

 



 ٧٧٠  شماره  -ششم دوره   9     كارگر كمونيست 

آموزان مقابل آموزش و پرورش    دانش 
بنا بر گزارشات نیروهای  . تجمع داشتند 

سرکوبگر امنیتی به قصد متفرق کردن  
تجمع به آنان یورش بردند و تعدادی از  
آنها از جمله محمد علی زحمتکش  
بازرس ارشد انجمن صنفی معلمان استان  
فارس و غالمرضا کندازی عضو هیات  

در  . ی این انجمن بازداشت شدند   مدیره 
اردبیل نیز شماری ازمعلمان و مردم  

: معترض تجمع داشتند و شعار میدادند 
در  ".  امنیت مدارس  حق مسلم ماست "

آبدانان هم معلمان همراه با خانواده ها  
ماشین  ۶ تجمع داشتند و  بنا بر گزارشات  

با تعداد زیاد مامور نیروی انتظامی آموزش  
اما  . و پرورش آبدانان را احاطه کرده بودند 

 .  تجمع برپا شد 
شورای هماهنگی تشکل های صنفی    

فرهنگیان در قطعنامه پایانی تجمعات  
اعتراضی امروز شانزدهم اسفند اولتیماتوم  
داده و تاکید میکند که  تا زمانی که  

های حداقلی آنها محقق نشود    خواسته 
اعتراضات ما با قدرت بیش تر و متحدتر  

در بخشی  . از همیشه ادامه خواهد داشت 
" از این قطعنامه چنین آمده است  :

گستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد  
آموزان آسیب دیده، نشان    زیاد دانش 

دهد که پروژه اقدامات خودسرانه از    می 
سوی وابستگان ایدئولوژیک حاکمیت، به  

ویژه آنکه    به . شدت مورد تردید است 
تاکنون هیچ اقدام موثری در جهت  
جلوگیری از تهاجم به محیط مدارس و  

    های دانشجویی صورت نگرفته   خوابگاه 
اگر فرهنگیان و اقشار مختلف  . است 

اجتماعی در مقابل این تهاجم  
سیستماتیک به ساحت آموزش مقاومت  
نکنند، یقینا شاهد اعمال به مراتب  

بارتری در سطح جامعه خواهیم    خشونت 
شورای هماهنگی به منظور پیشگیری  .  بود 

سازی    بار مسموم   از رفتار خشونت 
خواهد به    آموزان از حاکمیت می   دانش 

هیاتی از فعاالن مدنی، صنفی و سیاسی  
مستقل به همراه جمعی از پزشکان و  

بشری    اساتید متخصص و وکالی حقوق 
ی موضوع    جانبه   اجازه بررسی همه 

سازی مدارس بدهند تا حقایق    مسمومیت 
ها به صورت شفاف بررسی و    و واقعیت 

ی آن به اطالع مردم ایران رسانده    نتیجه 

دراین قطعنامه بر خواستهای فوری  ". شود 
ای دیگری نیز تاکید شده و در بند اول آن  

"  چنین آمده است  ما معترضین،  : 
های امنیتی و    حاکمیت به ویژه دستگاه 

قضایی را مسئول حفظ جان شهروندان،  
دانیم و سریعا    آموزان و معلمان می   دانش 

خواهان کنترل اوضاع و پایان دادن بە  
سرکوب بیولوژیک و تهدید جان  

در  ". آموزان هستیم   شهروندان به ویژه دانش 
این قطعنامه به صدا و سیمای جمهوری  
اسالمی برای دست برداشتن از تفرقه  
افکنی میان معلمان و سایر اقشار جامعه  
اخطار داده و در بند دیگری از آن بر  
خواستهای معیشتی معلمان تاکید شده  
است، خواستهایی که آنها  بارها بر روی  

تاکید دیگر معلمان در  . آنها تاکید کرده اند 
قطعنامه برمتناسب بودن برنامه درسی  
مدارس با دانش روز است و در آن  هرگونه  
سوء استفاده از کودکان برای تحقق اهداف  
جناحی، سیاسی و ایدئولوژیک محکوم  

همچنین تبعیض ها و ملعبه  . شده است 
طرح نامیمون رتبه بندی، فروش مدارس و  
اموال عمومی آموزش و پرورش،  
سرکوبگری های حکومت در قبال معلمان  
و دانش آموزان از موضوعات اعتراضی  

در خاتمه قطعنامه  بر  . دیگر قطعنامه است 
پایان دادن حبس دانش آموزان در کانون  

، آزادی معلمان و  "اصالح و تربیت "های 
دانش آموزان زندانی و بازگشت دانش  

آموزان و دانشجویان ستاره دار  و زندانی و    
معلمان اخراجی و تبعیدی  و منفصل از  
خدمت و زندانی به کالس درس تاکید  

با این خواستها و تاکیدات  . کرده است 
است که معلمان به تداوم اعتراضات خود  

. در صورت نگرفتن پاسخ تاکید کرده اند 
از دیگر شعارهای  اعتراضی معلمان و  
مردم معترض در تجمعات امروز عبارتند  

،  "وزیر بی لیاقت استعفا، استعفا : "از 
،  " دشمن خاک ایران .  تحجر .  طالبان " 
ما  "،  "امنیت مدارس حق مسلم ماست "

حقمون را میخوایم، وعده وعید  
 ". نمیخوایم 
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اسفند در پاسخ به فراخوان    ۱۶ امروز  
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی  
فرهنگیان و در اعتراض به حمالت  
تروریستی شیمیایی حکومتیان به مدارس  
در سطح سراسری، معلمان و خانواده های  
دانش آموزان و بخشهای دیگری از مردم   
در مقابل مراکز آموزش و پرورش در تهران  
و  شهرهای دیگر تجمع کردند و فریاد و  

. خشم اعتراض خود را ابراز کردند 
حکومت تالش کرد با نیروی سرکوب مانع  
این تجمعات شود و نیروهای سرکوبش را  

اما بنا بر گزارشات  . به خیابانها گسیل کرد 
شهر  برگزار    ۲۴ تاکنونی این تجمعات در  

شده است که عبارتند از  شهرهای تهران،  
مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، سنندج،  
مریوان، بابل، اهواز، رشت، دیواندره،  
هرسین، کاشمر، سقز، الیگودرز، قزوین،  
نورآباد ممسنی، همدان، بوشهر، آبدانان،  
سجاسرود زنجان، نیشابور، کازرون، و  

تجمعات اعتراضی امروز معلمان و  . جلفا 
خانواده ها و استقبال وسیع مردمی پاسخ  
محکمی به حکومت و توطئه حمالت  
شیمیایی به  مدارس و خوابگاههای  

در این اعتراضات  .  دانشجویی است 
مردم و بویژه  . حضور زنان چشمگیر بود 

خانواده ها نگران و عصبانی هستند و  
حکومت جنایتکار اسالمی را مسئول این  

 .   حمالت نوع داعشی میدانند 
در تهران معلمان و خانواده های دانش  

مرگ  "آموزان در خیابان جمهوری با فریاد  
. راهپیمایی کردند " کش   بر حکومت بچه 

معلمان و مردم معترض در مقابل آموزش  
تهران نیز تجمع    ۵ و پرورش در ناحیه  
مرگ بر حکومت  : "کردند و شعار میدادند 

بسیجی سپاهی، داعش ما  "،  "کش   بچه 
همچنین دانشجویان دانشگاه  ".  شمایی 

عالمه طباطبای در پاسخ به فراخوان  
سراسری شورای هماهنگی تشکلهای  

. صنفی فرهنگیان تجمع اعتراضی داشتند 
حراست دانشگاه با دانشجویان درگیر شد  
و تعدادی را با خود بازداشت و برد و بیم  

. تحویل آنها به نیروهای امنیتی وجود دارد 
: دانشجویان عالمه شعار میدادند 

شعارشون گفتگوست  سالح شون سمت  "
در سنندج جمعیت قابل توجهی  ". ماست 

از معلمان و خانواده های دانش آموزان  
مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند و با  

حکومت  "راهپیمایی در  خیابان و با فریاد  
ژن،  "،  "کودک کش نابود باید گردد 

. تداوم انقالب را فریاد زدند " ژیان،آزادی 
در این شهر نیروهای سرکوب خیابانهای  
منتهی به آموزش و پرورش را مسدود کرده  
بودند که مردم به تجمع کنندگان معترض  

طبق گزارشات منتشر شده  .  نپیوندند 
نیروهای سرکوب  در این شهر با  

ای به تجمع کنندگان    های ساچمه   گلوله 
حمله کردند  و  دو معلم زخمی شدند  
وهمچنین بها ملکی از معلمان این شهر  

 .بازداشت شده است 
در رشت معلمان در همراهی با    

خانواده ها و مردم مقابل آموزش و پرورش  
تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر  

در این شهر نیروی سرکوب به  . دادند  
تجمع کنندگان حمله بردند و مردم با فریاد  

در  . بیشرف، بیشرف با آنها درگیر شدند 
اما  . مشهد جمعیت وسیعی جمع شدند 

بعد از مدتی نیروی انتظامی به بهانه ایجاد  
مشکل ترافیک به معلمان حمله کرده و با  
اسپری فلفل و فحاشی و هل دادن  

های    در خیابان . جمعیت را متفرق کردند 
شهر مریوان به منظور جلوگیری از تجمع  
اعتراض معلمان و مردم نیروی انتظامی  

اما این تجمع برگزار  . بسیاری مستقر بود 
شد و تجمع کنندگان با شعارهای  
اعتراضی خود فریاد اعتراضشان را بلند  

در کرج جمعیت قابل توجهی از  . کردند 
معلمان و خانواده ها مقابل آموزش و  
پرورش گرد آمدند و با شعارهایشان حمله  
شیمیایی به مدارس را محکوم کردند و  

بنا بر  .  خواستهایشان را فریاد زدند 
گزارشات در کرج رحمان عابدینی یکی از  
معلمان توسط نیروهای امنیتی دستگیر  

. شد و به محل نامعلومی انتقال داده شد 
آموزش  : " تجمع کنندگان شعار میدادند 

فریاد فریاد  "،  "حضوری حق مسلم ماست 
در اصفهان  معلمان در  ".  از این همه بیداد 

همراهی با خانواده ها مقابل آموزش و  
پرورش تجمع کردند و شعارهای  

طبق گزارشات بعد از  . اعتراضی سر دادند 
نیم ساعت نیروی سرکوب به تجمع  
کنندگان حمله و چند نفری را هم دستگیر  

اما تجمع ادامه یافت و  جمعیت  . کردند 
 . شرکت کننده بسیار بود 

در شیراز معلمان و والدین  

 

 اعتراض و خشم گسترده خانواده ها و معلمان به مسموم کردن کودکان 



١٤٠١  اسفند ٢٢ كارگر كمونيست  ١٠ 

اسفند علیرغم لشکر    ۱۹ امروز جمعه  
کشی حکومت و جو امنیتی سنگین  
جمعیت بسیاری از مردم در زاهدان  
همچون جمعه های گذشته به خیابان  
آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر  

: از جمله مردم شعار می دادند .  دادند 
علمای زندانی آزاد  "،  "آزادی آزادی آزادی "

زندانی سیاسی آزاد باید  "،  "باید گردند 
ما همه اهل جنگیم  حیف که بی  "،  "گردد 

کشم  هر که برادرم    کشم می   می "،  "تفنگیم 
ش   مرگ بر حکومت بچه " ، و  "کشت 

ُ
". ک

نیروهای سرکوب حکومتی در برابر  
جمعیت عظیم مردم جرات دخالت به  
خود ندادند و مردم به راهپیمایی در سطح  

بنا بر  .  شهر و شعار دادن ادامه دادند 
خبرها در راسک حکومت از وحشت  
اعتراضات مردم نیروی سرکوب بسیاری را  

سیستان و بلوچستان و  . مستقر کرده بود 
بویژه شهر زاهدان یک کانون داغ انقالب  

در جریان  . زن، زندگی ، آزادی است 
اعتراضات مردم در این استان  
دستگیریهای زیادی صورت گرفته و  
زندانی سیاسی آزاد باید یک بنر برجسته  
تجمع اعتراضی امروز مردم در زاهدان  

 .   بود 
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 یک جمعه اعتراضی بزرگ دیگر در زاهدان  
 زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

تجمعات و اعتراضات بازنشستگان  . 
ادامه دارد و در بسیاری از مراکز کارگری و  
بخش های مختلف جامعه مردم در  
اعتراض به فقر و گرانی در اعتراض هستند  
و سناریوی جنایتکارانه حمالت شیمیایی،  
مردم را از پیگیری اعتراضات عقب  

از جمله شعاردهی های شبانه با  . نمیزند 
 .فریاد مرگ بر دیکتاتور برقرار  است 

در همین راستا یک خبر مهم روز  
پانردهم اسفند تجمعات اعتراضی متوالی  

مردم  . بازنشستگان علیه فقر و گرانی است 
با شعار فقر فساد گرونی، میریم تا  
سرنگونی، در عرصه های مختلف با  

. حکومت فقر و چپاول و دزدی در جدالند 
در این روز بازنشستگان مخابرات در ادامه  
اعتراضات خود علیه فقر و گرانی و برای  
پیگیری خواستهایشان در شهرهای تهران،  
اصفهان، اهواز، تبریز، کرج، یزد، سنندج،  

مقابل  ..... ارومیه،  کرمانشاه، مشهد   
در این  . ساختمان مخابرات تجمع کردند 

:" تجمعات بازنشستگان شعار میدادند 
حسین حسین شعارشون، دزدی و غارت  

،  "مدیر بی کفایت استعفا "،  "کارشون  
،  "بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن "
 ". یخچال بازنشسته خالی تر از گذشته "

روز چهاردهم اسفند نیز بازنشستگان  
تامین اجتماعی بار دیگر در شهرهای  

این  .  شوش و اهواز تجمع کردند 
: بازنشستگان در شهر شوش شعار میدادند 

،  "رئیسی بی عرضه، برگرد برو به حوزه "
در  ". ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما "

اهواز بازنشستگان معترض دست به  
راهپیمایی زده و شعارهای اعتراضی شان  

 . بر فضای خیابانهای شهر طنین انداخت 
 

روز چهاردهم اسفند جمعی از معلوالن  -
بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن  
معوقات هشت ماهه خود مقابل سازمان  

وضعیت بد  . برنامه و بودجه تجمع کردند 
درصد    ۵۰ و اسفناک معیشتی، حدود  

معوقه، حذف ردیف در بودجه سال      بودجه 
، از جمله موضوعات اعتراضی  ۱۴۰۲ 

 . آنهاست 
 

کارگران شهرداری یاسوج   اسفند  ۱۴ روز  -
ماه دستمزد پرداخت نشده    ۱۲ تا    ۹ بخاطر  

مقابل شهرداری و استانداری کهلگیلویه و  
این کارگران در  .  بویر احمد تجمع کردند 

همین رابطه در روز قبلش نیز تجمع  
یک تجمع اعتراضی دیگر در روز  . داشتند 

گذشته از سوی کارگران شاغل در  
دستگاههای دولتی از جمله کارگران  
شاغل در وزارت نیرو در مقابل مجلس  

اعتراض آنها نیز به گرانی و سطح  .  بود 
 .نازل حقوقها و بی تامینی ها بود 

 

یک موضوع اعتراض گسترده مردم در  -
این هفته اعتراض به حمالت تروریستی  
شیمیایی به مدارس است که عمدتا به  

تجمعات  .  مدارس دخترانه بوده است 
خانواده های دانش آموزان و تجمعات  

شهر    ۳۶ سراسری روز شانزدهم اسفند در  
در ادامه این  . نقطه اوج این اعتراضات بود 

اعتراضات شماری از فعالین سیاسی و  
اجتماعی طی نامه ای به سازمان ملل  
خواهان بازرسی و بررسی فوری  

ها در ایران    های شیمیایی به مدرسه   حمله 
 شدند 

در این نامه بر روند اعتراضات مردم  
بدنبال قتل مهسا امینی و کشته شدن بیش  

نفر در جریان این اعتراضات که    ۵۵۰ از  
شماری از آنها کودک هستند،  دستگیری  
بیش از هشتاد هزار نفر از مردم معترض  
واعدام بیش از بیست نفر،  تجاوزهای  
جنسی به زندانیان زن و شلیک گلوله  
ساچمه ای به معترضین و نابینا کردن دهها  

. تن و ادامه این سرکوبها اشاره شده است 
در ادامه نامه بر جنایت باور نکردنی که  
هم اکنون در سراسر کشور در حال وقوع  
است و پخش گازهای سمی و شیمیایی  

دخترانه اشاره شده و  با    در مدرسه های 
استناد به گزارش کمیته حقیقت یاب از  

مدرسه    ۲۳۰ اینکه در این مدت حداقل  
استان کشور مورد حمالت گاز    ۲۵ در  

هزار    ۵ سمی قرار گرفته اند و بیش از  
دانش آموز دختر و پسر مسموم شده اند که  

و در بخش  . اکثرا دختر هستند خبر میدهد 
به باور ما،  :"پایانی نامه چنین آمده است 

پخش گاز سمی و شیمیایی در مدارس  
دخترانه، که بصورت سیستماتیک انجام  

سرکوب و    شده است، یکی از پروژه های 
به انحراف کشیدن ذهن مردم از مشکالت  
اقتصادی و بحرانهای سیاسی و اجتماعی  

از سوی دیگر، روند  . در کشور است 
سرکوبها و باورهای واپسگرایانه  رهبران  

سیاسی و مسئوالن کشوری و امنیتی در  
جنسیتی در ایران و    بوجود آوردن آپارتاید 

بازداشتن دختران از تحصیل، یکی دیگر از  
انگیزههای سرکوبگران بوسیله  گاز سمی  

"  .مدارس دخترانه میباشد   و شیمیایی در 
در سخن پایانی این نامه با تاکید بر اعزام  
هیات کارشناسی به ایران برای برداشتن  
پرده از روی این جنایت چنین آمده  

استانداردی یک    این رژیم، با هر :" است 

نظام کودک کش، تروریست و ناقض  
توان در برابر    نمی .  حقوق بشر است 

یک تاکید  ". هایش خاموش ماند   جنایت 
حزب کمونیست کارگری بایکوت جهانی  
جمهوری اسالمی بخاطر همه جنایاتش و  
در قدم اول اخراج آن از نهادهای بین  
المللی  و بطور مثال از کنوانسیون جهانی  

. حقوق کودک و سازمان جهانی کار است 
 . نابود باد حکومت توحش اسالمی 

 

 اخباری برگرفته از اطالعیه های حزب کمونیست کارگری 
 

 

توییت محمد حبیبی سخنگوی  
) تهران (کانون صنفی معلمان ایران  

های جدید    سازی   در پاسخ به پرونده 
 نیروهای امنیتی 

اتاق فکر نهادهای امنیتی در حال  
فرافکنی از مسیولیت خود در موضوع  

سازی    مسمومیت دانش آموزان و پرونده 
. جدید برای فعاالن صنفی و مدنی هستند 

آنها به  . عصبانیت شان قابل درک است 
دانند که نهادهای مدنی و    خوبی می 

صنفی و جنبش های اجتماعی مرکز  
مقاومت جمعی برای محافظت از  

. مهسا هستند _ جنبش # دستاوردهای  
همچون گذشته در دفاع از فرزندانمان و  

پیام ما برای  . دستاوردهایشان ایستاده ایم 
. نشینی نمی کنیم   عقب . آنها روشن است 

 )برگرفته از مدیای اجتماعی (



 ٧٧٠  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

کم ارزش  ) مزد (وقتی نیروی کار »
میشود، کل هستی جامعه از جمله  
سالمت، رفاه، حق حیات و شادی و امید،  

 «!کاهش مییابد 
در حالیکه سال جاری یکی از بدترین  
سالهای تورمی بود و هرچه به روزای آخر  
سال نزدیک میشویم گرانی از کنترل خارج  
شده مایحتاج عمومی آخرین رمق زندگی  
مزدبگیران را میمکد ، نمایندگان به  
اصطالح سه جانبه گرائی در ساختار  
حکومتی شورای عالی کار بدور از اعمال  
اراده و بدون حضور و مشارکت نمایندگان  
واقعی کارگران، جلسات خود ساخته  
مذاکرات مزدی را با اتکاء به غیبت تشکل  
های واقعی و مستقل ، با چانه زنی های  
مخصوص به خود پیش میبرند تا با  
جوسازی انتظار و امید ، باالخره مبلغی  

بین خودی   «حداقل مزد »توافقی بعنوان  

دستمزدی که  . های حکومتی اعالم شود 
هیچ ربطی به هزینه های زندگی در سبد  
واقعی معیشت ندارد و همان افزایش  
ناچیز هم با ادامه ی حرکت شتابان گرانی  

 . بسرعت بازپس گرفته میشود 
امسال در حالیکه از نیمه اسفند عبور  
کرده ایم و چیزی به پایان سال نمانده ست  
طبق گفته نمایندگان کارگری در این شورا  
هنوز بر سر میزان سبد معیشت هم که  
همه ساله با نگاه غیرواقعی و حداقلی  

گرچه  . شد توافقی حاصل نشده   اعالم می 
افزایش مزد مطابق همان سبد معیشت هم  

 . صورت نمیگیرد 
ها در  " چانه زنی "این ماحصل آخرین  

نمایشی است که هر ساله در غیاب تشکل  
های واقعی کارگران شاغل و بازنشسته به  
خیر و خوشی، خود میُبرند و میدوزند تا  

جهنم زندگی با ارزان ماندن نیروی  "این  

 

 : بیانیه شورای بازنشستگان ایران 

 !سرنوشت مزد، در نمایش شورای عالی کار 

حمالت تروریستی جمهوری اسالمی  
به مدارس بازتاب اعتراضی گسترده ای در  

نفر از    ۳۲۶ از جمله  .  جامعه داشته است 
های سراسر کشور در    استادان دانشگاه 

رابطه با این موضوع بیانیه ای تحت عنوان  
حاکمیت جمهوی اسالمی، مسؤالن  " 

انتشار داده و این جنایت  !" امنیت کشور 
در  . هولناک را شدیدا محکوم کرده اند 

پیش  :"بخشی از این بیانیه چنین آمده است 
پناه که    ی مردم بی   که خشم فزاینده   از آن 

ها و دختران معصوم خود    اکنون جگرگوشه 
رحمانه و    را در مقابل تهدیدی چنین بی 

ای    گیر شود، چاره   بینند، دامن   ویرانگر می 
اطالعات خود درباره ابعاد  .  بیندیشید 

مختلف این موضوع و عامالن و آمران این  
پوشی و    پرده   تر و بی   جنایات را هرچه سریع 

کامال شفاف به ملت اعالم کرده، عامالن  
را به پیشگاه عدالت بسپرید و عمال ختم  

یقین بدانید  . این جنایت را تضمین کنید 
گذاشتن بر این جنایت یا    که سرپوش 

ی    تخفیف آن و عدم افشا و محاکمه 
عامالن از سوی وجدان عمومی جامعه به  
معنای تصریح حاکمیت بر همدستی و  
همسویی با این جنایت تلقی خواهد شد و  
تبعات طوفانی آن را به سرعت تجربه  

ها پزشک    همچنین ده .".   خواهید کرد 
خواستار اقدام مشترک همکاران خود در  

 .ها شدند   زمینه مسمومیت 
ها نفر از پزشکان، پیراپزشکان و    ده 

فعاالن حوزه درمان ایران طی بیانیه ای  
خطاب به هیات رئیسه سازمان نظام  

آنها در  " اقدام مشترک "پزشکی خواستار  

 

 

 بیانیه هایی در اعتراض به حمالت شیمیایی به مدارس 

بهشت سرمایه با سود سرشار  "و   "کار  
همچنان پابرجا  " برای کارفرمایان و دولت 

 !بماند 
بعالوه ، هر ساله اختالف بر سر میزان  

هم هست   «سایر سطوح مزدی »افزایش  
که درصدی ناچیز به اضافه مبلغی را  

 .  بعنوان افزایش دستمزد تصویب میکنند 
همانطور که بارها اعالم شده است  
کارگران، ساختار و تصمیمات نهادی را که  
بطور واقعی و مستقل در آن حضور ندارند  
به رسمیت نمیشناسند و پیشاپیش  

 . مصوبات آنرا باطل میدانند 
از طرفی گروه های مستقل کارگری و  
بازنشستگان در اظهارات مشترک خود  

میزان هزینه سبد معیشت خانوار را بیش از  
میلیون تومان اعالم کرده و بعنوان    ۳۰ 

مطالبه محوری مزد بر آن پا فشاری و  
 . تاکید دارند 

کارگران شاغل و بازنشسته تا رسیدن به  
حداقل مزد اعالم شده مورد نظرشان ،   
تجمعات اعتراضی خود را که ماه هاست  
ادامه دارد در هر شرایطی گسترش خواهند  

 . داد 
 از پا نمی نشینیم  / تا حق خود نگیریم  

 شورای بازنشستگان ایران 
  ۱۴۰۱ اسفند    ۱۸ 

 )برگرفته از مدیای اجتماعی (

  

های مشکوک در مدارس    زمینه مسمومیت 
 دخترانه کشور شدند  

ً
این پزشکان  . عمدتا

در بخشی از این بیانیه هشدار داده  
"  مینویسند  تا دیر نشده و فاجعه،  :

گستردگی بیشتری نیافته، با اقدامی مشترک  
در بخش  " . پاسخگوی ما و مردم ما باشید 

آیا این  :"دیگر از بیانیه چنین آمده است 
وظیفه مسئولین نظام پزشکی، بهداشت و  
درمان و آموزش پزشکی و پزشکی قانونی  

های مشترک،    ما نیست که با تعیین اکیپ 
به کشف علل واقعی پرداخته و جهت رفع  

های    سوءتفاهمات گذشته، همانند مرگ 
مشکوک، به رسیدگی واقعه اقدام و با  
استداللی علمی و صریح، به علل حوادث  
پاسخ گویند و اعتبار خود را به جامعه  

 بازگردانند؟ 
آیا این حمالت سمی و سریالی به    

مراکز آموزشی دخترانه ما، فردا و با  

تری، به دیگر    هایی جدیدتر و پیچیده   شیوه 
 «های جامعه سرایت نخواهد کرد؟   بخش 

آیا این وظیفه مسئولین نظام پزشکی،  
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و  
پزشکی قانونی ما نیست که با تعیین  

های مشترک، به کشف علل واقعی    اکیپ 
پرداخته و جهت رفع سوءتفاهمات  

های مشکوک، به    گذشته، همانند مرگ 
رسیدگی واقعه اقدام و با استداللی علمی  
و صریح، به علل حوادث پاسخ گویند و  

 اعتبار خود را به جامعه بازگردانند؟ 
آیا این حمالت سمی و سریالی به    

مراکز آموزشی دخترانه ما، فردا و با  
تری، به دیگر    هایی جدیدتر و پیچیده   شیوه 

 "های جامعه سرایت نخواهد کرد؟   بخش 
 

 اخبار برگرفته از مدیای اجتماعی 



١٤٠١  اسفند ٢٢ كارگر كمونيست  ١٢ 

اسفند در جریان    ١٦ شنبە    روز سە 
اعتراضات سراسری مردم در اعتراض به  
حمالت شیمیایی حکومتیان به مدارس  
دخترانه شماری از معلمان در سنندج،  

از جمله در  . کرج و شیراز بازداشت شدند 
سنندج بهاءالدین ملکی، وریا کریمی،  
کمال فکوریان، جبار پاکزاد، مختار اسدی  
و جبار پاکزاد دستگیر شدند که جز مختار   

در شیراز نیز  . اسدی باقی آنها آزاد شدند 
محمد علی زحمتکش و غالمرضا  
کندازی، و در کرج رحمان عابدینی  

عالوه بر معلمانی که در  . بازداشت شدند 
شانزدهم اسفند بازداشت شدند، اسماعیل  
عبدی، هاشم خواستار، محمد حسین  
سپهری، رسول بداقی از قبل در بازداشت  

 . به سر میبرند 
اسماعیل عبدی دبیرکل سابق کانون  
صنفی معلمان ایران و از پیشروان جنبش  

سال است که در    ۸ اعتراضی معلمان  

با وجود اینکه اوایل سال  . زندان بسر میبرد 
بایست از    اش می   و با پایان محکومیت   ۹۹ 

اما با اجرائی شدن  . شد    زندان آزاد می 
توسط نهادهای       ساله   ۱۰ حکم تعلیقی  

امنیتی از آزادی او ممانعت بعمل آمد و به  
رغم نقض حکمش در دیوان عالی  

همچنین   . همچنان در بازداشت است 
رسول بداقی علیرغم اخراج و هفت سال  
زندان بدون مرخصی، بیش از نه ماه است  

. برد   که با دو پرونده در زندان به سر می 
هاشم خواستار با شانزده سال حبس از  

. درزندان بسر میبرد   ۹۸ خرداد  
محمدحسین سپهری نیز یکی دیگر از  

مرداد    ۲۰ معلمان زندانی است که در روز  
سال حکم روانه    ۶ برای سپری کردن    ۹۸ 

رسول بدااقی بیش از نه ماه  . زندان شد 
است که با دو پرونده در زندان به سر  

او قبال هفت سال در زندان بود و  . برد   می 
 .از کار نیز اخراج شده است 

بعالوه اینکه کودکب بداغی پگاه، دبیر  
  ۱۶ تربیت بدنی شهرستان ایذه در تاریخ  

اسفند احضار شد تا در تاریخ هجده  
دادگاه اهواز    ۳ اسفند خود را به شعبه  

اتهام او تبلیغ علیه نظام  . معرفی کند 
فعالیت تبلیغی به نفع  (جمهوری اسالمی  

و اجتماع و تبانی  ) گروههای مخالف نظام 
برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و  

عضویت در گروههایی که  (خارجی  
اعالم  )هدف انها بر هم زدن امنیت کشور  

 .  شده است 
جواد لعل محمدی  و محمد صادیق  

. دو نفر دیگر  از معلمان زندانی هستند 
مهرماه  و    ۲۱ جواد لعل محمدی در تاریخ  

محمد صادقی از معلمان بازنشسته در  
اسفند    ۱۶ اراک پس از شرکت در تجمع   

 .اسفند بازداشت شد   ۱۸ در صبح روز   
هم اکنون کارزاری قدرتمند در میان  
معلمان برای آزادی معلمان زندانی و همه  
بازداشت شدگان انقالب و زندانیان  

کمپین برای آزادی  .  سیاسی جاریست 
کارگران زندان بر آزادی فوری معلمان  
زندانی، کارگران دربند و تمای دستگیر  
شدگان انقالب و زندانیان سیاسی و توقف  
احضار ها و پایان دادن به امنیتی کردن  

جمهوری اسالمی  . مبارزات تاکید دارد 
باید بخاطر تمام جنایاتش در سطح جهان  
بایکوت و از تمامی نهادهای بین المللی  
از جمله سازمان جهانی کار و کنوانسیون  

 جهانی حقوق کود اخراج شود 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ۱۴۰۱  اسفند  ۲۰ 

 

 بازداشتهای اخیر از معلمان 
 تمامی بازداشت شدگان انقالب باید آزاد شوند 

رضا شهابی عضو هیات مدیره  
سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ  

دستگیر و بیش از    ۱۴۰۱ اردیبهشت    ۲۲ 
رضا  . روز است در زندان است   ۳۰۰ 

شهابی بیش از سه ماه برای تحمیل  
سناریویی ساختگی حکومت در  

در انفرادی     ۲۴۱ و      ۲۰۹ بازداشتگاههای  
او در  . و تحت بازجویی نگهداری شد 

اعتراض به پرونده سازیهای کاذب و  
رفتارهای توهین آمیز در بازجویی های  

روز دست به    ۴۲ طوالنی به مدت  
فشار حبس در  .   اعتصاب غذا زد 

سلولهای انفرانی و بازجویی های فشرده و  
عوارش دستگیرهای قبلی و شکنجه های  
درون زندان باعث تشدید دردهای گردن و  
کتف وی شد و در دوران بازداشت در بند  

امنیتی هیچ درمانی برای وی صورت  
  ۴ رضا شهابی بعد ا زانتقال به بند  . نگرفت 

اوین و پیگیری های خانواده و وکیل خود  
امام  "در چند نوبت به درمانگاه بیمارستان  

و پزشک معالج برای  . اعزام شد " خمینی 
وی دستور عمل اورژانسی مهره های  

اما مقامات زندان و  . گردنش را صادر نمود 
امنیتی از طریق پزشکی قانونی او را به  

ارجاع  دادند و  " رسول اکرم "بیمارستان  
. همه مراحل طی شده دوباره تکرار شد 

این دست به دست کردن وضعیت  
سالمت رضا شهابی را بیشتر به خطر  

رضا شهابی بخاطر مبارزاتش  .   انداخت 
در دفاع  از حقوق کارگر و در جریان یک  
سناریو  سازی کذایی از سوی حکومت  
همراه با تعدادی از معلمان و فعالین  

بر اساس  . کارگری دیگر بازداشت شد 
همین پرونده سازی حسن سعیدی یکی  
دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد  

هنوز    و  شد  بازداشت  اردیبهشت  ۲۸  در  
 . در زندان بسیر میبرد 

داوود رضوی عضو دیگر هیات مدیره  
سندیکای واحد در پنجم مهرماه در  
بحبوحه خیزش انقالب مردمی بدنبال  

بنا بر  .  مرگ مهسا امینی بازداشت شد 
اخبار منتشر شده از سوی این سندیکا   

اسفنند اولین جلسه دادگاه وی    ۱۵ روز  
و قاضی بیدادگاه حکومت   . برگزار شد 

اعالم کرد که جهت بررسی پرونده وی  
اما با  . باید جلسه مجددی تعیین شود 

توجه به وضع بد جسمانی وی گفته شد  
که پرونده وی  جهت انتقال او به مراکز  
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درمانی   و انجام اقدامات الزم ارسال شده  
 . است 

عثمان اسماعیلی نیز یکی از فعالین  
شناخته شده کارگری درسقز است که در  

بهمن بدون برگه قضایی و اعالم    ۱۹ روز  
اتهام انتسابی توسط نیروهای امنیتی   

او در نهم اسفند از  .   بازداشت شد 
بازداشتگاه اطالعات سنندج خبر داد که  
برایش قرار بازداشت یکماهه صادر شده  

و از آن تاریخ دیگر تماسی با  . است 
خانواده نداشته است و این بی خبری  

 .موجب نگرانی شده است 
عثمان اسماعیلی، رضا شهابی ، حسن  
سعیدی، داوود رضوی، تمامی دستگیر  
شدگان انقالب و  زندانیان سیاسی باید  

 .فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ۱۴۰۱  اسفند  ۲۰ 


