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ی           ائ نزديک به شش سال از نخستين تالش ه
زی               ه ري اي ه پ دا ب ع ه ب ی    ” ک الب ق اد ان ح ات

جر شد، می          “   نيروهای کمونيست و چپ    ن م
ه                      .   گذرد ي ان ي ا صدور ب ه ب ی ک الب ق اد ان اتح

ی در اوت             رک ت ی مش اس ي الم   ٢٠٠١س  اع
موجوديت کرد، می خواست نه فقط به نيازی        
پاسخ گويد که از ضرورت غلبه بر تشتت و            
ا نشأت می                        يست ه ون م ان ک ي دگی م پراکن
ن حال می خواست               که در عي ل ت، ب رف گ
پاسخی باشد به نياز فوری ومبرمی که جنبش        
ردم                    وده های م الء ت ه اعت مبارزاتی و روب
ا                    ست ه ي ون م ش روی ک ي ران، آن را پ اي

 .ونيروهای چپ راديکال قرارداده بود
اين اتحاد در شرايطی شکل گرفت که بحران       
راحل                  ه م م ب تصادی رژي عميق سياسی واق

ده و شکاف های درون                    ي بسيار حادی رس
ه                 ت اف مق ي ي ع دستگاه حکومتی بيش از پيش ت

لف                 .   بود ی اقشار مخت ارزات ب جنبش های م
ود                    ری و گسترش ب ي . مردم در حال اوج گ

ی              زون توده های وسيع مردم به شکل روز اف
م روی                 ه رژي ي ل ی ع به مبارزه مستقيم و علن

ه        .   آورده بودند  ان ي به رغم سرکوب های وحش
ی        رژيم، کارگران و زحمتکشان به رودرروئ
ه داری                   اي ظم سرم اسدار ن مستقيم با رژيم پ
گر             ه دي برخاسته بودند ومکرر نشان دادند ک

د           ن ن . نمی خواهند وضعيت موجود را تحمل ک
شرفت خود،                   ي ر پ اين مبارزات که در مسي
ه                         ر می شد وب زه ت ي ال ک ه روز رادي روز ب
ت،                      اف وذ و گسترش می ي ف ه ن ع اعماق جام

خارج شد“ اتحاد انقالبی” چرا سازمان ما از   
ژاد در                 ر احمدی ن در پی موضع گيری اخي
ه                جر ب ن ه م ل ک ي عربستان عليه دولت اسرائ
ه ای از سوی شورای                      ي ان ي جدد ب صدور م
ری دولت                  ي امنيت سازمان ملل و موضع گ
ر                  ی ب ن ب ارات وی م های اروپائی عليه اظه
کی از کشورهای               انتقال دولت اسرائيل به ي
ظامی                 ه ن اری از حمل اروپائی، گرديد، اخب
ه ای            ت قريب الوقوع اسرائيل به تأسيسات هس
ا          جمهوری اسالمی، در برخی از روزنامه ه

افت              شار ي ت ان ان ن  .   وخبرگزاری های جه اي
کذيب شد            . اخبار از سوی مقامات اسرائيل ت

شار                ت به رغم اين تکذيب بايد ديد هدف از ان
ار          چنين خبری که به يک لحظه در صدر اخب
رد                ي ی گ رار م ان ق ه ای ج زاری ه رگ ب خ
ی           ن چيست؟ آيا هدف، ترساندن و به عقب نشي
ا تالش              واداشتن جمهوری اسالمی است؟ آي
ای درون              اح ه ن ای ج د تضاده دي رای تش ب
ن                  رای اي ه سازی ب ن ي حکومت است؟ آيا زم
وف                      ل ا يک ب ا صرف حمله نظامی است و ي

 سياسی؟
ه دولت                 يست ک در اين مسئله هيچ ترديدی ن
ه ای                ت يت هس ال ع اسرائيل اساسا با هرگونه ف
ران در هر                وايجاد تأسيسات هسته ای در اي
مت                   ال شکل آن، خواه درخدمت اهداف مس
ز، مخالف                       ي مت آم ال ر مس ا غي آميز باشد ي

ه          .   است چون، با وجود جمهوری اسالمی ک
ل                   ي ام اسرائ ه ن ادن کشوری ب ت خواهان براف

د          ن ن    .   است همواره احساس خطر می ک از اي
رصد               ت رو نه اکنون، بلکه از مدت ها پيش م
ه       ت لحظه مناسبی است که بتواند تأسيسات هس
 .ای جمهوری اسالمی را بمباران ونابودکند

ظامی                   دام ن ن اق آن چه که تاکنون مانع از اي
ررات          شده است، البته نه رعايت ضوابط ومق
ان         حقوق بين الملل ومنشور ومصوبات سازم
درت های                     ده ق ازدارن است ب که سي ل ملل، ب
ه                       ان ي اور م ه خ ق ط ن ان درم ه زرگ ج ب
وده              ا ب ه ومحاسبات منطقه ای و بين المللی آن
ا                       ت ابت و ايس ده ث ازدارن ا عوامل ب است ام
ه            نيستند و می توانند تغيير کنند، لذا بايد ديد ک
ی                ون ن ط ک احتمال تغيير اين عوامل در شراي

 .در چه حدودی است
م جمهوری اسالمی               ي موضع تعرضی مستق
ی احمدی               ی در پ عليه اسرائيل واظهارات پ
ه               طق ن ل از م ي نژاد درمورد برانداختن اسرائ
ت                 رای دول ان را ب ک ن ام ه، اي ان ي اور م خ
ه از يک سو                   اسرائيل فراهم آورده است ک

عناصر بالقوه يک بحران 
 بزرگ در خاور ميانه 

 ) ۵۹(مبارزه طبقاتی ورهائی زنان 

به ياد پوينده و 
 مختاری

 فريبکاری هسته ای 

 مبارزه برای سوسياليسم و رهايی زنان
 
 

 زنان شاغل
اگر زنان طبقه کارگر تنها خانه دار می                      

. بودند، اين ستم آن ها را ناتوان می ساخت              
زن خانه دار، زنی است ايزوله شده و                          

چنان که مارجری رايس در                     .  ضعيف
گزارش منحصر به فرد خود از کار خانگی            

 : می نويسد١٩٣٠زنان طبقه کارگر در دهه 
او در محل کارش می  خورد، می خوابد و           «
می کند و محل کارش يک                  "  استراحت"

عليرغم دلگرمی  ...  زندان انفرادی کامل است   
های عاطفی، عليرغم ازخود گذشتگی،                     
خانواده اش برايش کار می تراشد و بندهائی          

" خانه"که او را به فضای منزوی و محدود             
 ».کند مقيد می سازد، محکم تر می

انزوای زن خانه دار منجر به بروز حس                   
او مستعد چنان تقدير           .  ناتوانی می گردد       

گرائی است که به تعريف اميل دورکهايم                 
به افراط در افرادی يافت می شود که آينده           «

ای پيش رو ندارند، اميال شان از طريق                    
گرانه و خصلت جبری و                   انضباطی ستم   

انعطاف ناپذير نقشی که فرد در برابر آن                  
 ».ناتوان است، قهرًا سرکوب شده است

ايفای نقش کليشه ای يک مادر نزد زنان                    
کارگری که چاره ديگری جز انجام کارهای         
خانگی ندارند، موجب ارضای مناعت طبع          

: به گفته سو شارپ           .    آن ها می گردد           
اشتغال صرف به کارهای خانگی تنها به             «
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 اخباری از ايران        

 ۵درصفحه 

 ١از صفحه 

 "پلی اکريل"تجمع کارگران کارخانه 
جمعی از کارگران و بازنشستگان کارخانه            

 آذر و در ادامه                  ٨روز     "  پلی اکريل    "
اعتراضات خود به عملکرد مديريت و                      
فروش اموال کارخانه از جمله مجموعه                   

ورزشی کارگران در مقابل اداره         –تفريحی  
 .کار اصفهان تجمع کردند

 
 کارگران جاده رشت به انزلی را بستند

رشت در  "  صنايع پوشش "کارگران کارخانه   
اعتراض به عدم دريافت حقوق و ساير                      

 آذر در   ١٠مطالبات عقب افتاده ی خود روز       
مقابل درب کارخانه تجمع کرده و با آتش                  
زدن الستيک، جاده  اصلی رشت به بندر                 

 .انزلی را بستند
 

 "سازمايه"تجمع اعتراضی کارگران 
روز "  سازمايه"کارگران کارخانه آجرپزی       

 آذر و در ادامه ی اعتراضات خود به                  ١۴
 ماه حقوق، تعطيلی         ٩خاطر عدم دريافت         

کارخانه و بالتکليفی خود در مقابل خانه                   
 .کارگر پاکدشت تجمع کردند

 
 "پوشينه بافت"تجمع کارگران 

" پوشينه بافت "بار ديگر، کارگران کارخانه       
قزوين در اعتراض به عدم دريافت بيش از             

 آذر،  ١۵ ماه حقوق و بالتکليفی خود روز          ۵
 .در مقابل استانداری قزوين تجمع کردند

" پوشينه بافت  "اعتراضات متعدد کارگران        
به وضعيت خود و عدم دريافت حقوق،                      
تاکنون با بی اعتنايی عملی کارفرما و                         

 .مقامات دولتی ايران روبرو شده است
 

 "ايران برک"تجمع اعتراضی کارگران 
رشت، "  ايران برک  " کارگر کارخانه       ۵٠٠
 8 آذر در اعتراض به عدم دريافت           15روز  

ماه حقوق معوقه خود در مقابل اداره کل                    
. صنايع و معادن استان گيالن تجمع کردند              

در راستای ايفای       "  ايران برک   "کارگران    
حقوق خود، تاکنون بارها دست به تجمعات            

 .اعتراضی زده اند
 

 "سد سيوند"اعتراض کارگران پروژه احداث 
کارگران پروژه احداث سد سيوند از روز                

 آذر در اعتراض به عدم                    ١۵سه شنبه        
پرداخت حقوق معوقه ی خود دست به تجمع          

تجمع کارگران در روز پنج شنبه و با           .  زدند
قول مساعد کارفرما جهت پرداخت حقوق               

 .معوقه ی کارگران به پايان رسيد
 

 "پارسيلون"اعتراض کارگران 
خرم "  پارسيلون"جمعی از کارگران شرکت      

 آذر در مقابل             ٢٠آباد روز يک شنبه                 
استانداری لرستان تجمع اعتراضی برگزار          

کارگران خواستار لغو شرايط                   .  کردند

ه             ن حمل قدرت های بزرگ جهانی رابرای اي
گر سو،              نظامی تحت فشار قرار دهد واز دي
ژه در کشورهای                      ه وي افکار عمومی را ب
د                        رار ده ر ق ي أث ا تحت ت ک ري اروپائی و آم

اشد                       ه ب ت ه داش ي وج ظامی ت ه ن . وبرای حمل
ه                   وط ب رب ار م ب شار اخ ت بنابراين هدف از ان
ه          تدارک و آمادگی نظامی اسرائيل برای حمل
ه ای جمهوری اسالمی،                   ت به تأسيسات هس
ه               ن حمل ي درواقع زمينه سازی برای يک چن
دن جمهوری اسالمی،                 ان رس ای است ونه ت
عل            دنبال کردن اهداف سياسی در ارتباط با ف

اسی             وف سي . و انفعاالت درونی رژيم و يا بل
د،                       ن ويت می ک ق ال را ت م ت آن چه که اين اح
درت های                     اسی ق شکست راه حل های سي
ا             رک اروپ ی و شکست تالش مشت ائ اروپ
ه ای                    ت ده هس رون ادن پ ت رس رای ف وآمريکا ب
ز                      ي يت ن ن ه شورای ام جمهوری اسالمی ب

 .هست
ورد                         دم اي وز ب ن ه ه گر ک اما يک عامل دي
ری های               ي م گ ي بررسی قرار گيرد ودر تصم
ده دارد،              ن ن ن ک ي ي ع قش ت ل ن ي رائ دولت اس

ع           .   امپرياليسم آمريکاست  اف ن ا م بايد ديد که آي
ی خاور           ون امپرياليسم آمريکا در وضعيت کن
ل دست            ميانه ايجاب می کند که دولت اسرائي

 به اين اقدام نظامی بزند؟
ا                         ه آي د ک د دي اي وال ب ن سئ ه اي برای پاسخ ب
ر شدن            امپرياليسم آمريکا نفعی در بحرانی ت
اوضاع منطقه دارد يا نه؟ چون حمله نظامی          
ه ای جمهوری اسالمی،                   ت به تأسيسات هس
ران و                   ح رش ب ت ز گس ری ج گ ای دي ن ع م

ا    .   درگيری در کل منطقه نخواهد داشت      ق ط من
ا در                        ک ري عيت آم وق ه م وجه ب می توان با ت
ان          عراق واهميت ثبات در مخزن انرژی جه
ن               ي ه چن يعنی کل منطقه، نتيجه گيری کرد ک

طی    .   چيزی به نفع آمريکا نيست    اما گاه شراي
طقی                  ن ات م حاسب رم پيش می آيد که مبتنی ب

روشن است    .   نيست به نمونه عراق نگاه کنيد     
ه ای              ام رن که حمله نظامی آمريکا به عراق ب
ه                 ط ل ور س ظ ن ه م ده ب ی ش راح ش ط ي ازپ
ود و                 ه ب ان ي انحصاری بر کل منطقه خاور م
هيچ ربطی به دست آويز وتوجيه سالح هسته        

 .  سپتامبر نداشت١١ای و شيميائی و 
درن                 ن وم ري ه ت ت شرف ي ارتش آمريکا که به پ
ه                       گی مجهز است، ب ترين سالح های جن
م          وانست رژي سادگی ودر طول مدتی کوتاه ت
ال                ه اشغ صدام راسرنگون کند وعراق را ب

از نظر آمريکا، با اين اشغال قضيه       .   در آورد 
به پايان رسيده بود وختم جنگ وپيروزی نيز         

د           الم ش وش اع ط ب وس ه        .   ت ی ک ل ام ا ع ام
ه                     ا اصال ب ک ري سم آم ي ال ري پ درمحاسبات ام
ردم عراق                  وده م ی ت ن ع حساب نيامده بود، ي
ام             م ه ت ومقاومت آنها، چنان تعيين کننده شد ک
ه حالت                   ه ب ان ي برنامه آمريکا را در خاور م

ه عامل               .   تعليق در آورد   رای کسی ک ه ب البت
توده مردم را در محاسبات خود مد نظر قرار       

ه                   ود ک ز روشن ب ي می دهد، از همان آغاز ن
ردم           اشغال يک کشور، منطقا مقاومت توده م
د داشت                     ی خواه ران رادر پ ال گ عليه اشغ
رای                واين مقاومت، نتيجه ای جز شکشت ب

د داشت      واه خ رن ال گ غ ه ارتش     .   اش را ک چ
ردد         آمريکا می بايستی در شهرهائی مستقر گ

د            روی دشمن ان ی    .   که در محاصره ني ن دشم
ه هر                ا ک ه ج نامرئی اما حی وحاضر در هم
ه رد                دون آن ک آن می توانست ضربه بزند ب

ذارد              گ ای ب رج ود ب ی از خ ائ ش .   پ ارت
ه            امپرياليسم آمريکا وقتی با اين واقعيت روب
ا، آواره            ره رو شد، تالش نمود بابمباران شه
ا                   ا ت ت ا ح ه کردن مردم، کشتار دستجمعی آن
دن          استفاده از سالح های شيميائی، به بند کشي
ای                   ه ه ج ن ک ا ش راه ب م ن  ه زارت ا ه ه ده
جات            وحشيانه، خود را از مخمصه موجود ن
ود                زی ب دهد، اما نتيجه باز هم خالف آن چي

ظارش را داشت          ت ا ان ک ري ه آم رش .   ک گست
زون                زايش روز اف اومت و اف اعتراض ومق
حمالت نظامی به ارتش اشغالگر ومزدوران        

ه               .   داخلی آن  ه ب ان ک ي ظام تعداد کشته های ن
ه هزاران            ون ب خدمت آمريکا در آمده اند اکن
می                      ه حساب ن ا راب ه ا کسی آن می رسد، ام
آورد وتاکنون آماری از تلفات آنها ارائه نشده        

ا و                 .   است ک ري ات ارتش آم ف ل تنها از تعداد ت
ان است           افزايش روز افزون آن     ي سخن درم

ا                ه وده وده م اوز ن ج ز ت ي زار ن ه از دوه ک
 .هزارتن معلول شده اند

شکست آمريکا در کنترل اوضاع در عراق           
ر خود را در                      ي اث ا، ت ری ه ي وگسترش درگ

ريت       . داخل آمريکا برجای گذاشت    ث ون اک اکن
ه بوش                     د ک ه ان ت اف ا دري ک ري بزرگ مردم آم

ر وادعای        ١١بامستمسک قرار دادن     ب ام  سپت
ريب داده              ا را ف ه می درعراق، آن سالح ات

رون             .   است ي رای ب از اين رو بر فشار خود ب
د                زوده ان ا از عراق اف ک . کشيدن ارتش آمري

ردم         اين شکست ها ونارضايتی روز افزون م
ه             ز ک ي آمريکا، در درون طبقه حاکم آمريکا ن
د، شکاف                   ردن دا عمل ک ح در آغاز حمله مت

ه        .   انداخته است  اکنون ديگر بوش و دارودست
ا                   ا ب ه ن د، ت ي ف هيئت حاکمه آمريکا در کاخ س
مخمصه عراق روبرو نيستند، بلکه معضل            

بوش که .   آنها به داخل آمريکاکشيده شده است     
زمانی ختم جنگ را اعالم وپيروزی راجشن        
ردم                واست م ر خ راب روز در ب ت، ام رف گ
آمريکا به بازگرداندن سربازان، از شکست          

وی در سخن رانی اخير خود      .   سخن می گويد  
د گفت          ن من  می       ” :   در دانشگاه نظامی مريل

اما .   خواهم که نيروهايمان به وطن باز گردند      
روزی              ي دون پ نمی خواهم که دست خالی و ب

د         ردن از گ گر تالش           “     . به وطن ب ار دي او ب
نمود، مردم آمريکا رافريب دهد واز عواقب          

: لذا افزود.   خروج سربازان از عراق بترساند   
ا          ”  ک ري تروريست ها می خواهند نيروهای آم

ه               را از عراق بيرون کنند، تا اين کشور را ب

 عناصر بالقوه يک بحران بزرگ در خاور ميانه 
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 ١از صفحه 

وده ای              غليان های اجتماعی وخيزش های ت
 .زير و رو کننده ای را نويد می داد

ظم          چشم اندازتحوالت انقالبی که بنيان های ن
حرک                رد، ت وال می ُب ئ ر س ود را زي وج م
دی های                       ن روه ب ان گ ي ری را در م چشمگي
ه           بورژوائی برای مهار مبارزات انقالبی و ب

اين چشم انداز .   کج راه بردن آن در پی داشت    
روه                    ی، گ ات ق ب ارزه ط ب شرفت م به همراه پي

ورژوا                   ی و ب ورژوائ لف ب  -بندی های مخت
ر                  ن مسي رفرميستی را جهت مسدود ساخت
رای              ادی و ب ي ن ای ب ی ه ون رگ الب ودگ ق ان
وده های                     ارزه ی ت ب ره تالش وم م ربودن ث
جدد            مردم ناراضی و سرانجام سوار شدن م

ر ساخت                 زديک ت م ن ا  .   برگرده آنان، به ه ب
ن                ی، اي ت وم ک ان ح ب ل ست اصالح ط ک ش

دان شد       ن ادن           .   تحرکات دوچ ت عت از اف ان م م
کشان            ت ابتکار عمل به دست کارگران وزحم
ن             ه آبست ع در جريان تحوالت انقالبی که جام
ع و            آن بود، به يگانه مشغله اصلی طيف وسي
ی از            ورژوائ ون ب ي وزيس گی از اپ ارن گ رن
ا جمهوری خواه و                      ه ت ت رف سلطنت طلب گ

رچم              -نيروهای سوسيال  ر پ ه ب رفرميست ک
دوم ومجلس            ران ی چون رف ائ اره خود شع

 .مؤسسان رانگاشته بودند، تبديل شد
وانست               می ت ست، ن چپ راديکال و سوسيالي
ه                ا نسبت ب براين واقعيات چشم فرو بندد و ي

اوجود ضعف             .   آن بی توجه باشد   ژه ب ه وي ب
ز عدم             ي نسبی تشکل وآگاهی طبقه کارگر و ن
ی و               الب ق اه ان وجود يک رهبری متشکل و آگ
ردم،                 وده های م بش ت نيرومند در درون جن
ه داشت                ف يست وظي ال چپ راديکال و سوسي
يست           ون م برای غلبه بر تشتت و پراکندگی ک
حد                ت ها، چاره جوئی کند، صفوف خود را م
روی                       ي وان يک ن ه عن ومتمرکز سازد و ب
دی های                     ن روه ب ر گ اي ز از س اي مستقل ومتم

وده               ارگر وت ه ک سياسی از موضع منافع طبق
های زحمتکش واردعرصه مبارزه شود و به       

ه         .   وظيفه سياسی خود عمل کند     ه ای ک ف وظي
ارگر            می بايست بر عمل سياسی توده های ک
ی هر روزه ی                   رآشوب ه در ب و زحمتکش ک
ت،                      اف ژواک می ي وجود پ ظم م ه ن آنان علي

 .منطبق باشد
ا            ه ن اين نيروها به درستی تشخيص دادند که ت
قش خود را در                         د ن ن وان طی می ت در شراي
ر و                         ارگ ه ک ق ب ع ط ف ه ن ی ب والت آت ح ت
امی                     م ز از ت اي م ت ه م د ک زحمتکشان ايفا کنن
کال        گرايش ها، حول يک پالتفرم چپ، رادي

ن                .   وانقالبی گرد آيند   ي خست اسی ن ه سي ن اي بي
اجالس سازمان ها و فعالين کمونيست و چپ         
م                    ی رژي گون ی آن سرن که محورهای اصل
ن                   اشي ن م م شکست جمهوری اسالمی، دره
ت                وم ک رار ح ق ت ورژوازی و اس ی ب ت دول
ران و                        ارگ ای ک وراه ری  و ش ارگ ک

ارگری          زحمتکشان است، هسته اصلی افق ک
ران و             ارگ و راه تحقق خواست های اصلی ک

ه در       . زحمتکشان را ترسيم نمود  ه ک اين بياني
وجود              آن به روشنی بر به زير کشيدن نظم م
ی             ن و شورائ وي وجايگزينی آن با يک نظم ن

در همين ( تاکيد شده است، نه تنها به اين اتحاد      
يک هويت چپ وانقالبی بخشيد، بلکه       )   حدود

رای کل                  زرگی را ب در عين حال موفقيت ب
 . نيروهای چپ و راديکال وانقالبی رقم زد

رل                  ت ن عت از خروج ک ان تالش گران راه مم
ورژوازی                ای ب اح ه ن اوضاع از دست ج
ی                     الب ق ارزه ان ب ر م ان مسي دگ ن ن ومنحرف ک
ا دوی          ه وراديکال کارگران و زحمتکشان، تن
ی                  ورژوائ ای ب ه دي ن روه ب ا گ خردادی ها و ي

د       ودن ه         .   حاشيه يا بيرون رژيم نب ان ي امی م م ت
ود را                    ه خ ی ک ان اری از کس ي ازان و بس ب

د و در           “ سوسياليست”و “ چپ”  دن می خوان
ن          ” ظاهر به چيزی جز        ي سم از هم سوسيالي

د، در                 “   امروز می دادن م رضايت ن کمتر ه
خواهی غرق شده و تحت      “   رفراندوم” امواج  

اتحاد ” و  “   ائتالف های گسترده  ” عنوان ايجاد   
زرگ     ای ب ل از            “   ه ک ش ت ال آن، م ث وام

که يک سر آن     “   نيروهای ضد استبداد حاکم   ” 
به درون رژيم جمهوری اسالمی و سر ديگر    
آن به درون رژيم پيشين می رسيد، در عمل            
سرگرم خوش خدمتی و ياری رساندن به نظم        

به نحوی که اين    .   سرمايه داری موجود شدند     
د و                   ان م ران مصون ب ارگ نظام از تعرض ک
حفظ ساختارهای بورژوائی حکومت واداره        

ه            .   کشور نيز تضمين شود    ا ک ه ن برخی از اي
به طور    (   حتا اظهار می کردند به سوسياليسم  

ران         )   کلی ارگ ات ک اعتقاد دارند، سطح مطالب
و زحمتکشان وتوده مردم را تا حد افق های            
د                 زل می دادن ن محدود بورژوائی  ديد خود ت
ی                    ازل ام ون رم های ع ف الت ه پ واز همين روب
ات               ي ل متوسل می شدند که نه تنها از سطح ک
رم               قالب و رف فراتر نمی رفت و مرزهای ان
ا حکومت                 را در هم می ريخت، بلکه اساس
جايگزين وماهيت طبقاتی آن را نيز مسکوت        
ميت شوراهای                   ژه حاک ه وي می گذاشت و ب
کارگران و زحمتکشان را به محاق ابهام می        

 . سپرد
ل شان مجلس مؤسسان                        دي گر ب برخی دي
ا از درون               د ه ع ونهادهای پارلمانی بود، تا ب

د       طيف   .   آن شاهد جوانه زدن سوسياليسم باشن
رنگارنگ  رفرميست ها و سوسياليست های        
ی جمهوری                     گون ه از سرن قالبی ولو آن ک
م صحبت             ارگری ه اسالمی و يا حکومت ک
ا                       يف ب کل ن ت ي ي ع ورد ت می کردند، اما در م
د            ردن ماشين دولتی بورژوازی سکوت می ک
ان دم                  واين سکوت هم معنائی جز حفظ هم
يک                رات وروک ل و ب ودستگاه عريض و طوي

ا              .   بورژوائی نداشت   ن تالش ه وعه اي مجم

روسه                   ه پ ود ک وار ب تماما بر اين اساس است
رل           ت تحوالت جامعه به نحوی طی شود که کن
ورژوازی                ای ب اح ه ن اوضاع از دست ج
الب                    ق ام وان ي ه ق اع ب ود، اوض ارج نش خ
ت           ي م اک ری وح ارگ ومت ک رار حک ق ت واس
دار             ت ال اق م ای اع ان ه ی ارگ ن ع ا ي شوراه
کشان                  ت ران و زحم ارگ م ک ي وحاکميت مستق
ورژوازی                   طه ب االخره سل کشيده نشود و ب

 . همچنان محفوظ بماند
اسی اجالس                  ه سي ي ان ي اتحاد انقالبی اما در ب
ان        ي ه ب اوليه خود با تاکيد بر چهار محوری ک
ن                 م شکست ردره آن رفت، به ويژه با تاکيد ب
يش                     وان پ ه عن ورژوازی ب ی ب ت ن دول ماشي
ارگری             شرط ضروری استقرار حکومت ک
ران و                  ارگ م ک ي ق ت ت مس ي م اک ال ح م واع
ا، صف چپ                 ق شوراه زحمتکشان از طري
يست های                 ال ي انقالبی را از تمام انواع سوس
ز              اي م ت قالبی و چپ های ليبرال رفرميست م
بش                   ا را در سطح جن ساخت واين حداقل ه

 .چپ انقالبی ايران تثبيت کرد
ز از                     ي اد ن ح ن ات با وجود آن که در درون اي
ن                   رايشی از اساس مخالف اي همان آغاز گ
زل سطح                  ن ار ت ت ه خواس بيانيه بود ومصران
ه          توافقات بود ومی خواست با طرح يک رشت
ن            وست مسائل ومطالبات عام آن هم به بهانه پي

وم        -ساير نيروها به اين اتحاد     ل که هيچ گاه مع
چارچوب   -! نشد اين نيروها چه کسانی هستند     

ن    گل وگشادی را بر اتحاد تحميل نمايد، اما اي
ه                        ي ان ي اری نشد وب ن ک ي ه چن ادر ب گرايش ق
ل          سياسی  مشترک به پرچم اتحاد انقالبی تبدي

 .شد
گرچه اين يک نقطه قوت بزرگ اتحادانقالبی    
ا          روه ي بود و شور وشوق زيادی را درميان ن
ن                  خت، اي گي ران يست ب و فعالين چپ وکمون
طه ضعف                         ق ان آغاز از ن ا از هم اتحاد ام
بزرگی نيز در رنج بود و آن بی عملی و در             

 .جا زدن در حد حرف وشعار بود
يک                رات ن پ واره اي م نبايد فراموش کرد که ه
عی يک             اه واق اجتماعی است که نقش وجايگ

يک       .   جريان رامشخص می سازد     رات دون پ ب
ر در                       وث ی م ل دون دخالت عم اعی، ب م اجت
بش           مبارزه طبقاتی بدون مداخله فعال در جن
اد                    ح ردم، ات وده های زحمتکش م انقالبی ت
ل شود            انقالبی نمی توانست به يک نيرو تبدي

د                    ان وش پ ه عمل ب ام ا  .   وبه اهداف خود ج ام
ی                  ات ق ارزه طب ب ه در م ان دخالت عملی وآگاه
ی       ل وجنبش انقالبی، از طريق اعالم خطوط ک
زم يک                        ل ت که مس ل يست ب توافقات ممکن ن
برنامه عمل مشخص است که به فوريت قابل         

ه در آن         .   اجرا باشد  مستلزم پالتفرمی است ک
به راديکال ترين شکلی از مطالبات کارگران       
ارغ           ات ف و زحمتکشان دفاع شود واين مطالب
از هر گونه کلی گوئی وابهام به طور صريح         

ی  .  ومشخص در آن بيان شود  اما گرايش معين
ه                      ود ک ن ب از همان ابتدا  اصوال مخالف اي
ه                  ت رای عمل داش ه ای ب اتحاد انقالبی برنام

خارج شد“ اتحاد انقالبی” چرا سازمان ما از   

۵درصفحه   
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 اخبار کارگری جهان 

 اعتصاب کارگران درنيجريه
دسامبر هزاران  نفر کارگر شاغل           ١٢روز   

در مراکز مختلف دولتی نيجريه دست به يک        
اين حرکت در      .   ساعته زدند     ٢۴اعتصاب   

اعتراض به تعلل دولت در اجرای اصالحات       
اقتصادی است که بيش از سه ماه پيش وتحت     
فشار جنبش اعتراضی توده ها، وادار به                   

اين اصالحات شامل افزايش       .  قبول آنها شد    
. برخی از هزينه های رفاهی کارگران بود             

در اين روز کارگران درچند شهر بزرگ                 
دست به راه پيمائی و برپائی تجمعات                          

دو هفته قبل هم هزاران             .  اعتراضی زدند   
کارگر خشمگين دست به اعتصاب زده و در          
مقابل وزارت اقتصاد و دارائی  نيجريه                     
تجمع نموده و خواهان رسيدگی فوری به                  

 .   خواسته های خود شدند
 

 اعتصاب کارگران درنيوزيلند
 کارگر خدمات      ٧٠ دسامبر تمامی         ۵روز   

 مجددا در کمتر از     Hamiltonکازينو و هتل    
بالفاصله پس  .  يکماه دست به اعتصاب زدند      

از آغاز اين اعتصاب، کارگران در مقابل                
اين هتل تجمع کرده و با پخش هزاران                         
اطالعيه در ميان مردم دالئل اعتصاب خود           

کارگران اين هتل از ماه          .  را توضيح دادند    
می امسال مبارزه همه جانبه ائی را عليه                   

کارگران .  صاحبان اين هتل آغاز نمودند              
دستمزدی پايئن تراز دستمزد مورد توافق               
اتحاديه کارگران دريافت می کنند و کارفرما         
هم به بهانه های گوناگون با افزايش                              

 . دستمزدها مخالفت می کند
 کارگر    ١۵٠ دسامبر بيش از               ۵روز      -

فروشگاههای مواد غذائی دست به يک                     
اين اعتصاب در       .  اعتصاب نامحدود زدند      

اعتراض به پرداخت دستمزدی پائين تر از             
سطح دستمزدهای رسمی به کارگران جوان          

در حالی که اين کارگران همان                      .  است
کارهائی را انجام می دهند که کارگران                     
بزرگسال، اما کارفرما به بهانه کمی تجربه            

در .  از پرداخت دستمزد برابر طفره می رود       
همين روز و در همبستگی با کارگران                        

معلمان يکرشته از مدارس نيز در       ,  اعتصابی
اعتراض به شرايط بد کار خود  دست به                    

 . اعتصاب زدند
 

 اعتصاب رانندگان اتوبوس در اسکاتلند
 راننده اتوبوس   ۴٠٠ نوامبر بيش از      ٢٨روز

 ٢۴در شهر آبردين دست به يک اعتصاب              
اين رانندگان از دستمزدهای          .  ساعته زدند   

ناچيز خود ناراضی هستند و پيشنهادات                    
کارفرما نيز نتوانسته پاسخ گوی خواست                 

در چندين دور مذاکره،              .  رانندگان باشد    
نمايندگان رانندگان خواهان افزايش                             

اما .   درصد شدند     ١٢دستمزدها به ميزان         

کارفرما با اين خواست مخالفت کرده و                      
. سرانجام مذاکرات را به بن بست کشاند                   

 اعتصاب يکروزه را    ١٢اعتصابيون بيش از    
تنها چند    .  برای ماه دسامبر تدارک ديدند             

ساعت پس از آغاز اين اعتصاب، نمايندگان          
کارفرما با شتاب اعالم نمودند که دستمزدها          

.  درصد افزايش خواهند داد       ٨را به ميزان         
اين افزايش اما هنوز با خواست کارگران                 
فاصله دارد و به همين دليل به فوريت از                   

 .  سوی اعتصابيون رد شد
 

 اعتصاب کارگران در مالزی
روز اول دسامبر صد ها نفر کارگر يک                    
کارخانه بسته بندی در مالزی دست به                        
اعتصاب زده و در مقابل سفارت آلمان در               

صاحب اين کارخانه   .  اين کشور تجمع کردند     
يک شرکت آلمانی است که مدتهاست با                     
بکارگيری يکرشته سياست های ضد                          

. کارگری خشم کارگران را برانگيخته است         
مديران آلمانی اين کارخانه از همان آغاز                 
کار هيچ ابائی نداشتند که موضع ضد اتحاديه        
ائی خود را به نمايش گذاشته و فعالين                          
کارگری اين کارخانه را تحت انواع                             

از ديگر     .  تضييقات و فشار قرار دهند                 
اقدامات ضد کارگری مديريت ايجاد تفرقه و         
خصومت ميان کارگران مالزيائی و هندی              
بوده تا به اين وسيله بتوانند اقدامات خود                    

عالوه بر اين    .  عليع کارگران را توجيه کنند      
صاحبان اين کارخانه حاضر نيستند که                      
هزينه های بيمه درمانی کارگران را                           

اعمال اين سياست ها سرانجام      .  پرداخت کنند 
کاسه صبر کارگران را لبريز نموده و تجمع           
اعتراضی روز اول دسامبر فوران                               

 .نارضايتی و خشم فروخورده کارگران بود
 

 اعتصاب کارگران در استراليا  
دولت دست راستی استراليا همچنان در تالش    
است تا يکرشته قوانين ضد کارگری را به               

طرح اين  .  تصويب پارلمان اين کشور برساند  
اليحه بخش  وسيعی از حقوق کارگران را               
محدود کرده و دست کارفرما را در اخراج و         

اين .  فشار بر کارگران باز خواهد گذاشت             
اقدامات با مخالفت يکپارچه کارگران مواجه        

 نوامبر  ١۵در همين رابطه روز        .  شده است 
 هزار نفر کارگر در                ۵۵٠هم بيش از            

 شهر   ٢٠٠سراسر استراليا به خيابانهای                
آمده و اعتراض خود به اين طرح دولت را              

در شهر ملبورن بيش از        .  به نمايش گذاشتند   
 هزار نفر کارگر در خيابانهای مرکزی        ٢٠٠

شهر دست به راه پيمائی زدند  و در شهر                   
سيدنی صد ها کاميون راههای منتهی به                    

در .  مناطق مرکزی شهر را مسدود نمودند           
همين روز، در همبستگی با اعتصابيون در            
استراليا، هزاران کارگر آمريکائی نيز در              
پاسخ به فراخوان سنديکای سراسری                          
کارگران در شهر واشنگتن گردهم آمده و                 
اقدامات ضد کارگری دولت استراليا را                     

 . محکوم کردند

 ٢از صفحه 

استخدامی، لغو قراردادهای دو و سه ماهه و          
برخی .  جلوگيری از اخراج کارگران هستند       

 ١٣ تا       ٧دارای    "  پارسيلون"از کارگران       
سال سابقه کار در کارخانه هستند اما علی                
رغم اين موضوع، کارفرما از استخدام آن ها        

 و  2خودداری کرده و با آن ها قراردادهای            
 . ماهه می بندد3
 

شرکت "بازگشت جمعی از کارگران اخراجی 
 "واحد

 کارگر اخراجی شرکت واحد      ١٨ نفر از     ١٢
که از فعالين سنديکايی بودند، از جمله رئيس         
هيات مديره سنديکا، بر سر کار خود                           

 نفر از فعالين سنديکايی          ۶هنوز   .  بازگشتند
 .شرکت واحد اخراج هستند

 
 باز هم شهرداری، باز هم پيمانکاران

 کارگر شرکت پيمانکاری             ١۵٠بيش از         
 منطقه يک شهرداری    ٧خدمات شهری ناحيه    

 شب  ٨از  ( ساعت کار     ١۴تهران، در ازای     
 هزار تومان حقوق        ٩٠تنها   )   صبح  ١٠تا   

اين کارگران فاقد مزايای       .  دريافت می کنند    
شغلی هم چون بن کارگری، حق اوالد و حق          
مسکن هستند و تاکنون دو ماه است که                         

برخی از اين کارگران       .  دستمزد نگرفته اند    
 عصر نيز کار      ۶ بعدازظهر تا      ٢از ساعت    

 هزار تومان می    ٣٠می کنند که در ازای آن        
 .گيرند

 
 "عالمه"اعتراض دانشجويان دانشگاه 

 آذر، دانشجويان خوابگاه                         ١۵روز         
دانشگاه عالمه، در اعتراض به      "  سروستان"

اخراج يکی از دانشجويان به دليل فعاليت                 
سياسی از خوابگاه و در حمايت از تحصن              
وی، در مقابل درب خوابگاه دست به                           

به دنبال اعتراض                 .  اعتراض زدند        
دانشجويان، دانشجوی اخراج شده به خوابگاه      
برگردانده شد و مديريت دانشگاه قبول کرد             

 .که موضوع را حل کند
 

 اعتراض دانشجويان دانشکده فيزيک
جمعی از دانشجويان دانشکده فيزيک                         

 آذر، در اعتراض به     ٢١دانشگاه تهران روز    
وضعيت نامطلوب غذای دانشگاه، از                         

در جريان اين     .  خوردن ناهار امتناع کردند      
اعتراض، دانشجويان با چيدن ظروف غذا             
بر روی هم و بر روی زمين سلف                                  
غذاخوری، خواستار رسيدگی به وضعيت             

 .غذای دانشگاه شدند
 

 تجمع معلمان حق تدريسی
جمعی از معلمان حق تدريسی تهران روز               

 آذر در اعتراض به وضعيت استخدامی           ١۵
 .خود در مقابل استانداری تهران تجمع کردند

 
 

 اخباری از ايران        



  ۴۶٧  شماره ٨۴نيمه  دوم آذر  ۵

 ١از صفحه  ٣ازصفحه 

ان                ي وافق خود، ب باشد و به محورهای کلی ت
ام   .   مشخص وملموس تری بدهد    گرچه سرانج

پس از دو سال تأخير وبی عملی به تصويب            
ه       پالتفرم تن داد، اما جريان عمل نشان داد، ک
د          به رغم پذيرش بياينه سياسی و پالتفرم، تعه

 . سياسی پشت آن وجود ندارد
ا                روه ي زرگ، ن ار ب ي اين ضعف کليدی و بس
ده              رد آم وفعالين چپی را که حول اين اتحاد گ
وان خود را در خدمت                     رژی وت ا ان بودند ت
ه            پيشبرد يک مبارزه ی انقالبی قرار دهند، ب

ده ساخت             ن راک اد   .   تدريج از گرد اتحاد پ ح ات
ر خود                 راب ه در ب انقالبی از انجام وظائفی ک
گذاشته بود بازماند ودر دست يابی به اهداف          

 .خود با شکست روبرو گرديد
م خود تالش های                       ه سه ا ب ان م البته سازم
ام                  ج د ان ن رون ری از اي زيادی  برای جلوگي

در عين حال چه در اجالس ها و چه در            .   داد
نوشته هائی که در اين باره انتشار داد، بارها          

ا     .   چنين آينده ای هشدار داده شده بود       اره ما ب
اد                      ح ن ات ه اگر اي م ک ودي ه ب به صراحت گفت
يت دخالت                   ال ع ی وف ل وارد روند مبارزه عم
گرانه در مسائل و رويدادهای سياسی نشود،         

 .به اتحادی بر روی کاغذ مبدل خواهد شد
ی           اما متأسفانه اين تالش ها وهشدارها به جائ

وان             .   نرسيد در عين حال ما به صراحت عن
حدوده                       ن م اد از اي ح ه اگر ات م ک کرده بودي
د               خواه فراتر نرود و همچنان در جا زده و ن
به يک اتحاد واقعی و رزمنده تبديل شود، از       

 .آن خارج خواهيم شد
ه يک                اد ب سازمان ما با اين هدف که اين اتح
ل شود             دي اتحاد رزمنده، فعال و مداخله گر تب
دهی                     ان ا سازم ا ب ود  ت در آن شرکت کرده ب
ه           ن ي يک رشته اقدامات عملی مشترک در زم
ات              ث اح ب ی م ده ان ازم ون و س اگ ون ای گ ه
اد                  ح وان يک ات ه عن درونی، قادر شود هم ب
ای                ل از چپ ه ک ش ت د م ن روم ي ی ون ع واق
ار                 بش اظه راديکال  وانقالبی در سطح جن
وجود نمايد ونقش مؤثری در جنبش کارگری     
م در                د وه و ساير جنبش های توده ای ايفا کن
عين حال گرايشات نظری نزديک درون آن          
م                          ه  ه ه ب ان ق ي ات رف احث ب طی يک سری م
ادهای                    ح ه های ات ن ي ا زم د ت نزديک تر شون

 .عالی تر نيز فراهم گردد
ن                           چ يک از اي ي قط ه ه ف ه ن اما از آن جا ک
ه              ه ب ن چپ ک اهداف برآورده نشد بلکه فعالي
ج از آن روی                     دري ه ت د، ب ودن آن اميد بسته ب
ا      برگرداندند وواحدهای مختلفی که اينجا وآنج
حل               ن گری م تشکيل شده بود، يکی پس از دي
زی              اد چي شدند و د رواقعيت امر، از اين اتح
ا            ان م ن سازم جز يک نام باقی نماند، بنابراي
ه حضور خود در آن                ديگر دليلی برای ادام

 .نيافت واز آن خارج شد
ه در              کميته اجرائی سازمان ما در نامه ای ک
ده               ي ه چاپ رس همين شماره نشريه کار نيز ب

ه         گی        ” است، خطاب ب اهن م ه  “   شورای ه ک
رونوشت آن به احزاب و سازمان های عضو        
اتحاد نيز ارسال گرديد اين موضع را اعالم            

 .نمود
ا در               ان م در عين حال هيئتی از سوی سازم

ده     )   اوائل دسامبر( پنجمين نشست اتحاد     ه ع ک
ن موضع             قليلی در آن شرکت کرده بودند، اي

د           ان ان رس دگ ئت    .   را به اطالع شرکت کنن ي ه
ا پس از اعالم موضع                  نمايندگی سازمان م
رخی از                   ه از سوی ب ی ک وپاسخ به سئواالت
شرکت کنندگان مطرح گرديد، جلسه را ترک       

 .نمود
اتحادی که قرار بود نقشی فعال در مبارزه و          
ارگر                    ه ک ق ع طب اف ن ا وم در جهت خواست ه
ه وظائف خودعمل                داشته باشد، نتوانست ب

رو شد         ن         .   کند وبا شکست روب ي در يک چن
يست           ون شرايطی، وظيفه هر نيروی جدی کم
قت را                        ي ق ن ح د، اي ن ل اين بود که با صدای ب

ه خود                  .   اعالم کند  ف ن وظي ه اي ا ب سازمان م
 .عمل کرد و از اين اتحاد خارج شد

 

اده            ف ت پايگاهی برای حمله به آمريکا مورد اس
د   ن رار ده ارزدن شکست       “   . ق گر ج ن دي اي

وسط خود بوش است               ا ت ود     .   آمريک رار ب ق
د ودمکراسی در                    ت راف وری صدام ب ات ت ديک

رار شود        ا حاال صحبت از            .   عراق بر ق ام
رای                      ی ب اه گ اي ه پ راق ب دن ع ل ش دي ب ت
ه             ه ب تروريست های بنياد گرا به منظور حمل

م تالش می               .   آمريکاست وز ه ن البته بوش ه
اد                ي ن ه حساب ب کند مقاومت مردم عراق را ب
ه                    ت اخواس ا ن گذارد، ام روريست ب ان ت گراي
ا را نشان             ک بازهم شکست سياست های آمري

ان    . می دهد  راي ادرگ بوش با اشغال عراق، بني
ويت          ق اسالمی را در کل منطقه خاور  ميانه ت

مأمنی برا ی بنيادگرايان سنی درعراق        .   کرد
ود       م اد ن ه را در               .   نيز ايج ع ي ان ش راي ادگ ي ن ب

د     عيت جمهوری          .   عراق به قدرت رسان وق م
ه در عراق                  اسالمی را در منطقه و از جمل
رل                        ت ن رای ک ه حاال ب ود ک م ويت ن چنا ن تق
اوضاع در عراق دست ياری به سوی محور         

 .شرارات دراز کرده است
می درعراق                      ان وضعيت وخي ا چن بوش ب

نه می   .   روبروست که راه پس و  پيش ندارد         
ا حفظ                     تواند از عراق خارج   شود  و  نه  ب

د               ان م ا ب ج ان درآن ن چ م ود، ه وج  .   وضع م
رار                   ا ق گر ب اردي ه ب اکنون در تالش است ک
د                        دي ج درت و ت الوی در رأس ق دادن ع
ی حزب                ت ي ن سازماندهی  نيروی نظامی وام
حران،                 رل ب ت ن رای ک بعث به عنوان راهی ب

ه   .   خود را از مخمصه عراق نجات دهد       اين ک
ود،                     د ب وفق خواه ر م تا چه حد در اين مسي
م               وان از ه وابسته به عواملی است که نمی ت

ن  .   اکنون آنهارا پيش بينی کرد   اما چنان چه اي
اه                   گ د، آن ن ک ا ن ک ري طرح کمکی به نجات آم
زايش           برای باقی ماندن ارتش آمريکا وحتا اف
ا وجود                      ک ري ر آم راب آن، تنها يک راه در ب
ق                   حران از طري د ب دي خواهد داشت وآن تش
د                  وان ت ه ب مقابله باجمهوری اسالمی است ک
ردم           ماندن ارتش آمريکا را در عراق برای م

 .آمريکا توجيه کند
د             وان در چنين شرايطی است که آمريکا می ت
سات          منافعی در حمله نظامی اسرائيل به تأسي
د             اش ه ب ت هوری اسالمی داش ه ای جم ت هس

د             ن ق ک . واساسا اسرائيل را به اين حمله تشوي
ه                       طی ک ز تحت شراي ي ا ن ک ري بنابراين، آم
د                           وان ست، می ت ي فی ن ت ن ز م ي ال آن ن احتم
ام                    ران گ ح رش ب ت ت گس ه درج

ون          . بردارد ن م اک جمهوری اسالمی نيز  از ه
حران            خود را برای چنين بحرانی که بتواند ب
د،                رار ده اع ق های داخلی اش را تحت الشع

 .آماده کرده است
حران                 ن ب ل در اي بنابراين تمام عناصر دخي
جه                          ي ت ه ن ده است ک ان ن م ا اي ه ن فعال اند وت

 دسامبر در عراق      ١۵سياست آمريکا پس از     
اگرآمريکابه هدف خود نرسد، .   چه خواهد شد 

 . گسترش بحران اجتناب ناپذيرخواهد بود

 عناصر بالقوه 
 يک بحران بزرگ در خاور ميانه 

 )اقليت(کميته اجرائی سازمان فدائيان : از
شورای هماهنگی اتحاد انقالبی : به

 نيروهای کمونيست وچپ ايران
 

 !با درودهای انقالبی
 !رفقا

 بيش از چهار سال از شکل گيری واعالم         
موجوديت اتحاد انقالبی نيروهای                           

اتحاد .  "  کمونيست و چپ ايران می گذرد       
" انقالبی نيروهای کمونيست و چپ ايران       

متاسفانه نتوانست به وظايفی که در                        
برابرخود قرارداده بود عمل کند و اهداف         

اين اتحاد از نظر ما     .  خود را متحقق سازد   
شکست خورده است از اين روماديگر                
 .  دليلی برای حضور خود در آن نمی بينيم

 که شما     »اتحاد انقالبی  «در نشست پنجم       
در حال تدارک برگزاری آن هستيد،                     
هيئتی از جانب سازمان ما، اين موضع را         

 .به اطالع شرکت کنندگان خواهد رساند
 

 با درودهای مجدد
 )اقليت(کميته اجرائی سازمان فدائيان 

  ٨۴/ آبان  / ٢٨
 

 :رونوشت به
  حزب کمونيست ايران
 حزب رنجبران ايران

سازمان فعالين جنبش نوين کمونيستی                 
 ايران 

 سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
 هسته اقليت

خارج شد“ اتحاد انقالبی” چرا سازمان ما از   
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بورژوازی حاکم بر ايران      .  اين بحران است   
برای مقابله با اين بحران و مبارزه ی رو به            
رشد طبقاتی، دست به تقويت نهادهای                        
سرکوب و امنيتی زده و به بيانی روشن تر              
يک حکومت نظامی اعالم نشده برپا کرده              

بيهوده نيست که اکثر دولتمردان کنونی  .  است
يا سپاهی هستند و يا از وزارت اطالعات                 

سياست های اخير حکومت نيز              .  آمده اند   
 .شکی در اين موضوع باقی نگذاشته است

دولت شبه نظامی حاکم، برای انحراف افکار        
از سياست های سرکوبگرانه ی خود در قبال         
جنبش روبه رشد کارگران و زحمتکشان و             
برای عدم پاسخ گويی به شعارهای انتخاباتی         

. خود به بحران های  ساختگی نيازمند است           
حکومت اسالمی حکومت بر پايه ی بحران           

حاکمان در سال های اوليه سرنگونی          .  است
سلطنت پهلوی و در مقابله با خواست توده               

 زندگی بهتر و آزادی     ۵٧هايی که از دل قيام      
را انتظار داشتند، با توسل به بحران های                  

 ٨جنگ    .  ساختگی، به سرکوب دست زد            
ساله بزرگترين نمونه ی اين بحران سازی              
هاست که در سايه ی آن، حکومت اسالمی              
دست به سرکوب کارگران و زحمتکشان و             

 .سازمان های سياسی شان زد
اما اين بحران آفرينی ها جنبه ی ديگری نيز           

آن جا که وزير خارجه آلمان در                      .  دارد
اين «:  ارتباط با سخنان احمدی نژاد می گويد       

يا حاوی نيشخندی است که با آن     … سخنان يا 
 .»حکومت ايران وضعيت را ارزيابی ميکند

حکومت اسالمی بيش از هر چيز در روابط           
بين الملل به دنبال تثبيت حضور خويش و                 
پذيرفتن عملی موجوديت اش توسط دولت               
های قدرتمند است و در اين ميان سعی می               
کند از همه ی تضادها و موقعيت ها به نحو              

تضاد منافع روسيه و چين     .  احسن استفاده کند  
از سويی و اروپا و آمريکا از سوی ديگر؛               
تضاد منافع اروپا با آمريکا و باالخره مسايل          
مربوطه به منطقه خاورميانه و به ويژه                      
همجواری و نقش دولت ايران در امنيت                    

حاکمان اسالمی می دانند    .  افغانستان و عراق  
که اين شرايط تا ابد باقی نمی ماند، پس سعی          
می کنند حداکثر استفاده را از اين شرايط                   

شرايطی که در عين حال و در حال              .  بکنند
حاضر هيچ آلترناتيو بورژوايی مناسبی که            
بتواند قدرت را در ايران کسب کرده و هم                
زمان بر مبارزه ی طبقاتی مهار بزند، از                 
نظر قدرت های امپرياليستی برای حکومت          
اسالمی وجود ندارد و اين را حاکمان                          

 .اسالمی به خوبی می دانند
فراموش نکنيم که اين حکومت برای رسيدن         

شايد .  به اهدافش از هيچ چيز نمی گذرد                  
بتوان گفت که حکومت اسالمی                                       

آن ها   .  ترين حکومت دنياست    "ماکياوليست"
در اين سال ها نه تنها به قتل عام و سرکوب             
کارگران و زحمتکشان و روشنفکران دست          
زدند، بل که همراهان خود را نيز به راحتی            
قربانی کردند و احمدی نژاد بالشک مهره               

 .ای مهم تر از آن ها نبوده و نيست
 

 .»سر خواهد گرفت اعالم می دارد
سخنان اخير مقامات حکومت اسالمی چنان           
بود که تعجب برخی از مقامات اروپايی را              

وزير خارجه آلمان در رابطه با         .  برانگيخت
اين سخنان يا      «:  سخنان احمدی نژاد گفت        

نشان  از نبودن جديت کافی گوينده را دارد و          
يا حاوی نيشخندی است که با آن حکومت                 

 .»ايران وضعيت را ارزيابی می کند
اما به راستی اين موضع گيری ها نشانه ی               
چيست؟ آيا بايد باور کرد که حکومت،                        
حکومت احمقان است و مانند برخی                             
ژورناليست های کوتوله ی اصالحاتی اين             
ايده را تبليغ کرد که دولت در اين انديشه                    

ظهور "است که با اقدامات خود زمينه ی                  
 ...و يا!! را فراهم کند" امام زمان

واقعيت اين است که حکومت اسالمی در                  
عرصه ی داخلی با چالش های عظيم                           
اقتصادی، اجتماعی و سياسی روبرو است و        
دولت های قبلی و کنونی برای مقابله با اين              
چالش ها و حل بحران های فوق، فاقد                          

به بيان    .  راهکارهای عملی بوده و هستند            
دقيق تر حکومت اسالمی بنابر ماهيت                        
طبقاتی و ساختار سياسی خود ناتوان از                    

 .پاسخگويی به اين بحران است
 درصد   ٣٠شيبانی رئيس بانک مرکزی از           

افزايش نقدينگی در سال جديد خبر داده                      
است، افزايشی که هر ساله اقتصاد بيمار                  
ايران شاهد آن است و اثرات تورمی آن و                 
تاثير آن بر وضعيت معيشت کارگران و                   

صنعت .  زحمتکشان جامعه غير قابل انکاراند  
با بحران روبروست و اقتصاد فلج شده ايران         
تنها به ضرب زور و با پول نفت لنگ لنگان           

سيل جمعيت   .  به چرخ خود ادامه می دهد            
جوان کشور که هر سال به صفوف ارتش                
بيکاران کشور پيوسته و بر آن می افزايند،              
فاقد چشم اندازی برای آينده ی خود هستند و           
حکومت اسالمی از پاسخ گويی به خواست            

 .های کارگران و زحمتکشان ناتوان است
در چنين شرايطی است که اقشار و طبقات               
گوناگون جامعه با وارد شدن به عرصه ی               
مبارزه ی طبقاتی خواسته های شان را                       
پيگيری می کنند و اگر چه جنبش های                         
اعتراضی تاکنون ، پراکنده بوده اند، اما                    
مسير روبه رشد آن ها نشان می دهد که از                
سويی کارگران به درک منافع طبقاتی،                     
ضرورت اتحاد و همبستگی و منافع مشترک        
درازمدت شان نزديک شده اند و از سوی                 
ديگر ساير زحمتکشان و ستم ديدگان جامعه           
با تاثيرپذيری از مناسبات طبقاتی و شرايط             
اجتماعی، از شعارها و اهداف خاص طبقاتی       

جنبشی که ُمهر    .    کارگران حمايت می کنند     
برابری طلبانه و آزادی خواهی را با خود                 
همراه دارد و اين ُمهر، حکايت از نقش يابی           
هر چه بيشتر کارگران به عنوان يک طبقه و          
با منافع خاص طبقاتی در جنبش رو به رشد            

 .کنونی را دارد
بر سر کار آمدن دولت جديد و رويه ی آن،               
در حقيقت پاسخ بورژوازی حاکم بر ايران به     

آژانس بين المللی انرژی اتمی در اجالس ماه         
نوامبر خود از صدور قطعنامه درباره ی                 
ايران خودداری کرد و بررسی پرونده ی                 
ايران را به اجالس بعدی خود در ماه مارس           

آژانس در حالی دست به     .   واگذار کرد  ٢٠٠۶
اين اقدام زد که فعاليت ديپلماتيک حکومت              
اسالمی به ويژه در هفته های آخر به شدت               

 .افزايش يافته بود
 ٢۴پس از تصويب قطعنامه آژانس در تاريخ     

سپتامبر عليه ايران، ابتدا جمهوری اسالمی           
با طرح شعارهايی تند به مقابله برخاست و             

اما با گذشت زمان به         .  قطعنامه را رد کرد      
سرعت تغيير موضع داده و به برخی از                    
خواسته های آژانس تن داد که پيش از آن تن            

از جمله ارايه ی اسناد جديد،                 .  نداده بود   
امکان بازرسی های بيشتر به ويژه از مکان           
های نظامی و امکان مصاحبه با دو نفر از               
متخصصان ايرانی توسط بازرسان آژانس            

اين موضوع آخر تاکنون پيش از اين تنها               (
 ).در مورد عراق پيش آمده بود

پس از اقدامات حکومت اسالمی و پيشنهاد              
دولت روسيه برای انجام بخشی از مرحله ی         
غنی سازی در خاک روسيه و در نتيجه                     
نفرستادن پرونده ی ايران به شورای امنيت            
که در قطعنامه ی پيشين شورای حکام پيش            
بينی شده بود و هم چنين آماده سازی برای                
مذاکرات بين سه کشور اروپايی با ايران،                
مقامات حکومت اسالمی يک بار ديگر با                
سخنانی تحريک آميز و تاکيد بر از سرگيری        
برنامه غنی سازی در آينده ای نزديک                       

)  آذر    ١۴مصاحبه الريجانی در تاريخ                 (
را با   "  پرونده ی هسته ای ايران        "موضوع   

 .چالشی جديد روبرو ساختند
هم زمان با مصاحبه الريجانی، احمدی نژاد          
نيز در مصاحبه با شبکه تلويزيونی العالم                 
سخنان تحريک آميز و نژاد پرستانه ی خود           
عليه اسراييل را تکرار کرد که منجر به                     
محکوميت دوباره ی ايران توسط شورای               
امنيت و خوشحالی رژيم نژاد پرست حاکم              

ژاک شيراک رييس جمهور     .  بر اسراييل شد   
از «:  فرانسه در واکنش به اين سخنان گفت           

 .»شنيدن اين سخنان به وحشت افتادم
در هفته ای که گذشت، هم چنين محمد                          
البرادعی دبير کل آژانس دوبار و در فاصله           
سه روز تاکيد کرد که جامعه بين الملل در                 
حال از دست دادن صبرش در خصوص                  

کشورهای .  ماهيت برنامه اتمی ايران است         
اروپايی طرف مذاکره نيز واکنش شديدی در        
رابطه با سخنان الريجانی از خود نشان                    

انگليس (سفارت انگليس در تهران             .  دادند
رييس دوره ای شورای امنيت سازمان ملل             

بيانيه ای صادر کرد که در آن آمده                )  است
دولت انگليس تاسف خود را از                  «:  است

اظهارات اخير الريجانی مبنی بر اين که                  
ايران به زودی فعاليت سانتريفوژ خود را از         

 فريبکاری هسته ای



٧ 

 ٨درصفحه 

  ۴۶٧  شماره ٨۴نيمه  دوم آذر 

 ) ۵۹(مبارزه طبقاتی ورهائی زنان 

 مبارزه برای سوسياليسم و رهايی زنان

 ١از صفحه 

شرطی منطقی است که راه چاره ديگری وجود نداشته باشد و بسياری             
زنان، بخش بزرگی از مناعت طبع خود را از نياز مبرم خانواده به خود                  از  

 ».انکار اين امر علت وجودی آن ها را به زير سؤال می برد             .  کسب می کنند  
بر اين جنبه از     "  بدن زنان، حق زنان    "ليندا گوردن در کتاب درخشان خود،         

 :صيانت نفس تأکيد می کند
اين يک ايدئولوژی     ...  زنان به نفع خود از اسطوره استفاده می کنند                 ...  «

منطقی برای بقای زنان و به حداکثر رساندن جنبه خالق و لذت بخش زندگی                
اکثر زنان، در صورت امکان، وظيفه تمام وقت مادری را به                     .  شان است  

 ».مشاغل ديگر ترجيح می دهند
يک مادر سياهپوست آمريکايی با همين منطق، ارزش بارداری را توضيح                 

تنها زمانی که احساس می کنم واقعًا زنده هستم، دوران بارداری                «:  می دهد 
می دانم می توانم چيزی بسازم، کاری بکنم، رنگ پوستم مهم نيست و                .  است

 و ليندا گوردن چنين تفسير می           ».اين که مردم مرا به چه نامی می خوانند              
بچه داری، عليرغم تمام دشواری هايش، از بسياری کارهای ديگر                    «:  کند

اين امر، حداقل در ظاهر، به      .  خالقيتی بيشتر و از خود بيگانگی کمتری دارد       
 ».مادر قدرت کنترل برشرايط و اهداف کار ش را می دهد

همسر و مادر است، و بکوشد        "  فقط"است که   "  شاد"يک زن شايد ادعا کند        
به عواقب بعدی آن، يعنی  زندانی بودن در يک آپارتمان، نگران پول و با                       

اما از اين رو چنين ادعايی می کند که راه               .  کار شاق پايان ناپذير، نيانديشد      
اگر  . رهايی از اين دام را نمی داند، و از او انتظار می رود که خوشحال باشد

 است از پا درمی آيد و اين بدبختی بزرگتری              ناشادبه خود اعتراف کند که          
 .است

هنوز در ذهن ميليون ها نفر، تصور سنتی از زن به عنوان همسر و مادر،                     
های بارز اين پيشداوری، گفته پاتريک جنکينس،          يکی از نمونه  .  وجود دارد 

اگر خدا می    «:  وزير خدمات اجتماعی در اولين کابينه حکومت تاچر است              
خواست که زن بيرون از خانه کار کند، دو جنس مرد و زن را خلق                                      

 عمًال تمام جامعه شناسان و فمی نيست های بورژوا، زنان را در                ».کرد نمی
داخل ساختار خانواده قرار می دهند، و به نقش آن ها در نيروی کار وقعی                      

مارکيسست "حتا بسياری از به اصطالح        .  نمی گذارند يا کم توجهی می کنند        
از .  توجه خود را بر کار خانگی متمرکز می کنند                             "  فمی نيست ها       

روتحقيقاتی که موضوع کار آنها، زنان مزد بگير است،  توجه عمده خود                 اين
را به شيوه مشارکت زنان در بازار کار و تأثير آن بر موقعيت آن ها در                             

 .خانواده معطوف می کنند
اين نگرش اجتناب ناپذير است، مگر آن که با استفاده از روش مارکسيستی،                

در .  بين دو قلمرو کار زنان نشان داده شود                    –وحدت و تضاد          –سنتز   
زيرا زنان بيشتر وقت    :  کار خانگی بيش از کار دستمزدی اهميت دارد        ظاهر،

خود را در کارهای خانگی صرف می کنند، اين آن چيزی است که آن اوکلی                
 ساعت در هفته کار          ٧٧در مصاحبه با تعدادی از زنان خانه دار ، که                         

 .کنند، به آن دست يافت می
باز هم، از نظر احساسات خود زنان، کار خانگی بر کار دستمزدی تقدم دارد               

اگر پرسيده شود شما کدام يک از اين وظايف طاقت          .  و مشروط به آن است   –
آن ها چه   .  فرسا را ترجيح می دهيد، آن ها مسلمًا خواهند گفت کار خانگی را             

آلترناتيو ديگری را می توانند تصور کنند؟ سهل انگاری نسبت به کودکان،                  
استخدام يک خدمتکار، زندگی در يک هتل؟ بنابراين اکثر زنان طبقه کارگر،            
در صورت امکان، وظيفه تمام وقت مادری، را بر ساير مشاغل ترجيح می                 

 .دهند
اما در واقعيت، بسياری از زنان در طول عمر خود، اکثر اوقات شاغل                            

 درصد کل زنان       ٨٧ نشان داده شد که           ١٩٧١در سرشماری سال       .  هستند
در حال حاضر، زنان در        .  بريتانيا در بخشی از زندگی خود کار کرده اند               

همان گونه که قبًال ذکر       .   درصد نيروی کار را تشکيل می دهند           ۴١بريتانيا  
مرد متأهل دارای      –"  نمونه کارگر "، آن به اصطالح        ١٩٧٩شد، در سال      

 درصد  5 درصد مردان کارگر و        8معادل تنها     –همسر خانه دار و کودکان        
 .کل نيروی کاربود

.  خانواده ها بودند    ۶/١۴، زنان، سرپرست       ١٩٧٩در اياالت متحده در سال        
در آن جا نيز، از هر ده خانواده تنها يک خانواده با الگوی سنتی خانواده                           

 .هسته ای مطابقت دارد

اوًال، .  از زمان جنگ جهانی دوم، انبوهی از زنان وارد بازار کار شده اند                    
گسترش وسايل جلوگيری از بارداری و افزايش ميانگين عمر به اين معنا                      

ثانيًا، مشاغل   .  است که زنان متأهل بيشتر قادرند در جستجوی کار برآيند                   
جدول زير اين تغييرات را نشان می       .  بيشتری برای زنان متأهل موجود است     

 :دهد
 

 )برحسب ميليون(استخدام در بريتانيای کبير 
 

   ١٩۵١٩  ١۶١٩٧ ١٩٧١ ١۶ 
 ٩/١۵ ٩/١۵ ١/١۶  ۶/١۵   مردان

 ٧/۶ ٨٨/۵ ٩/٣  ٧/٢  زنان متأهل
 ٢/٣ ۴/٣ ٩/٣  ۴ / ٣  ساير زنان

 ٠/١٠ ٢/٩ ٧/٧  ٠/٧  )زنان(مجموع 
 ٩/٢۵ ١/٢۵   ٨/٢٣  ۶/٢٢ )زنان ومردان(مجموع 

 
ميليون افزايش   ٣/٣ جمعيت شاغل       ١٩٧۶ و     ١٩۵١بنابراين بين سال های         

 آن ها    ١٩۵١در سال    .  سه ميليون نفر از اين جمعيت زن هستند          .  يافته است 
 درصد   ۴٠ درصد نيروی کار را تشکيل می دادند؛ امروزه بيش از                          ٣١

هستند، اين آمار به احتمال زياد کمتر از ميزان واقعی است زيرا زنانی را که     
 .در بر نمی گيرد –نيمه وقت يا کم درآمد  –پردازند  ماليات نمی

در ساير کشورهای اروپای غربی و اياالت متحده، روند مشابه ورود زنان به 
در اياالت متحده تعداد زنان در نيروی کار از             .  بازار کار انجام گرفته است      

 رسيد،  ١٩٨٠ نفر در سال     ۴٣۶٩٣٠٠٠ به   ١٩۴٠نفر در سال    ١٣٨۴٠٠٠٠
افزايش تعداد زنان متأهل شاغل از اين هم         .   درصدی ٢١۵يعنی يک افزايش    
 . درصد٨/۴٢٢ يا ٢۶٣۴٧٠٠٠ به ۵٠۴٠٠٠٠از : چشمگيرتر بود

اين تحول در مقايسه با سده قبل، يک واکنش به شدت متفاوت نسبت به فشار                  
کار کردن، انتظارات و         .  مضاعف بر زنان طبقه کارگر به وجود آورد                  

آرزوهای آنان را تغيير و افزايش داد و آن ها توانايی مالی تحقق حداقل                             
فشار کار خانگی را امروزه می توان به         .  بخشی از آن ها را به دست آوردند        

زنان امروزه در    .  کمک وسايل مؤثرتر پيشگيری از بارداری، محدود کرد            
 .برابر نقش های جنسی سنتی، هم زن و هم شوهر، عصيان می کنند

اين امر در يک تحقيق انجام شده در نروژ به وسيله هاريت هولتر جامعه                         
اين تحقيق نشان داد که نگرش زنان نسبت . شناس، به شدت برجسته شده است

 :به نقش های جنسی سنتی به اشتغال يا عدم اشتغال آن ها بستگی زيادی دارد
 )درصد(

 بيشتر سنتی متوسط اندکی سنتی    
 ۵٢    ٣۶     ٨              زنان خانه دار غيرشاغل

   ١۴          ۶۴   ٢٠ زنان خانه دار شاغل نيمه وقت  
 ٩    ۴٣  ۴۵ زنان خانه دار شاغل تمام وقت

 
زنانی که خارج از خانه کار می کنند، نگرش                    «:  دهد   هولتر توضيح می    

 او در جدول ديگری نشان        ».برابری طلبانه تری نسبت به ساير زنان دارند          
مردان دارای همسران شاغل ديدگاه برابری طلبانه تری نسبت            «می دهد که     

 ».به ساير مردانی که همسران شان خانه دار هستند، دارند
 
 )درصد(

 بيشتر سنتی متوسط اندکی سنتی    
 ۶٣ ٣١  ۴ مردان دارای همسران خانه دار
 ١٠ ۶٠  ٣٠  مردان دارای همسران شاغل

 
بنابراين، به جای هنجار سطحی پذيرفته شده به وسيله جامعه شناسان و فمی                 
نيست های بورژوا، که تصور می کنند نگرش زنان، خارج از محيط کار                      
شکل می گيرد و به درون محيط کار آورده می شود، و جوانب غيرعقالنی                    
کار َپست زنان را تقويت می کند، می بينيم در واقع عادات و افکار ايجاد شده               

با وجودی که دو قلمرو توليد و بازتوليد        .  در محل کار به خانه هجوم می برند       
کار .  در وحدت ديالکتيکی،با يکديگر قرار دارند، توليد بر بازتوليد مقدم است          

تری دارد، تا     دستمزدی زنان بر کار خانگی و نگرش نسبت به آن تاثير قطعی     
 .عکس آن

به عرصه   )  و کودکان  (مارکس حق داشت زمانی که درباره کشاندن زنان                
توليد اجتماعی و تأثير آن بر روابط درون خانواده و روابط بين دو جنس                          

 :نوشت
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هرچند که انحالل پيوندهای قديمی خانوادگی در نظام سرمايه داری                               «
وحشتناک و نفرت آور به نظر آيد، با اين حال، صنعت مدرن با تفويض نقش                
مهمی به زنان، جوانان و کودکان هر دو جنس در روند توليد، در خارج از                     
محيط خانواده، شالوده اقتصادی نوينی برای شکل عالی تری از خانواده و                    

به عالوه، آشکار است که واقعيت کار ... روابط بين دو جنس را ايجاد می کند
جمعی متشکل از افراد هر دو جنس و از تمامی گروه های سنی، بايستی                          

 ».ضرورتًا در شرايط مناسب، منبع پيشرفت انسان گردد
مسير رهايی زنان طبقه کارگر از استثمار و ستم، در خانه های منزوی شان                
نيست، بلکه در روابط جمعی آن ها به عنوان دستمزدبگير و در جايی است                   

 .که می توانند با رفقای کارگر شان، مرد و زن، متحد شوند
نگرش زنان در خانه به ويژه زمانی تغيير بيشتری می يابد که در مبارزات                   

 ١٩٨٢برای مثال افکار زنانی که در اسکاتلند در سال           .  صنعتی درگير شوند  
به مدت هفت ماه کارخانه لی  جين را تصرف کردند، در طی مبارزه شان                       

از جمله شوهران و شريکان             –تغيير چشمگيری يافت و تصور مردانه                
تو .  من کار دارم  .  "از روابط بين دو  جنس را به چالش طلبيد              –زندگی شان 

از جمله حرف هايی بود که به         "  برو و چای درست کن و مواظب بچه باش           
 .کرات از دهان زنان شنيده می شد

. انسان ها، تنها در جريان مبارزه برای تغيير روابط اجتماعی، تغيير می کنند      
اين محل کار است که برای زنان گسترده ترين امکانات مبارزه برای                                

با ورود به توليد       .  سازماندهی و از اين رو تغيير خود را فراهم می آورد                    
اجتماعی است که زنان، همچون مردان، در روابط توليدی که محور اصلی                 

. جامعه طبقاتی است، به عنوان کارگر از يکديگر پشتيبانی می کنند                                   
 است و در محل کار است که  اين   قدرت طبقاتیای مرتبط با  مارکسيسم مسئله 

 .کند مسئله به حاد ترين شکل خود بروز می
. طبقه کارفرما بسيار تالش می کند تا در ميان طبقه کارگر شکاف ايجاد کند                 

توسعه ناهمگون کشورهای متفاوت، مناطق مختلف يک کشور، شاخه های                
. متفاوت صنعتی، شرکت های گوناگون، طبقه کارگر را تجزيه می کند                          

تفاوت سطح  .  اختالفات نژادی، قومی و جنسی، پراکندگی را شدت می بخشند          
مهارت ها، که اغلب اتحاديه های حرفه ای آن ها را تقويت می کنند، اين                          

تفرقه بيانداز و    "شکاف ها را وسيع تر می کند، کارفرمايان نيز با سياست                   
از نيروی ارزان کار زنان استفاده می برند تا موقعيت مردان               "  حکومت کن 

را تضعيف کنند و از مهارت گرايی و پيشداوری های جنسی مردان بهره می        
 .جويند تا موقعيت زنان کارگر را تضعيف سازند

افکار طبقه حاکم بر جامعه سلطه دارد، و خانواده يکی از مؤثرترين نهادها                  
در خانه، جايی که ما مجزا به صورت گروه های              .  در حفظ اين سلطه است      

بسيار کوچک زندگی می کنيم، زمينه مساعدی برای رسانه های عمومی                       
به ويژه تلويزيون،     .  وجود دارد تا افکار طبقه مسلط اجتماع را نشر دهند                   

ها ی مردم جدا از يکديگر، و از  وسيله نيرومندی در شکل دادن به افکار توده
 .جمله زنان،است

تقسيم خانگی کار، وابستگی مالی زنان به شوهران را افزايش می دهد و                         
اين امر زن را به شوهر       .  موقعيت آن ها را در بازار کار، ضعيف می سازد           

. تر می کند، و به اين ترتيب دور تسلسل بيرحمانه ای به وجود می آيد               وابسته
نقش زن در خانواده، به شيوه ديگری نيز، بر نقش او در بازار کار اثر                              

کار خانگی با مهارت های نسبتًا تغييرناپذيرش، زن را تنها برای              .  گذارد می
مرخصی از کار برای مراقبت از            .  کارهای بدون مهارت آماده می سازد           

کودکان و رفتار کارفرمايان با آن ها در هنگام بازگشت به کار به عنوان                          
به اين . افراد تازه وارد، به پيشرفت مهارت های کاری آنان کمکی نمی رساند

 .می سازد" ناماهر"ترتيب، ازدواج و مادری، به شکل موثری، زنان را 
گرايش زنان به مشاغل نيمه وقت نيز با مسئوليت های خانگی آن ها رابطه                    

رشد اشتغال زنان از زمان جنگ جهانی دوم بيشتر در مشاغل . مستقيمی دارد
 درصد زنان بريتانيا به       ١٢، در حدود     ١٩۵١در سال    .  نيمه وقت بوده است    

.  درصد رسيد  ۴٠ به   ١٩٧۶طور نيمه وقت کار می کردند؛ اين رقم در سال             
 دو سوم زنان کارگر متأهل و دارای دو يا چند فرزند به طور               ١٩٧۵در سال   

کار نيمه وقت در رشته هايی است که به مهارت               .  کردند نيمه وقت کار می    
. فرسا و کم درآمد می باشند             اندکی نياز دارن و غير قابل پيشرفت، طاقت              

زنانی که به مشاغل نيمه وقت می پردازند، مجبورند دستمزدها و شرايطی را 
بسياری از دريافت     .  بپذيرند که برای کارگران تمام وقت پذيرفتنی نيستند                

حقوق دوران تعطيالت، حقوق بازنشستگی يا حمايت در برابر طرح های                     
 .تعديل نيروی انسانی محروم هستند

تقسيم جنسی نيروی کار در محل های کار، که عمدتًا تحت تأثير جايگاه زن                   
 .در خانه است، هنوز رواج بسياری دارد

گردها، فاصله بين     عليرغم اين مشکالت، جريان کلی تاريخ، با وقفه ها وعقب         
بخش های زنانه و مردانه رشته های صنعتی را کمتر کرده است و همسانی                  

توسعه شديد اشتغال زنان و تمرکز اغلب آنها در مراکز                     .  طبقه را بيشتر    
بزرگ کار،نظير بيمارستان ها و فروشگاه ها، موجب کاهش تفاوت در                          

شکاف بين کارگران يدی و يقه       .  شرايط کار مردان و زنان کارگر شده است         
 .سفيد نيز در حال کاهش است

يکی از شواهد روشن در اين مورد، کاهش سريع شکاف بين مردان و زنانی               
عضويت زنان در اتحاديه ها پس از جنگ          .  پيوندند  ها می   است که به اتحاديه    

 :دوم گام های بزرگی به پيش برداشت
 

 عضويت در اتحاديه ها در بريتانيا
 

        درصدزنان ازکل اعضا  مجموع     زنان  سال
١٨٨۶  ٣٧٠٠٠  ۶٣۶٨            ٠٠٠ / ۵      
١٨٩۶  ١ ١١٨٠٠٠۶٣/٧  ٠٨٠٠٠ 
١٩٠۶  ١۶٢٢١٠٠٠٠ ٧٠٠٠  ۶/7 
١٩٣٩  ۵۵٣٠٠٠ ۴۶۶٩٠٠٠  ۴/١١ 
١٩۵٨٣٣٧٠٠٠ ١٣٨٧٠٠٠            ٨  ۶/١۶ 
١٩۶١٧            ٨۶٨٧٢  ٧٠٠٠۶٢/٢٠  ٠٠٠ 
٣            ١٩٧٨۴١١٨ ١١٠٠٠۶۵٧/٢٨  ٠٠٠ 

 
 ٧/٣۶،     ١٩٧۴در سال    :  زنان هنوز کمتر از مردان عضو اتحاديه هستند             

اين .   درصد مردان، عضو اتحاديه بودند         ٩/۵۶درصد زنان  در مقايسه با            
 ٧/۶۴ درصد زنان و  ١/۴٢ –شکاف ميان کارگران يدی کمی عميق تر است  

 درصد زنان و    ۶/٣٢  –و بين کارگران يقه سفيد کمتر است           –درصد مردان   
 . درصد مردان۵/۴۴

ما قبًال ديديم که چگونه نگرش زنان نسبت به نقش های قالبی در خانواده                          
محل کار و مبارزه زنان      .  برحسب اين که شاغل باشند يا بيکار، متغير است           

ارتقا "کارگر برای بهبود شرايط کاری، عنصر کليدی در تغيير افکار و                         
است، زيرا عمل جمعی اعتماد به خود، به همکاران و به طبقه را                   "    آگاهی
گرانه ايست که      در واقع اين تنها راه گسستن از ايدئولوژی ستم               .  افزايد می

زنان طبقه کارگر، که مسئله اصلی آن ها بقا است،                .  زنان درونی کرده اند     
 .صرف روشنفکرانه را بر خود روا دارند" ارتقا آگاهی"نمی توانند تجمل 

اين به آن معنا نيست که کارگران زن بايستی فقط خود را در محل کار يا                           
پيرامون مسايل شغلی سازماندهی کنند، اما به آن معنی است که ريشه تمامی                

مارکسيسم منکر اين ايده      .  جنبه های ديگر اين مبارزه در آن جا قرار دارد               
ستم بر زنان را    .  است که تنها در محل بروز مشکل بايستی راه حل را جست            

نمی توان تنها با مبارزه زنان عليه ستم برانداخت همان طور که بازنشستگان              
در مبارزه عليه ستم،      .  نمی توانند خود را تنها با تالش خود از فقر برهانند                

به .    عامل تعيين کننده ميزان بدبختی معترضين نيست، بلکه قدرت آن هاست            
اين ترتيب، نقطه آغاز مبارزه عليه ستم بر زنان، محل ستم نيست، بلکه جايی         
است که زنان کارگر در آن نيرومند هستند، جايی که همراه با مردان طبقه                      

 .خود، می توانند برای تغيير جامعه مبارزه کنند
 

 نياز به حزب کارگران
با توسعه صنعت، نه تنها بر کميت         "مارکس و انگلس خاطرنشان ساختند که         

های انبوهی تمرکز         طبقه کارگر افزوده می شود، بلکه به صورت توده                     
رشد می کند و اين نيرو را هر چه بيشتر احساس می                       اش    يابد، نيروی   می
وران، دهقانان همه با توسعه سرمايه داری            صنعتگران کوچک، پيشه   ."  کنند

 .از بين می روند، اما طبقه کارگر قدرت می گيرد
يابد، پرولتاريا،      به همان نسبتی که بورژوازی، يعنی سرمايه، توسعه می                «

از ميان تمامی طبقاتی که      ...  طبقه کارگر مدرن نيز رشد می کند،       
اند، تنها پرولتاريا        امروزه رو در روی بورژوازی قرار گرفته            

طبقات ديگر رو به زوال می گذارند     . يک طبقه واقعًا انقالبی است 
و سرانجام در نتيجه تکامل صنعت مدرن ناپديد می شوند،                              

 ».پرولتاريا اما، ثمره ويژه و ذاتی صنعت مدرن است
. قدرت طبقه کارگر برای تغيير جامعه در ماهيت جمعی آن نهفته است            

کارگران تملکی بر ثروت صنعتی جامعه ندارد و به عنوان افراد نمی               
توانند داشته باشند، زيرا صنعت را نمی توان به قطعات خرد تبديل                     

صنعت سرمايه داری، کارگران را به صورت جمعی سازمان               .  نمود
می دهد و بايد برای دفاع از خود و شرايط کاری خود به صورت                          
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اين نيروی جمعی به کارگران قدرت می دهد تا                   .  جمعی عمل کنند    
 .سرانجام کل جامعه انسانی را آزاد سازند

اما بر مارکس روشن بود در حالی که طبقه کارگر توان عمل مشترک              
زيرا اکثريت کارگران    .    را دارد، عمًال در اکثر اوقات پراکنده است            

 بر جامعه،   حاکمنيرو و توان جمعی خود را نمی شناسند، زيرا افکار               
اين  طبقه مسلط است که ابزار اشاعه افکار،           .  افکار طبقه مسلط است    

يعنی رسانه های عمومی، آموزش و در بسياری از جوامع کليسا را                   
 .تحت کنترل خود دارد

از اين رو، اکثريت عظيم مردم، افکار متناقض بسياری را در ذهن                    
برخی از افکار، نتيجه آموزشی است که جامعه سرمايه داری                .  دارند

برخی ديگر بالعکس ،       .  به ما داده است تا به آنها باور داشته باشيم                  
حاصل مبارزه ايست که کارگران، و شايد خودمان، در آن نقش فعالی               

 . ايفا کرده ايم
 :به گفته مارکسيست ايتاليايی، آنتونيو گرامشی

يک فعال توده ای، فعاليت عملی دارد، اما آگاهی نظری روشنی                       «
نسبت به فعاليت عملی خود ندارد، از اين رو، دنيا را تا جايی که درک    

آگاهی نظری او می تواند از لحاظ تاريخی در          .  می کند، تغيير می دهد    
يا (می توان گفت که او دو آگاهی نظری دارد            .  تضاد با عمل اش باشد    

يک آگاهی که در عمل اش نهفته است و در                   ):  يک آگاهی متناقض    
واقعيت او را با تمامی رفقای کارگر هم طبقه اش در امر دگرگونی                      
عملی دنيای واقعی متحد می سازد، و يک آگاهی سطحی عيان يا                          

 .زبانی که از گذشته به ارث برده و غير نقادانه جذب کرده است
از عناصری از عصر حجر و        :  چنين شخصيتی، ترکيبی عجيب است     

اصول علوم پيشرفته تر، پيشداوری نسبت به تمام مراحل گذشته                           
تاريخی در سطح محلی و غريزه فلسفه آينده که می تواند تمامی نژاد                  

 ».بشری را در سراسر جهان به هم پيوند دهد
افراد جدا از هم، مستعد پذيرش افکار طبقه حاکم هستند؛ در محل کار،              
جايی که کارگران می توانند خود را سازمان دهند و به صورت جمعی         

 .عمل کند، می توانند در برابر اين افکار مقاومت کنند
به علت فقدان همگونی در طبقه کارگر و تناقضات نهفته در افکار                       

اين .  کارگران، نياز مبرمی به حزب سوسياليست انقالبی وجود دارد              
حزب می تواند به کارگران در تغيير افکار خود در طی مبارزه و                        

نقش حساس حزب،   .  رهايی خود از نفوذ افکار بورژوايی ياری رساند        
رهبری، سازماندهی و تمرکز بر رشد فعاليت مستقل و آگاهانه                              

 .کارگران است، تا بتونند روزی قدرت را به تصرف خود درآورند
حزب انقالبی کارگران در ايجاد وحدت بين تمامی ستم ديدگان، در                     

همان گونه که    .  مبارزه آن ها برای رهايی خود نيز نقشی حياتی دارد             
سرمايه داری کارگران را از يکديگر جدا می سازد، همان گونه نيز                   

سياهپوستان .  يک بخش از ستم ديدگان را از بخش ديگر دور می سازد           
و زنان هر دو تحت ستم قرار دارند، اما سياهان به طور خود به                              

همان طور که     (خودی از زنان دفاع نمی کنند، و زنان از سياهان                      
 ).تاريخ جنبش زنان به طور واقعی نشان داده است

اگر مردم گريزگاهی از    .  در واقع اغلب اوقات وضعيت برعکس است       
ستم نيابند، ممکن است برای غلبه بر احساس ناتوانی خود، بخش                         

برای مثال، نازی ها هزاران         .  ديگری را مسئول اين ستم تلقی کنند            
اما همجنس گرايان به     .  همجنس گرا را به اردوگاه های کار فرستادند          

ده ها هزار همجنس گرا هيتلر       .  اين دليل خود به خود ضد نازی نشدند        
به همجنس گرای تحت ستم، پوشيدن    . را در کسب قدرت ياری رساندند 

کاپشن چرمی و چکمه نازی، حس قدرت می داد و می توانست به                        
 .يهوديان، زنان و ديگران ستم کند

و اين اميد را     .    نياز دارند    اميدگروه های تحت ستم برای مبارزه به             
زن خانه دار گرفتار در دام خانه،               –نمی توان در انزوای ستمديده           

بلکه در قدرت جمعی طبقه          –همجنس گرای نهانی، يهودی در گتو            
برای مارکسيست ها اين نظريه که طبقه کارگر با                        .  کارگر يافت  

. آزادسازی خود، تمام بشريت را آزاد می سازند، نکته محوری است               
از اين روست که حزب سوسياليست انقالبی بايد از مبارزه با تمام                        

اشکال ستم، و نه تنها طبقه کارگر بلکه تمامی بخش های ستمديده                         
. جامعه حمايت کند و اين مبارزات را با مبارزه طبقه کارگر پيوند دهد             

 :به گفته لنين
آگاهی طبقه کارگر نمی تواند آگاهی واقعی سياسی باشد مگر آن که                 «

کارگران آموخته باشند که در برابر تمام اشکال خودکامگی ، ستم،                      
خشونت، و سوء استفاده، عليه هر طبقه ای که باشد، واکنش نشان                        

يک (مگر آن که آن ها هر چه بيشتر برای فعاليت از ديدگاه                      –دهند  
 »...و نه ديدگاهی ديگر آموزش ببينند) سوسياليست انقالبی

 ها افشا گردند، او ادامه می دهد، اگر اين ستمگری
حس خواهد  آنگاه، عقب مانده ترين کارگر نيز درک خواهد کرد، يا               «

 که نسبت به دانشجويان و فرقه های مذهبی، دهقانان و نويسندگان              کرد
همان نيروی سياهی بد رفتاری و تعدی می کند که او را در تمام                             

او با حس اين امر،       .    عمرش تحت ستم قرار داده و سرکوب می کند            
دچار اشتياق مقاومت ناپذيری به واکنش می شود و خواهد دانست                       
چگونه روزی به سانسور اعتراض کند، روزی ديگر به تظاهرات در             
مقابل خانه فرمانداری بپردازد که يک شورش دهقانی را بيرحمانه                    
سرکوب کرده است و روزی ديگر به ژاندارمی که به تفتيش عقايد می             

 ».پردازد، درس عبرتی بدهد
در حالی که پيشداوری هايی نظير زن ستيزی و نژادپرستی، طبقه                      
کارگر را از هم جدا می کند، حزب سوسياليست انقالبی که می تواند                  
فرای اين تفرقه ها، توان طبقه کارگر را برای رهايی خود ببيند، نبايد                
به فشار کارگران ناآگاه تحت نفوذ پيشداوری های بورژوايی درباره                 

حزب بايد بی وقفه عليه تمامی تفرقه ها          .  جامعه پيرامون خود تن دهد     
اختالفات نژادی، مليتی، بين مردان و زنان،             -در ميان طبقه کارگر        

مبارزه کند؛ اختالفاتی که به        –کارگران ماهر و ساده، شاغل و بيکار          
بنابراين از   .  طور نظام مند از سوی طبقه حاکم پرورانده می شوند                  

نظر لنين مبارزه عليه يهودی ستيزی وظيفه کل حزب سوسياليست                    
به همين ترتيب، امروزه       .  انقالبی بود، و نه فقط اعضای يهودی آن             

برای ما، مبارزه عليه ستم بر زنان وظيفه کل حزب است و نه فقط                        
 .زنان

به علت شرايط خاصی زنان کارگر، بايستی برای دستيابی به مطالبات           
نظير دستمزد برابر، حق سقط جنين رايگان، دسترسی به                -ويژه ای    

اطالعات و تسهيالت پيشگيری از حاملگی، بهبود آموزش زنان و                     
ارتقا شغلی زنان، مرخصی زايمان با دستمزد باالتر بدون از دست                     
دادن سابقه کار، برای حقوق و مزايای مشابه مشاغل تمام وقت در                      

 –مشاغل نيمه وقت، برای امکانات نگاهداری از کودک و غيره                          
 طبقاتی است و کل طبقه کارگر، زنان،                مسايلاين ها     .  مبارزه کنند  

 .مردان و کودکان از آن بهره خواهند برد
اهميت مبارزه برای اصالحات خاص و متناسب با نيازهای زنان                        
کارگر، همچون مبارزه برای هر گونه اصالحی در کل، در ارزش                    

در سرمايه داری هر گونه اصالح               .  ذاتی خود رفرم نهفته نيست           
دستيافتنی کوچک است و حمله به آن بسيار آسان، به ويژه در هنگام                   

ارزش اصلی اين اصالحات آن است که آن ها        . بحران اقتصادی سيستم 
از .  اعتماد به نفس، آگاهی و سازماندهی کارگران را ارتقا می بخشند              

مبارزه برای آن ها و موفقيت در          :  اين نظر نيز مسايل طبقاتی هستند        
زنان کارگر و    .  دستيابی به آن ها، به توازن کلی طبقاتی بستگی دارد             

مردان کارگر در حين مبارزه برای دستيابی به اين اصالحات، بايستی             
زيرا ستم بر زنان زمانی     .  سياست سوسياليسم انقالبی را در پيش گيرند      

به پايان نهايی خود می رسد که طبقه کارگر رها شده باشد و جامعه                      
 .طبقاتی که از اين ستم نفع می برد، نابود شده باشد

 
 کمونيسم و رهايی زنان

 
از نظر مارکس و انگلس ، رهايی زنان تنها با ورود زنان به توليد                        
اجتماعی به سرانجام نمی رسد، بلکه بايستی امر نگاهداری از کودک،           
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تقسيم جنسی کنونی بازار     .  پيران، معلولين و غيره اجتماعی شده باشد        
کار هرم وار است و مردان را در جايگاه برتر و زنان را در جايگاه                    

اين رابطه هرم وار را بايستی همراه با تمامی              .  فروتر قرار می دهد     
اين پيش شرط     .  تقسيم بندی نيروی کار دو جنس از ميان برداشت                   

 .دستيابی زنان به برابری اجتماعی است
براندازی تقسيم جنسی کار در کمونيسم بخش جدايی ناپذير پايان يافتن             

" ايدئولوژی آلمانی  "در   .   تقسيم بندی های نيروی کار است                تمامی
 :مارکس و انگلس نوشتند

 کس يک قلمرو فعاليت                   در جامعه کمونيستی، جايی که هيچ                  «
اختصاصی ندارد،بلکه هر کس  می تواند در تمامی رشته هايی که                      
مايل است مهارت يابد، جامعه توليد همگانی را تنظيم می کند و به اين               
ترتيب به من امکان می دهد درست مطابق ميلم، امروز به کاری                          
بپردازم و فردا به کاری ديگر، صبح به شکار بروم، بعد از ظهر                          
ماهيگيری کنم، عصر، دامداری کنم و چنانچه تمايل داشتم، پس از                     
شام نقد بنويسم؛ بدون آن که شکارچی، ماهيگير، چوپان يا منتقد                            

 ».شوم
تنها پس از نابودی تقسيم کار جنسی، زنان و مردان می توانند به                            

به اين ترتيب کمونيسم     .  پرورش کامل شخصيت انسانی خود بپردازند       
" مانيفست کمونيست .  "برای افراد آزادی واقعی را به ارمغان می آورد   

انجمنی خواهد بود که در آن تکامل       "اعالم می کند، جامعه کمونيستی،      
 ."آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همه خواهد بود

 کمونيسم بر روابط شخصی چه تأثيری دارد؟
مارکس و انگلس هيچ گاه نکوشيدند پيش از آن که شرايط مادی وجود                
جامعه کمونيستی مهيا گردد حدس بزنند خانواده در جامعه کمونيستی              

آن ها تنها به معنای وسيع کلمه به                 .  آينده چه ماهيتی خواهد داشت         
آن ها اعتقاد داشتند که عشق جنسی       .  احتمال اين رشد و تحول پرداختند     

فردی در کمونيسم، به جلوه کامل تری خواهد رسيد، زيرا فشارهای                  
سابق ضرورت مادی و از خود بيگانگی تمامی روابط اجتماعی ناپديد            

" مانيفست کمونيست  "انگلس در پيش نويس خود بر                  .  خواهند شد  
 :نوشت که جامعه کمونيستی

رابطه بين زن و مرد را به رابطه ای صرفًا خصوصی که فقط به                      «
اين افراد مربوط می شود، و جامعه حق هيچ گونه دخالتی در آن                            

از اين رو چنين امری ميسر می گردد که جامعه           .  ندارد، تبديل می کند   
کمونيستی، مالکيت خصوصی  را ملغا می کند و کودکان را به طور                  
اجتماعی آموزش می دهد، و به اين ترتيب شالوده دو قلوی ازدواج                     
تاکنونی را نابود می سازد، يعنی وابستگی زن به شوهر و کودک به                   

 ».والدين به علت وجود مالکيت خصوصی را
هم مارکس و هم انگلس بديهی می دانستند که در کمونيسم برابری بين               
زن و مرد به معنای آزادی کامل در ترک يک پيوند مرده و ايجاد                           

حاکم "  تک همسری واقعی     "در اين جامعه        .  پيوندی نو خواهد بود       
منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و           "انگلس در کتاب        .  خواهد بود  

 را به همراه خواهد         تک همسری واقعی    نوشت که کمونيسم       "  دولت
 : آورد

از آن جايی که عشق جنسی بر حسب ماهيتش بسيار اختصاصی                       «
هر چند اين اختصاصی بودن امروزه تنها از طرف زن کامًال               –است  

پس ازدواج مبتنی بر عشق برحسب طبيعتش تک                 –تحقق می يابد       
سرانجام تک همسری به جای اضمحالل، به            ....  همسری خواهد بود   

 ».برای مردان نيز –يک واقعيت تبديل خواهد شد 
تروتسکی زمانی که جمالت زير را نوشت، درباره روابط جنسی به                 

 :نتايج مشابهی رسيده بود
برمبنای عشق و همکاری دو            ...  يک ازدواج طوالنی و دائمی              «

آزاد از زنجيرهای پليس و           ...  که استاندارد ايده آل است          ...  جانبه   
روحانيون، و بعدها نيز آزاد از زنجيرهای ضرورت های مادی، پيوند           
بين مرد و زن راه خود را خواهد يافت و شرايط جسمی و روانی و                       

 ».توجه به رفاه نژاد انسانی مشخصه آن خواهد بود

 .لنين و روزا لوگزامبورگ نيز ديدگاه های مشابهی داشتند
، مارکسيست فرانسوی، زمانی که جمالت      )١٨۴۵-١٩٢٢(ژول گوسد   

، نظر   نابودی تمامی اشکال تک همسری         زير را نوشت، با فرض             
 : کامًال متفاوتی را بيان کرد

شايد ...  روزی خواهد آمد که ديگر دليل وجودی نخواهد داشت               ...  «
جو گرم خيرخواهی و دلبستگی که به وسيله برابری            ...  چنين باشد که  

اعضای مرفه در اعماق اجتماع ايجاد خواهد شد،  دومين بافت خاص               
خانواده را غير ضروری سازد و خانواده را به مادر و فرزند و آن هم                

از سويی ديگر، روابط جنسی        .  فقط برای زمان شيردهی محدود کند         
بين مردان و زنان، بر مبنای عشق و عالقه دو جانبه، بتواند آزاد گردد      
و همچون روابط فکری و اخالقی بين افراد هم جنس يا غير هم جنس                  

 ».متغير و چند جانبه گردد
احمقانه خواهد بود برای اثبات درستی نظرات مارکس و انگلس يا                      

ما نمی دانيم چه پيش خواهد      .  ژول گوسد به حدس و گمان متوسل شويم      
گوی بلورينی وجود ندارد تا به ما بگويد مردم در جامعه                                .  آمد

کمونيستی چه احساسات يا اعمالی در روابط شخصی خود خواهند                     
 .داشت

درباره روابط خصوصی فقط چند نکته را می توانيم با اطمينان                             
در جامعه کنونی رابطه بين زن و مرد در ازدواج، خصوصی            .  بگوييم

اما سرمايه داری ريشه های اين          .  ترين رابطه انسانی تلقی می شود         
زنان با مردان نابرابرند،       :  خصوصی بودن را زهرآگين کرده است          

فقط در ميان افراد برابر می توان به رابطه خصوصی واقعی دست                     
خصوصی بودن واقعی، رضايت عاطفی، ارضای جنسی برای          .  يافت

 .نخستين بار در جامعه کمونيستی ميسر خواهد بود
در حال حاضر خانواده مأمنی در جهانی خصمانه تلقی می شود و                        

در جامعه کمونيستی عشق    .  انتظاراتی که از آن می رود، فراوان است        
و دوستی گسترده تر خواهد بود؛ خانواده قادر نخواهد بود آن ها را به                 

امروزه، پدر و     .  کودکان آزادتر خواهند بود       .  انحصار خود درآورد    
مادر بر فرزندان خود سرمايه گذاری عاطفی زيادی می کنند؛ زندگی              
خود آن ها چنان سرشار از نااميدی و دلسردی است که دستاوردهای                 

کودک مورد استفاده قرار می        .  بيشتر را در کودکان خود می جويند           
در حالی که والدين و کودک هزينه آن را می پردازند،                                 .  گيرد

در .  انتظارات والدين معموًال بيرحمانه در هم کوبيده می شوند                            
بخشی از خصيصه      –کمونيسم، روابط مالکانه بين والدين و کودکان            

 –های فردگرايی رقابتی که جامعه سرمايه داری به وجود می آورد                   
 .جای خود را به همبستگی اجتماعی خواهد داد

انسان ها در شرايط کامًال جديدی زندگی خواهند کرد که بر زندگی و                 
نيز روابط بين زن و مرد، مرد و مرد و زن و مرد تأثير خواهد                                

نکته حياتی آن است که در کمونيسم، نقش های قطبی و                          .  گذاشت
مردان و زنان تمام وظايف        .  کليسشه ای جنسی وجود نخواهد داشت         

الزم را به طور مشترک انجام خواهند داد؛ پرورش کودک، آشپزی،                
تمام روابط جنسی   .  شستشو، وظايف هر دو خواهند بود نه فقط يک نفر    

همجنس گرايی و دگرجنس     .  از ارزش يکسانی برخوردار خواهند بود      
گرايی به عنوان روابطی معتبر و عادی پذيرفته خواهند شد و همين                    
گونه چپ دست ها يا کله سرخ ها ديگر آدم هايی غير عادی نخواهند                   

تنها در کمونيسم عشق واقعی بين مرد و زن، مرد و مرد و زن و                .  بود
تنها در کمونيسم احترام     .  زن بدون تحريف و اختالل ميسر خواهد بود         

به هويت فرد قابل دستيابی خواهد بود و استفاده از فرد به عنوان ابزار             
زمانی که پيشداوری های       .  لذت جويی فردی ديگر نابود خواهد شد            

جنسی خاتمه يابند، انسانيت واقعی هر فرد به رسميت شناخته خواهد                 
 .شد

مسلمًا سبک  .  ای مرتبط با آزادی است        از همه باالتر، کمونيسم مسئله      
های زندگی گوناگونی در کنار يکديگر همزيستی خواهند داشت و                      

 .افراد بارها و بارها حق انتخاب خواهند داشت
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 خالصه ای از اطالعيه ها 
 و بيانيه های سازمان 

 

 کمک های  مالی
   کانادا

    
     دالر ١٠نفيسه ناصری        

      دالر٢٠         ستاره 
     دالر۵٠         الکومه

 

۴از صفحه   

ران شرکت         ”  تجمع اعتراضی مجدد کارگ
ه           ان ارخ ل ک “ صنايع پوشش رشت در مقاب

عنوان اطالعيه ای است که سازمان ما در    
 . انتشار داد١٣٨۴ آذر ١٢تاريخ 

جدد                         جمع م ر از ت ه خب ي ن اطالع در اي
ده            وشش داده ش کارگران شرکت صنايع پ

ت ش، روز           .   اس وش ع پ اي ن ران ص ارگ ک
ه                ١٩چهارشنبه   راض ب ز در اعت ي  آذر ن

ی                    اده اصل ات شان، ج ب ال ط عدم تحقق م
د       -رشت  ۵٠٠.   انزلی را مسدود کرده بودن

 ماه است که حقوقی      ۵کارگر اين کارخانه    
 .دريافت نکرده اند

ران             ارگ راضات ک اطالعيه، سپس به اعت
ران شرکت                 ارگ ن، ک زوي افت ق پوشينه ب
ت            رک ران ش ارگ ر، ک ل ون ب زي وي ل ت
ی               راکز آتش نشان پارسيلون، کارگران م
د روز              ن ی، در چ ال م ان ش ان خراس ت اس
ان را           گذشته اشاره می کند وحمايت سازم
از مبارزات ومطالبات کارگران اعالم می      

 . دارد
 

خ                 اري گری در ت ه دي ي ا     ٢٠اطالع  آذر ب
ه              ” عنوان   ان شعل ي ا در م کارتن خواب ه

 . انتشار يافت“ های آتش سوختند
ادر                 ه ن ه ت ن ک ه اي اره ب ا اش ه ب ي اطالع

دود           ران هر شب ح ه رت ه ن از     ١۵ش  ت
کارتن خواب ها در اثر سرما جان خود را     
ه دست                   د ک زاي د، می اف از دست می دهن
ه              ن ک اندر کاران رژيم به جای پاسخ به اي
ن از                      ن کشور هزاران ت د در اي اي چرا ب
ای             د ودر سرم رن گرسنگی و بيکاری بمي
يت        زمستان سرپناهی نداشته باشند، مسئول
ه                  ان را ب اه ن ی سرپ رسيدگی به اسکان ب

د             ن اس می ده ه در      .   يک ديگر پ ي اطالع
ه             هوری اسالمی را ک م جم ان، رژي اي پ
ر               ه داری ب اي ه سرم پاسدار نظم ستمکران
ن                   وان مسبب مرگ اي ه عن ايران است ب

 .     انسان ها محکوم می کند

 اخباری از ايران 

ده                          داشت روز دانشجو روز يک      مراسم گرامي  ن دانشک ر اي راب ی در ب ال يست آذر در ح شنبه ب
 !برگزار شد که هيئت دولت به علت آلودگی هوا شانزده آذر را تعطيل رسمی اعالم کرده بود

ها و ممنوعيت برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو از سوی رژيم،             با وجود تمام محدوديت   
ی يک                                 ائ رپ ه ب دام ب ی، اق ن ده ف گروهی از دانشجويان چپ و راديکال با تجمع در مقابل دانشک

 .تظاهرات دانشجوئی کردند
 :داشجويان پالکاردهائی در دست داشتند که از جمله شعارها ی زير برروی  آنها نوشته شده بود

 دانشجو اتحاد اتحاد”
 دانشجو کارگر اتحاد اتحاد

  تشکل های مستقل دانشجوئی  خواست دانشجويان
 آزادی تشکل های کارگری حق کارگران است

 در راه رهائی چيزی جز زنجيرهايمان برای از دست دادن نداريم
 رهائی زن رهائی جامعه

 پوشش اجباری نه
 “آزادی زندانيان سياسی فورا وبدوم قيد و شرط

ی       " ها با تشکيل حلقه انسانی سرودهای            زمانی که بر تعداد دانشجويان افزوده شد آن        ان ت ار دبس ي
ون    .   را سر دادند"   قسم به اسم آزادى" و "   بر پا خيز" ، " سر اومد زمستون" ، " من ب ري بعد از آن ت

ظامی            دانشجويی برگزار شد و سه تن از دانشجويان ضمن صحبت         ی چون ن ل های خود به مسائ
ع                شدن فضای دانشگا   اي ان و وق ردست ها و حضور شبه نظاميان در دانشگاه، حمله وحشيانه به ک

دن صدای                     ان رای رس مربوط به آن، نداشتن آزادی و امکانات، مانند ديگر نهادهای دانشگاهی ب
د                                                              ردن الم ک ود را اع راض خ ت ران اع گ وش دي ه گ ود ب  . خ

ای را از طرف دانشجويان به مناسبت      در خاتمه اين تريبون آزاد، يکی ديگر از دانشجويان بيانيه         
  :در اين بيانيه، دانشجويان بر موارد زير تاکيد کردند. شانزده آذر خواند

 کوتاه شدن دست نهادهای امنيتی وانضباطی از دانشگاه -١
  ها، O.G.N.های دانشجويي، کارگری و  قيد و شرط تشکل آزادی بي -٢
 نويسان زندانی و رفع توقيف تمامی نشريات دانشجويی،  آزادی دانشجويان و وبالگ -٣
 چنين رهايی زنان از آالم و مصائب گوناگون،  رفع آپارتايد جنسی و تبعيض عليه زنان و هم -۴
زشکان و                    -۵ دفاع از مبارزات طبقه کارگر و تمامی اقشار جامعه اعم از معلمان، پرستاران، پ

 کشان،  تمام زحمت
ارهای                        مجازات عامالن حمله    -۶ کای شرکت واحد و ک دي های وحشيانه به کردستان، دفتر سن

 ،پليسی از اين دست
حي، محسن                                   -٧ ود صال ر، محم وارگ رهان دي ارگری چون ب آزادی بی قيد و شرط فعاالن ک

 حکيمي، محمد عبدی و جالل حسينى، 
 اى،  های هسته ای و تخريب محيط زيست با زباله گری هسته مخالفت با نظامي-٨
 . مبارزه با انقياد فکری نهاد دانشگاه -٩

خواندند، از دانشکده فنی به سمت    پس از اين، دانشجويان در حالی که سرود انترناسيونال را می  
ا      :  " دانشکده حقوق حرکت کردند و با سر دادن شعارهايی چون  ف ع ت و "   رييس انتصابی استعفا اس

ه در             "   استقالل دانشگاه خواست دانشجو   "  ت اعتراض خود را نسبت به اقدامات اخير صورت گرف
دانشجويان سعی داشتند که از کنار دانشکده حقوق خود را به سردر .   ها بيان کردند    سطح دانشگاه 

ه           به  اصلی دانشگاه تهران برسانند که با ممانعت حراست دانشگاه رو          ر خود را ب رو شدند و مسي
ه         .   سمت دانشکده هنرهای زيبا و دانشکده ادبيات و زبان فارسی تغيير دادند         ود ک ی ب ال اين در ح

گر                .   جمعيت زيادی به نفرات آغازين اين برنامه پيوسته بودند         ار دي ان ب ان دانشجوي در اين زم
ون  " و "   يار دبستانی من  " خود را به دانشکده حقوق رساندند و با خواندن سرود            " سر اومد زمست

 . خاتمه اين حرکت را اعالم کردند

  آذر در دانشگاه تهران١۶تجمع دانشجويى به مناسبت 

را بخوانيد و در توزيع هر چه گسترده تر آن بکوشيد   
 نشريه 



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
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  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

  ۴۶٧  شماره ٨۴نيمه  دوم آذر 

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

١٢ 

د                       رور محم گرد ت ال ن س ي م ت ف به مناسبت ه
ازده آذر             ده، روز ي ن وي ر پ ف اری وجع ت خ م
ران              ان اي دگ ن ويس مراسمی به دعوت کانون ن

در اين مراسم .   در امامزاده طاهر برگزار شد    
خانواده های قربانيان ترورهای سياسی سال         

ره ای،                 ١٣٧٧ جي ل های زن ت ه ق وسوم ب  م
اعضای کانون نويسندگان وجمع قابل توجهی       

ی   . از جوانان شرکت داشتند  ائ در سخنرانی ه
ام های                        ي رادشد، در پ راسم اي ن م که در اي
رامی                ر گ ا، عالوه ب خوانده شده و پالکارده
داشت يادمختاری وپوينده، يک نکته محوری      

ه پس از گذشت                    ن ک  ٧وجود داشت وآن اي
ا              ل ه ت سال از اين جنايت هنوز عامالن اين ق
الشی                     د وهر ت ده ان ه نش م اک شناسائی و مح
ی                  گ ون گ رچ دن ب ن ک ی اف ائ ن ت روش ه ج
ه             ا، ب روره ن ت سازماندهی وعملی ساختن اي
جازات آن                   ن م ري ت م ده وک شدت سرکوب ش

 .زندان بوده است
ن            ٧٧در پائيز سال     دي ن اهی چ وت  به فاصله ک

فعال سياسی ونويسنده وروزنامه نگار به قتل       
د   دن ي ه                   .   رس روان وش  و پ ه داري مل از ج

فروهردر خانه مسکونی شان باضربات کارد      
اری            .   قطعه قطعه شدند   خت د م کمی بعد محم

وجعفر پوينده به قتل رسيدند واجسادشان در          
ا شد               ران ره ه در آن   .   بيابان های اطراف ت

زمان که جمهوری اسالمی ماسک اصالح             
يس                         می رئ ات ود وخ ره زده ب ر چه ی ب ب طل
ون             ان ون، ق ان يت ق م اک ور وقت از ح ه جم
ردم سخن می                 دی م رون مداری وحقوق شه
ن                  ران وعامالن اي ه آم راند، قول داده شد ک

د       د       .   قتل ها شناسائی و مجازات شون ع کمی ب
د                    ه می ش ت ف ه گ امی ک د ام ي ع د س اعالم ش
ا                  دان ب وده است، در زن ا ب سازمانده تروره

. خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است       
يست                       رار ن ه ق ود ک يب روشن ب به اين ترت

د             ی شون . آمران و عامالن اين قتل ها شناسائ
رد       ل         .   چاقو دسته اش را نمی ب ت ن ق ران اي آم
ه            د ک ن ه         ٢٧ها، همان هائی هست ت ذش  سال گ

اطع               ق ان رادر م ف ال خ ن از م ا هزار ت ه ده
ه               ا ب ام وي مختلف وبه اشکال گوناگون قتل ع

 .صورت فردی سر به نيست کرده اند
ورد                ا يک م ه ن اگرچه قتل های زنجيره ای ت
از جنايات بی شمار حکومت اسالمی است             
ی                        ل ل م ن ال ي ی و ب اما به سبب اوضاع داخل
ره ای          جمهوری اسالمی، خبر قتل های زنجي

افت              عکاس ي ی ان پس از    .   در ابعاد بين الملل
وی     امی           ” سناري د ام ي تالش  “   خودکشی سع

د           دي ر تش معدود عناصر درون رژيم که در اث
ی از              ائ وشه ه تضادهای درونی در افشای گ
اسخ              دان پ اين پرونده، با تهديد وارعاب وزن

ارهای                 ی رغم شع گرفت، بديهی بود که عل
می،              ات ن خ عوام فريبانه و وعده های دروغي
ا             ل ه او نه ظرفيت ونه جرأت پيگيری اين قت

ميت            .   را دارد  رون حاک ي تالش هائی که از ب
ز          ي برای پيگيری اين پرونده صورت گرفت ن
د وسرکوب و                      دي ه دازی، ت ا سنگ ان تنها ب

ه است      ه             .   زندان پاسخ گرفت يست ب اف ا ک ه ن ت
اری           خت ناصر زرافشان وکيل خانواده های م
ری                     ي ی گ ه علت پ ه ب وپوينده اشاره شود ک

دان     ۵پرونده قتل های زنجيره ای به         سال زن
 سال است که در      ۴محکوم شده است واکنو ن    

 .زندا ن به سر می برد
ره ای می           ٧طی   ي  سالی که از قتل های زنج

رور            دام و ت دان واع ری، زن گي ت ذرد، دس گ
ه است               ت ه داش . مخالفان به طور مستمر ادام

ه او                اوز ب ج ی، ت م اظ را ک ری زه ي گ ت دس
وشکنجه های وحشيانه ای که منجر به مرگ         
ل                       ي ه دل ه ب گری است ک ورد دي وی شد، م
ی                  ل ل م ن ال ي ادی ب ع تابعيت کانادائی او، در اب

رای        .   طرح وافشا شد   اما جمهوری اسالمی ب
حفاظت از مسبب مستقيم مرگ زهرا کاظمی        
اصر                 کی از عن که سعيدمرتضوی است، ي
د ودر                 ان اه کش ه دادگ وم را ب دست دوم وس

ا         .  نهايت وقاحت تبرئه کرد  ری صده گي دست
بش            االن جن روزنامه نگار، فعال سياسی، فع
ره                   است روزم ان سي بش زن کارگری و جن

 .جمهوری اسالمی است
ی، جمهوری               ب با شکشت نمايش اصالح طل
زه کردن              ي کرات اسالمی ماسک اصالح ودم
ره                        ون  چه ن اد واک ه ار ن ن ه ک حکومت را ب
ی              ل ل واقعی اش را در صحنه داخلی و بين الم

ديگر حتا در ظاهر و   . به نمايش گذاشته است 
ی                      اسائ ن ی از ش م سخن ی ه ب برای عوامفري
ره     ي ودستگيری آمران وعامالن قتل های زنج

يست           ان ن ي است جمهوری           .   ای در م ا ري ب
ارا                    ژاد ، جمهوری اسالمی آشک احمدی ن

ر      .   چنگ ودندان نشان می دهد     ي ي غ بهانه اين ت
ر                  ه اگ ع ام ردن ج ی ک ام ظ والت ون ح و ت
ه ای              ت ده هس رون وضعيت منطقه وماجرای پ
حکومت است، اما جهت گيری واقعی نظامی       
ان          کردن جامعه، ايجاد رعب و وحشت در مي
ه از                     ران است ک ردم اي ر از م ف ميليون ها ن
اهی و سرکوب و                   ن فقر، بيکاری، بی سر پ
د جو             خفقان به تنگ آمده اند وعلی رغم تشدي
ارزاتشان را گسترش               ب ان، م سرکوب وخفق

ده           .   می دهند  ن د ده وي گسترش اين مبارزات ن
ل های              ت شرايطی است که آمران وعامالن ق
ن                 ي جع رت گر م زنجيره ای و دهها جنايت دي

 . شناسائی، محاکمه ومجازات شوند

 به ياد پوينده و مختاری


