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 سياوش دانشور

 

 

 زن 
 و سرمايه دارى

 

وقتى گرسنگى در جھان ميلياردى است ديگر از 
بايد عليه گرسنگى  ،نيست"  خبر"گرسنگى گفتن 

وقتى خشونت عليه زن در مقياس پنج قاره .  برخاست
ديگر از خشونت عليه  ،داستان زندگى روزمره است

بايد نظام مبتنى بر خشونت  ،نيست"  خبر"زن گفتن 
مارس يکبار ديگر چشمھا  ٨با ھر .  را برانداخت

. بسوى موقعيت نابرابر و تحت انقياد زن خيره ميشود
ستم و تبعيض و در موارد زيادى کشتار زنان در 
دنياى امروز حتى ادوار بردگى بشر را رو سفيد 

وضعيت زنان در آفريقاى گرسنه و در .  ميکند
ھندوستان .  کشورھاى اسالم زده بيشتر از فجيع است

کشور يکى يکدانه دمکراسى و  ،نمونه ديگر است
آمار يک مجله .  يکى از قدرتھاى نوين سرمايه دارى

" ناقابل"پزشکى که بى بى سى به آن اشاره دارد 
ھزار زن ھندى  ١٠٠تنھا در سال گذشته "است؛ 

اين زنان يا توسط شوھران به آتش "!  سوخته اند
يا زير فشار خودسوزى کرده اند و يا  ،کشيده شده اند

اين !  شمارش شده اند"  سوانح آشپزخانه اى"در 
از نابودى و تجاوز و .  آمارھا را در دنيا جمع بزنيد

نقص عضو در محل کار تا اعدام و سنگسار و کشتن 
زير شکنجه و قتل ناموسى و سوزاندن و شکنجه در 

کدام جنگ در دنيا به اندازه کشتار .  خانواده و غيره
زنان قربانى دارد؟ اين جھاد کثيف زن کشى به کدام 

 منافع خدمت ميکند؟
 

و ما در دوره انگيزاسيون و ارتجاع قرون وسطى 
ما در دنيائى زندگى ميکنيم که قريب .  زندگى نميکنيم

دو سوم توليد و ثروت اجتماعى بدست زنان صورت 
٢صفحه چرا در عصر .  ميگيرد  

  ،يادداشت سردبير

ه ھاى حزب در  ،دستگيرى گسترده دانشجويان  :  در صفحات ديگر توزيع وسيع بياني
 .مارس در کانادا و آمريکا ٨تظاھراتھاى  ،گزارش يک جلسه ،کرج و اروميه

 !در کنفرانس بين المللى روز زن شرکت کنيد
 مارس  ٨پيام سازمان آزادى زن بمناسبت 

 مارس  ٨بيانيه حزب بمناسبت 
 بيانيه حزب در باره حقوق زن 

 

روز جھانى زن را به زنان و مردان آزاديخواه و جنبش 
 !سوسياليستى طبقه کارگر تبريک ميگوئيم

 !نابود باد نظام ضد زن

 در دفاع از بحث 

 ٢  ،" حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"
 ١٨صفحه سياوش دانشور                                        

 کمونيسم کارگری 
 و اعتراض معلمان
 ٢٢صفحه على جوادى                           

  ،گفتگو با يک رھبر کارگرى ذوب آھن
 مھرکام پارس ،آسيا گستر ،ايران خودرو؛ ايتکو پرس

 کارگران ھفت تپ؛ چگونه بايد از تشکل کارگرى دفاع کرد؟ 

 نسرين رمضانعلى ،شھال نورى ،پروين کابلى ،آذر ماجدىمارس؛  ٨

مارس  ٨  
و حاکميت 
 اسالم سياسى

 

 پدرام نوانديش

  ١٢صفحه 
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انفورماتيک و دنياى قرن بيست و 
يکم و بدنبال مبارزات نسلھاى 
متمادى براى آزادى و برابرى 
ھنوز زن بودن فى النفسه جرم 
است و بايد اين تاوان را پس داد؟ 
ترديدى نيست که ستم بر زنان با 
. تاريخ بشر عجين بوده است

تاريخى که اساس آن جنگى است 
به .  برسر قدرت و سلطه گرى

انقياد کشيدن زن جزئى از اين 
اما تاريخ .  تاريخ پيشا انسانى است

عتيق ھرچه بوده و ھر سنت 
کثيفى را براى ما به ارث گذاشته 

امروز قرنھاست که در  ،است
دنياى سرمايه دارى زندگى 

و ميدانيم که سنتھاى .  ميکنيم
بسيار جان سخت تر و ھرچه که 
سد راه گسترش بازار و سود 
سرمايه بوده است کنار زده شده و 

چرا زن کشى و .  لغو شده است
خشونت عليه زنان و نابرابرى 
زن و مرد به پشتوانه کل نظام 
قدرت مقاومت ميکند و ھر روز 
و ھر دقيقه و ھر ثانيه قربانى 
ميگيرد؟ اين چه حکمتى است که 
فرودست بودن زن از شناسنامه 
سرمايه دارى و قوانين و 
اخالقيات و فرھنگش تفکيک 
ناپذير است؟ حقيقت اينست که 

در نظام  ،پاسخ سوال ھمينجاست
اگر ھنوز عليرغم .  سرمايه دارى

ستم   ،مبارزات جنبشھاى پيشرو
بر زن و خشونت عليه زن و 
نابرابرى زن و مرد در 
قلمروھاى مختلف يک واقعيت 
است؛ بايد منفعتى روشن در 

ستم بر .  سرمايه دارى داشته باشد
زن يک رکن انباشت سرمايه و 

از کار خانگى تا تر و .  سود است
خشک کردن کارگر خسته اى که 

از توليد  ،بايد فردا سرکار برگردد
نسل جديد کارگر براى بازار و 
تربيت در مکانيسم خانواده بعنوان 
يک واحد اقتصادى مھم جامعه 
موجود تا کار در بازار با حقوق 

ھمه جزو مخارج سرمايه  ،کمتر
ھمه جزئى از پروسه .  است

استثمار و ھزينه اى است که بايد 
سرمايه براى گرداندن چرخ توليد 
و بازتوليد نيروى کار پرداخت 

 . کند

و شرط امر قائم بذات اين جنبش 
براى سوسياليسم مقابله با .  است

" تاکتيکى"ستمکشى زن امرى 
بلکه امرى ھويتى و  ،نيست

. بالفصل و استراتژيک است
جنبش طبقه کارگر و کمونيسم 
کارگرى جنبش اين رھائى ھمه 

 . جانبه است

 

مارس بايد به اين تاريخ و  ٨در 
دراين .  اين افق بلند ارجاع کرد

روز بايد بر خواستھاى فورى و 
پايه اى و نفى ارتجاع و آپارتايد 

دراين .  و بيحقوقى زن تاکيد کرد
روز بايد سرمايه دارى را 
بعنوان مسبب تمام مشقات انسان 
امروز به محاکمه کشيد و براى 
. سرنگونى آن فراخوان داد

نظامى که انسانھا را با مذھب و 
ناسيوناليسم و قوم پرستى و 

" خارجى"و "  بومى"جنسيت و 
و "  اقليت"و "  ھويت جنسى"و 
و غيره قصابى "  اکثريت"

 زن 
 ...و سرمايه دارى

سود .  سود انجيل سرمايه است
ستم بر .  قانون اساسى سرمايه است

و  ،تداوم خشونت بر زنان ،زنان
نابرابرى زن و مرد رابطه 
مستقيمى با کسب سود در جامعه 

اساس اين نظام .  سرمايه دارى دارد
بر تبعيض و نابرابرى و بھره کشى 
فرد از فرد مبتنى است و ستم بر 
زن در جامعه و در خانواده يک 
رکن اين نظام و استثمار سرمايه 

زنان براى آزادى .  دارى است
کامل بعنوان انسان بايد ريشه اين 

مبارزاه براى بھبود .  نظام را بزنند
و تغيير قوانين به نفع زنان برحق 
تر از برحق است و بايد مورد 

اما .  حمايت و پشتيبانى قرار بگيرد
بايد بين ھر تغيير و اصالحى به 
نفع زنان رابطه روشنى با نفى 
ريشه ستم بر زن در جامعه طبقاتى 

ديدگاھھائى که .  امروز برقرار کرد
ھر نوع بھبود فورى موقعيت زنان 
 ،را به امر سوسياليسم حواله ميدھند

ھمينطور ديدگاھھائى که تالش 
دارند سازشى بين خواستھاى زنان 

ھر  ،و جامعه موجود برقرار کنند
دو و ھر کدام بنوعى افق پيشروى 

زن .  اين جنبش را مخدوش ميکنند
بايد بعنوان انسان از قيد ھر نوع 

زن بعنوان انسان .  ستم آزاد شود
برابر نبايد شرايط خفتبار موجود 

 .  را بپذيرد

 

در جامعه اى که آپارتايد جنسى و 
تبعيض بر اساس جنسيت و زن 
کشى کمر به انکار نفس انسان 

پالتفرم  ،بودن زن بسته است
سوسياليستى بدوا اعاده ھويت آزاد 

سوسياليسم جنبش .  انسانى است
انسانھاى آزاد براى رھائى از قيد 
نظام طبقاتى و بردگى مزدى و 
مالکيت خصوصى بر ابزار توليد 

مارس سنت جنبش بين  ٨.  است
الملل سوسياليستى است که براى 
اولين بار در جھان بعد از انقالب 
اکتبر پرچم حقوق و آزادى زن را 

جنبش کمونيستى و .  برافراشت
سوسياليستى جنبشى براى اعاده 
ھويت انسانى و بازگشت اختيار به 

به اين اعتبار نفى ھر .  انسان است
نوع ستم و تبعيض فورا و بدون قيد 

٩٠شماره   

از اين تقسيمات کاذب ذينفع  ،ميکند
پرچم انسانى کمونيسم عليه .  است

کليه اين تقسيمات کاذب تاريخى 
کمونيسم برخالف سرمايه .  است

دارى منفعتى دراين تقسيمات 
نفى .  کاذب و ھويتھاى کاذب ندارد

ستم و تبعيض و نابرابرى و 
تعرض به بنيادھاى نظامى که ستم 
و تبعيض و نابرابرى ارکان 

. مارس است ٨پرچم  ،آنست
آزادى نسبى زن ممکن است با 
. سرمايه دارى تناقض نداشته باشد

بايد براى تحقق ھر درجه از اين 
آزاديھا در چھارچوب نظام موجود 

اما .  جنگيد و بيوقفه تالش کرد
آزادى زن بعنوان انسان و تحقق 
يک رھائى ھمه جانبه تنھا با 

 . کمونيسم ممکن است
 

روز جھانى زن را به زنان و 
مردان آزاد انديش و سوسياليست و 

زنده .  کمونيست تبريک ميگوئيم
 !  *مارس ٨باد سنت سوسياليستى 

، ھميشه ممکن است وجود "جنون"جنايت از سر 
اما آن نوع جنونى که قربانيانش، از .  داشته باشد

خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان 
ھستند، ديگر جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز گوشه 

 .اى از عقل حاکم بر جامعه است
 منصور حکمت

 از سايت حزب ديدن کنيد؛
 www.wupiran.com   

     www.for-abetterworld.com 
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 2009مارس  8کنفرانس بين المللی بمناسبت 
 چرا سکوالريسم اساسی است؟

 

نقش مخرب مذھب : "يک کنفرانس يک روزه با تممارس  7روز شنبه سازمان آزادی زن 
در شھر گوتنبرگ، سوئد سازمان "  در زندگی و بر حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟

در اين کنفرانس فعالين و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و اروپا گرد می آيند تا تاثير .  ميدھد
مذھب .  رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر زندگی زنان را مورد بررسی قرار دھند

کاتوليک، کليسای ارتدوکس، مذھب يھود، اسالم و جنبش اسالم سياسی مورد بررسی قرار می 
 . گيرد

 

 : اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است

 مرکز برای تحقيق ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،سوئد -زنان برای صلح  ،ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو
 

 :سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است
 

 ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه   ھما ارجمند
 CFIسکوالريست، مسئول بخش اروپای    ھوگو استرال
 الجزاير/فرانسه -عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا سواد بابا آيسا
 حزب کمونيست رفرم، ايتاليا ايما باربوسا
 انگلستان -ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء   جولی بيندل

 دانمارک -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن   مالينه بوسک
 نويسنده، مدافع حقوق زن، آرژانتين                 سوسن تامپيه ری
 مدير انجمن برای آزادی علم، مذھب و فرھنگ، استاد دانشگاه اورشليم، اسرائيل فرانسس رادای
 رئيس سازمان ھمبستگی زنان، فرانسه سابينه سامون

 رومانی -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن                بث سيه سيلسکی
 لھستان -معاون سازمان سکوالر راسيوناليست، عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی نينا سانکاری
 فعال حقوق زن، افغانستان ليزا سروش

 فرانسه -سازمان انديشه آزاد، نويسنده و ژورناليست سکوالر، مدافع حقوق زن کارولين فورس
 مسئول سازمان ميخک سفيد    پروين کابلی
 رئيس سازمان آزادی زن   آذر ماجدی

 مصر آزا کامل محمد عبدل ميگيد      
 سوئد -شبکه مردان عليه خشونت ناموسی   کريم نوری
 رئيس کلوب فمينيست، گرجستان                 ليا نادارايا

 مدير پروژه در سازمان زنان عرب، اردن   ليال نافع ھمارنه
 مدير مرکز زنان آسودا، سليمانيه، کردستان عراق   خانم لطيف
 فرانسه -رئيس ابتکار فمينيستی اروپا                          فرنچ-ليليان ھالس

 سوئد/عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا بلغارستان بورينا يوھانسون
 سوئد–ھماھنگ کننده کمپين بين المللی عليه خشونت ناموسی    ماريا ھاگبری
 محقق و فعال حقوق زن، سوريه نوال يازجی
 سردبير نشريه انگليسی زبان سازمان آزادی زن -گرداننده و مدراتور مريم کوشا 

 .فيلم ساز از فلسطين که برای نمايش يکی از فيلم ھايش به کنفرانس ميايد بوتينا کانان خوری، 
 

Venue: Folkets Hus Göteborg  Olof Palmes Plats  Järntorget, Gothenburg  Sweden 

Doors open at 11.30    Speeches & Debates: 12.30-18.30     Film, “Maria’s Grotto” showing 
at 19.30-20.30  All day Entrance fee 100 Skr      Film only 50 Skr  

 

com.gmail@wlmedusahuset   com.gmail@azar.Majedi   net.azadizan.www 

 شھال نوری    737262622(0)46+آذر ماجدی     7886973423(0) 44+

٩٠شماره   
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مارس، روز جھانی زن فرا  8
جنبش آزادی زن و جنبش .  ميرسد

 8کمونيستی ھر سال در آستانه 
مارس يکبار ديگر تعھد خود را 
به مبارزه برای آزادی بی قيد و 
شرط زن و برابری کامل و 
. واقعی زن و مرد اعالم ميکند

مارس و اعالم  8گراميداشت 
تعھد جھانی به امر آزادی زن در 
آستانه اين روز به يک سنت 
پايدار راديکال در جھان بدل شده 

سال گذشته دنيا يک .  است
مارس را  8صدمين سالگرد 

گرامی داشت و اکنون در بحران 
جھانی سرمايه داری، موقعيت 
ميليون ھا زن در شرايط خطير 
 . تر و وخيم تری قرار گرفته است

 

گرايشاتی که آزادی و برابری زن 
را صرفا به يک مبارزه برای 
کسب حقوق محدود ميکنند، بويژه 
در شرايط بحران اقتصادی، با 
جان سختی سنت زن ستيزی در 

بر متن ده .  جامعه مواجه ميشوند
ھا سال تالش برای آزادی زن و 
برای دفاع از برابری زن و مرد، 
ميليون ھا زن در جھان تحت 
خشونت عنان گسيخته دولتی، 
مذھبی و در نھاد خانواده بسر می 

ميليون ھا زن قربانی .  برند
خشونت روزمره توسط ھمسران، 
پدران، برادران و خانواده ھمسر 

از ضرب و شتم تا .  خود ھستند
اسيد پاشی و به آتش کشيدن 
سرنوشت بخش عمده زنان در 

قتل ناموسی، .  دنيا را رقم ميزند
اين پديده قرون وسطايی ھنوز 
. ھزاران قربانی از زنان ميگيرد

به ھمت رشد و قدرت گيری 
اسالم سياسی و جنبش ھای 
مذھبی، سنت ھای عتيق جنايت و 
زن ستيزی، ھمچون سنگسار 

شرمناک است، .  احياء شده است
 .اما واقعيت دارد

 

در جوامع پيشرفته سرمايه داری 
غرب نيز زنان ھنوز از حقوق و 
ايمنی پايين تری نسبت به مردان 

ترين بخش اقتصاد به کار 
کارھای نيمه .  اشتغال دارند

وقت، با حداقل دستمزد و موقت 
. عمدتا توسط زنان اشغال ميشود

در شرايط بحران اقتصادی نيز 
ايدئولوژی مردساالر بطور فعال 
و آگاھانه برای فرستادن زنان به 

 .خانه بکار ميافتد
 

در تمام بحران ھای اقتصادی 
زنان به بازگشت به خانه و 
نگھداری از کودکان و گرم نگاه 
داشتن محيط خانه و خانواده 

اما در دوران .  تشويق شده اند
شکوفايی اقتصادی، يا نياز به 
نيروی کار زنان مانند زمان 
جنگ، دولت و آکادميھا با طرح 
تئوری ھای ارزشی جديد زنان 
را به بيرون آمدن از خانه 

بحران جاری .  تشويق کرده اند
نيز خارج از اين قاعده قرار 

اخيرا يک مخزن فکری .  ندارد
علوم اجتماعی در بريتانيا 
تحقيقی منتشر کرده مبنی بر 
اينکه کار زنان در خارج از 
خانه به سالمت فکری و تربيت 
. روحی کودکان لطمه ميزند

درست زمانی که بورژوازی و 
دولت بورژوايی از شبح مارکس 
به لرزه افتاده است و رقم 

 2بيکاری در بريتانيا به بيش از 
ميليون رسيده است، اين تحقيقات 

 . به بازار عرضه ميشود
 

اگر زنان، پس از يک قرن 
مبارزه برای آزادی و برابری، 
ھنوز در اين موقعيت وخيم قرار 
دارند؛ اگر ھر سال بيش از يک 
ميليون زن از خشونت جان خود 
را از دست ميدھند؛ آگر از ھر 
سه زن در دنيا يک نفر مورد 
خشونت پارتنر خود قرار 
ميگيرد؛ اگر زنان با نرخ 
وحشيانه ای در کارخانه ھا 
استثمار ميشوند؛ اگر تازيانه 
ھای مذھب بر پيکره زنان فرود 
می آيد و ميکوشد آنھا را مطيع و 
فرمانبردار نگاه دارد؛ اگر 
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 آزادی و برابری زنان 
 در گرو مبارزه ای ھمه جانبه عليه نظام حاکم

عليرغم تصويب .  برخوردارند
حقوق برابر در اين کشورھا، 

تا  20دستمزد متوسط زنان حدود 
درصد از دستمزد مردان پايين  30

در اين کشورھا نيز .  تر است
خشونت، قتل و تجاوز به زنان 

فحشاء اکنون در .  ارقام بااليی دارد
قرن بيست و يک بصورت برده 

زنان .  داری مطلق درآمده است
بسياری با فريب و زور به اسارت 
باندھای قاچاق انسان درآمده و 

ھر .  مجبور به تن فروشی ميشوند
سال تعدادی از اين زنان قربانی 
توسط پليس کشورھای غربی کشف 

بعضا اين زنان با زنجير به . ميشوند
اين زنان .  تختخواب بسته شده اند

قربانی فقر و فالکت نظام سرمايه 
 .داری اند

 

زن ستيزی يک ايدئولوژی و سيستم 
اما .  عقيده اتی و فرھنگی کھن است

نظام سرمايه داری اين سيستم را 
کامال با نيازھای خود تطابق داده و 

کافی است فقط .  از آن بھره ميجويد
به استثمار وحشيانه ميليون ھا زن 
در کشورھای باصطالح جھان سوم 
توسط نه تنھا سرمايه ھای 

، بلکه سرمايه "ملی"باصطالح 
ھای جھانی نظری بياندازيد، تا 
منافع ھنگفت ستمکشی زن و 
فرودستی زن را برای نظام سرمايه 

از لباس ھای .  داری درک کنيد
شيک بوتيک ھای بين المللی تا 
قطعات کامپيوتر و تلفن موبايل و 
اسباب بازی و غيره توسط ميليون 
ھا زن کارگر و زحمتکش بيحقوق 
. در اين کشورھا توليد ميشود

سودھای نجومی سرمايه از کار اين 
زنان گواه محکمی بر نياز سرمايه 

 .به ستمکشی زن است
 

درست است که تفاوت حقوق و 
جايگاه زن و مرد در کشورھای 
غربی به عريانی کشورھای ديگر 

اما در اين کشورھا .  جھان نيست
نيز اکثريت زنان نه تنھا مورد تھديد 
دائم خشونت و تجاوز اند، بلکه در 
عرصه اقتصادی نيز در نا امن 

٩٠شماره   

اوباش سرمايه ميکوشند که با اسيد 
پاشی به زن فعال حقوق کارگری 
او را خاموش سازند و سرمشقی 
برای زنان ديگر قرار دھند؛ اگر 
ايدئولوگ ھای دست راستی 
ميکوشند در شرايط بحران زنان 
را متقاعد کنند که مکان طبيعی 
آنھا خانه است؛ اگر ھنوز تجاوز 
به زنان بعنوان سالح به تسليم 
واداشتن دشمن جنگی مورد 
استفاده وسيع قرار ميگيرد؛ اگر 
برده داری نوين جنسی بازار 
گرمی پيدا کرده است؛ اينھا ھمه 
بيانگر آنست که نظام سرمايه 
داری به وجود زن ستيزی و 

آزادی و .  مردساالری نيازمند است
برابری کامل زن و مرد در گرو 
سرنگونی سرمايه داری و برقرار 

 . سوسياليسم است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
مدافعين آزادی و برابری واقعی و 
کامل زن و مرد را به پيوستن به 
. صفوف حزب فرا ميخواند

ھيچگاه جھان اين چنين به 
کمونيسم، به مارکس و منصور 

ھيچگاه .  حکمت نيازمند نبوده است
شرايط اين چنين برای سرنگونی 
نظام استثمار و تبعيض و خشونت 
. سرمايه داری آماده نبوده است

کمونيسم کارگری ھمواره پرچم 
آزادی و برابری زن را به اھتزاز 

در آستانه صد و .  درآورده است
مارس، حزب اتحاد  8يکمين سال 

کمونيسم کارگری اعالم ميکند که 
با تمام قوا برای آزادی زن و 
 .برابری کامل زن و مرد ميکوشد

  

 زنده باد آزادی زن
 مارس 8زنده باد 

 زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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يک دنياى بھتر                                                                 ۵صفحه     

 !مردم

مارس، روز جھانی  8در آستانه 
اکنون يک قرن .  زن، قرار داريم

است که آزاديخواھان، برابری 
طلبان و جنبش سوسياليستی جھان 

مارس عليه ستمکشی زن  8روز 
مارس  8.  به اعتراض بلند ميشوند

در تاريخ بعنوان سمبل 
آزاديخواھی و برابری طلبی به 

مارس روزی  8.  ثبت رسيده است
است که نظام مردساالر و زن 
. ستيز به مصاف طلبيده ميشود
 . اين يک روز مھم جھانی است

 

سی سال پيش زنان در ايران در 
اين روز به يک اعتراض وسيع 
عليه اولين تعرضات زن ستيزانه 

سی .  رژيم اسالمی دست زدند
سال پيش زنان موفق شدند اين 
. تعرضات رژيم را عقب بنشانند

اين پيروزی در تاريخ جھانی 
مبارزات جنبش آزادی زن بعنوان 
يک واقعه مھم به ثبت رسيده 

مارس  8زنان در ايران در .  است
اولين  1357)  اسفند 17(

اعتراض وسيع عليه رژيم 
به اين .  اسالمی را سازمان دادند

ترتيب جنبش آزادی زن بعنوان 
پيشتاز مبارزه عليه رژيم اسالمی 
و اسالم سياسی پا به عرصه 

طی سی سال اخير اين .  گذاشت
جنبش از پای ننشسته است و با 
جسارت قابل ستايشی در مقابل 
يکی از خشن ترين رژيم ھای 

 . تاريخ مقاومت کرده است

 

مارس چشمان تمام دنيا به  8
گويی .  سوی ايران ميچرخد

آزاديخواھان در سراسر جھان با 
مبارزه و مقاومت زنان در ايران 

از سوی ديگر .  قوت قلب ميگيرند
سردمداران جنبش اسالم سياسی 

مارس  8با نگرانی به استقبال 
جنبش آزادی زن در .  ميروند

ايران و استقامت و گسترش آن 
محک آزاديخواھی و برابری 
طلبی در مقابل يک نظام سياه و 

صدا به اين نظام زن ستيز، به 
بيحقوقی زن و به آپارتايد جنسی 

 .بگوييم" نه"

 

مارس برای جنبش آزادی زن  8
بايد بکوشيم .  يک روز مھم است

قدرت جمعی جنبش مان را در 
بايد .  اين روز به نمايش درآوريم

بتوانيم ديوارھای آپارتايد جنسی 
در .  را در اين روز درھم شکنيم

گراميداشت اين روز تجمعات 
خود را با شعار ستم بر زن 
موقوف، سرکوب زنان ممنوع، 
زنده باد آزادی زن، نه به 
آپارتايد جنسی و نه به حجاب 

در اين روز يک .  سازمان دھيم
بار ديگر به ادامه جنبش مان تا 
رسيدن به آزادی و برابری اعالم 

رژيم اسالمی زير .  تعھد کنيم
فشار مبارزات ما چند قدم به 

بکوشيم با .  عقب برداشته است

 مارس 8پيام سازمان آزادی زن بمناسبت 
 

 مارس را به يک روز اعتراض گسترده 8
 !عليه زن ستيزی، آپارتايد جنسی و بيحقوقی زن بدل کنيم

اکنون حتی به .  سرکوبگر است
سخره کشيدن حجاب توسط 
دختران جوان تحسين جھانيان را 

مارس بايد  8.  برانگيخته است
بکوشيم اين مقاومت جسورانه را 
. به شکل جمعی به نمايش درآوريم

مارس را به يک  8بايد بکوشيم 
روز اعتراض گسترده عليه زن 

ستيزی، آپارتايد جنسی و بيحقوقی 
 . زن بدل کنيم

 

 !زنان فعال و مبارز

جنبش آزادی زن در ايران نه تنھا 
پيشتاز مبارزه آزاديخواھانه عليه 
رژيم اسالمی، بلکه ھمچنين دشمن 
سرسخت اسالم سياسی و اميد 
آزادی زن در کل منطقه اسالم زده 

زن ستيزی ھويت ذاتی اين .  است
جنبش سياه و ارتجاعی است و لذا 
آزادی زنان در گرو خالصی کامل 

تا زمانيکه اين .  از اين نظام است
نظام بر جامعه حکم ميراند، زنان 
نخواھند توانست طعم آزادی و 

بايد در مقابل .  برابری را بچشند
ھر گونه تالشی برای تنگ کردن 
افق آزادی جنبش مان، کوچک 
کردن اھداف و تقليل خواست 

اين نظام قابل .  ھايمان ھشيار باشيم
بزک کردن نيست، اصالح بردار 

رژيم اسالمی بدون زن .  نيست
ستيزی، بدون آپارتايد جنسی و 
بدون حجاب اسالمی پوچ و بی 

بايد صفوف خود را در .  معنا است
مقابل تالش ھای کسانی که 
ميکوشند جنبش ما را به بيراھه 
بکشانند و با توھم پراکنی در 
صفوف ما برای اين نظام سياه 

بايد .  عمر بيشتر بخرند محکم کنيم
در مقابل اين تمھيدات، متحد و يک 

٩٠شماره   

مارس اين  8تجمعات خود در 
جنبش .  عقب نشينی را تثبيت کنيم

بين المللی آزاديخواھی و برابری 
طلبی با عالقه و احترام جنبش 
آزادی زن در ايران را تعقيب 

اين جنبش را به پشتيبانی و .  ميکند
سازمان .  حمايت فعال دعوت کنيم

آزادی زن نماينده قاطع و راديکال 
سازمان .  جنبش آزادی زن است

آزادی زن صدای اعتراض و 
آزاديخواھی زنان ايران را در اين 
روز به گوش جھانيان خواھد 

به سازمان آزادی زن .  رساند
 !بپيونديد

 

 !ستم بر زن موقوف

 !سرکوب زنان ممنوع

 !زنده باد آزادی زن
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 توزيع بيانيه حزب 
 در کرج روز زنبمناسبت 

 

در آستانه روز  ،بنا به خبر دريافتى امروز دوشنبه دوازدھم اسفند
اقدام به  ،جھانی زن يک تيم تبليغاتى از رفقای حزبی در شھر کرج

آزادی و برابری "توزيع بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری با عنوان 
 .نمودند" زنان در گرو مبارزه ھمه جانبه عليه نظام حاکم

  

نسخه از بيانيه حزب را در  1000فعالين حزب عصر امروز بيش از 
خيابان خمينی،  ،مناطق مرکزی شھر کرج از جمله؛ ميدان کرج

خيابان منتھی به عظيميه  ،خيابان طالقانی ،اطراف دانشگاه کشاورزی
در اين اقدام توزيع علنی ھم صورت .  و چندين نقطه ديگر پخش نمودند

 .گرفت که با استقبال مردم مواجه گرديد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى روز جھانى زن را به ھمه آزاديخواھان 
و برابرى طلبان تبريک ميگويد و تالش و ابتکار رفقاى حزبى را ارج 

 . خسته نباشيد. مينھد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١٢ – ٢٠٠٩مارچ  ٢



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

مردساالرى و زن ستيزى يکى     
از وجوه تاريک و شرم آور 

رھايى زن و .  جامعه بشرى است
برابرى زن و مرد يک آرمان 
. تاريخى و قديمى بشريت است

تاريخ شاھد جنبش ھاى وسيع 
 .براى آزادى زن بوده است

      

تبعيض عليه زنان خاص ايران     
تحت حاکميت جمھورى اسالمى 

تبعيض عليه زنان يک .  نيست
. مشخصه مھم دنياى امروز است

ولى در ايران تحت حاکميت 
جمھورى اسالمى ستمکشى زن 
. ابعادى ھولناک بخود گرفته است

جمھورى اسالمى از بدو 
حاکميتش با شالق و ترور و 
شکنجه به حقوق زنان يورش 

ھمواره تالش کرده .  برده است
است تا موجوديت زنان را زير 
حجابى سياه بپوشاند؛ تالش شان 
براى دستيابى به استقالل 
اقتصادى را سد کند؛ موجوديت 
جنسى شان را با سنگسار پاسخ 
گويد؛ و با توسل به خشن ترين 
شيوه ھاى سرکوب موقعيت زن 
را در جامعه و خانواده به دوران 

حاکميت .  قرون وسطى بازگرداند
آپارتايد جنسى و تحميل حجاب 
اسالمى برجسته ترين نمودھاى 
بردگى جنسى جامعه امروز ايران 

 .است

      

از ھمان ابتداى حيات     
جمھورى اسالمى يک مبارزه 
بالانقطاع و راديکال عليه اين 
بردگى جنسى و زن ستيزى 

مبارزه .  عريان تولد يافته است
عليه ستمکشى زن بمثابه يک 
رکن مھم مبارزه اجتماعى، 
سياسى و فرھنگى در جامعه 

ھم .  برسميت شناخته شده است
اکنون يک جنبش وسيع، پر قدرت 
و بالنده براى دفاع از حقوق زنان 

طى دو دھه .  در جريان است
گذشته اين جنبش از فراز و نشيب 
ھاى بسيارى عبور کرده است و 
اکنون با صدايى رسا خواست 
آزادى زن را در مبارزات مردم 

زن و مرد در شرکت در حيات 
سياسى جامعه در سطوح 

حق بى قيد و شرط زنان .  مختلف
به شرکت در انتخابات در کليه 
سطوح و احراز و تصدى ھر 
پست و مقام، اعم از سياسى، 

لغو ھر .  ادارى، قضايى، و غيره
قانون و مقرراتى که حق زنان 
در شرکت برابر در حيات 
سياسى و ادارى جامعه را 

 .محدود ميکند
      

لغو کامل آپارتايد جنسى،   -٣    
ممنوعيت ھرنوع جداسازى و 

) زن و مرد(محروم سازى افراد 
از محيط اجتماعى و امکان 

 .معاشرت
      

 ١٦حق ھر زوج باالى   -٤    
سال به زندگى مشترک به ميل و 

ممنوعيت ھرنوع .  انتخاب خود
اجبار و اعمال فشار از جانب 
ھر فرد و مرجعى بر افراد در 
امر انتخاب ھمسر، زندگى 

 .مشترک و جدايى
      

برابرى کامل حقوق و   -٥    
موقعيت قانونى زن و مرد در 

لغو امتيازات مرد .  خانواده
و "  سرپرست خانواده"بعنوان 

برقرارى حقوق و وظايف برابر 
براى زن و مرد در رابطه با 
سرپرستى و تربيت فرزندان، 
اعمال کنترل و مديريت دارايى 
ھا و امور مالى خانواده، وراثت، 
انتخاب محل زندگى و سکونت، 

اى،  کارخانگى و اشتغال حرفه
طالق، سرپرستى کودکان در 
صورت جدايى و تقسيم و تملک 

ممنوعيت تعدد .  اموال خانواده
لغو .  ممنوعيت صيغه.  زوجات

کليه تعھدات انقياد آور زن به 
. شوھر در شرع و سنن کھنه

ممنوعيت برقرارى رابطه 
جنسى توسط شوھر با زن بدون 
تمايل او ولو بدون اعمال 

اينگونه موارد بايد در .  خشونت
صورت شکايت زن بعنوان 
تجاوز جنسى توسط شوھر مورد 
. پيگرد و محاکمه قرار بگيرند

ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا 
وظايف ويژه خانه دارانه به زن 

اعمال مجازات .  در خانواده
سنگين براى ھر نوع آزار، 
ارعاب، سلب آزادى، تحقير و 

 بيانيه دفتر سياسی
 

 بيانيه حقوق زنان
عليه جمھورى اسالمى و براى 
آزادى و برابرى طنين انداز کرده 

جنبش آزادى زن جنبشى .  است
 .راديکال و ضد اسالمى است

      

جنبش براى آزادى زن در ايران     
به يمن مبارزات خستگى ناپذير، 
دخالت گسترده و نفوذ و تاثير 
کمونيسم کارگرى ھر روز 
. راديکالتر و منسجم تر ميشود

کمونيسم کارگرى تالش ھاى 
اسالمى در   -جريانات راست و ملى

به سازش کشيدن جنبش آزادى زن 
و در کند کردن راديکاليسم اين 
. جنبش را افشاء و طرد نموده است

کمونيسم کارگرى در پيوند عميق 
خود با جنبش آزادى زن خواستھا و 
آمال آن را گسترش داده و تعميق 

کمونيسم کارگرى به .  کرده است
سخنگو و رھبر راديکال اين جنبش 
بدل شده و پرچم آزادی زن را بلند 

جنبش آزادى زن .  کرده است
امروز از ارکان مھم مبارزه براى 
 .سرنگونى جمھورى اسالمى است

      

رھايى زن و برابرى کامل زن     
و مرد در گرو سرنگونى جمھورى 
اسالمى، لغو مناسبات سرمايه 
دارانه و برقرارى جمھورى 

امرى که حزب .  سوسياليستى است
اتحاد کمونيسم کارگرى براى آن 

 .مبارزه ميکند
      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     
براى برابرى کامل و بدون قيد و 
شرط زن و مرد در کليه شئون 

رئوس قوانين و .  مبارزه ميکند
اقداماتى که بايد ھم اکنون بفوريت 
براى شروع رفع تبعيض بر زنان 

 :به اجرا درآيد عبارت است از
      

اعالم برابرى کامل و بى   -١    
قيد و شرط زن و مرد در حقوق 
مدنى و فردى و لغو فورى کليه 
قوانين و مقرراتى که ناقض اين 

 .اصل است
 

تامين فورى برابرى کامل   -٢    

٩٠شماره   
خشونت عليه زنان و دختران در 

 .خانواده
      

برقرارى رابطه آزاد و   -٦    
داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير 
ھمه کسانى است که به سن قانونى 

 .و بلوغ جنسى رسيده اند
      

برابرى کامل زن و مرد   -٧    
در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه 

شمول يکسان قوانين کار و .  اى
بيمه ھاى اجتماعى بر زن و مرد 

مزد برابر .  بدون ھيچ نوع تبعيض
در ازاء کار مشابه براى زنان و 

لغو ھر نوع محدوديت بر .  مردان
تصدى مشاغل و حرفه ھاى 

برابرى کامل .  مختلف توسط زنان
زن و مرد در کليه امور مربوط به 
دستمزد، بيمه ھا، مرخصى ھا، 
ساعات و شيفت کار، تقسيم کار و 
طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، 
نمايندگى کارگران در سطوح 

تصويب و اجراى .  مختلف
مقررات و موازين ويژه در بنگاه 
ھا براى تضمين ادامه کارى حرفه 
اى و شغلى زنان، نظير ممنوعيت 
اخراج زنان باردار، ممنوعيت 
سپردن کار سنگين به زنان باردار 
و وجود تسھيالت ويژه مورد نياز 

ھفته  ١٦.  زنان در محل کار
مرخصى دوران باردارى و 
زايمان و يکسال مرخصى براى 
نگھدارى نوزاد با پرداخت حقوق 
که بايد با توافق طرفين توسط زن 
و شوھر ھر دو مورد استفاده قرار 

تشکيل ھيات ھاى بازرسى .  بگيرد
و کنترل، با وظيفه نظارت بر 
اجراى تعھدات فوق توسط بنگاه 

 .ھا
      

تشکيل مراجع تشخيص و     
حکميت در مورد برابرى حقوق 
زن و مرد در اشتغال حرفه اى و 
محيط ھاى کار اعم از دولتى و 
غير دولتى و انتفاعى و غير 

تعقيب قانونى و مجازات .  انتفاعى
سنگين بنگاه ھا و مديرانى که از 
اصل برابرى مطلق زن و مرد در 

 .فعاليت حرفه اى تخطى کنند
      

ايجاد موسسات و نھادھا و     
فراھم کردن رايگان تسھيالتى 
نظير شيرخوارگاه ھا و مھد کودک 

تربيتى   -ھاى تفريحى  ھا و کلوب
کودکان در 

٧صفحه   
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سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و 
نگھدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود 
زنان به فعاليت اقتصادى و سياسى و فرھنگى در خارج 

 .خانواده را تسھيل ميکند

      

لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم ھاى   -٨    
دست و پاگير و عقب مانده اخالقى، فرھنگى و ناموسى 
که نافى استقالل و اراده مستقل زن و شخصيت او 
. بعنوان يک شھروند متساوى الحقوق در جامعه است

لغو ھر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، 
اعم از مجرد و متاھل، در داخل و خارج کشور، به ميل 

لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان .  و اراده خود
در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را 

ممنوعيت ھر نوع جداسازى زنان .  مقيد و محدود ميکند
و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و 

آموزش و پرورش مختلط در تمام .  وسائل نقليه عمومى
ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير دوشيزه، .  سطوح

بانو، خواھر و ھر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در 
قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى 
. توسط مقامات و نھادھا و بنگاه ھاى دولتى و خصوصى

ممنوعيت ھر نوع دخالت از جانب ھر مرجعى اعم از 
بستگان و اطرافيان يا نھادھا و مراجع رسمى در زندگى 
. خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان

ممنوعيت ھر نوع برخورد تحقيرآميز، مردساالرانه، 
پدرساالرانه و نابرابر با زنان در نھادھا و موسسات 

. ممنوعيت قيد جنسيت در آگھى ھاى شغلى.  اجتماعى
آميز نسبت به  حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير

زنان از کتب و منابع درسى و متقابال گنجاندن مواد 
درسى الزم براى تفھيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال 

ايجاد نھادھاى بازرسى، .  مختلف ستمکشى زن در جامعه
تشخيص جرم و واحدھاى انتظامى ويژه برخورد به 

 .موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان

      

آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس، لغو ھرنوع   -٩    
شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع 
. پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى

ممنوعيت ھرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى 
 .پوشش و لباس مردم

      

تالش فشرده و مستقيم نھادھاى ذيربط دولتى   -١٠    
براى مبارزه با فرھنگ مردساالرانه و ضد زن در 

تشويق و تقويت نھادھاى غير دولتى معطوف به .  جامعه
 .کسب و تثبيت برابرى زن و مرد

      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بمحض کسب قدرت     
اين حقوق را بعنوان قوانين رسمى کشور اعالم خواھد 

 .کرد

روند سرکوب شامل فعالين ھمه جنبشھاى 
دستگيرى فعالين .  اجتماعى ميشود

فعالين  ،فعالين جنبش حقوق زن ،کارگرى
تھديد و ارعاب و پرونده  ،دانشجوئى

. سازى به انحا مختلف ادامه دارد
جمھورى اسالمى اتھاماتى از قبل آماده 
شده براى فعالين دارد و تالش ميکند زير 
فشار شکنجه آنھا را به پرونده اين فعالين 

ھمه ميدانند اين روشھاى .  الصاق کند
حکومت اسالمى نخ نما است و ھدفى جز 
به سکوت کشاندن و توجيه سرکوبگرى 

وابستگى "  ،"اقدام عليه امنيت ملى. "ندارد
از جمله اين "  به احزاب غير قانونى

اين اقدامات و .  اتھامات ھميشه آماده ھستند
موج اعدامھاى ھر روزه و زير شکنجه 
کشتن جوانان در زندانھا قرار است جاده 
 .  مضحکه انتخابات اسالمى را ھموار کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب و 
دستگيرى دانشجويان و فعالين جنبشھاى 
اجتماعى را قويا محکوم ميکند و بر تالش 
گسترده و متحدانه براى آزادى ھمه 
دستگير شدگان و کليه زندانيان سياسى 

 . تاکيد ميکند

 

زندانى  ،دانشجوى زندانى ،کارگر زندانى
 !سياسى آزاد بايد گردد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١٣ – ٢٠٠٩مارچ  ٣

 بيانيه 
 ...حقوق زنان 

بنا به اخبار سايت آزادى و برابرى روز 
چھار فعال  ،اسفند در تھران ١١يکشنبه 

دانشجوئى بنامھاى اميرحسين محمدی فر، 
ساناز اللھياری، مريم شيخ، و نسيم 
روشنايی، در منزل امين قضائى بازداشت 

بنا .  و به مکان نامعلومى انتقال داده شده اند
به ھمين خبر نيروھاى امنيتى قصد 
دستگيرى امين قضائى را ھم داشتند که 

 . موفق نشدند

 

دستگيرى فعالين دانشجوئى در اصفھان 
خانواده عليرضا داودی بعد از .  ادامه دارد

دو ھفته توانسته بودند بمدت دو دقيقه 
مالقات بگيرند که گزارشھا از وضعيت 
. زير فشار و شکنجه او سخن ميگويند

بھمن ناپديد  ٢٩بھمن خدادادی از روز 
مسئولين اداره اطالعات در ابتدا . شده است

تنھا بدنبال .  بازداشت وی را انکار کردند
تفتيش منزل او توسط مامورين اطالعات 
معلوم ميشود که او در بازداشت و زير 

ھمينطور شنبه دھم اسفند نيز .  شکنجه است
ارسالن صادقی و حسين سرشومی بدنبال 

بازداشت "  دادگاه انقالب"احضار تلفنی به 
و بالفاصله به زندان مرکزی اصفھان 

اين دو دانشجو .  منتقل شدند)  دستگرد(
بدنبال چند ھفته بازداشت در تابستان اخيرا 

 .با قرار وثيقه آزاد شده بودند

 

دستگيرى فعالين دانشجوئى در تھران و 
شيراز و اصفھان بدنبال اعتراضات دوره 

اين .  اخير دانشگاھھا شدت گرفته است

٩٠شماره   
 

 !عليه دستگيرى و شکنجه دانشجويان اعتراض کنيد
 

اميرحسين محمدی فر، ساناز اللھياری، مريم  ،بھمن خدادادی ،عليرضا داودی
 حسين سرشومی ،شيخ، نسيم روشنايی، ارسالن صادقی

 

آزادى بيقيد و شرط و فورى کليه 
!زندانيان سياسى  

 

منصور اسانلو، ابراھيم  ،رحيم بسحاق ،نجات دھلى
پدرام  ،فرزاد کمانگر ،مددى، فرھاد حاج ميرزائى
 ،خالد اسدى ،سالم قادرى ،نصرالھى، برھان سعيدى

... آزاد حسينى و  
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قرن بيست و :  يک دنياى بھتر
يکم است و ھنوز بايد براى 
برابرى زن و مرد و رفع تبعيض 

دالئل اين .  براساس جنسيت جنگيد
امر از نظر شما چيست؟ در 

. ھستيم ٢٠٠٩مارچ  ٨آستانه 
فکر ميکنيد مھمترين مسئله جنبش 
آزادى زن کدام است؟ راه 

  پيشروى کدام است؟

 

پاسخ به اين سوال :  آذر ماجدی
در ريشه ستمکشی زن نھفته 

تصور عمومی اينست که .  است
مردساالری صرفا يک پديده 

ارزشی است و از   –فرھنگی 
طريق آموزش و مبارزه فرھنگی 

اکنون .  ميتوان با آن مبارزه کرد
بيش از يک قرن است که عليه 
ستمکشی زن يا وجوھی از آن 

دوره ھايی در .  مبارزه شده است
تاريخ جھانی جنبش آزادی زن 
ابعادی بسيار وسيع و توده ای 
يافته و تاثيرات عميقی بر جامعه 

عليرغم تمامی اين .  گذاشته است
تالش ھا، زنان ھنوز تحت 

حتی در کشورھای .  تبعيض اند
غربی که از نظر اقتصادی 
پيشرفته تر ھستند و دارای يک 
تاريخچه طوالنی مبارزه برای 
برابری زن و مرد اند، زنان 
ھنوز نتوانسته اند به برابری نائل 

اين شرايط  يک سوال مھم .  شوند
. را در مقابل انسان قرار ميدھد

چرا زن ستيزی اين چنين جان 
 سخت است؟

 

بايد گفت که زن ستيزی يا 
مردساالری در عين حال که يک 
پديده کھن است، اما نظام مدرن 

طی دو .  نيز به آن نيازمند است
سه قرن اخير، ھمزمان با پيدايش 
سرمايه داری، بسياری از افکار، 
نظرات و پديده ھای فرھنگی 
موضوعيت خود را از دست داده 

اما زن ستيزی بعضا در .  اند
ھمان اشکال عھد عتيق بر دنيا 

علت آن نياز سرمايه .  حکم ميراند
لذا اين پديده ھر .  به اين نھاد است

گويی .  روز از نو بازتوليد ميشود

نسبت به کل جامعه بسيار کمتر 
 .است

 

ريشه و پايه مادی ستمکشی زن 
نظام :  در ھمه جا يکی است

لذا سرنگونی .  سرمايه داری
سرمايه داری و برقراری 
سوسياليسم پاسخ نھايی به اين 

اما در ھر جامعه .  تبعيض است
ای جنبش آزادی زن با مسائل 
متفاوت و شرايط متفاوت سياسی 

بنابراين .  اجتماعی مواجه است –
يک پاسخ عمومی برای ھمه 

بطور مثال .  جوامع موجود نيست
جنبش آزادی زن در غرب با 
مسائل کامال متفاوتی نسبت به 
جنبش آزادی زن در ايران 

 . روبرو است

 

در ايران يک جنبش قوی و 
. وسيع حقوق زن موجود است

اين جنبش دائما در حال جنگ و 
. کشمکش با نظام حاکم است

مقاومت وسيع و توده ای در 
مقابل بی حقوقی زن در جامعه 

اين جنبش دارای .  وجود دارد
. گرايشات مختلف است

گرايشاتی که به دستاوردھای 
بسيار کوچک راضی اند، و 
گرايشی که بسيار راديکال است 
و خواھان آزادی و برابری کامل 

اين جنبش کامال .  زنان است
 –تحت تاثير جنبش ھای سياسی 

اجتماعی اصلی در جامعه قرار 
مساله اصلی در ايران .  دارد

مبارزه با رژيم اسالمی، مقابله با 
نه .  آپارتايد جنسی و حجاب است

فقط به اين خاطر که اين دو پديده 
زنان را تحت فشار زائدالوصفی 
قرار ميدھد، بلکه ھمچنين به اين 
خاطر که اين دو مقوله دو رکن 
اساسی موجوديت رژيم اسالمی 

جنبش آزادی زن درگير .  است
يک مبارزه سياسی جدی با رژيم 

مبارزه عليه .  اسالمی است
حجاب و آپارتايد جنسی ھويت 
اين مبارزه سياسی را تعيين 

روشن است که جنبش .  ميکند
آزادی زن عليه کليه تبعيضات 

اما اين دو عرصه .  مبارزه ميکند
 .به اين مبارزه ويژگی ميبخشد

 

اينکه قرن بيست و  :پروين کابلی
يکم است و ھنوز در دنيا تبعيض 

 بمناسبت روز جھانى زن
 

 شھال نورى  ،پروين کابلى ،آذر ماجدى

ھر روز از نو بايد با آن جنگيد و 
جالب اينجاست .  آن را عقب نشاند

که حتی پيروزی در اين عرصه 
بسياری از .  دائمی نيست

دستاوردھا، در يک شرايط 
اجتماعی و يا سياسی   –اقتصادی 

. متفاوت بازپس گرفته ميشود
کشمکش بر سر برابری زن و مرد 
در اين نظام يک کشمکش دائمی 

برای حفظ دستاوردھا نيز .  است
بايد يک جنبش قوی و فعال بطور 

 . دائم حضور داشته باشد

 

شوروی بخصوص از اين نظر 
ھمزمان با .  مثال گويايی است

انقالب اکتبر يک جنبش توده ای و 
قوی آزادی زن در روسيه و سپس 

اين .  در کل شوروی شکل گرفت
جنبش دستاوردھای بسيار 

ھمراه با شکست .  چشمگيری داشت
انقالب اکتبر و حاکم شدن سرمايه 
داری دولتی و ناسيوناليسم روسی 
بر جامعه بخشی از اين دستاوردھا 

سپس پس از .  بازپس گرفته شد
سقوط شوروی دستاوردھای 

ھجوم .  باقيمانده نيز زائل شد
بورژوازی راست و بازار آزاد 
موقعيت زنان را بسيار به عقب 

 .کشاند

 

سرمايه داری به ستمکشی زن و 
تبعيض جنسی برای ايجاد تفرقه و 
جدايی ميان طبقه کارگر نيازمند 

از اين رو ھر روز از نو اين .  است
اما اين .  پديده را بازتوليد ميکند

بدان معنا نيست که موقعيت زنان 
فقط در ميان طبقه کارگر نابرابر 

اين شرايط بر کل جامعه .  است
ھر چند که اکنون در .  حاکم ميشود

کشورھای دموکراسی غربی، در 
ميان طبقه حاکم تبعيض جنسی 

٩٠شماره   

جنسی وجود دارد فرق زيادی در 
ميتواند قرن .  اصل قضيه نميکند

بيست و پنجم باشد و ھنوز تبعيض 
وجود .  بر زنان وجود داشته باشد

تبعيض بر زنان به معنای يک 
دنيائی که .  دنيای نابرابر است

در .  ھنوز سرجای اصليش نيست
دنيائی که ھنوز انسان به معنای 
انسان ھنوز قابل احترام و پذيرش 
نيست، سرمايه حاکم است و فاصله 
ی فقير و غنی فاصله بين زمين و 
آسمان است، در نتيجه زنان ھم 
بايد مورد تبعيض قرار گيرند تا 
. کلکسيون بی عدالتی کامل شود

اما مسئله زنان فقط تبعيض بر 
زنان از .  اساس جنسيت نيست

تداوم سنت ھای عقب مانده و مرد 
ساالری که ريشه ای بسيار قوی 
دارد رنج ميبرند و اين مسئله 
مشکالت بسيار پيچيده ای را 

خشونت .  برايشان بوجود مياورد
در جامعه اگر بر اساس قانون 
است در خانواده اشکال بسيار 
پيچيده تری به خود ميگيرد و به 
ويژه ما زنان از ھمان کودکی 
آموزش ميبينيم که خشونت 
خانوادگی را به عنوان نرم 

 .بپذيريم

 

مھمترين مسئله جنبش آزادی زن 
کدام است؟ من فکر ميکنم که 
منظور شما ايران است و اينکه 
کدام مسئله محوری است؟ به نظر 
من مسئله آزادی زن در جامعه 
ايران با تالش برای تغيير قدرت 

پيشروی .  سياسی گره خورده است
زنان در ايران امروز کال به اين 

شما اگر .  مسئله ربطه پيدا ميکند
ھر قدمی برای آزادی زن در 
ايران برداريد به معنای 
. رودرروئی کامل با رژيم است

اگر مثال بخواھيد مسئله پوشش 
اجباری را حل کنيد با جمھوری 

اگر .  اسالمی بايد طرف شويد
بخواھيد چند 

٩صفحه   
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ھمسری را تغيير دھيد بايد با 
اين .  قوانين شريعت طرف شويد

نميشود .  يک مقابله اساسی است
بقول معروف ھم خدا را خواست 

ھم جمھوری .  و ھم خرما را
اسالمی را نگھداشت و ھم برای 
برابری زنان در ايران کاری 

راه پيشروی زنان در ايران .  کرد
قبل از ھر چيزی مقابله با 
گرايشاتی راست و سازشکاری 
است که به طور مدام در مقابل 
گرايش راديکال می ايستد و با آن 

بايد اين گرايش .  به مقابله ميکند
که به عنوان مانعی در مقابل 
رھبران عملی و آکتيويست ھای 
جنبش برابری طلب قرار دارد 
مقابله نمود و به يک چلنج پايه ای 

کاری که به نظر .  با آن پرداخت
. من متاسفانه تاکنون نشده است

مسئله دوم که به ھمان اندازه مھم 
است سازماندھی اين جنبش 
راديکال است که بطور واقعی 

بايد اھرم ھای .  امروز وجود دارد
اساسی اين جنبش را شناخت و 
آنرا از اين ھمه خرده کاری 

التبه بايد .  نجات داد و سازمان داد
بگويم که امر سازماندھی در 
ايران و مشکالت آن فقط مشکل 

به نظر ميرسد .  جنبش زنان نيست
که جنبش ھای ديگر دچار ھمين 

 .   مشکل ھستند

 

مھمترين دليل :  شھال نوری
نابرابری زن و مرد در قرن 
بيست و يکم منتج از ھمان دليل 

مالکيت "اوليه آن يعنی 
 .می باشد" خصوصی

 

محقيقين با بررسی آثار به جا 
مانده از زندگی بشر اوليه گفته اند 
که انسان قبل از شکل گيری 
مالکيت خصوصی بر زمين، 
بصورت انسان برابر و فاقد از 
تقسيم کار و تبعيض در جامعه ای 

بر .   اشتراکی زندگی ميکرد
اساس احتياجات خود از داده ھای 
طبيعت برداشت ميکرد و در 
شکل اشتراکی با خطرات محيط 

تا .  پيرامونی خود مبارزه می کرد

نظام سرمايه داری و اکنون 
مردساالر از تمامی ابزار توليد 
. تبعيض جنسی برخوردار است

مبلغين دستگاه مذھب در رسانه 
ھای عمومی، نظام آموزشی و 
قوانين و فرھنگ و اخالقيات 
ھمه در خدمت بازتوليد اين 

نظام .  نابرابرى نقش ايفا ميکنند
سرمايه داری حاکم بر زندگی 

با  برسميت  21انسان قرن 
شناختن نابرابری حقوق زن و 
مرد در برابر کار يکسان، خود 
 .بر استثمار بيشتر زن تأييد دارد

 

سازمان توجه به آخرين گزارش 
ملل از اوضاع زنان در جھان 
خود بيانگر اشکال پنھانی بردگی 

زنان :  است 21زن در قرن 
جھان را تشکيل  نصف جمعيت

از کل ساعت  دو سوممی دھند، 
کاری جھان را انجام می دھند، 

در آمد جھانی را بدست  يک دھم
 يک صدممی آورند و کمتر از 

دارائی ھای جھان را دارا 
در واقع تبعيض جنسيتی .  ھستند

تابعى از نظام سرمايه داری و 
نابرابری متأتر از آن فقط بخشی 
از تعين جايگاه  ستم و تبعيض 
بر زن در مناسبات اجتماعی 

 .جھان معاصر می باشد

 

به بخش اعظم زنان جھان که در 
مادر و "کنار حفظ نقش کليدی 

در خانواده جھت باز توليد "  زن
خود "  مردانه"انرژی کار جديد 

نيز در نقش نيروی کار صنعتی، 
خدماتی، واحدھای توليدی و 
کشاورزی،  ھمطراز با مردان 
. استثمار می شوند نيز نگاه کنيد

با کمی دقت متوجه می شويم که 
 خانوادهپديده مالکيت بر زن در 

تحت عنوان کوچکترين جمع از 
کل جامعه، نه تنھا ريشه 
اقتصادی دارد بلکه بوسيله و با 
کمک ديگر نھادھای جامعه و 
بعضأ خارج از تمايز طبقاتی کل 
خانوداه، بصورتی مستمر توليد 

شايد چند .  و باز توليد می شود
مثال بتواند مسئله را ملموس تر 

به نقش و جايگاه مھريه، .  کند
نوع مذھبی مراسمھای ازدواج 

با ادعای حفظ آداب و رسوم (
، نوع وراثت از کل )فرھنگی

دارايی ھای خانواده، برتری 
جايگاه فرزند پسر نسبت به 

 بمناسبت 
 ...روز جھانى زن 

آن زمان محور توليد مثل زن بود و 
کودکان فقط منتسب به مادران خود 
بودند و نظام حاکم بر زندگی 
مشترک به نام خانواده امروزی 

ھمراه با رشد و .  متصور نبود
تکامل وسايل توليد در کشاورزی و 
دامداری اشکال گوناگون از پديده 
ثروت شکل گرفت و به تبع آن 
حقوق مالکيت خصوصی بر زمين 
و وسايل کار موجوديت واقعی 

انتقال ثروت از نسلی به نسل .  يافت
بعدی مردان را بر آن داشت تا به 
دنبال شناسايی فرزند بيولوژيک 
خود حق انتساب فرزند را از مادر 
سلب کرده تا فرزند واقعيش بتواند 

بنابراين .  وارث ثروتش باشد
مالکيت و وراثت زيربنای نظام 
طبقاتی جامعه را پايه ريزی کرد و 
حق انتساب فرزند به مادر تبديل به 

با .  حق مالکيت پدر بر فرزند شد
شکل گيری مالکيت خصوصی و 

امکان استثمار "  مازاد توليد"
نيروی کار ديگران بوجود آمد و 
تفکر مبتنی برحفظ منفعت اشتراکی 
قبيله ای به کنار رفت و با بسط و 
توسعه مالکيت خصوصی و 
مالکيت انسان بر انسان در جوامع 
کھن، زمينه پيدايش دو طبقه 
اجتماعی متمايز از ھم فراھم 

اقليتی که تحت نام زمين .  گرديد
داران و برده داران در طبقه 
فوقانی جامعه قرار داشتند و 
اکثريت عظيمی از بردگان که حتی 

در روند .  مالک جسم خود نبودند
ھمين پروسه، مالکيت خصوصی و 
مالکيت مرد بر زن نيز شکل 
گرفت و در بسياری از نقاط جھان 
و با مدد و ياری بسياری از مذاھب 
و با احکام شرعی منتج از مذاھب، 
جنبه الھی پيدا کرد و مردان به 

 . خداوند خانه تبديل شدند

٩٠شماره   
دختر و خشونت خانوادگی و 
مردساالرانه نسبت به زن ھمه 
گواه برحق مالکيت مرد بر زن 

 . است

 

با در نظر گرفتن ھمه اين 
معضالت، نمی شود فقط با شرکت 
در کنفرانسھای جھانی و در دفاع 

عليه "از قوانين تثبيت شده 
در چند کشور مدرن، ستم "  تبعيض

در سراسر مضاعف بر اکثر زنان 
عمق .  جھان را دست کم گرفت

فرودستی زن ريشه در اعصار 
قبل از اقتصاد سرمايه داری بطور 
اعم و سرمايه داری جھانی قرن 

نگاھی .  معاصر بطور اخص دارد
اجمالی به قوانين حقوقی و شرعی 
جوامع اسالمزده، درجه فشارھای 
وارده بر جسم و روان زن در 
.  خانواده را به نمايش می گذارد

در عين حال با تحوالت سياسى 
جھانى چند دھه اخير و با رشد 
جنبشھای مذھبی، زنان در 
کشورھايی غربی ھم از دست 
اندازی مجدد مذھب در امان نمانده 
اند و ما شاھد باال رفتن درصد 

 .خشونتھای مردساالرانه ھستيم

 

در روز جھانى :  يک دنياى بھتر
زن و در سير تالش براى آزادى و 

براى شما کدام تالش  ،برابرى
معين مبارزاتى تداعى ميشود؟ 
شخصا چه خاطره ويژه اى از 

  اينروز داريد؟

 

روز جھانی زن :  آذر ماجدی
اکنون بعنوان سمبل جنبش 
آزاديخواھی و برابری طلبی 

مارس و اول ماه  8.  شناخته ميشود
مه دو روز مھم جنبش برابری 
طلبانه و سوسياليستی بين المللی 

از اين رو برای من اين .  است
روز از اھميت و جايگاه بسيار 

اين روز .  مھمی برخوردار است
برای من با تالش، فعاليت، 
راديکاليسم و ميلتانسی تداعی 

 . ميشود

 

من شخصا خاطرات بسياری از 
چرا که سی سال .  اين روز دارم

است برای گراميداشت اين روز 
 1357مارس  8اما .  فعاليت ميکنم

برای من يکی 
١٠صفحه   
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اين روزی است .  از روزھای تاريخی و بياد ماندنی است
که اولين اعتراض وسيع عليه رژيم اسالمی سازمان 

روزی است که ھزاران زن به خيابان ھا آمدند و .  يافت
. زير حمالت اوباش حزب اللھی عليه تبعيض شعار دادند

مارسی بود که پس از سالھا اختناق در  8ضمنا اين اولين 
ميتينگ ھای بسياری در اين .  ايران گرامی داشته ميشد

ما ھم که در آن زمان يک ھسته .  روز در جريان بود
کوچک بوديم ميتينگی را در اين روز در دانشگاه تھران 

شور و ھيجان تمام سالن را به لرزه .  سازمان داده بوديم
دختران جوان دانش آموز بخصوص با .  درآورده بود

. روپوش مدرسه از تظاھرات به دانشگاه آمده بودند
تصاوير اين دختران جوانی که شعار ميدادند از خاطرم 

ھنوز .  آن روز پر از اميد و شور و ھيجان بود.  نميرود
در اين روز .  شور روزھای انقالبی در ھوا موجود بود

جنبش نوين آزادی زن متولد شد و اکنون سی سال است 
که در مقابل يکی از ھارترين نظام ھای تاريخ يک 

 .مقاومت قھرمانانه را سازمان داده است
 

من اخيرا در يک سمينار زنان در سوئد  :پروين کابلی
شرکت کردم و از آنجا که موضوع صحبت من جنبش 
برابری طلب در ايران و افقھای اين جنبش بود من با خود 

اولين مقابله زنان در ايران  1357مارس  8فيلم تظاھرات 
را با خودم داشتم و با شرکت کنندگان در سمينار قسمت 

من در اين تظاھرات شرکت .  ھائی از آن را نگاه کرديم
داشتم و ھنوز بعد از اين ھمه سال ھمه صحنه ھای آن را 

بياد دارم که چگونه با  کمترين سازماندھی .  بياد دارم
صدھا ھزار زن به خيابانھای مرکزی تھران ريختند و 

در اين فيلم ديده .  برعليه قانون حجاب اعتراض کردند
ميشود که چه شعارھائی داده شد و چگونه بسياری از اين 
شعارھا ھنوز اعتبار دارد و به عنوان خواسته ھای جنبش 

به نظر من .  برابری طلب بايد برای آن مبارزه نمود
حقوق زنان جھان "بھترين شعار اين تظاھرات شعار 

بود و اين خود سند مھمی بر عليه ھرگونه "  شمول است
ھم سرنوشتی زنان .  ملی و مذھبى نمودن مسئله زن است

عليرغم تفاوتھا اينجا و آنجا .  و ستم برآنھا جھانی است
 . ھيچ مرزی نميتواند اين ھمسرنوشتی را مخدوش کند

 

از نظر من بسيج يک جنبش ميليتانت و :  شھال نوری
پيشرو با افق برابری طلبانه، رکن پايه ای مبارزه با  
نابربری زن و مرد و دستيابی به حقوق جھانشمول انسان 

 .است
 

سال پيش و  30و اما خاطره ويژه من بر ميگردد به 
فرمان صادره از طرف خمينی در مورد حجاب اسالمی 

به شکل گيری يک "  نه"و آن تظاھرات عظيم که اولين 
دراين مورد زياد گفته .  حکومت اسالمی در ايران بود

از ھمين جنبه ھم ھست که معتقدم نقش زنان .  شده است
در سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی بسيار برجسته 

 . *است

 بمناسبت 
 ...روز جھانى زن 

 گزارشی  از يک جلسه سخنرانی 
فوريه پروين کابلی به دعوت سازمان کشيک زنان در شرق در شھر لين  28روز 

اين سمينار که با تم فرھنگھای مختلف و مبارزات برگزار .  شوپينگ سوئد سخنرانى کرد
با سخنرانی پروين کابلی با عنوان مبارزه زنان در ايران، مبارزه ای برای آزادی و  ،شد

 . برابری است ادامه يافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانين مدنی و  ،پروين کابلی ابتدا به يک بررسی تاريخى از وضعيت زنان در ايران
سپس به مبارزات زنان در در دوران .  اجتماعی و تاثيرات آن بر زندگی زنان پرداخت

مبارزه برای حقوق اجتماعی برابر، مبارزه برعليه حجاب .  جمھوری اسالمی پرداخت
اجباری، مبارزه برعليه خشونت ھای ناموسی، مبارزه برعليه خشونت در خانواده، 

از جمله نکاتی بود که در اين سخنرانی مورد اشاره   ،مارس 8مبارزه برای برگزاری 
پروين کابلی در پايان به اھميت و جايگاه مبارزه زنان در جامعه ايران و .  قرار گرفت

جامعه ايران در آستانه "وی گفت که .  تاثيرات آن بر زندگی زنان در منطقه اشاره نمود
تغييراتی جدی قرار دارد  و يکی از نشانه ھای اين تغيير مبارزه زنان برای برابری 

بايد اشاره کنم که منصور .  اين مبارزه جايگاه ويژه ی در جامعه ايران دارد.  است
حکمت با اشاره به پتانسيل اين جنبش است که ميگويد انقالب آتی ايران ميتواند يک 

 ". انقالب زنانه باشد
 

پخش شد  79در بخش اول سخنان پروين کابلی قسمتھائی از فيلم تظاھرات زنان در سال 
و در پايان تصاويری از مبارزات زنان برعليه آپارتايد جنسی در دوران جمھوری 

بخش پايانی اين جلسه با بحث و سواالتی در مورد چگونگی .  اسالمى بنمايش گذاشته شد
 . *ارتباط با اين جنبش و ھمبستگی با زنان ايران اختصاص پيدا کرد

٩٠شماره   

 توزيع بيانيه حزب و شعارھاى سازمان آزادى زن 
 در اروميه  مارچ ٨بمناسبت 

چند تيم تبليغاتى از فعالين حزب  ،بنا به خبر دريافتى امروز سه شنبه سيزدھم اسفند ماه
اقدام به توزيع وسيع  ،مارس روز جھانى زن 8در اروميه بصورت جداگانه در آستانه 

 .بيانه حزب اتحاد كمونيسم کارگرى و شعارھاى سازمان آزادى زن كردند
 

مناطق؛ .  فعالين حزب مناطق گسترده اى از شھر را زير پوشش تبليغاتى خود گرفتند
منطقه  ،دانشکده ھاى ادبيات و فنى ،اطراف دانشگاه آزاد ،كوى پزشكيان ،شيخ تپه

شھريور و  8خيابانھاى  ،فلكه مدرس و آپادانا ،شھرك فرھنگيان و كوى شمالى و جنوبى
روبروى دانشكده  ،  1و والفجر   2و  1بلوارھاى وليعصر  ،ميدان امام حسين ،عمار
 ،مناطق اطراف آموزشكده فنى و حرفه اى دخترانه ،پنج راه ،دانشگاه سراسرى ،ادبيات

شايان ذكر است كه در .   و مناطق اطراف شوراى حل اختالف خانواده 2خيابان ھمافر 
مناطق اطراف دانشگاه آزاد در شيخ تپه توزيع بصورت علنى در بين دانشجويان 

 . صورت گرفته است
 

ابتکار و تالش رفقاى کمونيست در اروميه را ارج مينھد و به آنھا خسته نباشيد  ،حزب
 .  روز جھانى زن بر ھمه آزاديخواھان و سوسياليستھا مبارک باد. ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١٣ – ٢٠٠٩مارچ  ٣



يک دنياى بھتر                                                                 ١١صفحه     

در آستانه ھشت :  يک دنياي بھتر
مارس فضاى سياسي جامعه در 
اين زمينه چگونه است؟ چه 

 تحرکاتى به چشم ميخورد؟

 

با نزديک :  نسرين رمضانعلی
مارس رژيم به تکاپو  8شدن 

افتاده است که مانع برگزاری 
مراسمھا به مناسبت روز جھانی 

ھمزمان فعالين اين .  زن شود
جنبش در تالش ھستند تا توطئه 
ھای رژيم ضد زن را پس بزنند و 
فضا را ھر چه بيشتر برای 
برگزاری مراسمھا در ابعادی 

رژيم .  گسترده تر آماده کنند
احضارھا و دستگيرھا را ھمچنان 

ھم اکنون تعدادی از .  ادامه ميدھد
فعالين زن کماکان در زندان بسر 

 ،تعدادی احضار شدند ،ميبرند
تعدادی با وثيقه ھای سنگين اخيرا 

اين اقدامات براى .  آزاد شدند
زمينگير کردن فعالين صورت 

دستگيری فعالين .  ميگيرد
و  ،دانشجويان ،کارگری

اعدامھای اخيرا ھمه در امتداد 
ايجاد فضای :  يک سياست ھستند

 .رعب و وحشت

 

تاکنون تشکلھای مختلفی در 
شھرھای مختلف خواستار مجوز 
برای برگزاری مراسم روز 

رسما به .  جھانی زن شده اند
تعدادی گفتند مقدرو نيست و 

بھانه ھائی از طرف .  امکان ندارد
استانداری و ارشاد اسالمی و 
فرمانداری و حراست دانشگاه و 
بسيج محله و شورای اسالمی 
شھر تراشيده شده است که چرا 

اين پروسه ای .  مجوز داده نميشود
ھست که ھر ساله ما شاھدش 
ھستيم و ھر ساله زنان و مردان 
آزاديخواه و برابری طلب در 
شھرھای مختلف با تمامی اين 
موانعھا مراسمھائى برگزار 

امسال نيز ھمين داستان .  ميکنند
امسال نيز شاھد خواھيم بود .  است

 8که بخشھاى مختلف جنبش 
مارس با بيانيه ھا و  قطعنامه ھا 
کيفر خواست خود را عليه اين 

براى اينکار بسيج کرده يک 
نتيجه .  ارتش کامل جنگى است

اينبوده که خودشان ميگويند زنان 
اند "  بد حجاب"و دختران جوان 

 . شدند" مانکن"و 

 

حجاب سمبل تحقير فرودستی 
. زن و پرچم اسالم سياسى است

وحشت اينھا از اينست که عمال 
حجاب کنار گذاشته شده است و 
. تا پرت کردن آن راھى نيست

بگذاريد خاطره جالبی را اينجا 
يکی از بستگان .   تعريف کنم

يک زندانی دنبال پرونده 
ھمسرش که زندان بوده دوندگی 

از بس به اين  .  زيادی می کند
خانم وعده دادند و سر دواندند و 
دروغ گفتند عصبانی ميشود و به 
قاضی پرونده ميگويد؛ ببينيد يا 
جواب من را ميدھيد يا من 
ھمينجا روسری ام را پرت 

قاضی از ترسش که اين .  ميکنم
. طلسم نشکند سريع جواب ميدھد

اين نمونه سمبوليکى است که 
زنان اعتراض و واکنش شان 
چيست و حساسيت حکومت 

رژيم از اين ھراس .  کجاست
دارد زنان به يکباره حجابھا را 

بى دليل نيست بعضى .  پرت کنند
از مرتجعين حکومتى که 
خودشان در تحميل حجاب به 
زنان نقش داشتند بحث غير 

 .اجبارى کردن حجاب را بکنند

 

محور :  يک دنياي بھتر
سياستھاى حزب براى 
سازماندھى در اين زمينه 
کدامست؟ تاکيدات و مالحظات 
چيست؟ توصيه ھا و فراخوان ما 

 کدامند؟

 

سياست :  نسرين رمضانعلی
حزب عموما تقويت جنبش 
آزادى زن در مقابل حکومت 
آپارتايد جنسى و متشکل کردن 
گرايش راديکال و سوسياليست 
اين جنبش براى دخالتگرى و 
رھبرى اين مبارزات وسيع و 

حزب با حساسيت .  توده اى است
تالش ميکند مبارزات زنان برای 
بھبود موقعيت خود را تقويت کند 

جنبش آزادى زن .  و به جلو ببرد
يک جنبش مھم جامعه ايران 
است و وزن مھمى در اردوى 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 در باره روز جھانى زن 
امسال با .  نظام اعالم خواھند کرد

سالھای گذشته به احتمال زياد 
از جمله .  تفاوتھای ھم خواھد داشت

حضور ھمسران کارگران در اين 
مراسمھا و نشان دادن اينکه اين 

 . جنبشھا از ھم جدا نيستند

 

رژيم جمھوري :  يک دنياي بھتر
اسالمى وادار به عقب نشيني از 

. شده است"  امنيت اجتماعي"طرح 
ادعا کرده اند کسى حق ندارد در 
. زندگى خصوصى افراد دخالت کند

ماجرا چيست؟ از اين فضا چگونه 
ميتوان به عنوان سکوئى براى 

 تعرض زنان استفاده کرد؟

 

جمھوری :  نسرين رمضانعلی
اسالمی در سرکوب کوتاھی نکرده 
و بدون سرکوب اموراتش پيش 

کسى ھم اين ادعاھا را .  نميرود
ھمه ميدانند قبل از .  جدى نميگيرد

نمايش انتخابات است و ميخواھند 
فرداى اين مضحکه .  مانور بدھند

دوباره لمپنھا را به جان زنان مى 
ميگويند در زندگى .  اندازند

خصوصى مردم دخالت نکنيد اما 
در ھمين يکماه گذشته وسيعترين 

از شالق .  سرکوبھا را انجام دادند
زدن زنانى که در مراسم اول مه 
سال گذشته شرکت کردند تا 
دستگيرى مرتب فعالين کارگرى و 
. اخيرا دستگيرى وسيع دانشجويان

ترورھا و اعدامھا و زير شکنجه 
طی .  کشتن ھا را ھم اضافه کنيد

سال رژيم سرمايه داری  30
اسالمی طرحھای امنيتی زيادی را 
تصويب کرده و ھمگی اين طرحھا 
در خدمت سرکوب مردم بوده 

در خدمت سرکوب ابتدائی .  است
ترين خواستھای برحق زنان و 
کارگران زحمتکش و استثمار شده 

اما اين اقدامات فقط .  بوده است
کوتاه مدت جامعه را محتاط کرده و 
. مجددا اعتراض شروع شده است

حکومت ياد احترام حريم شخصی 
مردم نيفتاده بلکه ترسيده است که 

اين .  زياده روى کار دستش بدھد
رژيم سه دھه است که بزور حجاب 
را سر زنان نگھداشته و نيروئى که 

٩٠شماره   

. چپ عليه راست بطور کلى دارد
يک پايه سياست ما مقابله با 
گرايشاتى است که تالش ميکنند 
زنان را به نيروى بخشھائى از 
حکومت تبديل کنند و يا 
آزاديخواھى و برابرى طلبى زنان 

کارى که ھمين .  را اسالمى کنند
گرايشات به اشکال ديگرى در 
جنبش کارگرى و در دانشگاھھا 

 . ھم ميکنند

   

از نظر عملى و سياسى نه فقط نقد 
ھميشگى اين نوع سياستھا بلکه 
طرح سياستھا و تاکتيکھاى 
متناسب با وضعيت و توان امروز 

اقداماتى است  ،جنبش آزادى زن
امر .  که بسيار ضرورى اند

سازماندھی جنبش وسيع آزادی 
زن به اشکال متنوعى ميتواند پيش 
برود و در حال حاضر خود اين 
جنبش متناسب با شرايط نمونه 
. ھاى مختلفى بدست داده است

سياست اساسى ما اينست که 
گرايش راديکال که بيقيد و شرط 
آزادى و برابرى زن و مرد 
ميخواھد دراين جنبش وسيع زنان 

يکی از .   حرف اول را بزند
اقدامات مھم ما جذب چھرھا و 
رھبران راديکال و سوسياليست 

ھمينطور .  درون اين جنبش است
جنبشھاى آزاديخواھانه در ايران 
در مقابل کل راست در يک جبھه 
قرار دارند و از ھمديگر تاثير 

در اين مبارزات و امر .  ميپذيرند
سازماندھی ما تنھا خطاب به 

جنبش .  جنبش زنان صحبت نمکنيم
 ،جنبش دانشجوئی ،کارگری

پرستاران و  ،مبارزات معلمين
مزدبگيران در ايران در کنار ھم 

سياست ما اينست که .  قرار دارند
اين جنبشھا ھمديگر را تقويت 

 . کنند

 

در مورد تاکيدات بايد گفت اگر 
تمامی نيروھای سرکوبگر به 
خيابان بريزند و ھمه جا را اشغال 

بازھم  ،کنند
١٢صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٢صفحه     

رژيم ھر طرحى .  مراسمھا در ابعاد و اشکال ديگرى برگزار ميشود
جنبشھای اجتماعی راه برون رفت را  ،براى ايجاد محدوديت داشته باشد

بنابراين تاکيدات حزب ما خطاب به جنبش زنان و دست .  خواھند يافت
اندارکاران و سازماندھندگان اين است که براى برگزارى مراسمھا در 

در مراکز و محالت و ھر جائى که مقدور .  ابعادی گسترده تالش کنيد
جشن جھانى روز زن در .  است رنگ روز زن را وسيعا به جامعه بزنيد

در اينروز ھر .  ايران معنى اش اعتراض عليه حکومت ضد زن است
زنی و ھر مردى بايد احساس کند کارى بايد بکند و بيش از اين فرودستی 

 . زن و قوانين ضد زن را قبول نخواھد کرد
 

ما دراينروزھا بايد مقدمات روزى را فراھم کنيم که در ابعاد ميليونی 
 8زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب به خيابانھا مى آيند و روز 

مارس را روز پيروزى جنبش آزادى زن و جنبش سوسياليستى بر رژيم 
يک دنيای  ،زنان خواھان يک زندگی انسانی.  آپارتايد جنسی اعالم ميکنند

ھستند و اولين مانع اين امر  21يک زندگی شايسته در قرن  ،بھتر
 . *  حکومت ضد زن اسالمى است

 .اجباری دھشتناک تبديل ميسازد

 

اگر پدری نخواھد دخترش 
ازدواج کند؛ آن دختر حتی اگر 

ساله ھم  40استاد دانشگاه باشد و 
تا آخر عمر نمی تواند  ،باشد

پدری اگر بخواھد  .ازدواج کند
ساله خود را به  17ميتواند دختر 

در .  ساله درآورد 70عقد مردی 
بسياری از مناطق ايران اين امر 
اتفاق می افتد چرا که قانون 
ارتجاع اسالمى به پدر  دختر 

در ايران تحت .  اين حق را ميدھد
 ،حاکميت جمھورى اسالمی

دختر با ازدواج خود بسياری از 
حقوق خود را ھمچون تعيين 

خروج از  ،محل زندگی اش
کشور، کار بيرون از خانه و 
نوع آن از دست داده و ھمگی 
 .مشروط بر اجازه شوھر ميشود

دختر با ازدواجش مجبور به 
تمکين از مرد شده به گونه ای 
که بر اساس اين قوانين ظالمانه 
ھر گاه مرد اراده کند زن بايد 
آماده برقراری رابطه جنسی 

 .حتی اگر ميل نداشته باشد.  باشد
مطابق اين قوانين طالق حق 

مرد ھر .  انحصاری مرد است
موقع که بخواھد می تواند زن را 

اما اگر تقاضای .  طالق بدھد
می  ،طالق از سوی زن باشد

بايست مواردی ھمچون بد 
 ،ندادن نفقه ،رفتاری ھمسر

اعتياد و يا زندانی بودن شوھر و 
اثبات اين .  غيره را اثبات کند

موارد برای بيدادگاه ھای قرون 
وسطائى جمھوری اسالمی بسيار 
. مشکل و تقريبا غير ممکن است

در بسياری از اين موارد زنان 
برای رھايی از کتک ھا و 
رفتارھای غير انسانی مجبور به 

در  .نخواستن حقوق خود ميشوند
خدا روح قوانين زن  ،يک کالم

. ستيز اسالمی را تشکيل ميدھد
شالق ھای کالم خدا از ھمان 
ابتدای حاکميت سياه جمھوری 
اسالمی بر سر و صورت زنان 

 . ايران باريدن گرفت

 

زن ستيزان اسالمی از ھمان 
ابتدای حکومت شان با شعارھای 

به جنگ "  يا روسری يا توسری"
زنان آمدند و سعی در لگد مال 
کردن دستاوردھای مبارزاتی 
زنان و خانه نشين ساختن شان 

 مارس  8
 و حاکميت اسالم سياسى 

 پدرام نو انديش

اسالم سياسى و حکومت .  اسالم و اصوال ھر مذھبى ضد زن است
زنان .  ايدئولوژيک اسالمى در ايران زن ستيزى را به اوج رسانده است
اين .  قربانيان اين حکومت اند چون نفس زن بودن در اسالم جرم است

طناب ھای اعدام که بر گردن زنان فشرده ميشود قرار است بقاى 
بند بند مواد قانون اساسی اين حکومت .  حکومت آپارتايد را تداوم بخشد

پاره ھای پوسيده ھمان طناب ھای اعدام زنان ستمديده است که با شعله 
 .ور شدن اعتراضات گسترده زنان رو به پاره شدن گذارده است

 

اين  ،از ھمان لحظه تولد دختر و تا آن زمانی که می خواھد ازدواج کند
قوانين پوسيده  جسم و روان دختران و زنان و سالخوردگان را درھم 

تا قوانين ستمگرانه .  ميشکند تا از او موجودی بسازد که انقياد را بپذيرد
ای را که محصول دوران جھالت بشر بوده را از جانب خدای موھوم 

مرد را مسلط بر خود  .دانسته و در برابرش کرنش کند و دم بر نياورد
آل  ،بداند چرا که خدايش در سوره ھای خرافی و جنايت کارانه نساء

بايد خود را  .بارھا آن را تکرار و تاکيد نموده است...  مريم و  ،عمران
چرا که  ،به موجوديت دست چندم بودنش رضايت دھد ،نيمه انسان بداند

فرمان  .سوره ھای کتاب جھل و جنايت به کرات بر آن صحه گذاشته است
مورد عطوفت مردانه قرار گرفته و چنان که نافرمان شود  ،برداری کند

و اگر رام و فرمان .  از اتاق خواب رانده و در جايی محبوسش سازند
با شالق متنبه شود و خداوند نافرمانان را دوست  ،بردار و پارسا نگردد

حاکميت جمھوری "  مدنی"اين اساس و اصول قوانين !  نخواھد داشت
 .اسالمى سرمايه داران است

 

با موادی  ،با ورق زدن قانون مثال مدنی اين جمھوری سياه و عقب مانده
برخورد خواھيم کرد که اگر جای مخاطبين اين قانون ھا را فقط برای چند 

مطمئنا اثری از قوانين مدنی و غير مدنی بر جای  ،روز عوض کنيم
اين قوانين چنان مشکالت جسمی و روانی را برای دختران  .نخواھد ماند

و زنان و حتی سالخوردگان به وجود می آورد که زندگی را برايشان به 

٩٠شماره   
گروه گروه دختران و زنان .  داشتند

پيشرو را به جوخه ھای اعدام 
تعداد کثيری از زندانيان .  سپردند

سياسی و قربانيان اعدام ھای دسته 
جمعی سالھای پس از به حاکميت 
رسيدن اوباشان اسالمی را زنان و 

برای  .دختران  تشکيل ميدھند
حکومت اسالمی امکان اين که 
زنان دارای حقوقی انسانی و برابر 
با مردان باشند محال و غير ممکن 
مينمايد چرا که ضديت با زنان يک 
. رکن اساسى اين حکومت است
. اسالم نمی تواند جز اين باشد

خدايشان نيز نر و مرد ساالر 
به ھر کجای قوانين مدنی .  است

اين حکومت دست گذاشتن و 
خواھان تغييرش شدن؛ يعنی 
سرنگون ساختن حکومت اسالمی 

نمی شود چيزی به .  و محو اسالم
. عنوان اصالح برايش متصور شد

اين قوانين يعنى حذف "  اصالح"
پس .  قرآن و اين يعنی محو اسالم

بايد حکومت مبتنى بر قرآن و 
راه ديگر .  جنايت را نابود کرد

گردن نھادن به قوانين ظالمانه و 
زن ستيز و انسان ستيز اسالم 

آزادى و برابرى و اسالم با .  است
اجماع اين دو محال و .  ھم نميشود

 .غير ممکن است

 

حکومت کارگرى البته حق بيان و 
. آزادى تبليغ ھر جھالتى را ميدھد

اما قوانين اش اجازه نميدھد جھالت 
لذا ما .  زندگى مردم را نابود کند
براى  ،براى زدن ريشه اسالم

نابودى جامعه طبقاتى که ارابه 
مذھب و اسالم را ھنوز 

ما .  روغنکارى ميکند تالش ميکنيم
براى از بين بردن شرايطى تالش 
ميکنيم که مذھب حتى بعنوان 

درعين .  افيون ھم مورد نياز نباشد
حال يک لحظه خسته نميشويم که 
 ،اعالم کنيم اسالم ضد زن است

اين ھيوال را بايد گرفت و در قفس 
از نظر سياسى آرا بشر .  کرد

متمدن و انسان گرای امروز 
سرنگونى حکومتھاى اسالمى و 

 . اسالم زدائى در جامعه است

 

زنان آزاديخواه و پيشرو خواھان 
انسانى و  ،برابر ،حکومتی آزاد

سکوالر ھستند و ھدف مبارزه 
. شان را تحقق ھمين قرار داده اند

کارنامه مبارزاتی جنبش آزادى 
زن در ايران 

١٣صفحه   

 ... با نسرين رمضانعلى در باره روز جھانى زن  



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

با اسالم و "  کنار آمدن"نشان ميدھد که زنان قصد 
زنان تنھا جنبشى نيستند که .  حکومت اسالمى ندارند

اکثريت عظيمى .  آزادى و برابرى را جستجو ميکنند
با اينحال .  ميخواھند سر به تن اين حکومت نباشد

ھمين امروز گرفتن سنگرھا در دانشگاه و جامعه و 
بازار کار توسط زنان نشان ميدھد که اين جنگ 

اين سيل راه افتاده است و نھايتا .  ھزار جبھه دارد
ھمراه با جنبش آزادى و رھائى جمھورى اسالمى 

. تنھا ابزار اينھا سرکوب و فقر است.  را خواھد برد
اين ابزار ھم از کار افتاده است و ادامه نامحدود آن 

 . غير ممکن است

 

آنجا که جنتی آخوند مرتجع و سرمايه دار از 
افزايش تعداد دانشجويان دختر بی پرده اظھار 

يا آيت هللا ھای مرتجع قم نشين از  ،نگرانی ميکند
ورود زنان به مکان ھای ورزشی به عنوان 
تماشاچی احساس خطر کرده و آن را مغاير قوانين 

و آنجا که در مقابل انزجار افکار  ،شرع دانسته اند
عمومی از سنگسار زنان و دختران مجبور به عقب 

: ھمگی از يک چيز پرده برميدارد ،نشينی ميشوند
اينکه جمھوری اسالمی با گسترش مبارزات زنان و 
کارگران بسيار ضعيف و شکننده خواھد بود و 

ھمين .  ميشود سرنگونش کرد.  ميشود آن را انداخت
مبارزات است که ميتواند حکومت را در برھه 
ھائى عقب براند و يا قوانين را به نفع مردم بھبود 

مقاومت زنان عمال .  دھد و يا عمال آن را اجرا نکنند
ببينيد قوانين چه ميگويند و .  ھمين کار را کرده است
اما کسانى که زير پرچم !  واقعيت جامعه چيست

اصالح قوانين دارند بين ارتجاع و جنبش حقوق زن 
براى تغييرات جزئى .  به جائى نميرسند ،پل ميزنند

اول بايد گفت اين قوانين را نميخواھيم تا ھمان 
کسى که صرفا .  تغييرات جزئى ھم متحقق شود

برای اصالح اين قوانين به جمع آوری امضاء 
ناچار است دست بدامن ھمين  ،مشغول است

يعنى آب در ھاون .  دايناسورھاى اسالمى شود
اين قوانين و مبلغان آن و حکومتش ضد .  کوبيدن

بايد متحدانه برای سرنگونی .  زن و ضد بشر است
 . آن و ساختن يک دنيای بھتر به ميدان آمد

 

يک جبھه جھانى عليه  ،روز جھانی زن ،مارس 8
جنبش آزادى زن در .  تبعيض و براى برابرى است

ايران مھمترين سنگر اين جنبش جھانى است که 
 ،خواستھای خود را حول محور نفى تبعيض جنسی

کوتاه کردن دست  ،نفى حجاب ،نفى آپارتايد جنسى
مذھب از زندگى زنان و دولت و آموزش و 

و برابرى کامل زن و مرد در تمام شئون  ،پرورش
. مارس پيروز باد 8.  اجتماعى متمرکز کرده است

 *. مارس سوسياليستى 8زنده باد رھروان 

 مارس  8
 ...و حاکميت اسالم سياسى 

مارس را به يک روز اعتراض گسترده عليه زن ستيزی، آپارتايد  ٨
 جنسی و بيحقوقی زن بدل کنيم

 مردم آزاديخواه

از ھمه شما دعوت ميکنيم که در تظاھرات لس آنجلس که برای اعتراض به حکومتھای زن 
 .ستيز اسالمی ايران و افغانستان فراخوان داده شده شرکت کنيد

 

آزادی زن و رفع کامل ستم بر زن از مھمترين وجوه آزاديخواھی انسان است که با مبانی ضد 
انسانی حکومتھايی نظير جمھوری اسالمی ايران و افغانستان بيوقفه در جدال و مبارزه بوده 

اين مطالبه انسانی در طول ساليان و در تداوم خود يکی از جبھه ھای اصلی مبارزه .  است
تقويت روز افزون جبھه .  برای براندازی جمھوری اسالمی را به خود اختصاص داده است

آزاديخواھی و رفع ستم جنسی جايگاھی در جامعه ايران بدان بخشيده است که ھر روز و ھر 
. لحظه به عمق  استيصال و عدم چاره انديشی حکومت اسالمی برای مقابله با آن افزوده است

تا جايی که جمھوری  اسالمی ارکان وجودی حکومت خود را در تقابل با آن دستخوش  تھديد 
روزی نيست که سران حکومت با اعتراف به اين واقعيت سرسخت دچار .  و مخاطره ميبيند

کابوس نشوند و به انحا وسايل به دستورعمل جديدی برای عقب نشاندن اين جنبش انسانی 
 . متوسل نشوند

 

مشارکت در پيشبرد .  توقف ستم بر زن در ايران و افغانستان امری ممکن و دست يافتنی است
منويات اين امر انسانی مايه مباھات ھرانسان شريفی است که وجود و حضور حکومتھايی 

 .نظير جمھوری اسالمی ايران و افغانستان را دون شأن بشريت متمدن امروز ميداند
 

 Pico & Westwood Blvd. West Los Angeles: آدرس شروع راھپيمايی

 ھفتم مارس، ساعت يک بعد از ظھر: زمان
 ٢٠٠٩مارس  ٣  -تشکيالت آمريکا -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 !مارس، روز جھانی زن بپيونديم ٨به صف بين المللی 
 ! صف جنبش عليه آپارتايد جنسی در ايران را بايد مستحكم كنيم

 

در ھمسبتگی با جنبش جھانی برابری زنان، در اعتراض به ستم كشی و آپارتايد جنسی زنان 
 .مارس پيونديم ٨در ايران به صف اعتراض و اجتماع 

اعتراض ھر روزه زنان و جامعه به بيحقوقی نيمی از .  مالك آزادی جامعه، آزادی زنان است
جمعيت جامعه گواه آشكار آن است كه ھنوز بشريت برای رسيدن به آزادی كامل ھر روز به 

ستم كشی عريان زنان در ايران و كشورھای اسالم زده و مذھب .  مصافھا بزرگی بايد تن دھد
 . زده، گواه توحش عنان گسيخته است كه بر كل اين جوامع ميرود

روز جھانی زن از اين رو روزی است كه بخش عظيمی از جامعه اعالم ميدارد كه بيحقوقی 
و ستم كشی بر زنان را متحمل نميشود و جھت پايان دادن آن آماده است و در اين روز با به 

 .ميدان آمدن ميليونی، اتحاد و ھمسبتگی خود را به نمايش ميگذارد

در اين روز بايد ھمچون سخنگوی جنبش برابری طلب زنان در ايران به صف راھپيمايھا و 
. اعتراضات در اقصی نقاطع جھان پيوست و اعالم كرد رژيم اسالمی و ضد زن بايد برود

. بايد اعالم كرد دست مذھب از سر زنان بايد كوتاه گردد!  بايد اعالم كرد حجاب زنان موقوف
بايد قوانين شريعه در ھمه جا ممنوع اعالم شود و دخالت مذھب در امور جامعه، دولت، 

و در يك كالم اعالم شود جامعه ای .  سيستم قضايی و آموزش و پروش ممنوع اعالم گردد
 ! آزاد است كه آزادی زنان تامين و تضمين شده باشد

به اجتماع و راھپيمای روز جھانی زن در تورنتو بپيونديم و صدای آزاديخواھی زنان  و  
 .مردان در ايران را به گوش ھمه آزاديخواھان جھان برسانيم

 

 صبح ١١ساعت  - ،٢٠٠٩مارس  ٧شنبه : زمان

 )St. George Subway Station(بلور استريت غربی  ٢۵٢: مكان
 

 ٢٠٠٩مارس  ٢ -تشکيالت کانادا –حزب اتحاد كمونيسم كارگری 

٩٠شماره   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه     

با تشکر از شما :  يک دنيای بھتر
که دعوت ما را به مصاحبه قبول 

چند روزی است خبر .  کرديد
اعتراض کارگران ذوب آھن 

اصل ماجرا از .  شنيده می شود
چه قرار است؟ شکل اين 
اعتراض به چه نحوی بوده است؟ 
خواست ھا و مطالبات کارگران 

 چيست؟

 

اعتراض اخير :  صالح صمدی
مشخصا روز دھم اسفند ماه 

شکل اعتراض و .  صورت گرفت
تصميم کلی که برای اجرای 
اعتراض از سوی کارگران گرفته 
شده نپذيرفتن وعده غذايی شيفت 

اعتراض ھای .  روز کار بود
مشخص به سطح دستمزد و تامين 
امنيت شغلی و ھمچنين اجرای 

 1365قوانين مصوب کاری سال 
طبق اين قوانين .  ذوب آھن بود

ھر کارگر ذوب آھن از حق 
چه مستقم و چه با  ،مسکن

پرداخت وام مسکن با سود کم و 
 ،قسط ھای طويل المدت

ھمچنين کارگران .  برخوردار بود
از حق استخدام يکی از 
فرزندانشان در مجتمع ذوب آھن 
برخوردار بودند که اصطالحا به 

در سال .  آن حق جذب ميگفتند
ھای اخير با شروع موج به 
اصالح خصوصی سازی که بھانه 
ای براى بازنشست کردن يا 
بازخريد پيش از موعد کارگران 

تقريبا تمام اين مزايا  ،قديمی بود
ھمچنين مزايای ديگری .  لغو شد

چون بن خريد لباس يا شرکت 
تعاونی برای تامين مواد مورد 
نياز کارگران ذوب آھن به 

سطح پايين .  تعطيلی کشيده شد
دستمزدھا يکی ديگر از عوامل 
. ايجاد اعتراض اخير بود

مطالبات کارگران را در يک کالم 
خالصه می توانم به اين شرح 

مطالبات کارگران .  توضيح بدھم
ذوب آھن با مطالبات کارگران 
کارخانه ھای نيشکر ھفت تپه 

مه  ،لوله سازی اھواز ،خوزستان
ريسندگی  ،نخ و فرنخ قزوين

 ،کارخانه قوه پارس قزوين ،خاور

نابرابری شتری است که در 
حتی .  خانه ھمه خوابيده است

کارکنان شرکت نفت ھم امروز 
مجبورند دو شغله باشند تا از پس 

در .  ھزينه ھای زندگی بر بيايند
اين شرايط اين شايعه ھا 
ميخواھند کارگران را به 

قصد .  اعتراضی جعلی متھم کنند
ما باال رفتن سطح معيشت 

اين را .  خودمان به تنھايی نيست
ھم بخوبی می دانيم که يا وضع 
ھمه بايد عوض شود يا وضع 
ھيچ کارگری چه پيمانی چه 
بازنشسته چه رسمی بھبود پيدا 

سرمايه داران ھم .  نخواھد کرد
شيوه مقابله با کارگران را در 
ضربه زدن به اتحاد با ايجاد 
اختالف ھای سطح پايين ديده 

 .اند

 

در سايت سالم :  يک دنيای بھتر
سايت اتحاديه آزاد  ،دموکرات

کارگران بيانيه ای به اسم 
کارگران ذوب آھن خطاب به 
. مدير مجتمع فوالد آمده بود

الفاظی چون فوالد مردان در آن 
داستان .  بکار برده شده بود

 چيست؟

 

من قبل از اين :  صالح صمدی
مصاحبه از وجود چنين اطالعيه 

من .  ای از جانب شما با خبر شدم
ھر نوع نوشتن چنين اطالعيه 
ای به ھر مرجعی را از سوی 

اين .  کارگران تکذيب می کنم
لحن بيشتر شبيه به لحن خود 
دوستان اتحاديه کارگران آزاد 

اين !  است تا ادبيات کارگری
بيشتر شبيه دوستی خاله خرسه 

اينھا از سويی خود را .  است
مدافع کارگر جا می زنند پای 
اعتراض اين چنين زه می زنند و 
به قول خودشان قصد در روتين 

اگر روتين .  کردن مبارزه دارند
کردن مبارزه بيرون کشيدن 
خصلت راديکال از آن و دادن 
تصويری متضرع از کارگران 

کارگران صد  ،به رسانه ھا است
سال دنبال اين نوع روتين کردن 

اين بيانيه .  نخواھند رفت
تصويری حسود و سطح پايين از 
کارگران ذوب آھن و ھمچنين 
تصويری مرفه از کارگران 

کدام شرافتی اجازه .  فوالد ميدھد
به اين ھمه دروغ می دھد؟ شما 

 مصاحبه با يکی از کارگران 
 سازمانده ذوب آھن

کارخانه کرم کاری کيميکال 
 ،شرکت نساجی در شبستر ،سازی

 ،کارخانه سرب و روی زنجان
روغن نباتی قو و کشت و صنعت 
. شمال جملگی از يک جنس اند

حق .  فرق محتوايی چندانی ندارند
 ،بيمه بيکاری ،امنيت شغلی ،مسکن

دستمزد مکفی و حق برخورداری 
. از بيمه درمانی مناسب است

. جنگ مرگ و زندگی است ،جنگ
البته مراتب و شرايط اين 
اعتراضات متفاوت است اما 

 .مضمون ھمگی يکی است

 

ابعاد اين :  يک دنيای بھتر
اعتراض در چه سطحی بود؟ چند 
تن از کارگران در اين اعتراض 

 شرکت داشتند؟

 

ذوب آھن اصفھان  :صالح صمدی
پرسنل دارد که در  8500حدود 

: پنج بخش اصلی تقسيم می شوند
مھندسی  ،کوره بلند ،کک سازی

. فوالد سازی و کوره توحيد ،نورد
 1100تا  1000مشخصا حدود 

کارگر با توجه به تقسيم شيفت 
کاری در دو بخش توحيد و کوره 
بلند در اين اعتراض شرکت 

بقيه بخش ھا تقريبا از .  داشتند
اين .  اعتراض بی اطالع بودند

اعتراض شامل کارگران رسمی و 
پيمانی می شود که راستش 

اما .  وضعيتشان فرق چندانی ندارند
فضای اين مجتمع و سياست 
مديريت اين بوده که ھميشه بين 
 ،کارکنان رسمی و غير رسمی

مھندسان و  ،کارگران و کارمندان
از .  مديران اختالفاتی را عمده کند

گوشه و کنار شنيده ميشد که بعضی 
از کارگران دستمزد برابر با 

اين .  کارگران رسمی ميخواھند
اين از دو .  دروغی بيش نيست
اوال سياست :  حالت خارج نيست

تفرقه پراکنی از وحشت اتحاد 
ثانيا کور و کر فرض  ،کارگری

اين ديگر برای ھر .  کرن کارگران
کارگری مسلم است که وضعيت 
امروزش مختص به خودش تنھا 

فقر و .  گريانگير ھمه است.  نيست

٩٠شماره   
يک کارگر فوالد را نشان بدھيد که 
زندگی اش سر و سامانی داشته 

در اين بلبشو صد يا صد .  باشد
پنجاه ھزار تومان دردی از کسی 

يک ويزيت .  دوا نکرده و نمی کند
دکتر متخصص و يک نسخه ميکند 

اما يا اين !  اختالف حقوق کارگران
دوستان تصوير خامی دارند يا 
منفعتی در جنبش ھای اعتراضی 

در گذشته ھم .  کارگران نمی بينند
مصالحه را به مبارزه ارجحيت 

من قصد توھين به کسی !  داده اند
را ندارم اما اين خط راستش بيشتر 
شبيه مواضع راه کارگر در زمان 

اگر از اينھا شنيديد .  انقالب است
کارگران در انتخابات آتی قصد 

اما  ،شرکت دارند تعجب نکنيد
خواست من !  ھيچگاه باور نکنيد

برداشتن اين نامه جعلی از تمام 
نصف مجموعه اين !  سايت ھاست

اعتراض به زنھا ھم مربوط می 
اصال تقسيم جنسيتی حال بھم .  شود

زمان انقالب ھم !  زن است مردھا
سازمان ھای سنتی با اين الفاظ 

گويا .  قصد تحريک داشتند
مردانگی کسی باعث راديکاليسم 

اينھا .  اعتراضی اش ميشود
تضادھای عميق تر طبقاتی را با 

 .اين الفاظ الپوشانی می کنند

 

با تشکر از  :يک دنيای بھتر
مسلما در  ،توضيحاتی که داديد

رابطه با انتخابات طبقه کارگر 
ايران ھميشه صحنه را بر سر 
. رژيم اسالمی خراب کرده است

نمومه افتضاح رفسنجانی در 
استاديوم آزادی نمونه گويايی 

آيا کارگران به اين .  بگذريم.  است
اعتراض بسنده خواھند کرد؟ آيا 
فکر نميکنيد اين نوع اعتراض ھم 

 شيوه سنت کارگری نيست؟

 

اما !  مسلما نه :صالح صمدی
کارگران ذوب آھن در گذشته شيوه 
ھای اعتراضی گوناگون را از 

اعتصاب .  خود نشان داده اند
آذرماه بازنشستگان چشمه از 
قدرت اعتراضی کارگران بود که 
استاندار را ھم تا اتوبان شھر کرد 

اما اين نوع اعتراض ابدا .  کشاندند
. مرحله اول و آخر اعتراض نيست

مسلما نوع برخورد ھيات مديره به 
مطالبات نوع اعتراض ھای بعدی 

البته تجربه .  ما را تعيين می کند
نشان داده تا 

١۵صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۵صفحه     

در صورت پافشاری .  ھمين مرحله ھم موفق به اخذ امتيازاتی خواھيم شد
اعتراض ما جدی تر و در صورت عقب نشينی مدتی تمرکز نيرو می 

اما تقريبا برای ھمه ما روشن است بدون ايجاد يک سد مستحکم .  کنيم
يکی .  کارگری و تحميل قوانين ھر دستاوردی گذرا و زود گذر خواھد بود

از قصد ھای ما ايجاد سازمان مستحکم کارگری با اختيارات علنی در 
بغير از چند موقعيت خاص تقريبا کارگران دخالتی در .  کارخانه است

خواست ھايی در اين زمينه با فروش سھام به .  مديريت کارخانه نداشته اند
يکی از قصدھای پيشروی .  اما اين جوابگو نيست.  کارگران پاسخ داده شد

 .ما داشتن نمايندگانی در ھيات مديره به انتخاب خودمان است

 

با تشکر از شما که وقتتان را در اختيار خوانندگان ما  :يک دنيای بھتر
 .گذاشتيد

 

 !   با تشکر مجدد :صالح صمدى

 !کارگران ايتکو پرس نتيجه داداعتراض 
 ! دزديھای پايان سال مديران ارشد

 

به دنبال تجمع اعتراضی صدھا نفر از کارگران  ،بنا به خبر دريافتى
در برابر دفتر دادفر  9/12/87سايت يک ايتکو پرس در روز جمعه 

که خواھان دريافت مبالغ دستمزد و اضافه کاری  ،مدير عامل ايتکو
به دادفر  13/12/87تا روز سه شنبه  ،بھمن ماه و عيدی خود بودند

کارگران دراين چھار .  فرصت دادند تا حقوقھايشان را پرداخت کند
روز به اشکال مختلف از جمله کم کارى اعتراض خود را نشان 

 . ميدادند

 

مبالغ مربوط به دستمزد و اضافه   13/12/87باالخره روز سه شنبه 
اما .  کاری بھمن ماه کارگران سايت يک و دو ايتکو پرس واريز شد

. مبالغ عيدی کارگران ھمچنان پرداخت نشده به قوت خود باقی است
خبر واريز شدن دستمزدھا بدنبال :  يکی از کارگران ايتکو ميگفت

اعتراض و عقب نشينی دادفر در سالنھای توليد در ميان کارگران 
 . موجب تقويت روحيه و اعتماد بنفس کارگران شده است

 

کارگران بايد با مشقت و در ساعات طوالنى برده وار کار کنند و براى 
اين .  گرفتن حقوق ناچيزشان ھم به جنگ اين اوباش مفت خور بروند

با اينحال در متن .  يک داده و شرايط نامساعد طبقه کارگر ايران است
اين جنگ و گريز و اعتراضات مکرر نکته اى بيش از پيش روشن 

و آن اينست که کارگران بايد ھمواره به اعتراض جمعى متکى .  ميشود
شوند تا اين کارفرماھاى دزد و حکومت اسالمی سرمايه داران را زير 

ھر نوع بھبود و پيشروى کارگران و تقويت . فشار بی وقفه خود بگيرند
کارگران .  مرتب اتحاد طبقاتى شان در گرو ھمين سياست است

بخشھاى مختلف بايد از اين الگوھاى مبارزات ھم طبقه ھايشان درس 
کارگران نبايد ذره اى توجيھات مالى اين .  بگيرند و آن را تسرى دھند

اين ھم يک .  مزدوران را بپذيرند و در دام سياست سردوانى آنھا بيافتند
نمونه از دزديھاى حضرات که نشان ميدھد ھمه ادعاھائى که تحويل 

 .کارگران ميدھند دروغ محض است

 

 ! دزديھای پايان سال مديران ارشد
 

علت اصلی  ،بنا به اعالم يکی از منابع موثق در شرکت ايران خودرو
کسر بودجه و عدم پرداخت بموقع دستمزدھای ناچيز کارگران در اين 

نه عدم پرداخت ھزينه سفارشات توسط اين و آن  ،روزھای پايانی سال
شرکت بلکه دزدی و بخور بخورھای کالن مديران و کارفرمايان ارشد 

 . دراين مجموعه صنعتی است
 

بنا به خبر مديران و کارفرمايان و خيل مزدوران مفتخور دراين 
تحت عنوان عيدی،  ،روزھای پايانی سال در تبانی و زد و بند با ھم

آکورد، پاداش تراز پايان سال، اضافه کاری و عناوين دروغين و 
برخی از اين طفيلی ھا .  مبالغ ميليونی به جيب ميزنند ،ساختگی ديگر

 .  ميليون تومان ھم شده اند 50موفق به دريافتى ھای بيش از 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١۴ – ٢٠٠٩مارچ  ۴

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 !کارگران توليد گستر آسيا

کارگران شرکت توليد گستر آسيا عليرغم پی گيری و  ،بنا به خبر دريافتى
اعتراضات مکرر خود تا اين لحظه موفق به دريافت دستمزدھا و مبالغ 

. و عيدی پايان سال خود نشده اند 87اضافه کاری مر بوط به بھمن ماه 
اين در حاليست که کارگران برای تامين اجاره خانه، ھزينه بيماری و 

 . درمان و نان بخور و نمير روزانه خود بشدت در مضيقه ھستند
 

فشار فقر و نداری خانواده ھای بسياری از اين کارگران شريف را تا 
تعداد زيادی ازاين کارگران به .  مرز سقوط و تالشی سوق داده است

ھمراه خانواده ھای محرومشان در زاغه نشينھای حوالی اسالم شھر 
تھران که فاقد ھر گونه امکانات اوليه برای زندگيست مستاجرند که حاال 

 .حتی توان پرداخت اجاره ماھيانه را نيز ندارند
 

مشھدی مدير شرکت توليد گستر و چھره شناخته شده ضد کارگری دراين 
مدت فقط کارش مظلوم نمايی و دادن وعده ھای دروغ و پوچ به کارگران 

اوضاع دراين مرکز کارگری بعلت عدم پرداخت دستمزدھا .  بوده است
 .ملتھب و بحرانی است

 

شر کت توليد گستر آسيا از جمله مراکز توليد روکش و تودوزی و انواع 
صندلی ايران خودرو در جاده آدران اسالم شھر واقع در شھرک صنعتی 

نفر کارگر قراردادی سفيد  60دراين واحد توليدی .  زواره ای می باشد
ھزار تومانی با  219امضا با قراردادھای يک طرفه و دستمزدھای 

شرايط کار برده وار شبانه روزی با کار اجباری در تعطيالت به 
 .صالحديد کارفرما مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١۴ – ٢٠٠٩مارچ  ۴

٩٠شماره   

 مصاحبه با يکی از 
 ...کارگران سازمانده ذوب آھن 



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

 ايتکو پرس

 ٩بنا به خبر دريافتى روز جمعه 
نفر از  ۴۵٠بيش از  ،اسفند

کارگران سايت يک ايتکو پرس 
که برای انجام اضافه کاری 
اجباری سر کار حاضر شده 

در ساعت اوليه صبح  پس  ،بودند
از ورود به  کارخانه و زدن 
کارتھای حضور و غياب 
بالفاصله در برابر دفتر دادفر 
مدير کل ايتکو پرس دست به 

 .  تجمع اعتراضی زدند
 

کارگران خواھان دريافت دستمزد 
و مبالغ اضافه کاری مربوط به 
بھمن ماه خود شدند که تا اين 

روز است  ١١لحظه بيش از 
دادفر که از .  پرداخت نشده است

حرکت اعتراضی کارگران جا 
خورده بود فورا در برابر 
کارگران خشمگين حاضر شد و 
تالش کرد با مظلوم نمايی و وعده 
دادن کارگران معترض را آرام 

دادفر ابتدا دليل نپرداختن .  کند
دستمزدھا و گرو گرفتن حقوق 
کارگران را شرکت ساپکو قلمداد 
کرد و تالش کرد بار مسئوليت را 
از روى دوش خود و ھمپالگيھای 

او ميگفت ما کار .  دزدش بردارد
و سفارشات ساپکو را انجام داده 
ايم اما نميدانم چرا پولھای ما را 

در جواب يکی از !  نميدھند
کارگران معترض گفت؛ ما 

 ،چون مال مفت است ،ميدانيم
ميخواھند دستمزدھايمان را باال 

کار را نقدا انجام داده ايم .  بکشند
دادفر !  پولش را ھم نقدا ميخواھيم

که توان مقابله با کارگران 
خشمگين را نداشت فورا حرفش 
را عوض کرد و به کارگران 

 ١٣وعده داد که تا روز سه شنبه 
اسفند ماه دستمزد و اضافه کاری 
و عيدی کارگران پرداخت خواھد 

کارگران با بدبينی و شناختى .  شد
که از اين وعده ھاى پوچ دارند تا 

 . سه شنبه مھلت دادند
 

ھمينطور دستمزد و اضافه کاری 
بھمن ماه و عيدی کارگران سايت 
دو ايتکو پرس نيز پرداخت نشده 

 . است

 !کارگران ايران خودرو

اخيرا جمھورى اسالمى در 
تالش است بويژه در صنايع مھم 
 ،مانند نفت و پتروشيمى ھا

صنايع فوالد و  ،خودرو سازيھا
سياستى را پيش بگيرد که  ،غيره

اعتراضات کارگرى را منتفى و 
براى اين .  يا به حداقل برساند

امر تالش دارند بعد از دوره اى 
بچاپ بچاپ نجومى از طريق 
شرکتھاى متعدد پيمانى در ھر 

قراردادھا را در  ،واحد توليدى
ھر خط توليدى به يک پيمانکار 

وحشت از اعتراض .  واحد بدھند
کارگرى و باال گرفتن آن در 
صنايع کليدى يک کابوس 
. ھميشگى رژيم اسالمى است

کارگران ايران خودرو با اتکا به 
تجارب مبارزاتى که دارند بايد 
تالش کنند نقطه ضعف حکومت 
و نقطه قدرت خود را ببينند و 

 . بدرستى از آن استفاده کنند

 

نه فقط بايد اعتراضات گسترده و 
ھمزمان را براى نقد کردن 
حقوقھا قبل از تعطيالت سازمان 
داد بلکه ضرورى است بار 
ديگر بر خواستھاى پايه اى مبنى 

 ايران خودرو،
 اعتراضات کارگران براى نقد کردن حقوقھا

 مھر کام پارس

از طرف ديگر طی روزھای اخير 
ھمچنان دستمزدھا و اضافه کاری 
بھمن ماه و عيدی کارگران شرکت 
مھر کام پارس که يکی از بخشھای 
اصلی و گسترده ايران خودرو است 
. معوق مانده و پرداخت نشده است

طی چند روز گذشته زرکش مدير 
عامل اين شرکت بارھا کوشيده 
است با وعده ھای دروغ کارگران 

يکی از .  گرسنه را آرام نمايد
کارگران شر کت مھر کام پارس با 

من :  سال سابقه کار ميگفت ٧
امروز مجبور شده ام با شرمندگی 
از کسی پول قرض کنم تا بچه 

اين در .  مريضم را به دکتر ببرم
حاليست که دستمزدھای ناچيزمان 
. را به بھانه ھای مختلف نميدھند
. زندگی ھمه ما کارگران ھمين است

من خودم سال پيش شاھد بودم ھمين 
ميليون تومان  ۴٠زرکش دزد فقط 

 !عيدی گرفت

  

سايت يک و دو ايتکوپرس از 
مجموعه ھای پرسی ايران خودرو 

کارگر  ١٧٠٠است که بيش از 
قراردادی سفيد امضا با دستمزدھای 

ھزار تومانى در آنھا کار  ٢١٩پايه 
شرکت مھرکام پارس واقع .  ميکنند

در چھار راه ايران خودرو نيز بيش 
کارگر با ھمين پايه  ۴۵٠٠از 

تعداد .  حقوق و شرايط کارى دارد
زيادى از اين کارگران که سابقه 

سال است  ٨کارشان بيش از 
بصورت روز مزدی مشغول 

مھرکام پارس از مراکز .  بکارند
اصلی و مھم توليد انواع قطعات و 
لوازم از جمله سپر و داشبرد 
مجموعه صنعتى ايران خودرو 

 . است

 

قابل ذکر است در ديگر بخشھای 
ايران خودرو در اين روزھای 

نه تنھا به انحا مختلف  ،پايانی سال
از پرداخت دستمزدھای کارگران 
طفره می روند بلکه به شدت کار 
کارگران در شيفتھای کاری نيز 

 . افزوده اند

 

٩٠شماره   
لغو کار  ،بر افزايش دستمزدھا

قراردادى و استخدام ھمه کارگران 
ايجاد تشکلھاى  ،توسط خود شرکت
لغو شرايط  ،مستقل کارگرى

باال بردن  ،پادگانى محيط کار
پرداخت يکجا و سر وقت  ،آکورد

لغو اضافه کارى  ،دستمزدھا
اجبارى و پرداخت حقوق دو برابر 
در ساعات اضافه کارى و غيره 

اعتراض دسته جمعى و .  تاکيد کرد
بلند کردن صداھا در بخشھاى 
مختلف ايران خودرو عليه شرايط 
برده وار کار و اتکا به مجمع 
عمومى کارگرى تنھا راه پيشروى 

 . است
 

حزب از اعتراضات برحق 
کارگران ايران خودرو و ديگر 
بخشھاى طبقه کارگر عليه 
حکومت اسالمى سرمايه قويا دفاع 

را بايد به سال  ٨٨سال .  ميکند
عروج و قد علم کردن راه حل 
کارگرى براى آزادى جامعه از 
چنگال خونين حکومت سرمايه 

 . دارى تبديل کرد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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  ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست
 

 کارل مارکس 

 

!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيديک دنياى بھتر   

.مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى استيک دنياى بھتر   

! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه استيک دنياى بھتر   

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران 

کارگران در اعتراضات جارى به سنت . است
جنبش مجمع . مجمع عمومى متکى شويد

!عمومى را گسترش دھيد  
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" دادگاھى"نمايش مضحک 
اعضاى ھيئت مديره سنديکاى 
کارگران ھفت تپه ادامه تالش 
جمھورى اسالمى و کارفرما 
. براى مقابله با کارگران بود

دستگيرى رحيم بسحاق و على 
نجاتى از اعضاى ھيئت مديره در 
ده روز گذشته و ھمينطور 
دستگيرى رضا رخشان مسئول 
روابط عمومى سنديکا دراين ھفته 
ادامه سناريوئى است که قرار 
. است سنديکا را منحل کند

سياست انحالل سنديکا جزو 
مکمل و تفکيک ناپذير تالش 
براى احياى شوراى اسالمى 

شوراى اسالمى "  انتحابات. "است
با بيتوجھى شديد کارگران ھفت 

اين موجود مرده و .  تپه روبرو شد
بى خاصيت و ضد کارگرى تنھا 
ميتواند با تنفس مصنوعى زنده 
بماند و راه اين زدن رھبران 

ايجاد فضاى رعب در  ،سنديکا
دستگيرى کارگران  ،شرکت

عضو ھيئت مديره و پرونده 
 . سازى براى آنان است

 

ھر کارگرى در ھر گوشه ايران 
و ھر آزاديخواھى بايد دستگيرى 
کارگران ھفت تپه و اعمال فشار 
به سنديکا و تالش براى احياى 
نھاد پليسى و ضد کارگرى 
. شوراى اسالمى را محکوم کند

بايد براى آزادى فورى و بيقيد و 
شرط اعضاى ھيئت مديره سنديکا 

ھيچ کارگر مبارزى .  تالش کرد
توھمى به ماھيت شوراى اسالمى 
کار ندارد و تالش کارفرماى 
ھفت تپه را براى احياى شوراى 
اسالمى دقيقا تالشى عليه سنديکا 
و اراده مستقل کارگران ميبيند و 

 . بايد اينطور ببيند

 

اما اينھا ھنوز پاسخ معضل 
حقيقت اينست .  امروز را نميدھند

که ھفت تپه ايھا در متن يک 
جنگ و تالش قھرمانانه توانستند 
از بسته شدن مجتمع جلوگيرى 

توجه طبقه کارگر ايران و  ،کنند
کل جامعه را به مبارزاتشان جلب 

ميکردند و ھر روز تعداد بسيار 
بيشترى از کارگران را در حفظ 
و تقويت تشکل شان دخيل 

اگر اختيارشان را به  ،ميکردند
چند عضو شريف خودشان 
نميدادند و خود به منزل 

امروز اين اتفاقات رخ  ،نميرفتند
دستگيرى فعال کارگرى .  نميداد

ھميشه و در ھر شرايطى ميتواند 
رخ دھد اما تالش علنى براى 

دستگيرى و  ،انحالل سنديکا
دادگاھى اعضاى آن و ھمزمان 
برپائى نمايش مسخره 

 ،شوراى اسالمى"  انتحابات"
دقيقا براين نقطه ضعف روش 
فعاليت سنديکائى توانسته است 

روش فعاليتى .  خود را جلو بکشد
که کارگر را در دفاع از تشکل 
خود دور ميکند و کل اين توان و 
اراده کارگرى را به سيستم 

و وقتى .  نيابتى واگذار ميکند
نمايندگان سنديکا يک نقطه 

جلوگيرى از "قدرتشان را 
عنوان "  اعتصاب و اعتراض

سرمايه داران به  ،ميکنند
کارگران ھديه نميدھند بلکه حمله 

امرى که .  متقابل را آغاز ميکنند
 .  صورت گرفته است

 

امروز کارگران ھفت تپه با چند 
معضل روبرو ھستند؛ اول حفظ 
موجوديت سنديکا و دفاع قاطع 

دوم آزاد کردن فورى  ،از آن
و سوم  ،اعضاى ھيئت مديره

بازگشت شوراى اسالمى کار که 
شعار انحاللش را کارگران 

اين روند .  بارھا سرداده بودند
برگشت را ھمين امروز ميتوان 

کارگران بايد .  و بايد متوقف کرد
اعالم کنند که سنديکا مساوى با 

سنديکا يعنى  ،ھيئت مديره نيست
کارگران .  کارگران ھفت تپه

ھفت تپه بايد بسرعت مجمع 
عمومى گسترده شان را برپا کنند 

 ،کارگران ھفت تپه

 چگونه بايد از تشکل و نمايندگان کارگرى دفاع کرد؟

در متن مبارزه و مجامع  ،کردند
عمومى کارگرى گسترده و حتى 
تظاھراتھاى وسيع در شھر ھمراه 

با کتک و باتوم  ،با خانواده ھا
کارگر ھفت تپه "خوردن و فرياد 

با  ،"ايم گرسنه ايم گرسنه ايم
مقاومت و مبارزه سنديکا را تشکيل 

تمام مسئله اينست که تشکل .  دادند
کارگرى بويژه در کشورھائى مانند 
ايران با مبارزه و تالش ساخته 
ميشود و بايد با مبارزه و تالش از 

 ،سرپانگھداشتن آن ،نفس موجوديت
ھيچ .  تثبيت و تحکيم آن دفاع کرد

دستاوردى بخودى خود تثبيت 
معضل اما از اينجا شروع .  نميشود

ميشود که کارگران اختيار خود را 
به چند نفر نماينده خود ميسپارند و 
سنديکا نيز وارد مشورت و چانه 

بحث برسر .  زنى با کارفرما ميشود
نفس مذاکره و تالش براى بھبود 

ترديدى .  حقوق کارگران نيست
نيست رھبران سنديکا براى بھبود 
حقوق کارگران تالش کردند و 

اما .  تندشدستاوردھائى ھم دا
 ،سياست و خط مشى سنديکاليستى

يعنى سياستى که کارگران را از 
تشکل شان و دخالت و حضور 
مستمرشان در دفاع از آن دور 

تنھا راه حمله مجدد کارفرما  ،ميکند
و اين اتفاقى .  و دولت را باز ميکند
سنديکا و ھر .  است که افتاده است

نوع تشکل کارگرى اگر قرار است 
بماند و اگر قرار است ابزار کارگر 
براى نقد کردن حقوق و باال بردن 

بايد  ،اتحاد و توان طبقاتى اش باشد
ھمواره و بطور مستمر کل 

دخالت .  کارگران از آن دفاع کنند
مستقيم و مستمر کارگران در امر 
تشکل شان نيز راھى جز متکى 
شدن به مجمع عمومى منظم 

 .کارگران واحد مربوطه ندارد

 

اگر با دستگيرى و يا حتى دادگاھى 
مسئولين سنديکا کارگران ھفت تپه 
وارد اعتصاب ميشدند و يا در 
مجمع عمومى شان اعالم ميکردند 
ھر نوع تعرض به تشکل شان را با 

اگر  ،اعتصاب جواب خواھند داد
کارگران سنديکا را به مجمع 
عمومى منظم کارگرى متکى 

٩٠شماره   
و اعالم کنند که شوراى اسالمى 

اين شورا  ،را برسميت نميشناسد
 ،ربطى به منفعت کارگران ندارد

دستگيرى دوستانشان را محکوم 
خواھان آزادى فورى آنھا  ،کنند

شوند و اولتيماتوم بدھند در 
صورت عدم آزادى فورى آنھا 
. دست به اعتصاب ميزنند

کارگران ھفت تپه اگر ميخواھند 
سنگر به سنگر عقب ننشينند و 
سرنوشت سنديکاى واحد براى آنھا 

ناچارند ھمين امروز  ،تکرار نشود
تعرض راديکال خود را جاى 
سياست مماشات سنديکاليستى 

اين راھى است که ھم .  بگذارند
ميتوان از موجوديت سنديکا و 
اعضاى ھيئت مديره دفاع کرد و 
ھم سناريوى بازسازى شوراى 
اسالمى ضد کارگرى را در نطفه 

 . شکست داد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
دستگيرى و تعرض به زندگى 
خصوصى اعضاى ھيئت مديره 

و تالش مضحک  ،سنديکا
بازسازى شوراى اسالمى کار را 

 ،حزب.  قويا محکوم ميکند
کارگران ھفت تپه را به برپائى 
فورى مجمع عمومى وسيع خود 
براى دفاع از موجوديت تشکل 
مستقل شان و دفاع از ھمکارانشان 

اين تنھا راه مقابله با .  دعوت ميکند
انحالل سنديکا و عقب راندن 
دستاورد مبارزاتى کارگران ھفت 
تپه است و حفظ و تداوم آن ھم تنھا 
ميتواند متکى به برگزارى مجمع 
عمومى منظم کارگران با تمام 

 . اختيار باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 
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نشريه و قسمت  ٨٩در شماره 
اول اين بحث مرورى داشتيم بر 
تاريخ تقابل چپ سنتى و 
ناسيوناليست ايران با ديدگاھھاى 
مارکسيستى و کمونيستى کارگرى 
در سه دھه گذشته و دراين متن 
زاويه برخورد آنھا را به دو بحث 

حزب و قدرت سياسى و حزب و "
ھمينطور .  بررسى کرديم"  جامعه

و  ٩٩به تاريخ انشعاب سال 
و  ،ديدگاھھائى که مطرح شد

اتحاد "بويژه تتمه آن يعنى جريان 
و سياستھا و "  سوسياليستى

نظريات و متدولوژى آنھا اشاره 
دراين قسمت به .  اى کلى داشتيم
مقدم   –آذرين "  نقد"ھسته مرکزى 

 .به اين دو بحث ميپردازيم

 

مقدم و حزب و قدرت  ،آذرين  -
 سياسى

مقطع اين بحث منصور حکمت 
تاريخ تولد و شکلگيرى راست 

مقدم با عنوان   –جديد آذرين 
اينجا به .  است"  چپ جديد"

مقدم   –صورت ظاھر بحث آذرين 
ميپردازيم تا ازاين طريق جواب 
استداللھاى مشابه را ھم داده 

 . باشيم

 

مقدم –جوھر و فشرده بحث آذرين 
اينست  ٩٩و عمده مستعفيون سال 

که منصور حکمت طبقه کارگر 
را در استراتژى سياسى اش کنار 

ميگويند منصور حکمت .  گذاشت
ازاين تز مارکسيستى که طبقه 
کارگر به نيروى خودش آزاد 

ميخواھد .  ميشود عدول کرده است
با اقليتى قدرت را بگيرد و 
توجھى به اراده اکثريت طبقه در 

اخيرا رضا .  جدال قدرت ندارد
مقدم کشف جديدى کرده است که 
از توبره سياسى ھمان چپ سنتى 
و ناسيوناليستھا به عاريه گرفته 
است و آن اينست که منصور 

بدون "حکمت نه فقط خواسته 
قدرت را بگيرد "  طبقه کارگر

سازمانھاى توده ايش و مبارزه 
سوسياليستى اين طبقه قدمى از 
مبارزه براى انقالب کارگرى 

ھمينطور مخالفت اينھا با .  است
اينکه نبايد با اقليتى از طبقه 
کارگر قدرت را گرفت را نبايد 

اين نکته از ته .  جدى گرفت
خود .  دلشان برنخاسته است

ايشان حاضر نيستند کنار چند 
نفر ديگر بنشينند و در شرايطى 
برابر تالش سياسى کنند و 
ھمواره دنبال اين ھستند که 

حاال .  باشند"  محور و سرکرده"
به مقدسات دمکراتيک و 
بورژوائى شان برميخورد که 
اقليتى از طبقه کارگر قدرت را 
از دست نامشروعترين و 
فاسدترين بورژواھا دربياورد و 

 حکومت کارگرى اعالم کند؟ 

 

کسى با تز طبقه کارگر به 
نيروى خودش آزاد ميشود 

اين جنگ حيدرى .  مخالف نيست
نعمتى است که ايشان راه انداخته 

سوال اينست که در سيستم .  است
اينھا  اوال حزب از طبقه و طبقه 
از حزب جدا ھستند و ھمواره 
. ھر کدام را بدون ديگرى ميبينيد

در کمونيسم کارگرى چنين 
ثانيا اگر .  فرضى وجود ندارد

اقليتى از طبقه قدرت را گرفت 
به امثال ايشان و اقليت ناچيز 
بورژوازى بدھکار است که 

! کرده است"  کودتا"بالنکى وار 
مگر بورژوازى در دمکراتيک 
ترين انتخاباتھا بجز اينست که 
در اکثر موارد با راى اقليتى از 
راى دھندگان قدرت را دست 
بدست ميکند؟ چرا مشروعيت 
بورژوازى و حکومتش را 
ميپذيريد و از موضع آنھا 
مشروعيت تعرض کمونيسم 
طبقه براى قدرت سياسى را زير 
سوال ميبريد؟ اين اتفاقى است يا 
حلول تز پدر جد بورژوازى و 
ليبراليسم و سلطنت مطلقه در 
کالبد شماست است که ھمواره 

 در دفاع از بحث 

 "حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"
 

 بخش دوم

 سياوش دانشور

بلکه بجاى طبقه کارگر ھدفش 
اتکا به استراتژى "اينبود که با 

آمريکا و ھمکارى با سلطنت 
سپس !  قدرت را بگيرد"  طلبان

بدنبال اين کشف و در واقع جعل 
اعالم ميکنند؛ " پيروزمندانه"جديد  

ھر جريانى که متکى به طبقه !  بله
کارگر نباشد نابود ميشود و احزاب 
کمونيست کارگرى اساسا به دليل 
ھمين بحث منصور حکمت در 
انتھاى راھند و به بن بست 

 ! رسيدند

 

مقدم بدوا اين نيست   -مشکل آذرين 
که منصور حکمت ميخواسته با 
اقليتى قدرت را بگيرد بلکه اينست 
که اصوال انقالب کارگرى در 
. دستور روز طبقه کارگر نيست
. اينھا ميگويند آدرس عوضى است

تمام تئورى و سياست شان براين 
متکى است که بورژوازى دارد 
دولت اش را اعاده ميکند و دراين 

شکل "  رفرميسم جديد"روند 
ميگيرد و بايد عليه اين رفرميسم 

تئورى اينھا نه فقط .  مبارزه کرد
عليه تئورى کسب قدرت سياسى 
لنينى و کارگر کمونيست و حزبش 
در رابطه با قدرت سياسى است 
بلکه حتى به سرنگونى طلبان ھم 

اينھا خويشاوندى .  فحش ميدھند
سياسى بيشترى با کسانى دارند که 
ھمين روند مورد نظر آذرين را 

به "  ليبرال"اطالق .  دنبال ميکنند
مشتى باند جنايتکار و الت و 
اوباش تازه بدوران رسيده در 
جمھورى اسالمى توسط ايشان و 
دعوت کارگران به حمايت ازاين 
ليبرالھا و اعوان و انصار 
بورژوازى ريشه در ھمين تقابل 
بنيادى با مبارزه طبقه کارگر براى 
انقالب کارگرى دارد که دستکم و 
تا اطالع ثانوى از نظر ايشان در 
. دستور روز طبقه کارگر نيست

در صورتى که براى يک 
ھر تالش کارگر  ،مارکسيست

کمونيست براى متشکل و متحد 
کردن کارگر در حزب سياسى و 

٩٠شماره   

قدرت سياسى را ويژه اشراف و 
نعمت "و "  سفيدھا"بورژواھا و 

و اين قيبل ترھات فرض "  الھى
 کرده است؟ 

 

اما بحث کمونيسم کارگرى و 
متدولوژى لنينى اينست که طبقه 
کارگر تنھا ميتواند با اقليتى بانفوذ 
از طبقه قدرت را بگيرد و اصوال 
بدون اينکار ھيچوقت به اکثريت 

لنين ھم ھمين کار .  تبديل نميشود
را کرد و البته منشويکھاى مانند 
چپ سنتى امروز و بورژواھاى 
روسيه ھم مثل شماھا مخالف 

ھمين امروز ھم دنياى .  بودند
بورژوازى لنين و مھمترين انقالب 

" کودتا"کارگرى جھان را به 
شما دقيقا نظرتان .  منتسب ميکند

اينست اما رويتان نميشود ھمين را 
تکرار کنيد چون دم خروس ضد 
لنينى و ضد مارکسى تان بيشتر 

بگذاريد از آذرين .  بيرون مى افتد
و مقدم بپرسيم که بلشويکھا در 
انقالب اکتبر روسيه اکثريت طبقه 
کارگر را با خود داشتند؟ بلشويکھا 
در دو سه مرکز مھم اکثريتى از 
کارگران بلشويک و فعالين کميته 
ھاى کارخانه را با خود داشتند اما 
مطلقا اکثريت طبقه کارگر روسيه 

بعد انقالب ھم .  را با خود نداشتند
ھنوز منشويسم از سر و کول 
حزب بلشويک و شوراھا و 
نھادھاى منتج از انقالب باال 

کارى که بلشويکھا کردند .  ميرود
اينبود که در فاصله فوريه تا اکتبر 
توانستند به ترديدھاى منشويکى 
درون حزب و حتى لو دادن قيام 

در دو سه مرکز مھم  ،فائق آيند
و  ،کارگرى اکثريت داشته باشند

در يک فرصت مناسب با اتکا به 
نيروھاى موجود و سازماندھى قيام 

به .  توسط حزب قدرت را بگيرند
نظر من اگر بلشويکھا کمتر ازاين 

ھم نيرو داشتند 
١٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه     

و ميتوانستند قدرت را بگيرند 
ميبايست ميگرفتند و به 
استداللھاى منشويکى و راست 

چون اگر .  وقعى نميگذاشتند
اينکار را نميکردند تحول سياسى 
در روسيه طور ديگرى رقم 

کسى که صريحا و .  ميخورد
تلويحا و خجالتى ميگويد بلشويکھا 
اشتباه کردند دارد از حکومت 
کرنسکى و کادت ھا دفاع ميکند و 
ھمان را به حکومت کارگرى لنين 

 . ترجيح ميدھد

 

يک مورد ديگر اعتصاب نفت در 
اولين  ۵٧انقالب .  است ۵٧سال 

تحول سياسى صد سال گذشته 
است که کارگر يک آکتور مھم و 

بدون .  فعاله سياست است
اعتصاب نفت امکان سرنگونى 
حکومت شاه کم بود و سرنگونى 
حکومت شاه مديون به صحنه 

کارگران .  آمدن کارگران نفت بود
نفت و طبقه کارگرى که در 

دخالت کرد اقليتى از  ۵٧انقالب 
کل طبقه کارگر و جامعه ايران 

اداره آمار آقاى آذرين ميتواند . بود
من خطاب به .  اينھا را ليست کند

کسانى که اين استداللھاى 
مقدم را قورت -پادرھواى آذرين

داده اند ميپرسم ھمان کارگران 
نفت و نمايندگانش و دوستان يدهللا 
خسروشاھى بھتر بود تسليم حاج 
عراقى و بازرگان شوند و ابتکار 
عمل سياسى را دست آنھا دھند يا 
راسا ميگفتند خمينى غلط کرد و 
خودشان براى قدرت خيز 
برميداشتند؟ اگر کارگران نفت 
قدرت را تصرف ميکردند ايرج 

و "  بالنکيسم"آذرين ھا آنھا را به 
متھم "  اراده اکثريت طبقه"نداشتن 

غير "ميکرد و کارشان را تالشى 
ميناميدند؟ آيا آذرين "  سوسياليستى

مقدم با اين تزھاى ليبرالى و –
راست شان حکومت کارگران 
نفت را به جمھورى اسالمى و 
خمينى ترجيح ميدادند؟ اگر 
نفتگران که آندوره با شعار 

کارگر نفت ما رھبر سرسخت "
حمايت ميشدند حزبى سياسى "  ما

 ،داشتند و کار را تمام ميکردند

بود دليلى بر قانون شدن عام 
. ناظر بر تحول سياسى نبود

طبقه کارگر تنھا وقتى ميتواند 
اکثريت طبقه و جامعه را با خود 
داشته باشد که در موقعيت 
جديدى در مناسبات قدرت قرار 

دولت را گرفته باشد و بويژه 
بعنوان وسيله اى مھم در بسط 

بدست گرفته  مبارزه طبقاتى
تا به مسئله دادن .  باشد

مشروعيت اکثريت جامعه به 
اين  ،دولت مربوطه برميگردد

بحثى مربوط به دوران گذار 
نيست بلکه بحثى مربوط به دوره 

حتما .  پايان تالطم انقالبى است
حکومت کارگرى در ايران 
مشروعيتش را طى مکانيسمى 
به راى ميگذارد و دولت برآمده 
از انقالب در ھرجا معموال چنين 
. مشروعيت حقوقى را دارد

مشروعيت  ،مقوالتى مانند قانون
و حقانيت سياسى در  ،حقوقى

انقالبات اساسا در متن جدال و 
اقدامات انقالبى نيروى انقالبى 
. در دوره انقالبى معنى دارد

دوره اى که سلبيت کمونيستى و 
خلع يد از بورژوازى معنا و 
جوھر و نيروى محرکه انقالب 

اين مقوالت ھمان معنا را .  است
ندارند که در دوران متعارف 

حتى بحث طبقه کارگر به .  دارند
مثابه طبقه سازمانيافته در قدرت 
دولتى تنھا زمانى مقدور است که 
در يک تحول سياسى بخش 
پيشرو و انقالبى تر طبقه توانسته 
باشد نه فقط بخش مھم طبقه بلکه 
نيروھاى خواھان تحول را حول 
آلترناتيو خود بسيج کرده باشد يا 
جامعه را حول اين راه حل قطبى 
کرده باشد و ما شاھد يک انقالب 

اگر .  پيروزمند کارگرى باشيم
حکومت کارگرى با ھر اقليت 
موثر و ذينفوذى از کارگران 

کارگران دسته  ،اعالم شود
جمعى از قوانين و اقدامات دولت 

ترديدى .  کارگرى حمايت ميکنند
نيست که بورژوازى و 
طرفدارانش عليه اين حکومت 
مى ايستند و دمکراتھاى طرفدار 

" نفى خشونت"و "  جامعه مدنى"
مرگ بر حزب قدرت "و 

چنين حرکتى را به "  سياسى
" کودتا"سبک پيشينيانشان به 

اما اکثريت  ،منتسب ميکنند
جامعه حامى چنين حکومتى 

بنظر من کسى که .  خواھد بود
ميگويد طبقه کارگر و حزبش تا 

حزب و قدرت "در دفاع از بحث 
 " ...سياسى و حزب و جامعه

 ،آزادى ،استقالل"مردم دنبال شعار 
خمينى مى "  جمھورى اسالمى

افتادند؟ آيا راى اکثريت در رفراندم 
جمھورى اسالمى مشروعيت داشت 

بود؟ يا حتى "  انقالب"و محصول 
جريان فدائى که در مقابل حزب 
توده قدرتى بھم زده بود و بعد 

خمينى "عمدتا به نيروى گماشته 
اگر  ،تبديل شد"  ضد امپرياليست

ميتوانست و اين شم و ساختار 
حزبى و سياست را داشت که ميدان 
را براى ارتجاع اسالمى خالى نکند 

بھتر بود يا  ،و قدرت را بگيرد
جريان اسالمى سرکار بيايد؟ آيا 
يک حکومت شبه ساندنيستى براى 
ادامه مبارزه طبقه کارگر ايران 
بھتر بود يا جمھورى اسالمى که 
انقالب را در خون غرق کرد؟ 
ترديدى نيست اگر فدائى در تعادلى 
به قدرت ميرسيد طبقه کارگر در 
ايران و جنبش شورائى اش حزب 
کمونيستى اش را ميساخت و 
ميتوانست براى تمام قدرت و اعالم 

 .   حکومت کارگرى گام بردارد

 

جدول .  اينھا فقط مثال نيستند
اکثريت و اقليت نزد اين چپ حاشيه 
اى ابزارى براى پوشاندن راست 
روى و زنجير شدن شان در 
روندھاى جبرى تاريخى زير نام 

و گرنه کدام آدم .  است"  تئورى"
عاقل نميداند بيشتر تحوالت 

تا چه رسد به انقالبات  ،انقالبى
متکى بر اراده  ،کارگرى تاکنونى

ھيچ اکثريتى .   اکثريت طبقه نبودند
در ھيچ انقالبى اراده ھيچ طبقه اى 
را در صد سال گذشته و قبل از آن 

از انقالب .  نمايندگى نکرده است
از  ،کبير فرانسه تا کمون پاريس

روسيه تا انقالب  ١٩٠۵انقالب 
 ،انقالب پرتقال ،فوريه و اکتبر

تحوالت آمريکاى التين و انقالب 
ايران و ھر تحولى که ايشان 

بخشى پيشرو  ،ميخواھند مثال بزنند
حال از   -و اساسا شھرى و کليدى 

شرکت دارد و بخش   -ھر طبقه اى
فعال جامعه را حول خود قطبى 

تئورى امثال ايشان در .  کرده است
ھيچ واقعيت زنده تاريخى به ثبوت 
نرسيده است و تازه اگر ھم رسيده 

٩٠شماره   
اکثريت طبقه را نداشته باشد نبايد 
به قدرت دست ببرد دارد به 
حکومت بورژوازى و ادامه 
استثمار کارگر و اختناق سياسى 

اين ايده و ديدگاه .  سرويس ميدھد
ديدگاه کمونيسم  ،ھر کسى باشد

پراتيک مارکس و لنين نيست و 
منصور حکمت ھم عليه ھمين 
روايت منشويستى و بورژوائى از 

اينھا به بھانه .  است"  مارکسيسم"
مخالفت با منصور حکمت دقيقا با 

آذرين مثل .  اقدام لنين مخالف اند
ضد کمونيستھا صريحا نميگويد 

اما با تحريف "  لنين کودتا کرد"
بحث منصور حکمت که اساسا 
تکرار متد لنينى و اراده معطوف 

چون .  به قدرت است مخالف است
ھيچ تفاوتى بين آنچه منصور 
حکمت براى رسيدن حزب بقدرت 
انقالب کارگرى طرح ميکند با 
آنچه لنين و بلشويکھا انجام دادند 

 . وجود ندارد

 

کمونيستھاى کارگرى ميپرسند چه 
ايرادى دارد حزب کمونيستى 

حزبى که به  ،بانفوذ در ميان طبقه
يک انتخاب سياسى در جامعه 
تبديل شده يا يکى از انتخابھاى 

حزبى که پرچمدار  ،اجتماعى است
مارکسيسم و آلترناتيو کارگرى در 

حزبى که جامعه را  ،جامعه است
حول اھداف کمونيستى طبقه 
کارگر قطبى کرده و به ھمين 
اعتبار نيروھاى جنبشھاى مختلف 
آزاديخواه و برابرى طلب را جذب 
کرده يا شعارھايش را به 
 ،شعارھاى اين جنبشھا تبديل کرده

چرا چنين حزبى نبايد در فرصتى 
که شرايط سياسى امکان گرفتن 

دست به خلع يد  ،قدرت را ميدھد
سياسى از دولت بورژوازى و 
طبقه حاکم بزند و قدرت را بگيرد 
و حکومت کارگرى مستقر کند؟ 

ھر  ،کسى که با اين مخالف است
يا با  ،توجيھى براى خودش بتراشد

اساس مارکسيسم مخالف است و يا 
در خوشبيانه ترين حالت ھنوز از 
ديدگاھھاى دترمينيستى و تکامل 
گرايانه مسلط در کمونيسم غير 
. کارگرى و ضد لنينى نبريده است

اينھا ھمين موضوع اقليتى از طبقه 
مورد اشاره منصور حکمت را 

. نام گذاشته اند"  بالنکيسم"
بالنکيسم معموال در ادبيات 
کمونيستى به جريانات ماجراجو و 

بى ريشه 
٢٠صفحه   
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اجتماعى که بيرون سوخت و ساز 
مبارزه طبقاتى تالش دارند قدرت 
را بگيرند يا به آن ضربه زنند 

بحث منصور .  اطالق شده است
حکمت با اين بحث پوک و من 
درآوردى آسمان تا زمين فاصله 

براى توضيح اين بحث .  دارد
. ببينيم منصور حکمت چه ميگويد

اشاره به چند تاکيد منصور 
حکمت در بحث حزب و قدرت 
سياسى صرفا براى ساکت کردن 
کسانى است که اين خزئبالت را 

با مشتى جعل "  مارکسيسم"با نام 
 :  به منصور حکمت نسبت ميدھند

   

منصور حکمت و بحث قدرت   -٣
 سياسى       

منصور حکمت درست مانند لنين 
در مقابل ديدگاه چپ سنتى و 
منشويستى که قائل به گرفتن 
قدرت توسط حزب کمونيستى 
نيست ميگويد خير حزب بايد 

منصور حکمت .  قدرت را بگيرد
را "  حزب يا طبقه"دو قطبى 

دراين بحث قبول ندارد و حزب و 
طبقه را از ھم جدا نميبيند و 
فرض نميکند و صريح ميگويد 
حزب بايد قدرت را بگيرد و 

 : درست ھم ميگويد

 

ما حق داريم راجع به اين مقوله "
اين طور که امروز داريم حرف 
ميزنيم، حرف بزنيم و بعد بحث 
قديمى خود راجع به انقالب 
اى  کارگرى، سازماندھى توده

طبقه کارگر، تصرف قدرت 
  ".سياسى و قيام را دنبال کنيم

 

اما کدام حزب ميتواند قدرت را 
بگيرد؟ از نظر منصور حکمت 
ھر حزبى نميتواند قدرت را 

پاسخ منصور حکمت .  بگيرد
 : بدون تفسير است

 

حزب کمونيست کارگرى در "  
صورتی که حزب بخش مؤثرى 

عمال "  اکثريت طبقه"سنگر 
طبقه کارگر را در ھر تحول 
سياسى پشت بورژوازى ميفرستد 
و در بھترين حالت تز قدرت 
کارگرى را موکول به محال 

جنبش کمونيسم بورژوائى .  ميکند
و غير کارگرى مملو از شبه 
سوسياليستھائى است که ھمواره 
سوسياليسم را مثل گاو ھندو 
تقديس کرده اند و عمل سياسى و 
کنکرت شان سوارى دادن به 

 .  بورژوازى بوده است

  

منصور حکمت با تئورى تکامل 
از رابطه رسيدن از "تدريجى، 

، از صفر به صد Bبه   A نقطه
موافق "  و آمادگى براى قيام

تئورى کسب قدرت .  نيست
کارگرى مارکسى با قانون به 
. جوش رسيدن آب فرق دارد

چون ھر زمانى که حزب بتواند 
يا بخواھد قدرت را بگيرد 

يعنى نيرو .  امکانش وجود ندارد
داشتن و حتى اکثريت داشتن به 
تنھائى شرط و مجوز گرفتن 

ضد "جھت اطالع .  قدرت نيست
بايد شرايط اجتماعى "  بالنکيستھا

گرفتن قدرت نيز وجود داشته 
 . باشد

 

آيا گرفتن قدرت سياسى تابعى "  
از نفوذ ما در طبقه کارگر است 
و ھر وقت به آن درجه رسيديم 
و ھر وقت ما بخواھيم ميرويم و 
قدرت را ميگيريم؟ به نظر من 

حزبى ميتواند قدرت را .  نه
بگيرد که شعور آن را داشته 

شرايطى را که در آن باشد که 
قدرت آويزان است و قابل گرفتن 

اگر اين .  ، تشخيص بدھداست
ديد را نداشته باشيم ھيچ وقت 

حتى نميتوانيم قدرت را بگيريم، 
اگرنيروى عظيمى از کارگران را 

موارد  .ھم با خود داشته باشيم
زيادى در تاريخ احزاب چپ 
ھست که حتى سمپاتى تمام 
کارگران را با خود داشتند، اگر 
دست به قيام زده بودند کار تمام 

آن کارگرانى .  قيام نکردند.  بود
ھم که با آنھا بودند رفتند و 
رھبرانشان را ھم گرفتند و 

..."اعدام کردند انقالب ". 
منتھا .  اى در جامعه است پديده

در نگرش سازمانى و فکرى 
چپ گفته ميشود که ھر وقت ما 

حزب و قدرت "در دفاع از بحث 
 " ...سياسى و حزب و جامعه

، در صورتی که از کارگران باشد
بخش اقليت ولى اقليت مؤثر و 

اقليِت با صدائى ، بُرائى از کارگران
از کارگران و اقليت فعالى از 

را در جامعه داشته باشد،  کارگران
اگر حزب کمونيست کارگرى حزبى 

اش با  باشد که به اين معنى رابطه
برنامه ، طبقه کارگر محکم است

انقالبى دارد و نفوذش را در 
ھائى به حدى رسانده است که  دوره

در سطح اجتماعى و در متن عالم 
سياست به صورت يکى از 
بازيگران اصلى صحنه سياست در 

اگر اين حزب اين شّم و  آمده باشد
را داشته باشد که شرايطى را که 
بحث قدرت سياسى در جامعه باز 
شده است و به موضوع جدال 
اجتماعى تبديل شده است، 
تشخيص دھد، آنگاه ميتواند قدرت 

در غير .  سياسى را بگيرد
 .اينصورت نميتواند قدرت را بگيرد

و اين   .محتوم نيستسرنوشت ما 
را قبال در کنگره ديگری گفته ام و 
اين ھم ظاھرا يکی از کفرھايی 

برای اينکه .  است که گفته ام
. مساله را به گردن ما می اندازد

جالب بودن مسأله ھم در ھمين 
. محتوم نبودن سرنوشت ماست

بستگى به پراتيک ما، شعور ما، 
قدرت تشخيص ما و بستگى به 
فاکتور تصميم و اراده آگاھانه ما 
در دوران ھائى دارد که فرصت 
کسب قدرت به روى ما باز 

 ".ميشود

 

رضا مقدم و چپ   -ايرج آذرين
اينھا تصوير .  سنتى با ھمين مخالفند

و شروط روشن منصور حکمت را 
گرفتن قدرت بدون طبقه "به 
با وجدان راحت ارتقا داده  "کارگر
اما تئورى اينھا چيست؟ تئورى !  اند

اينھا ھمان تئورى شرايط تدريجى 
. و تبديل شدن به اکثريت طبقه است

تا چه وقت؟ چگونه؟ با کدام 
سياستھا؟ در چه شرايط معينى؟ 

" پاسخ"تنھا .  اينھا پاسخ ندارند
تاکنون داده شده اينست که کارگران 
. پشت بخشى از بورژوازى برويد

اين ھم براستى خطى ضد کارگرى 
و عميقا دست راستى است که پشت 

٩٠شماره   
آماده شديم، ميرويم قدرت را 

ولى تئورى مارکسيستى .  ميگيريم
ميگويد که جامعه بايد وارد 

اى از تحوالت انقالبى شده  دوره
باشد تا ما بتوانيم در تغيير جامعه 

اى که  جامعه.  دخالت کنيم
نميخواھد تغيير کند، با ساتور 
دست کارگری را که به طرف 
قدرت ميرود، قطع ميکند، ھر 
. اندازه ھم که متشکل باشد

نميشود يک صبح آرام از خواب 
ام  بلند بشوى و بگوئى من آماده

قدرت را بگيرم، خود جامعه در 
چنان شرايطى اجازه قدرت گرفتن 

تالطم انقالبى، .  را به شما نميدھد
اعتالی سياسى، وجود يک تناقض 
در دل جامعه که طبقات را به 
مبارزه با ھمديگر ميکشاند و 

اى که در آن ميشود  مقاطع ويژه
قدرت را گرفت، از عوامل تعيين 
کننده ای ھستند که در بحث حزب 

   ".و قدرت سياسى تأثير ميگذارند

 

برخورد منصور حکمت به مسئله 
قدرت عميقا مارکسيستى است و 

چپ سنتى و "  بالنکيستى"برچسپ 
مقدم چادرى است که   -آذرين

برسر مواضع راست و غير 
و تازه .  انقالبى شان کشيده اند
اقليت طبقه -بحث برسر اکثريت

يک ژست از موضع دمکراسى 
بقول منصور .  ليبرالى است

حکمت قدرت سياسى معنى گذار 
از تفسير جھان به تغيير جھان 
است و چھارچوب اجتماعى و 
طبقاتى مارکسى آن ھم اينجا بدون 

معضل آقايان ھمان .  ابھام است
سياستى است که نتيجه عملى اش 
اينست که فعال نوبت تاريخى طبقه 

اگر اکثريت .  کارگر نرسيده است
طبقه ھم بسيج شود بھانه ديگرى 

اين کار ھمه مفسران .  مى آورند
جھان و فالسفه و حکيم باشى ھاى 

سياست  ،سوسياليست است
. کمونيسم انقالبى و لنينى نيست

اينھا قيام و انقالب و شرايط 
قدرتگيرى را با تعداد آراى 
صندوق ھاى انتخابات اشتباه 

منصور حکمت عليه اين .  ميگيرند
تئورى تدريجى و آمارى و پاسيف 

 ميگويد؛ 

 

يک حزب کارگرى با وجود اينکه "
در ميان کارگران در اقليت است، 

ميتواند در 
٢١صفحه   
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اى،  لحظات تاريخى تعيين کننده
حرکت اکثريت طبقه کارگر را 
شکل بدھد، قيام کند و قدرت را 
بگيرد و نگھدارد و اصال از اين 
طريق ميشود به اکثريت تبديل 

به نظر من اين کار را .  شود
بايد اين طور باشد و .  ميشود کرد

گر نه به ھر کسى، به ھر استاد 
دانشگاھى که سوسياليسم را 
خوانده است و ميگويد اين کار با 

ام جور در  چيزى که خوانده
نميآيد و يا ھر چپى که ظاھرا از 
استالينيسم درس گرفته است و 
به ما ميگويد شما در ميان طبقه 

اى ھستيد  کارگر يک اقليت ويژه
و حق نداريد به قدرت دست 

تئورى ببريد، جوابم اين است که 
جوابم .  ما از اول اينھا نبوده است

ما ھيچ وقت در :  اين خواھد بود
غياب يک حرکت انقالبى، 
نميتوانيم اکثريت طبقه را به 
خودمان جلب کنيم، ھيچ وقت 

اقليت انقالبى و .  نميتوانيم
کمونيستى طبقه بايد گامھائى را 
در مبارزه اجتماعى بر دارد که 
باعث شود اکثريت طبقه به آن 

اگر در ھيچ جا، جاى  .بپيوندد
پائى نداريد، ھيچ دليلى وجود 
. ندارد که کسى به شما بپيوندد

ھيچ کس دليلى ندارد به حزبى 
بپيوندد که برنامه خاصى براى 

توده مردم به .  کار مھمى ندارد
کسانى ميپيوندند که برنامه 
. خاصى براى تغيير جامعه دارند

توده طبقه کارگر وقتى شما قيام 
را در دستورشان ميگذاريد و بعد 
نميتوانيد از عھده سازماندھى آن 
بر بيآئيد، ميرود به يک حزب 
رفرميست ميپيوندند که حداقل 
ميتواند افزايش دستمزدھا را 

رابطه حزب .  براى آنھا تامين کند
و طبقه با انقالب و اصالحات يک 
رابطه ويژه و کامال انسانى است 
و آن ھم ھر لحظه بھبود اوضاع 
. و بھبود اوضاع زندگى است

حتی اگر شما قويترين حزب ھم 
باشيد وقتی کارگران ببينند که 
قصد نداريد و نميتوانيد به طور 
ابژکتيو حرکتى را سازمان بدھيد 

اى بشود،  که منجر به نتيجه
ميروند به ھمان حزب چپ 

حزب کمونيستى بسمت گرفتن 
قدرت سياسى مستقل از داشتن 

از .  نفوذ کارگرى مطرح ميکند
تبديل شن به پرچمدار   -١:  جمله

چپ افراطى در درون جامعه و 
حزب  ،نماينده قيام کارگرى آتى

پرچمدار اعتراض راديکال 
بخش    -٢کارگرى و مارکسيسم 

فعال، قابل مشاھده و ملموس 
تبديل شدن به  ،اپوزيسيون بودن

يکى از بازيگران اصلى سياست 
بايد حزب آن طبقه   -٣  ،ايران
با روش دوازده مرد ...  باشيم

خبيث نميتوان قدرت را گرفت 
چھارم بايد از خود قدرت   -۴

  .رھبرى نشان داد

 

برخالف جار و جنجالھاى آذرين 
مقدم و شانتاژى که راه انداخته   –

اند و ھر سياست اين و آن را به 
منصور حکمت و اين بحث 

منصور حکمت  ،نسبت ميدھند
براى کسى که سالمت سياسى 
دارد روشن حرف زده و 
ادعاھاى کمپ مشترک 

اين بحث يک سر "  منتقدين"
سوزن حقيقت ندارد و به جعل 

منصور .  صرف متکى است
 حکمت نتيجه ميگيرد که؛

 

بايد شرايطى را فراھم کنيم که " 
بلشويکھا در رھبريشان، در 

شان با طبقه  بافتشان و در رابطه
کارگر روسيه، و ديگر ملزومات 
عنوان شده داشتند تا ما ھم 
بتوانيم در يک بزنگاه تاريخى 
نقش بازى کنيم و قدرت سياسى 
را بگيريم و برنامه مان را اجرا 

 . "کنيم

 

ھمانطور که باالتر اشاره کرديم 
اينھا با لنين و روش لنين مسئله 
دارند و اين موضوع را با دو 

اين .  جعل تالش دارند بپوشانند
" طرفداران طبقه کارگر"

ميگويند اگر حزب کمونيستى 
کارگرى که ميخواھد در 
شرايطى مشابه حزب بلشويک 
قدرت را از دست بورژوازى 

! است"  بالنکيست"دربياورد 
تحليل "  چپ"بالنکيسم اسم رمز 

مفسرين دست راستى سى ان ان 
و ژورناليستھاى است که 

بوده "  لنين کودتاچى"ميگويند 

حزب و قدرت "در دفاع از بحث 
 " ...سياسى و حزب و جامعه

بورژوائى رأى ميدھند که اقال 
ھا را  ميتواند جلو کنسرواتيو

بگيرد، از حداقل معيشت دفاع کند، 
يا طب و بھداشت را رايگان 

  .نگھدارد

 

تا اينجا روشن است که جار و 
مقدم و ديگران پوچ –جنجال آذرين 

کمونيسم منصور .  تر از پوچ است
حکمت بروشنى مرزش را اول با 
کسانى است که اصوال قائل نيستند 
حزب سياسى کمونيستى براى 
قدرت گام بردارد حتى اگر 

و  ،کارگران ھم با آن حزب باشند
دوم با کسانى امثال آذرين است که 
ظاھرا قدرت گرفتن حزب را نفى 
نميکنند اما ميگويند بايد اکثريت 
. طبقه کارگر را با خود داشته باشيد

منصور حکمت سر ھمين تئورى 
آذرين   –ضد لنينى با امثال مقدم 

قدرتگيرى حزب "مسئله دارد و نه 
 ".بدون طبقه کارگر

 

در مورد سرنگونى حکومت 
اسالمى مسئله حتى ازاين ھم 

کسى که ميگويد .  روشنتر است
نبايد با ھر اقليتى رژيم اسالمى را 
سرنگون کرد دارد تلويحا حکومت 
تماما نامشروع اقليتى ناچيز از 
باندھاى جنايتکار را مشروعيت 

شايد نتوان حکومتھاى .  ميدھد
پارلمانى را که از حمايت فرمال 
اکثريتى به ھر حال برخوردارند با 
نيروى يک اقليت انقالبى سرنگون 
کرد اما اين ديگر در مورد 
جمھورى اسالمى و طالبان و غيره 

اگر اين حکومت .  که صدق نميکند
را با ھر تعداد کارگر و غير کارگر 
بتوان امشب در تھران با رھبرى 
يک نيروى راديکال و کمونيست 
سرنگون کرد نبايد يک لحظه در 

چون فرداى آنروز .  آن ترديد کرد
طبقه کارگر و اردوى آزاديخواھانه 

 . در موقعيت عميقا متفاوتى است

 

منصور حکمت مضاف بر تاکيدات 
اساسى فوق نکات کليدى ديگرى را 
بعنوان شروط براى رفتن يک 

٩٠شماره   
حرف اينھا عليه بحث حزب !  است

و قدرت سياسى با استداللھاى 
 ،بورژوازى ھيچ تفاوتى ندارد

تفاوتى اگر ھست ھمان استداللھا 
را با لعابى صورتى تالش دارند 

به تعدادى "  مارکسيسم"بعنوان 
و البته کسى که اينھا را .  قالب کنند

کارى  ،بپذيرد"  مارکسيسم"بعنوان 
تنھا .  از دست ما ساخته نيست

معلوم ميشود از انقالبيگرى و 
متدولوژى مارکسى ھيچى نفھميده 

اين نوع مارکسيسم .  است
دانشگاھى و انترناسيونال دومى 
ضد لنينى البته تاريخا به وفور 
. وجود داشتند و خواھند داشت

فوقش آقايان ورژن جھان سومى 
 .  ته اين ليست ميشوند

 

حزب و قدرت سياسى و "مبحث 
يک چھارچوب "  حزب جامعه

حزب .  واحد و تفکيک ناپذير است
و قدرت سياسى مبناى برخورد 
احزاب سنت کمونيسم بين الملل 

دورانى که .  کارگرى بودند
کمونيسم و کارگر به دو پديده 

اين سنتى .  متفاوت تبديل نشده بود
اينکه .  مارکسيستى و لنينى است

بعدھا و بدنبال شکست انقالب 
اکتبر احزاب کمونيسم بورژوائى 
با شيوه و تئوريھاى راه رشد غير 

با  ،سرمايه دارى چپ پروسوويت
جنگ دھقانى و جنگ طوالنى 

يا سنت چريک  ،توده اى مائويستى
و يا سنتھاى  ،شھرى و التينى

کودتائى ناسيوناليستھا و افسران 
ارتش به مسئله قدرت ھمراه با ھر 
نيروى ارتجاعى مبادرت 

. بحث ديگرى است ،ورزيدند
کمونيسم کارگرى اما تاريخا 
داراى احزاب قدرتمند کارگرى 
بوده و به ھمين اعتبار و از 
موضع راه حل مستقل طبقه کارگر 
در قلمرو سياست سراسرى و 

 . جنگ قدرت دخالت کرده است

 

بحث حزب و جامعه ھم جديد 
نيست بلکه سنتى است که کمونيسم 

اينکه .  بين الملل داشته است
کمونيستھا شخصيت معتبر جنبش 
خودشان و سياست سراسرى 

افراد سرشناس نه فقط در  ،بودند
ميان طبقه کارگر و محافل 
کمونيست بلکه در زمره افراد 
مشھور سياسى در مقياس کشورى 

و بين المللى 
٢۴صفحه   
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يادداشت تاکيدی فشرده  ينھدف ا
بر مولفه ھای اصلی سبک کار 
کمونيسم کارگری در اعتصاب و 
. آکسيون اعتراضی معلمان است
. به مسائل متعددی بايد پاسخ داد

عوامل شکل گيری اعتصاب 
معلمان کدامھا ھستند؟ تاٽير 
فاکتورھای سياسی چگونه بود؟ 
ارزيابی ما از نقش و جايگاه 
کانون صنفی معلمان چيست؟ 
سياست تشکيالتی و سياسی ما در 
قبال کانون صنفی معلمان چه بايد 
باشد؟ ملزومات پيشبرد موفق يک 
اعتصاب در چنين ابعادی کدامند؟ 
دخالت کمونيسم کارگری در 
آکسيونھای کارگری مستلزم چه 

 عواملی است؟ 
 

 شکل گيری اعتصاب

چه عواملی کانون صنفی معلمان 
را وادار به فراخوان اعتصاب 

اسفند  ٥سراسری معلمان در 
کرد؟ در درجه اول بايد به 
وضعيت مشقت بار زندگی 

اکٽريت عظيم .  معلمان اشاره کرد
بيش از يک ميليون معلم در 
 ،شرايطی سخت و زير خط فقر

زندگی  ،ھزار تومان در ماه ٧٨٠
آمار دقيق نيست اما حاکی .  ميکنند

از آن است که متوسط دستمزد 
معلمان حدود دويست و پنجاه 

 ،اضافه کاری.  ھزار تومان است
تدريس خصوصی و دو شغله 
بودن به يک روش عادی زندگی 
اين بخش از جامعه تبديل شده 

تبعيض جنسيتی و نابرابری .  است
در دستمزد معلمان زن و مرد در 
قبال کار مشابه نيز از ويژگی 
. ھای شرايط کاری معلمان است

بخش وسيعی از معلمان بصورت 
در آمد .  حق التدريسی کار ميکنند

بيمه و مزايای .  ٽابتی ندارند
معلمان در زمره .  روشنی ندارند

اقشار فقير و زحتمکش جامعه 
اما کارشان  ،کار ميکنند.  ھستند

تامين کننده معاش زندگيشان 
بازنشستگی .  تامينی ندارند.  نيست

مترادف زندگی در دوران 
. پايان زندگی نيست"  طاليی"

نيروھای اين گرايش از حاکميت 
اين واقعيت نيز .  اسالمی است

در واکنش غلط برخی از 
در برخورد به "  چپ"گرايشات 

اعتصاب معلمان قابل مشاھده 
گرايشاتی که نظر به اھداف .  بود

" کانون صنفی معلمان"سياسی 
از شرکت و مداخله و تاٽير 
گذاری در اين اعتراض اجتناب 

کانون صنفی "اقدام .  ميکردند
به فراخوان اعتصاب "  معلمان

سراسری معلمان را در چنين 
اما .  چھارچوبی بايد ارزيابی کرد

. اين سياست بازی با آتش است
از اين رو بسرعت و با اولين 
وعده ھای احمدی نژاد پاپس 
. کشيدند و به اتاق انتظار رفتند

فراخوان به تعليق اعتصاب 
و مسئوليت عدم توجه .  دادند

بخشھايی از معلمان به اين 
فراخوان ارتجاعی را به علت 
اينکه فراخوان کانون از رسانه 

به عھده  ،ھای دولتی پخش نشد
؟ اما اين گوشه !دولت گذاشتند

کانون صنفی "ای از کارنامه 
  .است" معلمان

 

سياست ما در قبال کانون صنفی 
 معلمان

کانون صنفی معلمان تشکل 
. مستقل و توده ای معلمان نيست

يک تشکل توده .  سنديکا نيست
ای اما با سياستھای راست و 

منعکس کننده .  رفرميستی نيست
اراده مستقل توده ھای معلم 

انجمنھای "چيزی شبيه .  نيست
اما از "  خانه کارگر"و "  اسالمی

يک .  جنس دوم خردادی آن است
جريان ملتزم به حکومت اسالمی 

جريانی .  و ارتجاع حاکم است
از نوع دفتر .  اسالمی است

تحکيم وحدت و انجمنھای 
. اسالمی در دانشگاھھا است
. سری به سايت اين جريان بزنيد

بھترين کار در نزد اين جريان 
"نماز به وقت"پس از  جنگ " 

اشتباه فاحشی !  است"  در راه خدا
است اگر اين جريان را حتی با 
سنديکاھای مستقل کارگری 
برابر دانست و يا حتی مقايسه 

يک تشکل مستقل و توده .  کرد
ای کارگری ميتواند راست باشد 

اما اين جريان يک .  يا چپ باشد
تشکل مستقل از حکومت و 
. جريانات حکومتی نيست

منعکس کننده اراده مستقل 

 کمونيسم کارگری
 و اعتراض معلمان 

 على جوادى 

گويی کابوسی است که بايد از آن 
آينده شان از قرار .  اجتناب کرد

عالوه بر .  تيره تر از حالشان است
دخالت  ،اين شرايط سخت کاری

دستگاه مذھب و حکومت اسالمی 
در آموزش و پرورش و تبديل 
معلمان به ابزار حقنه کردن خرافه 
و جھل در ذھن کودکان و 
نوجوانان از جمله مسائل عديده 

به اين .  شرايط کاری معلمان است
شرايط بايد وضعيت مشقت بار 
زندگی و محيط نامناسب آموزش 
کودکان و نوجوانان را نيز اضافه 

مشاھده زندگی درد آور .   کرد
کودکان و نوجوانان مزيد بر علت 

معلمان تاکنون دست به .  است
از .  اعتراضات متعددی زده اند
سھم .  وضعيت موجود ناراضی اند

. خود را از زندگی طلب ميکنند
خواھان يک زندگی انسانی و مرفه 

: مطالباتشان روشن است.  ھستند
خواھان افزايش حقوق و مزايای 

استخدام رسمی معلمان حق  ،خود
از بين بردن ھرگونه  ،التدريسی

تبعيض جنسيتی در شرايط کاری 
خود و ھمچنين کوتاه کردن دست 
. مذھب از سيستم آموزشی ھستند

اما .  اين شرايط ويژه معلمان نيست
اين بخشی از طبقه کارگر است که 
از آگاھی و تشکل پذيری بيشتری 

نقش معلمان در .  برخوردار است
تحوالت جاری و آتی جامعه انکار 

اعتراضات معلمان در .  ناپذير است
سالھای گذشته انعکاس اين 

 .وضعيت ويژه معلمان است

 

" کانون صنفی معلمان"فراخوان 
تنھا پاسخی به اين وضعيت مشقت 

کانون اھداف .  بار معلمان نبود
سياسی ويژه ای را در شرايط 

کانون . "سياسی حاضر دنبال ميکند
يک جريان دوم "  صنفی معلمان
خط حاکم بر اين .  خردادی است

جريان دارای مولفه ھای مشترکی 
با احزاب دوم خردادی و مشخصا 

تالش برای .  حزب مشارکت دارد
بازگشت خاتمی و ميرحسين 
موسوی به گوشه ای از حاکميت 
سياه حکومت اسالمی در عين حال 

از جانب "  وجود"نيازمند نمايش 

٩٠شماره   

ھمانطور که دفتر .  معلمان نيست
تحکيم وحدت چنين موجوديتی 

 ،خانه کارگر نيست ،نيست
. انجمنھای اسالمی مرتجع نيستند

وجود و فعاليت بخشھايی از 
معلمين در اين تشکل خصلت 

از حکومتی به اين "  مستقل"
کانون صنفی .  جريان نمی بخشد

معلمان يک تشکل زرد و ملتزم به 
اين جريان آلترناتيو .  حکومت است

احزاب حکومتی برای سازماندھی 
صفوف معلمان در خدمت 
سياستھای ارتجاعی و اسالمی 

 .احزاب حکومتی است

 

يک تشکل توده ای و مستقل 
کارگری ھم ميتواند دارای سياست 
راست و سنديکاليستی و يا توھم 

سنديکاليسم اساسا چنين .  آميز باشد
اما تفاوت مساله بر .  سياستی است

مستقل از "و "  حکومتی بودن"سر 
"است"  حکومت بودن کانون . 
فاقد چنين ويژگی "  صنفی معلمان

نتيجتا نوع .  و شرايطی است
برخورد ما نيز به اين تشکل در 
 ،زمره برخورد به جريانات دولتی

اعم از جناح راستی يا دوم 
ھر تشکل توده ای .  خردادی است

کارگری مستقل از سياست حاکم 
يک دستاورد طبقه کارگر  ،بر آن

است و ما برای حفظ موجوديت آن 
ما در درون .  تالش ميکنيم

تشکالت مستقل توده ای کارگری 
عليرغم نقدمان به  ،سنديکايی
تالش .  فعاليت ميکنيم ،سنديکاليسم

ميکنيم که سياست راست و 
سنديکاليستی و قانونگرايی آن را 

تالش ميکنيم .  نقد و ايزوله کنيم
خط کمونيسم کارگری را در اين 

ميکوشيم .  تشکالت تقويت کنيم
ساختارھای اين جريانات را ھرچه 
بيشتر به ساختارھای تشکالت 
شورايی و منعکس کننده اراده توده 

کارگر و معلم 
٢٣صفحه   
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اما يک تشکل زرد .  نزديک کنيم
و نيمچه حکومتی را بايد ايزوله 

بايد :  سياست ما روشن است.  کرد
تشکل مستقل توده ھای معلم را 

  .شکل داد
 

سياست کمونيسم کارگری در قبال 
کانون صنفی معلمان و تشکالت 
مشابه نميتواند مشابه سياست ما 
در قبال تشکالت سنديکايی و 

ما از ھر .  مستقل کارگری باشد
دو خشتی که کارگران و معلمان 
روی ھم گذاشته باشند قاطعانه 

ما منتقد سنديکاليسم .  دفاع ميکنيم
سنديکاليسم يک سياست .  ھستيم

اما .  راست و رفرميستی است
سنديکاليسم يک سياست است در 
حالی که سنديکا يک تشکل توده 

کانون صنفی .  ای کارگری است
معلمان تشکلی از جنس سنديکا 

. يک تشکل زرد است.  نيست
سياست ما در اين زمينه تالش 
برای ايجاد تشکل شورايی و 

تشکل توده .  مستقل معلمان است
ای معلمان که منعکس کننده اراده 
. و خواست توده ھای معلم است

چنين تشکلی در حال حاضر تنھا 
ميتواند شورای سراسری معلمان 

تحقق چنين تشکلی منوط به .  باشد
برپايی جنبش مجامع عمومی 
معلمان و سازماندھی اعتراض 
توده ھای معلمان در مراکز متعدد 

سياست ما در اين .  آموزشی است
عرصه تماما مشابه سياست ما در 
قبال ساير بخشھای طبقه کارگر 

مجامع عمومی معلمان .  است
مناسبترين ظرف در برگيرنده 

تشکيل .  توده معلم معترض است
 ،منظم مجامع عمومی معلمان

پيگيری  ،تعيين نمايندگاه معلمان
 ،مطالبات و خواستھای معلمان

مرتبط کردن مجامع عمومی 
 ،معلمان در ھر بخش و منطقه ای

از اقدامات اوليه سازماندھی و 
شکل دادن به شورای سراسری 

کانون صنفی .  معلمان است
معلمان تشکل اعتراضی معلمان 

  .نيست
 

در اينجا بايد به دو گرايش راست 
در قبال اين جريان نيز "  چپ"در 

اعتصاب امری خارج از سوخت 
و ساز جاری ھر اعتراض 

مبتنی بر سيستم .  اجتماعی است
توازن .  کنترل از راه دور است

ميزان قدرت و تشکل  ،قوا
ميزان آگاھی و درجه  ،کارگری

تشکل در مبارزه جايی در اين 
تنھا بايد در .  سبک کار ندارد

نقد اين ".  آتش مبارزه دميد"
نگرش يکی از ملزومات پيشبرد 
و جا انداختن سبک کار کمونيسم 
کارگری در عرصه اجتماعی 

 .است
 

ملزومات پيشروی يک اعتصاب 
 سراسری

اعتصاب سراسری يک -١
. اعتراض خود انگيخته نيست

اقدامی سازمان يافته و آگاھانه 
در جھت تحقق اھداف اعالم شده 

در بررسی .  و روشنی است
شرايط و ملزومات پيروزی يک 
اعتصاب بايد به مجموعه 

در  ،اقدامات پيش از اعتصاب
دوران اعتصاب و پس از 

در نگرش .  اعتصاب نگريست
پوپوليستی اعتصاب اقدامی در 

گذشته ای .  روز اعتراض است
برای .  آينده ای ھم ندارد.  ندارد

ما کمونيستھای کارگری اما 
اعتصاب دارای ابعاد و معنای 

ھيچ اعتراض .  وسيعتری است
سراسری بدون وجود رھبری 
سراسری و شبکه ای از رھبران 
. عملی نميتواند به پيش برده شود

اعتراض را نميتوان از راه دور 
فضای .  کنترل و ھدايت کرد

سياسی مسلما متاٽر از 
فاکتورھای متعددی از جمله 
ميزان و حجم تبليغات سياسی 

اما اعتصاب اقدامی روی  ،است
وجود .  زمين داغ سياسی است

شبکه ای از رھبرای عملی 
محلی و سراسری شرط اساسی 
پيشروی و پيروزی ھر 

دخالت در ھر .  اعتصابی است
آکسيون کارگری در درجه اول 
قبل از آنکه دخالت از راه دور و 
ماھواره معنی دھد به معنی تاٽير 
گذاری بر سياست و توان 
سازماندھی رھبران عملی و 
تقويت گرايش راديکال و 
سوسياليستی در اين اعتراض 

  .است
 

سياست و ادبيات پوپوليستی 

 کمونيسم کارگری
 ...و اعتراض معلمان  

درخواست .  اشاره مختصری کرد
استعفای مسئولين کانون صنفی 
معلمان از جانب حزب موسوم به 
کمونيست کارگری يک سياست 
راست و رفرميستی و آغشته به 
توھم در قبال اين گرايش دوم 

ھمانطور که مطالبه .  خردادی است
استعفای سران خانه کارگر مطالبه 

اين .  ای راست و رفرميستی است
جريانات را بايد از سر راه توده 
. ھای معلم و کارگر کنار زد

سازماندھی و شکل دادن به تشکل 
. مستقل توده ای معلم تنھا راه است

از طرف ديگر سياستی که کانون 
صنفی معلمان را ھمانند تشکل 
سنديکايی کارگران از جمله 
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 
 ،و يا سنديکای شرکت واحد ميداند

آن عمال "  چپ"عليرغم ظاھر 
سياستی راست و غير کمونيستی 

  .است
 

يک رکن مھم تفاوت سياست و 
نگرش پوپوليستی و کمونيستی در 
سبک کار و چگونگی برخورد به 

در .  اعتراضات اجتماعی است
سيستم پوپوليستی مبارزه اجتماعی 
شکل ايده آليزه شده ای از مبارزه 
است که از قرار به جای طبقات و 
. نيروھای اجتماعی مبارزه ميکنند

سازمان ايدآليزه ميشود و به يک 
. امر و حقيقت در خود تبديل ميشود

فلسفه وجوديش را از خودش 
ربطی به سوخت و ساز .  ميگيرد

طبيعی و عينی جامعه و طبقات 
تشکيالت نقطه شروع .  ندارد

. حقانيت و تعقل و ارزشھا است
ھمه چيز .  ھمه چيز برای سازمان

اين .  در خدمت سازمان پوپوليستی
سياست عام و محور مشترک 
پراتيک و سبک جريانات 

جريان نئو .  پوپوليستی است
پوپوليستی حاکم بر حزب 
کمونيست کارگری مظھر چنين 

در اين نگرش .  سياستی است
مبارزه کمونيستی يک مبارزه 

از .  اجتماعی قائم به ذات نيست
قرار ادامه و شاخه ای از مبارزه 

در اين .  است"  کمونيستی"احزاب 
نگرش اعتصاب آکسيونی نيست 
. که گذشته و حال و آينده ای دارد

مکانيسم دخالت پوپوليسم در 

٩٠شماره   
تصوير ساده انگارانه از رھبری 
اعتراض اجتماعی توسط 
سازمانھای سياسی چپ بدست 

در اين تصوير سازمان .  ميدھد
پوپوليستی شعارھا و تاکتيک 

سياست  ،اعتراض را تعيين ميکند
خود را مبنی بر پيشبرد آکسيون 

و اعتراض  ،اعتراضی بيان ميکند
با کنترل از راه دور و يا از طريق 
ماھواره و بطور غريبی ھدايت 

چنين سناريويی تنھا بر .  ميشود
روی کاغذ قابل اجرا و پياده شدن 

سياست پوپوليستی سياستی .  است
معطوف به سازماندھی ھمه جانبه 

ھدفش تھيه .  اعتراض نيست
برای سازمان "  خبر"و "  گزارش"

در اين چھارچوب .  مربوطه است
جايگزين "  خبرنگار کارگری"
. ميشود"  رھبران عملی کارگری"

اما در دنيای واقعی سوخت و ساز 
و تحرک اعتراضی طبقه به نقش 
رھبران عملی کارگری گره 

کسانی که سرنخ .  خورده است
به .  ماجرا را در دست دارند

. اعتراض سمت و سو ميدھند
. مطالبات را تعيين ميکنند

تاکتيک  ،توازن قوا ،موقعيت
پيشروی و يا عقب نشينی را تعيين 

برای پوپوليسم چنين مولفه .  ميکنند
رھبری .  ھايی کامال بيگانه است

از راه دور و يا ماھواره ای  ،غيبی
جايگزين رھبری عملی و محلی و 

اين دنيای تخيلی .  سراسری ميشود
و شبه واقعی را بايد به عالم تخيلی 
. و معوج پوپوليست ھا واگذار کرد

سياست کمونيسم کارگری از جنس 
واقعيت اين است که .  ديگری است

ھدايت مبارزه و اعتصاب بدون 
بدون رھبران  ،آژيتاتور علنی

عملی و علنی کارگری ممکن 
 .نيست

 

اعتراض معلمان تنھا در شرايطی 
ميتوانست به پيش برده شود که 

شبکه ای  ،رھبران عملی معلمان
از معلمان که مورد اعتماد توده 

در راس اين  ،ھای معلم ھستند
خود را .  اعتراض قرار ميگرفتند

در مقام رھبری اعتصاب قرار 
با جسارت اعالم ميکردند .  ميدادند

حقی "  کانون صنفی معلمان"که 
تعيين .  در تعليق اعتصاب ندارد

زمان و محدوده و دامنه اعتصاب 
امری منوط به اراده مستقل توده 
ھای معلم است که در تجمعات 

ھيچ .  خودشان بايد اتخاذ گردد
نيرويی به نيابت 

٢۴صفحه   



٢۴صفحه   يک دنياى بھتر                     ٩٠شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 کمونيسم کارگری
 ...و اعتراض معلمان  

. از توده معلمان نميتواند برايشان تعيين کند که چه بکنند و چه نکنند
تصميم به چگونگی پيشبرد اعتصاب امری مختص تشکل مستقل 

به ھيچ مرجعی نبايد اجازه داد که تصميمات خود را .  توده ای است
  .جايگزين اراده مستقل و آزاد توده ای کارگر و معلم کند

 

کانون "مساله ديگر چگونگی مقابله با سياست جريان حاکم بر -٢
پيشبرد يک مبارزه موفق منوط به حاشيه ای .  است"  صنفی معلمان

ھدف اين کانون تبديل .  کردن اين گرايش در صفوف معلمان است
اعتراض بر حق معلمان به سکوی پرشی برای جريان ارتجاعی دوم 

اين جريان ميکوشد اعتراض معلمان را وجه المصالحه .  خرداد است
خنٽی کردن .  بند و بستھای جناحھای درون ھيات حاکمه قرار دھد

اين سياست و نگرش يک وظيفه عمومی و دائمی شبکه و محافل 
معلمان راديکال و سوسياليست .  راديکال سوسياليست معلمان است

بايد در مقابل سياستھای .  بايد در راس اعتراض معلمان قرار بگيرند
سياستھا  ،"کانون صنفی معلمان"راست و سازشکارانه و ارتجاعی 

توده معلم بايد .  و مطالبات روشن و راديکال معلمان را قرار داد
  .رھبری علنی و در محل خود را در جلوی صف اعتراضی ببينند

 

عالوه بر اين پيشروی اعتراض معلمان منوط به جلب حمايت -٣
اين مبارزه ای در .  گسترده دانش آموزان و خانواده ھای آنھا است

عين حال بر سر سرنوشت زندگی معلمان و سيستم آموزشی در 
ھر قدم بھبود زندگی و شرايط کار معلمان به معنای .  جامعه است

دست .  پيشروی جامعه در عقب راندن حکومت کٽيف اسالمی است
مذھب و حکومت مذھبی را بايد از زندگی مردم و سيستم آموزشی 

   .کوتاه کرد
 

 در خاتمه 

کانون صنفی معلمان تشکل توده ای :  فراخوان ما به معلمان اين است
انعکاس اراده آزاد و .  نماينده واقعی شما نيست.  و مستقل شما نيست
بيانگر خواستھای عميقا انسانی و برحق شما .  راديکال شما نيست

ايجاد تشکل مستقل و توده ای معلمان در سراسر کشور گام .  نيست
مجامع عمومی خود را در گرماگرم .  اول ھر مبارزه جدی است

. نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنيد.  اعتراضتان شکل دھيد
. شورای نمايندگان معلمان در ھر منطقه و جغرافيايی را شکل دھيد

تصميم راجع به چگونگی پيشبرد اين اعتصاب بايد توسط نمايندگان 
. منتخب مجامع عمومی معلمان در ھر سطح و منطقه ای اتخاد شود

به ھيچ مرجعی اجازه ندھيد تصميمات خود را جايگزين اراده مستقل 
قدرت اعتصاب و اعتراض شما در تجمع و تشکل .  و آزاد شما کنند

از نمايندگان خود .  توطئه ھای دولت را در ھم بشکنيد.  شماست
يک رکن مبارزه برای تحقق خواستھای شما .  قاطعانه دفاع کنيد

خواستھا .  مقابله با تالشھايی است که ميکوشند شما را به کم قانع کنند
مصوبات "و مطالبتتان را به قوانين و لوايح رژيم اسالمی و يا 

چنين گرايشاتی مدافعين حقوق و مطالبات شما .  محدود کنند"  مجلس
پيشبرد موفق مبارزه شما در گرو حاشيه ای کردن .  معلمان نيستند

اين تالشھا و موانع و سازمان دادن به تشکل شورايی مستقل و توده 
 * .ای معلمان است

اينکه مداوما در جدال  ،اينکه روزنامه ھاى پرتيراز و توده اى داشتند.  بودند
اينکه بطور علنى  ،نظرى با جريانات و شخصيتھاى مھم قدرت فائقه بودند

ھرجا که امکان داشتند در ابعاد بزرگ فعاليت سياسى و اجتماعى داشتند 
اين مسائل تنھا براى چپى که در متن شکست کمونيسم در .  امرى جديد نيست

انقالب اکتبر و سلطه قريب يک قرن انواع سوسياليسمھاى غير کارگرى و 
غير مارکسى و اساسا متعلق به طبقات دارا که در حاشيه جامعه زيست 

اين دو بحث .  محسوب نميشود"  سنت فعاليت کمونيستى"سياسى کرده است 
ھدفش آمادگى حزب کمونيست کارگرى براى بودن در صحنه سياست و 
تغيير در روشھاى رھبرى و فعاليت سياسى و تالش براى تامين ملزومات 

استراتژى کمونيستى کارگرى بدون اين .  پيروزى انقالب کمونيستى بود
 .چھارچوب معين و تامين الزامات آن به يک شعار توخالى تبديل ميشود

 

بحث حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه منصور حکمت يک بحث 
اھداف اين بحث تثبيت سنگرھاى جديدى براى .  عميقا مارکسيستى است

کمونيسم ايران بود که ھم دستاوردھاى پيشين را تثبيت ميکرد و ھم سنتھاى 
ملزوماتى که براى تامين اين چھارچوب .  خود اين جنبش را تقويت ميکرد

ھمه دال بر يک حرکت بزرگ براى عبور از سنتھاى چپ  ،پيش بينى ميشد
راديکال و ايدئولوژيک و مکتبى به سنت اجتماعى و کارگرى و مارکسى 

مقدم و ديگران داشتند در باب   -درست در زمانى که امثال آذرين.  بود
 ،مشاعره ميکردند و به تعطيالت سياسى رفته بودند"  جنبش اصالحات"

بحثھاى تئوريک بعدى منصور حکمت ھمه در خدمت روشن کردن 
اين بحثھا .  ملزومات پيروزى کمونيسم و انقالب کارگرى در ايران بود

ھيچوقت بدرستى در حزب بدليل بقاياى ھمين سنتھاى بازدارنده از نظر 
منصور حکمت متاسفانه خودش فرصتى نيافت که تداوم .  عملى پياده نشدند

 .آن را ھدايت و رھبرى کند
 

ھمانطور که در ابتداى مطلب اشاره کرديم کمونيسم کارگرى صورت ظاھر 
ما دالئل واقعى و محاسبات خرد .  بحث اينھا را ھيچوقت قبول نکرد و نميکند

با اينحال اشاره اى به جار و جنجال اينھا در ھمان .  اين واکنشھا را ميشناسيم
صورت ظاھر و مقايسه با آنچه منصور حکمت گفته است صرفا به اين دليل 
بود که نشان دھيم اينھا حتى امانتدار ھم نيستند و به حداقل اصول اخالقى در 

قبل از اينکه اين .  بحث سياسى پايبند نيستند و به حرفشان نميتوان اعتماد کرد
محصول و نتيجه  ،رفتارھا و سياستھاى اينھا از درک کج و کوله ناشى شود

به ھمين اعتبار .  منافعى غير کارگرى و غير انقالبى و غير کمونيستى است
بايد سخنگوى پر آوازه کمونيسم و انقالبيگرى و نماينده مارکسيسم در ايران 
را کوبيد و تحريف کرد تا بتوان براى اين کاالھاى بنجول سياسى بساطى راه 

 . انداخت و خود را مطرح کرد
 

در قسمت بعدى به ديگر تعابير يکجانبه از اين دو بحث مروى خواھيم 
 . داشت

 

 ...ادامه دارد 

حزب و قدرت "در دفاع از بحث 
 " ...سياسى و حزب و جامعه

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
!کمک مالى کنيد  


