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انقالب اکتبر و رھايی زن
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بسيج سياسی  -اجتماعی زنان
ژنوتدل  -بخش دوم
سياوش دانشور
آذر ماجدى

معمای قتل ستار بھشتی
به نظر ميرسد قتل ستار بھشتی کارگر و وبالگ نويس
به معمای پيچيده ای در جمھوری اسالمی تبديل شده
است .نيروھای امنيتی رژيم اسالمی ستار را گرفتند و
زير شکنجه کشتند .حال از ھر سو "تحقيق" برسر
"مسئول قتل" وی آغاز شده است .مجلسيان به نھادھای
دولتی گير داده اند و دولتيھا به قوه قضائيه .قوه قضائيه
خود پيشدستی کرده و سه نفر را در اين رابطه بازداشت
کرده است .از "دادستان" تا فرمانده پليس و فرمانده
نيروی انتظامی ھر يک به سھم خود به بازيگری در اين
ماجرا برای روشن شدن "حقيقت" تبديل شده اند .جنجال
تبليغاتی جاری برسر "حقوق زندانيان" و رويداد قتل
ستار در ميان لفاظی ھای حکومتيھا به داستانھای پليسی
و مھيج شبيه است .آيا ستار را نيروھای "امداد غيبی" و
يا سازمانھای جاسوسی به قتل رسانده اند؟ آيا جمھوری
اسالمی و ارگانھايش در اين ماجرا بی تقصيراند؟ آيا اين
اولين بار است که يک زندانی سياسی زير شکنجه به قتل
ميرسد؟ آيا سابقه قتل و جنايت در اين رژيم کيميا است؟
آيا ستار بھشتی ،اين انسان زحمتکش ،بيش از اعضای
فاميل سران حکومتی پشت اش قرص است؟ اگر
ھيچکدام اينھا موضوعيت ندارد ،چرا ستار بھشتی مثل
استخوانی در گلوی رژيم گير کرده است؟
اين رژيمی است که زمانی نه چندان دور روزانه صدھا
ستار بھشتی را قتل عام ميکرد و باندھای متشکله اش
دسته جمعی از آن دفاع ميکردند .اين رژيمی است که
ھر روز در آن صدھا انسان بداليل مختلف توسط اين و
آن و بيشتر از ھمه توسط اوباش حکومتی به طرق
مختلف به قتل ميرسند و کسی حتی صدايش در نمی آيد.
اين رژيمی است که به تناسب جمعيت اش در جھان
رکورد دار اعدام است و سابقه
صفحه 2

صفحه 3
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جليل بھروزى

 ١۴نوامبر
روز آکسيون و ھمبستگی با کارگران در اروپا
مبارزه عليه سياستھای رياضت کشی در اروپا

يک روز تاريخی در جنبش کارگری اروپا
" ١۴نوامبر روز ھمبستگی و عمل اروپايی"
آذر ماجدی
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معمای
قتل ستار بھشتی ...
جنايتھای دھشتناک را در پرونده خود دارد .واقعيت اينست که
نه جان ستار بھشتی برای اين مدعيان "حقوق زندانی"
ارزشی دارد و نه قتل در زندانھای رژيم اسالمی پديده جديد و
منحصر بفردی در تاريخ اين حکومت است .نه ستار بھشتی و
خانواده اش جزو "خواص" رژيم اسالمی است و نه ستارھا
برای رژيم اسالمی ارزشی دارند.
معمای قتل ستار بھشتی را بايد در وضعيت وخيم رژيم
اسالمی جستجو کرد .دوره ھائی ھستند که رژيمھای
ديکتاتوری در وضعيتی قرار دارند که کمرشان ميتواند با يک فشار
بشکند .رژيم اسالمی در منگنه شديدی قرار دارد .جامعه در وضعيتی
انفجاری است .ھر روز بيکاری و بيماری و نداری تعداد زيادی را درو
ميکند .موقعيت رژيم اسالمی خطير است و تھديد سرنگونی بيش از ھر
زمان تھديدش ميکند .ھر جناح و عنصر شريک در جنايتھای حکومت
تالش دارد مسبب اين اوضاع را طرف مقابل و يا عناصر و باندی از
حکومت معرفی کند .دسته جمعی برای نجات نظام و قربانی عناصر دون
پايه نظام بسيج شده اند .ستار بھشتی زير شکنجه به قتل رسيد اما اگر
صدايش بلندتر از ديگر زندانيانی است که با ھمين روش به قتل

رسيدند ،تنھا مديون تناقضات کنونی جمھوری اسالمی است.
واقعيت اينست که ھيچکدام از مدعيان روشن شدن قتل ستار
بھشتی برای جان وی و ديگر زندانيان سياسی و مردم عادی
در ايران سر سوزنی ارزش قائل نيستند .نتيجه اين "تحقيقات"
نيز سرنوشتی بيش از نتايج "گروھھای تحقيق" در باره
قتلھای زنجيره ای و امثالھم پيدا نخواھد کرد .اين يک نمايش
است .نمايشی مضحک که بازيگرانش ھمان کسانی ھستند که
ستار به قتل رساندند و اکنون ميخواھند از جسد داغان شده
ستار به نفع دعواھای درون حکومتی بھره ببرند .مردم ايران
اما قاتلين را ميشناسند .مردم ايران در پس اين نمايش "کی
بود ،کی بود ،من نبودم" اين واقعيت را ميبينند که توان
سرکوب رژيم اسالمی يعنی تنھا رکن قدرتش به انتھا رسيده
است .اگر قتل ستار بھشتی ،کارگری که روزانه صدھا از ھم
طبقه ای ھايش توسط ھمين حکومت و طبقه سرمايه دار نابود
ميشوند ،ميتواند چنين وحشتی در کل حکومت اسالمی ايجاد
کند ،آنوقت درک اين واقعيت سخت نخواھد بود که عروج
قدرتمند اعتراض کارگری و توده ای در ايران در اوضاع
کنونی حکومت ميتواند چه وضعيتی ايجاد کند .بايد تمھيدات
مضحک و حسابگريھای آخوندی در اين زمينه را به توليد
کنندگان اين نمايش واگذار کرد و در اين رويداد موقعيت وخيم
جمھوری اسالمی را ديد و با عزمی قاطع تر برای ھجوم به
کليت آن آماده شد.
و باالخره پرونده قتل ستار بھشتی به کارنامه سنگين قتل و
جنايت اسالمی در ايران اضافه خواھد شد و روشن شدن آن
نيز در گرو ورق خوردن کل اين کابوس سی و چند ساله
است .تا آنوقت قلب صدھا ميليون انسان تشنه آزادی با
خانواده ستار و ھمه کسانی است که زخم شمشير خونين اين
رژيم تا ابد بر تن شان حک شده است* .
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زنده باد
جنبش عليه فقر و فالکت!
کمونيسم و طبقه کارگر بايد در راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار گيرند .در اين مبارزه يک ھدف
استراتژيک ما خارج کردن کنترل پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط بازار است.
دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بھداشت و سالمتی ،نه
يک امتياز ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه ای ھمگان و ھدف
عمومی ما در اين مبارزه است .ھر انسانی به محض چشم گشودن به
اين جھان بايد از تمامی نيازھای انسانی برخوردار شود .از اينرو
مبارزه برای وادار کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد به اقالم
مورد نياز زندگی مردم و تامين بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر
سياست ماست .ايجاد سازمانھاى توده اى عليه فقر ،برگزارى مجامع
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در محالت کارگرى و فقر زده ،سازمان دادن
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه گرسنگى و فقر ،شرط اساسی پيشبرد
چنين استراتژی و سياستی است.

انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز
ميخواھد و چه چيز نميخواھد .ما خواھان انقالب کارگرى عليه
کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى ھستيم.
ما خواھان انقالب کمونيستى ھستيم که جامعه موجود را از بنياد
دگرگون ميکند!
منصور حکمت

کتاب کنترل کارگرى را از
سايت حزب دريافت و توزيع

يک دنياى بھتر
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انقالب اکتبر و رھايی زنان ٣
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان

ژنوتدل بخش دوم
آذر ماجدی
مقدمه
انقالب اکتبر يکی از مھمترين
لحظات تاريخ جنبش برابری
طلبی زنان است .برای اولين بار
در تاريخ بشريت يک جنبش توده
ای وسيع يک انقالب عظيم ،تعھد
خود را به برابری زن و مرد
اعالم کرد .نظام و دولتی که با
پيروزی اين انقالب تولد يافت ،از
ھمان لحظه نخست به امر رھايی
زنان ھمت گماشت .کليه قوانينی
که نسبت به زنان تبعيضی قائل
می شد ،لغو گرديد .برابری زن و
مرد در کليه عرصه ھای
اجتماعی ،سياسی و اقتصادی
بصورت قانون تصويب شد؛
سازمانی برای پيشبرد اين امر
مھم ايجاد گرديد که وظيفه آگاه
کردن جامعه نسبت به برابری زن
و مرد ،بسيج زنان برای گسترش
ھر چه بيشتر اين حقوق تازه
بدست آمده و امحاء تمامی سنن
عقب مانده و دست و پاگير زنان
را بعھده داشت .تعھد دولت و
نظام جديد صرفا به تصويب
قوانين ختم نمی شد ،پياده کردن
اين امر در عمل يکی از وظايف
مھم آنرا تشکيل می داد.
دستاوردھای اين تجربه آنچنان
عميق و گسترده است که عليرغم
شکست آن در نيمه راه ،نه تنھا
مھر خود را بر جنبش بين المللی
زن ھم دوره خود کوبيد ،بلکه
جنبشی که چند دھه بعد در غرب
شکل گرفت نيز بسيار از آن متاثر
شد .اما اين جنبش در نيمه راه
شکست خورد نه به اين خاطر که
پيشتازان انقالب اکتبر از
جوابگويی به مساله زن عاجز
بودند ،نه به اين خاطر که
سوسياليسم با برابری زنان
خوانايی ندارد ،نه به اين خاطر که

رھبران انقالب و ايدئولوژی
ای که بر انقالب ناظر بود
مطالبات و خواست زنان را
عمومی
جنبش
تابع
سوسياليستی کردند ،بلکه به
اين خاطر که خود جنبش
عمومی و برنامه و اھداف
ناظر بر انقالب شکست
خوردند؛ به يک عبارت،
حکومت کارگری در روسيه
شکست خورد .از اين تجربه و
از تالشھای خستگی ناپذير
فعالين آن بسيار می توان
آموخت .بھمين خاطر در
سالگرد انقالب اکتبر ،در چند
شماره نشريه يک دنيای بھتر
به بررسی و تحليل برخی
جوانب آن خواھيم پرداخت.
***
سبک کار و عرصه ھای
فعاليت ژنوتدل
ستاد مرکزی ژنوتدل در مسکو
مستقر بود و حداقل  ٢٢فعال
حقوق بگير داشت :يک مدير،
معاون ،تعدادی ھمکار و
منشی .مدير يا مسئول ژنوتدل
به دبيرخانه حزب بلشويک
جوابگو بود .وی نه تنھا بر
تمام امور داخلی ژنوتدل
نظارت می کرد ،بلکه تمام
عرصه ھا و مسائلی که بنوعی
به زنان مربوط ميشد در حيطه
مسئوليت ھای او قرار داشت.
بطور مثال مسئول ژنوتدل با
بخش مادران و نوزادان
وزارت بھداشت ،کميسيون
مبارزه با فحشاء ،کومسومول
)سازمان جوانان کمونيست(،
ارگان ھايی که با امور
خواربار و تغذيه ،بيمه،
آموزش و پرورش و رفاه
اجتماعی سر و کار داشتند،

ارتباط بسيار نزديکی داشت.
رھبران زن بلشويک که عھده دار
مسئوليت ھای ديگری بودند ،مانند
"له به دوا" مسئول بخش مادری
وزارت بھداشت ،کروپسکايا مسئول
آموزش و پرورش و ماريا اوليانووا
که مسئوليت ھای ژورناليستی
داشت ،فعاليت ھای خود را با
ژنوتدل مرتبط نگه می داشتند.
باين ترتيب جنبش زنان بلشويک از
حيطه صرف بخش زنان حزب
بسيار فراتر می رفت .سازمان ھای
محلی ژنوتدل در ھر منطقه ای به
کميته ھای حزبی در آن منطقه
مربوط بودند .فعالين ژنوتدل را
زنان حزبی داوطلب تشکيل می
دادند .برای آگاه کردن زنان به
حقوق و مسئوليت ھای جديدشان و
برای بسيج و سازمان دادن آنھا،
ژنوتدل به يک شبکه گسترده
ارتباطی قوی نياز داشت که بويژه
بتواند در ميان زنان روستايی که در
محيط ھای سنتی و دور افتاده و
ايزوله زندگی می کردند ،نفوذ کند.
از آنجا که بيسوادی يک عامل
بازدارنده مھم بود ،ژنوتدل مبارزه
با بيسوادی را بعنوان يکی از
وظايف مھم خود قرار داد .مبارزه
با بيسوادی يکی از کمپين ھای مھم
حزبی و دولت نوين کارگری
محسوب ميشد که لنين بويژه تاکيد
بسياری بر آن داشت .باال رفتن
سطح سواد ميان زنان به ژنوتدل و
از طريق آن به حزب امکان می داد
که به بخش ھای ھر چه وسيعتری
از زنان دسترسی پيدا کند.
خوب است که به چند آمار در
رابطه با درصد بيسوادی در روسيه
تزاری و حدود يک دھه پس از
انقالب توجه کنيم :در سال ١٨٩٧
از کل جمعيت روسيه فقط ،٢٨/۴٪

يعنی کمی بيش از يک چھارم
مردم و تنھا  ١۶/۶٪زنان باسواد
بودند؛ در سال  ١٩٢۶يعنی حدود
 ٩سال پس از انقالب ،عليرغم
شرايط سخت سياسی ،نظامی و
اقتصادی ،دولت شوراھا موفق
شد تا سطح سواد را در ميان کل
جمعيت به  ۵٩/۶٪و برای زنان
تا  ۴٢/٧٪افزايش دھد که در اين
ميان  ٣۵/۴٪زنان روستايی و
 ٧۴٪زنان شھری باسواد
محسوب می شدند.
تبليغ و ترويج
ژنوتدل انتشارات متعددی داشت:
"رابوتنيتسا" ارگان مرکزی آن
بود و "کمونيستکا" ارگان
تئوريک آن محسوب ميشد.
بعالوه ،بولتن ھای داخلی و
نشريات محلی از قبيل "زن
دھقان"" ،نماينده" و "زن
سيبريايی سرخ" را بايد برشمرد.
در مجموع ھجده نشريه زنان
وجود داشت که تيراژ آنھا در سال
 ١٩٣٠به  ۶٧٠ھزار می رسيد.
عالوه بر اين نشريات ،ژنوتدل
کالسيک ھای مارکسيستی درباره
مساله زن را در شکل جزوات
کوچک چاپ کرده و وسيعا به
پخش آن اقدام می کرد .و باالخره
ارگان ھای حزبی ھمه صفحاتی
را به مسائل زنان اختصاص داده
بودند.
اما تبليغات کتبی در کشوری که
بخش اعظم زنان آن بيسواد بودند،
کافی نبود .ژنوتدل "رفتن به ميان
مردم" را بعنوان يک سياست مھم
خود بمنظور دسترسی به توده
زنان و اشاعه آگاھی در ميان
بخش ھای وسيع آنان اتخاذ کرد.
صفحه 4

يک دنياى بھتر

صفحه 4

انقالب اکتبر و رھايی زنان ٣
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان

ژنوتدل بخش دوم ...
استايتز ،مورخ معروف جنبش
زنان در شوروی ،اين چنين
درباره فعاليت ھای ژنوتدل سخن
می گويد:
"تا ھر کجا که خط راه آھن می
رفت ،قطار تبليغاتی ھم به آنجا
سر می کشيد .در مناطق وسيع
گاما و ولگا قايق تبليغاتی بھتر
کار می کرد .در مناطق آسيای
مرکزی "چادر ھای راه پيما"
ستادھای متحرک فعالين ژنوتدل
را تشکيل می داد که به نقاط دور
افتاده برای دسترسی به زنان
ستمديده مسافرت می کردند.
زينويف ،مسئول حزبی منطقه
پطروگراد ،در يک سخنرانی در
سال  ١٩٢٠پيشنھاد نمود که از
آنجا که بيشتر زنان قادر به
خواندن و نوشتن نبودند و به
ابتکار خود ھم در جلسات شرکت
نمی کردند ،حزب می بايد از
طريق ارسال واحدھای تبليغاتی به
حمام ھای عمومی که "زنان
ھميشه در آنجا به غيبت مشغول
بودند" به سراغ آنھا برود .در
شھرھا زنان کمونيست جوان در
ستادھای محلی ژنوتدل که معموال
فقط شامل يک اتاق می شد ،جمع
می شدند تا راھنمايی ھای الزم را
دريافت کنند و سپس به کارخانه
ھا و محالت برای سازماندھی
زنان ،برگزاری ميتينگ و يا
استقرار محل مطالعه رھسپار
ميشدند .در دھات نيز ھمين شکل
کار منتھی با مشکالت بسيار
بيشتر پيش می رفت .در آنطرف
اين شبکه تبليغاتی زن کارگر يا
دھقان قرار داشت که موضوع اين
تجربه وسيع در ارتباطات
اجتماعی بود".
کنفرانس نمايندگان زنان کارگر و
دھقان
برای رھا ساختن زنان الزم بود

که آنھا مستقيما به فعاليت ھای
سياسی  -اجتماعی جذب شوند.
لذا يک مکانيزم بسيار
مبتکرانه بمنظور تحقق اين
ھدف اتخاذ شد" .کنفرانس ھای
نمايندگان زنان کارگر و
دھقان" يا جلسات نمايندگان
بصورت يک مدرسه دائمی در
سياست و آزادی تشکيل شد.
نمايندگان در حوزه ھای
مختلف انتخاباتی توسط زنان
کارگر و دھقان برای يک دوره
کوتاه سه تا شش ماھه انتخاب
می شدند .نسبت نمايندگان
بازاء ھر  ۵کارگر يکی و ھر
 ٢۵دھقان يک نفر بود.
خود پروسه انتخابات نقش
مھمی در سياسی کردن و
ارتقاء آگاھی زنان رنجديده و
زحمتکش بازی ميکرد.
کولونتای در اين رابطه نوشته
است که "وقتی زن مو سفيد
عقب مانده غيرحزبی نماينده
خود را انتخاب می کند،
احساس می کند که يک عمل
سياسی انجام داده است".
نمايندگان در کالس ھا و
جلساتی که تحت نظارت حزب
قرار داشت ،شرکت می کردند
و سپس بعنوان کارآموز در
بخش ھای مختلف فعاليت ھای
عمومی  -اجتماعی ،بطور
مثال کارخانه ھا ،شوراھا،
اتحاديه ھای کارگری و ارگان
ھای خدمات عمومی به فعاليت
می پرداختند.
در اين سيستم آموزشی
نمايندگان در عين حاليکه
چگونگی کارکرد دولت و
ارگان ھای دولتی را فرا می
گرفتند در فعاليت ھای
اجتماعی نيز شرکت می
کردند .معموال نمايندگان در

فعاليت ھای مربوط به رفاه
اجتماعی ،آموزش و پرورش و
امور بھداشتی شرکت می جستند؛ از
جمله ايجاد موسسات نگھداری از
کودکان ،غذاخوری ھای عمومی،
بيمارستان ھا ،خانه ھای مادران و
زايشگاه ھا ،پرورشگاه ھا و
مدارس .بعضا آنھا در فعاليت ھای
ديگری مثل خدمت در دادگاھھای
مردم ،حتی در ظرفيت قاضی بکار
گرفته می شدند .اين نمايندگان در
پايان خدمتشان ھم به ژنوتدل و ھم
به حوزه انتخابيه شان گزارش
ماموريتشان را ارائه می دادند .در
واقع می توان گفت که اين نمايندگان
در يک دوره سه ماھه ھم در نقش
سياستمدار منتخب و ھم در نقش
يک سازماندھنده امور ،در نقش
يک مبلغ و باالخره يک منتقد
خدمت می کردند.
يکی از اھداف اصلی سيستم
کنفرانس ھای نمايندگان دادن
آموزش سياسی به زنان نماينده و
پرورش آنھا برای عھده دار شدن
موقعيت ھای رھبری در دولت بود.
به اين علت ژنوتدل بحق خود برای
تعيين و نظارت بر نوع کارھايی که
به کارآموزان سپرده می شد،
پافشاری می کرد .اين سيستم در
جلب زنان به سياست و حزب نقش
مھمی داشت .موقت بودن نمايندگان
در نظر ژنوتدل يک امتياز مھم اين
سيستم بشمار می آمد .به اين ترتيب
زنان از محيط زيست و کارشان جدا
نمی شدند و می توانستند تجربيات و
آموخته ھايشان را به زنان ديگر
انتقال دھند .کولونتای در رابطه با
يکی از محسنات اين سيستم چنين
گفته است" :زنی که از يک دھکده
پرت و دورافتاده به مسکو رفته
است ،وقتی به ده باز می گردد يک
شخصيت مھم به حساب می آيد .می
توان مطمئن بود که سفر او به يک
واقعه مھم در کل ده بدل ميشود".
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در اين سيستم آموزشی زنان
محروم جامعه آموزش و تجربه و
از ھمه مھمتر اعتماد بنفس الزم
برای درگير شدن در فعاليت ھای
اجتماعی و سياسی را بدست می
آورند.
کل شبکه نمايندگان که يک
سازمان غير حزبی ،توده ای و
داوطلبانه بود يک شيوه برخورد
مبتکرانه و خالق به آموزش
سياسی ،تعليم و تشکل زنان
محسوب می شد .مشکل است به
دقت تعيين کرد چه تعداد زن در
اين فعاليت ھا شرکت کرده اند.
ولی طبق گزارش تشکيالتی
کميته مرکزی به کنگره سيزدھم
حزب در سال  ١٩٢۴تعداد
۴۶٠ھزار نماينده در شھرھا و
 ١٠٠ھزار نماينده در روستاھا
وجود داشت .در سال ١٩٢۶
گزارش شد که تعداد حدود ۶٢٠
ھزار زن در  ۶ھزار کنفرانس در
شھرھا و  ١٢ھزار کنفرانس در
روستاھا شرکت داشته اند و تا
سال  ١٩٢٨تعداد دو ميليون و
پانصد ھزار نفر زن زحمتکش
روستايی و کارگر بعنوان نماينده
خدمت کرده بودند.
ژنوتدل وظيفه خود قرار داده بود
که بر اجرای قوانين حمايت از
کار زنان و کودکان نظارت کند.
در آخر سال  ١٩١٩ژنوتدل
ابالغيه ای صادر کرد که طبق آن
ھر کارخانه و واحد توليدی
موظف بود يک نماينده را در
ھيات بازرسی کارخانه بگمارد تا
وی شرايط کار زنان کارگر را
مورد بازرسی قرار دھد و
اطمينان حاصل کند که قوانين
حمايتی زنان کارگر باجراء در
می آيد .او ھمچنين موظف بود که
در کارخانه جلسات درس و بحث
در مورد شرايط و حقوق کار
تشکيل دھد.
ژنوتدل در عرصه جنگ داخلی
ژنوتدل ھمچنين کمپين وسيعی
برای جلب و بسيج زنان در
فعاليت ھای جنگ داخلی سازمان
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ژنوتدل بخش دوم ...
داد .فعاليت ھای ژنوتدل عمدتا به
کارھای پشت جبھه مربوط ميشد.
زنان در خدمات پزشکی ،در
بخش ھای سياسی ارتش سرخ،
در شبکه ارتباطاتی و در
بريگادھای کار شنبه ھا و يکشنبه
ھا شرکت فعال داشتند .کمپين
ھايی عليه فرار از خدمت
سربازی و عليه بيماری ھای
اپيدميک تشکيل شد .کمک رسانی
به خانواده ھای سربازان ارتش
سرخ و کودکان بی سرپرست يکی
ديگر از عرصه ھای فعاليت
ژنوتدل در دوران جنگ داخلی
بشمار می آمد.
شرکت زنان در فعاليت ھای
مستقيما نظامی و در جبھه ھا و
نقش آنان در فعاليت ھای
پارتيزانی ھيجان زيادی آفريد و
اغلب در رمان ھا مورد ستايش
قرار گرفته است .در موارد
زيادی زنان نقش ھای مھمی در
عرصه فعاليت نظامی داشتند،
بطور مثال در بسيج مردم در دفاع
از پطروگراد؛ اما عموما فعاليت
ھای آنھا به فعاليت ھای پشت
جبھه ای محدود می شد .در اکتبر
 ،١٩٢٠کولونتای اعالم کرد که
حدود  ١٨۵٠زن ارتش سرخ
کشته ،مجروح و يا اسير شده اند.
تنھا،

کودکان

بی

مادران
سرپرست
جنگ ،انقالب و جنگ داخلی پايه
ھای خانواده کھن را متزلزل کرده
بود .ميليونھا مرد برای جنگ
بسيج شده و تعداد زيادی جان خود
را از دست داده بودند .در نتيجه
اين شرايط ،زنان بسياری مجبور
به اداره خانواده ھای خود به
تنھايی بودند .اپيدمی ھا ،قحطی و
تخليه مردم از شھرھای منطقه
جنگی ،نابسامانی ھای اجتماعی
را صد چندان کرده بود .در سال

 ،١٩٢٠کروپسکايا ارزيابی
خود از شرايط اجتماعی و
موقعيت زنان را در نشريه
کمونيستکا به رشته تحرير
درآورد .او نوشت سالھا جنگ
زنان را به موقعيت مستقل
تری سوق داده است؛ روابط
ميان زن و مرد آزادتر و در
ضمن صريحتر و بی تزوير تر
از مناسبات ازدواج بورژوايی
شده است .ولی ھمچنين در
نتيجه مشقات جنگ فحشاء
گسترش بسياری يافته است؛
سقط جنين غيرقانونی که در
موارد بسياری به بيماری و يا
مرگ زنان می انجامد وسيع
شده و صدھا ھزار کودک
بحال خود رھا شده اند.

از زاويه سالمتی زنان نگاه شد و
عليرغم آنکه اذعان شد سقط جنين
يک پديده بسيار ناگوار اجتماعی
است ،اما از آنجا که شرايط
اقتصادی و اجتماعی سخت و
نابسامان بھررو زنان بسياری را به
سقط جنين وادار می کرد ،تصميم
گرفته شد که تا زمانيکه به اين
شرايط سخت و مشقت بار پايان داده
شود و با بقايای فرھنگ و اخالقيات
بورژوايی کامال مبارزه شود ،سقط
جنين بطور رايگان و در
بيمارستانھای دولتی و توسط
پزشک متخصص در اختيار زنان
قرار داده شود .اما انجام آن بطور
خصوصی و برای دريافت پول
غيرقانونی اعالم گرديد و مجرمين
تحت پيگرد قانونی قرار می گرفتند.

کروپسکايا در ادامه توصيف
اين شرايط نابسامان از دولت
خواستار شده بود که سريعا در
جھت کمک به مادران و
کودکان محتاج اقدام نمايد،
خدمات درمانی ،مھدھای
کودک و پروشگاه ھايی که در
آنجا بتوان از کودکان بدرستی
نگھداری کرد را تامين کند.
بخش اعظم اين وجه از فعاليت
ھای دولت ،يعنی سازمان دادن
و ايجاد موسسات عمومی
نگھداری از کودکان و
غذاخوری ھای عمومی و
غيره ھم بعھده ژنوتدل قرار
داشت.

قانونی کردن فحشاء باين صورت
انجام گرفت که قربانيان فحشاء
يعنی فواحش تحت پيگرد قانونی
قرار نمی گرفتند ،اما استفاده از آن
يک جرم محسوب می شد و واسطه
ھا نيز تحت پيگرد قانونی قرار می
گرفتند .ژنوتدل برای مبارزه با
فحشاء مبارزه برای بھبود شرايط
زيست و کار زنان و ھمچنين
مبارزه با اخالقيات بورژوايی را در
دستور خود قرار داد تا به اين
صورت با داليل وجودی و ريشه
ای فحشاء مبارزه شود.

فحشاء و سقط جنين
ژنوتدل ھمچنين با ھمکاری
کميساريای دادگستری و رفاه
اجتماعی بر آن شد که راھی
برای حل مساله فحشاء و
عوارض ناگوار سقط جنين
غيرقانونی بيابد .بعنوان اولين
قدم ،ھر دوی اينھا قانونی
اعالم شد .به مساله سقط جنين

کمونيسم جنگی
نھمين کنگره حزب در سال ١٩٢٠
طرح تروتسکی برای ميليتاريزه
کردن کار را بتصويب رساند .در
اين سالھا جنگ داخلی و فشارھای
دولتھای امپرياليستی ،قحطی و
کمبود مواد اوليه و اساسی مورد
نياز مردم ،محدوديتھای اقتصادی،
سياسی و نظامی بسياری را بر
دوش دولت کارگری جوان و مردم
قرار داده بود .اعالم می شد که
شرايط اضطراری عمال چنين
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طرحھايی را به دولت تحميل
کرده است .بدنبال تصويب اين
طرح از ژنوتدل خواسته شد که
"وظايف توليد" را در الويت
وظايف و فعاليتھای خود قرار
دھد .ژنوتدل در پاسخ به اين
وظيفه مبرم کنفرانس ھای وسيعی
برای زنان غيرحزبی تشکيل داد
که در آنھا چگونگی باالبردن
بارآوری کار ميان زنان کارگر و
دھقان به بحث گذاشته می شد.
در متن اين فعاليتھا ،ژنوتدل
ھمواره بر رعايت کامل حقوق
حمايت از کار زنان و مادران و
بھبود واقعی شرايط زندگی
روزمره زنان تاکيد می کرد.
"سامويلووا" ،يکی از کادرھای
رھبری ژنوتدل ،در نوشته ای
تاکيد کرد که برای باال بردن
بارآوری کار زنان "بايد از منافع
عملی و بالواسطه زنان کارگر
رھسپار شد … .حتی کوچکترين
بھبود در شرايط زندگی آنھا
بھترين تبليغ برای توليد است که
بارآوری کار را بيشتر از پنجاه
سخنرانی آتشين باال خواھد برد".
سامويلووا اصرار داشت که ھر
يک از اين کنفرانس ھا با پروژه
ھای "کمک بخود" که کليه
اعضای کنفرانس در آن شرکت
می کردند ،خاتمه يابد .ھدف از
اين پروژه ھا درگير کردن زنان
در فعاليت ھايی بود که بمنظور
بھبود وضع زيست و کارشان
طرح ريزی می شد .خود او يک
نمونه از استانی را يادآور شد که
در آنجا کنفرانس زنان  ٣٨مھد
کودک برای کودکان زنان دھقان
که پيش از اين بقول سامويلووا
"از مھد کودک مثل طاعون
وحشت داشتند" ايجاد کرده بود.
ژنوتدل ھمواره حتی در اين
موکدا
اضطراری
شرايط
خواستار بود که قوانين حمايتی
کار بايد رعايت شود .نمايندگان
ژنوتدل به ارگانھای دولتی مسئول
کار موظف ھمگانی اعزام می
شدند تا بر اجرای اين قوانين
نظارت کنند .آنھا موظف بودند که
صفحه 6
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انقالب اکتبر و رھايی زنان ٣
بسيج سياسی  -اجتماعی زنان

ژنوتدل بخش دوم ...
ھر نوع تجاوز از اين قوانين را
گزارش کنند .کولونتای بخصوص
بر اين وجه از فعاليتھای ژنوتدل
که خود پيش از اين آنرا
"آژيتاسيون از طريق عمل"
خوانده بود ،تاکيد بسيار داشت.
کولونتای مھمترين اھداف و
مسئوليتھای ژنوتدل را در طرحی
که به کنگره سراسری فعالين
ژنوتدل ارائه کرد ،باين صورت
فرموله نمود:
"بخشھای زنان در فعاليت شان
بايد از اين موضع رھسپار شوند
که سازمان و جنبش زنان و
مردان کارگر يکی و غيرقابل
تجزيه است .ولی اين بخشھا بايد
استقالل خود را از اين نظر حفظ
کنند که وظايف و اقدامات خالق
به حزب معرفی کنند؛ ھدف واقعی
و کامل رھايی زنان را ارتقاء
دھند و در ھمان زمان بعنوان
نمايندگان اين قشر ،از منافع زنان
که سالمت و شادابی نسلھای آينده
عمدتا به آنھا بستگی دارد ،حمايت
کنند".
در واقع اين طرح کولونتای تاکيد
می کرد که اصلی ترين وظيفه
ژنوتدل تبديل شدن به نماينده منافع
زنان درون حزب و دولت است.
اين طرح توسط کنگره بتصويب
رسيد .اما خود کولونتای از
مسئوليت در ژنوتدل به فعاليتھای
ديپلماتيک در خارج کشور منتقل
شد.
نپ
آغاز سياست نوين اقتصادی )نپ(
در اوايل سال  ١٩٢١شرايط
جديدی را در مقابل ژنوتدل قرار
داد .مسائل و معضالت جديدی
مطرح شد .جدی ترين آنھا رشد
وسيع بيکاری ميان زنان بود .يکی
از اھداف نپ افرايش بارآوری و

سودآوری موسسات دولتی بود
که در نتيجه اين سياست صدھا
ھزار کارگر ساده بيکار شدند.
ھمزمان با اين مساله ارتش
سرخ از حالت بسيج جنگی
خارج شد و ھزارھا مرد بيکار
ھم به بازار کار وارد شدند.
اين دو فاکتور تاثير بسيار
مھمی بر اشتغال زنان داشت.
ژنوتدل عليه اين شرايط ھشدار
داد و مقاالت متعددی در دفاع
از کار زنان و در انتقاد از اين
شرايط ھرج و مرج در
کمونيستکا منتشر کرد.
کمونيستکا در اين باره می
نوشت که زنان بيشماری را
بدون در نظر گرفتن شرايط
شان و بدون در نظر گرفتن
عواقب اجتماعی و سياسی
چنين اقدامی بيکار می کنند.
بطور مثال در صنايع غذايی
تقريبا تمام کسانی که بيکار
شده بودند زن بودند.
کمونيستکا اين را "اخراج
بدون دليل زنان" توصيف کرد
که بر ھيچ مالحظه قابل دفاع
اقتصادی ،اجتماعی و يا
سياسی استوار نبود و تنھا از
تعصبات ريشه می گرفت.
کمونيستکا پيش بينی کرد که
در اقدامات اوليه نپ ،يک سوم
زنان کارگر يعنی حدود ٩٠٠
ھزار زن شغل خود را از
دست می دھند.
از آنجا که کارگران ساده يا
غير ماھر اولين دسته از
کارگرانی بودند که شغل خود
را از دست می دادند و زنان
کارگر عمدتا جزء اين دسته از
کارگران محسوب می شدند،
ژنوتدل جلساتی از زنان کارگر
سازمان داد که طی آنھا مھارت
ھايی که برای رشته ھای

مختلف الزم بود به آنھا آموزش داده
می شد .ژنوتدل تالش می کرد که
راھھايی برای ارتقاء مھارت و
تخصص زنان پيدا کند .ھمچنين
جمع ھايی از زنان کارگر بيکار
سازمان می داد که در آنھا زنان به
خياطی يا بافندگی با ھدف فروش
محصول کارشان مشغول می شدند.
موقعيت رفاھی زنان با توجه به
بيکاری وسيع و ھمچنين به اين دليل
که دولت بودجه رفاه اجتماعی و
اموری از قبيل پروشگاھھا،
زايشگاھھا ،مھدھای کودک و
خدمات اجتماعی ديگری را که در
وھله اول به زنان مربوط می شد
بميزان قابل توجھی کاھش داده بود،
بسيار وخيم بود.
شرايط اقتصادی و اجتماعی دوران
نپ بر تمام جوانب برنامه ژنوتدل
برای رھايی زنان ،تاثيرات
زيانباری گذاشت .بيکاری وسيع
ميان زنان ،از يکسو منجر به رشد
فحشاء شده بود و از سوی ديگر
زنان بسياری را دوباره به کنج خانه
فرستاده بود .ديگر اصل دستمزد
برابر در مقابل کار برابر و قوانين
حمايتی از کار زنان حتی در
موسسات دولتی ھم بدرستی رعايت
نمی شد .در موسسات خصوصی
پراکنده که در ھمه جا مثل قارچ می
روئيدند و سود تنھا محرکشان بود،
اشکالی از استثمار کار زنان بطور
مخفيانه اعمال می شد که از زمان
انقالب بی نظير بود .کاھش حمايت
دولتی از برنامه ھای رفاه
اجتماعی ،ژنوتدل را مجبور ساخت
که راھھای ديگری برای تامين
خدمات اجتماعی برای زنان بيابد.
بدين ترتيب ژنوتدل به کمک اتحاديه
ھای کارگری ،تعاونی ھا و جمعيت
ھای کمک متقابل پروژه ھايی تحت
عنوان کمک بخود برای زنان
سازمان داد.

شماره 280
در ژانويه  ،١٩٢٣ژنوتدل چاپ
مجدد رابوتنيتسا را که در سال
 ١٩١٨بعلت کمبود کاغذ متوقف
شده بود ،از سر گرفت .ژنوتدل
در بحث و پلميک ھايش بيش از
ھر زمان ديگر بر اھميت بھبود
زندگی روزمره زنان ،بعنوان
يک وظيفه مھم تاکيد می کرد و
زندگی
کردن
"اجتماعی
روزمره" را بعنوان يک شعار
مھم روز جھانی زن در ھمين
سال انتخاب کرد.
ژنوتدل در دستيابی به اين ھدف
با مشکالت عظيمی روبرو بود.
در مارس  ١٩٢٣زنان نزديک به
 ۵٩٪بيکاران در پطروگراد و
 ۶٣٪بيکاران در مرکز نساجی
در "ايوانو  -وز  -نسه نسک" را
تشکيل می دادند ٨٠ .تا ٩۵
درصد بيکاران در صنعت نساجی
مسکو ،پطروگراد و ايوانو  -وز
 نسه نسک را زنان می ساختند.به ھمت ژنوتدل کميساريای کار
بخشنامه ای صادر کرد که طی
آن اعالم شده بود در مواردی که
مردان و زنان از يک مھارت
برخوردارند ،زنان نبايد جزء
اولين کسانی باشند که اخراج می
شوند .بر مساله سھميه بندی
مشاغل برای حفظ مشاغل زنان
ھم تعمق شد ولی بنظر ژنوتدل
اين امر امکانپذير نبود .استفاده از
کار زنان حتی نزد برخی از
اعضای حزب ،با توجه به اصل
دستمزد برابر و حقوق ويژه
حمايتی از زنان ،مقرون به
صرفه نبود.
در نتيجه ژنوتدل در عرصه
حقوق حمايتی از کار زنان
مجبور به عقب نشينی شد و
باالخره در سال  ١٩٢۴با لغو
قانون ممنوعيت کار شبانه برای
زنان موافقت نمود تا بدين ترتيب
کارفرمايان بھانه کمتری برای
اخراج زنان داشته باشند.
ادامه دارد ...
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شماره 280

سوسيال دمكراسی از نوع ايرانی!
در حاشيه "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دھی تشکل بزرگ چپ"
جليل بھروزى
اخيرا سه جريان به اصطالح
اپوزيسيون فراخوانی را امضا
كردند جھت شكل دھی تشكل
بزرگ چپ دمكرات و
سوسياليست كه خالی از فايده
نيست تا نگاھی بدان انداخت و
شالوده سوسيال دمكراسی نوع
ايرانی و شايد "جھان سومی"
را بھتر شناخت .در اين جا
كاری به تاريخ سازمانھای
فراخوان دھنده )كه شامل اتحاد
فدائيان خلق ايران ،سازمان
فدائيان خلق ايران )اكثريت( و
شواری موقت سوسياليستھای
چپ ايران است( نداريم چرا كه
شناخته شده اند و درجه
وفاداری شان به امر كارگر و
مردم شھره عام و خاص است.
اما مبانی برنامه ای را كه در
اين فراخوان آورده اند را بايد
يكبار ديگر نقد و افشا كرد و
سترونی آن را نشان داد و
ھدف اساسی را كه با آن دنبال
ميكنند را بايد در مقابل جامعه
گرفت.

ظاھرا پس از چھار سال سر و
كله زدن با ھم اين جريانات به
اين نتيجه رسيده اند كه "امروز
وجود تشکل بزرگ چپ برای
دفاع از آزادی ،دمکراسی،
عدالت اجتماعی و سوسياليسم
و حمايت از منافع و مطالبات
کارگران و مزدبگيران کشور
به يک امر ضرور تبديل شده
است .چپ پراکنده نمی تواند به
اين ضرورت پاسخ گويد .ما
نيازمند چپی ھستيم که امر
آزادی و عدالت اجتماعی را به
ھم پيوند دھد ،از حقوق بشر
دفاع کند و اين باور را اشاعه
دھد که سوسياليسم بدون

دمکراسی شدنی نيست".
بايد گفت دستشان درد نكند
كه حداقل خودشان را قانع
كردند كه بايد از "آزادی،
دمكراسی ،عدالت اجتماعی
و سوسياليسم" دفاع كنند و
اين كه اين با چپ پراكنده
ممكن نيست .خدا ميداند چند
سال ديگر طول خواھد كشيد
كه ديگران را قانع كنند .اين
يك مشخصه به ھر حال
مشخصه تاريخی ھمه
سوسيال دموكراتھای دنيا
است .تحول تدريجی! تبليغ ـ
پروسه! شانس آوردند كه
شرايط ويژه ای است وگرنه
اين قضيه ده سال و شايد ھم
بيست سال طول ميكشيد.

اما اين طرفداران ايجاد "يك
تشكل بزرگ از نيروھای
دمكرات و سوسياليست" چه
پرچمی را بلند كرده اند و
چه اھداف برنامه ای و
سياسی را دنبال ميكنند؟ و
قرار است وحدت حول چه
چيزی را شكل دھند؟ اول از
خودشان بشنويم.

" .١گسست از سيستم
عملکردی
و
فکری
"سوسياليسم واقعا موجود"
که طی چند دھه در شوروی
و تعدادی از کشورھا حاکم
بود و اساس فکری مسلط
در جنبش کمونيستی را
داد.
می
تشکيل
 .٢ما به آزادی،
عدالت
دموکراسی،
اجتماعی و سوسياليسم
باورمنديم و برای تحقق آن

ھا در ايران مبارزه می کنيم .از
نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی
و سوسياليسم با دمکراسی پيوند
عميقی دارند .ما مدافع حقوق
بشر ھستيم و عليه ھر گونه ستم
و تبعيض ملی ،طبقاتی ،جنسی،
نژادی ،مذھبی و عقيدتی مبارزه
میکنيم.
 .٣اعتقاد بر اينکه جمھوری
اسالمی مانع اصلی آزادی،
دموکراسی ،پيشرفت و عدالت
اجتماعی است .از اين رو ھدف
برنامه ای ما رفع اين مانع از
طريق مبارزه مسالمت آميز به
دست مردم و از طريق گسترش
جنبش ھمگانی و استقرار يک
جمھوری دمکراتيک مبتنی بر
جدايی دولت و دين در ايران
است".
تا آنجايی كه تاريخ به يادمان
است اينھا جز خيلی بودند كه تا
آخرين لحظه به "سوسياليسم
واقعا موجود" وفادار ماندند و
ھر جريانی را كه بدان نقد داشت
و يا حتی ايرادی ،تكفير كردند و
بر عليه شان ھر كاری از دست
شان برآمد انجام دادند .ثانيا
مرزبندی با "تفكر سوسياليسم
موجود" ديگر مرز ھيچ كس با
ھيچ جريانی نيست .حتی
"سوسياليسم واقعا موجود" ديگر
خودش را ھم قبول ندارد .اما اگر
منظورشان برنامه ،سياست و
تاكتيك جريانات منسوب به
طرفداران سوسياليسم موجود
است ،خود مطالبات موجود در
اين فراخوان چكيده برنامه و
سياست آن جريانات است .به اين
معنی ھيچ گسستی صورت
نگرفته است .البته اينھا بايد ھر
روز مرز كذايی با آن "سيستم

فكری و عملی" بكشند تا شايد
كفاره گناھان گذشته شان نزد
ديگر جرياناتی كه خود را
دموكرات و سوسياليست
ميخوانند پس داده باشند!

در بند دوم مطالباتشان آورده
اند كه ما به آزادی،
دموكراسی ،عدالت اجتماعی و
سوسياليسم باورمنديم .اوال
آزادی و دمكراسی خود دو
مقوله و مطالبه كامال متمايز
است .دمكراسی ھمانی است
كه در كشورھای اروپايی و
آمريكايی در جريان است كه
در بھترين حالت دادن امكان به
طبقه كارگر و جامعه برای
انتخاب بين بد و بدتر از ميان
احزاب طبقات مسلط و
استثمارگر چيزی ديگری
نيست .دمكراسی اسم رمزی
است برای ايجاد بيشترين
محدوديت در قبال آزاديخواھی
جامعه و حتی درھم شكستن آن
تحت لوای قانون و مجلس و
آنجايی كه اين سالحھا بی تاثير
بودند به زور اسلحه و پليس.
قطعا برای اين جريانات اين
ھمه افق و ھمه آمال شان
است .ولی جنبش كمونيستی
طبقه كارگر كه از زير بته
نيامده است .ما ميدانيم كه حتی
اگر چنين دموكراسی در
كشورھای از نوع ايران به سر
كار آيد چقدر ظرفيت در مقابل
مبارزات كارگران برای حتی
تحقق خواسته ھای رفاھی و
اجتماعی شان دارند .چقدر
ظرفيت در
صفحه 8
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سوسيال دمكراسی از نوع ايرانی!
در حاشيه "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دھی تشکل بزرگ چپ"...
مقابل جنبش برابری طلبانه
زنان ،چقدر تحمل در مقابل
جنبش ھای مترقی و ضد
مذھبی دارند .كودتاھای نظامی
و يا انتخاباتھای سازمان داده
قالبی و از پيش خريده شده
دموكراسی خواھان از نوع
جھانی سومی را كم شاھد نبوده
ايم.

تازه اين ملغمه دمكراسی
خواھی و آزادی خواھی را با
سوسياليسم ھم تلفيق كرده اند.
اينھا فكر ميكنند سوسياليسم
واقعی موجود اساس اشكالش
در اين بوده كه با دموكراسی
ھمراه نبوده است و ظاھرا از
زمان كشف اين علت از ھمه
دموكراسی خواھان دو آتشه تر
شده اند .البته تا آنجايی كه به
سوسيال دموكراسی در غرب
برميگردد ،كارشان اساسا آشتی
دادن بين دمكراسی و
سوسياليسم بوده و تا آنجايی كه
به نقش اين جريانات در حفظ
اساس نظام استثمارگر سرمايه
داری در اين كشورھا
برميگردد ،تا حدی موفق ھم
بودند .اما سوسيال دمكرات
ھای نوع ايرانی شيپور را از
سرگشادش ميزنند .اينھا فكر
ميكنند به صرف رسيدن به اين
درك كه پيوند عميقی ميان
سوسياليسم و دمكراسی است و
قسم خوردن بر سر آن و تالش
برای جذب ديگران حول آن
)شكل دھی تشكل بزرگ
چپ!!( ميتوان ھمان نقش
سوسيال دموكراسی غربی را
ايفا كنند .سوسيال دمكراسی كه
مدتھا است با تھاجم سرمايه
داری به دستاوردھای تاكنونی

طبقه كارگر در كشورھای
به اصطالح سرمايه داری
پيشرفته و يا متروپل و
دريوزگی در مقابل طبقه
سرمايه دار خود از نظر
سياسی مفلوكتر و بی
خاصيت تر از آن است كه
حتی چنين ادعائی را داشته
باشد .بنحوی كه نه تنھا
سوسياليسم را كامال از
برنامه و سياست خود حذف
كرده بلكه حتی نام
سوسياليسم را از سر در
احزابشان برداشته اند و
كامال دموكرات شده و
احزابشان را ھم نيو
دمكرات و غيره ميخوانند.

سوسيال دمكراتھای نوع
ايرانی شايد فكر ميكند يك
جنبش سوسيال دموكراتيك
را ابتدا به ساكن علم ميكنند
و بعد به يك نيروی
اجتماعی در ايران بدل
ميشوند .اين رويايی بيش
نيست اگر عوامفريبی نباشد.
سوسيال دموكراسی در
غرب با اتكا به رفاه
اجتماعی و اريستوكراسی
كارگری توانست بروی
پاھای خود بايستد .نقطه اتكا
نوع ايرانيش چيست؟
سرمايه داری كه بر اسثتمار
مطلق طبقه كارگر و نيروی
كار ارزن استوار است نه
تنھا به سنديكاليسم و
رفرميسم امكان رشد و
گسترش نميدھد بلكه بستر
عينی شكل گيری سوسيال
دمكراسی را نيز خشك كرده
است.

البته اين به اين معنی نيست كه
اينھا آگاھی از زمينه ھا تاريخی
و اجتماعی شكل گيری سوسيال
دموكراسی ندارند .اين به اين
معنی نيست كه نميدانند چقدر
نسخه سياسی شان بدرد جامعه
ای از نوع ايران ميخورد و يا نه.
ھمين كه چھار سال طول كشيد تا
سه گروه خودی را به اين پالتفرم
جلب كنند حتما سر نخ را به
دستشان داده است .بيھوده نيست
كه در ھمان بند مربوطه فورا تا
سطح يك جريان حقوق بشری
عقب مينشينند و خود را مدافع
حقوق بشر ،حقوق اقليتھايی ملی
و مذھبی و ...ميدانند .بدين طريق
جا باز ميشود تا توجيھات الزم
برای فعاليتھای واقعی شان كه
در واقع از اين سطح ھم فراتر
نخواھد رفت ،داشته باشند .جالب
آن كه از نظر آنھا تبعيض ملی
ھم تراز تبعيض طبقاتی است.

بند سوم فراخوان اين ائتالف در
اساس بيان زمينی و واقعی
برنامه شان برای حفظ نظام و
مناسبات موجود و در عين حال
جوھره مماشات اينھا با جمھوری
اسالمی است .طبق اين سياست
جمھوری اسالمی بعنوان يك مانع
قرار است از طريق مسالمت
آميز و گسترش جنبش ھمگانی
مردم رفع شود .اگر در شروع
فراخوان تبليغ -پروسه مبنا است
در خاتمه جنبش -پروسه قاعدتا
بايد اساس باشد .اين يكی حتما
جوھر فلسفه سوسيال دموكراسی
است .قرار است كه حكومت در
ادامه و در پروسه "رفع" شود.
از سرنگونی رژيم حرفی نيست.
صحبت از رفع مانع است .گويا
جمھوری اسالمی نه يك
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حكومت ،نه يك ماشين كشتار
و سركوب و نه يك دستگاه
مخوف كه با اتكا به سپاه،
سازمان امنيت ،ارتش ،پليس،
بسيج و شبكه ھای وسيع
مزدور و جاسوس سرپا ايستاده
است .نه ھمچون يك حكومت
طبقاتی كه تا آخرين رمق برای
ادامه حيات خود سركوب و
كشتار خواھد كرد .بلكه تنھا
يك مانع است ھمچون دھھا
مانع ديگر كه ميتوان بدون قھر
و قيام مسلحانه و درھم شكستن
تمام اركانھای حكومتی اش،
تنھا با گسترش اعتراضات به
كنار زد .اين اگر حماقت نباشد
آشكارا عوامفريبی و خود
شيرينی نزد بخشھای بيرون
پرت شده از حكومت اسالمی
نيست.

حكومتی كه اساسا با اتكا به
قھر و دستگاه متكی به قھرھيچ
شانسی برای ادامه بقا نداشته
توسط سوسيال دموكرات "بعد
از اين" آنچنان تطھير ميشود
كه گويی با يك دولت پارلمانی
از نوع آلمانی آن مواجھه اند
كه توسط يك حزب سوسيال
دموكرات به چالنج كشيده
ميشود تا مكان اش به شكل
مسالمت آميز به يك حزب در
اپوزيسيون واگذار شود!!
ظاھرا مردم در مقابل يك
حكومت متكی بر قھر آشكار
ھيچ سالحی جز جنبش
ھمگانی مسالمت آميز راھی
ندارند.

اين حكم تا ھمين جا توسط
مردمی كه بيش از سی سال با
رژيم اسالمی ھر چند در يك
شرايط نابرابر جنگيدند و ھر
آن مترصد بوده تا آن را به
زير بكشند ،غلط از آب درآمده
است .اگر چه احكام ديگر نزد
كارگر و مردم ھوايی و
ھپروتی است*.
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 ١۴نوامبر
روز آکسيون و ھمبستگی با کارگران در اروپا
مبارزه عليه سياستھای رياضت کشی در اروپا
کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری
اروپا روز  ١۴نوامبر را روز
ھمبستگی کارگران در اروپا در
اعتراض به سياستھای رياضت
اقتصادی اعالم کرده است.
سياستھايی که سطح معيشت
ميليونھا نفر را در اروپا شديدا
کاھش داده است و ھر روزه مورد
حمله بيشتری قرار ميدھد .حزب
اتحاد کمونيسم کارگری از اين
اقدام حمايت ميکند و در ھر جايی
که امکان داشته باشد در
آکسيونھای اعتراضی شرکت
خواھد کرد.

اين حرکت اعتراضی در شرايطی
اتفاق ميافتد که چھره نابود کننده و
واقعی سيستم سرمايه داری و
سياستھای رياضت اقتصادی ھر
چه بيشتر خود را بنمايش
ميگذارد .اين سيستم ھر روزه به
حقوق کارگران حمله ميکند و
شرايط سختر زندگی و شغلی را
به آنھا تحميل ميکند .بيکاری و
فقر در اروپا بيداد ميکند .بيش از
نيمی از جوانان در يونان و
اسپانيا ٢٧٪ ،در قبرس٢/۵٩ ،
ميليون نفر در انگلستان ،و ٣
ميليون در فرانسه بيکار ھستند.
ليست تمامی ندارد و ارقام مشابه
ای شامل تمام کشورھای اروپا
ميشود .طبق آمار رسمی دولتھا،
در کل  ١٨/٢ميليون نفر در اروپا
بيکار ھستند .سياست رياضت
اقتصادی به اين محدود نميشود.
کليه کمکھای ھزينه زندگی کاھش
پيدا کرده اند و نسل جديدی از

فقرا ،بی مسکنان ،معتادين،
بيماران افسرده و کسانی که
خانه و وسايل امرار معاششان
را از دست داده اند و دست به
خودکشی زده اند ،بوجود آمده
است .اين تراژدی در قلب
اروپا است.

سيستم سرمايه داری و دولتھای
محافظ آن تنھا يک راه برای
برون رفت از بحرانی که خود
بانی آن ھستند ميشناسند .و آنھم
تحميل اخراجھای وسيع،
بدبختی ،بی سامانی ،بی
مسکنی ،کاھش دستمزدھا به
طبقه کارگر است .تا زمانی که
سيستم توليدی سرمايه داری پا
برجا است مبارزه بين سرمايه
و نيروی کار ادامه خواھد
داشت .و تا زمانی که سرمايه
حکمفرمايی ميکند بدبختی و
بی حقوقی در جامعه خواھد
بود .کارگران اروپا از بھانه
ھايی که دولتھا و سرمايه
داران ھر روزه به خوردشان
ميدھند خسته شدند .ديگر
حاضر نيستند بشنوند که دولتھا
بانکھا را مقصر اعالم ميکنند
و بانکھا بازار را! ديگر
حالشان از واژه ھايی مثل
بيشتر«،
»نظارت
»کارآرايی«» ،نجات بانکھا از
ورشکتگی« بھم ميخورد.
تغيير
خواھان
کارکران
راديکال و اساسی برای کسب
يک زندگی بھتر ھستند.

ھر شکلی که اين آکسيون اعتراضی
سراسری به خود بگيرد فقط آغاز
کار است .کارگران در اروپا يک
نيروی مھم و اساسی برای ايجاد
تغيير وضعيت سياسی-اقتصادی
ھستند و اين اعتراض ميتواند به
يک اتحاد سيستماتيک و جھانشمول
عليه سرمايه تبديل شود .بحران
اقتصادی کنونی توسط سرمايه و
ھمه ارگانھای محافظ آن ايجاد شده
است .يک آکسيون متحد کارگری
در اروپا پتانسيل اين را دارد که
سرمايه را به مصاف بکشد و پرچم

سوسياليسم را برافرازد.

زنده باد ھمبستگی بين المللی!
آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری!
زنده باد سوسياليسم!

تشکيالت خارج کشور حزب
اتحاد کمونيسم کارگری
نوامبر ٢٠١٢

مرگ بر سرمايه داری!
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران!
زنده باد حکومت کارگری!

يک دنياى بھتر
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يک روز تاريخی در جنبش کارگری اروپا
" ١۴نوامبر روز ھمبستگی و عمل اروپايی"
آذر ماجدی
امروز  ١۴نوامبر به فراخوان
اتحاديه ھای کارگری و با حمايت
سازمان ھا و احزاب چپ و
کمونيست ،ميليون ھا نفر دست به
اعتصاب و راھپيمايی در
شھرھای اروپايی زدند .از مدتی
پيش اتحاديه ھای کارگری روز
 ١۴نوامبر را روز ھمبستگی عليه
سياست ھای رياضت کشی
دولتھای اروپايی و اعتصاب
عمومی خواندند .استقبال از اين
فراخوان ،تاريخی و بی سابقه بود.
بگفته فرناندو توکسو رئيس

شھرھای
گرديد.

مختلف

برگزار

پليس ھستند .پليس وحشيانه با باتون

در اسپانيا ،که يک چھارم
نيروی کار بيکار است و
سياست ھای رياضت کشی،
کاھش دستمزدھا و حقوق
بازنشستگی و افزايش ماليات
بر حقوق کارکنان ميليونھا نفر
را بيخانمان و دچار فقر کرده
است ،بويژه پس از خودکشی
دو نفر ،يک مرد در گرانادا و

به تظاھرات کنندگان در مادريد
حمله ور شد.
در شھر رم ،ايتاليا ،دانش آموزان و
دانشجويان با سنگ به پليس حمله
ور شدند .در ميالن شيشه ھای
حداقل يک بانک توسط تظاھر
کنندگان خرد شد .در يونان تظاھر
کنندگان بنری در دست داشتند که
روی آن نوشته شده بود" :ديگر بس
است!" در اتريش ھم مردم دست به
تظاھرات زدند .در اين تظاھرات

بزرگترين اتحاديه کارگری
اسپانيا ،ھماھنگی بين المللی در
اين روز بيانگر آنست که "ما به
يک لحظه تاريخی در جنبش
اتحاديه ای اروپا می نگريم ".
کارگران در اسپانيا و پرتغال
بشکلی ھماھنگ دست به يک
اعتصاب عمومی زدند ،در اين دو
کشور شبکه اتوبوسرانی ،مترو و
قطار متوقف شد ،بسياری از
پروازھا کنسل گرديد و مدارس
بسته شد .در ايتاليا ،فرانسه،
بلژيک و يونان نيز کارگران دست
به اعتصاب زدند و راھپيمايی در

يک زن در باسک ،پس از
دريافت حکم تخليه خانه شان
از بانک ،مردم بسيار خشمگين
ھستند .يک اعتراض برحق و
گسترده مردم به پرداخت پول
ھای ھنگفت برای نجات بانک
ھا توسط دولت است که مردم
اکنون دارند تاوان آنرا با فقر و
بيخانمانی پس می دھند .اين
وضعيت موجب درگيری ھايی
ميان پليس و تظاھر کنندگان
شد که طبق برخی گزارشات
 ۶٠نفر در اين کشور دستگير
و  ٣۴نفر مجروح گرديدند،
 ١٨نفر از مجروح شدگان

شعار "ما ھمه يونانی ھستيم" شنيده
می شد .در ساير کشورھای ديگر
ھم بنر "ما ھمه يونانی ھستيم" در
ميان تظاھرات بچشم می خورد.

اين روز فقط گوشه ای از ظرفيت
انقالبی طبقه کارگر و مردم
زحمتکش و محروم اروپا را به
نمايش می گذارد .استقبال مردم
از فراخوان اتحاديه ھای کارگری
برای يک حرکت ھماھنگ
ھمبستگی در اعتراض به سياست
ھای رياضت کشی رسانه ھا را
متعجب ساخته است .ميليونھا نفر
در اروپا در اين روز تاريخی
اعتراض و نفرت خود را از

سيستم موجود ،از اختالف
طبقاتی ،از استثمار و سود پرستی
نظام سرمايه داری ،از حکومت
ھای سرمايه
صفحه 11
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که بر اروپا حکم می رانند ،به
روشنی نشان دادند .مردم می دانند
که مسبب اين شرايط ناعادالنه،
اين فقر و بيخانمانی و اين دزدی
عيان سرمايه داران و دولتھايشان،

نيست مشقات را به پايان ببرد.
در شرايط بحران تنھا دو راه
حل در مقابل جامعه موجود
است :يا بورژوازی با حمالت
وحشيانه ،با تحميل فقر و

نظام سرمايه داری است .ليکن
چپ
ايدئولوژی
حاکميت
بورژوايی و غيرکارگری ،مانع

مشقت بسيار به توده مردم خود
را از بحران بيرون می کشد؛
يا طبقه کارگر و کمونيسم

از دست بردن به ريشه مشقات
است .رفرميسم ،دموکراسی و
ناسيوناليسم پاسخ اين چپ
غيرکارگری است .سياست دولتی
کردن بانک ھا و آنچه دموکراسی
مستقيم می خوانند تمام پاسخ اين
چپ است .اما اين پاسخ قادر

کارگری با سازماندھی يک
انقالب اجتماعی نظام سرمايه
داری را واژگون می کنند و
سوسياليسم را بر ويرانه ھای
آن مستقر می سازند .تنھا راه
برون رفت از فقر و مشقت و
دستيابی به يک جامعه آزاد،

شماره 280
برابر و مرفه ،به زير کشيدن
سرمايه داری و برقراری يک
جمھوری سوسياليستی است .بايد
صفوف خود را برای اين نبرد
نھايی آماده سازيم* .
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طبقه کارگر و مذھب
گفتگو با جليل بھروزى
پرسش :آيا شما رابطه مستقيمى
بين مبارزات کارگرى و مبارزه
عليه مذھب ،ميبيند؟
جليل بھروزى :بنظرم خود سوال
را بايد بر قاعده اش گذاشت و
براى اين کار دو مسئله را بايد از
ھم تفکيک کرد و روشن ساخت.
اوال منظور از مبارزات کارگرى
چيست؟ ثانيا آيا صحبت از
مبارزات کارگرى در ايران و کال
کشورھاى که طبقه کارگر با يک
دولت مذھبى مواجھه است و يا
جنبشھاى مذھبى دست باال را در
جامعه دارند ،ميباشد؟ و يا
ميخواھيم رابطه کلى بين مبارزات
کارگران با پديده اى بنام مذھب را
توضيح دھيم؟ من سعى ميکنم اوال
يک تعريف از مبارزات طبقه
کارگر بدھم و بعد شرايط مختلفى
را که اين طبقه بر بستر آن با
پديده مذھب مواجھه است و رابطه
مبارزات اين طبقه با ھر يک از
آن شرايط را توضيح دھم.
اول از ھمه بايد يک تعريف
درست و دقيقى از مبارزه طبقه
کارگران داشت .چرا که کارگر
بعنوان يک کليت و طبقه مبارزه
اش زمينه ھاى مختلفى را دربر
ميگيرد .بنا به تعريفى که انگلس
در مقدمه کتاب جنگھاى دھقانى
ميدھد مبارزه کارگر عليه سرمايه
دارى در سه عرصه سياسى،
تئوريک و اقتصادى  -عملى از
زمانى که کارگر بعنوان يک طبقه
ابراز وجود ميکند ھمزمان به پيش
ميرود .از اين رو وقتى از
مبارزات کارگران صحبت ميکنيم
بايد روشن کنيم که آيا از مبارزه
طبقه کارگر سخن ميگويم و يا از
مبارزات جارى و روزمره
کارگران .البته فکر ميکنم منظور
اين پرسش ،ھمان اولى است .چرا
که تا آنجايى که به مبارزات

جارى کارگران على العموم بر
ميگردد يعنى آن عرصه اى که
انگلس بدان نام اقتصادى-عملى
ميگذارد .ممکن است ھيچ
رابطه بين مبارزات کارگران
و مذھب نتوان يافت و يا
حداکثر رابطه مستقيمى نباشد،
الى اين که مواردى چون ايران
را مد نظر داشته باشيم.
تا آنجايى که به مبارزه طبقه
کارگر برميگردد يعنى مبارزه
اى ھمه جانبه با استثمار و
کارمزدى و ھمه آن شرايطى
که جامعه سرمايه دارى جھت
انقياد اين طبقه بوجود آورده
است و يا بکار ميگيرد ،مذھب
نيز از جمله آن شرايطى است
که طبقه کارگر با آن در جدال
است .در سطح نظرى اين يک
وظيفه دايمى طبقه کارگر است
که به نقد و افشاى مذھب،
خرافات و فرھنگھاى عقب
مانده بپردازد .طبقه کارگر
بعنوان طبقه مدرن نميتواند
نسبت به ھر آن چيزى که
ريشه در تاريج جاھليت بشر
دارد و تحميق آن را تداوم
ميدھد و يا بى ارادگى او را
تجويز ميکند بدون موضع
راديکال و خالف جريان باشد
و در عين حال بتواند به
سرنوشت بشر و رھايى او
فکر کند و يا در آن جھت اقدام
کند .تا ھمين سطح پيشرفت
مدرنيزم در عرصه فرھنگ و
حقوق انسانھا و يا تضمين عدم
دخالت گسترده مذھب در
زندگى بشريت مرھون رشادتھا
و جدالھاى فکرى ،فرھنگى،
سياسى اين طبقه است .و گرنه
بورژوازى از ھمان فرداى
انقالب فرانسه در تقالى پاره
کردن افسار مذھب بود و در
دنياى معاصر ھم به عينه شاھد

آن ھستيم که چگونه حتى افسار
طبقه خود را ھم به اين پديده شوم
سپرده است .تاريخا اين بعد از
مبارزه يعنى دفاع از مدرنيزم و
ترقى خواھى جزئى از مبارزه
حزب سياسى طبقه کارگر بوده
است .بنحوى که يک مشخصه
اساساى جنبش کمونيستى خصلت
ضد مذھبى آن است .به اين اعتبار
مبارزه طبقه کارگر عليه مذھب يک
رابطه مستقيم دارد .فکر ميکنم اگر
مسئله را بدين گونه ببينيم يعنى
رابطه مبارزه طبقه کارگر با
مذھب ،سوال شما ھم تصحيح
ميشود و ھم پاسخ درست خواھد
گرفت.
در سطحى خيلى مشخص تر آنجا
که مذھب به يک عامل بازدارنده
جھت اعتالى جنبش اين طبقه گردد
و يا موجب چند دستگى در صفوف
کارگران و يا رخوت در مبارزات
آن ،وظيفه پيشروان طبقه کارگر و
حزب سياسى آن است که به مصاف
با آن بروند .آنجايى که به سالمتى
کل جامعه برميگردد يعنى آنجايى
که مذھب بعنوان يک دستگاه در
امور زندگى مردم و دولت دخالت
کرده و موجبات سرکوب و انقياد
آحاد جامعه گردد باز وظيفه طبقه
کارگر است که در مقابل آن
ايستادگى نموده و آن را به عقب
راند .و اين نه صرفا از موضع
منفعت بالواسطه طبقه .يعنى آنجايى
که به مسئله آموزش و پرورش
کودکان طبقه کارگر و يا زنان
کارگر ،يا سالمتى جسمى و روحى
کارگران برميگردد ،بلکه از موضع
طبقه اى که ھر گونه مذھب زدايى
از جامعه خدمتى است به امر او
براى يک مبارزه باز ،آشکار و
روى در روى با طبقه سرمايه دار
و براى انقالب اجتماعى.
اما پاسخ به جز دوم سوال اين است

که در ايران و يا کشورھاى که
طبقه کارگر با مذھب سازمان
يافته در قدرت مواجھه است چه
رابطه اى است بين مبارزه اين
طبقه با مذھب؟ در اين سطح
بطور قطع ھم از نظر تحليلى و
ھم نظر پراتيکى مقابله ھمه جانبه
با مذھب به حيات و ممات طبقه
کارگر گره ميخورد .مبارزه
کارگران در ھر سطحى بدون
کنار زدن مذھب و جدال دائمى با
آن نميتواند به پيش رود .مذھب و
دستگاه دين در چنين شرايطى با
تمام ھيکل خود نه تنھا مانع طبقه
بلکه چماق سرکوب او است.
اينجا ديگر طبقه با قدرت سياسى،
قوانين و دستگاھھاى مواجھه
است که منبعث از دستگاه مذھبى
است .تمام حلقه واسط ھاى مذھب
و دولت که در کشورھاى به
اصطالح الئيک و سکوالر وجود
دارد و پنھان است در اينجا از بين
رفته و طبقه کارگر براى تامين
ھر ذره آسايش ،رفاه و آزادى
مجبور است با مذھب و دستگاه
مذھبى درافتد .نمونه اش ايران
است .اينجا اگر کارگر به مالکيت
سرمايه دار و استثمار خود
معترض باشد با مالکيت خدا بر
زمين درافتاده است .اينجا اگر
کارگر براى رفاه بجنگد به
ماديات درغلتيده ،معنويات را از
ياد برده و به عقوبت جھنمى دچار
خواھد گشت .اگر حتى با
مامورين حفاظت و دستگاھھاى
جاسوسى در محيط کار معترض
گردد با سربازان خدا غرض
ورزيده است! ھمين طور در
مورد زنان در محيط کار و
جامعه و وضعيت کودکان،
آزاديھاى سياسى و ...در ھمه
ابعاد
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طبقه کارگر و مذھب
گفتگو با جليل بھروزى ...
اجتماعى کارگر نه صرفا بعنوان
کارگر بلکه بعنوان يک شھروند
عادى جامعه با مذھب بايد بجنگد
تا از تباھى جسمى و روحى خود
جلوگيرد.

کشتار و سرکوب رژيم در
سطح جامعه و بطور مشخص
در عرصه جنبش کارگرى
جھت به عقب راندن کارگران،
ھمچون مقايسه چاقو با توپخانه
است .ناگفته نماند که در ابتداى
بقدرت رسيدن رژيم جمھورى
اسالمى اين نقش بسيار برجسته
تر بوده و حتى ھمين ابزار
تحميق مذھبى بود که زير
ساخت ايجاد آن ماشتن عظيم
کشتار را فراھم کرد .ھمچنين
بايد تاکيد کنم حتى در اين سطح
اين اساسا مذھب سياسى و يا
بطور دقيقتر بگويم اين اسالم
سياسى بود که آنچنان جامعه و
طبقه کارگر را به عقب راند و
جھنمى را به کارگران تحميل
کرد.

پرسش :آيا تحميق و فريب مذھبى
در دو دھه اخير نقشى در عقب
نشاندن و سرکوب جنبش کارگرى
داشته است؟

اما ھمان سالحى که رژيم
جھت تحميق و خفه کردن
کارگران در فرداى انقالب
بکار بست و حتى تا مدتھا
ابزار تبليغى آن جھت توجيه
کشتار ،سرکوب و بى حقوقى
کارگران بود سالھا است که
پوسيده و حتى خود عاملى
جھت برخاستن غول ترقى
خواھى ،مدرنيسم و ضديت با
مذھب شده است .اين غول را
ديگر نميتوانند در شيشه کنند و
بخصوص نسل جديد طبقه
کارگر که عموما ريشه
روستايى ندارد ھيچ شمايلى از
مذھب را نميتواند بپذيرد .اگر
نسل گذشته جراحات بزرگى از
مذھب و حکومت مذھبى بر تن
دارد ،نسل جوان طبقه کارگر
پر انرژى و سرشار از تنفر به
اين پديده ضد انسان و ضد
کارگر است.

در کشورھاى چون ايران اساسا
مبارزه عمومى جنبش کمونيستى
براى مذھب زدايى کامل جامعه
بعد اجتماعى و سياسى بخود
ميگيرد و از يک مبارزه على
العموم بر عليه مذھب و افيون آن
فراتر ميرود .و از طرف ديگر
اين مبارزه به پراتيک روزمره
طبقه کارگر بدل ميشود .يعنى
حتى مبارزات جارى توده
کارگران بالواسطه رنگ ضد
مذھبى و ضد خدايى بخود
ميگيرد.

جليل بھروزى :بطور قطع داشته
است .مذھب در ھمان کارکرد
عادى و روتين خود بقول مارکس
نقش افيون را دارد حال چه برسد
به اين که ھمين مذھب آن ھم از
نوعى که تا حال ھيچ چالنج نشده
و يا ھيچ رفرمى بدان تحميل نشده
به ايدئولوژى حاکم بدل شود.
بطور قطع کارگرى که در ايران
 ٢٤ساعته زير پوشش تبليغات
مذھبى است و با دستگاه عظيم
تبليغاتى به شستشوى مغزى او،
کودکان و پيرامونيھايش برآمده اند
حداقل تاثيرى که خواھد گرفت اين
است که در مقابل موج تھاجم
ھمجانبه به سطح زندگى،
حقوقھاى کسب شده و آسايش
مختصرى که از آن برخوردار
است ،مستاصل باشد .اما حتى
ھمين ھم در قياس با ماشين عظيم

پرسش :جنبش کارگرى
چگونه ميتواند به جنبش ضد

مذھبى در جامعه ايران يارى
رساند؟ چه شعارھائى را بايد مطرح
کند؟
جليل بھروزى :اگر منظور ايران
است ،ھمانطور که گفتم در يک بعد
مبارزه جارى کارگران براى رفاه،
پايين آوردن ساعت کار ،افزايش
دستمزد با دولت و کارفرمايان
بخودى خود يک مبارزه عليه
دستگاه مذھبى است .چرا که دولت،
دولت مذھبى و حافظ کارفرمايان
است .جدا از اين که در ايران دولت
خود بخش اعظم سرمايه ھا را در
دست دارد .ديگر اين که خود
مبارزه براى آزادى تشکل و
اعتصاب ،خواستھايى که باز دولت
مذھبى ھميشه سرکوب ميکند ،نيز
ضربه آشکارى است به حکومت
خدا در زمين و عاملى است براى
تقويت آزاديھاى مدنى و سياسى در
جامعه .اين خصوصيت عمومى
مبارزه کارگر است که حتى آنجايى
که از آمادگى الزم برخوردار نيست
که در يک جبھه سياسى روياروى
حکومتھاى سرمايه دارى و در
ايران با حکومت مذھبى سرمايه
داران بايستد جدال روزمره او براى
داشتن يک زندگى بھتر خود يک
ميدان مھم براى به عقب راندن
سرمايه داران و حکومت مذھبى
است .فراتر از اين ،يعنى رھبرى
جنبشھاى اجتماعى ترقى خواھانه و
ضد مذھبى در جامعه محتاج يک
خيزش سياسى از جانب طبقه کارگر
است .اين وظيفه حزب سياسى طبقه
کارگر است که بتواند کارگران را
به پرچم مطالبات سکوالر و
آزاديخواھانه مجھز کند و به ميدان
آورد تا جنبش ضد مذھبى در جامعه
را رھبرى کند و به پيروزى رساند.
انتظار اين که سير مبارزه روزمره
کارگران در محيط کار در ادامه و
پيشرفت خود به يک مبارزه سياسى
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و فرھنگى عليه مذھب و دخالت
گرى آن در زندگى مردم بدل شود
يک درک اکونوميستى است.
ھمان درک قديمى مراحل است.
از اين رو اين خود يک شاخص
واقعى براى شناخت حزب طبقه
کارگر است که در شرايطى که
اين طبقه براى رسيدن بقدرت و
براى انقالب اجتماعى با مانع
جديى بنام مذھب مواجھه است
مذھب زاديى از جامعه ،نقد
مذھب و افشاى بى امان کارکرد
آن به يک امر بالواسطه اين چنين
حزبى بدل ميگردد.
در اين رابطه برنامه حزب ما،
يک دنيای بھتر ،با طرح و تبليغ
مطالبات و شعارھاى چون جدايى
مذھب از دولت ،آموزش و پروش
و دستگاه قضايى از يک طرف و
يک مجموعه اى از خواستھا در
زمينه حقوق زنان و حقوق
کودکان ،ھمچنين تعيين موازين
اجتماعى و فرھنگى مدرن و
پيشرفته در زمينه زندگى
مشترک ،خانواده ،ازدواج و
طالق ،سقط جنين ،روابط جنسى،
حفظ حرمت و شخصيت مردم،
حقوق و آزديھايى فردى و مدنى
به معنى وسيع ،دقيق و پراتيکى
آن به جدال گسترده اى عليه
مذھب از مدتھا پيش وارد شده
است.
حزب بعنوان پيشتاز طبقه کارگر
صرفا خود را به امر تقويت
سکوالريسم و مدرنيزم در شرايط
کنونى ايران محدود نکرده است.
حزب ميداند که يک رکن مھم
براى نھادينه کردن و تثبيت
مدرنيزم ،ترقى خواھى و مذھب
زدايى در گرو به زير کشيدن
حکومت مذھبى در ايران ،يعنى
جمھورى اسالمى و برقرارى
سوسياليسم بر ويرانه ھاى اين
حکومت دھشت مذھبى است* .
اين گفتگو با تغييراتی جزئی مجددا
منتشر ميشود و ابتدا در نشريه ضد
دين منتشر شده است.
***
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کارگران مرکز صنعتی کالھدوز

کارگران پارس خواب ھشتگرد کرج

 2ماه دستمزد معوق!

دستمزدھای مھر ماه معوق!

بنا به خبر دريافتی ،بيش از  2000نفر از کارگران مرکز صنعتی
کالھدوز دستمزدھای  2ماه گذشته شھريور و مھر ماه را دريافت
نکرده اند .اعتراض و مراجعات تا کنونی کارگران به عوامل
کارفرما ھم برای دريافت دستمزدھای معوق تا اين لحظه بدون
نتيجه مانده است .عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض با
صراحت گفته اند :برای شما کارگران چاره ای جز صبر و
حوصله نيست ،پول نداريم ،تحريم است ،اقتصاد ،بازار و ھمه
چيز به ھم ريخته است .آن وقت شما کارگران با بی تفاوتی و بی
مسئوليتی نسبت به اين اوضاع و شرايط بحرانی مملکت به فکر
دستمزد و زندگی خودتان ھستيد!

بنا به خبر دريافتی ،دستمزدھای مھر ماه بيش از  10نفر از کارگران کارخانه
پارس خواب ھشتگرد کرج پرداخت نشده است .بيش از  20روز از پايان مھر
ماه گذشته است اما عوامل کارفرما ھمچنان با اصرار و پافشاری در برابر
خواست برحق کارگران برای دريافت دستمزدھای بسيار اندک و معوق مھر
ماه ايستاده اند .کارگران و خانواده ھايشان تحت فشار فزاينده و سنگين گرانی
و فقر در محاصره فالکت و گرسنگی مطلق واقع شده اند .بی پولی  ،فقر و
نداری و فشار مضاعف و روزافزون گرانی و تورم ساخته و پرداخته
حکومت اسالمی که ھر لحظه اوج بيشتری می يابد زندگی و معيشت خانواده
ھای کارگران را با بحران جدی مواجه ساخته است .درطی چند روز گذشته
مراجعات و اعتراضات پی در پی کارگران برای نقد نمودن دستمزدھای
معوق عوامل کارفرما و شخص وفايی ور مالک و مدير کارخانه را مجبور به
عقب نشينی نموده و عوامل کارفرما به کارگران معترض و گرسنه پيشنھاد
پرداخت مساعده نموده اند.

اوضاع مملکت و اقتصاد و صنعت و ھمه چيز به ھم ريخته ،پولی
در بساط نيست ،تا به کارگران ميرسند بساط و کاسه گدايی
حکومت و سرمايه دارن پھن است .اين شعار ،اين دروغ و عوام
فريبی سرمايه داران و حکومتشان است .عجبا! پس اين ھمه
درآمدھای ميلياردی نفت ،پس اين ھمه ثمره کار و رنج شبانه
روزی بی حساب و کتاب کارگران ،پس اين ھمه منابع عظيم مالی
در اين مملکت به کجا رفته و چگونه دود و باد ھوا می شود؟ تا
سرمايه دارن سودجو مانده اند ،تا گله ھای آخوندھای انگل و مفت
خور مانده اند ،تا ھزينه ھای سرسام آور ميليارد در ميلياردی
حوزھای جھل و ارتجاع توليد مثل آخوند مانده اند ،تا سپاه و بسيج
و جاسوسخانه اطالعات مانده اند ،تا ھمه دستگاھھای عريض و
طويل جنايت و سرکوب و سانسور و آدمکشی مانده اند ،تا
حسابھای بانکی خارج از کشور آخوندھا و خانواده ھای مولتی
ميلياردرشان مانده ،تا حزب اله و طالبان و بشار اسدھا مانده اند،
تا اين حکومت اسالمی با ھمه اشتھای سيری ناپذيرش برای جنايت
و دزدی مانده است ،از قرار حضرات چندان ھم بيراه نمی
فرمايند .پولی در بساط نيست ،کمبود و بحران و ورشکستگی سر
به آسمان می سايد و برای تامين اين ھزينه ھای سرگيجه آور،
برای تامين اين سيکل فساد و تباھی مالی ،برای سرمايه داران و
حکومت اسالميشان چاره ای نيست ،مگر با تحميل گرسنگی و فقر
روز افزون به خانواده ھای کارگری ،با عدم پرداخت دستمزدھا،
با افزايش ھزينه ھای زندگی ،با کاھش انواع خدمات بيمه و تامين
اجتماعی و...
مرکز صنعتی کالھدوز واقع در جاده قديم کرج در منطقه ورد
آورد با بيش از  2000نفر کارگر قراردادی با قراردادھای از 3
ماه تا يکسال و دستمزدھای  380ھزار تومانی پرداخت نشده و
ساعت کاری از  7صبح تا  6عصر ،از زير مجموعه ھای
وزارت دفاع حکومت اوباش اسالمی است .اين مرکز در زمان
جنگ ارتجاعی از مراکز توليد مھمات بوده و ھم اکنون با تغيير
خط توليد در زمينه توليد انواع شير آالت و لوازم جانبی وسايل
گاز سوز در مالکيت فرمانده ھان جانی سپاه پاسداران ميباشد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 24آبان –  14نوامبر 2012

يکی از کارگران عصبانی و معترض می گفت :پرداخت مساعده کاله شرعی
سرمايه داران و حکومت اسالميشان برای دزدی و چپاول بيشتر و در عين
حال برای اين است تا ما کارگران را بيش از پيش نيازمند و محتاج خودشان
نمايند .اينھا دستمزدھای ناچيزمان را به گرو گرفته اند ،نان و زندگی خانواده
ھايمان را گروگان گرفته اند ،دستمزدھايمان را که آنقدر کم و اندک است و
ھيچگاه نيازھای زندگيمان را ھم جوابگو نيست نمی پردازند .پرداخت ذره
ذره دستمزدھای پرداخت نشده تحت عنوان مساعده! سياست ضد انسانی
سرمايه داران و حکومتشان است .از يکطرف با پولھا و دستمزدھای پرداخت
نشده ما کارگران که در حسابھای بانکی آقايان تلنبار است به زد و بند و سود
جويی و معامله گری مشغولند و از طرف ديگر ميخواھند با گرسنگی دادن و
تحميل فقر بيشتر بيش از بيش محتاج و نيازمند و مطيعشان باشيم .اين يعنی
تمدن وحوش اسالمی ،اين يعنی توحش و بربريت سرمايه داری ،اين يعنی
چنگال خونين سرمايه داران بر گلوی خانواده ھای زجر کشيده و محروم
کارگری! تا به بھای ھر جنايتی سود و بازھم سودھای افسانه ای بيشتری به
جيب گشاد آقايان سرازير شود.
کارخانه پارس خواب واقع در ھشتگرد کرج با بيش از  10نفر کارگر
قراردادی ،با قراردادھای يکساله و دستمزدھای  389ھزارتومانی و يک
شيفت کاری از  7صبح تا  5عصر توليد کننده انواع تشک خواب و الياف
پوليستر ميباشد .پيش از اين تعداد کارگران  40نفردر  3شيفت کاری بود اما
در چند ماه اخير بيش از  30نفر از کارگران از کار اخراج و بيکار شده و با
اينحال ھم اکنون امنيت شغلی و معيشت کارگران فعال شاغل ھم در معرض
تھديد و خطر جدی است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 24آبان –  14نوامبر 2012

کارگران
عليه فقر و فالکت سرمايه داری بپاخيزيد!

يک دنياى بھتر
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عليه گرانى و فقر!
وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر
 -١گسترش فقر و فالکت ،گرسنگىو سوتغذيه ،گرانى سرسام آور و
ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از
تامين نيازھاى پايه اى خويش،
گسترش بيکار سازيھا و اخراج
گسترده کارگران ،افزايش کار
قراردادى و سفيد امضا ،گسترش
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند،
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان
و آموزش و مسکن ،جامعه را در
آستانه يک بحران عميق سياسى و
اجتماعى قرار داده است .در شرايطی
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد
کرده است ،و مردمى ناراضى و
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين
اوضاع ميشوند ،شورش گرسنگان
عليه وضع موجود يک چشم انداز
واقعى است .وظيفه فورى جنبش
کمونيستى کارگران ،سازماندھى اين
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و
مردم زحمتکش و تبديل آن به
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم
است.

 -٢با تشديد گرانى و گسترش فقر و
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى
ناشی از آن ،جناح ھاى مختلف
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد
کنند .تز مقابله با "مافياى
اقتصادى" ،نقد به "واردات بى
رويه" ،سياست "حمايت از توليدات
ديدگاھھاى
کال
و
داخلى"
ناسيوناليستى و پروتکشنيستى ،نه
نسخه اى براى درمان اين اوضاع
بلکه تالشى آگاھانه براى خارج
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،
يعنى نظام سرمايه دارى و کل
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس
تعرض و اعتراض کارگران و مردم
گرسنه است .در عين حال طرح اين
سياستھا تالشی برای پاسحگويی به
فشار پائينى ھا از جانب باالئى ھا
است که به سھم خود به جدال درون
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس

بقاى حکومت دامن ميزند.
جمھوری اسالمی نه ميخواھد و
نه ميتواند اين اوضاع را تخفيف
دھد .تحميل فقر و فالکت يک
سياست رژيم اسالمی برای بزانو
درآوردن کارگران و مردم
زحمتکش است.
 -٣نه فقط جمھورى اسالمى،
بلکه ديگر نيروھاى بورژوائى
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای
براى نابودی فقر ندارند.
اپوزيسيون پرو غرب نه تنھا
وعده بھبود اين اوضاع را
نميدھد ،بلکه چند نسل از
کارگران را به جان کندن براى
بازسازی سرمايه دارى و
"خرابيھاى ناشى از عملکرد
حکومت اسالمى" فرا ميخواند.
جريانات ملى -اسالمى اپوزيسيون
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در
خدمت جنگ جناحى می بينند و
عموما سياستھاى ناسيوناليستى
را مطرح ميکنند .برخی از
جريانات "چپ رايکال" يا
گسترش فقر را ابزارى در خدمت
شورش و عصيان مردم عليه
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح
سياستھاى آنارکوپاسيفيستى از
سازماندھى توده اى و کارگرى
عليه فقر طفره ميروند .حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه
عليه فقر و فالکت و گرانى را
مبارزه اى حياتى عليه نظام
سرمايه دارى و حکومت اسالمی
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى
بھبود دائمى معيشت طبقه کارگر
و مردم ميداند .بدرجه اى که
طبقه کارگر و جنبشھاى
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه
و رژيمشان را در تحميل فقر و
فالکت بيشتر عقب برانند ،به
ھمان درجه شرايط براى
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى
يک انقالب عظيم کارگرى عليه
وضع موجود فراھم تر ميشود.
 -۴حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،
نظام سرمايه داری را مسبب مستقيم
فقر و فالکت و بيکارى و گرانى و
گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى از
آن ميداند .رژيم اسالمى ،حکومت
مشتى کانگستر سياسى -نظامى و
باندھاى اقتصادى مافيائى است که بر
تمام امکانات جامعه چنگ انداخته اند.
مساله اين نيست که گويا "مافياى
اقتصادى" نميگذارد دولت کارش را
بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده
است .اين حکومت مافيايی سرمايه و
اسالم در ايران است .سران رژيم
اسالمی خود از بزرگترين سران
مافياى اقتصادى در ايران ھستند.
کارگران و مردم گرسنه در اين جدال
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت
بخشھاى مختلف سرمايه تبديل شوند.
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل
طبقاتى اش از سرمايه و جناحھاى
دولتى و غير دولتى بورژوازی ،بر
جنبش و راه حل مستقل اش ،و بر
مطالبات و نيازھاى فورى خود و
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين
اوضاع تاکيد ميکند .مبارزه عليه فقر،
که مبارزه اى براى رفع نيازھاى فوری
کارگران و مردم است ،درعين حال
جبھه مھمى از مبارزه عليه حکومت و
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در
ايران است .اين دوره اى است که بيش
از ھر زمان کارگر و اعتراض و
مطالبات کارگرى جايگاه مھمترى در
سياست و نگرش و سمتگيرى سياسى
توده مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا
ميکند.

 -۵مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط
دھشتناک يک واقعيت انکار ناپذير
است .اعتراض و شورش عليه
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل
اعتراض در چنين وضعيتی است .اما
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری
و رفاه را تھديد ميکند که کمونيسم و
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد
آنھا را بشناسند و راه حل واقعى و
عملى در مقابل آن ارائه دھند.

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و
گرسنگى ،بدون سازمان و بدون
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق
روشن سياسى در مقياس سراسرى ،به
تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود.
نتيجه چنين وضعيتى ،عليرغم حقانيتى
که دارد ،سرکوب و شکست است.

شماره 280
ارکان سياست و تاکتيک حزب در
مواجھه با اين اوضاع ،متشکل
کردن توده طبقه کارگر و مردم
گرسنه عليه فقر و فالکت ،ترسيم
افق و سازمان و رھبرى ،بعنوان
سه رکن مھم تضمين پيشروى و
پيروزى است .تبديل شورش کور به
شورش آگاھانه و سازماندھی
اعتراض عليه وضعيت موجود
درگرو تامين اين سه رکن اساسى
است.

 -۶کمونيسم و طبقه کارگر بايد در
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار
گيرند .در اين مبارزه يک ھدف
استراتژيک ما خارج کردن کنترل
پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم
و تسلط بازار است .دسترسی و
برخورداری از غذا و آموزش و
بھداشت و سالمتی ،نه يک امتياز
ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه ای
ھمگان و ھدف عمومی ما در اين
مبارزه است .ھر انسانی به محض
چشم گشودن به اين جھان بايد از
تمامی نيازھای انسانی برخوردار
شود .از اينرو مبارزه برای وادار
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد
به اقالم مورد نياز زندگی مردم و
تامين بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر
سياست ماست .ايجاد سازمانھاى
توده اى عليه فقر ،برگزارى مجامع
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد
مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در محالت
کارگرى و فقر زده ،سازمان دادن
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه
گرسنگى و فقر ،شرط اساسی
پيشبرد چنين استراتژی و سياستی
است .بايد در ھر گوشه جامعه
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی
برافراشت.

 -٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
توجه پيشروان طبقه کارگر ،رھبران
سوسياليست و کمونيست طبقه،
فعالين اردوى آزادى و برابرى و
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب
ميکند .حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه
اسالمى
حکومت
و
دارى
فراميخواند! *
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ما كارگران بايد به جنگ
فقر و فالكت برويم!
رژيم حافظ سرمايه داری ،رژيم
جمھوری اسالمی تمام تالشش بر
اين است كه بار بحران سرمايه
داری را با تحميل فقر و فالكت بی
حد و حصر بر سر ما كارگران و
مردم كاركن خراب كند .رژيم
جمھوری اسالمی با پايين
نگھداشتن دستمزدھا ،بيكاری
سازيھای وسيع ،پايين نگھداشتن
ھر چه وسيعتر خدمات بھداشتی،
حذف سوبسيدھا و آزاد گذاشتن
دست تجار و بازاريھا در تعيين
قيمت اقالم مورد نياز مردم
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی
افزوده است كه كل جامعه را به
سر حد نابودی ميكشاند.
رژيم جمھوری اسالمی در تالش

است كه بار مالی رقابتھای
سياسی و نظامی با دول غرب
و تروريسم دولتی و پروژه
دست يابی به سالحھای اتمی
را بر دوش ما خالی كند .رژيم
جمھوری اسالمی در تالش
عامدانه است كه با تحميل فقر
و فالكت غير قابل تحمل
كمرمان را خم كند ،به تباھی
جسمی و روحی مان بكشاند و
مقاومت و مبارزه مان را درھم
شكند.
مھار اين رژيم و پايان دادن
فقر و فالكت كار ماست .بايد
متحد و متشكل به جدال با فقر
و گرسنگی و به مبارزه عليه
عاملين آن به ميدان آمد .با

ايجاد شوراھای كارگری در محل
كار و محل زندگی و برقراری كنترل
توليد و توزيع .با تامين صف متحد
كارگران بيكار و شاغل در تشكل
عليه بيكاری .با تبديل صفھای خريد
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی
عليه گرانی ،فقر و گرسنگی .با
خواست بستن دست زالوھايی كه
موجب گرانی ميشوند و كنترل
قيمت مواد غذايی توسط تشكلھای
خود مردم .با خواست بيمه بيكاری
مكفی برای ھمه افراد آماده به كار.
با خواست اضافه دستمزد به تناسب
نرخ تورم.
با خواست ممنوعيت اخراج .با
خواست بيمه ھای بھداشتی و
پزشكی رايگان ،مناسب و قابل
دسترس برای ھمه .با خواست
مسكن مناسب برای ھمه .بايد
ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و
گرسنگی و گرانی بود .بايد نويد
بخش جدال برای رفاه و آسايش
ھمگان بود .كل جامعه چشم به ما
دوخته است.
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مبارزه عليه فقر و فالكت امروز
جزيی از مبارزه ما برای بقا و
زندگی است .جزيی از مبارزه ما
برای يك جامعه مرفه و آزاد
است .اين مبارزه را بايد تا به
زير كشيدن رژيم عامل تباھی كل
طبقه ما و كل جامعه به پيش برد.

زنده باد مبارزه و ھمبستگی
كارگران بر عليه فقر و فالكت!
زنده باد شوراھای كارگری!
زنده باد اتحاد كارگران شاغل
و بيكار!
مرگ بر حكومت فقر و گرانی!
مرگ بر رژيم اسالمی
سرمايه!
زنده باد آزدی ،برابری ،رفاه!
حزب اتحاد كمونيسم كارگری
 ۶اوت ٢٠١٢

مرگ بر حكومت فقر و گرانی!
ھر صف ،ھر اجتماع برای تھيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی ،گرسنگی و بدبختی بدل شود.
ھر كارخانه و ھر كوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود.
از ھر امكانی بايد بھره جست تا فشار سنگين مالی موجود را كاست .از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدھا به
دولت ،از نپرداختن قبضھای آب و برق گرفته تا كرايه اتوبوسھا ،از مصادره اماكن و ساختمانھای دولتی جھت تامين مسكن گرفته تا
نپرداختن وامھای مسكن ،از تحميل كنترل كارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از
طريق تشكلھای شورايی و توده ای ،و از ھمه مھم تر بايد مناسباتی كه عامل اصلی فقر و فالكت ما است ،يعنی نظام سرمايه داری را
از بين برد .بايد رژيمی را كه حافظ اين نظام و تحميل كننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست به زير كشيد.

زندگی مرفه ،زندگی انسانی حق مسلم ماست!
زنده باد آزادی ،برابری و رفاه!
سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

