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  مارس٨در آستانه 
 کجا ايستاده ايم؟

 

رويدادهاى سياسى اخير اگرچه ظاهرا            
هر کدام در قلمروى بوقوع ميپويندند و             

 اما  ،ظاهرا منطق درونى يکسانى ندارند      
. سرنخ هائى به اوضاع را بدست ميدهند        

تشخيص روندهاى عمومى سياسى و                
 آن   ،جايگاه آنها در سياست بطور کلى            

نقطه گرهى است که تبئين حرکت به جلو        
 . را دقيق تر ميکند

 

 جنبش کارگرى

سياست قتل تدريجى محمود صالحى و             
تداوم اسارت اسانلو و بختيار رحيمى و            

 و   ،دستگيرى هر روز فعالين کارگرى          
اخيرا سياست شالق و جريمه کارگران            

 هدفى جز به     ،به جرم شرکت در اول مه      
سکوت کشاندن جنبش نوين کارگرى                

سرمايه در ايران    .  ايران نداشت و ندارد     
نميتواند بدون کوبيدن خشن کارگر سرپا         
بماند و به سازماندهى توليد و تجارت و            

پاسخ اين تشبثات       .  دزدى اش بپردازد      
ارتجاع اسالمى اما اعتراضات وسيع تر        

 ،و توده اى کارگران در مراکز صنعتى          
نيشکر و رودبار و کارون و عسلويه و             
سيمان کرمانشاه و الستيک سازى و                  
دهها اعتصاب بزرگ و کوچک ديگر              

بعالوه در ايندوره بيش از هر زمان        .  بود
فاکتور همبستگى بين المللى کارگرى در        
مبارزه کارگران ايران مکان خود را پيدا       
کرد و به جزئى از مبارزه کارگرى در             

فشار روزافزون       .  ايران تبديل شد            
سازمانهاى کارگرى جهان براى آزادى          

 مارس که     ۶اسانلو و صالحى و کمپين           
خوشبختانه اينبار با            

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

ادا          ، مارس۶ليست برنامه هاى    :   در صفحات ديگر   ان ار ک گره ک ن ا       ، گردهمائى ک ه رات ظاه   ، ت
  ٧صفحه    .نامه ها و ستون آخر  ... ، جان بهروز کريمى در خطر است،ادامه اعتراض دانشجويان شيراز

 روز جهانى زن مارس ٨زنده باد 
 کنفرانس بين المللی در 

 مارس ٨گراميداشت 

 و همبستگی با زندانيان سياسی

 سازمان آزادى زن

 گفتگو آذر ماجدى با منصور حکمت در باره؛ 

 و حقوق زنان“ يک دنياى بهتر“برنامه 
 ٨صفحه 

پيام سازمان آزادی زن 
  مارس8بمناسبت 

 

 

 !ستم بر زن موقوف
  !سرکوب زنان ممنوع

   ٣صفحه 
  مارس ٨ به مناسبت 

 ،    روز جهانی زن
 

 کمونيسم کارگری و آزادی زن
 

 نسرين رمضانعلى
 ١١صفحه 

     فالکت اقتصادی سرمايه 
      مبارزه اقتصادی کارگر

)                          ١(  

 على جوادى 
 ١٣صفحه 

 :ماهيت دستمزد در نبرد طبقاتی
            تعابير و واقعيات

 على طاهرى

 ١۴صفحه 

 کروبى و شرکا 
 !مخالف اعدام نيستند

 شهال نورى 
 ١٧صفحه 

 يادداشت سردبير



١۴صفحه   يک دنياى بهتر  ٣٩شماره    ! مارس را گرامی بداريم8صدمين سالگرد  

.و ايميل تماس بگيريدشهال نوری برای اطالعات بيشتر با تلفن   
Phone: +46 737 26 26 22   E-mail: azarmajedi@yahoo.com 

 8صدمين سالگرد         سازمان آزادی زن             
مارس، روز جهانی زن را با اجرای يک              

. کنفرانس بزرگ بين المللی گرامی ميدارد         
اين کنفرانس تالشی در جهت گسترده تر               
ساختن جنبش آزادی زن، جنبش عليه                      
اسالمی سياسی و برای سکوالريزه کردن           

تحرکات و  .  جوامع تحت سلطه اسالم است      
حمالت جنبش اسالمی به حيات و حقوق                
زنان نه تنها در کشورهای تحت سلطه                    
اسالم، بلکه در کشورهای غربی رشد                    

قتل زنان و           .  چشمگيری داشته است          
خشونت عليه زنان تحت نام ناموس هر                  

محروم .  روز قربانيان بسياری ميگيرد             
کردن زنان و دختر بچه ها از ابتدايی ترين           
حقوق و يک زندگی شاد و نرمال، تحميل              
حجاب به زنان و استقرار آپارتايد جنسی از        
مبانی پايه ای اسالم و ايدئولوژی اسالم                  

اخيرا تالش برای استقرار         .  سياسی است  
قوانين شرعيه به کشورهای غربی نيز نفوذ        

 . يافته است
 

بر اين نظر است که           سازمان آزادی زن        
ساختن يک جنبش عظيم بين المللی سکوالر      
و آزاديخواه در دفاع از حقوق و آزادی                   
زنان و حفظ جان و امنيت آنان بسيار مبرم            

 7روز جمعه   از اين رو     .  و ضروری است  
مارس در شهر گوتنبرگ، سوئد، کنفرانسی       
با شرکت فعالين و چهره های شناخته شده             
بين المللی جنبش آزادی زن، مبارز عليه               
اسالم سياسی، سکوالريست و مدافع زنان           
و کودکان در مقابل خشونت برگزار                         

اين کنفرانس تالشی در جهت شکل        .  ميشود
 . دادن به اين جنبش عظيم بين المللی است

  
 مارس امسال در شرايطی برگزار     8

ميشود که بسياری از فعالين آزاديخواهی و 
برابری طلبی در اسارت رژيم اسالمی     

کنفرانس در همبستگی با اين      . قرار دارند 
عزيزان در بند، ياد زندانيان سياسی در     
ايران، فعالين حقوق زن، دانشجويان      
آزاديخواه و برابری طلب و رهبران     
کارگری در بند را گرامی ميدارد و جامعه   
بين المللی را به تالش برای آزادی آنها فرا    

.                                       ميخواند  
                                      

بخشی از کنفرانس به اجرای مراسم هنری     
توسط هنرمند و شاعر برجسته مدرن       
. ايران، ايرج جنتی عطايی اختصاص دارد 

همچنين هنرمند جوان ميترا رقصی بنام   
آزادی را طراحی کرده که در اين   

   .                کنفرانس اجرا خواهد کرد  

  شب در11 بعدازظهر الی 7 مارس در شهر گوتنبرگ، سوئد، 7جمعه 
Lundby centrum,Wieselgrensplatsen ovanpå Coop Forum. 

 هما ارجمند، سخنگوی کمپين نه به شريعه در کانادا

رسول آوال، روانکاو و فعال نهاد مردان 
  عليه خشونتهای ناموسی  

 ايرج جنتی عطائی، شاعر و ترانه سرا و نمايشنامه نويس

ديبا عليخانی، فعال جنبش آزادی زن و از سازمان دهندگان 
  مارس سنندج8مراسمهای 

 آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن

هوزان محمود، نماينده خارج کشور سازمان آزادی زن 
 عراق

 سارا محمد، رئيس انجمن پال و فاديمه را فراموش نکن

ماريا هايبری، مددکار اجتماعی و مسئول خانه های امن 
 برای دخترانی که تحت خشونت ناموسی اند

 ميترا، رقصنده و طراح رقص

) فرانسه(کوريل، از اتحاد بين المللی حقوق زن -ليندا ويل
 و کميته عليه مثله زنان

اين ) فرانسه(آنی سوگيه، مسئول اتحاد بين المللی حقوق زن    

عضو .  توسط سيمون دوبوار بنيان گذاری شد1983سازمان در سال 
“                                 الئيک ميليتانت  ”تحريريه نشريه   

پروين کابلی، سردبير نشريه آزادی زن و گرداننده 
 کنفرانس 

کنفرانس به سه زبان فارسی،   
 دبرگزار ميشوسوئدی و انگليسی 

 ورودی رايگان است. جمعه 7 مارس 2008 - گوتنبرگ سوئد



  ٣صفحه   يک دنياى بهتر 

 !زنان و مردان آزاديخواه
 مارس،    8يکصدمين سالگرد       

. روز جهانی زن از راه ميرسد      
مبارزه برای آزدی زن بخش          
مهمی از تاريخ معاصر جهان        

بيش از يک    .  را تشکيل ميدهد   
قرن است که مساله زن به يکی 
از مسائل اجتماعی بدل شده              

بيش از يک قرن است          .  است
که جنبش حقوق زن و جنبش            
سوسياليستی برای حقوق برابر     

اين .  زن و مرد مبارزه ميکند        
مبارزه افت و خيزهای بسياری   

آنچه ما اکنون در      .  داشته است 
جوامع غربی شاهديم، حاصل        
. اين مبارزه تاريخی است                 

موقعيت زنان در کشورهای            
غربی بمراتب بهتر و انسانی          
تر از موقعيت زنان در ساير            

اما هنوز با     .  نقاط جهان است    
برابری کامل و واقعی فاصله          

مبارزه برای برابری          .  دارد
کامل در اين کشورها هنوز به         

 .پايان نرسيده است

 
موقعيت زنان در ساير نقاط              
جهان، بويژه کشورهايی که             
تحت اسالم، سنن عقب مانده و        
ديکتاتوری های خشن و فاسد          
دست و پا ميزنند بسيار اسفناک   

اين .  و غيرقابل قبول است            
اين .  شرايط بايد تغيير يابد             

شرايط در شان بشريت متمدن        
در ايران در اعتراض       .  نيست

به اين وضعيت غيرانسانی،             
يک جنبش توده ای گسترده               
برای آزادی زن شکل گرفته            

اين جنبش مورد يورش       .  است
رژيم به   .  رژيم اسالمی است     

انحاء مختلف ميکوشد زنان را       
مانع .  در اسارت نگاه دارد            

فعاليت شان شود، حجاب را بر      
سرشان محکم تر کند، آپارتايد        

. جنسی را مستحکم تر نمايد             

امر حتی برای رژيم اسالمی       
تالش .  نيز روشن شده است       

های اخيرش برای سرکوب و     
نسق گرفتن دقيقا از چنين               

از .  آگاهی ای نشات ميگيرد      
 آذر شرايط       13اعتراضات    

جامعه و توازن قوا ميان                  
مردم و رژيم تغيير يافته                  

. اين را بايد دريافت          .  است
وضعيت رژيم تغيير کرده             

ميداند که حتی اگر يک     .  است
روز بگير و ببند و شالق و            
سرکوب را متوقف کند،                  
مردم زمين را زير پايش به           

اين .  لرزه درخواهند آورد        
بگير و ببند و موج جديد                   
سرکوب برای حفظ خود به           

در چنين     .  هر قيمت است        
شرايطی بايد فشار را بر                 

بايد از     .  رژيم بيشتر کرد        
سنگرهای مختلفی آن را زير      

از اين رو         .  يورش گرفت    
 مارس يک            8است که            

مناسبت مهم برای تجمع و             
بدنبال .  اعتراض است          

اعتراضات اخير دانشجويان،    
 مارس را نيز بايد به         8روز  

  مارس8پيام سازمان آزادی زن بمناسبت 
 

 !سرکوب زنان ممنوع! ستم بر زن موقوف

جنبش آزادی زن از آن سوی در       
مقابل اين تالش های مذبوحانه با      

يک .  تمام قوا مقاومت ميکند           
جنگ و گريز دائم ميان اين                   
جنبش با رژيم زن ستيز اسالمی       

زنان سر تسليم   .  در جريان است  
مساله زن رژيم اسالمی      .  ندارند

 .را مستاصل کرده است

 
بسياری از فعالين حقوق زن                

برخی با وثيقه    .  دستگير شده اند   
. های هنگفت موقتا آزاد گشته اند 
. بعضی به شالق محکوم شده اند     

تعدادی ديگر ممنوع الخروج             
رژيم اسالمی در چند        .  شده اند  

ماه اخير يک يورش گسترده را         
. به جامعه سازمان داده است              

فعالين کارگری را دستگير و              
زندانی کرده است و آنها به زير        

ده ها نفر از     .  شالق گرفته است   
دانشجويان آزاديخواه و برابری       
طلب را به اسارت گرفته و زير        
شکنجه ميکوشد، شخصيت و             

اما حتی   .  حرمت آنها را بشکند      
تحت چنين شرايطی جامعه                  

فعالين حقوق   .  ساکت نمی نشيند    
. زن هنوز مقاومت ميکنند                   

دانشجويان عليه آپارتايد جنسی         
يک صدمين      .  مبارزه ميکنند     

 مارس در چنين                8سالگرد      
شرايطی در ايران برگزار                   

 .ميشود

 

 !فعالين جنبش آزادی زن
همه اذعان دارند که اکنون                    
شرايط سختی برای پيشروی              

اما در عين حال        .  مبارزه است  
همه ميدانند و اعالم ميکنند که            
اين وضعيت ديگر قابل تداوم              

. همه خسته و بيزارند           .  نيست
همه با   .  همه خواهان تغيير اند       

هيجان، اضطراب و دلواپسی            
جامعه در نقطه    .  نگران آينده اند   

اين .  انفجار نگاه داشته شده است    

۴٠شماره   
يک روز اعتراض جمعی عليه      

جنبش .  سرکوب تبديل کنيم          
آزاديخواهی و برابری طلبی           
بايد در اين روز پرچم                            
آزاديخواهی زنان را به اهتزاز      

بايد با صدای رسا            .  درآورد
اعالم کنيم که ما زير بار ستم            
و سرکوب نخواهيم رفت، ما            
خواهان آزادی و برابری                    

ما خواهان لغو حجاب        .  هستيم
اسالمی و آپارتايد جنسی                     

زنده باد آزادی زن اين       .  هستيم
 مارس    8شعار ما در روز               

 .است

 
سازمان آزادی زن با تبريک           

 مارس   8يک صدمين سالگرد      
به تمام آزاديخواهان ميکوشد با      
تمام قوا در اين روز مردم                   
جهان را به حمايت و همبستگی 
بين المللی با جنبش آزادی                   
خواهانه زنان در ايران و با               
اسرای اين رژيم سرکوبگر              

 .جلب نمايد

 

 !زنده باد آزادی زن
معيار آزادی زن، معيار آزادی 

 جامعه است

 آذر ماجدی

 2008 مارس 4

 



  ۴صفحه   يک دنياى بهتر 

فدراسيون جهانی آارگران حمل و نقل        
و آنفدراسيون بين الملی اتحاديه های           
آارگری در فراخوان مشترآی خطاب       
به تشكلها و اتحاديه های آارگری                   

 مارس برابر با     ۶ روز    ،سراسر جهان 
 اسفند را روز همبستگی جهانی با           ١۶

کارگران ايران و آزادی منصور                     
اسانلو و محمود صالحی اعالم کرده             

فراخوان ارزشمند فدراسيون             .  اند
جهانی حمل و نقل آنفدراسيون بين                
الملی اتحاديه های آارگری يعنی قرار        
دادن گسترش همبستگی بين المللی                
کارگری در مقابل توحش سرمايه و              

با !  تمامی بنيانهای فکری و سياسی اش     
 آارگران در سراسر       ،اعالم اين روز    

دنيا اعالم ميكنند آه در مقابل اتحاد                 
سودجويانه سرمايه، اتحاد انسانی و              
طبقاتی خود را قرار ميدهند و نه                       
بزرگی به ناسيوناليسم و هويتهای                   

 !کاذب ملی و ميهنی ميدهند
 

 بزرگترين تشكل        ،آنگره آار آانادا       
 نيز در همبستگی       ،آارگری در آانادا    

با آارگران ايران به اين فراخوان                    
پاسخ مثبت داده و پشتيبانی خود را از           

 گردهمائی آنگره آار آانادا 
 در دفاع از آارگران ايران در مقابل پارلمان ايالتی اونتاريو

 ! مارس روز همبستگی بين الملی آارگری۶زنده باد 

 روز همبستگی بين            ، مارس        ٦روز    
المللی با آارگران ايران و فراخوان برای         
آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی و        

 اعالم آرد و به            ،همه آارگران زندانی     
همين مناسبت گردهمائی را در اين روز            

 ،در مقابل پارلمان ايالتی اونتاريو                          
ما از همه مردم            .  فراخوان داده است       

آزاديخواه دعوت ميكنيم آه با شرآت                   
 ،وسيع و گسترده در اين گردهمائی                       

صدای همبستگی بين المللی آارگری و              
صدای آارگران ايران برای يك زندگی             

 .بهتر و انسانی باشند
 

Date: Thursday, March 6th, 
2008  5:00 PM to 7:30 PM  

Place: Toronto-Queens Park at 
college and university)( 

  !زنده باد همبستگی بين المللی کارگری
 !زنده باد سوسياليسم

 

حكمتيست  -حزب کمونيست کارگری 
 حزب اتحاد کمونيسم ،)تشکليات آانادا(

 )  واحد کانادا(کارگری 

 ٢٠٠ فوريه ٢۴ 

۴٠شماره   

 اطالعيه
 

پخش زنده کنفرانس صدمين 
  مارس8سالگرد 

 مارس و 8کنفرانس بين المللی در گراميداشت 
همبستگی با زندانيان سياسی در يتوبوری سوئد از 

 دو طريق زير مستقيما پخش ميگردد

 
ان ه   :   زم ع م ارس از ساعت         7ج ت     ٧ م وق  شب ب

  بعد از ظهر بوقت شرق آمريکا١اروپای مرکزی و 
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 ،ايران ،شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه: مکان دوم 
  مارس8مراسم زنده کنفرانس 

 

ا             ام               20پخش از طريق سايت ب ج ر ان اخي ه ت ق ي  دق
 ميگردد

 پخش از شبکه پالتاک همزمان است
 

 گروه فنی سازمان آزادی زن

  مارس٦ليست برنامه هاى روز 
 روز اقدام جهانى در حمايت از منصور اسالو و محمود صالحى و همبستگى آارگران جهان با آارگران در ايران                       1386 اسفند   16 مارس برابر با     6

 مارس تا اين تاريخ به قرار ذيل مي باشد و در اطالعيه های بعدی جزئيات بيشر اين حرکات و يا ديگر حرکات رسيده                         6اخبار مراسم روز    .  مى باشد 
 .به اطالعتان خواهد رسيد

  مارس٦ليست برنامه هاى روز 
مارس در شهر عمان، بانکوک، بصره، بروکسل، کازابالنکا، ژنو، هنگ                 6اعتراض و يا ديدار با ديپلماتهای ايران برای طرح خواسته های                      -1

 کنگ، استانبول، جاکارتا، لندن، بمبئی، دهلی، اسلو، سئول، هئيگ، توکيو ، تونس و ولينگتن

 تجمع عمومی يا تظاهرات اعتراضی در شهرهای کونکوری، جاکارتا، الهور، لندن، بمبی، سئول، سيدنی، تورنتو، ولينوس و کرانه باختری -2

 وپخش اعالميه و يا نمايشگاه در شهرهای آبردين، برمنگهام، بريستول، کارديف، ادينبرگ، ليدز، ليورپول، لندن، نيوکاسل، بانگوک، بمبی، توکي -3

-اتريش و ايتاليا  -انگليس، ايتاليا   -آلمان، فرانسه -لوکزامبورگ-ايتاليا، فرانسه -فرانسه، فرانسه -همچنين کارکنان آی ت اف در مسير قطار بين اسپانيا   -4
  مارس صحبت ميکنند6اسلوانيا در بين مسافرين در رابطه با 

 درايزنی با دولت در کشورهای اتريش، استراليا، کانادا، آلمان، اتيوپی، فرانسه، هند، اندونزی، کره، ليتوانی، نيوزلند و پرتغال صورت ميگر -5

از جمله  .  بازرسان آی ت اف با حضور خود در کشتيهای ايرانی که در کشورهايشان به ساحل نشسته است با کارکنان ايرانی صحبت خواهند کرد                         -6
 در کشورهای استراليا، بلژيک، استونيا، فرانسه، انگليس، هند، کره و تايوان

 با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

 

 سنديكاى آارگران شرآت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه: تهيه و تكثير 



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

  روز همبستگى با کارگران ايران، مارس۶تظاهراتهاى ديگر در روز 
۴٠شماره   

  ،لندن

TUC در انگليس آآسيونى را در مقابل سفارت جمهورى اسالمى ايران فراخوان داده است. 

 مقابل سفارت جمهورى اسالمى ايران:  مكان، بعد از ظهر1:30 تا 12:30:  زمان، مارس6پنجشنبه : تاريخ

16 Prince's Gate, London SW7 1PT 

  حزب اتحاد کمونيسم کارگرى، حزب حکمتيست،فراخوان دهندگان؛ حزب کمونيست کارگرى

  

  ،نروژ

 . اتحاديه کارگران حمل و نقل نروژ آآسيونى را در مقابل سفارت جمهورى اسالمى ايران در اسلو فراخوان داده است

 مقابل سفارت جمهورى اسالمى ايران،:  مكان،بعد از ظهر16 تا 14 مارس  6پنجشنبه : زمان

Drammensveien 88 E 

  حزب حکمتيست،فراخوان دهندگان؛ حزب کمونيست کارگرى

 

  ، گوتنبرگ،سوئد

 )LO(دفتر مرکزی    Järntorget مکان ، مارس راس ساعت 6پيکت اعتراضی در روز پنجشنبه 

  ، استکهلم،سوئد

 ميدان سرگل در مرآز شهر:  محل، بعد از ظهر٣روز پنج شنبه ششم ماه مارس، ساعت 

  حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،فراخوان دهندگان؛ حزب حکمتيست

 

 ، فرانکفورت،آلمان

 . پيکت اعتراضی، نمايشگاه عکس و ميز اطالعانی

 Zeil 70  -در مرکز شهر هاپت واخه : مکان - 16 تا 12 مارس از ساعت 6پنجشنبه : زمان

 0172  /9716227تلفن تماس 

   ، برمن،آلمان

 .ميز اطالعاتی و پيکت اعتراضی

 .در محل ايستگاه مرکزی شهر برمن  Vor dem Bahnhofplatzآدرس محل  - 16 تا 12 مارس پيکت اعتراضی از ساعت 6پنجشنبه 

 فراخوان دهنده حزب کمونيست کارگرى 

 

  ،استراليا

 از در پاسخ به فراخوان فدراسيون جهانی کارگران حمل ونقل، اتحاديه سراسری کشتيرانی و اتحاديه حمل و نقل عمومی استراليا، آکسيونی در حمايت        
 .  مارس برگزار می کند6مبارزات کارگران ايران و آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو روز پنجشنبه 

  بعد از ظهر1 الی 12.30 از ساعت ، قسمت شمال پارک هايد در سيتی، مارس6پنجشنبه 

 0411553152 اطالعات بيشتر

 فراخوان دهنده حزب کمونيست کارگرى  

 کميته هاى کارگرى مختلف در داخل و خارج و نهادهاى ديگرى اعالم حمايت کردند و در ، مارس۶براى اجتماعات 
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از عموم ايرانيان مقيم . کشورهاى مختلف براى شرکت در تظاهراتها اعالميه دادند

!زنده باد همبستگى جهانى کارگران.  مارس فعاالنه شرکت کنند۶خارج دعوت ميکند در اجتماعات   



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

 ١٣٨۶ اسفند ١۴

Wednesday, 05 March 2008 

قبال اعالم کرديم که دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسالمی                    
ه                        ق ي رار وث ه ق  ٣٠٠قرار بازداشت رفيق بهروز کريمی زاده را ب

ون در                    .   ميليون تبديل کرده است   ن ا ک ی ت ن ي گ ه سن ق ي تعيين چنين وث
وده است                   ه ب ق اب ی س واده   .   تاريخ دستگاه های امنيتی حکومت ب ان خ

م کردن                بهروز با اعتراض به مقدار باالی اين قرار وثيقه خواهان ک
 .آن شده اند که با مخالفت مسولين روبرو شده اند

 

د           ٣٠٠مسولين امنيتی حکومت اعالم کرده اند که مبلغ           اي ون ب ي ل ي  م
ارچ ١٠ اسفند برابر با ٢٠( ديگر   روز ١٠حداکثر تا   رداخت     )  م  پ

اسی                   رسي ان غي ي دان د زن ن شود، در غير اين صورت بهروز را به ب
 .و ديگر نميتوانند جان او را تضمين  بکنندمنتقل ميکنند 

 

ان               تعيين قرار وثيقه سنگين برای بهروز و بعد انتقال او به بند زنداني
ن                         ي ی او از طرف خود مسول غير سياسی و اعالم عدم امنيت جان

ق                           ئ حکومتی ،توط  ي ن جان رف داخت ه خطر ان رای ب ه ای  آشکار ب
هروز                  .   بهروز کريمی زاده است    جمهوری اسالمی مسول جان ب

شه های              !   است ق با شکنجه و سرکوب نتوانستند بهروز را بشکنند، ن
 .اينچنين پليدی را برايش ميکشند

 

ه                    م ال ه ب اعمال وحشيانه دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی در ق
رو         رفقای دربند و بخصوص رفيق بهروز با اعتراضات جهانی روب

 .ه جديد حکومت را هم بايد با شکست مواجه کردئاين توط. شد

 

ن را                گي خانواده رفيق بهروز کريمی زاده امکان تهيه اين مبلغ سن
 . به تنهايی ندارند

 

 !جان بهروز در خطر است
 

ا انسان های                               ه شم م ری طلب ه راب خواه و ب ما دانشجويان آزادي
ن                  ه اي ي آزاديخواه در ايران و جهان را فراميخوانيم که به ما برای ته

 !با ما تماس بگيريد. مقدار وثيقه کمک کنيد
 

 !ما پشتيبانی جز انسانيت و آزاديخواهی نداريم
 

 !زنده باد بهروز کريمی زاده

 !زنده باد آزادی

 !زنده باد برابری

  دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور 

 جان رفيق 
 بهروز کريمی زاده 

 !در خطر است

 دانشجويان شيراز منتظر استعفای رئيس دانشگاه
 ١٣٨۶ اسفند ٠۶

تعداد زيادی از دانشجويان دانشگاه شيراز امروز سه شنبه در ادامه اعتراض              
به عملکرد مديريت دانشگاه تحصن برگزار کردند وبا دادن شعار هايی چون                
رييس بی کفايت استعفا استعفا مدعی عدالت خجالت خجالت به دانشجويانی که             

 .شب گذشته را در ساختمان مديريت خوابيده بودند پيوستند
 

دانشجويان اعالم کردند که مذاکره با           
هيچکس را نمی پذيرند و فقط استعفای       

. کادر مديريتی دانشگاه هدف آنهاست        
امروز دانشجويان در         ١:٣۵ساعت     

محل ساختمان مديريت دانشگاه برگه          
استعفای رييس دانشگاه شيراز را به            

 ١يکی از مسئولين دانشگاه دادند و               
ساعت به رييس دانشگاه برای استعفا          

هم اکنون تعداد زيادی از دانشجويان در ساختمان مديريت                    .  وقت داده شد    
در .  دانشگاه به سر می برند و منتظر استعفای رييس دانشگاه می باشند                            

صورتی که محمد هادی صادقی رييس دانشگاه شيراز استعفا ندهد دانشجويان             
 .برای گرفتن استعفا از وی وارد فاز های بعدی خواهند شد

دانشجويان معترض دانشگاه شيراز در ادامه اعترضات خود، دوشنبه شب                    
اين دانشجويان با جمعيتی بالغ     .  ساختمان مديريت را به تصرف خود درآوردند      

 نفر، حدود سه ساعت رييس و هيئت رييسه دانشگاه را در اتاق                            800بر   
رياست محبوس کردند ولی در هنگامی که دانشجويان از طبقه هفتم به طبقه                    
همکف وارد شدند، حراست دانشگاه با ممانعت از چند نفری اتاق رياست را                  
زير نظر داشتند، از راِه اضطراری صادقی را از ساختمان مديريت به بيرون              

دانشجويان در ادامه بر روی پلههای ورودی ساختمان مديريت           .  هدايت کردند 
 ای  «مستقر شدند و با هم سرود يار دبستانی من را خواندند و شعارهايی نظير               

 فرمانده پادگان اين آخرين پيام است، جنبش             «،  »ملت آزاده، حمايت، حمايت     
. سر دادند ...   و » منادی عدالت، خجالت، خجالت     «،  »دانشجويی آماده قيام است   

در اين هنگام مردم نيز با جمع شدن در پشت ميلههای دانشگاه و بوق زدنهای                 
    .متوالی همراهی خود را اعالم کردند

اين تجمع امروز نيز ادامه دارد و دانشجويان اعالم کردهاند تا محقق شدن                        
تمام خواستههای خود و استعفای دسته جمعی کادر مديريتی دانشگاه به تحصن            
خود ادامه خواهند داد و تا زمان عدم تحقق اين خواستهها همچنان شب را در                   

گفتنی است نيروهای بسيج دانشجويی و جامعه        .  ساختمان مديريت خواهند بود   
اسالمی ديشب قصد بر هم زدن تجمع دانشجويان را داشتند که با واکنش قاطع                

نيروهای بسيج به طور غير رسمی اعالم کردهاند که حتی             .  آنان مواجه شدند  
. احتمال دارد امروز با چماق و اسلحه به تجمع کنندگان حمله ميکنند                                     

دانشجويان هماکنون خواستار آنند تا ساير دانشگاههای کشور نيز به آنان                         
 .بپيوندد و دامنه اعتراضات را گسترش دهند

دانشجويان معترض دانشگاه شيراز در ادامه اعتراضات خود ساختمان                            
 شب به    7مديريت اين دانشگاه را از عصر امروز تا اين لحظه يعني ساعت                   

اين دانشجويان هم اآنون هيئت رييسه دانشگاه را در          .  تصرف خود در آوردند   
دفتر رييس دانشگاه محبوس آرده اند و اعالم مي آنند آه تا استعفاي صادقي                  

دقايقي از اين تجمع توسط      .  و تمام آادر مديريتي دانشگاه در آنجا خواهند ماند          
دبير بسيج دانشجويي و دبير جامعه اسالمي به درگيري آشيده شد و                                      

 » توپ، تانك، بسيجي، ديگر اثر ندارد        «دانشجويان يكصدا شعار مي دادند آه         
قابل توجه است آه دانشجويان     .  » مزدور برو گمشو، جيره خور برو گمشو       «و  

دختر نيز اعالم آرده اند آه امشب در جهت نافرماني مدني راس ساعت                            
 به خوابگاه ها مراجعت نخواهند آرد و شب را در ساختمان مديريت                      8:30

 بعد از ظهر به خيابان آشيده شد        2اين تجمع در حوالي ساعت      .  خواهند گذراند 
 .بود و دانشجويان از تمامي مردم آمك خواسته بودند

 از سايت آزادى و برابرى

۴٠شماره   



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

عمل مشخص بيشترى از جانب           
برخى از اتحاديه ها مواجه شده             

 تقويت روزافزون اين                   ،است
فاکتور را در مبارزه کارگرى               

احمدى نژاد  .  ايران برجسته ميکند  
و بوش و طالبانى با هم عليه مردم  
منطقه و کارگر و چپ کار                        

 کارگران جهان هم با                  ،ميکنند
مقدورات و محدوديتهاى تاريخى       
شان به دفاع از هم طبقه ايهاى                

به هر  .  شان در ايران برميخيزند     
حال در اين ميان اين ناسيوناليسم         
است که به حاشيه ميرود و اين               
فاکتور بسيار مهمى براى اردوى        
آزادى و برابرى و سوسياليسم در       

 . ايران است

 

  آذر ١٣نبرد 

يک مشخصه مهم امسال روز               
دانشجو قد علم کردن جنبشى                   
متمايز با پرچم آزادى و برابرى           

در مورد اين سير و         .  جامعه بود  
 نقاط قوت و       ،مسائل پيرامون آن    

 نظرات مختلفى بيان شده        ،ضعف
اما هدف اين اينجا ورود به       .  است

نکته اينست که رژيم     .  اينها نيست 
آگاهانه براى سرکوب آمد و                    
دانشجويان آگاهانه در مقابلش               

 که        ،اين موضوع       .  ايستادند
 ،مطلوب نبود اما ضرورى بود           

معادله سياست در ايران را دچار         
تغييرات جدى کرد و پيامدهاى آن       

عروج وسيع      .  نيز در راهند          
دانشجويان در سراسر کشور در         

پاسخ .  اينروزها همه را تکان داد       
سرکوب شديد و شکنجه و راه                

مضحک که   "  اعترافات"انداختن   
هدفى جز ايجاد بى اعتمادى و                

 با    ،ترس و مخفى شدن نداشت            
اعتراضات هزاران نفره در                   
تهران و شاهرود و شيراز ادامه           

دراين .  غولى بيرون آمد      .  يافت
 عليرغم تلفاتى که عزيزان          ،نبرد

 اما تاکنون پيروز    ،ما متحمل شدند  
 .و سربلند بيرون آمده اند

 

 !جمهورى اسالمى نميخواهيم

اعتراض آريا شهر مورد نادرى          
 اين مشتى از خروار است        ،نيست

ابزارى در دست رژيم اسالمى         
براى تعميق فقر و فالکت مردم         

 دارند مذاکره      ،تبديل شده است     
. ميکنند و خط نشان ميکشند               

مضحکه انتخابات ميگذارند و          
تالش ميکنند مردم را به آمدن و        

اما .  رفتن يکى اميدوار کنند            
مردم در ايران دارند راه خود            

رويدادهاى ماههاى   .  را ميروند  
اخير در ايران را بايد جمعبندى        
جامعه در يک مقياس کلى                    

جمعبندى اى که بجاى          .  فهميد
اميد به باال براى تغيير و يا                   
دست بدست شدن مجلس و                   

 ،دولت بين باندهاى حکومتى            
روى پاى خود و با پرچم روشن       
عليه جمهورى اسالمى سازمان      

 . يابند و به ميدان بيايند
 

از همين حاال نمايش انتخابات           
حتى .  رژيم شکست خورده است   

عمده طرفداران شان در داخل و      
خارج که يکدور با بحث                        

به خود اميد       "  انتخابات آزاد   "
دادند و به چشم مردم خاک                    

تحريم " سرشکسته از         ،پاشيدند
حرف "  و شرکت نکردن              

 . ميزنند
 

شالقهاى اسالم برتن کارگران          
سنندج دورخيز رژيم است براى     

 ،سد کردن مراسمهاى اول مه           
 نشان سبعيت  ،نشان قدرت نيست 

عريان سرمايه عليه کارگر                 
ادامه همان سياستى است      .  است

که بدنبال اول مه سقز اجرا شد          
و هنوز محمود صالحى دارد              

اما هر اندازه    .  تاوانش را ميدهد   
آن سياست پيش رفت اين يکى           

 . هم پيش خواهد رفت
 

" جمهورى اسالمى نميخواهيم     "
حرف دل کارگران و مردم فقر         

 و حرف نسل     ، حرف زنان  ،زده
اين .  جوان و پيشرو ايران است      

اردو اساسا ضد تبعيض است و        
امروز بيش از هر زمان                        
اعتراضش با پرچم آزادى و               
برابرى و رفاه همگان بيان                  

اين اردو آپارتايد جنسى     .  ميشود
و زن ستيزى و عقب ماندگى را        

 . دون شان خود ميداند
 

  مارس امسال٨ويژگى 

 چون زن           ، مارس هست          ٨

 يادداشت سردبير
 ... کجا ايستاده ايم، مارس٨در آستانه 

که به تناوب و در مقياس کمتر و               
. بيشتر مرتبا در ايران رخ ميدهد            

اگر مردم يکروز اين بختک                       
 ،اسالمى روى سرشان نباشد                    

صحنه شهرهاى ايران را رسانه             
هاى جهان تنها با شگفتيها ميتوانند         

مردم از تار و پور         .  توضيح دهند  
حکومت اسالمى متنفرند و اين                 

. ديگر يک دانسته همگانى است             
اگر اعتراض آريا شهر واکنشى              
متقابل و خودانگيخته مردم به                    
سرکوبگرى رژيم در متن يک                  

 ،نفرت و جدال طوالنى است                     
اهميت اساسى آن تقابل جامعه با              
زن ستيزى و سرکوبگرى و اعمال       
تبعيض و تحقير اسالم و حکومت           

اين همان واقعيتى       .  اسالمى است   
است که پشتوانه مبارزه براى                   
آزادى زن و نفى تبعيض براساس           

اين ادامه دانشگاه        .  جنسيت است   
جمهورى .  است به بيانى ديگر             

اسالمى نميخواهيم پاسخ يکجا به             
سياست سرکوب و زندان و شالق           
و تالش ارازل و اوباش جمهورى          
اسالمى براى سرکوب وحشيانه با         

" مقابله با ارزال و اوباش               "نام    
اين پاسخى يکجا به سياست         .  است

اين .  شکنجه و زندان و اعدام است       
تکرار شعار دانشجويان در شيراز        

 مسلسل     ، تانک    ،توپ"است که         
 "! ديگر اثر ندارد

 

جمهورى اسالمى در ايندور تا                  
توانست ضربه زد و چنگ و ندان           

ما .   اما شکست خورد         ،نشان داد   
اردوى آزادى و برابرى ازاين                  

اين را   .  واقعه پيروز بيرون آمديم       
هيچکدام از   .  بايد برسميت شناخت    

اين تمهيدات نتوانست صداى                     
نتوانست مردم   .  جامعه را خفه کند      

 ، نوع دوستى   ،را از کودک دوستى    
 گردن  ، آزاديخواهى ،برابرى طلبى 

 و     ،نگذاشتن به آپارتايد جنسى              
. مبارزه نکردن و ايستادن باز دارد       

 در صحنه دولتها      ،کمى آنطرف تر   
 جنگ  ،و ديپلماسى و مانور قدرت       

. عليه مردم منطقه ادامه دارد                     
همزمان که از مردم در عراق و               
فلسطين و ايران و لبنان و                              

 ،قربانى ميگيرند   ...  افغانستان و       
همزمان که سياست تحريم شان به          

۴٠شماره   
 ، مارس هست      ٨.  ستيزى هست   

. چون جامعه آزادى زن ميخواهد        
 چون يک رکن        ، مارس هست    ٨

تبعيض و نابرابرى در جامعه                
طبقاتى موجود ستم براساس                   

 ٨به اين اعتبار          .  جنسيت است   
 ، کم و بيش و هر سال                 ،مارس

. جاهاى مختلفى برگزار ميشود           
 مارس ايران امسال در       ٨ويژگى  

متن شرايط جديدى است که                     
معادله سياسى در ايران را تغيير          

موقعيت جامعه و          .  داده است    
اردوى آزادى و برابرى با سال             

 . گذشته در اساس متفاوت است
 

 مارس امسال صداى زنانى                 ٨
است که در خيابانها در کمپين                 

" عليه بدحجابى          "ارتجاعى           
سرکوب شدند و جانانه مقاومت            

 مارس امسال صداى           ٨.  کردند
جوانانى است که در مال عام                    
شکنجه و تحقير شدند و بدنهايشان       

کسانى که توسط اراذل و        .  له شد 
 که اخيرا معلوم         ،اوباش اسالمى  

شد فرمانده اعظمشان خود به جرم      
 به  ،اراذل و اوباشى دستگير شده       

" مقابله با ارذال و اوباش             "نام    
 ٨.  سرکوب و زندان و اعدام شدند     

مارس صداى زنان شجاع و                    
 ١٣مدرن دانشگاهها است که در         

آذر امسال آزادى و رهائى زن را        
 مارس امسال           ٨.  فرياد زدند     

صداى جامعه است که ميگويد               
! تبعيض و زن ستيزى کافى است       

 مارس  ٨!  اين بساط بايد جمع شود    
در آستانه نمايش انتخابات رژيم           
صورت ميگيرد و بايد تالش کند          
حرف دل مردم در مورد اين                   

 ٨.  نمايش مضحک بيان کند               
مارس امسال تقريبا همزمان با              
کمپين جهانى کارگران در دفاع            
از کارگران ايران صورت                      

 مارس امسال   ٨  ،م مهمتر .  ميگيرد
روى دوش تجارب تالشى تحسين       
آميز و قدرتمند چپ صورت                   
ميگيرد و بايد تالش کند کل جنبش       
آزادى و برابرى را در ارتفاع                

تالشمان را   .    باالترى قرار دهد     
براى سازماندهى و رفع موانع              

 مارس شکوهمند و برابرى     ٨يک  
 . طلب گسترش دهيم

 

 مارس را به کليه زنان و                      ٨ 
مردان آزاديخواه و برابرى طلب         

 ! *و سوسياليست تبريک ميگوئيم



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

اين گفتگو توسط آذر ماجدی                   
بمنظور درک سهل تر مطلب                 

عبارات درون دو   .  اديت شده است  
 .پرانتز از اديتور است

 
 

ال     ،آذر ماجدی  ون  :راديو انترناسي
ى زن                ٨ ان ه ارس، روز ج  م

ه       .   نزديک است  ما از مدتى پيش ب
م و                ه اي ت ن روز رف ال اي ب ق ت اس

وق         برنامه هايى را در رابطه با حق
بش                  ان و جن عيت زن وق زنان، م

طلبى زنان از راديو پخش        برابرى
م   رده اي ا      .   ک م ب ي واه خ ي روز م ام

ات          ب ال ط منصور حکمت درباره م
ه              ام رن ر، ب ت ه برنامه يک دنياى ب
ران،         ارگرى اي حزب کمونيست ک
ت           ان صحب وق زن ق ورد ح در م

 .بکنيم

. منصور حکمت با تشکر از شما        
يک دنيای    شما نويسنده برنامه           

معموال از طرف        .  هستيدبهتر    
بخشى از جنبش دفاع از حقوق              
زنان که به جنبش فمينيستى                      
معروف است، مردان مورد اتهام       
قرار ميگيرند که مسائل زنان                 

مطالباتى که در   . رادرک نمی کنند 
اين برنامه آمده، حقوق زنان را با        

شما .  جزئيات بسياری طرح ميکند   
در مقابل اين اتهام جنبش                            

  فمينيستى چه ميگوييد؟

 

 اين يک اتهام           :منصور حکمت   
.  است   کـُن و سطحى   -خشنود-خود

جنبش زنان از قديم ِديِن بزرگى            
به جنبش کمونيستى و مارکسيستى  

جنبش کمونيستى،     .  داشته است    
المللى براى برابرى           جنبشى بين   

انسانهاست و برابرى زن و مرد           
بخش اعظم پالتفرم جنبش                        

در نتيجه        .  کمونيستى است       
هايى که در مارکسيسم در                  ايده

جهت برابرى زن و مرد هست،           
هايى عميق، نسبتا جامع و                  ايده

جنبش فمينيستى،   .  راديکال است  
به نظر من، حتى خراشى هم به             

خيلى از  .  سطح مسأله زن نميدهد     
ها، همين کسانى که          اين فمينيست  

مثال شوروى زده ميشود يا                  
  ...چين، يا بعضا چپ سنتى

 

 حتى آنجا هم،       :منصور حکمت  
با همه انتقادهايى که خود ما                 
داشته ايم، به نظر من                                

براى .  ها حق ندارند          فمينيست
اينکه کشورهايى مثل شوروى         

ما .  دارى دولتى بوده اند      سرمايه
با اين   .  اين را از ابتدا گفته ايم          

دارى دولتى در           وجود سرمايه   
شوروى را در نظر بگيريد، اين      

. نظام را بايد با هند مقايسه  کرد        
دارى   اگر شوروى نظام سرمايه     

دولتى مدعى سوسياليسم نبود،          
حاال .  کشورى بود مثل هند             

حقوق زنان را در هند با حقوق          
. زنان در شوروى مقايسه کنيد         

شما نميتوانيد حقوق زنان در              
سوئد را که از نظر تکنيکى و             
اقتصادى در سطح ديگرى                  
است، با حقوق زنان در                          

البته حتى  .  شوروى مقايسه کنيد   
در آن حالت هم، خيلى از                       
قوانينى که در شوروى تصويب      
شده بود هنوز در سوئد تصويب       

 . نشده بود

 

در نتيجه به نظر من ايرادى که         
فمينيست ها به چپ هاى                         
رويزيونيست و چپ هاى                     
غيرکمونيست ميگيرند هم بحق       

پرچم فمينيست ها در           .  نيست
دست کسانى است مثل هيالرى        
کلينتون در آمريکا، يا جنبش              
جناح چپ طبقه حاکمه در                     
کشورهايی مثل انگلستان، يعنی      

 فمينيست  اينها.  حزب ِليبر جديد   
فمينيست ها کسانى       .  ها هستند   

هستند که بخاطر فرهنگ بومى       
هر کشور، حاضرند حقوق زن        

اينها فمينيست   .  را قربانى کنند     
. اند  هاى واقعى اين دور و زمانه      

ممکن است بعضا هم کسانى               
ولى به  .  تر از اين    باشند راديکال 

حتى  - نظر من کمونيستها          
بدهى  - بدترين نوع کمونيستها     

خاصى در مورد مسأله زن به            

 اى حزب کمونيست کارگرى ايران  مطالبات برنامه
  درمورد حقوق زنان"  يک دنياى بهتر"

 ٢٠٠١ فوريه ٢٢ -مصاحبه با راديو انترناسيونال 

معتقدند مسأله زن را درک ميکنند،       
در کشورهاى مختلف جذب جناح           

اند، که حتى         چپ طبقه حاکم شده       
امتيازات جزئى را هم از زنان                  

در نتيجه من اصال        .  دريغ ميکنند  
نقد فمينيستها به مارکسيستها را                
مبنى بر اين که چون براى مثال در        
بين مارکسيستها مرد زياد هست و         
يا اينکه بخش مرد در جنبش                        
کمونيستى مسأله زن را درک                    

 .نميکند، جدى نميگيرم

 

واضح است که هيچکس تجربه               
. شخصى ديگرى را درک نميکند          

در تحليل نهايى هر کس زندگى                
تر از هر کس           خودش را نزديک     

ولى .  ديگر تجربه کرده است                
نميدانم مثال مارگارت تاچر، نخست     

العاده    وزير سابق انگليس که فوق         
مرتجع و دست راستى بود، يا اين           

هاى زن مجلس اسالمى، چه        نماينده
چيزى را دست اول تجربه ميکنند           
که براى مثال، کمونيستهايى که               

 سال عمرشان را براى                ٣٠-٢٠
اند،      برابرى آدمها مبارزه کرده             

اند و نميتوانند درک           تجربه نکرده  
. به نظر من اينها پوچ است           .  کنند

دّکان سياسى  .  دارى است   اينها دّکان 
که کسى   اين شکل      زياد است به         

من اهل فالن ملت هستم         :  "ميگويد
و بنابراين من غم و درد اين ملت              

! هيچ دليلى ندارد  "...  را حس ميکنم  
غم و درد آدمها را همه حس                         

هر کسى که خط فکرى و          .  ميکنند
سياسيش عليه تبعيض و عليه                     
نابرابرى باشد ميتواند خودش را             
جاى بخش تحت تبعيض جامعه                

. بگذارد و به مسائلش فکر کند                  
تاريخا موضع جنبش کمونيستى در       
قبال مسأله زن راديکالترين و                    

  .جامعترين بوده است

 

حاال ...  ( اين که البته       :آذر ماجدی  
ولى اين  )  بحث دارد منحرف ميشود   

که يک چنين اتهاماتى مطرح شده            
بخاطر اين است که خود جنبش                 

هاى   کمونيستى مدتها در چهارچوب    
بورژوايى حرف زده، مثال فرضا          

۴٠شماره   
  .فمينيست ها ندارند

 

 تا آنجا که به                      :آذر ماجدی     
کمونيسم کارگری برميگرد، در          

که اگر امروز     (عرصه مطالبات     
وقت کم بود اجازه بدهيد هفته بعد         
نيز اين بحث را ادامه بدهيم چون          

يک دنياى    "برنامه    )  مهم است   
در سطحی است که در              "  بهتر

المللى زنان          عرصه جنبش بين        
ترين و پيشروترين                       پيشرفته

در سطح  .  مطالبات را طرح ميکند   
ايران بايد بگويم که اصال                          

يک ((مطالباتى مطرح نشده جز          
. برابرى زن و مرد      ))  شعار کلی  

در عرصه عملی نيز به نظر                   
ميرسد که کمونيسم کارگرى،                
حزب کمونيست کارگرى،                       
فعالترين جريانى است که براى            
برابرى حقوق زن و مرد مبارزه          

اى   آيا شما با چنين ارزيابى     .  ميکند
  موافق هستيد؟

 

 اپوزيسيون    در:  منصور حکمت   
آنقدر .  ايران، البته اينطور است        

که ما فعاليت ميکنيم، هنوز بخش         
کوچکى از آنچه که فکر ميکنيم            

ما .  بايد فعاليت کرد هم نيست              
هنوز به استانداردهاى خودمان،          
به انتظارات خودمان از درجه              
فعاليت روى مسأله زن نزديک             

همين ميزان      ((ولی      .  ايم      نشده
با اين توده انبوه            ))  فعاليت را   

گروهها و محافل اپوزيسيون                  
ايران مقايسه بکنيد، که حد اکثر            
دفاعشان از زن اين است که                    

بگذاريد اين زنها، اين طفلک ها        "
هم کارى داشته باشند، يا يک                  
خورده لباس آزادترى بپوشند،              
خب حجابشان را بردارند، ولى             
کسى نگفته موهايشان را فر هم             

اين تصويرى است که         ..."  بزنند
 ! اينها از آزادى زن دارند

 

در مقايسه با اينها حزب کمونيست      
کارگرى، نهايت آزاديخواهى                

ولى خود ما هم       .  محسوب ميشود  
اين راه را   .  بايد راهى را طى کنيم    
بايد به اين   .  بايد در عمل طى کنيم     

سمت برويم که آن قدرت سياسى          
را پيدا کنيم تا اين برنامه را پياده           
کنيم و نشان بدهيم که به آن وفادار    

چون اعالم يک برنامه          .  ميمانيم
در اپوزيسيون    

  ٩صفحه 



  ٩صفحه   يک دنياى بهتر 

يک بحث است و عمال پياده                     
وقتى ما پياده   .  کردنش بحثى ديگر  

کردن عملى اين برنامه را شروع        
ها تحريک خواهند        کنيم، اسالمى  

کرد، ملّيون تحريک خواهند کرد،     
مردساالرها تحريک خواهند                 

و آن موقع است که حزب         ...  کرد
کمونيست کارگرى بطور واقعی         

آيا اين  :  مورد محک قرار ميگيرد    
مقاومتها را در هم ميکوبد و حق           
زن را ميدهد؟ آيا در قوانين و در          
پراتيک اصلى جامعه اين برنامه         
را برقرار ميکند يا اينکه به آنها            
تمکين ميکند؟ اين سؤال هنوز در        

اگر کسى،     .  مقابل همه هست         
 بخواهد در     اگريک جريان سياسى  

صف مقدم آزادى و برابرى زن            
در ايران باشد، به نظر من حزب          

خود .  کمونيست کارگرى است        
شنوندگان شما ميتوانند مقايسه               
کنند و ببينند که اين حرفها را از            
زبان چه گروه ديگر يا سازمان             

. ديگر يا جنبش ديگرى ميشنوند          
کس ديگرى نيست که حرفهايى            
که ما در مورد برابرى زن و مرد      
ميگوييم را اصال حتى حاضر                

  .باشد اعالم کند

 

 شما در اين رابطه به      :آذر ماجدی 
اپوزيسيون اشاره کرديد، من حتى      

اين مساله   .  از اين فراتر ميروم        
حتی در مورد آن چيزى که خود           
را جنبش دفاع از حقوق زنان                 

االن ما   .  ميداند نيز صدق ميکند       
شاهد تکاپوى زيادى در مبارزه            
عملى، در افشاگرى از جمهورى        
اسالمى، عليه اسالم، عليه آپارتايد     

منتهی قبل  .  جنسى و غيره نيستيم     
از اين که به خود برنامه بپردازم،       

. شما به نکته جالبى اشاره کرديد         
گفتيد گفتن يک مساله است و بعد          

آنجاست .  عمل کردنش مهم است      
. که مورد محک قرار ميگيريم             

عده زيادى، آنها که سعى ميکنند          
لحن متعادلی در انتقاد خودشان             
بگيرند به حزب کمونيست                       

:  کارگرى اينطور ميگويند                      
صحبت هاى شما خيلى خوب،           "

ولى اين مطالباتى که شما فرضا           

. حکومت را عوض ميکنيم                
. فرهنگ را هم عوض ميکنيم           
. همه جاى دنيا همينطور است          

شما نميتوانيد آزادى بياوريد               
بدون اينکه به سنتهاى عقب                 

ما اين سنتها    .  مانده هجوم ببريد   
را عقب ميزنيم، نيم بيشتر مردم       
ايران، فکر ميکنم اکثريت                    
عظيمى از مردم ايران در                    
حرکت عليه فرهنگ عقب مانده      

اگر بخش    .  با ما خواهند بود          
های قشرى، عقب مانده و                     

اى     متحجری پيدا بشود، چاره          
ندارند، بايد دندان روى جگر             

باالخره يک کسى بايد      .  بگذارند
يا زن  .  دندان روى جگر بگذارد   

بايد دندان روى جگر بگذارد و         
تحت ستم بماند، يا آن حاج آقا              

ما  .بايد دندان روى جگر بگذارد 
در اين قضيه ميگوييم حاال حاج       
آقا لطفا دندان روى جگر                       

 .بگذارد

 

 صحبتهاى بسيار       :آذر ماجدی   
همانطور که گفتم     .  جالبى است  

هر جا صحبت از اين ميشود که        
بايد اين مطالبات و اين حقوق را    
داشت، جنبش کمونيسم کارگرى     
به زياده طلبى و افراطى خواهى  

و گفته ميشود که        .  متهم ميشود  
نميشود اينها را عملى کرد، يا             
اينکه بعضا ميگويند حجاب                

اينها .  خواست خود مردم است       
مسائلی است که شايد بشود در           

اش    موقعيت هاى ديگر درباره        
  .صحبت بکنيم

ببينيد، در برنامه يک دنياى                
ها پرداخته    بهتر به تمام عرصه     

شده، اقتصاد، سياست، خانواده،     
سنتا .  اخالقيات، فرهنگ و غيره   

جنبش سنتى چپ موسوم به                 
مارکسيست به اقتصاد مقام                  
باالترى در رفع ستمکشى از              

آيا شما با اين       .  زنان داده است    
  ديد موافقيد؟

 

 در تحليل             :منصور حکمت      
نهايى اگر زن در صحنه                        

 اى حزب کمونيست کارگرى ايران  مطالبات برنامه

  … درمورد حقوق زنان"  يک دنياى بهتر"

در مورد حقوق زنان مطرح                       
اى مثل ايران           ميکنيد، در جامعه      

چون .  قابل پياده شدن نيست                  
شما در  ."  فرهنگ مردم عقب است    

  مقابل اين انتقاد چه ميگوييد؟

 

 ما فرهنگ مردم        :منصور حکمت  
بجاى اين که شما    .  را عوض ميکنيم  

بياييد نيمى از جامعه را قربانى                 
بکنيد، ميتوانيد آن فرهنگ را                     

ما !  خيلى ساده است   .  قربانى بکنيد 
مردم مترقى و پيشرو آن مملکت را     

ما .  بسيج ميکنيم و سازمان ميدهيم       
کنار هر مدرسه دخترانه يا هر                  
مدرسه مختلط راديکالهايى را                  
ميگذاريم که جلوى اوباش را                     

ما قوانين را تصويب                .  بگيرند
ميکنيم و اين قوانين را با                                

هايى تضمين ميکنيم که                    بودجه
ضامن شرکت زنان در فعاليت                 
اجتماعى باشد، جلوى تحريک عليه     
آنها را بگيرد، جلوى نيروهاى                  

ما .  قشرى و عقب مانده را بگيرد          
کارى خواهيم کرد که کسى که                  
مزاحم امر رهايى زن و امر                        
برابرى زن و مرد بشود، جامعه او        

. را به چشم خطاکار نگاه کند                      
مردم به کسی    ))  کاری ميکنيم که  ((

که مانع درس خواندن دخترى يا              
مانع اشتغال زنى ميشود يا مانع                
ميشود که زنى هر لباسى ميخواهد         
بپوشد و به سر کار برود به همان             
چشم نگاه کنند که به آن کس که                  
مزاحم بهداشت مردم يا مزاحم                  
خوشبختى آدمها بطور کلى ميشود،      
يا از اموال دولتى و اموال کشور             
اختالس ميکند، مانع رساندن بيمار       

ما فرهنگ جامعه     .  به دکتر ميشود    
بجاى اين که       .  را عوض ميکنيم      

خودمان را عوض کنيم، يا حقيقتى         
که به آن معتقديم زير پا بگذاريم،             

  .آن فرهنگ را عوض ميکنيم

اين فرهنگ از کجا آمده؟ اين                      
فرهنگ تاريخا محصول طبقات             
حاکمه در کشور است، فرهنگى              
است که بدرد سودآورى سرمايه             
ميخورده، فرهنگى که بدرد                        
حاکميت همين الت و لوتهايى که             

ما .  در ايران بر سر کارند ميخورد       

۴٠شماره   
اقتصادى نابرابر باشد و اگر در            
صحنه اقتصادى تحت تبعيض               
باشد، در صحنه سياسى و                         
فرهنگى نميتواند برابر باشد، در         

ولى .  تحليل نهايى اينطور است         
اين به آن معنا نيست که بايد صبر         
کرد تا اول زن در اقتصاد برابر            
بشود و بعد رفت به سراغ حقوق           
فرهنگى و سياسى و برابرى را            

اين اصال و ابدا به        .  جستجو کرد 
همه اينها بايد        .  اين معنا نيست       

موازى با هم پيش برود و فورا               
  .بايد پيش برود

 

از همان    :  سياست ما اين است          
روز اولى که در آن مملکت                      
دستمان بجايى بند شود، اعالم                
ميکنيم که زن ومرد برابرند، همه       

آميز فعلى را لغو           قوانين تبعيض  
اعالم ميکنيم، اعالم ميکنيم که               
حقوق مدنى زن و مرد يکى                      
است، اعالم ميکنيم حقوق سياسى       
زن و مرد يکى است، اعالم                     
ميکنيم حقوق فرهنگى زن و مرد         
يکى است، اعالم ميکنيم                            
اختيارشان بر خودشان، بر                      

شان، بر محيط زندگيشان،       خانواده
بر محيط کارشان عين همديگر             
است و اعالم ميکنيم در عرصه            
شغلى و کارى و غيره زن و مرد          

اين را  .  حقوق کامال برابرى دارند   
فورا اين  .  بشکل قانون درميآوريم   

کار را ميکنيم و نه در يک روند            
تدريجى که حاال قوانين را يکى             

 .کارى کنيم   پس از ديگرى چکش     
ما اين برابری را به عنوان بيانيه          
پيروزى انقالب اعالم ميکنيم و از      

. فرداى آن روز اينها قانون است         
 . وقتى قانون ميشود بايد اجرا شود

 

حاال اين که در جريان اجراي                 
قانون، کار چقدر طول بکشد، چند      
مدير کارخانه مقاومت ميکنند، يا         
چند مدير و معلم مدرسه مقاومت          
ميکنند، آن روندى است که ممکن       

روند فائق آمدن   .  است طول بکشد  
به اين مقاومتها، روشنگرى                    
درباره آنها، بدست آوردن منابع و       
امکانات کافى براى ايجاد عملى           
اين برابرى، بودجه بدست آوردن       
براى کارها و غيره، اينها ممکن          

اما بعنوان     .  است طول بکشد         
. قانون ما فورا آن را اعالم ميکنيم      

و اگر از فرداى آن روز معلوم               
شود که در             

  ١٠صفحه 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

جايى زنى در موقعيت نابرابر با          
مرد هست، مسبب آن قضيه کارى      
خالف قانون و خالف حق مدنى           
کس ديگرى انجام داده و با قانون         

در نتيجه از نظر       .  روبرو ميشود 
ما اين زياده طلبى نيست، عين               

 . حقيقت است

 

-فرض کنيد همين جنبش ملى                
اسالمى که ما را به زياده طلبى              
متهم ميکنند، با اين مساله که کال          
خواهان استقالل از آمريکا بشوند       

براى مثال در   .  هيچ مشکلى ندارند 
فالن کشور وقتى صحبت بر سر          

شان است هيچ چيزى          حقوق ملى  
روى نميدانند و همه چيز        را زياده 

وقتى صحبت بر       .  را ميخواهند   
سر حقوق تجارى شان است، مثال       
وقتى ميگويند ما بايد فالن صنعت       
را خودمان بدست بگيريم و فالن         
ماليات را از دوش ما برداريد،              
هيچ اشکالى نمي بيند که بگويند            

ما اين را ميخواهيم و بايد اجرا            "
وقتى کار به زنها ميرسد،      ."  بشود

!" آقا زود است      :  "همه ميگويند   
حاال فعال نه، با فرهنگمان جور         "

ما با اين    .  و غيره و غيره    "  نيست
ما .  استدالل هيچ سازشى نداريم        

درست .  اين خط را قبول نداريم          
مثل حقوق کارگرى، مثل حقوق           

ما روزى که    .  اقتصادى کارگران 
اميدوارم ما بتوانيم   (سر کار بياييم    
همان روز حداقل    )  سر کار بياييم   

دستمزد را ميزانی اعالم ميکنيم           
که يک خانواده بتواند با آن                       
زندگى کند، بگذار هر کس که                

  .ميخواهد با آن مخالف باشد

 

 خيلى مهم است که          :آذر ماجدی  
مطالبات ((قانون تغيير کند و                 

قانون اعالم بشود، در      ))    بعنوان
نتيجه به اين معنى نقش يک دولت       

اما .  ها مهم است    در رفع نابرابرى  
شما ميتوانيد     .  اين کافى نيست        

حقوق برابر را اعالم کنيد ولى              
کماکان در خانواده مرد ميزند                

در مورد اين چه        .  توى سر زن     
   بايد کرد؟

بخش زيادى از حقوق زنان                 
نميشود توى سينى   . گرفتنى است 

بايد خود زن    .  ُبرد و به آنها داد      
. کمک کند و آن حق را بگيرد            

در نتيجه اگر زنى کتک                         
ميخورد، اگر زنى از بيرون               
آمدن محروم ميشود، اگر زنى           
از کار پيدا کردن محروم                       
ميشود، اگر زنى از معاشرت با       
مردم ديگر آنطور که خودش             
دوست دارد محروم ميشود، بايد      
در يک چنين سيستمى مراجعه         

. کند و بخواهد که دخالت بکنند         
و تصور اين که هر دولتى                    
دخالت کند، حتما دخالتش خشن        
و پليسى است، بخاطر اين است        
که دولتهاي تاکنونی  اينطور              
بوده اند، دولتهاى استبداد                      
سلطنتى، دولتهاى دست راستى،     
دولتهاى پليسى، دولتهاى                      

 . اسالمى

 

ما داريم از يک حکومت                       
مردمى حرف ميزنيم که مبنايش      

اند، مبنايش خود     شوراهاى محلى 
خود مردمند که                .  مردمند

خودشان را بشکل دولت آرايش       
در نتيجه کسى که دارد       .  اند  داده

دخالت ميکند، همان کسى است        
که همان آدمها بعنوان همکار و        
دوست و آشنا، باهاش سر و کار       
دارند، انجمن محل است، انجمن      
مدرسه است، نه يک نهادى که         
با يونيفورم و اسلحه ميآيد بخانه        
مردم و ميگويد چرا با هم                       

اين .  اينطور رفتار ميکنيد             
تصور از دولت خشن، اولين              
چيزى است که ما نفى و نقد                  

دولتى ميآيد که در     .  خواهيم کرد 
اصل خود مردم است، مردمى          
که دارند زندگيشان را اداره                

 .ميکنند

 

. با تشکر از شما       :  آذر ماجدی  
اميدوارم که بتوانيم اين مصاحبه     

 .را در هفته آينده ادامه دهيم

*** 

 اى حزب کمونيست کارگرى ايران  مطالبات برنامه

  … درمورد حقوق زنان"  يک دنياى بهتر"

 براى رفع اين             :منصور حکمت    
مسائل بايد منابع نيروى انسانى و            

بخشى .  منابع مالى اختصاص داد        
منتهی .  از آن روشنگرى است             

فرهنگى نيست که بتواند در مقابل          
حق و حقانيت اين مسأله مقاومت             

به نظر من شما در ظرف              .  بکند
چند سال روشنگرى ميتوانيد کارى       
کنيد که مردهاى آن کشور هم از              
اين تحجر و از اين جهل فرهنگى            
که با اسالم و فرهنگ سنتى در آن           

. اند، آزاد بشوند       کشور رسوخ داده    
بايد کار کرد، بايد آموزش داد و                
بايد پيگيرى کرد، بازرسى کرد،             

شما نميتوانيد داخِل       .  نظارت کرد   
يک خانواده را بسپاريد به يک                  
تاريکخانه که کسى از آن خبر                    
 .ندارد و نميتواند در آن دخالت کند

 

 آيا اين، ببخشيد وسط         :آذر ماجدی  
صحبتتان، به دخالت دولت و پليس        
در زندگى خصوصى مردم تعبير           

  نميشود؟

 

 آخر اينطور نيست    :منصور حکمت 
که بروند در خانه مردم را بشکنند          

صحبت از اين است     .  و وارد شوند   
که اگر زنى با چشم باد کرده آمد                
سر کار، اجازه پيدا کنند بروند                   
ببينند چه کسى با مشت به چشم او            

اى به    اگر مي بينيد بچه     .  زده است 
مدرسه نميآيد، اجازه پيدا کنيد                    

. برويد ببينيد چرا به مدرسه نميآيد         
اگر کارفرمايى مصاحبه شغلى                
کرده و از پنج تا شغلى که داشته                
هر پنج تايش را پنج نفر مرد                        

اند، يک مرجعى بتواند ببيند          گرفته
که کارفرما واقعا بر مبناى توانايى        
و صالحيت قضاوت کرده است يا          

واضح .  مرد بودن اينها تأثير داشته      
است که اگر معلوم شود توانايى و           
صالحيت عمل کرده کارى به او             

ها ومقامات            بايد کميته     .  ندارند
مردمى ناظر بر اجراى صحيح اين       
قوانين وجود داشته باشد، بايد                     
نهادهاى دلسوز به اصطالح                       
خدمات اجتماعى برای کمک وجود      

 . داشته باشد

۴٠شماره   

 فرودستى زن 
نفس ستمکشى و فرودستى             
زن اختراع سرمايه دارى               

اما سرمايه دارى اين       .  نيست
ميراث نفرت انگيز تاريخ               
پيشين را تکامل بخشيده و به          
يک رکن مناسبات اقتصادى و  
اجتماعى معاصر بدل کرده           

ريشه نابرابرى و بى         .  است
حقوقى امروز زن، نه در                 
افکار کهنه و ميراث فکرى و       
فرهنگى نظام ها و جوامع               
منقرض شده و پيامبران و               
مذاهب عصر جاهليت، بلکه         
در جامعه سرمايه دارى                   
صنعتى و مدرن امروز نهفته       

نظامى که به تقسيم             .  است
جنسى انسان ها در قلمرو                
توليد به عنوان يک عامل مهم       
اقتصادى و سياسى در                       
تضمين سودآورى سرمايه             

ايجاد انعطاف پذيرى    .  مينگرد
نيروى کار در اشتغال و                   
اخراج، ايجاد شکاف و رقابت     
و کشمکش درونى در اردوى       
مردم کارگر، تضمين وجود          
بخش هاى محروم تر در خود       
طبقه کارگر که پائين                           
نگاهداشتن سطح زندگى کل          
طبقه را مقدور ميسازد و                  
باالخره مخدوش کردن                     
خودآگاهى انسانى و طبقاتى          
بشريت کارگر و دوام بخشيدن   
به آراء و افکار و تعصبات             
کهنه و پوسيده و فلج کننده،             
برکات ستمکشى زن براى             
سرمايه دارى مدرن معاصر        
و از ارکان انباشت سرمايه            

اعم از  .  در دنياى امروز است   
اينکه سرمايه دارى ذاتا و                
بطور کلى با برابرى زن                  
خوانايى داشته باشد يا خير،           
سرمايه دارى انتهاى قرن               
بيستم بطور مشخص خود را        
بر اين نابرابرى بنا کرده                  
است و به سادگى و بدون                  
مقاومت سرسختانه و قهرآميز    

 .از آن عقب نمى نشيند
 

 از يک دنياى بهتر برنامه حزب



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

 ٨ صد سال از         :يک دنيای بهتر    
. مارس روز جهانی زن ميگذرد         

صد سال تالش برای برابری زن        
موقعيت زن را   .  و مردم در جهان   

پس از اين تالشها در جهان                      
 کنونی چگونه می بينيد؟ 

 جنگ براى       :نسرين رمضانعلی   
آزادى زن دراني صد سال به                  
اشکال مختلف در جريان بوده               

دراين صد سال جنبش              .  است
آزادى زنان افت و خيزهای                     

حقيقتا جنبش   .  زيادی داشته است    
برابرى زن و مرد جنبش عظيمی       
است و نيروی واقعى اش تکان              

جامعه موجود و          .  دهنده است    
دولتها و مرتجعين ضد زن هم                
يک لحظه برای به عقب راندن             

. اين جنبش عظيم غافل نبوده اند          
از طرف ديگر اين جنبش نيز                 
مانند ساير جنبش های اجتماعی           
گرايشات بازدارنده و تقليل گرا            

. درونش موجود بوده است                      
گرايشاتى که راه حلهاى                             
جناحهائى از طبقات حاکم را در           

و .  مقابل مبارزه زنان ميگذارند        
در عين حال گرايشی راديکال و          
برابرى طلب که درعين حال که           
براى کسب هر ذره از حقوق زن         
و تحميل اصالحاتى به قانون و              

 ،جامعه به نفع زنان مبارزه ميکند      
ميداند که آزادی و رهائی زنان و         
نفى بنيادهاى نابرابرى جامعه               
سرمايه دارى تنها در سرنگونى          

 . اين نظام ميسر است

 

اگرچه مبارزات زنان در صد               
سال گذشته درجريان بوده اما                
نقاط عطف آن در دوره هائى                  
است که تقابلهاى طبقاتى در                    
جامعه حاد شدند و جنبش زنان هم       
قادر شده پيشرويهاى معينى کسب      

نکته اساسى اينست که هر           .  کند
زمان اين جنبش افق وسيع ترى            
از آزادى زن داشته است توانسته        
است بخشى از حقوق برحق خود         

دوره اى هر         .  را تحميل کند         
مبارزه اين جنبش سوسياليست              
بود و نقد سوسياليستى به                            
نابرابرى عموما دراين جنبش               

ايران بدليل وجود ديکتاتورى و       
قدرت مذهب و سنتهاى                           

 به راحتی نتوانسته به     ،ارتجاعى
 نيرو بگيرد و                ،ميدان بيايد     
ما با سنت تشکل       .  متشکل شود  

پايدار جنبش زنان در ايران                
به همين دليل        .  روبرو نيستيم   

بنظر من جنبش آزادى زن در            
ايران به نسبت مثال جنبشهای            
زنان در اروپا خيلی کم تجربه           

در طرف ديگر در          .  تر است   
 ،ايران خفقان زده و اسالم زده          

اعتراض زنان اشکال راديکال        
و پيچيده اى دارد که در غرب            

در ايران  .  کمتر با آنها مواجهيم     
زنان هر روز در جنگ رو در          

اختناق مانع    .  رو قرار دارند       
تشکل زنان شده اما نتوانسته               

. زنان را سرجايشان بگذارد              
 حضور و نقش زنان      57انقالب  

در اين انقالب برای اولين بار            
نيرو و پتانسيل برای تغيير اين          

امروز با   .  جنبش را نشان داد        
 ،تمامی سرکوبها و محروميتها        

 29با تمامی قوانينی که بيش از        
سال حکومت اهللا که زنان را               

معرفى "  بی عقل و نيمه مرد         "
 ايزوله ميکند و تالش              ،ميکند

 ،دارد به گوشه آشپزخانه بفرستد    
اما ما شاهد مقاومتهای جدى و           

. مبارزات گسترده زنان هستيم        
همه ميدانند اين موقعيت                         
فرودست با جمهورى اسالمى          

حتى متوهمينى   .  عوض نميشود  
که دنبال اصالح قانون از                     
طريق فقها هستند زمينگير شدند      
و عمال کارى از دستشان برنمى      

آزادی زن در ايران تنها             .  آيد
راهش زير کشيدن حکومت                

اين حکومت ضد     .اسالمی است  
زن به نفع زنان نه اصالح                     

بايد .  ميشود و نه کنار ميرود            
بايد نظام آپارتايد            .  انداختش

جنسى را با کليه قوانينش                       
اين جنبش بايد      .  سرنگون کرد  

 ،خود را متحد جنبش کارگری          
متحد جنبش آزاديخواهی و                  
برابرطلبی کند و اين نظام                    

 . ارتجاعی را به زير بکشد

 ، مارس روز جهانی زن٨به مناسبت 
 کمونيسم کارگری و آزادی زن

 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

حتى اصالحاتى که با        .  مسلط بود  
مبارزه زنان تحميل شدند ريشه                
هاى خود را در همين نقد راديکال          

مضافا اينکه نقش زنان         .  ميجستند
در انقالبات و رويدادهاى اين قرن         
موثر بوده است و دراين                                 
رويدادهاى مهم خواستهای راديکال    

تغييرات .  اين جنبش جهانى شده اند     
بعدى هم در ديگر کشورها بشدت           
از اين رويدادهاى سياسى تاثير                

 . پذيرفتند

  

در دو دهه گذشته سرمايه دارى                
تالش کرد در متن حمله عمومى تر        
به جامعه و دستاوردهاى نسلهاى            

اسالم و  .   به زنان حمله کند      ،پيشين
در .  مذهب را بجانشان انداخت            

بخشى از دنيا همه نوع تحجر را               
زنان را در کشورهاى        .  احيا کرد  

براى اينکه  .  غربى بيحقوق تر کرد    
در محيط آموزشى لباس و سمبل              
مذهبى نباشد کلى جنگ و مرافعه            

بايد تالش کنيم مکتب         .  نياز دارد  
قرآن را در اروپا و آمريکا دوباره          

خالصه اينکه بعد از صد        .  نياورند
جنگ ما  .  سال جنگ ما ادامه دارد      

براى انسانى تر کردن چهره جامعه      
. و برابرى زن و مرد ادامه دارد              

اما سرمايه دارى و ارتجاع                          
ما ناچاريم جنگمان    .  مقاومت ميکند 

دوره تبعيض      .  را ادامه دهيم           
براساس جنسيت سرآمده و بايد                 
بشريت اين ننگ را پشت سر                     

روز جهانی زن امسال            .  بگذارد
جنبش زنان در   .   ساله می شود   100

اين روز بايد فرياد بزنند مرگ بر           
 و ستم     ، مرگ بر تبعيض      ،سرمايه

 ! بر زن موقوف

 

 در ايران مساله        :يک دنيای بهتر    
زنان يکی از محوری ترين مسائل         

زنان يک نيروی         .  جامعه است    
عمده در تحوالت آزاديخواهانه و           

. برابری طلبانه جامعه هستند                    
مصافهايی که پيشاروی اين جنبش        
آزادی زن در جامعه قرار دارد را          

 چگونه می بينيد؟ 

 جنبش زنان در     :نسرين رمضانعلی 

۴٠شماره   
 کمونيسم        :يک دنيای بهتر                

کارگری به مساله آزادی زن                   
ويژگی ها و نگرش جديدی                      

چپ سنتی نگاهی      .  بخشيده است  
. عقب مانده به اين مساله داشت             

 تفاوتها را در چه می بينيد؟ 

 يک تفاوت        :نسرين رمضانعلی   
مهم اين است که چپ سنتى اساسا        
به جنبش زنان توجه نداشت و                 
مسئله زن را به سوسياليسم حواله        

سوسياليسم و نفى                  .  ميکرد
نابرابرى و طبقات و کار مزدى            
البته حالل همه مشکالتى است که       
امروز سرمايه دارى بوجود                   

اما يک جبهه مهم          .  آورده است   
مبارزه براى آزادى و برابرى               
مبارزه در عرصه اصالحات و            

چپ سنتى     .  تغيير قوانين است        
چون اساسا چنين ديدگاهى نداشت       
در مقابل ستم جنسى ساکت ميشد          

تازه آن  .  و وعده سوسياليسم ميداد    
سوسياليسم هم قرار نبود برايش           

چيزى .  امروز مبارزه کنيم              
دوردست و حتى دست نيافتنى               

جنبش زنان يک جنبش                .  بود
مبارزه .  واقعى در جامعه است          

براى اصالحات و تغيير قوانين به      
نفع شهروندان يک مبارزه واقعى       

کمونيسم کارگرى  .  و طبقاتى است  
هم فعال و پيشرو اين تالشهاست           
و هم افق سوسياليستى و                              
کمونيستى برابرى و رهائى                    
واقعى را مقابل اين حرکتها و                 

يک تفاوت ديگر   .  تالشها ميگذارد 
ديدگاه مدرن کمونيسم کارگرى             
است در تقابل با ديدگاههاى سنتى        
و بقاياى شوينيستى و مذهبى است       

. که در چپ سنتى بچشم ميخورد          
خود من اين گرايش را در دوره            
ای از زندگيم بعنوان پيشمرگ در       
کومه له و حزب کمونيست ايران         

اين گرايش حتی از      .  تجربه کردم 
ديد يک تحصيل کرده مدرن به              
مسئله زنان نگاه نمی کرد بلکه              
سنتهای و منش عقب مانده ترين           

. بخش از جامعه را يدک می کشيد      
کمونيسم کارگری جنبش زنان را        

به اين جنبش       .  باز تعريف کرد      
در مقابل  .  معنای زمينى ترى داد     

تابوها ايستاد و ماکزيماليسم را              
مبنا آزادی و برابرى و حقوق                 

اتفاقا اين نگرشى   .  انسان قرار داد  
کامال طبقاتی اما فعال و زمينى و         

اگر دقت کنيد در        .  ملموس است  
ايران جنبش آزادى زن گوشه                 

هاى فکريش        
  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

را براساس اين ديدگاه تعريف                
ميکند و همين و نيرو و توانی                 
ديگر به جنبش آزادى زن داد                  

 .است

 

 بنظر شما اصلی    :يک دنيای بهتر  
ترين حلقه ای که امروز برای                
پيشبرد امر آزادی زن در جامعه          
در دست گرفت کدامست؟                         
پيشروی جنبش آزادی زن به چه          

 عواملی گره خورده است؟ 

  متشکل شدن     :نسرين رمضانعلی 
براى انداختن حکومت ضد زن            

جنبش .  اسالمى سرمايه داران         
زنان توده اى و وسيع است اما               
تشکل زنان بسيار عقبتر ازاين              

جنبش .  واقعيت اجتماعى است         
آزادی زن می تواند و بايد از هر           
امکان و چهارچوب مقدورى                 
براى ابراز وجود مستقل خود                
استفاده کند و به فرودستى زنان            

اما خيلى روشن       .  اعتراض کند   
است که عقب راندن نظام ضد                
زن و تغييرات اساسى به نفع                   
زنان با جمهورى اسالمى عملى          

و اين تشکل و سازمان و          .  نيست
 .اهرم قدرت ميخواهد

 

همينطور امروز زنان در ايران با      
يک پديده متفاوت دنيای امروز             

پديده ای به نام           .  روبرو هستند   
اسالم سياسی که بشدت ضد زن            

جنبشى که زنان را برای           .  است
خدمت گذاری مردان و ماشين               
توليد مثل پسران حزب اللهى                  
ميخواهد تا مردان اهللا شوند و                  
بجنگ مادران و خواهران و                   

اين طاعون  .  برادران خود بفرستد  
بخصوص در خاورميانه زندگی         
همراه با ترس و وحشت را به                 
ميليونها انسان و جهنمى براى               

همين پديده  .  زنان تبديل کرده است   
 در اروپا تحت     21در اوايل قرن     

و يا       "  گفتگوی تمدنها      "نام       
دارد باز توليد    "  گفتگوی مذاهب "

بنظر من يکی از موانع      .  می شود 
اصلی امروز جنبش زنان در                 

جنبش زنان    .  ايران مذهب است      
بايد نقدى راديکال به مذهب داشته      

. باشد و آگاهانه با آن مبارزه کند           

 .روز عزيز را گرامی بداريد

 

 مسائل عديده       :يك دنياي بهتر      
سازماندهى در اين عرصه                  
آدامند؟ بعنوان يك سازمانده چه       
مالحظات و توصيه هايى                     

 داريد؟

 در تابستان     :نسرين رمضانعلی  
 30سال گذشته تنها در تهران            

هزار مامور به نگهبانی از                  
اين .  زنان در خيابان پرداختند        

آمار گوشه اى از قدرت جنبش          
زنان و وحشت حکومت را از           

سازمان اين    .  آن نشان ميدهد       
جنبش هم ميتواند متنوع و                     

ما بعنوان يک        .  گسترده باشد   
حزب بايد در صدمين سالگرد           
روز جهانی زن اعالم کنيم که           
سازماندهى گسترده اين جنبش         
را در اولويت کارمان قرار                 

ايجاد تشکلهای زنان         .  ميدهيم
 که بتوانند        ،توسط خود زنان       

ظرف فعاليت مبارزاتی برای           
 ،دستيابی به حقوق زنان باشد            

بايد در دستور کار ما قرار                   
ايجاد روابط گسترده بين     .  بگيرد

فعالين زن يکی از مهمترين                
هنوز تشکالت    .  فاکتور هاست   

. زنان در سطح محدودی است         
وقتی نگاه می کنيد ميبينيد                     
ميليونها زن خانه دار هستند و            

ميليونها زن      .  تشکلی ندارند     
کارگر هستند و مثل بقيه                         

و .  کارگران تشکلی ندارند            
خالصه در ابعادی که روزمره        
شاهد تقابل زنان با رژيم                        

 تشکل يابی اين       ،اسالمی هستيم  
بخش بزرگ از زنان هنوز يکی      
از معضالت اصلی است که بايد      

 . به آن پاسخ خودمان را بدهيم
 

ما در ايران شاهد کمپينهای                 
زيادی هستيم که اساسا فعالين            
جنبش زنان سعی داشتند با توجه  
به اينکه هر نوع تشکل يابی                
ممنوع است کارشان را پيش              

 ،کمپين يک ميليون امضا    .  ببرند
 ،کمپين لغواحکام سنگسار                  
 ،کمپين عليه قتلهای ناموسی              

 کمپين         ،عليه ختنه زنان                 
 و کميته         ،اردوهای همبستگی    
 مارس و      8های برگذار کننده        

 همه اينها اشکالی هستند         ،غيره
که اين جنبش تالش کرده است          
بدست دهد تا تحرکى بزرگتر را      

 ، مارس روز جهانی زن٨به مناسبت 

 ...کمونيسم کارگری و آزادی زن
پيشروى و پيروزى جنبش آزادى           
زن در ايران نميتواند در مقابل                  
مذهب و اسالم سياسى و جمهورى         

بايد اين جنبش           .  اسالمى نباشد     
سياست و استراتژى پيشروى را             

 . براين اساس تبئين کند

 

 ٨ چه پيامی برای     :يک دنيای بهتر  
مارس امسال به جامعه داريد؟                   
خطابتان به فعالين آزادی زن                     

 چيست؟

 روز     ٣ در         :نسرين رمضانعلی    
 جنب جوش     ، مارس  ٨باقيمانده به     

فعالين اين عرصه برای برگزاری        
 مارس در جريان             ٨مراسمهای     

همينطور رژيم تعدادی از          .  است
. فعالين زن را دستگير کرده است          

تعدادی را احضار کرده و پروين            
اردالن را ممنوع الخروج کرده               

جمهورى اسالمى به عناوين      .  است
مختلف و مثل هميشه وحشت اش            

در مقابل اين     .  را بنمايش ميگذارد    
شرايط تنها راه برگزاری                             

.  مارس است   ٨مراسمهای گسترده    
بسيج کافى برای شرکت هر چه                

بايد .  وسيعتر مردم در اين مراسمها     
از هر ابرازی استفاده کرد برای              

تنها با هشيارى و           .  خبر رسانی   
تالش سازمانيافته است که مانع                
نيروى سرکوب را ميتوانيم دور              

 مراسم مان را برگزار کنيم           ،بزنيم
و دست جمهوری اسالمی را از               
سر فعالين و رهبران و                                    
سازماندهندگان اين مراسمها کوتاه        

 . کنيم
 

دعوت من اينست که در اين                         
در .  مراسمها وسيعا شرکت کنيد          

اين روز با در داشتن شاخه ای گل           
يا ابتکاراتى مشابه صدمين سال              

 مارس را به همديگر                   ٨روز     
پيامهای جنبش های   .  تبريک بگوئيد 

کارگری و دانشجويان به اين                      
. مناسبت را وسيعا پخش کنيد                    

حمايت هرکسى که قلبش برای                  
آزادی و برابری ميطپد را جلب                

اگر .  کنيد و صفتان را محکم کنيد          
امکان شرکت در مراسمى برايتان        

 در جمعهای خود در       ،مقدور نيست 
محل کار و زيست جمع شويد و اين        

۴٠شماره   
اما اين تنها بخش              .  ايجاد کند    

کوچکى از يک جنبش خيلی                    
وسيع تر اجتماعى است که                       

هنوز ظرفی  .  سازمان يافته نيست   
برای خودش تعريف نکرده و                
هنوز از سر امکانگرائی در                   
کمپينهائی حضور دارد که اساسا         
خودش را هم همجنس اين بخش            

گرايشات مختلف        .  نمی داند       
تالشهاى مختلفى را پيش ميبرند و       
بنظر من ما شاهد قطبی شدن خود        

از يک    .  اين جنبش خواهيم بود        
طرف جنبشی وجود دارد که                   

 ميگويد    ،برابرى کامل ميخواهد       
دست مذهب از زندگی زنان                    

 و    ، ستم بر زن موقوف              ،کوتاه
آزادی زن را معيار آزادی جامعه        

از طرف ديگر گرايشاتی       .  ميداند
که متوهم هستند يا هدف آگاهانه            
شان ترمز زدن به مبارزه زنان و        

کسانى .  محدود کردن افق آنست        
که اصالح در قانون اساسی                     

" راه حل  "جمهوری اسالمی را         
اين گرايش امروز عمال    .  می دانند 

واقعا چه  .  حرفى براى زدن ندارد    
کسی هست که اين همه جنايت و            
بی حقوقی و تعرض هر روزه به          

 ،زنان در کوچه و خيابان را ببيند        
بعد فکر کند جمهوری توحش                 
اسالمی قابل اصالح است؟ مگر          

تنها خانم عبادی و امثال ايشان                
وظيفه .  چنين تصوری داشته باشد    

گرايش راديکال نقد اين ديدگاهها         
و مهمتر گذاشتن راه حلى واقعى           

 . در مقابل زنان است
 

 مارس امسال    8بنظر من بايد در       
جنبش آزادى زنان فکوس بيشتری     
بر تشکلهای واقعی و مستقل خود        

جمعها و سلولهاى        .  داشته باشد   
سازمانده آزادی زن بايد هرجا               
بتواند توسط فعالين راديکال شکل      
بگيرد و منشا اقدامات گسترده و           

. توده اى در شرايط امروز شود           
بخش راديکال اين جنبش سعی              
کرده است بطور دائم دخالت کند          
و از هر گونه فضائى براى اعالم        
کيفر خواستش عليه جمهوری                

اين جنبش با    .  اسالمی استفاده کند   
تمامی نقاط ضعفها و قوتهای که           

. دارد يک جنبش راديکال است            
بايد اين راديکاليسم را تقويت کرد       
و درچهارچوب امکانات امروز          
تحرک توده اى زنان را سازمان          

 .*  داد

 



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

اگر مورخ منصفی بخواهد تاريخ        
اعتراض کارگر و تاريخ                           
سوسياليسم در ايران را در اين              
دوره به نگارش در آورد از                     
مشاهده چند نکته تعجب خواهد             

چگونه است   :  خواهد پرسيد  .  کرد
که تحزب کمونيستی در ايران               

اما قدرت کمونيسم    .  قدرتمند است 
متشکل دارای ما به ازاء اجتماعی    
خود در صحنه سياسی و صحنه           
جدال و کشمکش طبقاتی نيست؟          
چگونه است که اين کمونيسم در           
راس بخش اصلی اعتراضات               
کارگری نيست؟ چرا جامعه شاهد      
تحرک جدی و تعيين کننده ای در         
مراکز اصلی و کليدی توليدی                

 نيست؟ مساله چيست؟  

 

بعالوه اين سئوال شايد ذهن                     
بسياری از فعالين و سازمان                   
دهندگان کمونيست و رهبران                
کارگری را بخود مشغول کرده            

چرا عليرغم اعتراضات         :  باشد
گسترده کارگری ما شاهد حضور       
قدرتمند طبقه کارگر و يا حداقل            
بخشهايی از طبقه کارگر در                    
صحنه سياسی جامعه نيستيم؟ چرا      
محمود صالحی و منصور اسانلو        
و بختيار رحيمی، لقمان مهری و         
فعالين کارگری بايد در زندان                
باشند؟ چرا کارگری بخاطر عدم         

 ماه حقوق و مزايای           ۶پرداخت   
خود ناچار به خودکشی از طبقه            
ششم اداره مرکزی موسسه خود          
ميشود؟ چرا حقوق صدها هزار           
کارگر بايد ماهها پرداخت نشود؟        
چرا کارگر برای دريافت حقوق          
خود ناچار به مبارزه و اعتصاب         
و اعتراض است؟ چرا حقوق و             
مزايای کارگر حتی نصف خط             
فقر هم نيست؟ چرا ما شاهد شکل         
گيری تشکالت توده ای کارگری        
نيستيم؟ چرا قرارداد سفيد در                  
مقابل کارگر ميگذراند و کارگر           
ناچار است برای اينکه بتواند                 
زندگی کند امضای خود را زير            
آن بگذارد؟ چرا دستمزد واقعی            
کارگر در حال نزول است؟ چرا          
کارگر تن به اين چنين شرايط                 

پايه ای و نياز حفظ مناسبات                
ما .  سرمايه داری در ايران است    

به ازاء سطح پايين تکنولوژی و      
دانش فنی و ضعف ساختاری            
سرمايه را کارگر بايد با کار               
بيشتر و دستمزد کمتر جبران             

در اين الگوی اقتصادی،         .  کند
سياست رياضت کشی اقتصادی      

چند سال  .  يک رکن اساسی است   
پيش در اوائل شکل گيری دوم           
خرداد و اميدی که دوم خرداد            
در دل برخی از جناحهای                     
راست جنبش ملی اسالمی ايجاد      
کرده بود، ابراهيم يزدی جوهر        
اين توحش سرمايه در ايران را        

ايران :  "بطور گويايی بيان کرد     
نميتواند وارد عصر توسعه                 
اقتصادی شود بجز از طريق              

اما در يک       ...  انباشت سرمايه   
کشور توسعه نيافته مانند ايران         
چگونه ميتوانيم انباشت کنيم؟            
بجز از طريق رياضت؟ بجز از       
طريق اينکه از مردم خواسته             
شود، بيشتر توليد کنيد و کمتر            

جامعه ای که    ...  مصرف کنيد؟    
مردم آن بيشتر مصرف ميکنند         
و کمتر توليد ميکنند هرگز قادر        

ما .  ...  به توسعه نخواهند بود        
نميتوانيم نفتمان را که سرمايه           
ملی است بفروشيم و پنير و تخم        
و مرغ و کره و گوشت بخريم و        

مصرف !  بدهيم شماها بخوريد     
را بايد کم کرد، بايد قناعت کرد         

البته چندی  "  و توليد را باال برد      
پيش داريوش همايون هم                        
نظرات مشابهی را در يک                  
مصاحبه تلويزيونی در اين                  

بايد بيشتر    .  "زمينه ارائه کرد      
کمتر .  کار کنيد، کمتر بخواهيد       

اين سهم کارگر در     "  مزد بگيرد 
اقتصاد سرمايه داری در ايران        

اين بربريتی است که تمام      .  است
بودجه و درآمد جامعه و دستگاه       
سرکوب و تحميق و آخوند و               
 . پاسدار برای آن به پا شده است

 

اما سرکوبگری رژيم اسالمی           
توضيح دهنده  تمام موقعيت                
طبقه کارگر در شرايط کنونی           

 مبارزه اقتصادی کارگر –فالکت اقتصادی سرمايه 
)١( 

 على جوادى

برده واری ميدهد؟ چرا ما شاهد               
حضور طبقه کارگر در تحوالت             
سياسی جامعه نيستيم؟ چرا؟ مشکل       
کجاست؟ مساله چيست؟ چه بايد              
کرد؟ معضل را در کجا بايد                         
جستجو کرد؟ اين پديده معوج                     

 چگونه شکل گرفته است؟ 

 

کمونيسم کارگری بايد به اين                      
! سئواالت پاسخی پراتيک بدهد              

آنهايی که سئوالی ندارند مسلما راه        
بخشی از راه حل       .  حلی هم ندارند   

آنهايی که وضع     .  هم نخواهند بود    
موجود به فکر وادارشان نميکند،           
مسلما بخشی از واقعيت آتی هم                 

برای ما اما وضع          .  نخواهند بود   
بخاطر آينده  .  موجود بايد تغيير کند    

کارگر، بخاطر آينده جامعه و                     
. مردم، اين وضعيت بايد تغيير کند        

سئوال اين است که حلقه های                      
گرهی کدام است؟ از کجا بايد                     

 شروع کرد؟ 

 

 مکان سياسی فالکت اقتصادی

سرکوب سيستماتيک و وحشيانه             
رژيم اسالمی فاکتوری تعيين کننده       
در ايجاد و بقای چنين شرايطی                 

سرمايه داری در ايران بر           .  است
کار ارزان و کارگر                  "مبنای      
. سازمان داده شده است        "  خاموش

کار ارزان و کارگر خاموش بيان           
رابطه اقتصاد و سياست در ايران          

سرمايه داری  .    سرمايه داری است  
در ايران با توجه به سطح نازل                 
تکنولوژيک، دانش فنی و ضعف           
ساختارهای رو بنای توليدی برای         
سود آوری و انباشت سرمايه،                   
اساسا بر مبنای کار ارزان و                       
کارگر فوق استثمار شده بنا شده               

برای ارزان نگهداشتن              .  است
کارگر، برای جلوگيری از گسترش     
سهم طبقه کارگر از محصوالت              
اجتماعی توليد شده، بايد کارگر               

خاموش .  معترض را خاموش کرد     
هر اعتراضی را               .  نگهداشت

سرکوب روزمره     .  سرکوب کرد    
کارگر عالوه بر حفظ شرايط سلطه       
و بقای رژيم اسالمی، يک رکن               

۴٠شماره   
آنها که موقعيت حاضر را       .  نيست

تماما به سرکوبگری رژيم                        
اسالمی منوط ميکنند، از درک             
مکانيسم تغيير اين وضعيت                     

به فاکتورهايی خارج از      .  عاجزند
قدرت عمل و مانور طبقه کارگر          
در تغيير توازن قوای سياسی در          

تغيير اين   .  جامعه متوسل ميشوند    
شرايط را در عواملی خارج از             
توان و مبارزه جاری طبقاتی در          

نيرويی را  .  جامعه جستجو ميکنند   
خارج از قدرت اراده و عمل                   
کارگر بجای اعتراض کارگر                

سئوالی که اين دوستان        .  مينشانند
بايد پاسخ دهند اين است که چه               
نيرويی بايد اين حلقه را در هم                

 بشکند؟ 

 

از طرف ديگر تحميل موقعيت              
اقتصادی فالکت آميز به طبقه                
کارگر فقط عاملی در کارکرد                

. روتين سرمايه در ايران نيست           
اين فاکتور در عملکرد اقتصادی         

سياسی رژيم اسالمی کمتر               –
. مورد ارزيابی قرار گرفته است        

مساله اين است که فاکتور اقتصاد        
نقشی سياسی   .  نقشی دوگانه دارد    
تحميل فالکت   .  و اقتصادی دارد     

اقتصادی يک رکن اساسی هدف          
سرکوبگری رژيم اسالمی و                  
عالوه بر آن و تاکيد من بر اين                
نکته است، عالوه بر فالکت                    
اقتصادی، چنين فاکتوری دارای         

نقش .  عملکردی سياسی است          
عامل مهمی در         .  سياسی دارد    

تخليه انرژی اعتراضی کارگر و        
فاکتوری در زمين گير کردن                 
اعتراض کارگری را تشکيل                  

يک سياست آگاهانه از            .  ميدهد
شرطی .  جانب دولت اسالمی است   

برای بقاء حفظ اسالم سياسی در           
راس حاکميت سرمايه در ايران            

 .است

 

مساله اين است که وضعيت                     
اقتصادی طبقه کارگر در شرايط         
کنونی تماما محصول عملکرد              

در .  تعادل اقتصادی سرمايه نيست   
. سطحی بسيار پايين تر است                  

بررسی موقعيت سرمايه و نظام           
سرمايه در ايران در چند دهه                  
گذشته و مقايسه موقعيت اقتصادی     
کارگر نشاندهنده اين واقعيت                  

حکومت سرمايه در ايران       .  است
نيازمند تحميل    

  ٢٣صفحه 



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

زندگی کارگر بيش از هر                          
مفهومی با واژه دستمزد گره                   

درک حسی طبقه       .  خورده است   
کارگر از اين واژه تا آنجايی که با      
سفره خالی اش ارتباط مستقيم می       
يابد نسبت به ديگران عميق تر               

اما از آنجايی که ايده های          .  است
طبقه حاکم در هر دورانی توسط          
حاکمان همان دوران بر جامعه             

 و اين ايده ها            ،تحميل می شود     
چيزی جز بيان دلخواه و وارونه          

 سرمايه       ،روابط حاکم نيست             
کارگران را زير بمباران تبليغات       

عليه کارگر و     .  خود قرار ميدهد    
تالش طبقه ما تبليغ و سرکوب               
ميکند تا اميد ما را به برپائى                    
جهانی عاری از نظام سرمايه                

. داری و جامعه طبقاتى دور کند          
کمونيسم کارگری پيش از هر                

: مسئله ای به اين جا تعلق دارد              
تجهيز طبقه کارگر و سازماندهی       
آن در به زير کشيدن نظام طبقاتی        

  .و برپايی يک دنيای بهتر

 

در اين يادداشت مرورى بر                     
تعابير متفاوت طبقاتی از مفهوم           
دستمزد می پردازيم تا اوال اين              
حقيقت را روشن کنيم که دستمزد        

 بلکه تنها    ،نه اجر است نه پاداش       
گوشه کوچکی از سهم واقعی                 

ثانيا نشان دهيم          .  کارگر است    
معيار تعيين حداقل دستمزد چيزی      
جز همان قصه قديمی دزديدن نان       

معيار ما   .  از سفره کارگر نيست      
کمونيست کارگريها برای تعيين          
دستمزد تامين نياز های انسان                
است نه زنده نگاه داشتنش برای           

 .چاق کردن انگل سرمايه دار

 

 قانون کار جمهوری      34در ماده    
کليه :  اسالمی ايران آمده است           

دريافت های قانونی که کارگر به         
 اعم از مزد       ،اعتبار قرارداد کار    

 ، کمک عائله مندی             ،يا حقوق    
 ،خواربار  -هزينه های مسکن          

 ،  مزايای نقدی          ،اياب و ذهاب      
 ، سود ساالنه  ،پاداش افزايش توليد  

و نظاير آنها را دريافت می نمايد          

کارفرما بهتر است به متن قانون    
 قانون  2در ماده   .  کار توجه کنيم  

کارگر از  :  کار چنين می خوانيم    
لحاظ قانون کسی است که به هر     
عنوان در مقابل دريافت حق               

 ، حقوق   ، اعم از مزد           ،السعی
سهم سود و ساير مزايا به                       

. درخواست کارفرما کار می کند   
يعنی دريافت مزد يا حقوق و در       
خواست سهمی از سود و                       

 ،برخوردار شدن از ساير مزايا       
طبق نص صريح قانون کار جز       
ابتدايی ترين و قانونی ترين حق       

ماده ی سوم        .  کارگران است   
قانون کار نسبتا طوالنی است و       
ما تنها می خواهيم از تعريف              
آورده شده در متن قانون استفاده       

پس در اين جا صرفا جمله      .  کنيم
اول ماده سوم قانون کار                         

: اسالمی را نقد می کنيم                         
کارفرما شخصی است حقيقی يا       
حقوقی که کارگر به درخواست       
او در قبال دريافت حق السعی            

در اين ماده نيز        .  کار می کند     
دريافت حق السعی که همان               
مزد و حقوق دستمزد است حق         
کارگر شمرده شده و پرداخت            
آن شرط دوم کارفرما بودن                 

 .است

 

از آنجايی که کارگران نمی                 
توانند نيروی کار را برای خود        
نگهداری يا پس انداز کنند و هم         
چنين توانايی به فروش رساندن       

 ،آن را به مبلغ دلخواه ندارند               
ناچار بايد نيروی کار خود را             
در بازار سرمايه داری به قيمتی      
که کارفرما می خواهد به                      

همه اين ها         .  فروش برسانند    
برای اين است که بايد به در                 
خواست کارفرما کار کنيم تا               
شرط اول کارفرما بودن متحقق       

 از سويی ديگر تمام                      .شود
کارفرمايان اعم از مديران                  
کارخانه های دولتی يا صاحبان       

 که با       ،کارخانه های شخصی      
عدم پرداخت دستمزد باعث                
ايجاد تشنج در کارخانه و به                
طور کل محيط زندگی کارگران      

 :ماهيت دستمزد در نبرد طبقاتی
 !تعابير و واقعيات

 

 على طاهرى

 .می نامند" حق السعی"

 

:  قانون کار می خوانيم      35در ماده    
مزد عبارت است از وجوه نقدی يا          
مجموع آنها که در مقابل انجام کار         

اگر به  .  به کارگر پرداخت می شود     
تبصره ی همين ماده نيز نگاه کنيم           

ساعتی نيز برخورد       -به واژه مزد    
يا در جاهاى ديگر واژه هائی       .  کنيم

گاه مزد و غيره         -مانند دست رنج    
اما همانطور که می           .  را ميبينيم   

دانيم تفاوت در نام و يا تفاوت در              
شکل پرداخت دستمزد کوچکترين        

پس .  تغييری در ماهيت آن نمی دهد     
سعی می کنيم به اصل مطلب                      
بپردازم تا شناخت خود از ماهيت           

 .دستمزد را روشن کنم

 

 

در دوران برده        :  نخست اين که       
داری و فئوداليسم يا زمين داری از        
واژه دستمزد جهت روابط انسان ها      

اين واژه قبل از        .  استفاده نمی شد    
هرچيز نشانگر مناسبات توليدی             
سرمايه دارانه و يا شيوه توليد                    

طبقات .  سرمايه داری است                
اجتماعی به وجود نمی آيد مگر                

 ،آنکه مازاد توليد وجود داشته باشد       
و مازاد توليد تنها در شرايطی به             
وجود می آيد که گروهی از انسان           
ها از کار گروه انسان های ديگر             

برای آنکه به     .  بهره مند می شوند      
 بايد بدانيم    ،مسئله دستمزد پی ببريم    

در حال حاضر چه کسانی از چه              
کسانی بهره می برند و در يک                  
کالم بهره مندان و بهره کشان                    

 کيانند؟

 

کارگر کيست؟ کارگر به معنی                 
کسی است که در کارخانه يا کارگاه       

 چشم و    ، پا ،يا موسسه ای از دست      
ذهن خود استفاده می کند و مزد می      

اما کارفرما به معنی صاحب      .  گيرد
 صاحب کارخانه يا کسی است       ،کار

ولی آيا  .  که دستور کار را می دهد       
هر کسی کار فرماست؟ جهت                    
روشن شدن رابطه کارگر و                        

۴٠شماره   
 طبق قانون ضد                   ،می شوند      

کارگرى خودشان صد در صد              
. مخالف قانون کار عمل کردند             

اينها اگر به قانونشان باور داشتند        
بايد اول اين دزدان را مورد                     
پيگرد قانونی قرار ميدادند نه                  
کارگران را دستگير و زندانى               

کارگرانی که از پرداخت          .  کنند
نشدن چندين ماهه دستمزدشان به        
ستوه آمده اند و برای احقاق حقوق      
دست به اقداماتی می زنند تا شايد         

 .لقمه نانی بر سفره ببرند

 

برای اين که به ادعای پوچ                        
مفسرين اقتصادی صد البته حامی      
سرمايه دار در پنهان کردن واژه         
سرمايه دار پشت واژه کارفرما و        
جدا کردن کارگر از موقعيت                  
طبقاتی اش و دادن تعريف فقهی           

  بار ديگر         ،به او پرده برداريم        
خود قانون کار را شاهد می                      

ماده اول قانون کار را بی        :  آوريم
 -1ماده  :  کم و کاست نقل می کنيم      

 ، کارگران         ،کليه کارفرمايان         
_  موسسات توليدی              ،کارگاهها
 خدماتی و کشاورزی              ،صنعتی

مکلف به تبعيت از اين قانون                   
به جز دو گروهی که در          .  هستند

ابتدای اين ماده از آن نام برده شد          
) يعنی کارفرمايان و کارگران            (

نمی توان از اسامی آورده شده               
ديگر موجودی زنده را تفسير                

 ،با آن که در نگارش قانون        .  کرد
سرمايه "صراحتا از آوردن واژه       

 اما می    ،خودداری کرده اند   "  دار
توان با اقرار صريح در متن                    
قانون به اثبات رساند شيوه توليدی   
جاری و ساری در ايران اقتصاد          
سرمايه داری است و تقسيم کردن       

 -اقتصاد به سه بخش دولتی                     
 44خصوصی در ماده           -تعاونی
 صرفا بيان وجود تنوع در        ،قانون

مالکيت است و اقتصاد مستقل و           
اسالمی اسم رمزی برای                           
الپوشانی اين استثمار فزاينده                 
است که البته ديگر کسی امروز            

شيوه .  اين شبهات را باور ندارد         
استدالل ما کمونيست ها به همين          

البته همه احزاب و      .  سادگی است 
سازمان و گروه های موجود                   
ليبرال و غير ليبرال اسالمی                   
دشمن کارگران آزادند با شيوه               

خود به  "  علمی و آکادميک   "های  
موجه بودن نظام سرمايه داری             

مثال .  اسالمی اذعان کنند                  
مردم "  نماينده"

  ١۵صفحه 



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

دامغان و عضو کميسيون برنامه         
و بودجه و محاسبات مجلس در             

 ،  86 شهريور   25روز يک شنبه    
هنگام بررسی جزييات اليحه                

 ضمن  44سياست های کلی اصل      
قبول اينکه طراح اوليه بحث                   

 1980خصوصی سازی در دهه        
 گفت؛    ،بانک جهانی بوده است          

 سال با تمسک به اصل      28بعد از   
 به سوی خصوصی سازی می      44
اين روند در غياب بخش           .  رويم

 يک نظام شبه     ،خصوصی کارآمد 
حاال اين  .  سرمايه داری نفتی است   

بخش خصوصی کارآمد يعنی                
چه؟ و شبه سرمايه داری نفتی چه       
معنی می دهد؟ از بحث ما خارج          

 .است

 

تا اين جا توانستيم ديدگاه خود را           
نسبت به معنی و مفهوم واژه ی             
دستمزد و جايگاه کاربرد آن را             

اينک نيازمند دقت       .  روشن کنيم   
بيشتری هستيم تا بتوانيم ماهيت            
واژه دستمزد را نيز روشن                      

نخستين گام اساسی که            .  سازيم
کارگران بايد بردارند اين اصل            

هر کدام از              .  اساسی است      
کارگران به تنهايی يا همراه با                
چند  هزار نفر با يک يا چند                       
کارفرما سر و کار دارند و در                
مغازه يا کارگاه يا کارخانه و                   
موسسه ای که برای آن کار می             

 بايد بياموزند که خود يا                  ،کنند
کارفرمايان را تک تک و به                    
تنهايی در نظر نگرفته و منفرد به       

اگر کارفرمای     .  حساب نياوريم    
فالن که شما نمی شناسيد يا                       
کارفرما شما که فالنی نمی                       

خوب يا   " يک کارفرمای       ،شناسد
 ،"خوش رفتار يا بد رفتار          "،"بد
 ،"خسيس يا دست و دل باز                   "
بلند   "،"ساده گير و يا سخت گير      "

 اين   ،باشد"  همت يا پست فطرت      
اشتباه است که برخورد شخصی          

زيرا تا زمانی که او      .  داشته باشيم 
را به عنوان انفرادی يک کارفرما      
می بينيم و خود را يک کارگر                

 نمی توانيم به جای منافع آنی       ،تنها
به منافع آتی خود و امثال خود                

او کاری نيافريده است يا          .  کند
آنگونه که جمهوری اسالمی              

" کارافرين"نامش را کارفرما و     
آيا کارفرمايان به        .  می خواند   

سفره های کارگران نان نمی              
گذارند؟  پس اين جناب کار                  
آفرين مادامی که ثروتش را                
برای توليد ثروت بيشتر در                 
چرخه توليد قرار ندهد نمی                 
تواند به اکسير سرمايه داری يا         
کيميای سعادت سرمايه داران           

. جناب مستطاب سود دست يابد       
اين روند مستلزم قرار گرفتن             
در طرف مناسبات توليدی است      
که يک سويش انسانی است که          
صاحب وسايل توليد است و                
سوی ديگرش انسان های توليد         
کننده ای که از ابزار توليد به               

 .دور افتاده اند

 

پس کارفرما يا کارآفرين مورد         
اشاره ما وقتی دارايی هايش را         
در روند توليد قرار دهد سرمايه       

يعنی درک و لمس    .  دار می شود 
می کند که تفاوت پول سرمايه           
گذاری شده با پول برداشته شده        
در انتهای فروش محصول کار        
کارخانه اش چه مقدار است و            
چطور سرمايه اش افزوده شده         

در اين فرايند با پروسه           .  است
 که      ،تصاحب ارزش اضافی          

همان قسمت از ارزش نيروی           
 سرمايه اش      ،کار کارگر است     
آن قسمت از   .  را گسترش ميدهد  

ارزش نيروی کار کارگران که        
به آنها باز می گردد دستمزد نام        
دارد که البته آن هم داستان ها             

 .دارد

 

 41در آغاز الزم است ماده                 
قانون کار را بخوانيم تا بدانيم             
بر طبق قانون چه معيار هايی            
برای سنجش حداقل دستمزد               

 قانون  41در ماده    .  مطرح است 
شورای عالی   :  کار می خوانيم     

کار همه ساله موظف است                  
ميزان حداقل مزد کارگران را          
برای نقاط مختلف کشور يا                  
صنايع مختلف با توجه به معيار       

 :های ذيل تعيين نمايد

 

حداقل مزد کارگران با توجه       -1
به درصد تورمی که از طرف           
بانک مرکزی جمهوری اسالمی    

 :ماهيت دستمزد در نبرد طبقاتی
 ...تعابير و واقعيات

چون با باز کردن حساب     .  فکر کنيم 
جداگانه برای هر کارفرما نمی                 
توانيم عليرغم تمايل نويسنده قانون        
به جای واژه کارفرما واژه سرمايه       
دار بنشانيم و سپس آن کلمه را                    

بايد .  سيستم سرمايه داری بخوانيم       
خود را عضوی از طبقه کارگر               
ببينيم که سرنوشت همه مان به هم           

تنها در اين         .  گره خورده است        
صورت است که عمق ستم نهفته             
در پشت واژه دستمزد را درک می        

 .کنيم

 

رابطه انسان ها با ابزار و وسايل             
در .  توليد نشانگر جايگاه آنهاست        

جوامع سرمايه داری دو طبقه                    
اصلی وجود دارد؛ طبقه ای که                 
صاحب وسايل و ابزار توليد است          

آن عده از   .  که سرمايه دار نام دارد     
انسان ها که برای امرار معاش                 
ناچار به فروش نيروی کار خود              

 يعنی چيزی جز نيروی کار       ،هستند
  طبقه اصلی ديگر         ،خويش ندارند  

جامعه سرمايه داری را تشکيل می        
کارگران با کار خود ثروت         .  دهند

توليد می کنند و قسمتی از ارزش             
کارشان را با عناوين مختلف به                

آن .  عنوان دستمزد دريافت می کنند    
قسمت از ارزش کار کارگران که           
در نزد صاحبان ابزار و وسايل                
توليد باقی می ماند در طول زمان           
روی هم انباشته شده و به صورت          

سرمايه .  سرمايه بزرگی در می آيد     
را می توان چيزی جز کار متراکم          
و انبوه ندانست و عامل اصلی و               
اساسی توليد را نيز تنها ميتوان کار       

کار "زيرا اگر                        .  دانست
اين واژه هم از بامبول            "  (افرينی

های اختراعی رژيم برای مشاطه          
) کردن چهره سرمايه داران است          

 ، گاز    ، برق    ، آب    ، سوله    ،زمين
 -دستگاه های سی ان سی                              

پرس و مواد خام مانند             -بورينگ
چدن و غيره را           -استيل     –آهن   

 اما از اين دارايی ها            ،داشته باشد  
 پس از سالها شايد به         ،استفاده نکند 

خاطر تورم اقتصادی موجود در             
جامعه سرمايه داری دارايی هايش        
را مقدار بيشتری ارزش گذاری              

۴٠شماره   
 .ايران مطرح می شود

 

حداقل مزد بدون آنکه                     -2 
مشخصات جسمی و روحی                     
کارگران و ويژگی های کار                    
محول شده را مرد توجه قرار دهد       
بايد به اندازه ای باشد تا زندگی              
يک خانواده که تعداد متوسط آن            
توسط مراجع رسمی اعالمی می         

 .شود را تامين نمايد

 

کارفرمايان موظفند که       :  تبصره 
در ازای انجام کار در ساعات                
تعيين شده قانونی به هيچ کارگری      
کمتر از حداقل مزد تعيين شده                
جديد پرداخت ننمايند و در                        
صورت تخلف ضامن تا بقيه ما به       
التفاوت مزد پرداخت شده و                     

 .حداقل مزد جديد شوند

 

اما واقعيت جاری جدا از قانون             
کار چيست؟ علی رغم سخت                  
جانی های طرفداران سرمايه                 
داری قانون کار که تنظيم کننده             
روابط کارگر و سرمايه دار است        

 برای اجرا     1369نهايتا در سال       
يعنی مبارزات جنبش      .  ابالغ شد  

کارگری ايران سرانجام توانست         
چند اصل حياتی و الزم را به                   
حاکمان جمهوری اسالمی تحميل       
کند و بخشی از خواسته های خود        
را به عنوان مواد قانونی در                     
قانون کار جمهوری اسالمی                   

مثال در تبصره ی     .  ايران بگنجاند 
 طبق قانون کار        41همين اصل      

هيچ کارفرمايی حق ندارد دست           
مزدی پايين تر يا کم تر از حد                  
تعيين شده  توسط شورای عالی             

يا .  کار به کارگرش پرداخت کند        
 کارفرمايان در         38طبق ماده         

برابر کار مساوی به مرد يا زن             
کارگر حقوق مساوی پرداخت کند      
و حق قائل شدن تبعيض در                       
پرداخت دستمزد به خاطر جنس           

 ، سن   ، قوميت   ،کارگر يا مذهب      
. سال يا نژاد و اعتقاد او را ندارند        

يا اين که طبق قانون کار در ماده           
 ساعت کار کارگر نبايد از        51ی  
يا بر طبق     .   ساعت تجاوز کند      8

 روز جمعه تعطيل          62ماده ی       
رسمی است و کارگر با استفاده از    

و نيز بر      .  مزد بايد تعطيل باشد       
 قانون کار عالوه بر     63طبق ماده   
تعطيالت 

  ١۶صفحه 



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

 ساعت  51قانون کار در ماده ی         
 ساعت    8کار کارگر نبايد از                

 62يا بر طبق ماده ی       .  تجاوز کند 
روز جمعه تعطيل رسمی است و         
کارگر با استفاده از مزد بايد                    

و نيز بر طبق ماده         .  تعطيل باشد  
 قانون کار عالوه بر تعطيالت       63

اول ( روز کارگر       ،رسمی کشور  
)  ارديبهشت  11ماه مه برابر با           

جز تعطيالت رسمی کارگران به        
و يا بر طبق ماده       .  حساب می آيد   

 90 برای زنان کارگر جمعا            76
روز مرخصی بارداری در نظر         

 به کار   79گرفته شده و طبق ماده      
 سال   15گماردن افراد  کمتر از           

تماما ممنوع است و مهم تر از آن         
 شاهنشاهی  33که بر عکس ماده        

 قانون فعلی کارفرما    27طبق ماده   
نمی تواند به راحتی کارگر را                

 .اخراج کند

 

اما همه اين قوانين به اصطالح             
 ،حمايتی مندرج در قانون کار               

صرفا مندرج در قانون کار است         
و در واقعيت امر يا در روابط                 
واقعی حاکم بر کارگران و                       
کارفرمايان هيچ يک از اين مواد         

تن دادن به قراردادهاى سفيد از      
کودکان .  ترس گرسنگی است     

کار بخش عظيمی از نيروی             
کار ارزان را پس از کارگران        
زن تشکيل می دهند و برای               
اخراج همين نيروی کار                      

 قانون کار را      27درمانده ماده    
اصالح می کنند و برای برپايی      
مراسم روز جهانی کارگر                 
کارگران مورد بازجويی و               
شکنجه و زندان طويل المدت و      

پس .  شالق قرار می گيرند            
دنيای قانون نوشته شده بنام               
قانون کار با دنيای حی و                      
حاضر کارگران تفاوت فاحشی     

 .دارد

 

سرمايه داران با نصف يا حتی        
يک چهارم ظرفيت توليد از              

يا .    کارخانه ها استفاده می کنند    
کارخانه ها را عمدا به سمت             
خاموشی و ورشکستگی می            
کشانند و بهانه شان در بهترين         

در .  حالت نوسازی صنايع است  
اين شرايظ آنها می دانند تنها با         
فروش امالک کارخانه                         
ميلياردها سود نصيبشان می            

پس از اليحه نوسازی و        .  شود
بازسازی نهايت استفاده را                
برده و بر تعداد کارگران بيکار      
می افزايند تا سپاه ذخيره                      
بيکاران را بزرگ و بزرگ تر       
کنند که بر شانه های خسته                 
کارگران سنگينی کند و عاملی       

 :ماهيت دستمزد در نبرد طبقاتی
 ...تعابير و واقعيات

مثال حمايتی اجرا که نمی شود                
 حتی بر عکس آن عمل می            ،هيچ
دراين سالها هم براى                   .  شود

بازکردن بيشتر دست سرمايه                  
 ،داران و استثمار شديد کارگران          

 نفر را     ١٠ و     ۵کارگاههاى زير     
از شمول قانون کار بيرون بردند          
و عمال با کار قراردادى بخش                 
اعظم طبقه کارگر از همين قانون         
کار ارتجاعى هم برخوردار                     

کارگران هيچوقت اين            .  نيست
عليرغم .    قانون کار را نپذيرفتند      

همه فريادهاى آقايان سرمايه دار          
قانون کار مانع        :  که می گويند       

جدی بر سر راه سرمايه گذاری و         
 وقايع چند سال اخير       ،توسعه است 

محيط های کارگری از کارگران          
خاتون آباد گرفته تا کارگران                   
سنگ رود رودبار و کارگران                

 ،شرکت واحد و کارگران هفت تپه      
همه و همه نشان از قدرت سرمايه        
است که هيچ قانونی سرش نمی              

امروز عدم پرداخت حقوق        .  شود
 ماه عمده     27 ماه تا        3معوقه از     

ترين عامل بروز اختالف در                   
يک .  محيط های کاری ايران است     

مشکل بزرگ ديگر کارگران قرار     
دادی بودن و فقدان امنيت شغلی و         

۴٠شماره   
برای تهديد بيشتر کارگران شود تا    
با هر دستمزد ناچيزی ناچار تن            
به کار داده و در مقابل همه                        

هرکسی .  اجحاف ها سکوت کند       
به سطح افزايش دستمزد کارگران     
در اين سه سال آخر نگاه کند و آن        
را با افزايش تورم مقايسه کند                 

اما آيا    .  حتما شرمنده می شود           
شرمندگی برای کارگر خوراک و      
پوشاک و مسکن می شود؟ با اين          
سطح دستمزد حتی زنده ماندن              

در مقابل اين اوضاع       .  هنر است  
بايد خود را در    .  بايد متشکل شويم  

سازمان های خودمان متشکل کنيم     
و براى اعاده حقوق مان وارد                 

بايد به    .  اعتراض متشکل شويم      
همه هم طبقه ايهايمان توضيح                
دهيم که مجمع عمومی خود                     
کارگران لولو نيست بلکه با                     
قابليت ترين شکل سازماندهی               
کارگران در هر محل است که                
بدون دخالت رنگ و مذهب و                 
نژاد توسط خود کارگران برگزار       

بايد اثباتا و در متن هر             .  ميشود
مبارزه نشان دهيم که مجمع                     
عمومى و تصميمات اصولى اش         
توان واقعى کارگران را نمايندگى       
ميکند و به تقويت سنت راديکال و   
توده اى و آگاهى طبقه ما کمک              

بايد بتوانيم تشکل خودمان      .  ميکند
را داشته باشيم و با فاصله گرفتن          
از دنيای مايوسانه ای که برايمان         
ساخته اند اميدوارانه به ساختن              

 . *جهانی بهتر مشغول شويم

 آثار
 منصور حکمت 

!را بخوانيد  
برای هر 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/ 

 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب    

را بخوانيد و تکثير و 
!توزيع کنيد  

آزادى زن معيار آزادى 
!جامعه است  

 

برابرى بيقيد و شرط  زن و 
!مرد همين امروز  



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

بر اساس گزارش روزنامه                      
 سه زن که به اتهام قتل به         ،اعتماد

قصاص محکوم شده اند در ليست        
اعداميان قرار گرفتند و قرار                  

 ١۵  ،است چهارشنبه هفته جارى      
.  به دار آويخته شوند          ،اسفند ماه  

خبرنگار روزنامه اعتماد چنان از     
سه زن نگون بخت که         "زندگی   

چهارشنبه آينده به دار آويخته             
 صحبت می کند که        "خواهند شد 

دل هر خواننده ای از اين همه                 
 آن هم در        ،آنها"  انسان دوستی  "

مقطع مضحکه انتخابات بدرد               
 ! بيايد

 

بگذاريد روشن اعالم کنم که                   
تالش روزمره امثال من اينست            

تالش .  که اعدام را فورا الغى کنيم     
امثال من اينست که نه فقط                         

 بلکه    ،اکثريت مردم شريف دنيا        
حتى مرتجعين دولتى و مدافعين و       

 زير فشار مبارزه      ،مجريان اعدام 
 حتى اگر    ،مخالفين مجازات اعدام   

بصورت فرمال و از سر محاسبه        
.  مخالف اعدام باشند        ،گرى باشد  

اما کروبى و شرکا مخالف اعدام          
 مخالف سنگسار هم           ،هم نيستند   

اينها براى مدت طوالنى        .  نيستند
مجريان و تائيد کنندگان و عاملين        
چرخاندن حکومت چوبه هاى دار      
و اعدامهاى دسته جمعى و                        

اين مرتجعين  .  جنايتهاى بيشمارند 
اسالمى دارند سو استفاده سياسى        

دوره اى که خودشان به         .  ميکنند
تنهائى در مجلس و دولت لم داده           

 از اعدام و قتل و سرکوب          ،بودند
تازه داشتند به            .  کم نياوردند     

مرتجعين ديگر ميگفتند ما همان           
اين .   خرداديها هستيم                  ٣٠

حضرات ديدند که زير فشار                   
جنبش عليه اعدام نظامشان                      
مجبور شده بساط اعدام را در                 
خيابان جمع کند و يا نتواند با                    

 و   ،پيامدهاى سنگسار کنار بيايد        
حاال بجاى اين نمايشات شنيع در          

 ،پشت ديوار زندانها اعدام ميکند        
دارند براى سه قربانى اشک                   
تمساح ميريزند بدون اينکه غلطى      
براى جلوگيرى از اجراى اين               

فرزند شهبانو ندام را به عنوان          
قاتل دستگير کنند ولی او برای          
نجات جان فرزندش ناچارا                 

يک .اعتراف به قتل کرده است        
زن زندانی ديگر بنام طيبه                   

 زنان زندان    3حجتی که در بند       
 سال   8اوين به جرم قتل حدود          

است در حبس بسر می برد در           
معرض خطر اعدام قريب                    

گفته می شود   .  الوقوع قرار دارد  
هم زمان با شهبانو ندام و طيبه           
حجتی قرار است زن ديگری به       
 .نام اکرم مهدوی نيز اعدام شود

 

زمان زيادی از دفاع يکی از              
سران جنايتکار جمهوری                    

همين !  اسالمی نگذشته است         
چند ماه پيش بود که                                     

: درروزنامه حکومتی جام جم          
محمد جواد الريجانی دبير                   

قوه قضاييه   "  ستاد حقوق بشر    "
در مورد تصويب قطعنامه                  
مجمع عموميى سازمان ملل آه        
خواستار تعليق موقتى  مجازات      
اعدام در آشورهاى جهان                    

آه   اين:  "شود، اظهار داشت     مي
آشورهاييى قاطعانه بخواهند            
اين موضوع را به همه آشورها       

را به موضوع     تحميل آرده و آن    
ايديولوژيك تبديل آنند معقول و        

الريجاني ".  درست نيست         
در آشور ما     :  "خاطرنشان آرد  

به لحاظ برهان حقوقي، مساله           
اعدام، مساله مردودى نيست و         
مورد قبول بسيارى از                             
حقوقدانان است؛ از لحاظ                      
شرعى نيز در موارد مختلفى،          
حكم اعدام را به ويژه در                        
قصاص داريم و اين خود دليل           
بسيار محكمى است زيرا در               

 .قوانين ما اين حكم وجود دارد          
بنابراين موضع آشور ما رد يك       

 .  "چنين نظرى است

 

نکته اصلی همينجاست که                   
جمهوری اسالمی جدا از                      
اختالفات باندها و جناحهايش،          
بر سر کليت نظام و قوانين                   

 کروبى و شرکا 
 !مخالف اعدام نيستند

 شهال نورى 

اينها دارند روى    .  احکام شنيع کنند   
خون و جنازه اين سه زن و زنان و          
مردان و جوانان اعدامى راى جمع        

اين اپورتونيسم اسالمى          .  ميکنند
مکمل قمه کشى و حزب اله بازى            

 . خيابانى شان عليه زنان است

 

 واقعيت نظام کريه اسالمى

گزارشهای رسيده از زندانها حاکی       
از آن است که موجی جديدی از                
اعدام زنان آنهم درست در آستانه            
روز جهانی زن به اجرا در خواهد         

بنابه گزارشات اخير و طلب         !  آمد
استمداد شهبانو ندام از سازمان ملل       
و کميساريای حقوق بشر و تمامی           

سازمانهای حقوق بشری برای                 
نجات جانش و جرمی که هيچگاه            
مرتکب آن نشده و ناچار به                          
اعتراف شده است، اکنون پس از             

 سال حبس به اين زن نگون                  11
بخت اطالع داده اند که حکم اعدام          

 15او صبحگاه روز چهارشنبه               
 به اجرا در خواهد             1386اسفند    

 ساله به    50شهبانو ندام حدودا     .  آمد
 سال پيش    11اتهام قتل همسر خود       

بنا .  دستگير و روانه زندان گرديد        
به گفته اين زن زندانی، او مرتکب         

همسر وی موجی     .  قتل نشده است    
بوده و از ناراحتی روحی رنج می         

 بار اقدام به خودکشی             2برده و       
ولی بار سوم که اقدام به       .  کرده بود 

خودکشی بصورت حلق آويز می           
. کند، جان خود را از دست می دهد       

مامورين ابتدا قصد داشتند که                    

۴٠شماره   
قضايی اسالمی موجود همنظر             

اعدام و جنايت اساس اين          .  است
بيشتر مردم   .  نظام و اسالم است       

ايران مخالف مجازات اعدام اند           
اما اين نمايش خر مرد رندى                   
آخوندى کروبى و شرکا را هم                

کسى که مشهور است        .  ميشناسند
مذاکره ميکند و    "  رهبر"با جناب    

ريش گرو ميگذارد و از آن طرف       
همکاران تند مزاج تر خودشان را      

 کسى که   ،به پشت صحنه ميفرستد   
 ،دالل مرتجعين و قاتلين است                

نميتواند مخالف جنايت و اعدام              
پرونده اينها بشدت سياه             .  باشد
شما سران اين نظام کثيف و      .  است

 نمايندگان اعدام و               ،ضد بشر     
سنگسار زنان و مردان، اعدام هم        
جنس گرايان، سرآوب هرگونه           
آزادى سياسى، عقيده، اجتماعات،     
مطبوعات، تشكل، اعتصاب و              
تظاهرات، اعمال آپارتايد جنسى         
در جامعه، اعمال حجاب اجبارى،     
سرآوب سيستماتيك زنان و                     
تحميل فقر و فالآت و گرسنگى            

 . گسترده بر جامعه هستيد

 

مردم منتظر فرصت هستند که               
همه شما را از هر قماشی که                    
هستيد از اريکه قدرت پايين                     
بکشند و در دادگاههای مردمی             
بجرم جنايت عيله بشريت محاکمه      

 !کنند

*** 

تلويزيون  برای يک 
 دنيای بهتر

 بعد از ظهر ۵ساعات : جمعه
ساعت : يکشنبه بوقت تهران  

در   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
 تلويزيون کانال يک 

 

ر يک           ت ه ای ب ي رای يک دن ب
يطرف    .   برنامه سياسی است      ب

دار است           ب ان ست، ج ع   .   ني داف م
ری،        راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا           ه ان ادت انس شادی، رفاه و سع

ما برای يک جمهوری         .   است
م           ي ن ک ي ارزه م ب . سوسياليستی م

ن                ان پخش اي لطفا روز و زم
ه                 م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
ان            ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

 تغيير نام خليج فارس

سردبير محترم نشريه برای يک          
 دنيای بهتر

موسسه جهانی گوگل در نقشه                
های خود نام خليج فارس را به               

چرا .  خليج عربی تغيير داده است     
شما در اين زمينه ساکتيد؟ آيا                   
انترناسيوناليسم شما يعنی اينکه           
هيچگونه حساسيتی در دست                  
اندازی به جغرافيای و تاريخ                  

 ايران نداريد؟ حميد افراسيابی

 

  ،حميد افراسيابی عزيز

خليج "مناقشات در زمينه اينکه            
خليج "است يا         "  هميشه فارس    

 قديمى است و در دوره           ،"عربى
هاى مختلفى منشا جدال ديپلماتيک  
و دعواى منطقه اى و کشورها               
برسر سهم در اعمال حاکميت                

اين .  ارضى و آبى بوده است               
موضوع برخالف مجادله کاسپين      
که حق بهره بردارى در آن                      

 دعوائى برسر      ،اساسى تر است     
هژمونى سياسى بين نيروهاى               
متفرقه ناسيوناليستى در منطقه             

ما طرف هيچکدام از جبهه       .  است
هاى عظمت طلبى ايرانى و                     
ناسيوناليسم عربى در اين مجادله        

ما اهداف ارتجاعى               .  نيستيم
سياستهائى که در اين قالب بروز         
ميکنند را ميشناسيم و خود و                    
جنبش کمونيستى طبقه کارگر را         
تماما در مقابل با آنها ميبينيم و                
راه حل سوسياليستى خود را در           

. پاسخ به اين سواالت داريم                     
همينطور نقطه عزيمت ورود ما          
به اين بحث صحت و سقم                          
ادعاهاى تاريخى ناسيوناليسم و            
امروز اسالم سياسى در دو طرف      

اين مسائل قبل از نسل ما          .  نيست
وجود داشته و ما چاره اى نداريم          
جغرافياى سياسى موجود را                   
آنطور ببينيم که قوانين بين المللى        
دنيا در دوره اى طوالنى برسميت      
شناخته اند و دولتها هم آن را                    

انترناسيوناليسم ما  .  قبول کرده اند   
اگر مسئله اى را تاکيد ميکند                    
اينست که اوال؛ در دعواى دولتها        
و جناحهاى ناسيوناليسم در جبهه         

در ايران کمونيستها سرکار                
بيايند و حکومت کارگرى                    

 تمام قرادادهاى         ،برقرار شود    
.  يکجانبه فسخ ميشود      ،اسارتبار

با سياستهائى اصولى شکافهائى      
که ناسيوناليستها ايجاد کرده اند        
و مانند دمل چرکين ميتواند منشا 
جنگ و کشتار همسايه بدست            

در .  همسايه شود را پر ميکند          
عين حال از هر دستاورد                       
انقالب کارگرى در جغرافياى          
ايران سوسياليستى در مقابل               
بورژوازى منطقه و بين المللى         

ناسيوناليسم .  قاطعانه دفاع ميکند  
و اسالم از هر سو برسر قدرت         
و حاکميت و به اين اعتبار                     
هژمونى سياسى و حيطه نفوذ            

 ،اقتصادى خود تالش ميکند               
جنگ راه مى اندازد و انسانها            
را گوشت دم توپ اين رقابتها و        

. جاه طلبى هاى ملى ميکند                   
کمونيسم و طبقه کارگر خاک و        
قدرت و حاکميت را از اسارت          
فتيشهاى ناسيوناليستى و مذهبى      
نجات ميدهد و در اختيار                       

. انسانهاى واقعى قرار ميدهد            
جنگ ما کمونيستها و                               
انترناسيوناليستها برسر حاکميت   

 جنگ  ،انسان بر همه چيز است      
شما ناسيوناليستها برسر                        
حاکميت آب و خاک و خون و             
نژاد و پول و سود و همه چيز              

اين تفاوت      .  بر انسان است          
بنيادى ما و شماست که بطريق          
اولى در مسائل مشخص هم ما           
را به راه حلهاى متفاوت                        

 .   پيروز و موفق باشيد. ميرساند

 

  آرى يا خير؟،انتخابات

اين يادداشت اينترنتى براى                 
دبيرخانه حزب و شراره نورى        
ارسال شده و در اينجا پاسخ                 

 .کوتاهى به آن ميدهيم

ما يک  .  با سالم به همه دوستان      
تيم تحقيقاتى هستيم که کارهاى         

آالن به  .  مختلفى را انجام ميدهيم   
دليل اينکه نزديک به انتخابات          
مجلس هشتم هستيم و بيشتر                 
نمايندگان رد صالحيت شدند             

. روى اين موضوع کار ميکننيم      
در حال انجام يک نظر سنجى            
هستيم که چه تعداد از مردم                  
ميخوان شرکت کنن و چه تعداد        

. دراين انتخابات شرکت نميکنند     
لطف کنيد جواب خود را                        

 نامه ها، 
 سياوش دانشور

چون هر دوى     .  يکى شمشير نزنيم    
آنها عليه منافع اکثريت مردم منطقه      
و وحدت کارگران کشورهاى                    

دوما؛ راه حل    .  منطقه عمل ميکنند   
طبقه کارگر و سوسياليسم براى               
اينگونه مسائل کوبيدن برطبل                   
عظمت طلبى ايرانى و يا هديه دادن       
به جناحهاى ناسيوناليسم منطقه اى        

از نظر ما جدالهاى منطقه          .  نيست
اى بايد در چهارچوبهاى منطقه اى        
و با فرض عدالت و نفى هرگونه              
عظمت طلبى و ترسيم چشم انداز            
همزيستى مردم منطقه و به اين                 
اعتبار تقويت اتحاد کارگران در              
منطقه عليه سرمايه دارى تبئين                

موسسه جهانى گوگل قادر           .  شود
. نيست راسا چيزى را تغيير دهد             

امروز هر موسسه و کمپانى                       
تجارى در تبليغات کاالهايشان در          
هر کشور از تمايالت ارتجاع و                
سرمايه در همان کشور استفاده                

سرمايه داران ايرانى اگر        .  ميکنند
پول بيشترى به موسسه جهانى                  

 اسم خليج          ،گوگل پيشنهاد کنند          
" خليج هميشه فارس   "عربى را به      

در دنياى واقعى     !  هم تغيير ميدهند    
اما مسئله حاکميت داشتن يا نداشتن        
دولتها بر يک بخش خاکى يا آبى يا         
مرز هوائى محتاج جنگها و                        

ما ميخواهيم     .  لشکرکشى هاست    
ناسيوناليسم .  مانع همين شويم             

حساسيت اش به       "ايرانى از سر          
ى ايران نيست     "  تاريخ و جغرافيا    

که در اين ماجرا کنار جمهورى               
 بلکه از سر      ،اسالمى قرار ميگيرد   

توافقش با جمهورى اسالمى است          
که تحرکها و سياستهايش                              
ناسيوناليسم ايرانى را به وجد مى            

جمهورى اسالمى جائى رفته     .  آورد
است که عظمت طلبهاى دو آتشه             

از .  ايرانى آرزويش را داشتند              
طرف ديگر ناسيوناليستهاى ايرانى      
وقتى شط العرب را اروند رود                  

براى .  ناميدند کمپينى راه نيانداختند    
 معنى   ، از هر سوئى        ،ناسيوناليسم

لگدمال کردن  "  پيروزى و افتخار   "
تجاوز به  "همسايه و معنى شکست      

. تعبير شده است         "  ناموس ملت    
کارگر دليلى ندارد وارد اين دعواى      
مسخره و ارتجاعى و سرباز شدن          

اگر .  اين يا آن جبهه ارتجاعى شود       

۴٠شماره   
يا "  آرى"کنيد که            "  ريپلى"
 محمودى . موفق باشيد". خير"

 

  ،دوستان عزيز

نظر سنجى البته کار خوبى است          
اگر متکى به موازين باز و آزاد و        
اطالع کافى مردم و همينطور                
مورد توجه بودن موضوع براى          

نظر سنجى   .  مردم و جامعه باشد      
هاى اينترنتى به وفور در سايتها           
در هر موردى و يا در ايران                    
توسط روزنامه ها و دانشجويان و       
برخا جريانات حکومتى صورت        

معضل اينست که مردم        .  ميگيرد
امکان اظهار نظر واقعى خود را         

اگر انتخابات معناى واقعى   .  ندارند
داشت و هر جريان و شخصيت و         
حزب سياسى ميتوانست آزادانه           

 جمهورى     ،در آن شرکت کند             
نکته مهمتر  .  اسالمى سرکار نبود   

اينست آنچه جمهورى اسالمى               
 ،نيست"  انتخابات"برگزار ميکند    

يک قلدرى اسالمى با تکيه به                 
ارعاب و سرکوب و باجگيرى              

اين يک افتضاح        .  سياسى است   
سياسى است نه انتخابات حتى با           

نکته ديگر  .  نرمهاى دنياى امروز   
اينست که آنهائى که رد صالحيت       

مردم يا بخشى     "  نمايندگان"شدند   
از کانديدهاى نمايندگى از جانب           

. بخشهاى مختلف جامعه نيستند            
همه اينها يا مستقيما در جنايت اين       
رژيم عليه مردم دست داشتند و يا         
در مقابل آن سکوت کردند و در            
دعواى مردم با رژيم از نظامشان        

آرى و   "و باالخره      .  دفاع کردند  
بايد يک معناى مادى و              "  خير

اينترنتى اگر   .  واقعى داشته باشد     
 چنانچه فرد مورد سوال          ،بپرسيد

قرار داده شده از وابستگان اين              
 پاسخ روشن             ،حکومت نباشد      

است؛ مرگ بر جمهورى                          
اما همانها که پاسخ منفى      !  اسالمى

ميدهند به دالئل ديگرى از جمله           
 ترس از دست دادن           ،گرو کشى  

کار و دانشگاه و فشارهاى                        
 محافظه کارى    ،وزارت اطالعات 
 ممکن است         ،و بى آلترناتيوى        

بروند يک تکه کاغذ را در                        
صندوق بياندازند و هزار فحش            
هم نثار سالله جمهورى اسالمى           

دراين صورت هم اين نظر        .  کنند
 عليرغم هر نيت              ،سنجى شما    

 به تحقيق     ،خيرى که داشته باشد       
واقعى که             

  ١٩صفحه 



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

منعکس کننده تمايالت مردم باشد        
چون خيلى ساده       .  منجر نميشود   

مردم نه فقط به اين نمايش                          
مضحک اسالمى دخيل نبسته اند         
بلکه آرزو ميکنند اين رژيم                      
توحش و جنايت با تمام                                

شما .  نمايندگانش سرنگون شود       
هر زمان توانستيد در ايران                     
چيزى شبيه موسسه گالوپ ايجاد         
کنيد و آزادى عمل نسبى در کسب       
آرا مردم در مقياس توده اى                     

 تازه آنوقت ميشود در                 ،داشتيد
سياست به آن نظر سنجى ها و                
نتايج آن در چهارچوب خاصى             

اين بايد براى شما           .  توجه کرد   
روشن باشد که مردمى که امروز        
تحت فاکتورهاى اجتماعى و                  
سياسى و روانشناسانه خاصى به        

 ممکن   ،امرى پاسخ مثبت ميدهند      
است دو هفته ديگر و تحت                        

. شرايط جديدى پاسخ منفى دهند          
در نتيجه نظر سنجى حتى آنجا که       
نسبتا مکانيزم بازتر واجتماعى تر     

 همواره امرى      ،و آزادترى دارد     
نسبى و تابع فاکتورهاى سياسى            

به هرحال نظر ما اينست           .  است
که بايد مضحکه انتخابات رژيم            
را به صحنه اعتراض فعال عليه          
کل موجوديت رژيم اسالمى تبديل      

 . موفق و پيروز باشيد. کرد

 

 ! بيشتر صحبت کنيد،حيات

 ،سالم جناب دکتر جوادی عزيز          
اينکه .  درخواستی داشتم .  هستم...  

خواهش می کنم از اين به بعد به            
خاطر مسائل امنيتی به اين ايميل          

... ايميل قبلی     .  من تماس بگيريد    
را حذف کنيد و به اين ايميل                      

راستش .  جديدم تماس بگيريد           
مدتی نبودم ولی تا حدودی در                 

از .  جريان برنامه هاتون بودم           
اينکه می خواهيد به حزب                        
حکمتيست بپيونديد بسيار                         

و اميدوارم اين انجام         .  خوشحالم
به هر حال استاد      .  صورت پذيرد 

بحث های شما در مورد خدا و                
چگونگی پيدايش جهان بسيار                

شايد به جرئت   .  حائز اهميت است  
بتوان گفت که شما اولين کسی                
بودی که توانستی که حرفهايی که       

تبليغات کثيف اسالمی و                        
ناسيوناليستی که منافع سرمايه         
داری هم در آن است آنها را                 
کور کرده است و مسائل را                  
نسنجيده و کورکورانه دنبال می      

شما خيلی خوب         "  مثال.  کنند
ميدونی که جمهوری اسالمی با        
چه ترفندهائی مردم را اغفال             
می کند و آراء مردم را جمع                

البته ناگفته نماند    .  آوری می کند   
جمهوری اسالمی در اواخر هر      
انتخاباتی که جمع آراء را اعالم       
می کند بيش از پنجاه در صد آن        
دروغ و ساختگی است و خود            

اينک اگر  .  به آن اضافه می کند     
به توضيح تمامی آن طرفندها            

بايد دهها صفحه   "  بپر دازم طبعا  
را سياه کنم و توضيحات الزمه        

اما اينجا نياز نمی بينم       .  را بدهم 
. به همهء آن ترفندها بپردازم             

فقط به يکی از آنها اشاره می              
کنم که به سوال شما مربوط می        

آن هم اين است که سال            .  باشد
چه   -قبل برای انتخابات شورا         

عرض کنم نمايش انتخاباتی                
چون در حکومت جمهوری                
اسالمی ايران شورا سهل است         
مجلس و رئيس جمهورش هم             
دکور بوده فقط و فقط جهت                  
نمايش دادن به مجامع بين الملل        

از يک حکومت            -می باشد    
مرتجع و ديکتاتور و ضد حقوق      
بشر نمی توان انتظار انتخابات         

يکی از کردهای   .  آزاد را داشت  
مقيم شهرستان دماوند را به                 

و .  عنوان کانديدا معرفی کردند      
ماموران مخفی به جان آن دسته       
مردمی که از شهرهای                           
کردستان آواره دماوند شده اند و      
مقيم آنجا هستند که تعدادشان به        
بيش از پانصد خانوار می رسد         
افتادند و جلسات می گذاشتند               
برای رای دادن به آن کردی که         

 1200معرفی شده است و حدود 
رای را با اين سياست جمع                   

اينجاست که من آنها را        .  کردند
کبک صفت خطاب قرار دادم و        

 .بايد حواسشان جمع باشد

 

: جواب سوال شماره دوم                      
منظورم از دوستان همانهائی            
است که می گويند ما به                           
جمهوری اسالمی رای نمی                

ما به  .  دهيم و ضدش هم هستيم       
همشهری خودمان يا دوست               

ديگر .  خودمان رای می دهيم         

 ...نامه ها
حرف خيلی هاست و جرئت بيانش        
رو نداشتند شما شجاعانه بيان                    

اميدوارم در اين زمينه          .  فرموديد
جناب جوادی   .  بيشتر صحبت شود    

لطف بفرماييد از اين پس با اين                 
. تماس بفرمايد   ...    ايميل جديدم       

 مواظب      ،ممنون از لطف شما               
 . خودتان باشيد و خوش باشيد

 

  ،دوست عزيز

متشکر از توجه شما به مباحث                 
مربوط به خدا و چگونگی پيدايش           

شايد اين يادداشت شما و             .  جهان
استقبال و درخواست مشابه دوستان     

 که بخشا در همين نشريه                ،ديگر
 باعث شود که رفيق         ،عنوان شدند  

جوادى نوار اين مباحث را تهيه و           
. در اختيار سايت حزب قرار دهد           

 . برايتان آرزوى موفقيت ميکنيم

 

 براى رفع سو تفاهم

شما در    .  سياوش عزيز با سالم          
انتخابات فرمايشی  (نقدتان از نامهء    

سوالهائی را مطرح       )  و انتصابی   
کرده بوديد که بنده هم نقد شما را              

آن هم  .  به جا و منطقى تلقی ميکنم        
دال بر مبهم بودن مطالب بوده و               
تنها دليل آن رعايت امنيت بود که            

. مبادا امنيت کسی به خطر بيفتد               
واينک الزم دانستم جهت رفع                    

. ابهامات توضيحات الزمه را بدهم      
آيا آنها    -1:شما سوال پرسيده بوديد    

ميتوانند دوستان شما و همهء ما                
منظور شما از دوستان         -2باشند؟   

آيا آغوش        -3دماوند کيست؟            
جامعهء آزاديخواه و برابری طلب         

چه   -4برای آنها بايد باز باشد؟               
 ارزشی دارد اسمشان را افشا کنيد؟ 

 

سياوش :  جواب سوال شماره يک        
عزيزآنانی که من دوست خطاب             
قرار دادم همان کسانی هستند که             
ضد رژيم خود را تلقی و فعال هم             

آنها کسانی هستند که خود             .هستند
مورد غضب سياستهای کثيف                   
جمهوری اسالمی و سرمايه داری         

اما متاسفانه      .  قرار گرفته اند           

۴٠شماره   
غافل از آن هستند که آن رای آنها         
مشروعيت را به جمهوری                       
اسالمی می بخشد و جمهوری                
اسالمی در مجامع بين الملل جمع        
آراء را اعالم می کند و می گويد           
دنيا بدانيد که اين همه مردم من را        

آنجا ديگه نمی گويد       .  می خواهند  
آقای فالنی به دوست يا                                

البته .  همشهريش رای داده است        
اينجا ديگه وظيفه شماهاست از             
طريق رسانه هايتان اين                             

. روشنگريها را هر چه بيشتر کنيد     
بله :  جواب سوال شماره سوم             

آغوش جامعه آزاديخواه و برابری     
طلب بر روی آنانی که اغفال شده        
اند و تا حاال نمی دانستند که چه              
خيانتی را مرتکب شده اند باز                
است و به روی هيچ انسانی بسته          

وهيچ انسانی منفی به دنيا        .  نيست
اين جامعه است          .  نيامده است    

انسانها را به اين راهها سوق می          
در جامعهء ايران    "دهد مخصوصا 

 .که استبداد حاکم است

 

عده :جواب سوال شماره چهارم           
ائی انگشت شمار هستند که جهت        
منافع خود و چون وعده                               
وعيدهائی به آنها داده شده و                     
مخفی هم هستند جلسات را می               
گيرند جهت گمراه و اغفال کردن         
مردم و از راههای مختلف وارد           

می گويند ما رای    "  مثال.  می شوند 
بدهيم يا ندهيم؟ حکومت انتخابات       
را برگزار می کند چه بهتر از                
اين است که ما هم رای خودمان             
را به آقای فالنی بدهيم چون کرد          
است يا قول داده اين کار يا آن                  

و عده  .  کار را برايمان انجام دهد      
کثيری هم گول اين حرفها را می          

اينجاست بايد آنها به مردم     .  خورند
معرفی شوند تا مردم آنها را                     
بشناسند و بدانند که آنها ماموران         

 . مخفی حکومت هستند

سياوش عزيز اميدوارم رفع                    
زنده باد آزادی   .  ابهامات شده باشد  

.          زنده باد سوسياليسم        ،و برابری  
 علی از دماوند

 

  ،على عزيز

هدف من   .  متشکر از توضيحات     
در پاسخ نامه قبلى صاف و پوست      
کنده اينبود که سوسياليستها نبايد           
به روشهائى متوسل شوند که                  

نادرست 
  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

من ميدانم رژيم اسالمى چه      .  است
روشهائى دارد و مکانيزم تبليغاتى     

از جلسات علنى   .  اش چگونه است  
و و تبليغات با ستادهاى متکى بر         
پول و سرمايه با غذا دادن و پول           
دادن براى هر شناسنامه تا جعل و       
انتشار و باجگيرى و ارعاب و              
توسل به روشهاى عقب مانده و             

با توصيحات تو روشن            .  غيره
ميشود اين جلسات را رژيميها               

" اغفال"ميگذارند و مردم را                 
پاسخ مسئله همانست که        .  ميکنند

بايد .  در يادداشت قبلى اشاره کردم   
به روشهاى مقدور و سياسى و               
تبليغات در ميان همان مردم نقشه        

اگر کسى    .  اينها را شکست داد         
مامور مخفى رژيم است ديگر               

بعيد .  ارفاق است  "  کبک صفت  "
ميدانم ماموران رژيم اسالمى تا           
اين حد پخمه باشند که مثل کبک            
سرشان را زير برف کنند و نبينند        

 . که ديگران آنها را ميبينند

 

 يعنى مخالفين         ،و دوستان شما        
شان راى  "  همشهرى"رژيم که به    

 يعنى مردمى که به هر              ،ميدهند
حال سياستهاى رژيم اسالمى را          
در اين مضحکه به هر دليلى                    

اينجا هم کار ما              .  پذيرفته اند    
وانگهى اگر  .  اينست که مانع شويم   

کسى آگاهانه و براساس منافعى به      
رژيم اسالمى راى ميدهد ديگر             

مثال طرفدار    .  ضد رژيم نيست       
امثال جالئى پور و ادب و                          
ديگران است که کنار رژيم عليه          
مردم در کردستان کارنامه شان           

کسى که به اينها با        .  روشن است 
 ،راى ميدهد  "  همشهرى"استدالل  

 يا ناسيوناليستى     ،يا رژيمى است    
است که بنا به منافع و خط                          
سازمانش در اين مضحکه شرکت     

تا حاال جريانات                     .  ميکند
ناسيوناليست کرد در اپوزيسيون        

" انتخابات"دعوت به شرکت در         
هاى "  کرد"پس ميماند      .  نکردند

طرفدار رژيم که با سياست                      
" کرد و غير کرد              "ارتجاعى     

بايد .  ميخواهند راى جمع کنند            
همين سياست را بعنوان جزئى از       
سياست ارتجاعى رژيم در کنار           

را بعنوان جاسوس و همکار               
بدون هيچ   .  رژيم معرفى کردند    

مدرک و سندى و بدون اينکه              
متهم بداند که چه کسى اتهام را           

اين روشها با بينش     .  به او ميزند  
جمهورى اسالمى تفاوتى                     
ماهوى ندارند و براى جنبش              
سوسياليستى که نفس حرمت و         
مصونيت انسانها برايش اهميت      
اساسى دارد تبعات منفى جدى           

" عده انگشت شمار     "آن   .  دارد
مامور مخفى رژيم را اگر شما          
ميشناسيد البد تعداد بسيار                     

من فکر      .  بيشترى ميشناسند     
 ١٢٠٠نميکنم که معضل واقعى      

نفر مورد اشاره شما که رفتند             
راى دادند اينبود که رژيميها را        

 و اگر شماى نوعى        ،نميشناختند
 ،اسمشان را اعالم ميکرديد                

معضل .  ديگر راى نميدادند          
واقعى کمبود حضور جريان و          
حرکت قوى و فعالى است که              
بتواند کل اين سياستها را به                 

ما نميتوانيم     .  شکست بکشاند    
اغفال "کمبود کار خودمان را با       

. مردم توضيح دهيم      "  و فريب   
مردم ميتوانند در مقاطع زيادى        

. کاله سرشان برود و رفته است      
مسئله اينست   .  اين جديد نيست     

که جريانى که نميخواهد کاله             
سرش برود و نميگذارد مردم را     
ارتجاع با خودش ببرد چه                    
امکاناتى دارد و چه سياستها و          

اگر .  روشهائى را پيش ميگيرد      
ازاين دريچه به مسئله نگاه کنيد        
به روشهاى اجتماعى ترى براى     

. مقابله با اين وضعيت ميرسيد          
 . موفق و پيروز باشيد

 

 چرا خسرو دانش استعفا داد؟ 

رفيق سياوش اخير چند مطلب          
از خسرو دانش در نقد حزب              
اتحاد کمونيسم کارگری ديدم که       
چند سئوال برايم ايجاد کرده                

من تاکنون نوشته ای از         .  است
حزب در مورد مطلوبيت جدايی      
انجام سرنگونی رژيم اسالمی          

اما .  از انقالب کارگری نديده ام      
خسرو دانش ادعای موشکافی          
ميکند و ميگويد که رهبری                  
حزب اتحاد دارای چنين نظری        

واقعيت چيست؟ در ضمن    .  است
من نميدانم چرا هر کسی که                 
تازگی ها از احزاب کمونيستی         
جدا ميشود ادعای کشف مدارک      

 ...نامه ها
 . کل مضحکه انتخابات افشا کرد

 

اوال مردمى که    :  و دو نکته ميماند     
 توهمات يا محاسبات        ،به هر دليل    

 در اين     ،خرد ديگر يا تحت فشار         
" خيانتکار  "،نمايش شرکت ميکنند    

نيستند بلکه سياست شان اشتباه                 
اينها اگر آلترناتيو روشنى در     .  است

مقابلشان باشد راه سومى را انتخاب      
ما نميتوانيم همان مکان را       .  ميکنند

به اينها بدهيم که مثال به عوامل                 
وانگهى کم نيستند که بشدت       .  رژيم

مخالف رژيم اسالمى هستند اما                
چشم ديدن کمونيستها و                                   

چرا بايد  .  آزاديخواهان را هم ندارند   
کسى که تعلقى به اهداف جنبش                 

" خيانتکار"سوسياليستى ندارد را         
به اعتراض برابرى طلبانه مردم            
لقب داد؟ همينطور بحث من در                
مورد اينکه ما در جنبش آزادى و            
برابرى را براى هر کسى باز                    

 نه مردم بلکه رژيميها و            ،نميکنيم
حاال هم نظرم   .  عوامل حکومت بود  

. ما انتقامجو نيستيم       .  همين است   
قصد اينرا هم نداريم همکاران                   

کنيم يا به آنها         "  اعدام"رژيم را      
ما کسى  .  محروميت اجتماعى دهيم   

. را بخاطر عقايدش محاکمه نميکنيم    
اگر کسى بخاطر جنايتى شاکى                 

 صرفا با افشاى        ،خصوصى ندارد  
اطالعاتى که از جنايات حکومت           
دارد و طلب بخشش از مردم                       
بخاطر همکارى با جمهورى                     
اسالمى ميتواند زندگى اش را                   

اما اگر    .  بطور عادى ادامه دهد          
کسى مورد اتهام براى جنايتى                   

 ، و شاکى خصوصى دارد             ،است
بايد اول قانونا پرونده اين موضوع        

يعنى فرد در چنين             .  بسته شود    
شرايطى در موقعيت موعظه براى       
مردم و در کنار جنبش آزادى و                 

 در موقعيت                 ،برابرى نيست        
 . پاسخگوئى است

 

 ،و نکته پايانى که بسيار مهم است          
مدنيت و احساس مسئوليت ما در             

. قبال حرمت و حقوق افراد است             
موارد زيادى داشتيم که عده اى از          

اسامى افرادى  "  مقابله با رژيم  "سر  

۴٠شماره   
و اسناد و توطئه و روابط مخفی           

چندی پيش هم       .  و غيره ميکند      
خانمی که از حزب حکمتيست              
اخراج شد کلی ادعا کرد که                     

حزب .  رو خواهد کرد        "  سند"
کمونيست کارگری هم کلی مهر          

لطفا به   .  تاييد به اين اقدامات زد        
اين سئواالت در نشريه پاسخ                  

چرا خسرو دانش از حزب       .  دهيد
اتحاد کمونيسم کارگری استعفا             
داد؟ نظرتان راجع به نقدهای                 

 ايشان چيست؟ جعفر پايروند

 

  ،جعفر پايروند عزيز

مطلوبيت "من هم در مورد                     
جدايی انجام سرنگونی رژيم                 

يا "  اسالمی از انقالب کارگری        
هر ديدگاه ديگرى که نوعى تلقى         
مرحله اى رايج چپ سنتى را                 

اما در  .  تداعى کند مطلبى نديده ام     
مورد تفاوت سرنگونى با انقالب        
کارگرى و اينکه ممکن است                 
رژيم در پروسه هاى مختلفى                 
سرنگون شود اما هنوز انقالبى            
شروع نشده باشد و يا سرنگونى          
نقطه آغاز يک انقالب اجتماعى          
و کارگرى باشد مطلب زياد                    

بويژه اينها ديدگاههاى     .  داشته ايم  
مهمتر .  منصور حکمت هستند        

اينکه ما هميشه در مورد                           
 يعنى           ،سناريوى مطلوبمان          

سرنگونى رژيم اسالمى در متن         
 سخن گفته     ،يک انقالب کارگرى    

ايم و براى تحقق اين سناريو                   
سياست و استراتژى تبئين کرديم        

درعين .  و براى آن تالش ميکنيم       
حال ما موظفيم روندهاى اساسى        

 ،سياسى را تشخيص دهيم                       
ملزومات پيروزى کمونيسم در           
ايران را در جامعيت آن درک               

 مخاطرات سيرهاى                         ،کنيم
نامطلوب براى جنبش                                 
سوسياليستى و کمونيستى طبقه            

 و قدرت عمل     ،کارگر را بشناسيم  
و مانور کافى براى ممانعت و               
تاثيرگذارى برسير اوضاع داشته      

يک حزب کمونيستى             .  باشيم
موظف است قطبنماى                                 
استراتژيک و اهداف طبقاتى اش       
را فراموش نکند و همواره هر              
سياست و تاکتيک اش در خدمت         
رفع موانع تقويت و گسترش                   

اما کسى که يک     .  جنبش اش باشد  
جنگ واقعى را در يک جامعه              

متحول و             
  ٢١صفحه 



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

 به جنگ فرمولها تنزل           ،بحرانى
ميدهد و غير مسئوالنه به اين و             

 ريشه هاى     ،آن موضع ميچسپاند    
ديگرى دارد که در اساس خود              
عنصر دخالتگرى انقالبى يک             

. حزب سياسى را حاشيه اى ميکند     
سرنگونى "خسرو دانش اخيرا از      

حرف ميزند که          "  سوسياليستى
بيانى دفرمه و ناقص از نظرات           
منسجم تر رفيق حميد تقوائى در           

ما .  زمينه جنبش سرنگونى است      
در اين زمينه مقاالت و مباحث              
متعددى داريم و عالقه مندان را            
 .به دنبال کردن آنها دعوت ميکنيم

 

الزم است تاکيد کنم که سياست ما        
در حزب اتحاد کمونيسم                             

 انتشار ديدگاهها و                   ،کارگرى
. نظرات سياسى بطور علنى است     

ما از همان ابتدا اين سياست را               
پيش برديم و بسيار هم بر ادامه              

خسرو .  اين روند مصر هستيم           
دانش و هر رفيق ديگر در ايران          

 هر مطلبى       ،يا کشورهاى ديگر      
 چه در نقد رهبرى حزب          ،نوشته

يا ديدگاههاى منصور حکمت و يا       
 يا در نشريه يک      ،هر حزب ديگر  

دنياى بهتر و يا در ستون آزاد                 
ما يک   .  سايت منتشر شده است        

سر سوزن محدوديت در انتشار           
دليل استعفاى    .  ديدگاهها نداشتيم   

در "  کمبود آزادى بيان       "ايشان    
حزب ما نبوده است و خوشبختانه       

. از اين زاويه نميتواند مدعى شود      
 ،و چون اينرا نميتواند بگويد                  

اعالم کردند که بحثهاى ايشان               
چرا؟ چون  !  شده است "  بايکوت"

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
اگر !  درگير اين بحثها نشده است       

از نظر   "!  سر کادرها و اعضا      
ما اين نوع اظهارات فاقد ارزش      

اگر .  و حتى جواب دادن است         
کسى نميتواند با دليل و مدرک           

 آنوقت تنها   ،ادعائى را ثابت کند    
اهميت واقعى اينها در خدمت             
توجيه غير سياسى رفت و آمد            

باب شدن  .  ميان دو تريبون است   
اين روشها و اين فرهنگ اتهام          

 که  ،پراکنى از طرف هر کسى       
تجربه تاکنونى نشان داده در               

 تالشى   ،اساس خود پوچ بودند        
براى پائين آوردن استانداردها         
در کمونيسم کارگرى و رجعت        
به تبئين سياست براساس منافع         

اين روشها بدوا     .  شخصى است  
فرد گوينده اش را تخريب ميکند      
و کسانى که اين روشها را باد             
ميزنند تنها به جنبش کمونيسم            

 .   کارگرى ضربه ميزنند

 

خوشبختانه ما سياست عضو              
از "  عضو کندن "گيريمان را به    

. اين و يا آن حزب قرار نداده ايم       
هيچ عضو اين احزاب نميتواند         
مدعى شود که ما دنبالش رفتيم          
و تالش کرديم از آنها بکنيم و             

ما .  به عضويت خود درآوريم        
سياست اجتماعى ترى را پيش          

اگر .  برديم و موفق تر هم بوديم       
رفيقى راسا اظهار تمايل و                   
پيوستن کرده ما به او خوش آمد        

همواره در مقابل                  .  گفتيم
ديدگاههائى که خانه نشينى و              

 گفتيم   ،انفراد را تجويز ميکنند        
که عضو حزبى شويد که به آن          

شخصا دو ماه        .  نزديک تريد   
پيش به خسرو دانش گفتم که                
عضو حزب کمونيست کارگرى     
شود چون ديدگاههايش با آنها             

اين را هم        .  نزديک تر است       
تاکيد کردم که تز و تئورى و                

 ،سياست براى ايشان مهم نيست      
مسئله اساسى جايگاه تشکيالتى       
است و عضو حزبى ميشود که          
تشخيص دهد خواستهايت را              

 . برآورده ميکند

 

واقعيت اينست اساس معضل             
رفيق دانش همواره برسر                    
جايگاه تشکيالتى بوده است که         
در اين آمدن و رفتها به حزب              

ما نميتوانيم  .  مسئله مرکزى بود   
مستقل از مکانيزمهاى انتخاباتى     
و قانونى حزب کسى را عضو           

 ...نامه ها
 بلکه حتى      ،توجه کنيد نه فقط ما           

يکنفر در احزاب ديگر و کل جنبش       
 در مورد               ،کمونيسم کارگرى       

بحثهاى خسرو دانش در تائيد يا رد         
پس جملگى  .  وارد بحث نشده است     

؟ !کردند"  بايکوت"خسرو دانش را    
ايشان حتى فکر هم نميکند که چرا          
چنين اتفاقى افتاده است؟ فکر                     
نميکند که شايد اين بحثها براى                  
کسى دندان گير نيست يا به معضلى     

حزب اولويت       !  جواب نميدهد      
خودش را دارد و مشخصا رهبرى         
حزب موظف است اولويتهاى                   
سياسى و عملى مصوب ارگانهايش      

همينطور هر فردى و    .  را پيش ببرد  
 ،از جمله اعضاى رهبرى حزب            

هر زمان که تشخيص بدهند بايد               
.  وارد ميشوند      ،وارد بحثى شوند      

نميشود يکجانبه تعيين کرد اگر                 
بحثى با واکنشى روبرو نشد                        

 . شده است" بايکوت"

 

در مورد اين ادعا که گويا ما از                 
در ايندوره و     "  باالى سر کادرها    "
داشتيم با حزب     "  به شکل پنهانى    "

 اگر   ،حکمتيست کارهائى ميکرديم     
 بيش از حد      ،يک باور واقعى باشد     

ساده دالنه و ناشى از دست کم                    
خوشبختانه ما   .  گرفتن آدمها است     

علنى نقد      .  علنى حرف ميزنيم          
ميکنيم و علنى از سياستهائى                      

کسانى که   .  حمايت و دفاع ميکنيم       
روندهاى پنهانى و      "  کشف"دنبال   

 نه فقط         ،مدرک و غيره هستند            
نگرش ما را درک نميکنند بلکه               
دارند ميگويند سياست را تنها در             

حال يا  .  شکل توطئه مستمر ميفهمند   
عليه شخص خودشان           "  توطئه"

باالى "ديگران    "  توطئه"است يا       

۴٠شماره   
هر کسى هر تئورى     .  نهادى کنيم 

 ،براى توجيه اين مسئله بتراشد           
رفيق .  براى ما اين عملى نيست        

دانش رفت چون بنا به اظهارات         
خودش برخى از کادرها از                    
جانب حزب کمونيست کارگرى        

ما .  به او وعده هائى داده بودند          
صحت و سقم اين ادعاها را                    

اما اگر واقعيتى در آن         .  نميدانيم
 ٢۴.  باشد عميقا تاسف آور است       

ساعت بعد از استعفايشان و                    
انتشار نامه اعالم پيوستن به                  
حزب کمونيست کارگرى نظر            
ايشان صد و هشتاد درجه عوض       

و "  نقدها"يعنى همه آن            !  شد
راست و  "اختيارى اين و آن را          

و غيره ناميدن دود شد        "  بورژوا
گفتم مسئله ايشان تز    .  و هوا رفت  

و تئورى و سياست و مناسبات             
 ،حزبى مدرن و سالم نيست                    

جايگاه .  جايگاه و مقام است              
تشکيالتى حق هر کسى است که         

اگر .  فعاليت کمونيستى ميکند         
حرفهاى من و شما تاثيرى در               
بيرون ما و در دورن حزب دارد        
البد اين جنگ و دعوا را                           

انتخابات و نتيجه آن         .  نميخواهد
 اما آتوريته سياسى         ،بجاى خود  

امرى دستورى و تصنعى و حتى       
 امرى سياسى و     ،انتخاباتى نيست 

اجتماعى است که ربط مستقيمى        
به پراتيک کمونيستى افراد در            

 . يکدوره مشخص دارد

 

ما استعفاى خسرو دانش را با                
نامه اى گرم و صميمى و سياسى        

از .  و مسئوالنه پاسخ داديم                
فعاليتشان در حزب قدردانى                 
کرديم و براى مبارزه                                 
سوسياليستى و کمونيستى آتى              

 ٢۴.  شان آرزوى موفقيت کرديم     
 گويا بدالئل   ،ساعت بعد از استعفا   

 از ما        ،متحقق نشدن وعده ها          
خواستى غير اصولى را انتظار          

يعنى بعد از اعالم استعفا      .  داشتند
و پاسخ ما و همينطور انتشار                
نامه پيوستن ايشان به حککا در           

 ما     ،يکى دو سايت و نشريه                 
خودمان را به کرى و کورى                 
بزنيم و اعالم کنيم که استعفاى             

! ايشان را کتبا دريافت نکرديم            
 ،يعنى اين حزب نه اصول دارد          

نه ديگر اعضا و کادرهايش                   
فقط بايد  !   نه هيچى   ،حقوق دارند 

با محاسبات خرد ايشان خود را           
 ! تطبيق دهد

يک دنياى بهتر  نشريه  
! را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان 
!را با ما در ميان بگذاريد  

  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

ما مطلقا نميتوانستيم اصولمان را        
زير پا بگذاريم و براساس                         
خواست او به خودمان و جامعه و        

. خود خسرو دانش دروغ بگوئيم         
همين را هم کتبا به اطالعشان                
رسانديم و از جمله گفتيم که از               
نظر ما شما عضو حزب اتحاد               

و .  کمونيسم کارگرى نيستيد             
باالخره ما بنا به همان اصول                 
انسانى مان نامه هاى رفت و                   
برگشت در اينمورد را در پاسخ            
ادعاهاى اخير ايشان منتشر                     

از نظر ما موضوع               .  نکرديم
استعفا و يا پيوستن فردى به يک           

اين .  حزب جنجال الزم ندارد            
بديهى ترين رويداد روزمره در           

اما .  زندگى احزاب سياسى است       
اگر ايشان مدعى هستند که مسئله        
اينگونه نبوده است که اينجا در              

 لطفا    ،کلى ترين سطح بيان شد            
مکاتبات هفته قبل از استعفا و                 
روز بعد از استعفا با رفيق على             
جوادى و هيئت دائر حزب را                 

اين نامه ها    .  خودشان منتشر کنند   
نشان ميدهد که واقعا سياست و تز       

سرنگونى "و تئورى و از جمله            
و غيره کوچکترين    "  سوسياليستى

جائى در حرکت سياسى ايشان و          
تصميماتشان ندارد و صرفا دعوا       
برسر جايگاه است که اختيارى و        
هر روزى اين يا آن بخش را                    

" مرتجع و بورژوا و توطئه گر         "
اگر اين نامه ها را      .  و غيره ميکند  

در اختيار ندارند ميتوانيم برايشان      
 . بفرستيم

 

ما مجددا براى رفيق خسرو دانش       
در مبارزه کمونيستى آرزوى                

هر "ما سياست      .  موفقيت ميکنيم  
را "  که با ما نيست برماست                 

اميدوارم اين مختصر           .  نداريم
. پاسخ سواالت شما را داده باشد           

 . پيروز باشيد

 

 فرزاد سلطانى

سالم به رفقاى خواننده نشريه يک      
 دنياى بهتر

 

آرزويشان و زندگيشان به اين          
جنبش گره خورده اين يک خبر      

اميدوارم .  خوشحال کننده است    
رفقاى سکتاريست هم کمى                
فکر کنند و مسائل جنبش را               

به هر حال   .  ببينند و کارى کنند    
خواستم بگم که من از اين قرار       
حمايت ميکنم و از رفقا                         
ميخواهم به اين بحث در همه            

يک جمله کليدى . جا دامن بزنند 
اتحاد کل جنبش       است و آن           

 چه بخش        ،کمونيسم کارگرى   
سازمانيافته و چه بخش داخل           

رفقا بدون اتحاد با       .  چه خارج  
تکه تکه شدن نميتوانيم                          
جمهورى اسالمى را سرنگون       

اگر نتوانيم اين سکتاريسم     .  کنيم
موجود در جنبش را بشکنيم تا         

به اميد اتحاد    .  ابد درجا ميزنيم   
تمامى صفوف جنبش کمونيسم       

مرگ بر حکومت         .  کارگرى
 . فرزاد سلطانى. اسالمى

  

 ،فرزاد سلطانى عزيز

کوتاه بگويم که تاثيرات                        
بالفصل اين قرار و جهتگيرى        

 موجبات اميدوارى و بحث        ،ما
گرم در محافل و در ميان                     
فعالين جنبش کمونيسم کارگرى     

واين .  در داخل کشور شده است    
 ،مختص به اين جنبش نيست            

اين موضوع و پيامدهاى                     
سياسى آن به يک موضوع                
مورد توجه در ميان محافل                
سياسى اپوزيسيون بويژه در            

. کردستان تبديل شده است                 

 ...نامه ها
راستش تصويب قرار براى اتحاد          
احتمالى حزب اتحاد با حزب                      
حکمتيست براى من بسيار                           
خوشحال کننده بود و بسيار به اين           

 سال   ۶-۵من   .  جنبش اميدوار شدم    
است که فعال جنبش کمونيسم                     

دوران بعد   .  کارگرى بوده و هستم      
از انشعاب و جدائى رفقا و تشکيل           
حزب حکمتيست را فراموش                    

ضربه سنگينى بود براى         .  نميکنم
گرچه اکثر رفقاى رهبرى        .  جنبش

حزب کمونيست کارگرى اين                    
ضربه را نميپذيرند و بعضا                        
انشعاب را اجتناب ناپذير يا حتى              

اما حقيقت  .   ميدانسته و ميدانند     الزم
جنبش دهها بار     .  چيز ديگرى بود    

طرفداران و     .  به عقب برگشت         
هر روز شاهد     .  فعالين نااميد شدند    

پاسيف شدن بسيارى از فعالين                  
انشعاب دوم  .  بويژه در داخل بوديم     

که باعث و بانى آن اشتباهات و                 
خط سياسى سکتاريستى محرز                
رهبرى حزب کمونيست کارگرى و     
برخورد غلط با رفقاى فراکسيون           
بود که بدنيال آن رفقا ناچار به                    
ترک حزب کمونيست کارگرى               
شدند و حزب اتحاد کمونيسم                       

ضربه .  کارگرى را تاسيس کردند       
ديگرى بود به جنبش و تيکه پاره             

در کل فکر ميکنم نزديک      .  شدن آن 
به يکسال از تاسيس حزب اتحاد               
کمونيسم کارگرى که من هم شاهد          

 بعنوان     ،فعاليت هاى اين حزب            
 بودم اين رفقا          ،عضو اين حزب      

نشان دادند که دلسوز اين جنبش               
هستند و دقيقا در جهت مخالف                   
سکتاريسم حاکم در حزب                             
کمونيست کارگرى قدم گذاشتند و           
حزب حکمتيست هم پس از کنگره         
دو اين حزب نشان داد که                               
کمونيست است و در خط حکمت و        

به .  عمال دارد سازماندهى ميکند         
نظر من اين اتحاد شدنيست و باعث       
خوش حالى تمام کسانى ميشود که          
بخشى از جنبش اند و نميخواهند              
آنرا تکه پاره ببينند و آرزويشان               
متحد و منسجم بودن در يک سنگر         

 . و زير يک پرچم است

 

براى همه کسانى از جمله من که              

۴٠شماره   
خالصه عده اى امروز با اشتياق        
عجيبى به اين پروسه خوشبين اند      
و آنرا کارساز ميدانند و در عين          
حال نگرانند که معضلى دراين           

متقابال عده  .  مسير جديد پيش نيايد   
اى ديگر و بيرون اين جنبش                  
نگران سر گرفتن اين پروسه                

به پيامدهاى سياسى آن در  .  هستند
قلمرو سياست و موقعيت نيروها        

آنها .  و جنبشها نگاه ميکنند                
وسواسهاى تئوريک و سياسى ما      

 برآمد       ،برايشان ثانوى است            
قدرتمند يک جريان کمونيستى            
کارگرى لرزه بر اندامشان مى            

اخبار متنوعى و بسيار          .  اندازد
شورانگيزى ما دريافت کرديم که      

به .  ذکر آنها فعال ضرورتى ندارد 
تمامى اين عزيزان و شما                        
ميتوانيم اين نکته را اعالم کنيم            
که خط مشى ما در اين روند                   
اينست که موانع اتحاد گسترده             
کمونيسم کارگرى را روى يک           

. خط مارکسى و حکمتى برداريم      
کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز      
به اينجا تعلق دارد؛ به اميد                       

ما .  انسانهاى بيشمار براى تغيير     
 پرچم         ،موظفيم پرچم اميد                

 پرچم کمونيسم منصور      ،مقاومت
حکمت را با قدرتى که شايسته             

اين تنها  .  آنست برافراشته تر کنيم   
از تعلق عميق کمونيستى ما                   

 ملزومات مبارزه          ،درنمى آيد     
طبقاتى در ايران و داشتن توان            
کافى براى دخالتگرى کمونيسم          

. اين امر را ضرورى کرده است       
 *.موفق و پيروز باشيد

   

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها                

عليرغم رواج ايده هاى        .  در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است              
قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى                           
باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج ناپذيرى             
و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل                       
روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور                         

. عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است               
اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها                
و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها،                
چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است،                 
يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت                   

 .توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد         
انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده                    

 .بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

کننده انسان قدرت خود فريبی                
هيچ موجود حيوانی قادر به     .  است

انگيزه های    .  فريب خود نيست       
روشنی اعمالش را توضيح                     

انسان در اين چهارچوب       .  ميدهند
. متفاوت است        .  نمی گنجد        

فرهنگ، ايدئولوژی و اخالقيات         
حاکم رسالتی جز کنترل فکری و        
مهندسی اذهان جامعه و ارعاب           

عاملی برای فريب و    .  مردم ندارند 
اما در   .  حتی خود فريبی هستند        

اين صف آنهايی که خود را فريب       
نميدهند، به توجيهات سياسی ساده      

شعور .  انگارانه قناعت نميکنند       
انسانها را حقير نميشمارند و از            
دايره خود فريبی خارج ميشوند            
از امکاناتی که در پس اين پروژه        

. به دست آمده است، حرف ميزنند      
حضور در مديای رسمی معموال        

. در محور اين استدالالت است             
بعضا به ضرورت اجتماعی شدن      

. حزب کمونيستی اشاره ميکنند           
اما .  اين جوهر مساله است                 

تاريخا احزاب   "ماحصل چيست؟     
چپ وقتی خواسته اند اجتماعی             
بشوند و در ابعادی اجتماعی                   
ظاهر بشوند، به راست چرخيده           

البته تاريخا هم در اين کار        ....  اند
منصور   ("شکست خورده اند          

مه   –حکمت، حزب و جامعه              
تاريخا .  "واقعيتی است   )  ١٩٩٩

اين آينده  ".  هم شکست خورده اند     
عدم .  هم اکنون رقم خورده است        

اذعان گردانندگانش تغييری در            
ماهيت و سرنوشت قضيه ايجاد            

اکس مسلم اما تنها گوشه        .  نميکند
ای از يک تصوير بزرگتر در               
سرنوشت حزب کمونيست                      

پوپوليسم حاکم بر    .  کارگری است 
رهبری کنونی اين حزب چتر                

 .  عمومی اين چرخشها است
 

اما چرا افسوس؟ مساله اين است          
که حزب کمونيست کارگری،               
آنچه که منصور حکمت پايه                   
ريزی کرد، و نه حزب کنونی،             
يکی از درخشانترين احزاب                  

فقری مضاعف بر کارگر و                
آنچه اين  .  مردم زحمتکش است   

تعرض را ايجاب ميکند، نقش           
اقتصاد در مبارزه سياسی در             

کارگری که توان      .  ايران است  
اقتصادی دارد، ميتواند هزينه           
اعتراضات را بدون چشم انداز        
نابودی خانواده کارگری تحمل        
کند، نيرويی تعيين کننده در                 
مبارزه برای آزادی جامعه و             
 . رهبری اعتراضات مردم است

 

حتی کودن ترين نمايندگان                   
سياسی سرمايه در ايران ميدانند      
که تفنگ و سرنيزه و شالق                 
قادر به مهار و کنترل طبقه                  
معترض کارگر در جامعه                   

ميدانند که بايد قدرت            .  نيست
بايد .  تحرکش را محدود کنند          

طبقه کارگر را فاقد توان و                   
تحمل اقتصادی هر گونه مبارزه     

رابطه اقتصاد و    .  جدی ای کنند   
سياست در حکومت اسالمی              
رابطه ای فرای مناسبات و                  
ملزومات اقتصادی کارکرد               

در .  سياسی است .  سرمايه است 
ايران مبارزه اقتصادی يک                
عرصه تعيين کننده و حياتی                

سرنوشت .  مبارزه طبقاتی است    
سرنوشت بسياری از   .  ساز است 

مبارزات کارگری را نه قدرت         
و زور اسلحه و توحش                            
سرکوبگری سرمايه بلکه در             
عين حال فشار و استيصال                  

در يک   .  اقتصادی تعيين ميکند    
کالم فالکت اقتصادی در ايران        
ضرورت و اهميتی سياسی                 

 . دارد

 

 مبارزه اقتصادی کارگر

اگر تحميل يک فالکت اقتصادی     
گسترده و بازتوليد شده عالوه            
بر اينکه از ضروريات کارکرد       
اقتصادی نظام سرمايه داری             

 ...ستون آخر
پديده ای  .  سياسی تاريخ بشری بود     

دورانی از  .  کمياب و ارزشمند است   
حياتش مايه افتخار بی قيد و شرط           

من ديگر عضو آن حزب             .  است
به داليل ديگری از آن حزب      .  نيستم

جدا شدم و بهمراه صفی از                           
کمونيستهای سرشناس و عزيز                
جامعه ايران، حزب کمونيستی                
کارگری ديگری را پايه ريزی                 
کرديم، تا بتوانيم کمونيسم مارکس          
و منصور حکمت را زنده                             

اما چنين سرنوشتی را         .  نگهداريم
هرگز برای آن حزب آرزو                         

حتی تصور هم نميکردم       .  نميکردم
که شورای مرکزی اکس مسلم را            

. رفقای عزيز ديروزم تشکيل دهند       
فکر ميکردم عليرغم مخالفتشان با         
ما تالش کنند که بر مبنای کمونيسم        
رقيق شده موجود در آن حزب، بر          
مبنای ماتريال موجود در آن حزب،   

گويا انتظار بيهوده    .  اجتماعی شوند 
اين پديده امروز در حال         !  ای بود  

در حال تبديل    .  از دست رفتن است    
مکان .  به چيز ديگری است                  

اجتماعی و طبقاتی جنبشها ثابت              
اما احزاب همواره جايگاه              .  اند

آن تالشهای عظيم        .  ثابتی ندارند   
منصور حکمت بعضا توسط خط            
پوپوليستی حاکم بر اين حزب به              

اين .  جهت ديگری کشيده شده است      
حزب در حال تغيير و به اعتباری           
در حال از دست دادن برخی از                 
مختصات يک حزب راديکال و              

 . کمونيستی کارگری است
 

دخترم را در مقابل چشمانم از                    
. دردناک و باورنکردنی  .  دست دادم 

اکنون شاهد لغزش و از دست رفتن       
حزبی هستم که من و بسياری از              
کمونيستهايی که صفشان را از اين        
حزب جدا کردند در شکل دادنش             

نميخواهم آينده  .  سهم بسزايی داشتيم  
بايد اذعان کنم که    !  را پيش بينی کنم   

توان زيادی برای تحمل درد از                
 !*دست دادن ندارم

 

۴٠شماره   

نشات ميگيرد و دارای ضرورت        
سياسی در سرپا نگهداشتن                       

 در   ،حاکميت سياه اسالمی است        
طرف مقابل نيز مبارزه گسترده           
اقتصادی طبقه کارگر عالوه بر           
مکان آن در بهبود زندگی                          
روزمره کارگر و مردم زحمتکش     
دارای اهميتی سياسی در افزايش        
توان مبارزاتی طبقه و سرنوشت         

 . سياسی جامعه دارد

 

مساله ای که ما با آن مواجهيم اين         
است که طبقه ما در مبارزه                       
اقتصادی صدمات بسياری را                

تالش برای بقاء   .  متحمل شده است  
و گذران زندگی مشغله اساسی              

بيکاری يک واقعيت    .  طبقه ماست 
تورم .  خشن زندگی کارگر است       

قدرت خريد کارگر را به شدت              
دو شيف کاری   .  محدود کرده است  

واقعيت زندگی بخشهايی گسترده        
بيکار .  ای از طبقه کارگر است          

سازی و تعديل نيروی انسانی يک      
تهديد جدی در باالی سر کارگر            

رقابت برای کار و شغل در      .  است
کار قراردادی و       .  حد باال است      

موقت بر شدت ناامنی اقتصادی           
مبارزه برای تغيير     .  افزوده است  

اين شرايط يک عرصه نبرد                    
تعيين کننده در سرنوشت طبقه               

طبقه کارگر بدون      .  کارگر است  
پيشرويهايی در اين عرصه قادر          
به ايفای نقش سياسی و تعيين                   
کننده خود در تحوالت سياسی                

سئوال اساسی اين      .  جامعه نيست  
است که چه بايد کرد؟ چگونه بايد        
سازمان داد؟ چگونه بايد متحد               
کرد؟ چگونه اين شرايط را                      

 ميتوان تغيير داد؟

 

در قسمت بعدی اين مطلب به                  
سئواالت فوق پرداخته خواهد                

 *شد

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگرى  
!در مبارزات روزمره مجمع عمومى خود را برپا کنيد! کارگران  

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  

 فالکت اقتصادی سرمايه 
 ... مبارزه اقتصادی کارگر



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

کنند؟ پس مساله چيست؟ چرا                           
 افسردگی؟ چرا اندوه از دست رفتن؟ 

در نقد پروژه اکس مسلم گفتنی بسيار          
جنجالهای مدافعين با حقايق در       .  است

از فرای    .  اين زمينه کامال متفاوتند         
گرد و خاکها حقايق انکار ناپذيری               

اکس مسلم پديده و      .  کامال برجسته اند   
ابزاری متعلق به اردوی تروريسم               
دولتی در چهارچوب جنگ دو اردوی      

اين .  تروريسم جهان معاصر است           
در دوران جنگ     .  جوهر قضيه است    

سرد، واتيکان يک ابزار و رکن                     
جهان "دستگاه تبليغاتی بلوک غرب و      

و بلوک شرق    "  کمونيسم"عليه  "  آزاد
تالشی هم برای انکار اين                   .  بود

. نياز چندانی هم نبود        .  واقعيت نبود  
و "  ستاره ها  "جنگ سرد فقط جنگ         

موشکهای مجهز به کالهک اتمی و            
جنگ .  آماده به شليک نبود                        

جنگ .  دستگاههای تبليغاتی هم بود         
. بود" شيطان"و " کفر"مسيحيت عليه  

جنگ سرد مهر خود را بر عرصه               
های بسياری در زندگی و حيات                     

هنر و سينما و          .  اجتماعی زده بود      
موسيقی و ورزش و علم، جملگی                 

. عرصه های رقابت و کشمکش بودند      
پيروزی غير مترقبه تيم هاکی آمريکا       
در المپيک همانقدر تعيين کننده بود             
که محاصره و حمله نظامی در                        

بسياری ".  خليج خوکها     "عمليات      
هنوز خاطره به سجده افتادن جان                 
کيسی، رئيس سازمان سيا آمريکا در         
کنار جان پال پاپ سابق بر روی                    
سنگ های مرمر را در خاطره ها                 

 . دارند
 

مذهب و صنعت مذهب اختراع                      
اما سرمايه     .  سرمايه داری نيست         

داری اين ميراث جهالت را به يک               
رکن حياتی در کنترل و انقياد افکار            

. عمومی جامعه تبديل کرده است                  
کليسا و دستگاه مسيحيت بخشی از               
زرادخانه فرهنگی و اخالقی                            
بورژوازی غرب عليه آزادی و                     

همانگونه که     .  رهايی انسان است         
صنعت اسالم بخشی از جنبش اسالم          
سياسی در توجيه بی حقوقی و جهل و        
عقب ماندگی و ارائه هويت کاذب به           

نه انتخاب پاپ ژان پل        .  انسانها است 
دوم از لهستان در راس کليسای                      
مسيحيت تصادفی بود و نه انتخاب               

تعجب .  پاپ بنديکت در اين دوران           
نبايد کرد، در واتيکان هم سياست بر           

 

 اکس مسلم، 
 حزب اجتماعی يا چرخش به راست؟

برای يک  "دو روز قبل از موعد انتشار نشريه          .  دوشنبه است 
به وقت ما در آمريکای شمالی مقاله ها و نوشته            ".  دنيای بهتر 

. ها بايد تا سه شنبه آخر شب برای نشريه ارسال شده باشند                    
خاموش کردن کامپيوتر و فرو رفتن در خواب برای من به                   
معنای شروع کار، انتخاب، اديت نهايی و تنظيم و صفحه                      

اين بار قبل    .  بندی برای سردبير نشريه در قاره ديگری است          
" آخرين لحظه  "سيستم   .  از موعد مقرر دست به کار شدم                

(just-in-time)              در .   يک سيستم توليدی موفق ژاپنی است
اين سيستم مجموعه ای هماهنگ و تنظيم شده آنگونه به                           
حرکت در می آيند که در زمان مورد نياز محصوالت مورد                

اين سيستم ربطی به رفتار کاری         .  نظر را توليد و آماده کنند        
گويا لحظاتی بی انتها        "  آخرين لحظه  "برای من     .  من ندارد  

 . هستند که پايانی ندارند
 

: عصر که به منزل برگشتم سوژه ايميلی توجه ام را جلب کرد           
برای لحظاتی نهاد     ."  شورای اکس مسلم به من اميد ميدهد            "

افکارم پيرامون   .  ارسال کننده در ذهنم نقش و جايی نداشت              
مفهوم خام اين مساله در مغزم ميلغزيدند و در گشت و کنکاو                

؟ چطور؟ تعلق به گذشته     !شورای اکس مسلم اميد ميدهد    .  بودند
ای زشت و دردناک، اما مشترک، اميد ميدهد؟ چگونه؟ آيا                    
تشکل اعضای سابق کوکالس کالن اميد دهنده است؟ آيا تجمع           
فاشيستهای سابق اميد دهنده است؟ چگونه چسبيدن به هويتهای         
کاذب و جعلی ترک شده، اميد دهنده است؟ کمونيسم چی؟ آته               
ايسم چی؟ هويت انسانی و طبقاتی چی؟ آزادی و برابری و                   

 انسانيت چی؟ 
 

رفيق .  در انگليس بود   "  شورای اکس مسلم   "ايميل از مسئول      
احساس ناخوشايندی در   .  کمونيستی که از نزديک ميشناسمش     

احساس از دست رفتن تدريجی پديده        .  وجودم شکل گرفته بود    
. احساس غبطه، احساس افسردگی و غم          .  و موجودی عزيز    

گويی موجودی ناشناخته ای بخشی از وجودم را در چنگال                  
در دوران اخير عزيزترين های     .  خود گرفته بود و فشار ميداد     
طبيعی است، آنچه که باقی مانده      .  زندگی ام را از دست داده ام      

است، آنچه که عزيز است، را بيشتر و بيشتر از گذشته                             
 . دوست دارم

 

اما چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ مگر نه آنکه شورای                     
اکس مسلم بعضا در آلمان و شايد در انگلستان بنا به ادعای                    
مسئولين اش توجهاتی را به خود جلب کرده است؟ مگر نه                    
آنکه اکس مسلم در اروپا سر و صدايی کرده است؟ مگر نه                   
آنکه کمونيستهايی در رسانه های بستر اصلی جامعه جايی                  
پيدا کرده اند؟ مگر نه آنکه کمونيستهايی که همواره سهمشان              
حاشيه جامعه بوده است، توانسته اند راهی در رسانه ها پيدا                 

۴٠شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

  ،ستون آخر
 على جوادى

جدالی که پاپ بنديکت ! مذهب می چربد
در ابتدای شغلش آغاز کرد تنها شکل              
زودرس ماترياليزه شدن اهداف پايه ای        

. اين ارگان در جنگ تروريستها بود               
امروز جنگ مذاهب گوشه ای از جنگ        

. دو اردوی عظيم تروريستی است                   
جنگ ما اما جنگی عليه مذاهب و جنگ        

مساله اين است که اکس         .  مذاهب است  
مسلم نهادی در يک سوی اين جدال                  

پا در زمين يک سوی کشمکش           .  است
 .   دارد

 

يک صفت متمايز           

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی جوادی، (هيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     
 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک 
 !کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. 
America 

Routing Number : 121 000 
248 

Account Number: 36 48 46 88 
52 

  ٢٣صفحه 


