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 وضعيت رژيم ،"انتخابات"
 و سياست کمونيسم طبقه کارگر

 

حکومت "  انتخابات"با نزديک شدن موعد نمايش 
بار ديگر کل سيرک تبليغات انتحاباتى و  ،اسالمى

صفبنديھا و استداللھا و نيروھاى شرکت کننده روى 
 ،امتحان پس داده"  جديد"چھره ھاى .  صحنه مى آيند

. مجددا ظاھر ميشوند"  جديدى"ھر کدام با علم و کتل 
" خط امامى ھا"سه دھه پيش مير حسين موسوى و 

بنياد جمھورى اسالمى را با ريختن خون انقالبيون 
خمينى و موسوى و رفسنجانى و خامنه .  تحکيم کردند

اى و خاتمى و خيل وسيعى از آدمکشان حرفه اى 
فعال زنده يا غير زنده دراين سه دھه يک کار انجام 

جناح ھاى رژيم که مرتبا شکل ميگيرند وجه .  دادند
. اشتراک شان اينست که مھره ھاى يک نظام واحد اند

تداوم سرکوب و .  فرض ھمه شان بقا حکومت است
استثمار و اختناق و زن ستيزى شناسنامه و کارنامه 

و حال قرار است دور ديگرى ازاين .  شان است
 .نمايش اجرا شود

 

اين  ،آنھا که با ھر درجه دورى و نزديکى به حکومت
 ،روال برايشان مھيج است و ميخواھند ادامه پيدا کند

کراھت احمدى .  انتخاب کنيد"  بد و بدتر"ميگويند بين 
نژاد و ناطق نورى و ديگران را در مقابل مان 
ميگيرند و ميگويند باالخره خاتمى و موسوى و 

طبقه  ،از نظر اينھا.  کروبى و رفسنجانى بھتر است
به يکى از "  ناچار اند"کارگر و مردم محروم ھمواره 

اين قاتلين براى دور ديگرى از اسارت خويش قناعت 
 ؟!کند

 

ما ھمواره گفته ايم و تاکيد کرده ايم که دعواى سياسى 
صحنه سياسى در اشغال .  در ايران سه طرف دارد

طرف .  جناح ھا و باندھاى متفرقه اسالمى نيست
٢صفحه سومى ھست که ترکيبى از   

  ،يادداشت سردبير

ه شد :  در صفحات ديگر ادث کو پرس دچار ح ت ران اي ارگ راضات  ،! رضا شوکتى ک اعت
 ...و  ،پخش اسناد حزب در ايران ،کارگرى در ايران خودرو؛ ايتکو پرس و مھر کام پارس

 گفتگو با آذر ماجدى
 در باره کنفرانس بين المللى گوتنبرگ

 ۶صفحه 

 مارس  8گزارش کنفرانس سازمان آزادی زن بمناسبت 

 کنفرانس بين المللی چرا سکوالريسم ضروری است
  با موفقيت کامل برگزار شد 

نقدی به مواضع وارونه 
 رحمان حسين زاده

 در رابطه با جنبش کارگری
 

 ٢٠صفحه على طاھرى                           

حکم بازداشت رئيس حکومت 
 !اسالمی سودان صادر شد

سران جنايتکار رژيم اسالمی و تروريسم 
دولتی؛ بوش و بلر و اولمرت، نيز بايد 

 !محکوم و بازداشت شوند

 "جمعى از کارگران ايران خودرو"پاسخ به 

 !اين سنت کمونيسم طبقه کارگر نيست
 ١٧صفحه                                                                           سياوش دانشور

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
  مارس ٨در باره مراسمھاى 

 ٨صفحه 

تظاھرات ضد حکومتى و 
 درگيرى در انديمشک

 نفر کشته شده اند  ١٢الى  ١٠

ھما  ،گفتگو با محمود احمدى
 جليل بھروزى ،ارجمند

در باره اعتراض به حضور جمھورى 
  اسالمى در تورنتو

 انتقال بحران اقتصادی سرمايه داران

 !به زند گی کارگران موقوف
 

 ١۵صفحه کامران پايدار                  

اعتصاب کارگران فنى پااليشگاه اصفھان با 
!گرفتن خواستھايشان پايان يافت  



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

جنبشھاى مختلف اجتماعى و 
اکثريت مردمى است که جمھورى 

نفس .  اسالمى را نميخواھند
نخواستن اين  ،سرنگونى خواھى

زيرپاگذاشتن قوانين  ،حکومت
و يک جدال ھر روزه و  ،اش

 ،مستمر در جبھه ھاى متعدد
. ھيچوقت خاموش نشده است

مستقل از اينکه اعتراض عليه 
جمھورى اسالمى چه دوره ھائى 
را پشت سر گذاشته و به عنوان 
جنبش عينى سياسى در ھر دوره 

معنى اين  ،چه موقعيتى دارد
حرف اينست که جمھورى 
اسالمى ھيچوقت وارد دورانى از 
احساس امنيت از زاويه جامعه و 
متقابال جامعه وارد دورانى از 
احساس ھمسازى با جمھورى 

جنگ بقا .  اسالمى نشده است
حکومت ھمواره متکى بر 
سرکوب خونين پيش رفته است و 
اين دو رکن جزو ضروريات 
بقاى جمھورى اسالمى و سرمايه 

 .دارى در ايران است

 

در سومين دھه عمر منحوس اين 
نظام و دھمين دور اين نمايش 
مضحک چه بايد کرد؟ جنبشھاى 
مختلف سياسى و طبقاتى در ايران 

پاسخ  ،و متحدين شان در جھان
ھاى متفاوتى را مقابل جامعه 

 ،وقتى دقيق ميشويد.  ميگذارند
ميبيند ھر شخصيت شخيصى که 

" رخست"بعد از دوره اى کرشمه 
ميدھد و با بيانيه اى عاشورائى 

خدمت به نظام و اداى "در راه 
دليل  ،وارد صحنه ميشود"  وظيفه

" وضعيت بحرانى"اساسى اش را 
بحث .  حکومت عنوان ميکند

برسر آينده و معيشت مردم 
کشور در "ھمه ميگويند  ،نيست

اين ".  موقعيت نامناسبى است
درجه از دست پاچگى در دوره 
اى که قرار بود آمريکا به ايران 

حاال .  حمله کند قابل مشاھده نبود
اما معضل ھميشگى برجسته تر 

امکان  ،است؛ وضعيت داخلى
پيامدھاى فقر  ،شورش گرسنگان

 ،امکان انفجار نارضايتى ،شديد
خطر براندازى  ،تھديد امنيت نظام

بحران اقتصادى و  ،نرم و سخت

جامعه که عليرغم اينکه از 
محدوديت اسالمى خوشش نمى 
آيد اما از وضعيت و موقعيت 
 ،اقتصادى اش راضى است

تقابلى با جمھورى اسالمى ندارد 
و در سياست با ھمين 
چھارچوبھا خود را تطبيق 

 . ميدھد

 

تنھا جنبش کارگرى و جنبشھاى 
آزاديخواھانه است که نه از 
وجود جمھورى اسالمى و نه از 
مضحکه انتخاباتش دل خوشى 
ندارند و تالش دارند اين 
وضعيت را بنفع خود زير و رو 

مفروضات سياسى و راه .  کنند
حل اين طرف سوم و سياست 
جنبش کمونيستى طبقه کارگر 

 :روشن است

 

 ،ھيچ امکان گشايش سياسى  -١
که خود مستلزم يک گشايش 

براى جمھورى  ،اقتصادى است
اقتصاد .  اسالمى متصور نيست

ايران بسرعت بسيار بيشترى که 
خيلى ھا فکر ميکنند به سمت 

ھيچ پالتفرم .  فروپاشى ميرود
نيمچه قابل اعتنائى از جانب 
جريانات طبقه حاکم در پاسخ به 

حتى .  اين وضعيت وجود ندارد
موسوى که نماينده دولتگرائى 
اقتصادى و سياست کوپنى دوره 

در  ،اول جمھورى اسالمى بود
حالى که بيشتر بورژوازى دنيا 
در متن بحران اقتصادى به 

چنين  ،دولتگرائى بازگشته است
تازه اين سياست .  ادعائى ندارد

روز خودش شکست خورد و 
امکان عينى بازگشت به آن 

اگر .  بويژه در ايران وجود ندارد
سياست صدقه و کوپن  ،ھم داشت

و جيره بندى چنگى به دل کسى 
نميزند و افقى را در مقابل فقر 
. رو به گسترش باز نميکند

جمھورى اسالمى در يک فلج 
اقتصادى و يک بى آيندگى مزمن 

 . اقتصادى دست و پا ميزند

 

از نظر سياسى بيش از ھر   -٢
زمان عقب نشينى ھاى کنترل 
شده و تحمل درجه اى از گشايش 

" خوديھا"سياسى حتى براى 
وضعيت را .  ناممکن شده است

بدون حزب اله چرخانى و چماق 

 وضعيت رژيم ،"انتخابات"
 ...و سياست کمونيسم طبقه کارگر

جامعه اى  ،آتيه اقتصادى مزمن تر
 . ناراضى و طبقه کارگرى گرسنه

 

در  ،باالئيھا و اعوان و انصارشان
دراين  ،ھرچه اختالف داشته باشند

متحد اند که بايد اوضاع را کنترل 
از خاتمى و کروبى تا .  کرد

نه فقط ھمان ادعاى  ،موسوى
امتحان پس داده و ورشکسته سابق 

بلکه ھمه ميگويند  ،را ندارند
ھدفشان دفاع از بقاى نظام و نجات 

گويا .  وضعيت وخيم کشور است
اينھا رضا خان ھا و بنى احمدھاى 

تا به خيل !  ايندوره نظام اسالمى اند
ھوراکش و تبليغات چى ھاى اين 

بد و "بازى مضحک و انتخاب بين 
ھمانطور که  ،مربوط است"  بدتر

 در شماره ھاى قبل اشاره کرديم؛ 

 

در جمھورى "  انتخابات""...  
. اسالمى يک ياوه سياسى است

نمايش قلدرى مشتى باند جنايتکار 
شرکت آگاھانه در آن تنھا .  است

رساندن سوخت به ماشين جنايت 
سياستى که ميگويد بين .  است

مير حسين   -احمدى نژاد و خاتمى 
 ،موسوى باالخره دوميھا بھتر است

سياستى ورشکسته و ارتجاعى 
اين قابل درک است که منطق .  است

عمومى که آلترناتيو ندارد بسيارى 
اوقات بين بد و بدتر ناچارا به بد 

 "انتخاب"تمکين ميکند اما اسم اين 
ھمين منطق .  است اجبارنيست بلکه 

. نيز قابل تائيد نيست و اشتباه است
اما احزاب سياسى اى که چنين 

ارتقا "  انتخابات"اجبارى را به 
ميدھند عوامفريب سياسى و 

 ..."طرفدار اين حکومت اند

 

حتى ديگر بخشھاى نيروھاى راست 
در تقابل با خطر  ،اپوزيسيون ايران

تالطمات انقالبى و بميدان آمدن 
ترجيح  ،جنبش کارگرى و کمونيسم

سياسى و طبقاتى شان اينست که 
جمھورى اسالمى بماند و بتوانند در 
ھماھنگى با سياستھاى جھانى و 
مشخصا دور جديد ديپلماسى با 
جمھورى اسالمى شريک شوند و 

بخشھائى از .  خود را تطبيق دھند

٩١شماره   
کشى و يک دستگاه سرکوب فعال 
. و پرکار نميتوان سرپا نگھداشت

درنتيجه ھر لفاظى و مقايسه 
نامربوطى که در تبليغات اينھا 

برسر حقوق و جايگاه  ،ميشود
کارگر و شھروند جامعه ايران در 

بلکه برسر  ،فرداى انتخابات نيست
اينست که چگونه بقاى نظام 
اسالمى حفظ شود و به اين اعتبار 
چگونه محصول کار اجتماعى 
طبقه کارگر بين اين باندھاى 

 . مافيائى تجديد تقسيم شود

 

از نظر فرھنگى اين حکومت   -٣
وضعيت حکومت .  ورشکسته است

در جامعه  ،در منطقه ھرچه ھست
ايران اسالم بى اعتبار است و 

نفس نگذاشتن چادر .  مورد تھاجم
برسر زنان و نظم آپارتايد اسالمى 
را بدون سرکوب يکروز نميتوانند 

ارتش سرکوب زن و .  نگاه دارند
سند اين واقعيت عريان " بدحجابى"

اينھا حتى اگر جام زھر .  است
را سر بکشند و "  مرگ بر آمريکا"

يک رکن ايدئولوژيک حکومتشان 
 ،کنار بگذارند"  بدون خطر"را 

حتى اگر سران رژيم در تھران با 
اوباما باقالوا بخورند و روابط 

بازھم نميتوانند  ،شان را عادى کنند
بدون سرکوب فرھنگى در داخل 

. را نگھدارند"  حکومت اسالمى"
ايران حتى اندونزى و ترکيه 

ھر عقب نشينى و چرخش .  نميشود
فرھنگى و ايدئولوژيک حکومت 
اسالمى به يک تھاجم در پائين 
براى نفى کل اين پديده منجر 

 .   ميشود

 

تداوم اين وضعيت با توجه به   -۴
مصائب جديدتر بحران اقتصادى 
جھانى و تاثيراتش در معيشت و 
بقاى روزانه جامعه و طبقه کارگر 

تنھا تکرار گذشته با  ،در ايران
خشونت بيشتر و سنگين ترى 

بقاى نظام اسالمى و تبليغ .  است
خشونت آميزترين  ،براى بقاى آن

راه حلى است که در مقابل جامعه 
بھائى که معنى .  قرار داده ميشود

 ،عملى آن فقر و گرسنگى بيشتر
زن  ،اختناق و سرکوب گسترده تر

ستيزى و اعدام و شکنجه گسترده 
و تشديد دھھا مصائب  ،تر

اجتماعى منتج ازاين اوضاع 
 . خواھد بود

٣صفحه    



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

کمونيسم کارگرى و مردم   -۵
آزاديخواه و پيشرو در ايران 
بدرست کل اين نظام را 

و مانع  ،وصله ناجور ،نامشروع
اول ھر نوع آزادى و استيفاى حق 
و برابرى سياسى و اقتصادى 

نظامى که يک سر سوزن .  ميدانند
بطريق اولى  ،مشروعيت ندارد

نامشروع تر از "  انتخاباتش"
آش بحدى شور .  نامشروع است

است که کمتر مرتجع سياسى مبلغ 
ميتواند  ،شرکت در ھمين نمايش

" حق انتخابى"ادعا کند که اصوال 
 . وجود دارد

 

روز انتخابات از نظر تقويمى   -۶
اين .  براى جنبش ما اھميت ندارد

روز روزى در تداوم اين نظام 
. است و ھمان مکانيزمھا را دارد

مسئله ما مناسبات درونى جناح ھا 
و آرايش جديد آنھا در ارگانھاى 

مسئله ما  ،قدرت و سرکوب نيست
موعد .  جارو کردن ھمه شان است

نمايش انتخابات تنھا به ما فرصت 
ميدھد که بر حقانيت سياست 
کمونيستى خود عليه بساط اختناق 
اسالمى سرمايه داران و راه 
مستقل طبقاتى خود براى بھبود و 

 . تغيير تاکيد کنيم

 

سياست جنبش کمونيستى طبقه   -٧
کارگر و اردوى آزادى و برابرى 
در قبال اين نمايش و وضعيتى که 
کل جمھورى اسالمى و 
بورژوازى ايران بوجود آورده 

برافراشتن پرچم مستقل  ،است
خود و تقويت راه حل کارگرى 

جنبش .  براى آزادى جامعه است
ما قبل از اين نمايش خواستھا و 
مبارزات خود را داشته است و 
ھمان خواستھا و تالشھا دراين 
دوره با برجستگى بيشترى بايد 

سياست ما اعمال .  طرح شود
تقويت  ،فشار به کل اين نظام

و  ،جنبش مستقل طبقاتى مان
برافراشتن خواستھا و پالتفرمى 
است که نه فقط توسط باالئيھا 
نمايندگى نميشود بلکه طرح آنھا 

ھاى "  راه حل"شرط مقابله با 
پاسخ ما يک .  طبقه حاکم است

 ،ماشينرى ،کارگران مکانيک ،اسفند ١۶بنا به خبر دريافتى روز شنبه 
براى "  سنا"که از طريق شرکت پيمانکارى  ،برق و ابزار دقيقه

از ابتداى صبح در محل کار تجمع  ،پااليشگاه اصفھان کار ميکنند
واريز نشدن حقوق بھمن  ،کارگران که به عدم تمديد قراردادھا.  کردند

در مجمع خود تصميم  ،ماه و عيدى به حسابھايشان معترض بودند
کارگران فنى اين روز را اعتصاب کردند و .  گرفتند که اعتصاب کنند

. تجمع کردند"  سنا"ھمه در مقابل دفتر مديريت شرکت پيمانکارى 
تا عيدی  ،کارگران اعالم کردند تا حقوق معوقه بھمن را پرداخت نکنيد

دست از اعتصاب  ،و تا قراردادھا را تمديد نکنيد ،ما را سريع ندھيد
 . نخواھيم کشيد

 

مديريت شرکت پيمانکاری و پااليشگاه که حسابی ترسيده بودند سريع 
اسفند کماکان در ١٧کارگران تا ظھر روز يکشنبه .  جلسه گرفتند

اعتصاب بودند که به آنھا اعالم شد که حقوق بھمن ماه و عيدی به 
حسابشان واريز شده است و از روز دوشنبه نيز قراردادھا تمديد 

کارگران بدنبال گرفتن حقوق و عيدى و تمديد قراردادھايشان .  ميشود
 . پيروزمندانه به سر کارھای خود بازگشتند

 

برق و  ،ماشينرى ،اقدام متحد و پيروزى کارگران مکانيک ،حزب
ھرجا کارگران متحد و يکدل براى .  ابزار دقيقه را تبريک ميگويد

سرمايه  ،کسب حقوق خود اقدام کنند و اتحادشان را حفظ و تقويت کنند
بويژه کارگران در صنايع کليدى .  داران راھى جز عقب نشينى ندارند

سريعتر ميتوانند  ،با توجه به ابزار و موقعيت مھمى که دارند
کارگران بخشھاى مختلف پااليشگاه .  خواستھاى خود را تحميل کنند

صنايع  ،مجمتع ذوب آھن ،پتروشيمى و گاز ،صنايع نفت ،اصفھان
سازيھا ميتوانند با اتکا به موقعيت ويژه اى که خودرو برق و  ،فوالد

 . دارند خواستھاى خود را به کرسى بنشانند

 

اتحاد کارگرى و اتکا به مجمع عمومى و اعتراض جمعى کليد پيشروى 
 . است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١٨ – ٢٠٠٩مارچ  ٩

 وضعيت رژيم ،"انتخابات"
 ...و سياست کمونيسم طبقه کارگر

محکم به کل اين معرکه "  نه"
تالش براى .  گيرى اسالمى است

اعالم بى اعتبارى مطلق آن با کليه 
اعالم .  جناحھا و جوارح آنست

موجوديت در ابعاد وسيع براى 
تقويت .  خواستھاى مستقل است

آلترناتيو کارگرى در مقابل کل 
 . آلترناتيوھاى بورژوائى است

 

پرداخت فورى حقوقھاى معوقه 
! انتخاب و شعار مرحله اى ماست

حق برپائى تشکلھاى مستقل 
کارگرى و آزادى اعتصاب و 
اعتراض انتخاب و شعار مرحله 

رفاه و امنيت انتخاب و !  اى ماست
جمع شدن !  شعار مرحله اى ماست

ارازل و اوباش در خيابان و 
دانشگاه و کارخانه انتخاب و شعار 

کوتاه شدن دست !  مرحله اى ماست
مذھب از زندگى مردم انتخاب و 

آزادى !  شعار مرحله اى ماست
بيان و ابراز وجود سياسى و 
آزادى احزاب سياسى ارگانھاى 
اعمال اراده مردم انتخاب و شعار 

آزادى فورى !  مرحله اى ماست
زندانيان سياسى انتخاب و شعار 

برچيدن چوبه !  مرحله اى ماست
ھاى دار و لغو فورى احکام اعدام 

الغا مجازات اعدام و  ،و سنگسار
ھر نوع آدمکشى انتخاب و شعار 

 ! مرحله اى ماست

 

اگر اين نظام نميتواند ابتدائى ترين 
 ،خواستھاى جامعه را قبول کند

بيخود ميکند مردم را دعوت به 
انتخابات ميکند و بايد بساطش را 

و ھمه ميدانند که رژيم .  جمع کند
به  ،اسالمى از منافعش پس نميشيند

وعده  ،حق کسى گردن نميگذارد
و  ،ھايشان پوچ تر از پوچ است

کسانى که جامعه را در دو راھى 
ميگذارند عمله و اکره "  بد و بدتر"

 . ھمين ھا ھستند
 

به انتخابات و معرکه گيرى 
محکم ميگوئيم و "  نه"اسالمى شان 

براى سرنگونى اين نظام بقدرت 
طبقه کارگر نيرويمان را آماده 

 ". *ميکنيم

٩١شماره   

 اعتصاب کارگران فنى پااليشگاه اصفھان
 !با تحقق خواستھايشان پايان يافت

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده 

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

جنبش مجمع عمومى را . شويد
!گسترش دھيد  
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مارس در شھر  7روز شنبه 
گوتنبرگ سوئد يک کنفرانس بين 
المللی در رابطه با نقش مخرب 
مذھب در زندگی زنان و 
ضرورت برقراری يک نظام 
الئيک به سازماندھی سازمان 

اين .  آزادی زن برگزار شد
کنفرانس شامل يک روز کامل 
بحث فشرده در مورد اين مبحث 

کنفرانس با پخش يک فيلم .  بود
بسيار زيبا درباره قتل ناموسی در 

به پايان "  غار ماريا"فلسطين بنام 
سازمان ھای متعددی از .  رسيد

. اين کنفرانس حمايت کرده بودند
: ليست اين سازمان بدينقرار است

ابتکار فمينيستی اروپا که يک 
سازمان الئيک در دفاع از حقوق 
زن است و در تمام اروپا و برخی 
از کشورھای خاورميانه شعبه و 
فعال دارد؛ شبکه عليه جنايت 
ناموسی، زنان برای صلح در 
سوئد و مرکز برای تحقيق که 
يک سازمان سکوالر و آکادميک 

 .است

 

بيش از بيست نفر به کنفرانس 
دعوت شده بودند، از ميان آنھا 
تعدادی خود با ما تماس گرفته و 
خواھان شرکت در کنفرانس شده 

کنفرانس با استقبال بسياری .  بودند
از جانب فعالين حقوق زن، 
مخالف خشونت عليه زن و غيره 

چندين فعال از .  روبرو شد
کشورھای غنا، اوگاندا، پاکستان 
و بنگالدش برای شرکت در 
کنفرانس با ما تماس گرفتند که 
متاسفانه بعلت عدم دريافت ويزا 
نتوانستند در کنفرانس شرکت 

بعالوه دو تن از سخنرانان .  کنند
ما از اردن، عراق و سوريه نيز 
بعلت مشکالت دريافت ويزا در 
روز آخر بما اطالع دادند که 
نميتوانند در کنفرانس شرکت 

 .کنند

 

ليال ال علی :  سخنرانان حاضر
فعال سکوالريست حقوق زن از 
لبنان، ليال فلسطينی مقيم پناھگاه 
. ھای فلسطينی در لبنان است

 .سکوالريسم تاکيد کرد

 

ليال ال علی از وضعيت زنان 
فلسطينی گفت و عدم امنيت و 
خشونتی که عليه آنھا اعمال 

ماريا ھاگبری يک .  ميشود
اساليد شو در مورد خشونت 
عليه زن و فعاليت عليه آن نشان 

ھوگو استرال در مورد .  داد
مولتی کالچراليسم و نسبيت 
فرھنگی صحبت کرد و ھمچنين 
در مورد عقبگردی که جامعه 
بين المللی در اين عرصه داشته 

کريم نوری در مورد .  است
مذھب و کودکان سخنرانی کرد، 
بر ضرورت ممنوعيت مدارس 
مذھبی تاکيد نمود که با مباحث 
داغی از جانب شرکت کنندگان 

سواد بابا آيسا در .  روبرو شد
مورد حقوق فردی و حقوق زنان 

آذر ماجدی در .  صحبت کرد
مورد موانع و مصاف ھای 

وی .  سکوالريسم سخنرانی کرد
تاکيد کرد که مذھب، عليرغم 
اعتقاد عمومی که آن را يک 
پديده اخالقی و معنوی می بيند، 

مبارزه .  يک دستگاه سياسی است
برای سکوالريسم  يک مبارزه 
سياسی عليه دولت و سيستم 

به نقش رسانه ھا و .  دولتی است
مھندسی افکار عمومی اشاره 
کرد و بطور ويژه ای به موانع 
در خاورميانه برای ايجاد 

 .سکوالريسم پرداخت

 مارس  8گزارش کنفرانس سازمان آزادی زن بمناسبت 

 کنفرانس بين المللی چرا سکوالريسم ضروری است
 با موفقيت کامل برگزار شد 

ھوگو استرال آرژانتينی االصل از 
ايتاليا، ايما باربوسا از ايتاليا، سواد 
بابا آيسا الجزايری االصل از 
فرانسه، مالينه بوسک از دانمارک، 
سوسن تامپيری از آرژانتين، 
فرانسس رادای از اسرائيل، بوری 
يانا يونسن بلغارستانی االصل از 
سوئد، ليا نادارايا از گرجستان، 
کريم نوری، ماريا ھاگبری از 
سوئد، ليليان ھالس فرنچ از فرانسه 

ھمچنين فيلم ساز .  و خود من بوديم
فلسطينی، بوتينا کانان خوری در 

او پيش از .  کنفرانس حضور داشت
پخش فيلم دخمه ماريا مختصرا در 
مورد آن توضيحاتی داد و در پايان 
نيز به سواالت شرکت کنندگان 

 .پاسخ گفت

 

و نيم آغاز شد  12کنفرانس ساعت 
کنفرانس .  شب ادامه داشت 9و تا 

با سخنرانی آذر ماجدی در رابطه 
با تم کنفرانس و اھميت آن و 
ضرورت شکل دادن به يک جنبش 
الئيک بين المللی در دفاع از حقوق 

پانل  4کنفرانس به .  زن آغاز شد
ابتدا سخنرانان .  تقسيم شده بود

سخنرانی ميکردند و سپس حدود 
نيم ساعت به طرح سوال و يا بحث 
از جانب شرکت کنندگان و پاسخ 

 . پانل اختصاص داشت

 

دو  تن از سخنرانان، ايما باربوسا 
و سوسن تامپيری در مورد کليسای 
کاتوليک و تاثير آن در ايتاليا و 
آرژانتين صحبت کردند و وضعيت 
اسفناک زنان را تحت اين کليسا 

ليا نادارايا در .  توصيف کردند
مورد نقش کليسای ارتوکس در 
گرجستان و ھمچنين در مورد 
وضع زنان پيش و بعد از سقوط 

او به اين .  شوروی صحبت کرد
مساله اشاره کرد که چه ميزان اميد 
در زمان سقوط شوروی در ميان 

اين .  مردم و زنان وجود داشت
تصور که دموکراسی ھمه چيز را 

اما عمال وضع .  بھبود می بخشد
کليسای .  زنان بدتر شده است

ارتودوکس از قدرت بسياری 
برخوردار است و بر ضرورت 

٩١شماره   
فرانسس رادای در مورد مذاھب 
تک خدايی، مذھب يھود، اسالم و 
مسيحيت و مشترکات آنھا در 
رابطه با سرکوب زن سخنرانی 

بوريانا يونسن در مورد .  کرد
ميليتاريسم و رابطه تنگاتنگ آن با 

مذھب و سرکوب زن صحبت 
اين واقعيت که چگونه در .  کرد

جنگ، زن ستيزی بعنوان يک 
سالح عليه دشمن بکار گرفته 
ميشود و زنان مورد شکنجه و 

تم سخنرانی .  تجاوز قرار ميگيرند
حقوق زنان و چرا "مالينه بوسک 

" خدا نبايد در آن نقشی داشته باشد
ليلين ھالس فرنچ در مورد .  بود

ساختن پل ميان فمينيست ھا بر 
. مبنای سکوالريسم صحبت کرد

اين واقعيت که سکوالريسم يک 
مقوله جھانشمول است و بھترين 
مانع در مقابل فاندامنتاليسم و 

 .دستگاه مذھبی است

 

پس از پايان سخنرانی ھا و بحث 
پانل، آذر ماجدی قطعنامه ھای 
پيشنھادی را به سمع حضار 

پنج قطعنامه به کنفرانس .  رساند
سه قطعنامه از .  ارائه شده بود

جانب سازمان آزادی زن، يکی در 
محکوميت رژيم اسالمی در 
سرکوب زنان، يکی در محکوميت 
نظام آپارتايد جنسی و سومی در 
مورد ضرورت ساختن يک جنبش 
. بين المللی الئيک برای آزادی زن

قطعنامه ای نيز از جانب سوسنا 
تامپيری و ھوگو استرال در 
محکوميت کليسای کاتوليک و 
برسميت شناسی حق بازپس دادن 
غسل تعميد و خروج از کليسا به 
کنفرانس ارائه شده بود و باالخره 
فرانسس رادای قطعنامه ای در نقد 
. کليه مذاھب تنظيم کرده بود

تصميم بر اين 
۵صفحه   
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شد که اين قطعنامه ھا پس از 
تغييرات و ادغام دو قطعنامه در 

 .ھم به انتشار درآيد

 

سپس ماريا ھاگبری بعنوان 
ھماھنگ کننده شبکه عليه جنايت 
ناموسی، ليليان ھالس فرنچ، 
رئيس ابتکار فمينيستی اروپا و 
آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی 

ھر سه .  زن سخنانی ايراد کردند
بر ضرورت مبارزه برای 
برابری زنان و سکوالريسم و 
ايجاد يک جنبش وسيع و بين 

پس از .  المللی الئيک تاکيد کردند
پايان سخنان اختتاميه يک ويدئو 
موزيک الجزايری که توسط سواد 
بابا آيسا به کنفرانس داده شده بود، 

تعدادی از خوانندگان .  پخش شد
زن الجزايری ترانه بسيار زيبايی 
در رابطه با حقوق زن اجراء 

اين دی وی دی به .  کرده اند
. جنبش حقوق زن تقديم شده است

سپس سواد مختصرا در مورد 
مبارزه زنان الجزاير و 
دستاوردھای آنھا در زمينه تغيير 
قانون صحبت کرد که با استقبال 

 .گرم حاضرين روبرو شد

کنفرانس با نمايش فيلم دخمه ماريا 
اين فيلمی بسيار .  به پايان رسيد

زيبا و تکان دھنده در مورد قتل 
ناموسی، نقش مذھب و 
ايدئولوژی حاکم در اشاعه و حفظ 

فيلم با .  اين نھاد وحشتناک است
پس .  استقبال حاضرين روبرو شد

از پايان فيلم بحث داغ و گرمی بر 
. سر قتل ناموسی در گرفت

متاسفانه بعلت پايان وقت کنفرانس 
عمال اين بحث داغ در ميانه قطع 

 .گرديد

 

پس از کنفرانس عکس دستجمعی 
از سخنرانان و سازماندھندگان 
کنفرانس گرفته شد، بطور ويژه 
ای از شھال نوری برای زحمات 
بسيارش در سازماندھی کنفرانس 
تشکر شد و سپس بخشی از 
شرکت کنندگان در يک فضای 
بسيار گرم و صميمی شام صرف 

کنفرانس بين المللی چرا سکوالريسم 
 ضروری است

 ...با موفقيت کامل برگزار شد 
در طول کنفرانس نمايشگاه .  کردند

عکس سازمان آزادی زن که توسط 
شھال نوری تھيه شده بود مورد 
. بازديد شرکت کنندگان قرار گرفت

ھمچنين ميزکتاب سازمان آزادی 
زن حاوی نشريات و جزوات و 
انتشارات سازمان آزادی زن و 
ھمچنين کتاب حقوق زنان در تقابل 
با اسالم سياسی نوشته آذر ماجدی 
توجه حاضرين را جلب کرد و 
تعدادی از اين کتاب به فروش 

ميز کتاب ديگری نيز در .  رسيد
سالن بود که کتاب تازه انتشار يافته 
ماريا ھاگبری در مورد قتل 

اين .  ناموسی را عرضه ميکرد
 .کتاب نيز با استقبال روبرو شد

 

. اين يک کنفرانس بسيار موفق بود
فضای جدی و گرمی بر کنفرانس 

ساعت  7نزديک به .  حاکم بود
بحث فشرده و داغ بسيار ارزنده و 

فيلم دخمه ماريا .  جالب توجه بود
يک حسن ختام بسيار زيبا و موثر 

شرکت .  برای اين کنفرانس بود
کنندگان و سخنرانان ھمگی بسيار 
راضی بودند و از سارماندھندگان 
برای سازماندھی چنين کنفرانس 

قرار بر .  پرباری تشکر ميکردند
ماه ديگر  6اين شد که حدود 

کنفرانس ديگری با ھمين تم طی دو 
ھمه .  روز سازمان داده شود

عالقمندان را دعوت ميکنيم که 
برای ديدن عکس ھای اين 
کنفرانس به سايت سازمان آزادی 

 : زن
net.azadizan.www  رجوع
بزودی و بتدريج فيلم .  کنند

سخنرانی ھا بر روی ھمين سايت 
از دوستانی .  قرار داده خواھد شد

که خواھان اطالعات بيشتر ھستند 
 دعوت ميکنيم که با ايميل زير

 

com.gmail@azar.Majedi 
 .تماس بگيرند

 

 سازمان آزادی زن

 2009مارس  10

٩١شماره   

!به سازمان آزادى زن بپيونديد  



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

کنفرانس بين  :يک دنياى بھتر
المللى بمناسبت روز جھانى زن 

مارس در گوتنبرگ  ٧روز شنبه 
چه مسائل اساسى .  برگزار شد

جنبش آزادى زن در مباحث مورد 
تاکيد قرار گرفت؟ ارزيابى تان از 

 اين کنفرانس چيست؟

 

تم اين کنفرانس  :آذر ماجدى
بررسی نقش مخرب مذھب در 
زندگی زنان در سطح بين المللی 
بود و تيتر آن چرا سکوالريسم 
. برای آزادی زن ضروری است

ما تالش کرده بوديم سخنرانانی 
را از کشورھای مختلف دعوت 
کنيم تا ھم بشکلی ھمه جانبه تر به 
نقش مذھب پرداخته شود و ھم 
موفق شويم ملزومات سازماندھی 
يک جنبش بين المللی الئيک 
. برای آزادی زن را فراھم آوريم

ضمنا کوشيديم تا سخنرانی ھا 
. مذاھب مختلف را دربرگيرد

مسيحيت در قالب کليسای 
کاتوليک و ارتودکس، مذھب 
يھود و اسالم مورد بررسی قرار 

 . گرفت

 

کنفرانس به مساله بيحقوقی زن، 
ستمکشی زن و زن ستيزی 
پرداخت و نقش مذھب را در 
تقويت و بازتوليد اين شرايط از 
زوايای مختلف مورد بررسی 

آنچه جالب توجه بود، .  قرار داد
جھانشمولی شرايط ستم و نقش 
مخرب مذھب، عليرغم تفاوت 
ھای فرھنگی، جغرافيايی و 
. حقوقی در کشورھای مختلف بود

بطور مثال ليا نادارايا از 
گرجستان و سوسن تامپيری از 

اولی در .  آرژانتين سخن گفتند
مورد کليسای ارتودوکس و دومی 

نفوذ .  در مورد کليسای کاتوليک
اين دو کليسا در دولت و وضعيت 
اسفناک زنان در کشورھای 
مزبور و ھمچنين شباھت ھايی که 
ميان اين دو جامعه و جوامع تحت 
اسالم وجود داشت، برای شرکت 

 .کنندگان بسيار شگفت آور بود

ارزيابی ھای دست اول از 
موقعيت زنان در کشورھای 
مختلف و نقش بسيار منفی و 
مخرب مذھب در زندگی زنان 

شرکت کنندگان از .  بدست ميداد
کنفرانس بسيار راضی بودند و 
بسيار فعال در مباحث شرکت 

کنفرانس ھمچنين پيام و .  داشتند
فراخوان خود برای سازماندھی 
يک جنبش بين المللی الئيک 
. برای آزادی زن را اعالم کرد

بنظرم ما توانستيم با اين 
کنفرانس چندين قدم به ھدف خود 
نزديک تر شويم و توانستيم 
شبکه فعالين خود را گسترش 

 . دھيم

 

مسئله  :يک دنياى بھتر
. سکوالريسم عنوان کنفرانس بود

سخنرانان از کشورھاى مختلف 
عليه دخالت مذھب در زندگى 

جنبش .  زنان و جامعه سخن گفتند
بين المللى آزادى زن براى تحقق 
سکوالريسم و قوانين مترتب به 
آن چه سياستھائى دارد؟ کنفرانس 
 چه ايده اى در اين زمينه داشت؟ 

 

بنظر من راه  :آذر ماجدى
اندازی و سازماندھی يک جنبش 
وسيع و توده ای بھترين و 

برخی .  مطمئن ترين روش است
سازمان ھايی که ما ھمکاری 
ميکنند به تالش از باال، بشکل 
دخالت در پارلمان نيز معتقدند و 
. در آن مسير نيز فعاليت ميکنند

من شخصا اعتقادی به 
پارلمانتاريسم ندارم و در اين 
رابطه نيز بحث ھای بسياری با 
فعالين درگير در اين سازمان ھا 

آنھا قبول دارند که .  داشته ام
بدون يک جنبش قوی نخواھند 
توانست دخالت چندانی در قانون 
گذاری داشته باشند و بقول 
معروف برای تاثير گذاری از 

مساله .  باال و پايين ميکوشند
اينست که تا آنجا که به اروپا 
برميگردد، تالش اکتيويست ھا 
برای تاثير گذاری بر پارلمان 
. اروپا يکی از تاکتيک ھا است

اما در مورد بقيه جھان 
سازماندھی يک جنبش وسيع تنھا 

 . راه است

 

اکنون ما توانسته ايم به 

 گفتگو با آذر ماجدى
 در باره کنفرانس بين المللى گوتنبرگ

ھمچنين در مورد نسبيت فرھنگی 
و مولتی کالچراليسم، نقش 
ميليتاريسم و ارتباط آن با دستگاه 
مذھب، در مورد سکوالريسم و 
تعاريف مختلف از آن، در مورد 
مذھب بعنوان يک دستگاه سياسی و 
ضرورت مذھب زدايی، در مورد 
مذھب و حقوق کودکان و لزوم 
ممنوعيت مدارس مذھبی نيز 

سخنرانی ھا بسيار .  صحبت شد
شرکت فعال .  جالب و آموزنده بود

شرکت کنندگان در مباحث نيز به 
 . زنده بودن کنفرانس می افزود

 

مباحثی که بيشترين بحث را 
برانگيخت، نسبيت فرھنگی، 
ممنوعيت مدارس مذھبی و مقوله 
حق اولياء در رابطه با کودکان و 

اين واقعيت که .  مذھب زدايی بود
نقد ھر مذھبی بمثابه اعمال راسيسم 
نسبت به معتقدين آن مذھب تعبير 
ميشود و محافظه کاری عميقی که 
اين شيوه تفکر بر فضای جامعه و 
. آکادمی ھا تحميل کرده است

ممنوعيت مدارس مذھبی از جانب 
اين مساله .  کريم نوری طرح شد

زمانی .  بحث داغی را برانگيخت
که کريم نوری گفت که کودک 
مذھب ندارد و اين مذھب پدر و 
مادر است که بر او تحميل شده 

سر و صدای بسياری در .  است
سالن ھم در تائيد و بعضا در 

مذھب در مخالفت .  شگفتی بلند شد
با مذھب و مقوله مذھب زدايی 
. بحث ھای زيادی را برانگيخت

گفته شد که اين شيوه برخورد غير 
سازنده است، با سکوالريسم که بر 
آزادی مذاھب تاکيد دارد در تناقض 

اين بحث نيز داغ .  قرار ميگيرد
من توضيح دادم که .  شد

سکوالريسم بدرست بر آزادی 
من نيز با اين .  مذاھب تاکيد دارد
من به آزادی .  مساله کامال موافقم

بی قيد و شرط بيان و عقيده اعتقاد 
اما حق من است که عليه .  دارم

 .  مذھب و نقش مخرب آن تبليغ کنم

 

بنظر من اين يک کنفرانس بسيار 
. موفق و کامال چشم گشا بود

٩١شماره   

خاورميانه و حتی برخی 
اين .  کشورھای ديگر راه يابيم

اما بايد توجه . بسيار با ارزش است
داشت که فعالين کشورھای 
خاورميانه بخاطر مسائل امنيتی و 
وجود ديکتاتوری و ھمچنين نفوذ 
اسالم سياسی، با احتياط بسيار 

اينھا ھمه موانعی .  حرکت ميکنند
. است که بر سر راه ما وجود دارد
. و بايد با ھمه آنھا مقابله کنيم

منتھی من شخصا متوجه شدم که 
بحث .  گوش ھا کامال باز است

ھای ما حتی اگر در ابتدا با 
ناباوری روبرو شود خيلی سريع 
. توجه و عالقه آنھا را جلب ميکند

لذا تماس مداوم و پيگير، تالش 
برای اشاعه مباحث در سطح 
وسيع، سازماندھی کنفرانس ھای 
آتی و دعوت تعداد بيشتر و 
باالخره سازماندھی يک جنبش 
وسيع بين المللی و يک شبکه 
وسيع از فعالين راھی است که 

سازمان .  بنظر من موثر ترين است
آزادی زن در اين زمينه متمرکز 

بايد توجه داشته باشيم .  شده است
که ما در اين کنفرانس يک سد مھم 
. و يک تابوی مھم را شکستيم

دعوت فعالين از فلسطين و 
اسرائيل کار بسيار مھم و باارزشی 

با .  اين کار ساده ای نبود.  بود
اما .  مقاومت و مخالفت روبرو شد

کنفرانس در .  باالخره موفق شديم
رابطه با مساله فلسطين نيز سخن 
گفت و بر راه حل دو دولت مستقل 

 .و معتبر تاکيد کرد

 

کنفرانس چند  :يک دنياى بھتر
قطعنامه ھا راجع .  قطعنامه داشت

به چه موضوعاتى بودند؟ آيا 
جھتگيرى سياسى مندرج دراين 
قطعنامه ھا قرار است در سطوح 

 ديگرى دنبال شود؟ چگونه؟  

 

پنج قطعنامه به  :آذر ماجدى
سه قطعنامه از .  کنفرانس ارائه شد

طرف سازمان آزادی زن، در 
رابطه با 

٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

محکوم کردن جمھوری اسالمی در 
سرکوب زنان، در رابطه با 
محکوميت آپارتايد جنسی و ھمچنين 
قطعنامه ای درباره لزوم سازماندھی 
يک جنبش الئيک بين المللی برای 

قطعنامه ای از جانب .  آزادی زن
سوسن تامپيری و ھوگو استرال ارائه 
شد در رابطه با محکوميت کليسای 
کاتوليک و برسميت شناسی حق باز 
پس دادن غسل تعميد و بيرون آمدن 
از تابعيت کليسا و قطعنامه ای نيز از 
جانب فرانسس رادای در رابطه با 

قطعنامه ھا .  محکوميت کليه مذاھب
در کنفرانس خوانده شدند و تصميم بر 
اين شد که با تغييراتی و ادغام دو تا 
از قطعنامه ھا متن آنھا را منتشر 

 .کنيم

 

تالش بر اين است که اين قطعنامه ھا 
را وسيعا انتشار دھيم و ھر يک از 
شرکت کنندگان در کشور خود بکوشد 
که بخش وسيعی را حول آن بسيج 

ضمنا تالش شود که از طرق .  کند
ممکن قطعنامه ھا را برای سازمان 
ھای بين المللی و ان جی او ھای 
مختلف در مورد حقوق زن ارسال 

يک .  کنيم و تائيد آنھا را نيز جلب کنيم
کار پيگير و فعال برای پيگيری اين 

اما از .  قطعنامه ھا ضروری است
آنجا که شرکت کنندگان ھر يک به 
سازمانی متعلق اند و در کشور خود 
بسيار فعال ھستند امکان اشاعه اين 

مساله بر سر .  قطعنامه ھا زياد است
اينست که ھمانطور که من در 
سخنرانی افتتاحيه خود اعالم کردم، 
ما به قدرت ھای دولتی وابسته 
نيستيم، از امکانات مالی چندانی 

ما يک عده .  برخوردار نيستيم
شھروند معمولی ولی فعال ھستيم که 
ميخواھيم يک دنيای بھتر و برابر تر 

لذا بايد بکوشيم انسان ھای .  بسازيم
مثل خود را جمع کنيم، متشکل کنيم و 

اين تنھا منبع و قدرت .  سازمان دھيم
ماست که زمانی که بحرکت درآيد از 
قدرتی بسيار وسيع برخوردار خواھد 

سازماندھی يک جنبش وسيع بين .  بود
المللی الئيک برای آزادی زن از اين 
رو يک ھدف ضروری است و ما بر 

 . *آن تاکيد و تمرکز خواھيم کرد

 گفتگو با آذر ماجدى
در باره کنفرانس بين 

 ...المللى گوتنبرگ

٩١شماره   

 رضا شوکتی 
 !دچار حادثه شد) ايتکو پرس(کارگر ايران خودرو 

 

در  ،چند روز پيش رضا شوکتی کارگرشيفت شب، کارگر قديمی سايت يک ايتکو پرس ،بنا به خبر دريافتى
ناگھان بيش از يک تن ضايعات  ،حاليکه با ليفتراک مشغول جابجايی ضايعات و ورق پاره ھای آھن بود

اما  ،ھمکاران رضا او را از زير آوار ضايعات آھن بيرون کشيدند.  آھن جمع شده بر رويش فرو ريخت
 .  پاھای رضا بشدت صدمه ديده بود و دچار خونريزی شديد بود

 

پزشکان گفته اند چند .  بالفاصله چند نفر از کارگران رضا شوکتى را به يکی از درمانگاھھای کرج رساندند
طی چند .  تا از تاندونھای پای رضا بشدت صدمه ديده و بازگشت سالمتی کامل رضا قابل پيش بينی نيست

تا اين لحظه کليه ھزينه ھای پزشکی .  روز گذشته رضا شوکتى چندين بار مورد جراحی قرار گرفته نيست
بلوری مدير توليد و چھره منفور ضد کارگری اين  ،بنا به اخباری.  توسط خانواده اش پرداخت شده است

 .مرکز صنعتی به دنبال اخراج نرم و بی سر و صدای رضا می باشد
 

سابقه مجتمع صنعتى ايران خودرو .  محل کار ايمن نيست ،قتلگاه کارگران است ،ايران خودرو پادگان است
منشا .  شدنشان به دليل پائين بودن سيستم ايمنى محيط کار زبانزد است"  سانحه"در قتل کارگران و دچار 

تنھا  ،که ھر روز طيف وسيعى از کارگران را در گوشه گوشه جھان قربانى ميکند"  حوادث محيط کار"
از دستمزد پائين تا بيحقوقى .  از نظر سرمايه دار کار بايد مجموعا ارازنتر تمام شود.  سود سرمايه است

ھمه قرار است به قيمت جان و سالمت کارگران  ،از شدت کار تا ناامن بودن محيط کار و غيره ،کارگر
منوچھر منطقى و شھرام بلورى و دادفر و شرکا مسئول مستقيم اين .  سود سرمايه داران را افزايش دھد

 . ھزينه معالجات و بيمه و تامين معيشت رضا و خانواده اش به عھده اينھاست. وضعيت ھستند
 

ما اميدواريم رضا .  حزب ھمدردى عميق خود را با رضا شوکتى و خانواده اش و ھمکاران او اعالم ميکند
کارگران ايتکو پرس بايد مانع شوند که کارفرما ھمکار مصدوم شان را در .  بسرعت بھبوديش را بازيابد

 . جلوه دھد و او را اخراج کنند" مقصر"تبانى با اداره کار و بيمه و نھادھاى ضد کارگرى 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری    
١٣٨٧اسفند  ٢١ – ٢٠٠٩مارس  ١١   

 !در تھران مارس ٨توزيع پيام حزب بمناسبت 
 

يک تيم تبليغاتى حزب اتحاد کمونيسم  ،عصر روز شنبه ھفدھم اسفند ماه در تھران ،بنا به خبر دريافتى
 . مارس روز جھانى زن مناطقى از شھر را زير پوشش تبليغاتى خود قرار دادند ٨کارگرى بمناسبت 

 

آزادی و برابری زنان در گرو مبارزه ای ھمه جانبه "در اين اقدام صدھا نسخه از پيام حزب با عنوان؛ 
خيابان ستارخان تا  ،مناطق فلکه اول و دوم آرياشھر و خيابانھای اطراف.  توزيع گرديد"  عليه نظام  حاکم

بنا به گزارش در .  ميدان توحيد و خيابانھا و محالت اطراف تحت پوشش تيم تبليغاتى حزب قرار گرفت
 . برخی مناطق پخش بصورت علنى انجام شده و مورد استقبال قرار گرفته است

 

 ،اروميه ،کرج ،تيمھاى تبليغاتى حزب در تھران ،مارس روز جھانى زن ٨در روزھاى اخير و در آستانه 
 ٨با ھوشيارى و سنجيدگى الزم تالش کردند از جمله با توزيع اطالعيه و شعار نويسى پيام ...  پيرانشھر و 

 . مارس سوسياليستى را وسيعتر به ميان جامعه ببرند
 

حزب بار ديگر روز جھانى زن را به آزاديخواھان و برابرى .  حزب به جملگى رفقا خسته نباشيد ميگويد
 . طلبان و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر تبريک ميگويد

 

 !مارس ٨زنده 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١٧ – ٢٠٠٩مارس  ٨



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

مراسم ھشت :  يک دنياى بھتر
مارس در ايران عليرغم تالش 
رژيم اسالمى در جلوگيرى از ھر 
مراسمى در نقاط مختلف برگزار 

ابعاد برگزارى مراسم در .  شد
شھرھاى مختلف چگونه بود؟ 
شعارھا و قطعنامه ھا کدامھا 

 بودند؟

 

اجازه بدھيد  :  نسرين رمضانعلی
قبل از ھر چيز سرسختی و 
مبارزه جوئی جنبش آزادی زن را 

دست .  به ھمگی تبريک بگويم
تمامی دست اندر کاران و 
سازماندھندگان اين مراسمھا را 
صميمانه ميفشارم و درود می 

به عزم و اراده ھزاران .  فرستم
فعال و مدافع حقوق زن که 
بخصوص در يکماه گذشته شبانه 

با تمامی موانع .  روز تالش کردند
تراشی و مشکالت و احضارھا و 

اما  ،دستگيرھا و اذيت آزارھا
نشان دادند در عزم و اراده آنھا 
برای جنبش آزادی زن خللى وارد 

امسال جای فعالين زن .  نشده است
که ھم اکنون در زندانھای مخوف 
اسالمی ھستند در اين مراسمھا 
خالی بود و ياران در خال حضور 
آنھا فرياد آزادی آنھا را سردادند 
و اعالم کردند آزادی زن معيار 

 .آزادی جامعه است

 

ھمانطور در مصاحبه ھای قبلی 
گفتم مصافھای و کشمکشھا برای 
برگزاری روز جھانی زن از 

مارس شروع  8مدتھا قبل از 
امسال ھم با نزديک شدن .  ميشود

ھر چه بيشتر به اين روز رژيم با 
ايجاد فضای رعب و وحشت می 
خواست اجازه ندھد اين مراسمھا 

دھھا جلسه فعالين .  برگذار شود
حقوق زن از پيش برگزار شده و 
دھھا طرح و نقشه کشيده شده 
است تا با کمترين ھزينه بتوانند 
در اين روز کيفر خواست خود را 
. عليه رژيم زن ستيز اعالم دارند

تقريبا به تمامی تقاضاھائی که 
برای برگزاری مراسم در 
شھرھای مختلف ايران داده شده 

سنندج شاھد چندين مراسم علنی 
. بدون  مجوز در سطح شھر بود

مراسم در پارک اميريه به 
فراخوان اردوی ھمبستگی زنان 
بود که نيروھای رژيم از ھمان 
ساعت اوليه محل را محاصره 
می کنند و مانع از تجمع می 

با اين وجود جمعی از .  شوند
فعالين زنان با دادن قطعنامه و 
ابتکار عملھای جالب ميخ را بر 
زمين کوبيدند که مراسم شان را 

اگر در سراسر دنيا .  برگزار کنند
به مناسبت روز جھانی زن 
تظاھرات و تجمع و سمينار و 

اين  ،کنفرانس برگزار می شود
حق ماست که اين روز را 

 17در روزھای .  گرامی بداريم
اسفند بترتيب  19و  18و 

مراسمھای ديگری در خيابان 
ناصر خسرو و بازار تاناکورا 
اين شھر برگذار شد و صدھا 
نسخه از قطعنامه ھای که از 
پيش تھيه شده بود توسط فعالين 

در عين .  در ميان مردم پخش شد
حال بايد اينجا نيز اشاره کنم که 
چند روز پس از روز جھانی زن 
در سنندج مراسمھائی شبانه 

جمعھای .  برگزار شده است
نفر که مباحث  60تا  50حداقل 

داغ در مورد وضعيت زنان 
موقعيت زنانی که  ،خانه دار

قتلھای  ،سرپرست خانواده ھستند
و برخورد نابرابر در  ،ناموسی

تمامی عرصه ھای زندگی به 
در يکی .  زنان طرح شده است

از اين جمع شدنھا در شھر 
نفر  60سنندج که بيش از 

حضور داشتند تم اصلی بحث 
برخورد مردان در جامعه به 

يکی از زنان چنين .  زنان بود
مردان خانواده :  صحبت می کند

کمتر از رژيم اسالمی برای ما 
در محدود کردنمان برای 
حضور گسترده تر و دخالت در 

اگر .  سرنوشت خودمان نيستند
چه قوانين ارتجاعی ھستند اما 
مردان خانواده از ھمين قوانين 

محدوديت ايجاد .  تابعيت می کنند
در .  می کنند که فعاليت کنيم

ادامه بحث وی يکی ديگر چنين 
اگر مردان خانواده :  می گويد

فکر می کنند با رفتن به بازار و 
نيروی کار زنان را با قيمت 

يعنی آزادی به  ،ارزان فروختن
من داده است و ايشان خيلی 
. برابری طلب است اشتباه ميکند

آزادی من زمانی است که بتوانم 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 مارس ٨در باره مراسمھاى 

از طرف سازمانھای  ،بود
در .  سرکوبگر پاسخ منفی گرفت

چند روز مانده به روز جھانی زن  
فعالين اين عرصه  را نه تنھا تھديد 
بلکه احضار کردند تا اين روز را 

 .نيز رژيم از سربگذراند

 

اما بر خالف تصور سران رژيم 
شاھد مراسمھای بسيار  ،اسالمی

متعدد در چھار گوشه ايران در  
در .قالبھا و اشکال مختلف بوديم

آستانه روز جھانی زن بود که يکی 
بعد از ديگری فراخوانھا برای 
گرامی داشت اين روز اعالم می 
شود و بخشا به روی سايتھای 

مراسمھای روز .  خبری می آمد
 ،تھران:  جھانی زن در شھرھای

 ،پيرانشھر ،رشت ،اصفھان ،سنندج
 ،کاشان ،بانه ،سقز ،گرگان ،مھاباد
تبريز و شھرھای ديگر  ،نقده

ابعاد برگزاری اين .  برگزار شد
مراسمھا بدون ترديد خيلی فراتر از 

در .  اين است که من  اشاره کردم
تھران دھھا مراسم برای گرامی 

از .  داشت روز زن برگزار شد
جمعھای مدافع حقوق زن گرفته تا 

 ،ھنری ،جمعھای کارگری
مدنی و کانون وکال  ،دانشجوئی

مدافعين حقوق بشر که با جمع شدن 
دور ھم و بحثھای گاھا تند و تيز 
در مورد موقعيت زنان در جوامع 
اسالم زده و چه بايد کردھا و تغيير 
توازن قوا به نفع جنبش مطرح 

بحثھای ديگر در اين جمعھا .  شدند
اشکال و قالبھای مبارزاتی برای 

موقعيت فرودست  ،رھائی از جنگ
و برای  ،و جنس دوم بودن زن

. رسيدن به  آزادی و برابری بود
در اصفھان اگر چه در دانشگاه 
تالش شد مراسمی گسترده برگزار 
شود در نھايت بخاطر فضای 
امنيتی مجبور شدند در خارج از 

مراسم .  شھر مراسمی برگذار کنند
ديگری که من مطلع ھستم که 
برگزار شده است در يک جمع 
کارگری بود که با حضور خانواده 

اساسا گذشته از گراميداشت .  ھا بود
روز جھانی زن محور صحبتھای 
اين دوستان حضور ھرچه بيشتر 
 .  زنان در جنبش کارگری بوده است

٩١شماره   

در عرصه ھای اجتماعی حضور 
داشته باشم و برای رسيدن به 
برابری و آزادی مانع من نشود و 
. دستگيری من را بھانه نياورد

زنان دراين جمعھا تماما سخن 
گفتند و معترض به اثرات 
مردساالرى و انعکاس آن در 

در پايان اين مراسم .  خانواده بودند
ھمسران به پاس احترام به 
. ھمسران خود آنھا را می بوسند

يک مراسم مشابه ديگری نيز 
برگزار شده و در مورد موقعيت 

در پايان .  زنان صحبت شده است
اين مراسم که در منزلى برگزار 
شده است با ھديه کردن شاخه 
گلھای رز به زنانی که حضور 
داشتند به مراسم خود پايان می 

 .دھند

 

در رشت نيز مثل ساير شھرھا 
مراسمھائی برگزار شد و فعالين 

اسفند در مراسمھای  17از روز 
متعددی به بحث و تبادل نظر 
پرداختند و از فعالين در شھرھای 
ديگر و اقدامات کميته ھای ديگر 
برای که در اين زمينه فعاليت می 

 .کنند قدردانی شد

 

در کاشان يک جمع ھنری مراسم 
روز جھانی را برگزار کردند و 
در اين مراسم نقش و جايگاه 
ادبيات در عقب راندن فرھنگ 
پوسيده و ارتجاعی مورد بحث 

طی اين برنامه با چای .  بوده است
و شيرينی از حاضرين پذيرائی 

در اين جلسه بيش از .  شده است
 .نفر حضور داشتند 40

 

در تبريز مراسمی خانگی با 
نفر از فعالين  30حضور بيش از 

کارگری صورت گرفته بوده که 
در اين مراسم نيز بيشتر در مورد 
نقش جنبش زنان در جنبش 
کارگری و تاثيرات اين دو جنبش 

البته چندين .  برھم صحبت شده بود
دانشجو نيز در 

٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

اينجا حضور داشتند و عموم بحث 
جنبش و  3در مورد اين 

تاثيرگذاری آن بر تحوالت آتی 
 .مورد بحث قرار گرفته است

 

در سقز مراسم علنی با جسارت 
ھرچه تمام تر در خيابانھای شھر 
برگزار شد و در اين مراسم نيز 
قطعنامه پخش شد و فعالين اين 

در سقز .  عرصه سخنرانی کردند
چندين مراسم در جمعھای چند ده 

از شبھای .  نفره برگزار شده بود
مارس؛ ھمچنين  8قبل و بعد از 

و  ،نقده ،پيرانشھر ،در مھاباد
اروميه مراسمھائی برگزار شده 

ابعاد برگزاری مراسمھاى .  بود
امسال فکر می کنم خيلی بيشتر از 
سالھای قبل بود اما به درجه 
زيادی مراسمھا در جمعھای 

 .کوچک دھھا نفر بود

  

در مورد قطعنامه ھا و شعارھا و 
خواستھا بايد بگوئيم تقريبا با 
تفاوتھای جزئی ھمه قطعنامه ھا و 
بيانيه ھا و سخنرانی ھا در 

لغو  ،محکوم کردن آپارتايد جنسی
معيار آزادی يک  ،پوشش اجباری

حقوق  ،جامعه آزادی زن است
ستم بر  ،برابر در ازای کار برابر

پايان دادن به  ،زن موقوف است
و محکوم کردن  ،تبعيض جنسی

قوانين ضد زن را می شود در 
دھھا قطعنامه ای که در 
مراسمھای شھرھای مختلف 

 .تصويب شد ديد

 

چه ويژگى ھايى :  يک دنياي بھتر
مراسم ھشت مارس امسال را از 
سالھاى قبل متفاوت ميکرد؟ نقاط 
ضعف و قوت اين مراسم و 

 تالشھا کدامھا بودند؟

 

سياست امسال  :نسرين رمضانعلی
رژيم تمرکز روى اين نبود که 

روز "جار بزند روز جھانی زن 
است بلکه در رسانه "  تولد فاطمه

ھا از زاويه خود به بررسی روز 

تالش می کردند ھر چه وسيعتر 
در اين روز شرکت کنند و 
سھمی بزرگ را در اين 
. بزرگداشت ھا داشته باشند

بررسی موقعيت زنان بعنوان 
بخشی از جنبش کارگری و در 
عين حال ايجاد راھھای برای 
حمايت کردن از ھم در ميان 

امسال .  کارگران مورد بحث بود
در ھفت تپه برای برگزاری 
روز جھانی زن تالشھای زيادی 

عليرغم احضار و .  کردند
دستگيری فعالين و کارگران 

در تبريز مراسمی که  ،نيشکر
برگزار شد تاکيد زيادی براين 
بود اين جنبشھا يعنی جنبش 
برای آزادی زن و جنبش 
کارگرى بايد سر سرنوشت ھم 

 .دخالت بيشتری داشته باشند

 

در يک کالم از نظر من که 
چندين سال است بخصوص در 
رابطه با فعاليت داخل ايران 

ابعاد  ،بيشترين وقتم را گذاشتم
برگزاری مراسمھا امسال واقعا 
. ھم وسيع بود و ھم راديکال

نقطه قوت جنبش آزادی زن نفس 
اعتراضات ھر روزه بوده و 
مبارزه اش را به روز جھانی 

دھھا .  زن خالصه نکرده است
مارس را  8جمع امسال مراسم 

برگزار کردند که ارزيابی خود 
را نيز از موقعيت اين جنبش 

افقھايشان را تالش کردند .  دادند
روشنتر و شفافتر کنند و در عين 
حال راه را برای پيشروی بيشتر 

 . ھموار کنند

 

يکی از نقاط ضعفھای اين جنبش 
بنظرم مثل جنبش کارگری 

بخشی از .  پراکندگی آن است
فعالين ھرچند در ارتباط مستقيم 

اما وقتی در رابطه با  ،ھستند
حرکتھای مشخص می خواھند 

متوجه ميشويم ھنوز  ،اقدام کنند
شاھد پراکندگی و نداشتن تشکل 
مستقل زنان در مراکز و شھرھا 

بخش عمده اين پراکندگی .  ھستيم
توسط حکومت کامال سرکوبگر 

بنظر من مانع .  تحميل شده است
ديگر گرايشاتی بازدارنده در 
خود جنبش زنان است که مدام 
تحت اين شرايط  سرکوب و 
سانسور و خفقان خود را 

فقدان نھادھاى .  بازتوليد می کند

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 مارس ٨در باره مراسمھاى 

امسال نيز .  جھانی زن پرداخت
ھمانند سالھای قبل تالش کرد از 
برگزاری مراسمھا جلوگيری کند 
اما در درون جناحھای حکومتی 
بصورت صورى بحث لغو حجاب 

شکست .  اجباری مطرح شد
طرحھای امنيتی متعدد سرکوب 
زنان يک تودھنی بزرگی بود که 
رژيم اسالمی از جنبش زنان 

در يک کالم رژيم خود را .  خورد
شکست خورده در اين عرصه می 

مسئله بعدی جناح دوم خرداد .  داند
بود و امثال خانم فائزه رفسنجانی 
که فيلشان ياد ھندوستان کرده يا 

فعال "دختر طالقانی که بعنوان 
سخنرانی کردند يا در رسانه "  زنان

ھا مصاحبه ھائی داشتند که دم از 
موقعيتر اسفبار زنان زدند و اشک 

 .تمساح ريختند

 

بايد تصريح کرد امروز که يک 
بخش از سران رژيم به نام 

از موقعيت زنان "  اصالح طلب"
صحبت می کنند و لغو حجاب 
اجباری حرف ميزنند و يا اينکه از 
دخالت در زندگی خصوصی مردم 

تنھا نشاندھنده  ،اظھار تاسف ميکنند
آنھا .  موقعيت شکننده رژيم است

برای نجات حکومت اسالميشان داد 
سخن ميدھند و خودشان شريک و 

در .  مدافع آپارتايد جنسى ھستند
واقع امسال راديکاليسم و سرسختی 
اين جنبش بخشی از سران حکومت 
. را به عقب نشينی واداشته است

ھمين جناح بيرون حکومتی ملی 
مذھبی تالش داشتند و دارند مھر 
خود را به اين جنبش بزنند و اين 

نگاھی .  جنبش را به کج راه ببرند
به قطعنامه ھا و بيانيه و شعارھای 

ميبينيم اين  ،امسال که بيندازيم
جنبش به کل حکومت ھيچ توھمی 

 .ندارد

 

يکی از نکات مھم امسال حضور 
فعال کارگران در در مراسمھا و 
جمع شدنھا بود و تالش داشتند 
. بتوانند در اين زمينه صحبت کنند

برای اولين بار شايد شخصا من 
شاھد بودم که فعالين کارگری 

٩١شماره   
توده اى جنبش آزادى زن در ھر 

نھادھا و شبکه ھائى که  ،شھر
فعالين جنبش آزادى زن را در يک 
مقياس سراسرى مطرح کند و توده 
زنان را در تعيين سرنوشت خود 

ضريب پتانسيل  ،بسيج کند
راديکال موجود اين جنبش را 

 .پايين آورده است

 

اين را نيز اضافه کنم فعالين اين 
جنبش ھنوز بنظر من به عمق 

يعنی در واقع به آن .  جامعه نرفتند
 ،بخش عظيم از زنان خانه دار

زنانی که در حاشيه  ،زنان کارگر
برای  ،شھرھا زندگی می کنند

بسيج نيروی عظيم سرمايه گذاری 
وظيفه  ،وظيفه ماست.  نشده است

رھبران راديکال و سوسياليست 
درون جنبش زنان است که اين 

 . نيرو را متشکل و سازمان بدھد

  

چگونه از ھم :  يک دنياي بھتر
اکنون بايد براى مبارزه اى ھمه 
. جانبه عليه ستم بر زن تالش کرد

مولفه ھاى اصلى کدامھا ھستند؟ 
تاکيدات حزب چيست؟ چگونه بايد 

 به جلو رفت؟

 

حزب در باره :  نسرين رمضانعلی
جوانب مختلف ستم کشی بر  زنان 
صحبت کرده و پالتفرم خود را 

ما اعالم کرديم .  اعالم کرده است
ھيچ حکومتی اجازه ندارد نيمی از 
جامعه را بخاطر زن بودن تحقير 
. کند و از حقوق برابر محروم کند

ما براى بک برابرى کامل و يک 
. رھائى ھمه جانبه تالش ميکنيم

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
درعين حال از ھر تغيير ولو 
کوچک به نفع زنان و بھبود 
موقعيت آنھا حمايت ميکند و راسا 
تالش دارد شعارھاى اين عرصه 

درعين حال نيز .  ھا را توده اى کند
يک سياست ما نقد مستمر 
گرايشات درون اين جنبش است که 
افق آزادى زن را محدود ميکنند يا 
به سياست بازان حرفه اى 

ما تالش کرديم افق .  ميفروشند
روشنی پيش چشم اين جنبش قرار 
دھيم تا در فردای ھر تغيير و 
تحولی در جامعه ايران زنان 
بعنوان يک بخش نيرومند و مھم 
در صف انقالبی کمونيستی قرار 

 .بگيرند
١٠صفحه   
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حزب در اين چھارچوب است که جنبش برای آزادی زن را فراخونده که 
در مقابل قوانين ضد زن و .  تشکلھای مستقل خود را ايجاد کنيد

مردساالرانه خودمان را سازمان بدھيم و تالشھايمان را به آرمان 
اين فشار کمونيسم کارگرى .  سوسياليستى و يک جنبش جھانى متصل کنيم

و جنبش راديکال زنان در ايران است بانيان ديروزی آپارتايد جنسی را به 
 . انداخته است" دفاع از حقوق زن"صرافت 

 

نقد .  جذب فعالين جنبش برای آزادی زن در اولويت کار ما قرار دارد
تالش براى ايجاد سازمان .  مستمر گرايشات راست يک کار ديگر ماست
حضور در مبارزه براى .  و تقويت افق برابرى طلبانه کار ديگر ماست

نفى اختناق و پس زدن قوانين اسالمى و ايجاد تغيير در قانون به نفع 
از ديگر تاکيدات  ،و ھمزمان تقويت افق نفى نظام آپارتايد جنسى ،زنان
تنھا با تقويت افق راديکال در جنبش زنان و سازماندھى يک نسل .  ماست

از رھبران راديکال است که در تحوالت جامعه ايران می تواند دلمان 
اينجا از فرصت .  قرص باشد که اين جنبش را به کج راه نخواھند برد

استفاده ميکنم و زنان راديکال و مبارز و برابرى طلب را به پيوستن به 
 . *حزب و سازمان آزادى زن دعوت ميکنم

 شعار نويسى بمناسبت 
 در کرج روز جھانى زن

تيمى از  ،مارس ۶اسفند برابر با  ١۶بنا به خبر دريافتى امروز جمعه 
فعالين حزب در شھر کرج با شعار نويسى به استقبال روز جھانى زن 

دراين شعارھا فشرده پيام حزب و سازمان آزادى زن منعکس .  رفتند
و  ،بھار ،آبان ،شاه عباسى ،شعارھا در مسير خيابانھاى مصباح.  ميشد

. ميدان شھدا تا چھار راه بھارستان باالتر از خيابان طالقانى نوشته شد
الزم به ذکر است در چند روز گذشته تيمھائى ديگر از فعالين حزب در 
شھر کرج اقدام به توزيع گسترده بيانيه حزب بمناسبت روز جھانى زن 

 . کردند
 

ابتکار و تالش رفقاى کمونيست را ارج مينھد و به آنھا خسته  ،حزب
روز جھانى زن به ھمه زنان و مردان برابرى طلب و .  نباشيد ميگويد

 . جنبش بين الملل سوسياليستى مبارک باد
 

 شعارھای حزب به مناسبت روز زن بر ديوارھای پيرانشھر
فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری در پيرانشھر روز جھانی زن را با 

 . شعار نويسی بر در و ديوار به مردم آزاديخواه پيرانشھر تبريک گفتند

 

روز جمعه تعدادی از فعالين حزب اقدام به شعار نويسی در خيابانھای 
ستم بر زن .  خرداد کردند ١٥و ھمچنين خيابان  ،استقالل شرقی ،قدس

نه به آپارتايد جنسی و زنده باد آزادی و  ،سرکوب زنان ممنوع ،موقوف
 .برابری از جمله شعارھايی بودند که بر ديوارھای شھر نوشته شدند

 

حزب از اين رفقا قدردانی ميکند و يکبار ديگر روز جھانی زن را به 
تمامی مردم آزاديخواه و برابری طلب و تمامی مدافعين آزادی زن تبريک 

.                                                                                  ميگويد  

٩١شماره   

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 ...مارس ٨در باره مراسمھاى 
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با فراخوان فعالين حقوق زنان     
در سنندج دھھا نفر از مردم 
آزاديخواه در پارک اميريه برای 

اردوی ھمبستگی "شرکت در 
 8که به مناسبت "  سنندج  -زنان 

مارس روز جھانی زن فراخوانده 
اين روز را گرامی  ،شده بود
نيروھای انتظامی از .  داشتند

ھمان ابتدا و در شرايطی که ھنوز 
شرکت کنندگان ھنوز در محل 

پارک  ،حضور پيدا نکرده بودند
اميريه و مناطق اطراف را 

اما عليرغم .  محاصره کردند
مردم در  ،محاصره محل تجمع

دسته ھای چند نفره به پارک می 
آمدند و خواھان شرکت در مراسم 

نيروھای انتظامی .  اين روز بودند
نه تنھا از حضور مردم در اين 
اردو جلوگيری ميکردند بلکه 
تالش ميکردند که با تھديد و 
ارعاب جمعيت متشکل در پارک 

شور و شوق .  را متفرق کنند
نگرانی .  تجمع کنندگان بسيار بود

خبر احضار فعالين .  ھم زياد بود
حقوق زن و فعالين مدنی جو 
ھمبستگی بااليی را در ميان 
. شرکت کنندگان ايجاد کرده بود

جمعيت شرکت کننده به دفعات 
تالش کردند تا شعارھا و 
پالکارتھای خود را در محل تجمع 
نصب کنند اما ھر بار با مزاحمت 
. ماموران امنيتی مواجه شدند

سپس شرکت کنندگان با پخش 
شيرينی روز جھانی زن را به 
مردم شرکت کننده در پارک 
تبريک گفتند که مورد استقبال 
گسترده جمعيت حاضر قرار 

شرکت کنندگان در ساعت .  گرفت
يازده و نيم از پارک اميريه تا 
ميدان کوزه به شان زا دست به 

در پايان نيز .  راھپيمايی زدند
بيانيه ای که برای روز جھانی 
زن از پيش آماده شده بود در اين 
مراسم به تصويب شرکت کنندگان 

عکسھای اين اين مراسم .  رسيد
بزودی در اختيار عموم قرار 

الزم به ذکر است .  خواھد گرفت
تعدادی از فعالين حقوق زن از 
شھرھای مريوان سقز و کرمانشاه 
 .نيز در اين مراسم حضور داشتند

اجتماعى بر وخامت اين 
 .وضعيت افزوده اند

 

اما اگر تبعيض و بيحقوقى و     
خشونت عليه زنان يک وجه اين 

وجه ديگر آن  ،تاريخ است
مقاومت و تالش گسترده 
اجتماعى براى آزادى و رھائى 

جنبش آزادی زن جنبشی .  است
زنان خواھان .  عظيم است

خواھان .  برابری و آزادی اند
استقالل اقتصادی، آزادی انتخاب 
. و تعيين سرنوشت خود ھستند

زنان موقعيت فرودست را تحمل 
 .نميکنند

 

ما دراينروز ھمراه با زنان و     
مردان آزاديخواه جھان اعالم 
ميکنيم که مخالف قاطع ھر نوع 

ستم بر زن .  ستم بر زنان ھستيم
تنھا معضل زنان نيست و مبارزه 
. با تبعيض امرى زنانه نيست

مسئله زن مسئله اى اجتماعى 
است و تالش براى نفى تبعيض 
بر زنان روى دوش ھر جنبشى 
است که به آزادى و برابرى 

 .ھمگان پايبند است

 

روز جھانى زن روز بشريت     
آزاديخواھى است که تالش دارد 
به تاريخ طوالنى ستمکشى نقطه 

در اينروز ما .  پايانى بگذارد
مطالبات خود را بدينگونه اعالم 

 : ميکنيم

 

لغو کليه قوانين تبعيض  -١    
آميز نسبت به زنان در 
 ،قلمروھاى اقتصادی، سياسى

 .فرھنگى و اجتماعی

 

برسميت شناسى برابری  -٢    
غير  ،کامل حقوق زن و مرد

  .قانونى بودن ھر نوع تبعيض

 

 مراسم روز جھانی زن 
 در سنندج برگزار شد

 -قطعنامه اردوی ھمبستگی زنان 
 )٢٠٠٩مارس  ٨(سنندج 

 

آزادى زن معيار آزادى 
 جامعه است

 مارس روز جھانى زن ٨بيانيه 
 

گفته اند آزادى زن معيار آزادى     
بايد افزود در .  ھر جامعه اى است

حقوق  ،جامعه اى که زن از حرمت
امنيت و آزادى برخوردار  ،برابر
. آن جامعه تماما اسير است ،نيست

چگونه ميتوان احساس خوشبختى و 
آزادى کرد وقتى تبعيض براساس 
جنسيت ھنوز زندگيھا را نابود 

فرھنگ ضد زن را توليد و  ،ميکند
مردساالرى و  ،بازتوليد ميکند

و زخمى  ،خشونت را تحکيم ميکند
عميق بر پيکره انسانيت ميکشد؟ 

جھانى  ،رسيدن به فردائى بھتر
ھدف ھر جنبشى است که  ،بھتر

براى دنيائى متکى بر آزادى و 
. حقوق و رفاه ھمگان تالش ميکند

جنبش زنان تاريخا جنبشى بوده 
 ،ضد نابرابرى ،است ضد تبعيض

ضد مردساالرى و عليه سنتھاى 
 .ضد زن

 

اگر ھنوز روز جھانی زن     
تنھا به اين دليل  ،ضرورى است

است که ھنوز نظام مردساالر و 
ھنوز .  زن ستيز بر دنيا حاکم است

. زنان از حقوق برابر محرومند
. ھنوز زن بودن مصيبت است

ھنوز خشونت عليه زنان در اشکال 
مختلف از خانواده و جامعه و 
قوانين تا فرھنگ و سياست و بازار 

و مبارزه عليه .  کار جريان دارد
ستمکشی زن به قدمت تاريخ نظام 

اگرچه اين .  مردساالر است
مبارزات جھانى منجر به 
اصالحات قابل توجھی به نفع زنان 

اما ھنوز در  ،اينجا و آنجا شده است
بخش اعظم دنيا زنان در اسارت 

خشونت عليه زنان ھر روز .  ھستند
. به اندازه يک جنگ قربانى ميگيرد

محروميت اقتصادى و محدوديت 

٩١شماره   
برابری کامل حقوق زن و  -٣    

در قوانين مربوط .  مرد در خانواده
ازدواج،  ،به زندگى مشترک

طالق، حضانت و سرپرستی 
 .اطفال و ارث

 

لغو ھر نوع جدا سازى  -۴    
. لغو آپارتايد جنسى ،جنسيتى

ممنوعيت ھر نوع اذيت و آزار 
 .زنان

 

برسميت شناسى حق آزادی  -۵    
آزادى سفر و استقالل  ،پوشش

 .اجتماعى کامل زنان

 

برسميت شناسى حق برابر  -۶    
زنان براى شرکت در فعاليتھاى 
ورزشی و شرکت در مسابقات 

 .داخلی و بين المللی

 

مبارزه جدی با ھر نوع  -٧    
خشونت عليه زنان، اعم از دولتی 

ايجاد سازمانھا و  ،و خانوادگی
   .نھادھاى پيگير اين امر

 

ما روز جھانى زن را به تمام     
زنان و مردان برابرى طلب جھان 
تبريک ميگوئيم و دوشادوش يک 
جنبش جھانى براى آزادى و 
رھائى زن اين روز را جشن 

ما جنبشھاى اجتماعى را .  ميگيريم
بدفاع از جنبش حقوق زن براى 
نفى ھر نوع ستم و تبعيض 

آزادى زن معيار .  فراميخوانيم
 .آزادى جامعه است
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در روزھاى اخير دادگاه بين 
المللی الھه حکم بازداشت عمر 
البشير، رئيس جمھور اسالمی 
سودان را به اتھام ارتکاب جنايات 
جنگی و جنايت عليه بشريت در 

قريب ھشت  .دارفور صادر کرد
 ،در جوالى سال گذشته ،ماه پيش

کل "حکم جلب عمر البشير و 
توسط "  دستگاه حکومتى سودان

. ھمين دادگاه صادر شده بود
سال قبلتر قضات ھمين دادگاه يک

بين المللی احکام بازداشت احمد 
ھارون، يکی از وزيران دولت 

و احمد خشيب، رھبر  ،سودان
يک گروه شبه نظامی فعال در 
دارفور را به اتھام ارتکاب 

در  .جنايات جنگی صادر کردند
جريان جنگ داخلی سودان که از 

آغاز شده تا کنون  ٢٠٠٣سال 
قريب سيصد ھزار تن جان خود 
را از دست دادند و دو و نيم 

 . ميليون نفر آواره شده اند

 

برخالف ھشت ماه  ،در حکم جديد
قضات دادگاه الھه اتھام  ،پيش

نسل کشى را از ليست اتھامات 
آنھا .  عمر البشير حذف کرده اند

اعالم کرده اند که دالئل کافى 
" قوم خاصى"مبنى بر کشتار 

 . وجود ندارد

 

واکنش عمر البشير به حکم 
. دستگيرى جديد مانند گذشته بود

حکم دادگاه حتی به "او اعالم کرد 
اندازه جوھری که با آن نوشته 

دادگاه الھه  ،شده ارزش ندارد
ميتواند حکم بازداشت را در کوزه 

اين واکنش از سر ترس "!  بگذارد
و بى آيندگى بود نه از موضع 

دراين ميان .  قدرت و اعتماد بنفس
دولتھاى چين و جمھورى اسالمى 
در قبال اين حکم واکنش نشان 

جمھورى اسالمى که .  دادند
صدور چنين احکامى را به ضرر 

و در حال حاضر  ،خود ميبيند
پرونده جلب اينترپل و دادگاه 

و ھمينطور  ،ميکونوس را دارد
بدليل رابطه حسنه اش با دولت 

طبيعى است که  ،عمر البشير

بايد در دادگاھھاى بين المللى 
بجرم جنايت عليه مردم غير 

اين اما .  نظامى محاکمه شوند
موضع ما در اپوزيسيون است و 
تالشى است براى انزوا و 
تضعيف جمھورى اسالمى در 

ما انزواى رژيم .  سطح جھانى
اسالمى را به بند و بست دولتھا 
. با اين جنايتکاران ترجيح ميدھيم

درعين حال ما سياست مستقل 
ما براى .  ديگرى ھم داريم

سرنگونى جمھورى اسالمى و 
محاکمه سران و کارگزاران 
جنايت عليه مردم توسط 
دادگاھھاى منتخب و عادالنه 
. حکومت کارگرى تالش ميکنيم

در موقعيت قدرت سياسى 
موضع ما محاکمه جنايتکاران 
اسالمى توسط دادگاھھاى 

اگر .  عادالنه خود مردم است
جريانى انقالبى و کارگرى در 
سودان وجود داشت و قدرت را 

موضع ما  ،در اختيار ميگرفت
محاکمه حسن عمر البشير و 
مسببين جنايت در سودان توسط 
دادگاھھاى عادالنه آن دولت 

 . انقالبى و کارگرى بود

 

مسئله ديگر اينست که از  ،دوم
نظر ما دادگاه جنايی بين المللی 
ارگانى در خدمت قدرتھاى حاکم 
دنياى امروز و منافع و اولويت 

اگر واقعا .  ھاى سياسى آنھاست
چنين دادگاھى محل بررسى جرم 
و جنايت جنگى عليه بشريت و 

اگر آن اصول  ،مردم بيدفاع بود
حداقل اعالم شده در منشور 
جھانى که مبناى ھويت و کار 
 ،اين دادگاه است واقعا اجرا ميشد

اگر استقالل اين دادگاه مورد 
چرا نبايد بوش و بلر  ،سوال نبود

و امثال اولمرت و خامنه اى و 
سران ارتش و پارلمانترھاى 
متشخص غربى که در دھھا 
جنايت در آفريقا و عراق و 
افغانستان و آمريکاى التين و ھر 
گوشه دنيا مستقيما دست داشته 

کنار امثال حسن عمر البشير  ،اند
و ميلوسويچ و ديگران محاکمه 
نشوند؟ تفاوت عمر البشير با 

 !حکم بازداشت رئيس حکومت اسالمی سودان صادر شد
 سران جنايتکار رژيم اسالمی و تروريسم دولتی؛ 

 !بوش و بلر و اولمرت، نيز بايد محکوم و بازداشت شوند

سران .  چنين واکنشى نشان دھد
رژيم اسالمى در آئينه حسن البشير 

جمھورى اسالمى .  خود را ميبينند
نگران است که فردا امثال خامنه 
ای و رفسنجانی مشمول چنين 

نگرانى و ھراس ھر .  حکمى شوند
حتى اگر اين دادگاه .  دو بجاست

روزى مردم  ،حکمش را اجرا نکند
 . آنھا را محاکمه خواھند کرد

 

شکافھاى موجود بين المللى و 
محاسبات و منافعى که  ،منطقه اى

دولتھاى غربى و سازمان ملل و 
دولت چين و کشورھاى اتحاديه 

ھمينطور  ،آفريقا دنبال ميکنند
پيامدھاى فورى اجراى اين حکم 
در سودان و ديگر کشورھاى 

اجراى اين حکم را مانند  ،آفريقائى
احکام قبلى با دست اندازھاى 

تقليل حکم .  سياسى مواجه ميکند
عمر البشير در قياس با حکم ھشت 

بيشتر تالشى  ،ماه پيش ھمين دادگاه
براى ايجاد يک تناسب سياسى 
جديد در سودان است تا به صندلى 
اتھام گذاشتن مسببين جنايت عليه 

با فرض تمام اين .  مردم در دارفور
 ،مالحظات و مسائل جانبى ديگر

بايد از نفس صدور چنين حکمى 
 . خوشحال بود

 

موضع ما بعنوان يک حزب 
سرنگونى طلب و کمونيست 
اپوزيسيون جمھورى اسالمى و 
دشمن اسالم سياسى و تروريسم 
دولتى در قبال اين حکم دو جنبه 

 : دارد

 

ما از محاکمه جنايتکارانى  ،اول
مانند حسن عمر البشير در 
دادگاھھاى بين المللى استقبال 

راسا  ،اگر بدست ما باشد.  ميکنيم
حسن عمر .  اينھا را محاکمه ميکنيم

اگر .  البشير خامنه اى سودان است
 ،خامنه اى مشمول اين حکم ميشد

ما بعنوان اپوزيسيون سرنگونى 
طلب کمونيست ضد جمھورى 

ما بارھا .  اسالمى خوشحال بوديم
گفته ايم که سران جمھورى اسالمى 

٩١شماره   
بوش و بلر و اولمرت و خامنه اى 
و ديگران چيست؟ اين رياکارى و 

 استاندارد دوگانه از کجا مى آيد؟ 

 

ما بعنوان جنبش سوسياليستى و 
انسانھاى آزاديخواه و خواھان 
اجراى عدالت و روشن شدن 

از ھر درجه تالش براى  ،حقايق
افسار زدن به تبھکاران سياسى و 

در عين .  نظامى استقبال ميکنيم
حال ميدانيم بسيارى از کيس ھاى 
دادگاه جنايی بين المللی ھدفش نه 
اجراى عدالت بلکه گوشه اى از 
اعمال قدرت طرف پيروز در يک 

ما طرف .  جنگ وسيع تر است
ھيچکدام از اين اردوھاى 

با .  تروريستى و قوانين شان نيستيم
درعين حال .  ھر دو در تقابل ايم

تالش داريم راسا و توسط انقالب 
پيروزمند کارگرى به موضوع 
جرم و جنايت عليه بشريت در 

و صرفا براى  ،دادگاھھاى عادالنه
کشف حقيقت و عبور از آنھا و نه 

. به اين سوال پاسخ دھيم ،انتقام
سياست ما از امروز تا استقرار 
حکومت کارگرى اينست که از 
زاويه منفعت جنبش مان و اصول 
انسانى مان و مواضع روشن 
سياسى و طبقاتى مستقل مان به اين 

به ھمين .  موضوعات برخورد کنيم
اعتبار اگر اين دادگاه بجاى حسن 
عمر البشير حکم جلب و دستگيرى 

دستگاه حکومتى جمھورى "کليت 
و امثال خامنه اى را "  اسالمى

ما از اين موضوع  ،صادر ميکرد
به نفع گسترش جنبش آزاديخواھانه 
براى سرنگونى انقالبى جمھورى 

 . اسالمى بھره ميبرديم

 

بشريت آزاديخواه در جھان بايد 
صدور اين حکم را مبنائى براى 
محاکمه کليه جنايتکاران دولتى و 
غير دولتى عليه مردم بيدفاع و 
ارتقا حقوق مدنى و امنيت و 
حرمت انسانى کند که در متن 
جنگ تروريستھا ھر روز لگد مال 

 . ميشوند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٧اسفند  ١٨ – ٢٠٠٩مارچ  ٩
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چگونه از :  يک دنيای بھتر
حضور و برگزاری جلسه 
نمايندگان رژيم اسالمی خبردار 
شديد؟ چگونه سازماندھی كرديد؟ 
مسائل مطرح شده كدامھا بودند؟ 
اين اكسيون را چگونه ارزيابی 

 ميكنيد؟    

                                                                                                                                                                                            

عليرغم آنكه  :یمحمود احمد 
سفارت جمھوری اسالمی تمام 
تالش خود را كرده بود تا مراسم 

ھم رايی و ھم "نوروزيش و 
با ھوادارانش برای رخنه "  نظری

كردن در بين مھاجرين ساكن 
كانادا مخفی بماند واين مراسم با 

امنيتی  ،بكار گرفتن امكانات مالی
و سياسيشان در كمال آرامش 

ما كمونيستھا و  ،برگزار شود
آزاديخواھان در كمترين زمان و 
با سرعت آكسيون قدرتمندی را 
سازمان داديم و با شكست 
مفتضحانه ديگری بدرقه شان 

سفارت جمھوری اسالمی .  كرديم
كميته "و اوباشانشان تحت عنوان 

برگزاری مراسم نوروزی 
دعوت نامه  ،"ايرانيان تورنتو

شركت در اين مراسم را برای 
ليست مخفی و معينی پست كرده 
بودند و تمام تالش خود را كرده 
بودند تا اين مراسم مخفی و بدور 
از دخالت كمونيستھا و 

. برگزار شود ،آزاديخواھان
وقيحانه است رژيم جنايتكاری كه 
به صورت زنان اسيد ميپاشد و 
اوباشان اسالمی با قمه و چاقو به 
 ،بی حجابان وحشيانه حمله ميبرند

در دعوت نامه كذايی شان لطف 
نوع لباس و پوشش را به "كرده و 

واگذار "  سليقه و انتخاب مدعوين
 ! كرده بودند

 

حتی با بزك كردن چھره كريه 
 تعيينگوئی اين جانيان بايد  ،شان

آزادی  حقكنند كه ديگران 
. انتخاب پوشش خود را دارند

آنچنان در ھراس و وحشت از 
اپوزيسيون كمونيست و چپ بودند 
كه در دعوت نامه مخفی شان 
ذكر كرده بوند كه كسی دوربين 

نوروزيشان برگزار شود فردا به 
برنامه ھای  ،مناسبتھای ديگر

. ديگری برگزار خواھد شد
تصميم گرفتيم كه تعدادی وارد 
سالن شوند و در ھماھنگی با 

 ،صدای مردم  ،يكديگر
و زندانيان  ،زنان ،كارگران

سياسی باشند و مرگ بر رژيم 
و تعداد .  اسالمی سر دھيم

ديگری نيز در تظاھرات بيرون 
به  ،با شعارھا و بنرھا ،از سالن

بيش .  افشاگری از رژيم بپردازند
از ده تن توانستند از حفاظ 
انتظامی و امنيتی سفارتيھا و 
كانادائی رد شوند و به داخل 

نفر  ٢ھر چند كه .  سالن راه يابند
مورد شناسايی واقع شده و از 

تن  ٨محل بيرون برده شدند اما 
باقی مانده توانستند قبل از آنكه 
رئيس نمايندگی جمھوری 
 ،اسالمی آغاز به سخنرانی كند

يك به يك بپاخيزند و به افشاگری 
از رژيم ضد زن و ضد كارگر 

رئيس .  اسالمی بپردازند
نمايندگی جمھوری جنايتكار 

مستاصل و درمانده به  ،اسالمی
مجری برنامه و مامورين امنيتی 

كل برنامه تحت .  نگاه ميكرد
الشعاع افشاگری و شعار دادن 
اين رفقا قرار گرفته بود و 
اغتشاش وسيعی در سالن بوجود 

ھم رايی و "مضحكه .  آمده بود
سفارتی ھا به "  ھم نظری

 .محاكمه رژيم اسالمی بدل شد

 

عليرغم محدويت  ،اين آكسيون
زمانی ما برای تداركات آن و 
مخفی بودن مضحكه رژيم 
اسالمی و روبرو بودن ما با 
ديوار انتظامی و امنيتی سفارتيھا 

قدرتمند برگزار شد  ،و كانادائی
و توانستيم مراسم نوروزيشان را 
به محل افشاگری از رژيم ضد 
زن و ضد كارگر اسالمی بدل 

به اين اعتبار آكسيون .  كنيم
موفقی بود اما ما قادر بوديم كه 
كل اين مضحكه نوروزی 
سفارتی ھا را بر سرشان خراب 
كنيم و اين بساط را برھم زنيم كه 

من چندين بار تالش كردم .  نزديم
كه با رفقای تظاھرات در بيرون 
سالن تماس بگيرم و از رفقا 
بخواھم كه ھمگی به سالن بيايند 
و امكان برھم زدن اين مضحكه 
ھست اما متاسفانه نتوانستم با 

بنظرم با .  رفقا تماس بگيرم

 جليل بھروزى ،ھما ارجمند ،گفتگو با محمود احمدى

در باره اعتراض به حضور جمھورى 
 اسالمى در تورنتو

عكاسی و فيلمبرداری نياورد و 
مدعوين شماره پالك ماشين خود را 
به مسئول مربوطه در ميز پذيرش 

تمام سعی خود را . مراسم ارائه دھد
كرده بودند تا مراسم شان مخفيانه و 
. در آرامش اسالمی برگزار شود
 ،اما مردم منزجر از رژيم اسالمی

خبر اين گردھمائی سفارت اسالمی 
را علنی كردند و اپوزيسيون 
كمونيست و آزاديخواه در كمتر از 

ساعت آكسيون قدرتمندی را بر  ٢٤
عليه رژيم  جنايتكاراسالمی 

ما فعالين سازمانھای .  سازمان داد
اپوزيسيون و آزاديخواھان مخالف 
رژيم اسالمی برای ھماھنگ كردن 
و سازماندھی يك آكسيون قوی و 
 ،بر ھم زدن بساط اين مضحكه

عده ای از .  بدور ھم جمع شديم
دوستان بر اين نظر بودند كه 
تظاھرات خود را در جلوی ھتل 
محل مراسم برگزار كنيم و تعدادی 
كه مايل ھستند ميتوانند به داخل 

نظر من و حزب ما بر .  سالن بروند
اين بود كه اين صرفا يك آكسيون 
افشاگرانه بر عليه رژيم اسالمی 
نيست كه ما فوكس خود را بر 
تظاھرات در بيرون سالن 

نمايندگان رژيم .  گردھمائی بگذاريم
جنايتكار اسالمی به خود اجازه داده 
اند كه در تورنتو حضور بھم 
رسانند و ما بايد اين بساط را بر 

بايد سعی كنيم .  سرشان خراب كنيم
ميتوانيم از سد امنيتی  ھر تعدادكه 

و حفاظتی مزدوران اسالمی رد 
شويم و در سالن حضور بھم 
رسانيم و در فرصت مناسب اين 
مضحكه را به محلی برای محاكمه 

اگر امروز مراسم .  رژيم تبديل كنيم

٩١شماره   
سياست تعرضی تر و ھماھنگی 

اين امكان فراھم بود كه  ،بيشتر
سفارتيھا و رئيس نمايندگی 

بساط  ،جمھوری جنايتكار اسالمی
شان را جمع كنند و فرار را به 

ھمانطوريكه در .  قرار ترجيح دھند
گذشته در ھتل شرايتون تورنتو 
اين سرنوشت را برای سفير قبلی 

به رئيس نمايندگی .  رژيم رقم زديم
اعالم  ،جمھوری جنايتكار اسالمی

ميكنيم در مراسمھای بعديشان 
چنين سرنوشتی در انتظارش 

 . است

 

شما در اعتراض  :يک دنياى بھتر
به حضور نمايندگان آدمكشان 
. اسالمی در تورنتو شركت كرديد

كال سياست حزب در اين زمينه 
چيست و چه خطی را دنبال 
كرديد؟ عكس العمل عوامل 
 اسالمی در مواجھه با شما چه بود؟

 

بله من ھم به سھم  :ھما ارجمند
خود كوشيدم با شركت در 
تظاھرات و پيشقدم شدن بعنوان 
يكی از افراد حاضر در خود 
مراسم نوروزی در داخل ھتل 
جھت بر ھم زدن بساط جنايتكاران 

حتی .   اسالمی نقش داشته باشم
توانستم به داخل سالن راه يابم، اما 
متاسفانه سريعا شناسايی شدم و 
توسط سه تن از ماموران انتظامی 
. رژيم به بيرون از ھتل منتقل شدم

اما در طول مسير با اين كه ھولم 
ميدادند از افشاگری و شعار دادن 
عليه جمھوری اسالمی دست 
برنداشتم و كوشيدم حاضرين در 
بيرون سالن و كسانی كه در حال 
رفتن به مراسم بودند مخاطب قرار 
داده و بگويم رژيم ضد شادی و 
جشن با اين بساط خود ميخواھد 

گفتم .  برای خود وجھه بخرد
امروز روز 

١۴صفحه   
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جھانی زن است و رژيم ضد زن 
ھمانطور كه .  را نبايد تحمل كرد

گفتم متاسفانه نشد در خود سالن 
نقشی در برھم زدن مضحكه 

 . نورزوزی رژيم داشته باشم

 

برای من روشن بود كه بايد رفت 
و كاسه و كوزھای اين رژيم 

متاسفا .  جنايتكار را برھم ريخت
من در زمانی كه دوستان جمع 
شدند و نقشه اعتراض را ميرختند 
نبودم و گرنه توصيه من اين 
ميبود كه تا ھر جايی كه ميشد 
بايستی افراد به داخل سالن 
ميرفتند و زمانی كه نماينده 
جمھوری اسالمی شروع كرد به 
صحبت كردن ھمه با ھم با شعار 
مرگ بر جمھوری اسالمی و 
زنده باد آزدی و برابری 
برميخاستيم و نميگذاشتيم حتی 

ورود بيش .  مراسم شان ادامه يابد
از ده تن از ما به سالن در ھمان 
ابتدا نشان داد كه رژيم چندان 
تصور نميكرد كه ما جرات كرده 

حداكثر .  و به داخل خواھيم آمد
فكر ميكردند ما به محوطه ھتل 
خواھيم آمد و تظاھرات خواھيم 
كرد و پليس ميآيد و ما را از 

فكر .  محوطه خارج خواھد كرد
ميكنم ما خود را دست كم گرفتيم 
و رژيم را ھم سازمان يافته تر و 

 .مجھزتر تصور كرديم

عكس العمل اوباشان اسالمی تا 
آنـجايی كه به من برميگشت 

سعی ميكردند .  چندان شديد نبود
به من گفتند ما به .  مودب باشند

شما كارت ورودی داديم و االن 
. ھم ميخواھيم آن را پس بگيريم

يكی از .  شما دعوت نشديد
محافظين ساك دستی ام را گرفت 
كه با پرخاش به او گفتم شما كه 

چرا .  ادای تمدن را در مياورديد
ساكم را گرفتيد و ساكم را پس 

ولی در قبال رفقايی ديگر .  گرفتم
طبق معمول خيلی شديد برخورد 

دستشان را پيچاندند، .  كردند
بطرز شديدی ھولشان دادند و به 
دست ماموران انتظامی ھتل و 

بجز يك .  پليس مخفی سپردند

ضعيف شده و اينھا ميتوانند 
ثانيا فكر .  عرض و اندام كنند

كردند با اين عقب نشينھايی كه 
غرب علی العموم در قبال اسالم 
سياسی كرده است اينھا ميتوانند 
تحركات بيشتری داشته باشند و 
ثالثا فكر كردند متاع شان را 
بھتر است در زرورق مليگرايی 
و جشن و مراسمھايی مردم پسند 

تا آنجايی كه به .  بفروش برسانند
تورنتو كانادا برميگردد اينھا 
مدتھا است كه ميخواھند يك 
پايگاه محكم در اين شھر ايجاد 

اتاوا خيلی پرت از ايرانيھا .  كنند
(در تورنتو بيش از .  است

ھشتاد ھزار نفر )  ٨٠٠٠٠
رژيم تمام .  ايرانی زندگی ميكند

تالشش بر اين است كه در اين 
شھر كونسلگری و دستگاھی و 
سازمانی را برپا كند و اين الزمه 
اش اين است كه مخالفين را دور 

مردمی ھم كه .  بزند و خنثی كند
از ايران آمده اند را ھم كمتر 
ميتوانند حول مساجد و دم و 
. دستگاھھای مذھبی جمع كنند

اين است كه به مراسمھايی چون 
 .نوروز مستمسك جستند

 

اما اين كه چگونه ميتوان جلوی 
حضور اين اوباشان را گرفت؟ 

بايد با تمام .  خيلی روش است
بايد با .  انرژی مقابلشان ايستاد

يك توپخانه تبلغی ھر يك از 
حركتھای رژيم را افشا كرد و 
اھدافشان را برای برپايی چنين 

جشن .  شوھای به مردم نشان داد
و شادی زير سايه اين رژيم 
ممكن نيست و نميتوان بدان در 
مراسمھائی كه با قرآن خوانی 
آغاز ميشود و با پوشش اسالمی 

(دست يافت ھر چند كه در . 
اطالعيه رژيم آمده بود 
محدوديتی برای پوشش وجود 

بايد گفت كه اجازه ).  ندارد

 جليل بھروزى ،ھما ارجمند ،گفتگو با محمود احمدى

در باره اعتراض به حضور جمھورى 
 ...اسالمى در تورنتو 

مورد مردم حاضر در سالن واكنش 
مخالفی در قبال حركت رفقای ما 
نشان دادند و حتی در آن مورد ھم 
تنی چند از حاضرين پيش آمدند و 
فردی را كه به رفيق ما حمله 
ميكرد از او جدا كردند و مانع 

 .ادامه حمله او گشتند

 

اين كه حاضرين به حمايت ما 
اوال .  نيامدند به نظرم دليل داشت

بخش قابل توجه ای از حاضرين 
بخشی ھم .  عوامل خود رژيم بودند

بيزنيس من ھاى نان به نرخ روز 
خور بودند كه بخاطر حسابھای 
بانكی شان به پای فراھم كردن 

بخش .  چنين اجتماعی برآمده بودند
ديگر ھم مردم عادی بودند كه در 
شرايطی قرار گرفته بودند كه 
. نميتوانستند علنا موضع بگيرند

اسم و رسم و آدرسشان را داده 
نميتوانستند ھمه چيزشان را .  بودند

يك دفعه وثيقه چنين اعتراضی 
 .قرار دھند

 

فكر ميكنم شرايط اساسا تغيير 
نكرده و بايد ھمچنان با قدرت تمام 
مقابل اوباشان جمھوری اسالمی در 

بساطشان .  خارج از كشور ايستاد
را در ھم ريخت و ھيچ ھم كوتاه 

طرف آمده توی زمين ما و با .  نيامد
. اسم و رسم ميخواھد برنامه بگذارد

و فكر .  بايد خيلی پر رو شده باشند
ميكنم ھر چند حركت راديكالی 
داشتيم ولی ميتوانستيم خيلی بھتر 

 .  عمل كنيم

 

ارزيابی شما از  :يك دنيای بھتر
سياست رژيم اسالمی در اين 
تقالھايش چيست؟ چگونه ميتوان به 
مثمرثمرترين شكلی جلوی حضور 
اين اوباشان را در خارج از كشور 
گرفت؟ سياست سازمانی كمونيستی 

 در اين قبال چيست؟ 

 

. خيلی روشن است  :جليل بھروزی
اوال اينھا فكر كردند كه چپ در 
خارج و بطور مشخص در كانادا 

٩١شماره   

نخواھيم داد كه رژيم بساطش را 
اين تبليغات .  در خارج پھن كند

زير پای رژيم را از قبل خالی 
فضا را برايشان تنگ ميكند .  ميكند

و نيروی معترض را قدرتمند و پر 
اين .  جرعت تر به ميدان ميكشد

اعتراض نشان داد كه پتانسيل 
باالئى در مقابله با رژيم در خارج 

ھر چند كه دير از .  وجود دارد
وجود برنامه رژيم با خبر شده 
بوديم ولی واكنش خيلی سريع بود 
و تعداد شركت كنندگان ھم قابل 

چندين برابر اين نيرو .  توجه بود
نيرو .  را ميتوان به ميدان آورد

راديكال و سازمانده ميتواند اعتماد 
به نفسی كه در گذشته در مواجھه 
با جمھوری اسالمی وجود داشت 

جامعه بايد ببيند كه ما .  را زنده كند
مصمم  و پيشقدم ھستيم كه نگذاريم 
كه رژيم خود را به مردم در خارج 

 .تحميل كند
 

ھمين جا بايد يادآوری كنم كه 
بزودی بساطھای انتخاباتی رژيم 
در خارج از كشور به راه خواھد 

بايد خود را ھمه جانبه برای .  افتاد
. تظاھراتھای قدرتمند آماده كنيم

بايد خود را برای برھم ريختن ھر 
بساط انتخاباتی كه در خارج از 
سفارتخانه ھا رژيم برپا ميشود 
آماده كنيم و صف عظيمی را 
مقابل النه ھای جاسوسی رژيم 

 . * تدارك ببينيم

 

  ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست
 

 کارل مارکس 
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به دنبال بحران و ورشکستگی 
سرمايه داری جھانی و در پی 
رکود بيسابقه ای که نظم نوين 
سرمايه داری و صنعت و تجارت 
اين سيستم ضد بشری را در 
بحرانی ھمه جانبه و گسترده فرو 

در شرايطی که بازار  ،برده است
و سرمايه به گل نشسته و خبری 
از سودھای سرشار دوران رونق 

در دورانی که بزرگترين  ،نيست
مراکز صنعت و توليد سرمايه 
داری جھانی مضمحل شده يا 
تعطيل شده اند يا نيمه تعطيل و در 
آستانه ورشکستگی و اخراج 
ميليونھا کارگر، سرمايه داری 
ايران نيز چندان بی بھره نمانده 

 . است

 

شرکت ايران خودرو با بيش از 
کارگر، با ھمه گستردگی  ٣٢٠٠٠

مراکز توليدش و با ھمه بازارھای 
پر فروشی که در داخل کشور و 
 ،کشورھای ھمسايه داشته و دارد

ھم اکنون بر اثر بحران جھانی 
سرمايه تا حدود زيادی بازار 
پررونق فروش محصوالتش را 

رکود بازار و .  از دست داده است
اقتصاد و سرمايه از يک طرف و 
دزديھای کالن و بخور بخور و 
لفت و ليس باندھای مافيايی داخل 
ايران خودرو و ھمدستيشان با 
عناصر و اوباش حکومت اسالمی 

بيش از ھر  ،در دزديھای کالن
زمانی زند گی و شغل و معيشت 
کارگران زحمتکش و خانواده 
ھايشان را در معرض تھديد جدی 

در اين روزھای .  قرار داده است
پايانی سال در بسياری از بخشھا 
و زير مجموعه ھای ايران 
خودرو دستمزدھای کارگران يا 
معوق شده يا با تاخير پرداخت 

و يا در بخشھای زيادی .  می شود
از جمله ايتکو پرس و شرکت 

... مھر کام پارس، آسيا گستر و 
ھزاران کارگر ھنوز عيدی 

به .  ھايشان پرداخت نشده است
دستور منوچھر منطقی مدير 

عامل ايران خودرو قرار شده  
! برای جلوگيری از ضرر و زيان

ايران خودرو بخشھايی از بدھی 

دريافت نکرده و کرايه خانه اش 
عقب افتاده و ھر روز از ترس 
صاحب خانه خودش را پنھان 
ميکند، دويست و سيصد ھزار 
تومانی که فقط پول تو جيبی يک 
روز بچه ھای سرمايه داران و 
آخوند زاده ھای حکومت اوباش 
اسالميست، کارگری که بچه اش 
در تب می سوزد و پولی در 
بساط برای دوا و دکترش ندارد 
 ! و فقط با رنج و درد آه می کشد

 

اين خيل ميليونی کارگران 
زحمتکش و خانواده ھای شريف 
و محرومشان چرا بايد ضرر و 
زيان سرمايه داران مفتخور و 
انگل و حکومت مزدورشان را 
بپردازند؟ مسبب و بانی اين 
اوضاع ضد انسانی خود سرمايه 
داران و حکومت جنايتکار 

انجام کار نقدی و .  اسالميست
! دستمزد نسيه معنی ندارد

دستمزد ھای معوق و نسيه 
کاری، افزايش فشار و شد ت 
کار، انتقال بحرانھای مالی به 
زندگی کارگران و صدھا ترفند 
و توطئه از اين دست ھنر سر 

اين ھنر مشتی .  مايه داريست
آخوند انگل شکم چران و شھوت 
ران است تا چند صباحی ديگر 
. به حيات کثيفشان ادامه دھند

تازه مگر ھمين دستمزدھای 
چندر غازی ھم  چه ميزان با 
تورم و گرانی زندگی روزانه 
مطابق است؟ آخر  با 
دستمزدھای دويست و سيصد 
ھزار تومانی چندتا از شعله ھای 
اين زندگی جھنمی را که برايمان 
ساخته اند می توان خاموش 

 نمود؟ 
 

مسئله افزايش .  پايان سال است
دستمزدھا چه شد؟ آخوندھا و 
وزير و وکالی مزدورشان که 
جملگی از آخور سرمايه داران 
ميخورند چه خوابی برای 

 انتقال بحران اقتصادی سرمايه داران
 !به زند گی کارگران موقوف

 کامران پايدار

ھای ميلياردی خود به مراکز و 
شرکتھای زير مجموعه اش را به 
جای پرداخت پول با واگذاری 
خودروھا و محصوالتی که روی 

در ھمين .  دستش مانده صاف نمايد
 2000راستا در چند روز گذشته 

به شرکت مھر  206دستگاه پژو 
کام پارس به جای بخشی از 

اين در .  طلبھايش واگذار شده است
حاليست که اين شرکت با بيش از 

نفر کارگر ھم اکنون بيش  4500
ميليارد تومان ديگر از ايران  7از 

بنا به اعالم !  خودرو طلبکار است
يکی از مسئولين مالی ايران 
خودرو رکود بازار، دزديھای کالن 
و بدون حساب کتاب و سو مديرت 
اوضاع نابسامانی در ايران خودرو 
بوجود آورده که فقط دودش به چشم 

 !کارگران ميرود

 

ورشکستگی و بحران مالی سر  
. مايه داران ربطی به کارگر ندارد

ساعت  24چرا بايد کارگری که در 
 15حداقل بيش از  ،شبانه روز

ساعت از بھترين اوقات مفيد 
عمرش را به جای آنکه در کنار 

در کارخانه و  ،خانواده اش باشد
سالن توليد و ھزار کوفت و 
زھرمار ديگر دفن و تباه کند؟ چرا 
بايد کارگران تاوان و تقاص ضرر 
بورژوازی را بپردازند؟ مگر 
کارگران در سودھای آنچنانی 
دوران رونق سھيم بوده اند؟ 
کارگری که توان جسمی و 
روحيش، جوانيش، نشاط و سر 

اصال ھمه چيزش در  ،زندگيش
البالی چرخھای توليد سرمايه 
داری و توليد برای سود بيشتر له 
شده، کارگری که ھميشه خود و 
خانواده اش آرزوی يک شکم سير 
از غذا را دارند، کارگری که ھمه 
عمرش را در کا ر، بيماری، 
نداری و فقر و ترس مداوم از 
اخراج و بيکاری و ھزار مصيبت 

کارگری که  ،ديگر سپری کرده
حاال ديگر رمقی برايش نگذاشته 

کارگری که ھنوز با گذشت  ،اند
ھزار  300تا  200چند ماه دستمزد 

تومانی خود را در ازای کار شاق 
و سنگين و توانفرسا يک ماه 

٩١شماره   
کارگران ديده اند؟ پرداخت يارانه 
ھا و افزايش دستمزدھا و احيای 
يک زند گی شايسته انسان و ھزار 
و يک وعده دروغين ديگر 
مزخرفاتی ھستند که برای دزدی و 
جنايت بيشتر از مغز عليل بارگاه 
. اسالمی به بيرون می تراود

مزخرفات و اباطيلی که اکنون 
اينچنين زندگی ھر انسان کارکن و 

در اين .  شريفی را آلوده است
روزھای پايانی سال ھيچ اتفاقی 

ھيچ امام زاده ای از .  نخواھد افتاد
آسمان نازل نخواھد شد تا به آن 

روز ھمين است !  دخيلی بسته شود
البته ھر .  روزی ھمين خواھد بود

روز بد تر و وحشيانه تر، تا اين 
حضرات بر اريکه قدرت در آن 
باال نشسته اند وضع بھتر از اين 

 ! نخواھد بود

 

اما در اين ميان عزم و اراده  
برنامه و راه ما کارگران، ما 
کمونيستھای کارگری برای رھايی 

مشخص  ،از شر اين جھنم موجود
بايد سال مبارزه  88است سال 

بيشتر و گسترده تر عليه اخراجھا 
. و برای بيمه بيکاری مکفی باشد

سال آينده بايد سال تشکل و 
سازمانيابی کارگران، سال مجامع 
عمومی و شوراھای کار گری 

سال جديد بايد سال لغو کار .  باشد
سال .   قراردادی و روزمزدی باشد

رفاه و آزادی و مبارزه برای 
افزايش دستمزدھا و پيشروی 
روزافزون جنبش کارگری، سا ل 
گسترش اعتراض و اعتصابات 

سال  ،قدرتنمد و پرشور کارگری
خيزش ھرچه بيشتر جنبش 
کارگری و کمونيسم کارگری برای 

 . يک زند گی شايسته انسان

 

بايد سال راه حل کارگری  88سال 
و سوسياليستی و سال برچيدن 
حکومت اوباش اسالمی سرمايه 

 . *داران باشد

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

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

 .اى از عقل حاکم بر جامعه است
 منصور حکمت
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در ايران  ،بنا به خبر دريافتى
خودرو با فرا رسيدن پايان سال 
مقدمات اخراج کارگران شروع 

اين روالى است که .  شده است
سرمايه داران در بخشھاى مختلف 

امسال نيز .  کمابيش به پيش ميبرند
از يکماه پيش زمزمه ھائی مبنی 
بر احتمال اخراج تعدادى از 
کارگران در پايان سال در بين 

 . کارگران دھان به دھان ميشد

 

در چند روز اخير توسط دادفر 
مدير کل ايتکو پرس و بلوری 

نفره ای از  ٧۵مدير توليد ليست 
کارگران قراردادی سايت يک 
ايتکو پرس براى اخراج تعيين 

اخراج اين کارگران .  شده است
حداکثر تا دو ھفته آينده قطعی 

تا اين لحظه اسامی .  است
کارگران اخراجی اعالم نشده 

با جدى شدن خبر اخراج و .  است
فضای  ،نامعلوم بودن ليست

نگرانی از اخراج و بيکاری در 
اين روزھای پايانی سال بر 
زندگی کارگران و خانواده ھای 

 .  محروم شان سايه افکنده است

کارگران .  حرف مفت است
ميپرسند چطور پول داريد از 
دسترنج ما سھميه دفتر خامنه اى 
و انواع اوباش را بدھيد و 
حسابھاى بانکى تان را تلنبار 
کنيد اما پول نداريد حقوق و 
عيدى و مزاياى ما را بدھيد؟ 
تجارب اعتراضات متحد اخير 
شما نشان ميدھد که ميتوان با 
اعتراض جمعى حقوقھا را نقد 
کرد و سرمايه داران انگل و 
مديران مزدورشان را عقب 

براى آنھا نفس موجوديت .  نشاند
کارگر و خانواده اش اھميتى 
ندارد تا چه رسد به عيدى و 
تعطيالت پايان سال و ايمنى 

چماق .  محيط کار و غيره
اخراجھاى آخر سال تنھا يک 
سيستم تصفيه ساليانه نيست بلکه 
شمشيرى است که باالى سر 
کارگر براى ساکت شدن نگه 

دسته جمعى براى نقد .  ميدارند
و  ،مزايا و عيدى ،کردن حقوقھا

عيله اخراج و بيکارى اعتراض 
. اخراج بايد ممنوع باشد.  کنيد

تعرض مزدوران سرمايه را تنھا 
ميتوان با تعرض متقابل و 

 . سنجيده و متحد پاسخ داد

 

خواستھاى اعتصاب بزرگ 
کارگران ايران خودور به قوت 

بايد بر .  خودش باقى است
خواستھاى پايه اى مبنى بر 

 ؛ايران خودرو
عيدى پرداخت  ،اخراجھای پايان سال

 !نشده کارگران
 عيدی پايان سال کارگران چه شد؟

 

نفر از کارگران  ١٧٠٠بيش از 
سايتھای يک و دو ايتکو پرس و 

نفر از  ۴۵٠٠ھمچنين بيش از 
کارگران شرکت مھر کام پارس 
ايران خودرو تا اين لحظه موفق به 
دريافت مبالغ ناچيز عيدی پايان 

يکی از .  سال خود نشده اند
مسئولين مالی ايران خودرو به 
: کارگران معترض گفته است

زمان پرداخت عيدی ھای شما 
 ! فعال پول نداريم ،معلوم نيست

 

بعلت اخراجھا، تعويق در پرداخت 
و عدم پرداخت عيدی  ،دستمزدھا

کارگران دراين دو مرکز فضا 
کارگران بخشا .  ملتھب است

اعتراض خود را با کم کاری بروز 
 .ميدھند

 

 !کارگران ايران خودرو

شما ميدانيد که اين مزدوران رسما 
"دروغ ميگويند " پول نداريم. 

٩١شماره   
لغو کار  ،افزايش دستمزدھا

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

پرداخت يکجا و  ،باال بردن آکورد
باال بردن  ،سر وقت دستمزدھا
لغو اضافه  ،ايمنى محيط کار

کارى اجبارى و پرداخت حقوق 
دو برابر در ساعات اضافه کارى 

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

 . راه پيشروى است

 

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

را بايد به  ٨٨سال .  دفاع ميکند
سال عروج راه حل کارگرى 
براى آزادى جامعه از چنگال 
خونين حکومت سرمايه دارى 

 . تبديل کرد

  

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧اسفند  ١٧ – ٢٠٠٩مارچ  ٨

 

 استمداد خانواده دانشجويان برای رھايی فرزندانشان
 علی طاھری

رژيم اسالمی در اصفھان .  اخيرا جمھوری اسالمی تعدادی از دانشجويان ازايخواه و برابری طلب را به جرم فعاليت در عرصه چپ دستگير کرده اند
عده ای ديگر .  عده ای از منابع آگاه زندان خبر از مصاحبه تلويزيونی ميدھند.  و تھران و شيراز جواب درستی به خانواده دستگير شدگان نميدھد

واين در حالی است که خانواده بعضی از اين دانشجويان راه به جايی ندارند و حتی نحوه طی شدن اين پروسه .  سرنوشت نا معلوم را متصور ھستند
يکی از پدران .  در ھمه جای دنيا متھم را تا خالف بی گناھيش ثابت نشود بيگناه می دانند در حکومت اسالمی ايران ماجرا بر عکس است.  را نميدانند

اما ھمه .  دانسته است"  حزب حکمتيست"دانشجويان دستگير شده جرم پسرش را که از سوی مراجع زندان اعالم شده است ھمکاری و فعاليت با 
يک پايه ديگر اين .  ميدانند که سياست منتسب کردن فعالين سياسى به احزاب غير قانونى امروز شروع نشده است و ادعاھاى رژيم بى اساس است

شايد برای ماموران وزارت اطالعات که صبح تا شب روی .  سياست اينست که ھر کسى را که با اين دانشجويان ارتباط دارد با ھمين عنوان بکوبد
مصوبات سياسی احزاب سياسی مطالعه می کنند اين اظھر من الشمس باشد که در احزاب کمونيستى کارگرى و ھمچنين حزب حکمتيست ھيچ نوع 

 . به اين دليل ساده ھر نوع انتساب دانشجويان در سطوح مختلف به اين احزاب پوچ است. سازمانيابی شانه ای و ھرمی تعريف نشده است
 

و "  انتخابات"قصدش جان سالم به در بردن از يک فضای بحرانی سياسی به اسم .  رژيم اسالمی قصدش زھر چشم گرفتن از دانشجو و دانشگاه است
اما اينجا ھم راه را عوضی رفته .  اين ھمه ديتگيرى و احضار و فشار به فعالين عرصه ھاى مختلف براى ھمين است.  وقت خريدن برای رژيم است

 78تير  18يا  60دانشجويان اگر قرار بود ساکت شوند بعد از سی خرداد .  چرا که حرکت اعتراضی دانشجويان قاعده پذير نبوده و نخواھد شد.  است
جمھوری اسالمی بداند .  اما رژيم اسالمی با اينکار زمينه ساز عروج سازمان ھای جديد و راديکال در جنبش دانشجويی خواھد شد.  ساکت می شدند

در تک تک .  ھر روزی که از دستگيری اين دانشجويان و آزاد نشدنشان بگذرد ما عرصه را در داخل و خارج به روى حکومت تنگتر ميکنيم
. رژيم اسالمی بايد بداند که با جان ھر مرد و زن جوانی نمی تواند بازی کند.  نھادھاى جامعه بين المللی از اتحاديه اروپا تا سازمان ملل خواھيم رفت

ما جدا از دوری و نزديکی سياسی با .  ديروز بود که امير حشمت ساران را به شکلی مشکوک به قتل رسانديد و اکبر محمدی را به خون کشيديد
عليرضا داودی  ،و تمام تالش خود را در اين دوره می کنيم تا بھمن خدادای.  نگرانی خانواده ھای دستگير شدگان عميقا احساس ھمدردی می کنيم

 .*ما نسبت به جان اين دوستان احساس مسئوليت می کنيم. حسين سرشومی و تمام دانشجويان دستگير شده را آزاد کنيم ،ساناز اله ياری ،مھاجر
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در رابطه با چگونگى درج و 
بازتکثير اخبار حزب در مورد 
 ،مجتمع صنعتى ايران خودرو

جمعى از کارگران "دوستان 
يادداشتى براى ما "  ايران خودرو

دراين يادداشت .  ارسال کرده اند
ھمينطور اين دوستان نظرشان را 
در مورد اينکه چگونه بھتر است 
ما کار کنيم و مسائل ديگر عنوان 
کرده اند و در پايان خواستار نظر 

 . ما شده اند

 

ما از ديالوگ صميمانه و صريح 
و سياسى بين فعالين جنبش 
کارگرى و کارگران کمونيست و 
سوسياليست و پيشرو نه فقط 

بلکه آن را يک  ،استقبال ميکنيم
اين .  ضرورت عاجل ميدانيم

يادداشت تالش ميکند نشان دھد 
که ديدگاه مندرج در نامه اين 
دوستان و روشھائى که پيشنھاد 

سنت کمونيسم طبقه کارگر  ،ميکند
نيست و مجموعا کمکى به اتحاد 

 .  طبقه کارگر نميکند

 

جمعى از "ابتدا يادداشت دوستان 
را " کارگران ايران خودرو

 ميخوانيم؛ 

  

 سالم نسرين جان"
از ارسال مطالب تان بي نھايت 

  متشكريم
ما از آنھا در وبالگ و تكثير آن 

 ميان كارگران تالش مي كنيم
  اما يك نقطه مھم

ما اين اخبار و نظريات شمارا 
بدون نام در وبالگك گذاشتيم با 
توجه به مشكالتي كه در مورد بر 
چسب زدنھا و حساسيت بچه ھا 
وجود دارد مجبور به اين كار 
شديم به نظر ما شما بايد يكرويه 
بھتر براي تالش در اطالع 
رساني بين كارگران انجام بدھيد 
و آن اين است كه يك شاخه 
كارگري ايجاد كرده و اخبار ساده 

 به اطالع كارگران برسانيد

متحدانه از ھر فعال .  شود
کارگرى و کل منفعت واحد طبقه 
کارگر در مقابل سرمايه و 

 . دولتش دفاع شود

 

اخبار اعتراضات شرکت ايران 
خودرو که توسط حزب در 

چندين  ،يکسال گذشته درج شدند
بار مورد دخل و تصرف و 
انتشار بدون ذکر منبع خبر 
. توسط سايتھاى ديگر شده است

حتى يکبار اطالعاتيھا يک 
اطالعيه حزب در مورد 
اعتراضات ايران خودرو را 

ما را طرفدار .  جعل کردند
کارگران را  ،کارفرما جلوه دادند
و با شعار  ،ذليل تصوير کردند

به "  زنده باد جمھورى اسالمى"
اسم و سربرگ اطالعيه حزب 

ھدف آنھا تنھا سو .  پخش کردند
تبليغات و پرووکاسيون عليه 
 ،حزب در ميان کارگران نبود

بلکه ميخواستند روحيه 
اعتراضى و راديکال ميان 
کارگران ايران خودرو را بدنبال 

شکوھمند آنھا تراضات اع
ميخواستند اعتبار حزب .  بشکنند

ما را در ميان کارگران خدشه 
دار کنند و صف کارگران را 
 .دچار شک و ترديد و تفرقه کنند

 

دو اطالعيه و  ،در يکھفته گذشته
خبر حزب در باره اعتراض 
کارگران ايتکوپرس و شرکت 

با تغييراتى و  ،مھرکام پارس
حذف بخشى از آن و نام منبع 

جمعى از "توسط دوستان  ،خبر
در "  کارگران ايران خودرو

. وبالگ شان منتشر شده است
سايتھاى ديگر  ،بدنبال اين اقدام

اتحاديه  ،از جمله ايران تريبون
 ،کميته ھماھنگى ،آزاد کارگران

روشنگرى  ،آزادى و برابرى
خبر را به نقل از دوستان ...  و 
جمعى از کارگران ايران "

چند .  بازتکثير کرده اند"  خودرو
. ماه پيش ھم ھمين اتفاق اتفاد

سايت ايران پرس اينبار با دخل 
و تصرف و حذف و تغيير 
مضمون خبر و بدون ذکر منبع 

بقيه سايتھا .  خبرى را منتشر کرد
از روزنه و اتحاديه آزاد و غيره 
مطلب را منتشر کردند و ھر 
کدام منبع خبر را ايران پرس 

 ! اعالم کردند

 "جمعى از کارگران ايران خودرو"پاسخ به 
 

 !اين سنت کمونيسم طبقه کارگر نيست
 سياوش دانشور

مي دايد مشكالتي وجود دارد كه با 
  شعار  شما ھمخواني ندارد

دوست عزيز شايد بر ما خورده 
بگيريد ولي تالش و تجربه ما نشان 
داده است كه بايد با زبان خود 
كارگران  با كارگران حرف زد 
دوست عزيز چرا اين دوستان كه 
اخبار براي شما ارسال مي كنند 
تالش نمي كنند كه به ما نزديك 
شوند چرا يك آدرس اينترنتي اعالم 
نمي كنند تا بتوان بھتر باھم حرف 
بزنيم چرا اين دوستان كه حتما 
ھويت واقعي دارند اين اخبار را با 
نام خود منتشر نمي كنند آيا بھتر 
نبود اين اخبار با نام كارگران 
پيشرو و يا ھر اسمي كه خودشان 
تشخيص مي دھند اعالم مي كردند 
تا ھم بھتر و ھم بيشتر انعكاس پيدا 
مي كرد و ھم ديگر كارگران 
پيشرو سعي مي كردند به انھا 

 نزديك بشوند
  دوست عزيز

مطالب اين دوستان خوب است و 
شما ھم خوب نوشته ايد ولي اگر 
اين مطالب از زبان دوستان كارگر 
اعالم مي شد ما قادر بوديم آنرا به 

 نام خودشان درج كنيم
ولي حاال مجبور ھستيم كه با كمي 

 جابجاي خودمان منتشر كنيم
نسرين جان ما دستان گرم شما را 
  در راه رھاي كارگران مي فشاريم

حتما اخبار ايران خودرو را سريع 
بريمان ارسال كنيد ايمل و آدرس 
وبالگ ما را در اختيار دوستان 
ديگر ايران خودروي به خصوص 

 ايتكو پرس قرار بدھيد
 ما منتظر نظريات شما ھستيم

 موفق باشيد
 "كاركو

 

 "حساسيتھا"منبع خبر و  -١

سياست حزب اتحاد کمونيسم 
کارگرى اينست که اخبار مبارزات 
طبقه کارگر ايران به گسترده ترين 
شکل و به اصولى ترين شکل پخش 

٩١شماره   

 

اين سابقه نشان ميدھد که ظاھرا 
جمعى از "که دوستان "  حساسيتى"

به آن "  کارگران ايران خودرو
. عمومى تر است ،اشاره دارند

آنچه که عجيب است اينست که 
جملگى ميدانند چه جريانى خبر را 

انتشار خبر .  منتشر کرده است
ھمراه خود  ،مسابقه نيست

مسئوليت سياسى و پاسخگوئى ھم 
آيا اين سايتھا و ببيندگانش و .  دارد

کارگران ايران خودرو و فعالين 
از خود سوال نميکنند که  ،کارگرى

اين چه سناريوئى است؟ چطور 
ميشود اولى خبرى از اعتصاب و 

دومى  ،اعتراضى منتشر ميکند
 ،بخشى از آن را با نام خود ميزند

سومى و چھارمى و چندمى ھمان 
خبر روتوش شده را به استناد به 

دومى منتشر ميکنند؟ و "  منبع"
ناگھان اولى و منبع اصلى خبر 
جائى گم و گور ميشود؟ بنظرتان 

؟ بجز موارد !سنت جالبى نيست
که در پائين  ،معين و موجھى

اين روش از نظر  ،اشاره ميکنم
اين .  سياسى اپورتونيستى است

سنت ژورناليسم بورژوائى ھم 
نيست تا چه رسد به سنتھاى پيشرو 

 .سوسياليستى طبقه کارگر

 

دو توجيه ممکن است اينجا طرح 
اول فعالين داخل کشورى :  شود

نميتوانند بدليل وضعيت سياسى به  
احزاب سياسى غير قانونى ارجاع 

اين گفتن ندارد و بسيار .  کنند
بيشتر از اينھا را ھر فعال راديکال 

کسى از .  کارگرى از حفظ است
ھيچ فعال کارگرى علنى انتظار 
ندارد از احزاب کمونيستى غير 
قانونى و سرنگونى طلب نقل قول 
بياورد و يا به طرفدارى علنى آنھا 

اما وبالگ دوستان .  برخيزد
جمعى از کارگران ايران "

از اين "  خودرو
١٨صفحه   
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اين دوستان فعالين .  جنس نيست
بجز اين نام و اخبار .  علنى نيستند

و اطالعيه ھايشان جامعه 
تصويرى مانند ديگر فعالين 

ھمينطور .  کارگرى از آنھا ندارد
لينک انواع سايتھا و سازمانھاى 
چپ و غير قانونى را در وبالگ 

بيشتر  ،مضاف براين.  خود دارند
سايتھا و خود ما برخی اخبار و 
اطالعيه ھاى اين دوستان را با نام 
و نشان خودشان در سايت و 
. نشريه حزب منتشر کرده ايم

به "  بچه ھا"سوال ما اينست چرا 
ھيچکدام از اينھا حساس نيستند 
اما به حزب معين کمونيستى 

ميشوند؟ آيا اين "  حساس"ميرسند 
بيان واقعيتی است يا توجيھی 
برای جا انداختن يک سياست غير 
کمونيستی؟ چرا ھمين قاعده 

که يادش  ،مرسوم در ھر سايتى
خبر را شما ذکر "  منبع"نميرود 

اما تا به اصل منبع خبر  ،کند
مربوط است يادش ميرود و قانون 
جارى و روش خودشان ناگھان از 
اعتبار ساقط ميشود؟ اگر توجيه 

که براى نود  ،امنيتى وجود ندارد
نتيجتا اين رفتار  ،درصد ندارد

سکتاريستى و تنگ نظرانه است 
و از نظر اخالق سياسى و 
امانتدارى نادرست است و 
نميتواند روش ھيچ فعال 
کمونيست و سوسياليست و 

 .  راديکال کارگرى باشد

 

نکته اى که جالب است اينست که 
کل دوستانى که چنين کارى 

نه در مورد خودشان و نه  ،ميکنند
چنين رويه اى  ،در مورد ھمديگر

حتى اگر موردى اعالم .  ندارند
 ،کردند که از نظر سايت آنھا

بازتکثير خبر با و بدون ذکر منبع 
اما در مورد ديگران  ،آزاد است

. ذکر منبع را فراموش نميکنند
تنھا در مورد اعتراضات 
کارگرى ايران خودرو و اخبار 
آنست که چند مورد اين اتفاق 
افتاده است و در ھمه موارد ھدفى 
که ديده شده است اينبوده که؛ خبر 
پخش شود اما بدون نام منبع 

با بازنويسى يا دخل و . اصلى خبر

 ناھمخوانى ما با شرايط -٢

وقتى يادداشت دوستان را 
" حساسيت"دالئل به  ،ميخوانيد

" برچسپ خوردن"ھا و ترس از 
بلکه  ،و غيره محدود نميشود

دليل سياسى پايه اى ترى را 
مطرح ميکنند که از مسئله 
چگونگى انتشار خبر بسيار 

و آن اينست که .  فراتر ميرود
حزب ما و شعارش با شرايط 

مي "ميگويند؛ !  ھمخوانى ندارد
دانيد مشكالتي وجود دارد كه با 
"! شعار شما ھمخواني ندارد

اينجا اين دوستان مشخص 
نکردند که چه شعارى 

به نظر ميرسد .  منظورشان است
ما  ،سياست ما منظورشان باشد

که از کارگران نخواستيم که با 
شعار مرگ بر جمھورى اسالمى 
براى اضافه حقوق و نقد کردن 
دستمزدھا بميدان بيايند؟ ھر چند 
که چنين شعاری در دوران 
اعتالی انقالبی و قيام کامال 

اين .  ضروری و حياتی است
دوستان و ھر کسى ميتواند با 
شعار و سياست ما موافق باشد يا 

اما اين دليل نشد که اگر  ،نباشد
ما شعار کسى را ناھمخوان با 

يکجانبه کارش  ،شرايط دانستيم
. را مصادره به مطلوب کنيم

لطف کنيد بدوا ھمين  ،خوب
" ناھمخوانى شعار ما با شرايط"

. را نشان دھيد و مستدل کنيد
اين سياسى .  شايد حق با شما باشد

وانگھى البد ھمخوان .  تر است
ھستيم که اخبار ما از مبارزات 
 !  کارگرى مورد عالقه ھمه است

 

اما اعالم اين موضع از جانب 
و "  پيشرو"کسانى که خود را 

سوسياليست و ضد سرمايه "البد 
مينامند زيادى عجيب "  دارى
اين موضع ھمراه خود .  است

يک تبئين سياسى از رابطه 
حزب و طبقه و جريان 
کمونيستى طبقه کارگر دارد که 
يک سر آن مخالفت با ھر نوع 

و اساسا  ،تحزب کمونيستى است
ضديت با تحزب کمونيستى را 

راديکاليسم "مبناى تعريف 
و  ،خود کرده است"  کارگرى

يک سر آن تبئينى قديمى و غير 
سوسياليستى از جنبش کارگرى 
است که کارگر را موجودى 

است و "  ناآگاه"فرض ميکند که 
از  حزب کمونيستى و شعارھاى 

 اين سنت کمونيسم 
 ...طبقه کارگر نيست

اين !  تصرف و بنام يک منبع ثانى
گوشه اى از يک سنت واحد است 
که ما ابدا با آن احساس خويشاوندى 

به نظر ما بايد اين دوستان .  نميکنيم
و ديگران رويه ديگرى در پيش 
بگيرند و آن اينست که اين 
روشھاى غير اصولى را کنار 
بگذارند و بجاى ترويج دسته جمعى 
سکتاريسم به منافع واحد طبقه 

ھرجا ھم .  کارگر توجه کنند
صميمانه و صريح  ،اختالف دارند

ما .  و سياسى به نقد ما بنشينند
 . استقبال ميکنيم

 

توجيه دوم اينست که اگر اين اخبار 
توسط يک سايت 

(کارگرى" منظور غير حزبى " 
بيشتر و "  ،منعکس شود)  است
خوشبختانه .  منعکس ميشود"  بھتر

و تاکنون و عليرغم حمالت مکرر 
سايت حزب در  ،جمھورى اسالمى

ايران باز ميشود و تعداد بازديد 
تصور .  کنندگان آن وسيع است

نميکنم ھيچ سايت کارگرى يکدھم 
سايت حزب بازديد کننده داشته 

نگران انتشار بيشتر و بھتر .  باشد
با اينحال ما خوشحال .  نباشيد

ميشويم که ھمه سايتھا اين اخبار را 
با ذکر منبع آن بازتکثير کنند و 

وجه .  دعوت ميکنيم اينکار را بکنند
ديگر اين بحث ممکن است اين 
باشد که سايتھاى فعالين علنى 
تشکلھا و کميته ھاى کارگرى 
نميتوانند خبر را با امضاى حزب 

. ما چنين انتظارى نداريم.  درج کنند
ما اينجا اعالم ميکنيم که اين 
دوستان ميتوانند نفس ھمه خبرھا و 
گزارشات کارگرى ما را بدون ذکر 

اما نود درصد .  نام ما منتشر کنند
موارد تاکنونى مشمول اين استثناھا 
يعنى سايتھاى نھادھاى علنى 

و بدتر اينکه  ،کارگرى نبوده اند
خبر داشته اند و قبلتر دستکم از 
طريق نشريه و سايت حزب و 
سايت ھاى آزادى بيان و مبارزان 
کمونيست و کارگران ايران و غيره 
ديده اند که چه جريانى خبر را 

 . منتشر کرده است

   

٩١شماره   
انقالبى و کارگرى اش فرار 

اين البته تصوير !  ميکند
سازمانھاى فرقه اى از کمونيسم 

نگرشى که ھمواره حزب را .  است
بدون کارگران و کارگران را 

زبان کارگران .  بدون حزب ميبيند
شما "و حزب را دو نوع ميبيند و 

. فرض بحث اش است"  و کارگرھا
عنصر آگاه طبقه ھم کسى است که 

را دارد و بايد "  معلم"گويا نقش 
دانش مبارزه کارگرى را به درون 

اين تصوير ھرچه !  کارگران ببرد
باشد با کمونيسم مارکسى و جريان 
واقعى و تاريخا موجود کمونيسم 
طبقه کارگر و تجارب اش سر 

کمونيسم .  سوزنى خوانائى ندارد
شناسنامه اعتراض راديکال 

و شعار کمونيستى .  کارگرى است
و انقالبيگرى مارکسى ھمواره 
وسيع ترين جذبه را در ميان طبقه 
کارگر و بخش پيشرو آن داشته 

نکته مھمتر اينست که اين .  است
سنت کمونيستى اتفاقا بر خالف 

نه بر جار و جنجال و  ،چپ سنتى
اقدامات نسنجيده و آکسيونى تکيه 
ميکند و نه دنباله رو گرايشات 

کارگران کمونيست .  راست ميشود
تاکنون نشان داده اند که چه 
قابليتھائى دارند و چگونه ميتوانند 
اعتراضات معين را به بھترين و 
اصولى ترين شکل که متضمن 
اتحاد مبارزاتى طبقه کارگر و 

و .  پيش ببرند ،پيشروى آن باشد
اين دوستان از خود  ،باالخره

نميپرسند که چرا اين جريان که 
" ھمخوانى"با شرايط "  شعارش"

اينگونه مورد استقبال  ،ندارد
کارگران پيشرو است و مرتبا و 
بدون وقفه اخبار دقيق اين 
اعتراضات را منتشر ميکند؟ فکر 
نميکنيد که شعار و سياست و 
سبک کار و روشھاى شما با 
شرايط مبارزه کارگرى و درجه 
آگاھى کارگران کمونيست و جنبش 
اجتماعى سوسياليستى طبقه کارگر 

 خوانائى ندارد؟ 

    

زبان "و " اخبار ساده" -٣
 "کارگران

شايد "اين دوستان اعالم کردند که 
بر ما خورده بگيريد ولي تالش و 
تجربه ما نشان داده است كه بايد با 
زبان خود كارگران با كارگران 

و قبلتر به ما پيشنھاد "  حرف زد
کردند که رويه ديگرى در پيش 

١٩صفحه بگيريم و از   
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جمله يک شاخه و سايت کارگرى 
را به "  اخبار ساده"ايجاد کنيم و 

 . کارگران بگوئيم

 

" سايتھاى کارگرى"ھمه  ،اوال
ھمراه با اخبار تحليل و رھنمود 

اخبار "خود را ميدھند و صرفا 
خود اين دوستان .  نميدھند"  ساده

غير "البد با بخش .  ھم ھمينطور
اطالعيه ھاى ما مشکل "  ساده

دارند که اينھم از ھمان جنس 
ناھمخوانى ما با "و "  شعار ما"

و درک پايه اى تر اين "  شرايط
بازھم بھتر است .  دوستان است

غير "نقدشان را به ھمان بخش 
مھمتر اينکه .  مستدل کنند"  ساده
کل  ،نداريم"  شاخه کارگرى"ما 

اين حزب موجوديتش با اعتراض 
جارى و راديکال کارگرى و 
 ،ھمان جنبش واقعا موجود

معنى  ،کمونيسم طبقه کارگر
 . ميشود

 

اما مضاف براين تفاوت سياسى 
" اخبار ساده"که خود را در 

" زبان کارگران"مقوله  ،ميپيچد
. دليل اصلى تر اين نگرش است

اى وجود "  کمونيسم"ھميشه 
داشته است که تصور ميکند 

و  ،کارگران درک شان پائين است
! بايد مثل بچه ھا با آنھا حرف زد

اين نوع تحقير کارگران سنت کل 
سوسياليسم غير کارگرى و چپ 

کمونيسم .  راديکال بوده است
کارگرى ھمواره خود را در تقابل 
با اين روش و نگرش سياسى 

کمونيسم قبل از .  يافته است
مارکس و قبل از مانيفست 
کمونيست يک گرايش و جنبش 
واقعى درون طبقه کارگر بوده 

روشن است ھمه کارگران .  است
کمونيست نيستند و آگاھى طبقاتى 

اما اين ھنر .  ھمواره نسبى است
پوپوليسم است که مسئله را به اين 

سلحشوران و .  سطح ارتقا دھد
پرچمداران آگاھى که بايد ھمواره 
کمونيسم را بدرون طبقه کارگر 
ببرند و نسخه شفابخش شان را به 
آنھا تدريجا و به زبان اکابر به 

کمونيستى طبقه ھيچوقت 
سنخيتى با اين نگرش و روش 
در برخورد به طبقه کارگر 

 . نداشته است

 

چگونه کارگران پيشرو متحد  -۶
 ميشوند؟ 

اين دوستان درخواستى نيز 
مطرح کرده اند که ما فعالين 
اعتراضات ايران خودرو را به 

پرسيده اند چرا  ،آنھا متصل کنيم
و  ،به آنھا نزديک نميشوند

خواسته اند که ايميل و آدرس 
وبالگ آنھا را در اختيار 
کارگران ايران خودرو قرار 

اين را راھى براى تماس و .  دھيم
نزديکى بيشتر کارگران پيشرو 

 . عنوان کرده اند

 

به نظر ما کارگران پيشرو به 
. اين شيوه به ھم نزديک نميشوند

سوال اول اينست که شما اگر در 
ايران خودرو فعاليت ميکنيد بايد 
از اعتراضات اين مجموعه 
صنعتى باخبر باشيد و متقابال 
کارگران پيشرو و رھبران 
. کارگرى نيز شما را بشناسند

البد  ،اينکه به شما نزديک نشدند
يا از فعاليت و حضور شما 
اطالع کافى ندارند و يا ترجيح 

کارگران .  سياسى شان اينست
کمونيست به روش و سنت کميته 
ھا و جمعھاى موجود کار 

 ،آنھا اگر ھنرى دارند.  نميکنند
در محيط کارشان دارند و در 
سازماندھى و رھبرى 
اعتراضات کارگرى نشان 

ھر کارگر و فعال .  ميدھند
کارگرى در متن اعتراض تفاوت 
سنتھاى مختلف را ميبيند و 
دورى و نزديکى ھا را دراين 

 ،روشھا ،متن برسر سياستھا
و سنتھاى  ،تاکتيک ھا ،شعارھا

مبارزاتى برسر مسائل واقعى 
کارگران پيشرو و .  معنى ميکند

سوسياليست و کمونيست وقتى 
ھمديگر را در متن اعتراضات 

. متحد ميشوند ،جارى ميبينند
وانگھى يک مکانيزم اتحاد 

محافل کارگرى  ،کارگران پيشرو
و مناسبتھا و مبارزات کارگرى 

محافل کارگرى امروز .  است
براى تماس گرفتن با ھم مشکل 

بحث من برسر نفس .  ندارند
اصولى بودن يا نبودن مرتبط 

 اين سنت کمونيسم 
 ...طبقه کارگر نيست

اين سنت !  آنھا آموزش دھند
مکانيزمھاى درونى و سوخت ساز 

 . سياسى طبقه کارگر را نميشناسد

 

ما خود جزو اولين کسانى بوديم که 
بر تفاوت عميق آژيتاسيون و 
تبليغات زنده کارگرى کمونيستى با 
زبان کليشه اى و فرمولى چپ 
راديکال ھمواره تاکيد کرده ايم و 
ھمين سنت است که بدرجات زيادى 
امروز زبان اعتراض کارگرى 

کمونيسمى که از مبارزه .  است
جارى و پتانسيل اعتراض راديکال 
کارگرى جدا نيست و ھمواره اتحاد 
کل طبقه کارگر و پيشروى آن را 

زبان .  قطبنماى خود قرار داده است
و ادبيات و مواضع ما را با زبان و 

سايتھاى "ادبيات و مواضع 
مورد اشاره اين دوستان "  کارگرى

ببينيد  ،و خودشان مقايسه کنيد
کدامشان زبان واقعى کارگران 

اخبارى که اين دوستان و .  است
ديگر سايتھا با تغييراتى و بدون 

زبان  ،ذکر منبع منتشر ميکنند
شما که .  کارگران کمونيست است

 ،مدعى ھستيد تجربه اى داريد
بازھم لطفا اختالفتان را با اين زبان 
و منظور دقيق و اثباتى تان را 

 . نشان بقيه بدھيد

 

مانيفست و  ،دوستان گرامى
ايدئولوژى آلمانى و کاپيتال و 
صدھا آثار جدلھاى مارکسيستى و 
کمونيستى کارگرى را براى 

براى آکادمى  ،کارگران نوشته اند
خوانندگان ثابت اين .  ننوشته اند

آثار کارگرانند و بدليل تاريخ 
طوالنى جنبش سوسياليستى طبقه 

ادبيات سوسياليستى جزو  ،کارگر
ترين و قابل فھم ترين "  خودى"

زبان براى کارگر است و جزوى 
تفکيک تاپذير از موجوديت اين 

اين تنھا سوسياليسم غير .  طبقه است
کارگرى و پوپوليستھا بودند و 

به زبان "ھستند که اين عبارات 
را اختراع کردند و از "  ساده

موضع معلم و استاد و روشنفکر و 
براى "  آگاھى طبقاتى"پيامبران 

سنت .  کارگران ظاھر شدند

٩١شماره   
بلکه  ،کردن افرادى به ھم نيست

در مورد اتحاد واقعى فعالين 
سنتھاى اجتماعى متمايز حرف 

 . ميزنم

 

حزب ما چنين  ،مضاف براين
سياست ما متحد .  سياستى ندارد

کردن گرايش کمونيست و 
سوسياليست طبقه و ناظر کردن 
سياستھا و سنتھاى راديکال اين 
جريان بر اعتراض جارى جنبش 
طبقه کارگر و تبديل حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری به ظرف 
. اعتراض حزبی اين طيف است

کارگر بيرون محيط کار قدرت 
اتفاقا بى قدرت تر  ،چندانی ندارد

از ديگر طبقات است و ابزار 
. دفاعى بسيار کمترى دارد

کمونيسم طبقه کارگر ھمان 
اعتراض راديکال طبقه عليه 

فعالين اين سنت .  سرمايه است
فعال محيط کار و استفاده از سالح 
اعتصاب و خواباندن چرخ اقتصاد 
بورژوازی و قدرت جمعى 

خط کمونيستى دراين .  کارگرانند
مستقل از اينکه فعالينش با  ،جنبش

احزاب کمونيست رابطه اى دارند 
اينست که قادر است  ،يا ندارند
پيروز  ،بميدان بياورد ،متحد کند

کند و کارگران را متحدتر بيرون 
يعنى صالحيت سياسى .  بياورد

رھبرى پيروزمند مبارزات معينى 
. را نشان ميدھد و اثبات ميکنند

فعالين اين سنت در ھمين 
اعتراضات بسرعت ھمديگر را 

اين راه واقعى تر متحد .  پيدا ميکنند
 . شدن کارگران پيشرو است

 

جمعى "و باالخره دوستان عنوان 
يعنى "  از کارگران ايران خودرو

چه؟ آيا شما تشکل توده اى 
کارگرى ھستيد يا تشکل حزبى و 
يا ھيچکدام؟ چرا مثل ھر فعال 
کارگرى ديگر ھويتى واقعى و 
اجتماعى انتخاب نميکنيد؟ عنوان 

نميتواند ھويت "  جمعى"نامعلوم 
اجتماعى براى فعالين کارگرى 
باشد که تالششان اجتماعى و 

 . ماھيتا علنى است

 

متقابال دستان گرم اين در پايان 
دوستان و ھمه فعالين راه رھائى 
كارگران و کل جامعه را 

 . * ميفشاريم
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رحمان حسين زاده عضو دفتر 
در "  حزب حکمتيست"سياسی 

نوشته ای که خود آنرا مبنای 
انتشار قطعنامه در مورد طبقه 
 ،کارگر و مصاف ھای آتی دانسته

مواضعی در رابطه با جنبش 
کارگری ايران گرفته که دقيقا 
تصويری بر عکس و وارونه از 

"واقعيت موجود است حزب . 
عموما برخورد "  حکمتيست

. باالئى با کارگران داشته و دارد
در تصور حزبی خود را تافته جدا 
بافته ای از جنبش کارگری می 

برای اطالع بگويم يکی از .  داند
تالشھای سی سال مبارزه 
کمونيستى منصور حکمت اين بود 
که کمونيسم را از تعريف ھای 
روشنفکرانه و غير کارگرى رھا 
کند و تعريف واقعی تر و طبقاتی 

مشخصا يک .  ترى را جابياندازد
نقد منصور حکمت به پوپوليسم و 
چپ غير کارگرى اين بود که 
کمونيسم را از نقطه ای خارج از 
طبقه به درون طبقه ميخواھند 

و اين عين تصويری است .  ببرند
ک در سطر سطر مقاله رحمان 
. حسين زاده به چشم می آيد

تصويری که آقاى حسين زاده می 
 :دھد به اينگونه است

 

واقعيت اينست توده طبقه کارگر 
به طور کلی به سياست فکر 
نميکند، و مھمتر در جامعه ای 
مثل ايران جدال قدرت سياسی 
صرفا از کانال توجه و تمايل 
رھبران و فعالين کارگری اين يا 
آن کارخانه و مرکز کارگری ھر 
. چند کليدی پيش نمی رود

مکانيسم مربوط کردن و کاناليزه 
کردن طبقه کارگر به جدال قدرت 
سياسی، اساسا حزب کمونيستی 

 .طبقه کارگر است

 

اين تصوير بيش از ھر چيزی با 
دستگاه فکری چپ راديکال 
شباھت دارد و راستش محصول 
مبارزه فکری بورژوازی برعليه 

حکم اساسی .  طبقه کارگر است
مارکسيسم در رابطه با جايگاه 

حزب "اما پايه تعريفی 
بر اين مبنا استوار "  حکمتيست

پروژه ھای سياسی اين  ،است
 ،حزب بر اين مبنا استوار است

واقعيات موجود پروژه ھای 
سياسی اين حزب را تعيين نمی 
کند بلکه پروژه ھای سياسی اين 
حزب است که واقعيت موجود را 
. تحليل و چه بسا تعريف ميکند

برای دست بردن به سنت ھای 
پوپوليستی دادن تعريف 
. پوپوليستی الزم و ملزوم است

يک تعريف پوپوليست ھا اين 
 ،بوده که کارگران خاموشند

و جمله  ،جامعه ساکت است
معروف رژی دبرى که موتور 
کوچک موتور بزرگ را به 
حرکت در مياورد سرلوحه 

اما آقاى .  تئوريکشان بوده است
حسين زاده اين امر را درنمی 
يابد که به راحتی برای توجيه 
مواضع غير واقعی حزبی اش 
نمی توان واقعيت را وارونه 

ايشان و حزب .  نشان داد
مطبوعشان مدعی اند که بخش 
ھای اصلی طبقه کارگر ايران 
چون نفت و فوالد ساکت اند و 
در مقابل از بخش ھای کوچک 

ميپرسند .  ھم کاری بر نميايد
سئوال اينست که چرا در مراکز 
کليدی کارگری چون نفت و 
ماشين سازيھا و ذوب آھن و 

از تحرک ..  نورد اھواز و ز
 .جدی خبری نيست

 

 ،اعتراضات ذوب آھن اصفھان
پتروشيمی  ،فوالد اھواز

 ،پااليشگاه آبادان ،اصفھان
پااليشگاه اراک  ،پااليشگاه تھران

تقريبا در آرشيو خبری تمام 
. سايت ھای رسمی موجود است

حتی در چند ماه اخير شدت 
بيشتری ھم يافته است و با سقوط 
بازار نفت از اين ھم به مراتب 

در کمی .  جلوتر خواھد رفت
جلوتر برای اينکه تزھای رنگ 
و روباخته اش بيشتر بی آبرو 
نشود به طبقه کارگر ايران تھمت 

 :سکوت می زند

 

بويژه در مراکز اصلی کارگری 
شامل قانون کار ميشوند، 
پراگماتيستی واز سر سير کردن 
شکم گرسنه خود و خانواده و 

قاچ "از دست ندادن شغل، 

 نقدی به مواضع وارونه رحمان حسين زاده
 در رابطه با جنبش کارگری

 

 على طاھرى 

. تاريخی طبقه کارگر مشخص است
حداقل در صد سال اخير و حتی در 

که مورد اشاره آقای  57انقالب 
حسين زاده است اتفاقا عکس اين 

در سی سال .  مساله را شاھد بوديم
مبارزه شب و روز کارگران با 
جمھوری اسالمی عکس اين را 

اما سيستم فکری آقاى .  شاھد بوديم
حسين زاده مبارزه را فقط در 
دستگاه تعريف شده خود می 

در اين ميان دو نکته دراين .  شناسد
دستگاه ھميشه غير قابل فھم می 

اوال اشکال مبارزه طبقاتی با :  ماند
پيچيده شدن جامعه طبقاتی تغيير 
پيدا می کند و خود را به انحا 

دوما .  گوناگون سازماندھی ميکند
شيوه و فعالين کارگران در دوره 
 .انقالبی و غير انقالبی متمايز است

 

دستگاه فکری تعريف شده آقاى 
حسين زاده جنبش را به دو بخش 

انقالبيون حرفه ای :  تقسيم می کند
که کمونيست ھا باشند و کارگران 
ناآگاه که ميدان عمل انقالبيون 

حتی اين تصوير .  حرفه ای ھستند
. در خود بلشويک ھا ھم رايج نبود

بيشتر شبيه به تصويری است که 
استالينست ھا و آکادميسن ھای 
شوروی از مبارزه کارگری می 

اين امر متاسفانه مدتھای .  دادند
مديدی بر خودآگاه انقالبيون چند 

اما تمام .  نسل سنگينی کرده است
تعريف منصور حکمت و 
مارکسيست ھا اين بوده است که 
فاصله حزب و طبقه و کمونيست و 
کارگران را کمرنگ کنند و به قول 
معروف تعريفی خودی از آن 

اما با حکمی که در باال آمد .  بدھند
حسين زاده آب پاکی روی دست 
خودش و طبقه کارگر می ريزد و 
تا ابد تکليفش را از طبقه کارگر 

تالش يک کمونيست .  جدا می کند
کارگری که درک جامعی از بحث 
حزب و قدرت سياسى و حزب و 
جامعه دارد کم کردن اين فاصله و 
تعريف مکانيسم ھايی برای اين 
برقراری رابطه درون جنبشی 

 . است

 

٩١شماره   

را چسبيده اند، خود را با "  زين
 شرايط قانون کار وفق داده اند

 

بايد خطاب به آای حسين زاده 
 ،معلمان ،بگوييم پرستاران

 ،نيشکر ھفت تپه ،کارگران نساجی
 ،ايران خودرو ،صنايع غذايی

سايپا و صدھا مرکز کارگری 
اما .  ديگر مشمول قانون کار بودند

را "  قاچ زين"نه تنھا به قول ايشان 
نچسبيدند بلکه بارھا و بارھا با 
دست خالی با رژيم اسالمی درگير 
شدند و اعتراض کردند و يک 

آقای حسين .  لحظه ساکت نشدند
زاده مشکل جنبش کارگری را نان 
خوردن به نرخ روز می داند و با 
تفرعن خاصی با طبقه کارگر 

اوال قانون کار ھيچ .  حرف می زند
وقت معضل تشکل يابی کارگران 
نبوده است بلکه سالحی برای 
قانونی کردن استثمار در جامعه 

دوما فرمول آقای .  بوده است
حسين زاده اين است که استثمار 
سرمايه و قانون اين استثمار 
کارگران را محافظه کار کرده 

قانون کار رژيم که گلى .  است
تازه  ،برسر کارگران نزده است

اگر منظور ايشان اينست که با اين 
قانون امنيت بيشترى دارند و ھمين 
 ،امنيت بيشتر محافظه کارشان کرد

دارند حرف ھمان چپ قديم غير 
کارگرى را تکرا ميکنند که 

اين تز "!  کارگران فاسد شدند"
عليه کل بحث مارکس و منصور 

اتفاقا حقوق داشتن .  حکمت است
کارگر و احساس حرمت کردنش 
باعث محافظه کارى نميشود بلکه 
توقع اش را باال ميبرد و نتيجه 

 .راديکاليسم جنبش کارگری است

 

جمھوری سرمايه کاری کرده که 
داشتن  شغل ثابت و تابع قانون 

کارلوکس به 
٢١صفحه   
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حساب می آيد و بخش مھم و 
تعيين کننده طبقه کارگر را از 
درون اسير و بی تحرک کرده 

 .است

 

اوال اين حکم به شدت نادرست 
داشتن شغل .  فاکت ھم نيست. است

ثابت در ھيچ کدام از قسمت ھای 
. صنايع بزگ تضمينی ندارد

امروز کمتر کارگری است که در 
. ايران تامين شغلی داشته باشد

اگر اين حکم صحت دارد اخراج 
ھای انبوه در نفت و فوالد را آقای 
حسين زاده چگونه توضيح 
ميدھند؟ در ثانی اگر حکم باال 

پس  ،که ندارد ،صحت داشته باشد
منطقا نتيجه گيری حسين زاده اين 
است که فقر باعث راديکاليسم 

اگر اين امر .  انقالبی ميشود
صحت داشت در آفريقا تابحال ده 

 !ھا انقالب رخ داده بود

 

اما مشکل آقای حسين زاده عدم 
درک واقعی اين موقعيت نيست 
بلکه سعی ايشان چه در مقاله و 
چه در قطعنامه اينست که با ايجاد 

حزب "توازنی بگويد که 
وزنه سنگينی در "  حکمتيست

برابر طبقه کارگر ايران است و 
تلويحا طبقه کارگر را لشکر 
شکست خورده و نااميدی فرض 
کند که بدون حزب حکمتيست ره 

ھمواره يکی از .  به مقصد نميبرند
" حزب حکمتيست"تاکتيک ھای 

در برخورد به مسائل سياسی و 
توضيح مواضع غير کمونيستی 

محيط بوده "  صفر کردن"اش 
اين دقيقا شبيه بحث منشور .  است

سرنگونی شان است که برای 
پوشش دادن آن جنبش کمونيستی 
را جنبشی شکست خورده و 

 .ناتوان و محتاج مرمت ديدند

 

از يک سو آقای حسين زاده معتقد 
طبقه کارگر سياسی "است که 

و وظيفه نمايندگی سياست "  نيست
طبقاتی به دوش حزب کمونيستی 

ولی از سوئی ميخواھد  ،است

و .  روز انقالب گره خورده است
ھمه اينھا به وجود سازمان ھای 

 .چپ راديکال

 

اما اين مشکل حنبش کارگری 
اين مشکل خط .  ايران نيست

. است" حزب حکمتيست"سياسی 
ايشان به مبارزه کارگران ھفت 
تپه انتقاد ميکنند که چرا شورا 

اما در ھيچ کجای .  تشکيل نداديد
مطلب به اصالح کاربردی ايشان 
. اسمی از شورا برده نمی شود

اين اتفاقی نيست چرا که رحمان 
حسين زاده اينگوه فکر ميکند که 
با اسم بردن از شوارھای 
کارگری نقش حزبی کمرنگ می 

البته در ديدگاه چپ .  شود
راديکال حزب سياسی ھميشه 
بايد از جنبش کارگری جلو بزند 
و اگر جنبش کارگری مطالبات 
راديکالتری مطرح کرد حزب 
سياسی موضع سياسی اش را 

اين شيوه نگرش به .  باخته است
رحمان .  ھمينجا ختم نمی شود

حسين زاده بايد اين ميراث را به 
بايد .  ھر روشی حفظ کند

تصويری وارونه بدھد و به جای 
گذاشتن مسئله بر قاعده لقمه را 

فرمول .  دور دھان ميچرخاند
جنبش کارگری در : اينگونه است

حزب  در نتيجهمحاق است 
در .  سياسی بايد وارد عمل شود

نتيجه اين تنھا حزب سياسی است 
که قادر به عمل و گرفتن قدرت 

و به اين دليل وجود است 
 !کمونيسم ضروری است

 

اين فرمولبندی خشک و اين 
ھرگاه فاکتھای  ،متدولوژی آشنا

نتيجه  ،اين معادله به ھم به خورد
يعنی در . گيری ھا بيمعنی ميشود

صورتی که جنبش کارگری و 
شوراھا موجودند اين سوال برای 
رحمان حسين زاده به وجود می 

وظيفه حزب سياسی  پسآيد 
ضرورت کمونيسم  پسپيست؟ 

چيست؟ در اين معادله نه رحمان 
حسين زاده بلکه تمام چپ 
راديکال به بن بست تاريخی 
خورده است و دليل ساده آن اگاه 
نبودن به نفش کمونيسم در 

برای يک .  مبارزه طبقاتی است
مارکسيست مانند منصور حکمت 
معادله از نقطه اول شروع می 

جنبش کارگری با :  شود

 

 نقدی به مواضع وارونه رحمان حسين زاده
 ...در رابطه با جنبش کارگری

موانع سازمان يابی طبقه کارگر را 
شناسايی کند و در حکمی مستقيم 
ايشان می گويد سوسياليسم در طبقه 
کارگر ايران ضعيف است و تقريبا 

و اين ھمه به خاطر نبود .  ھيچ است
تعريف .  حزب کمونيستی است

منصور حکمت ايجاد ظرفی برای 
تعريف  ،تغيير شرايط موجود بود

رحمان حسين زاده ايجاد ظرفی از 
البته شرايطی .  شرايط موجود است

که خود ايشان تعريف می کند و 
اين قعال .  واقعيت خارجی ندارد

بودن "  غير سياسى"بماند که تز 
طبقه کارگر تز بنيادى چپ 
راديکال است و دستکم در حزب 
کمونيست کارگرى حميد تقوائى 

بحث کمونيسم .  صاحب اين تز است
کارگرى منصور حکمت و تبئينش 
از مبارزات کارگرى در کنگره 
سوم حزب تماما در مقابل اين نوع 

 . تعابير پوپوليستى است

 

از ديد ايشان نبود سوسياليسم به 
منزله نبود رھبران سوسياليستی در 
درون طبقه کارگر است که صبح و 

اما .  شب به سوسياليسم قسم بخورند
ايشان ھيچ گاه شعارھای چون 
ايجاد يک دنيای بھتر و مرفه که از 
سوی کارگران در سنندج داده شد 
يا شعار سرمايه داری از روز ازل 

! سرمايه حق ما را ربوده!  نبوده
کارگران ايران تاير را 

علت اين !  سوسياليستی نمی داند
اوال ايشان :  امر دو مساله است

سوسياليسم را با بخش سازمان يافته 
. جنبش سوسياليستی يکی ميداند

دوما سوسياليسم را امری خارج از 
در غير .  طبقه فرض ميکنند

اينصورت وظيفه بردن سوسياليسم 
به طبقه که يکی از پالتفرم ھای 

" حکمتيست"اساسی احزابی چون 
است رنگ ميبازد و بحران 

برای .  وجودی پيدا خواھند کرد
ھمين امر مجبور ميشوند اين ھمه 
اتفاق مھم را ناديده بگيرند و از 
طبقه کارگر ھمچنان تصويری 

تغيير و تحول .  ثابت و منجمد بدھند
طبقه کارگر در دل جامعه سرمايه 
داری تقريبا در ذھن آقای حسين 
زاده ناممکن است و ھمه چيز به 

٩١شماره   
اعتراضات پنھان و آشکار وجود 

امکان بسيج اين  پس  ،دارد
 پس  ،اعتراضات وجود دارد

کمونيسم امکان رشد و حرکت 
وظيفه حزب  در نتيجه  ،دارد

سياسی کمونيستى سازماندھى کل  
.  توان کمونيستی طبقه کارگر است

در اين معادله ھر مرحله قوام 
کمونيسم .  دھنده بخش ديگری است

و اعتراض طبقاتی کارگران نه از 
ھم جدا بلکه در ھم تنيده و در ھم 

کمونيسم از درون طبقه .  بافته اند
شروع می شود و قصد آن شکل 
دادن به اعتراضات روزمره طبقه 

اما برای کمونيست .  کارگر است
ھای چون رحمان متاسفانه مسئله 

کمونيسم با جنبش .  فرق می کند
روشنفکری مارکسيستی که ميراث 
کمونيسم نيست بلکه تعبير طبقات 
ديگر از مارکسيسم ھست مختلط 

در نتيجه کمونيست بودن .  می شود
و شدن با روشنفکر شدن و بودن 

کارگر ھم  .  ھمسان گرفته می شود
بنا به خصلت اجتماعی اش 
اعتراضی اجتماعی و ھمه گير 
دارد و تنھا بخش بسيار کمی از 
کارگران در شرايط خاص جذب 

اما .  چنين جنبش ھايی می شوند
اتفاقا متد رحمان حسين زاده با يک 
پرش تاريخی اين فاصله را ناديده 
می گيرد و با ناديده گرفتن 
کمونيسم طبقه کارگر و عمده 
کردن کمونيسم طبقات ديگر 
کارگران را به سکوت متھم می 

جامعه را گورستانی ساکت از .  کند
اين در دستگاه .  اعتراض می بيند

فالن روشنفکر يک سيستم بديھی 
است اما ربطی به کمونيسم طبقه 

 .کارگر ندارد

 

به قول مارکس شرايط تاريخی به 
اما .  انسانھا به ارث می رسد

تزھای رحمان حسين زاده فقط 
فضای حزبی حزبش را تاييد می 

نشاندھنده امر خاصی مربوط .  کند
ربطی به .  به اجتماع نيست
حتی بازتاب .  کارگران ندارد

بخشی از خواست ھای درون طبقه 
راست و چپ و حتی خط .  نيست

فقط .  ميانه را را نمايندگی نمی کند
. خبر از يک افق وارونه می دھد

اين سوال پيش ميايد در شرايطی 
 ،که جنبش کارگری در خال است

يا به قول حسين  ،اعتراضی نيست
را "  قاچ زين"زاده کارگران 

پس  ،چسبيده اند
٢٢صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٢صفحه     

" حزب حکمتيست"کمونيسم چگونه ميتواند شکل بگيرد؟ ماتريال سياسی 
چيست؟ آيا تمام اين فرمولھای شکسته را رديف نميکنند تا پروژه صدبار 
شکست خورده ای مثل گارد آزادی را تاييد کنند؟ آيا وقت آن نرسيده که 

خط چپ راديکال را تماما کنار بگذارد و خود را با "  حزب حکمتيست"
گرايش راديکال طبقه کارگر بازتعريف کند؟ آيا وقت آن نرسيده که 
الگوھاى مبارزاتی جنبش ناسيوناليسم کرد را به صاحبان واقعی اش 

 تحويل بدھيد؟

 

را بار  3در آخر از رحمان حسين زاده ميخواھم تا بسوی سوسياليسم 
سمينار منصور حکمت در رابطه با مقاومت طبقاتی و .  ديگر مرور کند

در اين فضای وارونه .  تعبير مارکسيستی اش را بار ديگر مطالعه کند
 . *پيداکردن متد منصور حکمت در برخودر به جامعه مسلما راھگشاست

 

 کارگران شھرداری انديمشک
ماه است حقوق خود را دريافت  3کارگران شھرداری انديمشک بيش از 

کارگران شھرداری انديمشک در اعتراض به اين موضوع .  نکرده اند
در يکماه اخير بارھا در مقابل اداره کار و ساير اداره ھای دولتی تجمع 

در نھايت گفتند .  کردند و ھر بار با بی تفاوتی مسئولين روبرو بوده اند
اين کارگران به شرکتھای پيمانکار خصوصی تعلق دارند و ما نمی 

اين در حالى است که بارھا تجمع کارگران شھرداری !  توانيم کاری کنيم
در مقابل ادارات دولتی بی پاسخ مانده است و ھنوز اعتراضات 

 . کارگران و نامه نگاريھا ادامه دارد

 

 کارگران بخش خدمات اجتماعی رشت
 3نفر ھستند  2500کارگران بخش خدمات اجتماعی رشت که بيش از 

اين کارگران بارھا با .  ماه است حقوق خود را دريافت نکرده اند
از آنجا که اين بخش در دست .  مسئولين در اين زمينه درگير شدند

دولت ھم با توجيه شرکت پيمانکاری و خصوصی  ،پيمانکاران است
اخباری دال براين .  سازی تاکنون جوابی به اين کارگران نداده است

است که مردم در محالت وقتی از مشکالت کارگران شھرداری مطلع 
شدند با کمکھای مالی خود به کارگران شھرداری حمايت خود را از 

بخصوص در اين ايام سال نو به بھانه عيدی دادن .  آنھا اعالم کردند
 . *خود را در سرنوشت کارگران سھيم دانسته اند

  ،چند خبر کارگرى

 ،کارگران شھرداری انديمشک ،کارگران پرريس
 کارگران بخش خدمات اجتماعی رشت

 پاسخ ديوان عدالت به شکايت کارگران پرريس 
 

چندين ماه است کارگران پرريس در مقابل سياست اخراج و ندادن حقوقھا 
کارفرما به بھانه نبود مواد خام اعالم .  و پاداش کارگران اعتراض دارند

 50کرد کارخانه بسته می شود و تالش داشت کارخانه را ببندد و بيش از 
کارگران .  نفر از کارگران اين مرکز را بدونه ھيچ مزايائی اخراج کند

اعالم کردند از پای نخواھيم نشست تا حق خود را از کارفرما و 
ابتدا شکايت کارگران عليه کارفرما به اداره کار با .  ھمدستانش نگيريم

به نفع کارگران بود و قرار بود جملگى ابقا به "  ھئيت حل اختالف"رای 
اما کارفرما از اين رای سرباز .  کار شوند و حقوقھای معوقه پرداخت شود

زد و اعالم کرد پولی در دست ندارد و نمی تواند حقوق کارگران را 
 .پرداخت کند و کارگران را نگھدارد بلکه بايد کارخانه تعطيل شود

 

روابط عمومی  ،اداره کار ،کارگران پرريس کماکان در مقابل استانداری
مراجعه کرده و شکايت خود را به اين "  ديوان عدالت"کار و در نھايت به 

به کارگران حق داده و در "  ديوان عدالت"مارس  11امروز .  مرکز دادند
اين حکم ابقا به کار و پرداخت حقوقھای معوقه و اين دوران بالتکليفی را 

 .به نفع کارگران تصويب کرده است

 

کارگران از يک طرف خوشحال ھستند که به خواستھای خود رسيده اند و 
از طرف ديگر اين سوال و نگرانى را دارند که آيا کارفرما پاى اجراى 
اين حکم جديد ميرود که به زور مبارزه متحد تحميل شده است؟ کارگران 
موفقيت خود را به ھمديگر تبريک می گويند و براى واکنش احتمالى 

 . کارفرما خود را آماده ميکنند

 

ما پيروزى کارگران پرريس را صميمانه تبريک ميگوئيم و بر تقويت 
 .  اتحاد و يکدلى آنھا تا تحقق مادى مطالباتشان تاکيد داريم

٩١شماره   

آزادى بيقيد و شرط و فورى 
!کليه زندانيان سياسى  

 

منصور  ،رحيم بسحاق ،نجات دھلى
اسانلو، ابراھيم مددى، فرھاد حاج 

پدرام نصرالھى،  ،فرزاد کمانگر ،ميرزائى
 ،خالد اسدى ،سالم قادرى ،برھان سعيدى

... آزاد حسينى و  
 نقدی به مواضع وارونه رحمان حسين زاده

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ...در رابطه با جنبش کارگری
!کمک مالى کنيد  

 

 يک دنياى بھتر 
را بخوانيد و در توزيع و تکثير 

!آن بکوشيد  
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در اين مراسم كه با حضور 
نفر  20  ،فعالين حزب برگزار شد

. از زنان پناھجو شركت داشتند
مراسم با حضور زنان از 

در .  افغانستان و ايران برگزار شد
اين مراسم ابتدا به موضوعاتي 

مارس  8پيرامون تاريخچه 
پرداخته شد و سپس در ادامه پيام 
گرم سازمان آزادى زن به 

در .  مارس خوانده شد 8مناسبت 
ادامه مراسم پيام حزب اتحاد 

مارس  8كمونيم كارگرى در باره 
 . خوانده شد

 

مراسم با گفتگوى شرکت کنندگان 
مقايسه  ،پيرامون حقوق زنان

وضعيت زنان در كشورھاى 
سرمايه دارى و كشورھاى اسالم 

و  ،حقوق زنان در خانواده ،زده
ھمچنين اھداف سازمان آزادى 

ھمچنين در مورد .  زن ادامه يافت
وضعيت زنان در افغانستان و 
ايران در زمينه كار و پوشش 
. اسالمى بحث و تبادل نظر شد

ھمينطور در اين مراسم در مورد 
وضعيت وحشتناك زنان پناھجو 
در تركيه و حقوق آنھا به عنوان 

و در باره زنانى كه  ،يك پناھجو
مجبور ميشوند بنابر داليلى از 
كشورشان خارج شوند بحث 

 . صورت گرفت
 

در اين رابطه به پاى صحبت ھاى 
  :چند تن از اين زنان مينشينيم

 

زن :  مريم در اين رابطه ميگويد
. موجود ظريف و حساسي است

زن سر منشا زندگى و وجود 
ھميشه .  بى آزار است. انسان است

در صحنه مبارزات آزادى 
خواھانه بوده و صبور و پر تحمل 
در تمام  مسائل و مشكالت زندگى 

اما زن افغان ھيچ كس به .  است
او .  نظراتش اھميتى قائل نيست

فقط براى كلفتى و زايمان و بچه 
اجازه درس .  دارى استفاده ميشود

چون فرھنگ .  خواندن ندارد
كشور ما نميتواند رشد فكرى يك 

ھميشه فكر و عقل .  زن را ببيند
زن در برابر و نظر آنھا ناقص 

 

 
  ،وان ،ترکيه 

 مارس ٨گزارش 
 !بوده و اظھاراتش بى ارزش

 

فاطمه زن ديگرى در اين مراسم 
زن در افغانستان و كشورھاي :  ميگويد

اگر خوب .  اسالم زده مانند برده است
بردگى كند وظيفه اش را انجام داده 
است و اگر طبق رسوم و آداب خرافى 
عمل نكرد باعث سرافكندگى و 

 !شرمسارى خانواده است
 

اما به عقيده تمام زنانى كه در اين 
ھيچ تبعيضى :  مراسم حضور داشتند

. بين زن و مرد نبايد وجود داشته باشد
ھمانطور كه مبارزه تبعيض نژادى را 

نظام  ،داخل سطل زباله تاريخ انداخت
تبعيض جنسى و مردساالرى ھم را 

زنھا انسان اند ولى اين .  دور کى اندازد
نظام سرمايه دارى و ايدئولوژى اسالم 
است كه دست به دست ھم داده اند و 

 . براى زن ارزشى قائل نيستند
 

در ادامه در مورد وضعيت زنان 
. پناھجو در تركيه صحبت ھائى شد

ھمانطور كه ميدانيد در تركيه ھم زنان 
و كودكان مورد حمايت كميسارياى 
. پناھندگى سازمان ملل قرار نميگيرند

اين زنان به داليل مورد تھديد واقع 
شدن از طرف  خانواده ھايشان و خطر 

ھمچنين اعتراض به رژيم حاكم  ،مرگ
و فرياد آزاديخواھي از كشور خارج 

ولى در طول پروسه پناھندگى .  ميشوند
با مشكالتى از قبيل عدم پاسخگويى 

گاھى .  سازمان ملل روبرو ميشوند
شاھد حوادث تلخى براى اين زنان 
پناھجو از قبيل گرفتارى در باندھاى 

قتل و حوادث  ،تجاوز ،قاچاق انسان
زنان پناھجو معموال .  ديگرى بوديم

براى سير کردن شكم خود و 
فرزندانشان در مكانھاى ناامنى مشغول 

 .  به كار ھستند
 

در ادامه اين مراسم بر ايجاد گسترش 
روابط ميان زنان و تالش و گفتگوى 
بيشتر در زمينه حقوق زنان بحث و 

 . تبادل نظر شد
 

 مارس 8زنده باد 

 زنده باد سوسياليسم

٩١شماره   

٩صفحه   
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امروز از  ،بنا به خبر دريافتى
 ،ساعت دوازده ظھر در انديمشک

نيروھاى انتظامى به مردم حمله 
ور شدند و در ادامه درگيرھا 
. وضعيت بشدت بحرانى شده است

 ١٢الى  ١٠بنا به اخبار تاکنون 
نفر کشته شده اند و تعداد زيادى 

بيمارستان .  زخمى ھستند
انديمشک پر است و نيروھاى 
سرکوب وضعيت اضطرارى در 
شھر و تدابير امنيتى شديد 
پيرامون مراکز دولتى برقرار 

رفت و آمدھا در .  کرده اند
. بسيارى نقاط ممنوع است

نيروھاى ضد شورش از اھواز و 
شوش  و خرم آباد به طرف 

 .انديمشک سرازير ھستند

 

دراين شھر معموال بين دو طايفه 
درگيريھائى رخ ميدھد که به 
مسائل کھنه و ارتجاعى مربوط 

اين دو طايفه از ھديگر .  است
يکى از اينھا ايل سکوند .  کشته اند

امروز نيز ابتدا بگو مگوى .  است
ساده اى بين افراد اين دو طايفه 
که با ھم دشمنى دارند صورت 
ميگيرد که با دخالت مامورين کار 

ابتدا .  به تيراندازى ميکشد
مامورين رژيم اقدام به تيراندازى 

افراد دو طايفه نيز .  کردند
. ھمزمان با حکومت درگير ھستند

آنھا متقابال به گارد ويژه حمله 
شايع است که چند نفر .  کرده اند

توسط ماموران رژيم کشته شده 
دو سال پيش ھمين موقع از .  اند

سال يک درگيرى بين چند تا از 
جوانان شھر بوجود آمد که يکنفر 

پس از .  از طايفه سکوند کشته شد
اين واقعه درگيريھا در سطح شھر 
شروع شد و متعاقب آن مردم با 
نيروى انتظامى ھم درگير شدند و 
کيوسکھاى نيروى انتظامى را 

از دو سال پيش تاکنون .  آتش زدند
به تناوب اين طوايف ھم با ھم و 
ھم با نيروى انتظامى درگير 

امروز درگيريھا بسيار .  شدند

حزب از جوانان محروم .  شوند
انديمشک ميخواھد بجاى قاطى 
شدن و دنباله روى از درگيرى 
 ،طايفه ھا و کشتن ھمديگر

نيرويتان را عليه ارتجاع اسالمى 
و در دفاع از خواستھاى مستقل 
و آزاديخواھانه طبقه کارگر 

 .بميدان بياوريد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٧٨اسفند  ٢١ – ٢٠٠٩مارس  ١١

 

 : ضميمه

اطالعيه خبر درگيرى دو سال 
مرکز پيگيرد "پيش که توسط 

صادر شده  "سران رژيم اسالمى
 . است

 

روز  ،بنا به خبر دريافتى"
، 1385اسفند  13يکشنبه 

نيروھاى انتظامي در انديمشک 
به مردمى که )  استان خوزستان(

از تشيع جنازه يک جوان باز 
ميگشتند حمله کرده و تعدادى از 

سه روز .  آنان را مجروح کردند
پيش در يک درگيرى ميان چند 
جوان، يکي از آنھا به نام ابراھيم 

روز يکشنبه .  فتحي کشته ميشود
ساعت دو بعد از ظھر تشيع 

 تظاھرات ضد حکومتى و درگيرى در انديمشک
 نفر تاکنون کشته شده اند  ١٢الى  ١٠

 .شديد بود

 

 !مردم انديمشک

جنگ و کينه طايفه اى ارتجاعى 
است و رژيم اسالمى نيز به آن 

در ھمين ماه اخير آنھا .  دامن ميزند
اين کينه ھا را سرمايه مضحکه 

در عين .  انتخاباتى خود کرده اند
حال در شليک به مردم و ھر 
. اعتراضى يد طوالئى دارند

مخالفت با حکومت در خوزستان 
بحدى باالست که ھر دخالت دولت 
بالفاصله ھمه توجه ھا را متوجه 

در عين حال حکومت .  آنھا ميکند
" غائله"اين توجيه را پيدا ميکند که 

را آرام کند و به سرکوب وحشيانه 
 . و قتل عام مردم دست بزند

 

اين درگيريھا منفعتى به حال جنبش 
آزاديخواھانه مردم و حقوق و 
مطالبات برحق کارگران و 
پرستاران و جوانان محروم 
انديمشک و خوزستان ندارد و بايد 

کارگران و .  فورا حاشيه اى شود
پرستاران و جوانان پيشرو بايد 
فضاى شھر را به نفع اتحاد حول 
جنبش مطالباتى خودشان عوض 
کنند و آگاھانه براى حاشيه اى 
کردن اين تقابلھاى طايفه اى 

پتانسيل اعتراضى عليه .  بکوشند
حکومت اسالمى بايد حول 
خواستھاى برحق مردم و طبقه 
کارگر عليه سرمايه داران بکار 

قربانى اين جدالھاى .  گرفته شود
ارتجاعى و عشيره اى فقط مردم 
محروم ھستند و تنھا به سفت کردن 

 . بندھاى اختناق کمک ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
سرکوب و کشتار مردم بيدفاع 
انديمشک را قويا محکوم ميکند و 
به بازماندگان و خانواده ھاى آنھا 

عاملين کشتار مردم .  تسليت ميگويد
بايد معرفى و محاکمه و محکوم 

٩١شماره   
جنازه جوان جان باخته برگزار 

در بازگشت مردم عليه سران .  شد
. جمھورى اسالمي شعار مي دادند

بنا به گزارش رسيده، نيروھاى 
سرکوب رژيم به اين تظاھرات 
حمله کرده و با پرتاب بيش از 

گاز اشک آور به درون  200
جمعيت به دستگيرى گسترده ميان 

تعداد مجروحين .  مردم دست زدند
بيمارستان .  بسيار زياد است

انديمشک از پذيرش مجروحين 
خوددارى کرده و مجروحين به 
بيمارستان ھاى شوش و دزفول 

دو نفر از نيروھاى .  منتقل شده اند
. انتظامى نيز مجروح شده اند

گزارشھا حاکيست که پاسگاه 
نيروھاي انتظامى در شھر 
انديمشک به آتش کشيده شده و تا 

 10ارسال اين خبر يعني تا حدود 
شب ھنوز پاسگاه در حال سوختن 

ھزار  10رژيم حدود .  بوده است
نيروى ضد شورش از شھرھاى 
ديگر به انديمشک انتقال داده 

تا ساعت ارسال گزارش .  است
ھزار نفر در خيابان  25حدود 

بودند، و نيروھاى انتظامى 
نتوانسته بودند اعتراض مردم را 

مردم به سران رژيم .  خاموش کنند
عده اى نيز با .  ناسزا ميگفتند

کوکتل مولوتف به نيروھاى 
 ."انتظامى حمله ور شدند

 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 

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

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

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

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

  www.m-hekmat.com/ 

برنامه حزب ر ا بخوانيد يک دنياى بھتر   

!و بدست دوستانتان برسانيد  
! مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى استيک دنياى بھتر 

! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه استيک دنياى بھتر   


