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 ، سوسياليسم،آزادى
 !راه نجات مردم

 

از سوى اصالح طلبان     "  رفراندوم"اينروزها شعار کهنه     
که "  جنبش سبز "حکومتى و بيرون حکومتى موسوم به          

تاکتيکها و استراتژى شان به بن بست رسيده است مجددا            
جمهوريخواهان نيز به سياق گذشته شعار         .  طرح ميشود 

اما اين   .  را در اجتماعاتشان تکرار ميکنند        "  رفراندوم"
رفراندوم که امروز طرح ميشود همان رفراندومى نيست         

آن رفراندوم که از     .   طرح ميشد  ٧٨ تير   ١٨که در دوره     
رضا پهلوى تا جمهوريخواهان متفرقه و مجاهدين طرح           

 ظاهرا رفراندومى   ، و بعضا هنوز طرح ميکنند     ،ميکردند
مستقل از اينکه هر نيروئى       .  براى تعيين نظام بعدى بود      

 اين شعار راه    ،با چه مضمونى رفراندوم را طرح ميکرد       
اين سياست  .  حلى از باال براى حل بحران جستجو ميکرد        

صاف و ساده به اين دليل که خامنه اى عليه خودش                         
 تير  ١٨رفراندوم نميگذارد شکست خورد و با سرکوب            

 . اين شعار نيز به حاشيه رفت

 

امروز سران سبز حکومتى و هوادارانشان در خارج از            
مشخصه اين رفراندوم    .  رفراندوم ديگرى سخن ميگويند     

 با حفظ خامنه اى و       ،اينست که با حفظ جمهورى اسالمى      
 با مخالفت با اعتراض راديکال توده اى در                  ،ولى فقيه  
 قرار است معلوم شود نظر مردم راجع به                         ،خيابانها

چيست و آيا نتيجه آن را قبول دارند يا نه؟                  "  انتخابات"
اين پيشنهاد را ماهها قبل خاتمى طرح کرد و اخيرا                          
کروبى در بسته بندى ديگرى عنوان کرده است و قرار               

پايان داده   "  حاکميت شوراى نگهبان    "است طى آن به          
هاى شوراى نگهبان مانع            دخالت"بزعم کروبى      .  شود

 جمهوری و تشکيل       برگزاری يک انتخابات آزاد رياست      
يک مجلس خبرگان و شورای                   

  ،يادداشت سردبير

 اطالعيه حزب بمناسبت 

 روز جهانى زن

 در حاشيه مراسم خاکسپاری و يادبود يداهللا خسروشاهی
 

 !تشکالت مستقل کارگری راه رهايی کارگران نيست
 ٢٠صفحه آذر ماجدى                                                                           

  چه بايد کرد؟، مارس٨
 گفتگو با آذر ماجدى

 

 ٣صفحه 

٢صفحه   

ازرسى در          ، کارگران ايتکو پرس،سو قصد به منصور اسالو:   در صفحات ديگر    ايست ب
 دستمزدهاى ، اخراج در تراکتور سازى تبريز   ، کارگران تابلين تونل   ،منقطه ايران خودرو  

 .  و ستون آخر ...  ، نامه ها، شوراها، اخراج در ساز گستر،کارگران شيرين بخور تبريز

 ،مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد
 مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی

 

 ٩صفحه على جوادى                                                      

 

 ! نسخه وارونه پوپوليسم و خط سازش برای جنبش کارگری
 

 ١۴صفحه                                                                         کامران پايدار

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 بيانيه حقوق زن
 مصوب دفتر سياسى حزب 

 در حاشيه دستگيری عبدالمالک ريگی
 

  ١٠صفحه على جوادى                                                                          



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پيشنهاد ".  شود  اسالمی مستقل می   
 که ديگران هم              ،ديگر کروبى    

 اجازه     ،بارها تکرار کرده اند             
وزن هر   "تظاهرات براى تعيين        

گرايش و مشخص شدن اقليت و            
کروبى گفته       .  است"  اکثريت

خودشان امنيت اجتماع را تامين           
ميکنند و تضمين ميدهند اين                    
راهپيمائى با پرهيز از هرگونه             
 ! شعار ساختارشکن برگزار شود

 

 از پروپاگاند تا پرچم سفيد

اين پيشنهاد خاتمى و کروبى که            
چيزى جز ادامه طرح رفسنجانى        
و مجمع تشخيص مصلحت نظام          
براى محدوديت اختيارات شوراى     

 که البته بايد اين           ،نگهبان نيست  
 ،محدوديت را خامنه اى تائيد کند        

خاکريزى در مقابل جنبش                        
سرنگونى و تالشى ورشکسته              
ديگر براى بقاى نظام جنايتکار            

اينها قدم بقدم از         .  اسالمى است  
وحشت عزم سرنگونى طلبانه               
توده مردم معترض زير عباى               
خامنه اى ميخزند و در عين حال          
با لفاظى تبليغاتى تالش دارند به           
اردوى از هم پاشيده هوادارانشان       

کروبى و شرکا       .  دلگرمى بدهند   
خوب ميدانند که همين دو سه هفته       
پيش دولت احمدى نژاد را                         
برسميت شناختند و به سر واليت         
فقيه بعنوان يک رکن قانون                      

در ادامه اين   .  اساسى قسم خوردند  
" اسب تروا  "سياست با تاکتيک         

 بهمن خواستند قدرتشان را     ٢٢در  
در به سکوت کشاندن مردم نشان         

معضل اين جماعت اينست       .  دهند
که چرا خامنه اى همين را                         
برسميت نميشناسد و چرا سهم و           

را با نام       "  وزن گرايش ديگر      "
تمام .  خودش برسميت نميشناسد      

" مصادره جمعيت "جنجال تئورى   
و باالخره کروبى و       .  همين است  

خاتمى ميدانند که مجوز                              
اکثريت و  "راهپيمائى براى تعيين     

آنهائى .  حرف مفت است     "  اقليت
که کمر به سرنگونى اين نظام                

 با فرض معلوم شدن             ،بسته اند   
بودن جناح قديم چاقو        "  اکثريت"

 به خانه   ،کش و تازه اصالح طلب     

 

 راه ، سوسياليسم،آزادى
 ...نجات مردم 

آنها خواهان      .  شان نميروند     
سرنگونى کل اين نظام اند حتى       
اگر کروبى مانند خامنه اى قباله      

 ميليونى براى خود         ۵٠جعلى   
در ايران سوال برسر    .  جور کند 

روشهاى دمکراسى آخوندى و        
اقليت و   "اسالمى براى تعيين         

 برسر  ،دو جناح نيست  "  اکثريت
سرنگونى کل نظام با هر جناح        

و .  و دار و دسته اش است                 
باالخره کروبى نگفته است اگر       
فرضا خامنه اى عقل از سرش         
پريد و مجوز تظاهرات به                   
حضرات داد تا وزن جناح شان       
را براى سهمگيرى در قدرت           

 امنيت را چگونه         ،نشان بدهند  
تامين ميکنند و چگونه سرندادن     

را "  ساختارشکنانه"شعارهاى    
تضمين ميکنند؟ اگر مخالفين            
نظام آمدند و عليه نظام منحط            

 کروبى جز   ،اسالمى شعار دادند 
با روش خامنه اى و جز با                    
چاقوکشان امنيتى ميتواند                    

 جلويشان را بگيرد؟ 

 

رفراندوم با هر مضمونى که             
طرح شود شعارى پوچ و                     

اوال رفراندوم   .  ارتجاعى است  
محصول به فرجام رسيدن يک        
روند مبارزه سياسى زنده در            
جامعه است و نه تاکتيکى براى       

نفس مسئله    .  جلوگيرى از آن      
تغيير نظم موجود به هيچ                      

. رفراندومى گره نخورده است       
تغيير را نيروى خواهان تغيير         
با روشهاى انقالبى بوجود مى          

مردمى که عليه وضع          .  آورد
موجود به خيابان آمدند قانون و        
حکومت حافظ قانون را قبول            

قانون واقعى در                 .  ندارند
ايندوران تناسب قواى سياسى          

آن نيرو و جنبشى که در        .  است
 ،راس تحوالت قرار ميگيرد            

مشروعيت اش را نيز از همين        
پروسه ميگيرد و نه در خيمه             
شب بازى رفراندوم براى دامنه      

مردم .  اختيارات قاتلين حکومتى  
به رفراندومى نمى آيند که قرار      
است سکان اوضاع را دست              
جناحى از شکنجه گران و                   

١۴٠شماره   
شرکاى قتل و جنايت حکومت                     

اگر روزى مردم در       .  اسالمى دهند  
 آن         ،رفراندومى شرکت کنند                

رفراندوم براى مهر تائيد حقوقى               
زدن به يک پروسه سياسى واقعى            

. است که به فرجام رسيده است                   
معضل اين جماعت اينست که از               
يکسو معترفند که اوضاع از پالتفرم      

گذشته است و از        "  راى من کو؟    "
سوى ديگر ميخواهند زمان و تب              

" انتخابات"سياست را به روزهاى         
اين عملى نيست و                 .  برگردانند
شعار رفراندوم محصول        .  نميشود

اين وضعيت استيصال آميز اصالح       
 . طلبان حکومتى است

 

 راه نجات         ، سوسياليسم    ،آزادى"
 "مردم

اما حقيقت ساده اينست که اکثريت            
عظيم مردم جمهورى اسالمى                     

اين حکومت در بحران       .  نميخواهند
سرنگونى دست و پا ميزند و تشديد          
شکاف در باال و تشديد جنگ جناح           
هاى نظام اسالمى واکنشى به اين              
واقعيت بيرون حکومت و تالشى              

جناح .  براى حفظ و بقاى نظام است       
ها و باندهاى اسالمى در اين جدال            
بدون ترديد منافع سياسى و                            

سهم قدرت  .  اقتصادى روشنى دارند   
سياسى در کل حکومت اسالمى                 
معيارى براى تعيين سهم در منافع            

اما اقتصاد مشخصه   .  اقتصادى است 
و بيان کننده جدال فراکسيونهاى                

ريشه اين بحران   .  طبقه حاکمه نيست  
سياسى است و به بود و نبود رژيم             

 . اسالمى مربوط ميشود

 

و اگر مردم اين وضعيت را                           
 که نميخواهند و با قدرت      ،نميخواهند

 آنوقت تنها      ،به همه نشان داده اند          
راه منطبق با اميالشان نفى وضع               

نفى اختناق و ارتجاع      .  موجود است 
نفى فقر و    .  و آپارتايد اسالمى است     

نفى .  فالکت و گرسنگى است                 
 نفى ارگانهاى           ،حاکميت اسالمى     

متفرقه سرکوب و لفت و ليس                 
. اسالمى و انحالل همه آنان است        

نفى حاکميت و مناسبات                              
استثمارگرانه سرمايه دارى بر             
مقدرات زندگى حال و آينده                      

مردم آزادى         .  خويش است        
 ، برابرى ميخواهند              ،ميخواهند

حرمت و زندگى شايسته انسان              
ميخواهند و اينها با فرض                          
جمهورى اسالمى غير ممکن                

شرط اول هر نوع پيشروى      .  است
سرنگونى انقالبى اين حکومت             

. جنايت و تجاوز و فالکت است            
رفراندوم در هر بسته بندى                      
شعارى و سياستى براى قالب                 
زدن اعتراض مردم در                               
چهارچوبهاى سياست و افق                    
بخشهاى مختلف بورژوازى ايران    

ما در مقابل اين شعار                 .  است
 شعار؛      ،ارتجاعى و واپسگرا           

 راه نجات        ، سوسياليسم   ،آزادى"
اين شعار  .  را طرح ميکنيم  "  مردم

نه وعده رفراندوم ميدهد و نه                  
قرار است مردم را به بارگاه                   

اين شعار براى      .  خامنه اى ببرد     
تحقق اش بر نفى تماميت                            
جمهورى اسالمى و بر نفى                      
بنيادهاى نظم ارتجاعى سرمايه            
دارى از طريق يک انقالب                      

 . کارگرى تاکيد دارد
 

انقالب طبقه کارگر انقالبى براى        
نجات کارگران نيست بلکه                      

. انقالبى براى آزادى جامعه است       
طبقه کارگر آزاد نميشود مگر               
اينکه همراه با آزادى خود کل                 

 ،آزادى"لذا   .  جامعه را آزاد کند       
"  راه نجات مردم               ،سوسياليسم

شعارى واقعى براى تمام کسانى          
است که براى آزادى و برابرى             
بميدان آمده اند و تحقق آنرا در                
انقالب طبقه کارگر براى                          

 .  جستجو ميکنند،سوسياليسم
 

 راه  ، سوسياليسم ،آزادى"زنده باد    
 "! *نجات مردم

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک مالى کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing 
Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روز جهانى زن   :  يک دنياى بهتر  
تحوالت سياسى     .  در راه است        

اخير مهر و نشان قوى زنان را              
دراين وضعيت      .  برخود دارد     

 روز جهانى     ، به نظر شما      ،ويژه
زن در دنيا و مشخصا در ايران             

 چه ويژگيهائى بايد داشته باشد؟

  

 مارس يک روز        ٨  :آذر ماجدى  
مهم بين المللی در جنبش                             
آزاديخواهی، برابری طلبی و                

بايد کوشيد اين   .  سوسياليستی است 
 مارس را در اذهان زنده          ٨وجه  
در کشورهای مختلف، اين        .  کرد

روز گرامی داشته ميشود، ما بايد        
بکوشيم وجه راديکال آزدايخواهی    
و برابری طلبی اين روز را زنده         

تا آنجا که به ايران                         .  کنيم
 مارس عالوه بر          ٨بازميگردد،    

اين وجه و خصلت بين المللی،               
سی و  .  يک اهميت بومی نيز دارد    

يک سال پيش در اين روز يک              
جنبش گسترده و نوين آزادی زن         

اين جنبش در   .  در ايران متولد شد    
همان اولين روزهای به قدرت               
رسيدن جمهوری اسالمی به                   
خيابان آمد تا اعتراض خود را به         
قوانين اسالمی، بخصوص حجاب     

اين جنبش     .  اجباری اعالم کند        
موفق شد در اولين مرحله رژيم            

و از آن پس يک       .  را عقب بنشاند   
جنگ و مبارزه دائمی در اشکال          
فردی يا گروهی، در شکل                        
مقاومت يا تعرض ميان جنبش               
آزادی زن و رژيم اسالمی تداوم          

  .يافته است

 

جنبش آزادی زن يک دشمن                    
سرسخت و آشتی ناپذير رژيم                
اسالمی و جنبش اسالميستی                   

رژيم اسالمی از همان ابتدا      .  است
اين دشمن سرسخت را در مقابل           

سرکوب خشن، شالق،   .  خود يافت 
سنگسار، اعدام، تجاوز و شکنجه       
نتوانسته است اين جنبش را                      

و اکنون نزديک به       .  خاموش کند  
يک سال است که اين جنبش با                
قدرت و قاطعيت تحسين                             
برانگيزی در پيشاپيش خيزش              

 

  چه بايد کرد؟، مارس٨
 گفتگو با آذر ماجدى

مردم عليه رژيم اسالمی قرار                    
 مارس يک فرصت      ٨.  گرفته است 

بسيار مناسب برای نشان دادن                   
انزجار و نفرت مان نسبت به اين              

. رژيم جنايتکار و زن ستيز است             
خود را با     "  نه"در اين روز بايد          

قاطعيت هر چه بيشتری به اين                   
 .رژيم اعالم کنيم

 

 مارس در    ٨در بسياری از مراسم        
سطح بين المللی، همبستگی با                    
جنبش آزادی زن در ايران به يکی           
از تم های اصلی اين مراسم بدل                

جنبش آزادی زن در           .  شده است   
ايران از موقعيت و جايگاه بسيار             
بااليی نزد جنبش بين المللی حقوق          

 .زن برخوردار است

  

سياستها و       :  يک دنياى بهتر            
 مارس کدامند؟ در    ٨شعارهاى روز   

وضعيت امروز چه مسائلى براى            
پيشروى جنبش آزادى زن محورى        
و کليدى اند؟ حزب چه سياستى را           

 دنبال ميکند؟

  

مبارزه علنی و رو در      :  آذر ماجدى 
رو، البته با رعايت اصول امنيتی،          

. بايد در دستور مردم قرار گيرد               
 ماه است که مردم عليه اين       ٨اکنون  

رژيم اعالم جنگ علنی کرده اند و          
در جنگ تن به تن با اوباش اسالمی      
شجاعت و قهرمانی های بی نظيری      

 مارس   ٨.  را به نمايش گذاشته اند        
روز ما      .  يک روز مهم است               

. آزاديخواهان و برابری طلبان است    
روز نفی و نه به جمهوری اسالمی         

بايد بکوشيم در هر جايی که         .  است
مقدور است تظاهرات و مراسم                 

.  مارس را برپا داريم     ٨گراميداشت  
نه به     "،     "ستم بر زن موقوف            "

نه به آپارتايد     "و   "  حجاب اسالمی  
شعارهای اصلی ما در اين       "  جنسی

 .روز است

 

بايد از پيش به استقبال اين روز                  
شعار نويسی بر ديوارها يک      .  رفت

حکومت ضد زن   .  "روش مهم است  

١۴٠شماره   
بايد به يک      "  سرنگون، سرنگون  

شعار اصلی و مهم نه فقط در اين           
روز، بلکه در جنبش آزاديخواهانه      

. مردم عليه رژيم اسالمی بدل شود      
اکنون از جانب رژيم اسالمی و              
نيروهای اصالح طلب حکومتی و      

اسالمی تالش ميشود که           –ملی   
جنبش آزادی زن را به چانه زنی           
در داالن های مجلس و                                  

اين روزها    .  قانونگذاری بکشانند   
رژيم اليحه خانواده اسالمی را به         

اين يک    .  تصويب رسانده است       
ترفند برای منحرف کردن اذهان          
از مبارزه در خيابان و رو در رو          
با رژيم و کشاندن آن به چانه زدن          

. های حقوقی و پيش پا افتاده است         
اسالمی اين تاکتيک      –جنبش ملی    

را اتخاذ کرده است و به اعتراض         
و بحث حول اليحه خانواده                        

اين .  اسالمی مشغول شده است           
يک .  يک انحراف تاکتيکی است       

ايستگاه توقف جديد در مقابل                    
جنبش اعتراضی و راديکال مردم       

 .عليه رژيم اسالمی است

 

اکنون خيزش مردم و جنبش                     
آزاديخواهانه مردم از اين بسيار            
پيشرفته تر است که بخواهد سر             
اين اليحه ارتجاعی به چانه زنی            

به التماس و استغاثه به              .  بنشيند
درگاه ايادی رژيم در مجلس                     
اسالمی برود و از آنها طلب کند             
که اجازه همسر اول را برای                    
اختيار همسر بعدی در قانون حفظ        

اکنون مردم دارند در                   .  کنند
خيابانها با صدای رسا فرياد                      

جمهوری اسالمی           :  "ميزنند
خامنه ای   !"  "نميخوايم، نميخوايم  

دارند !"  بدونه بزودی سرنگونه       
عکس های خامنه ای و خمينی را          
پاره و لگد مال ميکنند، قران آتش          
ميزنند، در چنين شرايطی چانه              
زدن بر سر اين اليحه برای اين              
خواست های پيش پا افتاده بمعنای        
عقب کشيدن جنبش آزادی زن                 

اکنون مساله بر سر                    .  است
سرنگونی جمهوری اسالمی و               
الغای کليه قوانين ضد زن اسالمی       

 ٨اين حقيقت را بايد در                .  است
 .مارس با صدای رسا اعالم کنيم

  

 تشکل يک نياز و   :يک دنياى بهتر 
سوال امروز جامعه و زنان مبارز       

از نظر شما چه    .  و آزاديخواه است  
بايد کرد؟ چه الگوهائى را براى             

متشکل شدن زنان پيشنهاد                    
 ميکنيد؟

  

 تشکل يکی از              :آذر ماجدى    
مهمترين مسائل امروز جنبش           

. آزاديخواهانه مردم است                     
مبارزات مردم بدون تشکل با            
مشکالت و مشقات  بسيار                     

متشکل .  بيشتری مواجه است        
شدن مردم چه در تشکالت توده        
ای مانند شوراها و چه در حزب       
سياسی، حزب اتحاد کمونيسم            
کارگری، يک اصل مهم و                    
فوری شرايط خطير امروز                 

فراخوان حزب به    .  جامعه است 
مردم ايجاد شوراها در محيط             

تشکيل .  کار و محل زيست است     
شورای سرخ ها يک آلترناتيو           
بسيار مهم است که ميتواند قطب      
آزاديخواهی و برابری طلبی،            
قطب سرنگونی طلب جامعه را،     

. بويژه جوانان را بخود جلب کند     
در رابطه با جنبش آزادی زن             
نيز شورا وشورای سرخ ها                 
ظروف بسيار مناسب تشکل و           

  .تشکل يابی است

 

بعالوه تشکيل سازمان آزادی            
زن در محيط زيست يا در                      
مدارس و دانشگاه ها يک روش        
بسيار مناسب جلب و گرد                      
آوردن فعالين و مدافعين                         
راديکال حقوق زن در جامعه             

ما توصيه ميکنيم که               .  است
فعالين آزادی زن برای ساختن          
سازمان آزادی زن و اعالم                  
علنی آن، بمحض آنکه شرايط           
را مساعد تشخيص ميدهند،                 

روشن است   .  سريعا اقدام کنند     
که حزب همه افراد کمونيست و        
راديکال را به پيوستن به حزب         
اتحاد کمونيسم کارگری دعوت        

جای هر انسان                    .  ميکند
کمونيست، 

۴صفحه   
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هر آزاديخواهی که خواهان                    
آزادی بدون قيد و شرط و برابری       
واقعی، يعنی برابری اقتصادی و        
اجتماعی مردم است، در حزب             

  .اتحاد کمونيسم کارگری است

 

بعالوه، آنجا که امر آزادی زن               
امر فعالين معينی را تشکيل                     
ميدهد، سازمان آزادی زن ظرف        

فراخوان ما   .  بسيار مناسبی است    
سازمان :  به اين فعالين چنين است     

آزادی زن را در محل خود، در             
محيط کار و تحصيل خود تشکيل         
دهيد، با ما تماس بگيريد و در                 
اولين فرصت مناسب اين سازمان      

ما بايد  .  را بطور علنی اعالم کنيد     
متشکل شويم و متشکل و متحد به        
جنگ اين رژيم سرکوبگر و                   

تشکل يک سالح   .  جنايتکار برويم 
مهم مبارزه ما وشرط پيروزی              

  .است

  

 سازمان آزادى     :يک دنياى بهتر    
زن و ابتکار فمينيستى اروپا                    

 مارس برگزارى يک      ٨بمناسبت  
کنفرانس بين المللى را در                         

. گوتنبرگ سوئد تدارک ديده است     
اين کنفرانس ميخواهد به چه                   
مسئله اى در شرايط امروز                      

 بپردازد و چه فراخوانى دارد؟

  

 سازمان آزادی زن         :آذر ماجدى  
 مارس را با       ٨از زمان تاسيس،       

سازماندهی کنفرانس ها گرامی           
پيش از تشکيل           .  داشته است     

سازمان آزادی زن در سال                       
، ما در قالب نشريه مدوسا        ٢٠٠٢

 مارس را گرامی ميداشته ايم و         ٨
با تشکيل کنفرانس های متعدد                
ميکوشيديم مساله زن و امر                     
رهايی زن را مورد بررسی قرار       

ملزومات آزادی زن و              .  دهيم
سازمان .  موانع آنرا بررسی کنيم      

آزادی زن موفق شده است جايگاه       
بسيار معتبر و بااليی در جنبش             

. بين المللی حقوق زن بدست آورد      
ما اکنون بطور مشخص سه سال         
است که با سازماندهی کنفرانس           

 

 ... چه بايد کرد ، مارس٨
 

های بين المللی بر مساله آزادی زن        
در .  و سکوالريسم متمرکز شده ايم       

 نيز در کشور    ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨سال  
سوئد کنفرانس های بين المللی                   
سازمان داديم که بسيار موفق بود و        

خبر و گزارشات آن وسيعا انعکاس       
 .يافت

 

امسال بر مبنای موفقيت های سال           
های گذشته و همچنين کنفرانس                 
هايی که در همکاری با ابتکار                   
فمينستی اروپا سازمان داده شده               
است، آخرين آنها در کشور مقدونيه       
بود، تصميم گرفتيم که ابعاد اين                 

ما .  فعاليت را گسترده تر کنيم                 
امسال دو ميهمان مهم در کنفرانس          

نوال السعداوی، نويسنده   .  مان داريم 
و فعال قديمی و سرشناس حقوق               
زن از مصر بعنوان ميهمان                         

. افتخاری کنفرانس دعوت شده است    
 سال مبارزه    ۶٠اين انسان بيش از       

خستگی ناپذير برای حقوق زن و             
ايجاد جامعه ای آزادتر، برابر تر و         

بايد .  عادالنه تر پشت خود دارد             
چنين انسان ها و فعاليت هايی را               

ماللی جويا يک فعال      .  ارج گذاشت 
وی يک زن      .  کامال متفاوتی است     

جوان و شجاع است که در                             
افغانستان در مقابل شيوخ مرتجع            
اسالمی حکومت افغانستان ايستاده        

ماللی بعنوان نماينده يک             .  است
نسل جوان مدافع حقوق زن و عليه          
حکومت ارتجاع و مذهبی اسالمی         

١۴٠شماره   
  .در کنفرانس ما شرکت دارد

 

ما کوشيده ايم فعالين متعددی را از       
کشورها و نسل های مختلف گرد           
آوريم و بر هدف مشترک تاکيد               
کنيم، با مبارزه زنان برای آزادی         
و برابری در سراسر جهان اعالم         

بکوشيم به يک        .  همبستگی کنيم   
جنبش بين المللی برای آزادی زن         

. و سکوالريسم دامن بزنيم                        
همبستگی با جنبش آزادی زن در          

ايران در اين شرايط سخت و                    
. خطير يک تم ديگر کنفرانس است   

سازمان آزادی زن خواهد کوشيد          
مبارزات مردم ايران و بويژه                  

زنان در ايران را در کنفرانس           
منعکس کند و شجاعت تحسين          
برانگيز آنها را به نمايش                       

جلب همبستگی فعال        .  درآورد
آزاديخواهان و برابری طلبان           
در سطح بين المللی نسبت به               
جنبش آزاديخوهانه مردم عليه           
رژيم اسالمی يکی از اهداف ما        

اين .  در ماه های اخير بوده است     
کنفرانس يک واقعه تاريخی و           

در اين       .  بياد ماندنی است            
. کنفرانس تاريخ ساخته ميشود          

اميدواريم بتوانيم فعاليت بسيار         
نزديکتر و فشرده تری را ميان          
اين فعالين مختلف و جنبش هايی      

  .که نمايندگی ميکنند ايجاد کنيم

 

من در اينجا از اين فرصت                   
استفاده ميکنم و از تمام                            
عالقمندان به امر آزادی زن                
دعوت ميکنم که در صورت               
امکان در اين کنفرانس شرکت          

و با حضور خود کنفرانس      .  کنند
در .  را پرشورتر و پربارتر کنند    

طول کنفرانس فرصت بسياری        
برای بحث در سالن فراهم                    

دوستان شرکت      .  خواهد بود     
کننده ميتوانند  نظرات خود را            
در اين موقعيت ها طرح کرده و        

  *.به اطالع ديگران برسانند

 

 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش کمونيسم                          
کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى است که                   
بايد با برچيدن نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعيض سرمايه                     

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و . دارى برقرار گردد
جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان          

برابرى .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد                                
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،                           

برابرى نه فقط در        .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است               
حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از امکانات و                        
مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر، برابرى افراد در                 
جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى، برابرى نه فقط در محضر           
. قوانين، بلکه در مناسبات مادى متقابل انسان ها با يکديگر                      

برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و   
استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى        
جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به طبقات                        

جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه          .  امکان پذير ميشود   
 .اى برابر و آزاد باشد
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مردساالرى و زن ستيزى يکى            
از وجوه تاريک و شرم آور                     

رهايى زن و    .  جامعه بشرى است   
برابرى زن و مرد يک آرمان                 

. تاريخى و قديمى بشريت است            
تاريخ شاهد جنبش هاى وسيع                 

 .براى آزادى زن بوده است

      

تبعيض عليه زنان خاص ايران             
تحت حاکميت جمهورى اسالمى         

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

ولى در ايران تحت حاکميت                    
جمهورى اسالمى ستمکشى زن           

. ابعادى هولناک بخود گرفته است     
جمهورى اسالمى از بدو                           
حاکميتش با شالق و ترور و                    
شکنجه به حقوق زنان يورش                 

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

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

 .است

      

از همان ابتداى حيات جمهورى           
اسالمى يک مبارزه بالانقطاع و          
راديکال عليه اين بردگى جنسى و       
زن ستيزى عريان تولد يافته                   

مبارزه عليه ستمکشى زن       .  است
بمثابه يک رکن مهم مبارزه                     
اجتماعى، سياسى و فرهنگى در          

. جامعه برسميت شناخته شده است    
هم اکنون يک جنبش وسيع، پر              
قدرت و بالنده براى دفاع از                     

طى .  حقوق زنان در جريان است      
دو دهه گذشته اين جنبش از فراز         
و نشيب هاى بسيارى عبور کرده        
است و اکنون با صدايى رسا                   
خواست آزادى زن را در                           
مبارزات مردم عليه جمهورى              

 

 

 بيانيه حقوق زنان
اسالمى و براى آزادى و برابرى              

جنبش .  طنين انداز کرده است               
آزادى زن جنبشى راديکال و ضد            

 .اسالمى است

      

جنبش براى آزادى زن در ايران به         
يمن مبارزات خستگى ناپذير،                    
دخالت گسترده و نفوذ و تاثير                      
کمونيسم کارگرى هر روز                           

. راديکالتر و منسجم تر ميشود                  
کمونيسم کارگرى تالش هاى                      

اسالمى در    -جريانات راست و ملى    
به سازش کشيدن جنبش آزادى زن          
و در کند کردن راديکاليسم اين                   

. جنبش را افشاء و طرد نموده است        
کمونيسم کارگرى در پيوند عميق            
خود با جنبش آزادى زن خواستها و        
آمال آن را گسترش داده و تعميق               

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

جنبش آزادى زن امروز   . کرده است 
از ارکان مهم مبارزه براى                           
 .سرنگونى جمهورى اسالمى است

      

رهايى زن و برابرى کامل زن و              
مرد در گرو سرنگونى جمهورى            
اسالمى، لغو مناسبات سرمايه                   
دارانه و برقرارى جمهورى                       

امرى که حزب    .  سوسياليستى است 
اتحاد کمونيسم کارگرى براى آن              

 .مبارزه ميکند

      

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

رئوس قوانين و اقداماتى که       .  ميکند
بايد هم اکنون بفوريت براى شروع        
رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد          

 :عبارت است از

      

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

      

١۴٠شماره   
 تامين فورى برابرى کامل زن        -٢

و مرد در شرکت در حيات سياسى       
حق بى  .  جامعه در سطوح مختلف    

قيد و شرط زنان به شرکت در                  
انتخابات در کليه سطوح و احراز         
و تصدى هر پست و مقام، اعم از           

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

 .ميکند

      

 لغو کامل آپارتايد جنسى،                -٣
ممنوعيت هرنوع جداسازى و                

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

 .معاشرت

      

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

ممنوعيت هرنوع     .  انتخاب خود    
اجبار و اعمال فشار از جانب هر          
فرد و مرجعى بر افراد در امر                
انتخاب همسر، زندگى مشترک و         

 .جدايى

      

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

لغو امتيازات مرد بعنوان     .  خانواده
و برقرارى    "  سرپرست خانواده  "

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

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

. ممنوعيت تعدد زوجات     .  خانواده
لغو کليه تعهدات   .  ممنوعيت صيغه 

انقياد آور زن به شوهر در شرع و        
ممنوعيت برقرارى     .  سنن کهنه    

رابطه جنسى توسط شوهر با زن          
بدون تمايل او ولو بدون اعمال                

اينگونه موارد بايد در          .  خشونت
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز      
جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و      

ممنوعيت .  محاکمه قرار بگيرند       
تحميل کارخانگى و يا وظايف                
ويژه خانه دارانه به زن در                         

اعمال مجازات سنگين        .  خانواده
براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب       
آزادى، تحقير و خشونت عليه                 

 .زنان و دختران در خانواده

      

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

 .اند

      

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

شمول يکسان قوانين کار و       .  اى
بيمه هاى اجتماعى بر زن و                 

. مرد بدون هيچ نوع تبعيض               
مزد برابر در ازاء کار مشابه             

لغو هر   .  براى زنان و مردان        
نوع محدوديت بر تصدى                      
مشاغل و حرفه هاى مختلف               

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

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

 هفته مرخصى   ١٦.  در محل کار  
دوران باردارى و زايمان و                 
يکسال مرخصى براى نگهدارى    
نوزاد با پرداخت حقوق که بايد          
با توافق طرفين توسط زن و                
شوهر هر دو مورد استفاده قرار      

تشکيل هيات هاى               .  بگيرد
بازرسى و کنترل، با وظيفه                 
نظارت بر اجراى تعهدات فوق        

 .توسط بنگاه ها

      

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

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

 .حرفه اى تخطى کنند

      
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ايجاد موسسات و نهادها و فراهم          
کردن رايگان تسهيالتى نظير                
شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها           

تربيتى   -هاى تفريحى           و کلوب   
کودکان در سطح محلى که، با                
توجه به فشار يکجانبه کار خانگى      
و نگهدارى از فرزندان بر زنان           
در شرايط کنونى، ورود زنان به         
فعاليت اقتصادى و سياسى و                   
فرهنگى در خارج خانواده را                

 .تسهيل ميکند

      

 لغو کليه قوانين و مقررات و          -٨
راه و رسم هاى دست و پاگير و              
عقب مانده اخالقى، فرهنگى و              
ناموسى که نافى استقالل و اراده          
مستقل زن و شخصيت او بعنوان         
يک شهروند متساوى الحقوق در         

لغو هر نوع              .  جامعه است      
محدوديت بر حق سفر و نقل                    
مکان زنان، اعم از مجرد و                     
متاهل، در داخل و خارج کشور،         

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

ممنوعيت هر    .  و محدود ميکند       
نوع جداسازى زنان و مردان در          
موسسات و مجامع و اجتماعات و       

. معابر و وسائل نقليه عمومى                
آموزش و پرورش مختلط در تمام       

ممنوعيت استفاده از            .  سطوح
عناوينى نظير دوشيزه، بانو،                 
خواهر و هر لقبى که زن را به                
اعتبار موقعيتش در قبال مرد                 
تعريف ميکند، در مکاتبات و                 
مکالمات رسمى توسط مقامات و         
نهادها و بنگاه هاى دولتى و                     

ممنوعيت هر نوع         .  خصوصى
دخالت از جانب هر مرجعى اعم          
از بستگان و اطرافيان يا نهادها و        
مراجع رسمى در زندگى                           
خصوصى و روابط شخصى و             

 

 

 ...بيانيه حقوق زنان 
ممنوعيت .  عاطفى و جنسى زنان         

هر نوع برخورد تحقيرآميز،                      
مردساالرانه، پدرساالرانه و نابرابر    
با زنان در نهادها و موسسات                      

ممنوعيت قيد جنسيت در      .  اجتماعى
حذف کليه      .  آگهى هاى شغلى           

آميز    اشارات تبعيض آميز و تحقير        
نسبت به زنان از کتب و منابع                     
درسى و متقابال گنجاندن مواد                    
درسى الزم براى تفهيم برابرى زن        
و مرد و نقد اشکال مختلف                            

ايجاد .  ستمکشى زن در جامعه              
نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و       
واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به       
موارد آزار و تبعيض نسبت به                   

 .زنان

      

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

ممنوعيت هرنوع    .  اماکن عمومى   
تبعيض و يا اعمال محدوديت بر               

 .مبناى پوشش و لباس مردم

      

 تالش فشرده و مستقيم                      -١٠
نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه       
با فرهنگ مردساالرانه و ضد زن           

تشويق و تقويت نهادهاى    .  در جامعه 
غير دولتى معطوف به کسب و                  

 .تثبيت برابرى زن و مرد

      

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

 .خواهد کرد
 

 دفتر سياسی  مصوب 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

١۴٠شماره   
 

 برابرى زن و مرد،
 ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت

 
در .  تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است                 

بخش اعظم کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا از همان                          
حقوق و آزادى هاى محدود و محقرى هم که مردان از آن                           

در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب       .  برخوردارند محروم است  
افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذهب و سنت هاى کهنه بر                       
نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است،                              
ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکارترين و                        

در کشورهاى پيشرفته تر    .  زمخت ترين اشکال خودنمايى ميکند    
و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبش هاى مدافع                   
حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى                
على الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن                               
همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ها و                    
باورهاى مردساالرانه جارى در جامعه، عمال از جهات بسيار               

 .مورد تبعيض و ستم قرار دارد
 

. نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست               
اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل     
بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر                 

ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نه در           .  بدل کرده است  
افکار کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى نظام ها و جوامع                              
منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در                       

نظامى .  جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است        
که به تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک                       
عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه                  

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

 . است
 

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

 .نشيند
 

  برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،“يک دنياى بهتر”از 

 حکومت ضد زن
! نميخوايم،نميخوايم  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارس، روز جهانی      ٨در آستانه    
اکنون يک قرن    .  زن، قرار داريم   

 مارس در سطح جهان      ٨است که   
به روز آزاديخواهی، برابری                
طلبی و عدالت جويی بدل شده                

 مارس،    ٨در ايران نيز          .  است
عليرغم سرکوب خشن رژيم                  
اسالمی و تالش های مذبوحانه             

اسالمی برای تغيير     –گرايش ملی  
روز زن در ايران، بعنوان روز           
آزاديخواهی و برابری طلبی به            

برای جنبش    .  ثبت رسيده است       
 مارس هم    ٨آزادی زن در ايران       

تاريخی   –بعد و خصلتی جهانی         
دارد و هم روز عروج جنبش                  
نوين آزادی زن در ابعادی توده            

بدنبال .    ای در ايران است               
اعتراض توده ای و گسترده زنان        

 ٨به رژيم نوپای اسالمی در                   
، اين روز در                ١٣۵٧مارس      

جامعه ايران يک ويژگی منحصر      
قدرت گيری اين    .  بفرد يافته است   

نظام زن ستيز از همان روز                    
نخست به يک تنش و جنگ دائمی       
بعضا آشکار و بعضا پنهان بر               
سر آزادی زن و موقعيت زن در           

 .جامعه شکل داد

 

مهر اين جنگ و تضاد آشتی                    
ناپذير بر تمامی پيکره رژيم                    

جمهوری .  اسالمی خورده است      
اسالمی در مقابله با جنبش آزادی        
زن در ايران، در سرکوب                        
خواست ها و اميال آزاديخواهانه         
و برابری طلبانه زنان، هر روز          
بيش از پيش با خصلت زن ستيز           
اسالمی خود معرفه جهان شده               

حجاب اسالمی بعنوان            .  است
بيرق اين نظام و جنبش                                
اسالميستی که توسط اين رژيم              
شکل و حيات نوين يافت، و                      
آپارتايد جنسی بعنوان رکن اصلی      
نظام اسالمی در تاريخ و انظار             

جنگ .  جهانيان به ثبت رسيد              
جنبش آزادی زن با رژيم و جنبش       
اسالمی به يکی از مهمترين تضاد      
های اجتماعی، سياسی و فرهنگی      

 

  مارس٨بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمناسبت 
 

  مارس جبهه ديگری از جنگ عليه رژيم اسالمی٨
 جنبش آزادی زن و انقالب زنانه

 .سی سال اخير بدل شده است

 

در شرايط کنونی، اين جنگ وارد           
خطير ترين و حساس ترين لحظات        

خيزش عظيم  .  تاريخ خود شده است    
 ماه  ٨مردم عليه رژيم اسالمی در          

اخير سرنوشت جمهوری اسالمی          
را وارد آخرين مراحل حيات خود           

در اين نبرد آخرين،          .  کرده است   
زنان و جنبش آزادی زن در                         

اين .  پيشاپيش صف حرکت ميکنند       
واقعيت و برجستگی بسيار بارزی         
که خواست آزادی زن در جنبش               
مردم عليه رژيم اسالمی برخوردار      
است، مهر جنبش آزادی زن را بر           

از .  خيزش مردم ايران کوبيده است     
اين رو است که ما اعالم ميکنيم،              

انقالب آتی ايران ميتواند يک                   "
  ".انقالب زنانه باشد

 

جنبش آزادی زن با قدرت و                          
قاطعيت برای آزادی و برابری                 

خواست اصلی اين جنبش       .  ميجنگد
آزادی و برابری کامل اجتماعی و           
واقعی و الغاء نظام زن ستيز، کليه          
قوانين ضد زن و تبعيضات سياسی،      
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی                 

دستيابی به اين خواست                .  است
مستلزم سرنگونی کامل رژيم                     
اسالمی و ساختن جامعه ای آزاد،            
برابر و مرفه بر ويرانه های آن                 

اين يک حقيقت مسلم است که      .  است
تا زمانيکه اين رژيم بر مسند قدرت        
نشسته، زنان قادر نخواهند بود يک        
سر سوزن از مطالبات و خواست            

سرنگونی .  هايشان را متحقق کنند       
رژيم اسالمی پيش شرط و شرط               
الزم دستيابی به هر ميزان آزادی و        

 .برابری است

 

در تالش برای منحرف کردن                    
جنبش آزادی زن، رژيم اسالمی و          

اسالمی مذبوحانه     –جريانات ملی     
ميکوشند، توجه را به مطالبات                  
ناچيز حقوقی و تغيير قوانين                        

١۴٠شماره   

بايد دريافت که         .  معطوف کنند    
اکنون زمان چانه زدن در کريدور       

. های قانونی و مطالباتی نيست              
اکنون زمان جنگ و نبرد با اين              
رژيم تا مغز استخوان زن ستيز و          

قبل از هر چيز         .  ارتجاعی است  
و .  بايد اين رژيم را به زير کشيد           

 مارس   ٨از اين رو است که در             
حکومت زن ستيز       ":  بايد فرياد   

 در گوشه و     "سرنگون، سرنگون 
نه به   ".  کنار جامعه بصدا درآيد       

نه به آپارتايد   "و  "  حجاب اسالمی 
 دو شعار اساسی جنبش            "جنسی

آزادی زن و جنبش آزاديخواهانه          
 مارس بايد با      ٨روز  .  مردم است 

اين شعارها يک بار ديگر رعشه           
مرگ بر اندام رژيم اسالمی                      

 .بياندازيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تمام      
زنان و مردان آزاديخواه را                       

 مارس را به    ٨فراميخواند که روز  
يک روز باشکوه مبارزه عليه                 

. رژيم زن ستيز اسالمی بدل کنند         
در اين روز بايد محکم و قاطعانه           
فرياد برآوريم که حجاب اسالمی و      
آپارتايد جنسی نشان بردگی زن و         
در بند بودن جامعه است و ما اين           

دو سمبل و ابزار عقب ماندگی           
و بردگی را بدور خواهيم                      

در اين روز بايد عزم         .  انداخت
خود را به سرنگون کردن رژيم       

حکومت "اسالمی با اعالم شعار     
" ضد زن سرنگون، سرنگون          
 . صريح و روشن اعالم نمائيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری           
برای آزادی و برابری کامل و           

. واقعی زنان مبارزه ميکند                  
حزب مطالبات زنان در کليه               
عرصه های سياسی، اقتصادی،      
اجتماعی و فرهنگی را در                    
برنامه و بيانيه خود فرموله و             

مبارزه ما برای   .  بيان کرده است  
سرنگونی رژيم اسالمی و                    
برقراری جمهوری سوسياليستی    
در عين حال مبارزه ای است              
برای ايجاد جامعه ای که زن و           
مرد در آزادی و برابری کامل           

به .  و واقعی زندگی ميکنند              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری           

 !بپيونديد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ فوريه ٢۴ - ١٣٨٨ اسفند ۵

 

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 

 
 
 

 

www.wupiran.org 
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سازمان آزادی زن و ابتکار                
فمينيستی اروپا بمنظور                         
بزرگداشت روز جهانی زن،              

 يک     ٢٠١٠ مارس          ۶شنبه      
کنفرانس بين المللی در شهر                
 . گوتنبرگ، سوئد برگزار ميکنند

 
 : تم اين کنفرانس

 
نقش اساسی سکوالريسم در             
مبارزات زنان برای برابری،            
امنيت، و در مبارزه عليه                      

 .خشونت نسبت به زنان است
 

در مقابله با عقب گرد هايی که           
بر حقوق و موقعيت زنان تحميل      
شده، زنان بايد متحدانه اعالم             

و برای  "  ديگر بس است   :  "کنند
 مارس   ۶تغيير جهان کنفرانس        

 دگر بار بر اين مسائل             ٢٠١٠
مهم و اساسی تمرکز خواهد                 
کرد، با زنان در سراسر جهان           
در مبارزه شان برای آزادی،             
برابری، امنيت و عليه خشونت        

 . اعالم همبستگی خواهد کرد

 
اين کنفرانس همچنين حمايت و         
پشتيبانی خود را از زنان در                
ايران  در مبارزه رو در رو با            
يکی از زن ستيز ترين نظام                 
های دوران معاصر، در اين               
روزهای سخت و هيجان انگيز         

 . اعالم ميکند
   
سخنرانانی که تاکنون                     

شرکت شان قطعيت يافته               
 :است
 

 نويسنده و فعال     نوال السعداوی، 
سرشناس و قديمی حقوق زن از        
مصر مهمان افتخاری اين                     

 .کنفرانس خواهد بود
 

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت 

فعال سرشناس       ماللی جويا،             
حقوق زن و عضو لويا جرگه،              

 افغانستان
 

، گودرون تيبه تيبرگ                                 
ژورناليست، مسئول زنان برای          

 صلح، سوئد
 

، رئيس انجمن حق       ماريا رشيدی  
زن و عضو هيات مديره شبکه              
عليه خشونت های ناموسی،                   

 ايران -سوئد

 نويسنده، رئيس            آذر ماجدی،      
سازمان آزادی زن، عضو کميته         
هماهنگ کننده ابتکار فمينيستی           

 ايران -اروپا انگلستان 
 

، حقوقدان، فعال   کريس مک کرلی  
در عرصه کمک به زنانی که                
مورد خشونت ناموسی و                          
 خانوادگی قرار دارند، انگلستان

 
، حقوقدان در امور       ماريا گوامان  

 حقوق مهاجرت، سوئد
 

، رئيس آنتيکو و عضو   گيونر نبيو 
کميته هماهنگ کننده ابتکار                    

 فمينيستی اروپا، مقدونيه   

١۴٠شماره   

، رئيس ابتکار    ليلين هالس فرنچ   
 فمينيستی اروپا، فرانسه

 
 بنيانگذار     ماريان هلی لوکاچ،        

زنانی که تحت قوانين اسالمی         "
و هماهنگ کننده   "  زندگی ميکنند 

سکوالريسم امر زنان است،                
  الجزاير –فرانسه 

 
، عضو               نينا سنکاری             

هماهنگ کننده ابتکار فمنيستی    

 لهستان  -

  
: زمان کنفرانس

 مارس   ۶شنبه 
از ساعت   2010
   19.30 تا 13

  

موزۀ قديمی شهر : مکان
 گوتنبرگ، 

 

6: Mars, Göteborgs 

Stadsmuseum 
Norra Hamngatan 12 

Tid: Kl. 13.00 till 19.30 

 

روز جمعه  :  مصاحبه مطبوعاتی 
 بعد از ظهر      ٢ مارس ساعت      ۵

يک کنفرانس مطبوعاتی در                
  :محل زير برگزار ميشود

 

Medusahuset,   
Viktoriahuset samlingssal, 
 Linnégatan 21 B, 

 413 04 Göteborg 
 

 

عالقمندان شرکت به کنفرانس لطفا       
با شهال نوری يا آذر ماجدی تماس           

 .بگيرند

Majedi.azar@gmail.com  

wlshahla.n@gmail.com  

                                         

www.womensliberation.net  
 www.azadizan.net 

www.medusahuset.se 

 Tel. 0046 737262622  

! آزادى زن معيار آزادى جامعه است  

 برابرى بيقيد و شرط زن و مرد 
!در تمام شئون اجتماعى  
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.  نزديک ميشويم  ٨٨به پايان سال     
مساله تعيين حداقل دستمزد و                 
مبارزه برای افزايش دستمزد را          
نيز بايد به تمام مسائل عاجل و                
حياتی اين دوره و مشخصا جنبش       
توده ای برای سرنگونی رژيم               

مبارزه در   .  اسالمی اضافه کرد     
اين عرصه ها جنبه های متفاوت          
يک مبارزه اجتماعی چند بعدی            

ما در عين حال که برای                 .  اند
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و      

 برابر و     ،استقرار يک نظام آزاد      
 يک جمهوری   ،مرفه برای همگان  

 مبارزه ميکنيم در          ،سوسياليستی
عين حال در هر مبارزه ای برای         
بهبود شرايط زندگی و موقعيت            

 مدنی و اجتماعی                          ،رفاهی
کارگران و توده مردم شرکت                

تالش برای سازماندهی و     .  ميکنيم
به پيروزی رساندن يک انقالب            
کارگری از تالش روزمره برای         
اصالحات و بهبود زندگی کارگر        

  .مجزا نيست

 

اما در عين حال بايد تاکيد کرد که         
سرنوشت مبارزه برای اصالحات    
اجتماعی و اقتصادی و مدنی در           
شرايط کنونی تماما به سرنوشت          
مبارزه برای سرنگونی رژيم                

از اين  .  اسالمی گره خورده است     
برای "  اقتصادی"رو هر مبارزه      

رسيدن به هدف خود ناچار به                 
" سياسی"توسل به يک مبارزه             

هر مبارزه  .  عليه رژيم حاکم است    
اقتصادی اکنون خود يک مبارزه        

هر پيشروی        .  سياسی است       
اقتصادی مستلزم يک پيشروی             
سياسی در مقابله با رژيم اسالمی        

رژيم اسالمی به هر مبارزه     .  است
اقتصادی جنبه عميقا سياسی و              

از .  ضد حکومتی بخشيده است          
اين رو گرايشات سنديکاليستی که      
افق و دامنه فعاليت خود را اساسا         

محدود "  اقتصادی"به عرصه          
ميکنند و يا اينکه ميکوشند                        
کارگران را در چهارچوب قوانين      
ارتجاعی نظام اسالمی حاکم                  

 نميتوانند     ،محدود و اسير کنند            

 

 ،مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد
 مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی

 

 على جوادى

بطور واقعی به همان اهداف اوليه           
نسخه ای  .  و محدود خود دست يابند     

برای شکست اند و نه راهی برای            
. پيشروی و بهبود زندگی کارگر             

سنديکاليسم به اين اعتبار سياستی           
برای به بيراهه کشاندن اعتراضات       

. کارگری در شرايط کنونی است            
اين حکم را شايد نتوان تماما به                   
ساير جوامع سرمايه داری تعميم داد     
اما در ايران اسالم زده بيان يک                

امروز .  واقعيت انکار ناپذير است       
سرنگونی رژيم اسالمی بيش از هر      
زمان به پيش شرط هر گونه                         
بهبودی در زندگی توده های مردم          

  .زحمتکش تبديل شده است

 

با اين مقدمه به چند سئوال بايد                     
مبنای تعيين حداقل           :  پاسخ داد     

دستمزد چه بايد باشد؟ چه کسی بايد        
حداقل دستمزد را تعيين کند؟                       
خريدار يا فروشنده نيروی کار؟               
شرايط مطلوب کارگر برای تعيين         
حداقل دستمزد کدام است؟ ملزومات     
 تحقق اين مطالبات کنونی کدامند؟

  

 اولين مبنای تعيين دستمزد               - ١
نگرش عمومی نسبت به اين مساله         

آيا کارگر   :  يک سئوال ساده    .  است
انسان است يا يک ماشين توليد                   

اما .  جاندار؟ سئوال زمختی است         
پاسخ به آن بيانگر واقعيت زمخت           

. در جامعه سرمايه داری است                  
. کداميک؟ پاسخ ها مسلما متفاوتند         

در نگاه سرمايه، کارگر زنده است         
تا کار کند، محصوالت جديد توليد           

اما برای طبقه    .  کند و سود بيافريند     
ما تعيين حداقل دستمزد نه بر مبنای        
نيازهای سود آوری و انباشت                     
سرمايه بلکه بر مبنای تامين معاش         
و نيازمنديهای يک زندگی انسانی           

. در جامعه قرن بيست و يکم است           
توليد کننده     .  کارگريم.  ما انسانيم   

کارگر همان     .  ثروت جامعه ايم         
نيازهايی را دارد که سرمايه دار به        

. مثابه يک موجوديت انسانی دارد          
فرزندش، خودش، خانواده اش،               
نيازمند تفريح و استراحت و مسکن        

١۴٠شماره   

و درمان و فراغت و پوشاک و                
ما دو استاندارد    .  آذوقه مناسب اند   

متفاوت در زندگی انسان ها را در        
فرزندان ما    .  جامعه نمی پذيريم       

شايسته همان زندگی ای هستند که        
فرزندان سرمايه داران از آن                   

محيط کار ما بايد از      .  برخوردارند
همان ايمنی برخوردار باشد که              
محيط کار کارفرما برخوردار                

ما هم به همان تفريحاتی             .  است
نيازمنديم که سرمايه دار از آن                

چرا ما بايد قبول     .  برخوردار است 
کنيم زمانيکه در مورد حداقل                   
دستمزد صحبت ميکنيم بايد از                
پيش پذيرفته باشيم که ما کارگران        
بخش محروم و فقير و بی بهره                
جامعه هستيم؟ چرا؟ چه کسی گفته       
است؟ چه کسی حکم داده است                
سهم طبقه ما محروميت است؟ فقر       

اگر قرار است       .  و فالکت است      
محرومی باشد چرا سرمايه دار که      
هيچ نقشی در توليد ثروت جامعه           

 نبايد بخش محروم جامعه            ،ندارد
باشد؟ اصال چرا محرومی بايد               
وجود داشته باشد؟ در مبارزه                  
برای تعيين دستمزد فعالين                         
کارگری در درجه اول بايد اين               
نگرش ضد انسانی سرمايه به کار        
و نيازمندی هايش را زير نقد                    

نبايد به کم   .  کوبنده خود قرار دهند    
نبايد به حداقل بسنده       .  قناعت کرد  

نبايد اجازه داد حداقل                   .  کرد
دستمزد بر مبنای خط فقر و                       

ما  . محروميت رقم زده شود             
توليد کنندگان تمامی              .  انسانيم

سهم مان از        .  ثروت جامعه ايم       
زندگی را بايد بر مبنای نيازمندی         

 .هايمان تعيين کنيم

  

 مساله حياتی ديگر اين است           - ٢
که چه کسی بايد در مقام تعيين                 
حداقل دستمزد باشد؟ کارگر يا                
کارفرما؟ فروشنده نيروی کار يا           
خريدار نيروی کار؟ نيروی کار           
در جامعه سرمايه داری يک کاال          

. خريد و فروش ميشود              .  است
طرح مساله به اين      .  معامله ميشود 

صورت وارونه بودن اين جوهر          

معامله نابرابر ميان کار و                     
کدام .  سرمايه را نشان ميدهد           

خريداری در نظام سرمايه داری     
قيمت کاالهای مورد نياز خود           
را تعيين ميکند؟ آيا مستاجر                 
اجاره مسکن مورد نياز خود را        
تعيين ميکند؟ چگونه است که             
در تمام قلمروهای اقتصادی که        
قوانين نظام استثمارگرايانه کار       
مزدی  بر آنها حاکم است                        

کاال تعيين کننده قيمت    "  صاحب"
خود اند، اما کارگر           "  کاالی"

نميتواند قيمت کاالی خود يعنی         
نيروی کار را تعيين کند؟ اين              
زورگويی و قلدری ذاتی نظام            

. سرمايه داری را نبايد پذيرفت         
از اين رو تنها کسانيکه ميتوانند        
و بايد حداقل دستمزد را تعيين            
کنند خود کارگران و يا                            
نمايندگان منتخب کارگران                  

تنها و تنها نمايندگان             .  هستند
منتخب کارگران ميتوانند و بايد        

 . ميزان دستمزد را تعيين کنند

 

و اين ما را به مساله تشکل و                
در .  نمايندگان کارگران ميرساند   

حال حاضر طبقه کارگر فاقد هر      
گونه حق قانونی برای تشکيل            

. تشکالت توده ای خود است              
سرکوب سيستماتيک تالشهای         
کارگر يک رکن پايه ای هويت          
ضد کارگری نظام اسالمی و              

از .  سرمايه داری در ايران است    
اين رو رژيم اسالمی ميکوشد تا       
تشکالت اسالمی و دست ساز            
خودش يعنی انجمن های                        
اسالمی، خانه کارگر و                           
شوراهای اسالمی، را به جای           
تشکالت کارگری به کارگران          
حقنه کند و اين ارگانها هم خود           
را در مقام چنين نقشى قرار                  

در .  مضحک است      .  ميدهند
حقيقت افشاء و طرد اين زائده            
ها و ارگانهای ضد کارگری                

يک اقدام        
١٠صفحه   
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تعيين کننده در پروسه شکل دادن        
. به تشکالت واقعی کارگری است     

کارگران ميتوانند و بايد اين خالء        
را با تشکيل مجامع عمومی خود          
و شکل دادن به شوراهای                          

. کارگری بسرعت جبران کنند             
سازمان دادن مجامع عمومی                  
کارگری، پرداختن به مساله تعيين     
حداقل دستمزد، انتخاب نمايندگان      
واقعی کارگران در مجامع                       
عمومی کارگری، يک تالش                  
 . جدی و حياتی در اين راستا است

  

 اما باالخره چه رقمی را بايد           - ٣
کارگران اعالم کنند؟ احتياج به             

پيچيده ای      "  کارشناسانه"کار      
رسيدن به رقم مورد نظر        .  نيست

کسی که چند ماه . بسيار ساده است 
 ،در آن کشور زندگی کرده باشد           

هر .  اين رقم را در ذهن دارد                
روز آن را در ذهن خويش  پس و          

از هر کارگری    .  پيش کرده است   
بپرسيد برای گذران يک زندگی           
متعارف به چه مبلغی در ماه                    
نيازمنديد پاسخ را به سادگی                    

اين مساله   .  دريافت خواهيد کرد     
در زمره مسائل الينحل رياضی           

در سال گذشته بخشهايی         .  نيست
از کارگران رقم يک ميليون                    

بيانيه .  تومان را اعالم کرده اند          
مطالبات فوری و عاجل حزب               
اتحاد کمونيسم کارگری هم بر اين       

هر چند که اين        .  رقم تاکيد دارد     
ارقام مهر زمان را بر خود دارند         
و با توجه به شرايط اقتصادی                 

. جامعه به سرعت تغيير ميکنند           
چند نکته بر اهميت اين رقم تاکيد         

علی اکبر عيوضی عضو       :  ميکند
کانون شوراهای اسالمی کار                 
تهران از جانب اين تشکل                         
ارتجاعی و اسالمی اعالم کرده            

 هزار  ٩٠٠را  "  خط فقر "است که   
عباس .  تومان اعالم کرده است         

 نماينده سابق                 ،وطن پرور        
کارفرمايان در سازمان جهانی             

حذف يارانه ها     :  "کار گفته است    
خط فقر را به بيش از يک ميليون         

 ۴٠تومان و نرخ تورم را نيز به           
و ."  درصد افزايش خواهد داد           

اينها تنها ارقام اعالم شده توسط            

 مبارزه برای افزايش 
 ...حداقل دستمزد 

بخشهای مختلف اين ارگانها و                    
و بعالوه  .  نهادهای ضد کارگری اند   

چه .  خط فقر را اعالم کرده اند                
کسی گفته است که حداقل دستمزد            
کارگران بايد بر مبنای خط فقر                  

چرا نبايد بر مبنای            .  تعيين شود   
حقوق وکالی مجلس تعيين شود؟             
چرا نبايد بر مبنای حقوق پايه                      
مديران کارخانجات و واحدهای               
توليدی تعيين شود؟ از اين رو بايد            
از آنچه سهم و حق کارگر است بايد        

حداقل دستمزد بايد به         .  آغاز کرد  
نيازهای يک زندگی انسانی پاسخ           

. است"  ممکن"گو باشد نه به آنچه         
در تعيين اين حداقل دستمزد بايد                
توقعات انسانی از زندگی را مبنا              
قرار داد نه بی حقوقی و فقر و                     
فالکتی که سرمايه و دولت آدمکش         
اسالمی به طبقه کارگر تحميل کرده       

  .است

 

اما آنچه قابل دريافت و حصول                 
است در اساس محصول قدرت و             
توان طبقه کارگر در هر شرايطی           

دستمزد تعيين شده در هر             .  است
دوره محصول مبارزه و کشمکش           

محصول توازن قوای ميان         .  است
کارگر و کارفرما و قدرت عمل                 
سياسی و اعتراضی کارگر در                  

اگر تالش اعتراضی     .  جامعه است  
در اين وضعيت برای تعيين                         
دستمزد سازمان داده نشود، اگر               
رهبران عملی کارگران در مراکز         

 اگر  ،عمده کارگری پا پيش نگذارند     
 اگر متحد و متشکل       ،سازمان ندهيم 

 ميزان دستمزد را نيز                      ،نشويم
نمايندگان سه گانه کارفرما و دولت        
و تشکل های دست ساز دولت                     

اما اين وضعيت   .  تعيين خواهند کرد  
ميتواند با تالش آگاهانه فعاالن و               
رهبران راديکال و سوسياليست               

کارگر نيازمند   .  کارگری تغيير کند    
تشکل و اهرم دخالتگری خود در             

نيروی اصلی اين     .  اين جدال است    
. جنبش کارگر شاغل و بيکار است        

اتحاد کارگر شاغل و بيکار شرط             
مجمع .  پيشروی اين جنبش است           

عمومی کارگران ظرف سازمانی و      
از هم   .  پايه ای چنين جنبشی است        
  .اکنون بايد دست به کار شد

١۴٠شماره   
فراخوان ما به همه کارگران                    
راديکال سوسياليست و رهبران            
عملی کارگری اين است که دست         

مجامع عمومی خود      .  بکار شويد  
کارگران را      .  را فرا بخوانيد           

 ،مساله تعيين دستمزد  .  متشکل کنيد 
مبانی و شاخص های آن و رقم                

. مورد نظر خود را اعالم کنيد                

زمان تغييرات بزرگ و اساسی        
اين مبارزات را بايد بهم         .  است

تغييرات اساسی جامعه    .  گره زد 
در گرو دخالت متشکل و متحد          

نقشی .  کارگر سازمانيافته است     
که امروز کارگران ايفاء ميکنند       
سرنوشت جامعه و آينده را رقم         

 . * خواهد زد

 

 در حاشيه دستگيری عبدالمالک ريگی
 

 على جوادى
تيم های اطالعاتی و امنيتی رژيم اسالمی در يک عمليات آدم ربايی                   
هوايی توانستند عبدالمالک ريگی رهبر گروه جنداهللا را دستگير و                      
زندانی کنند و اين عمليات تروريستی خود را کودنانه در بوق و کرنا                  

 : به چند نکته در اين زمينه بايد اشاره کرد. کنند
 

تروريسم يک رکن سياست و استراتژی بقاء و حفظ قدرت رژيم                            
اقدام به آدم ربايی و کشتن مخالفين جزيی از تاريخ رژيم          . اسالمی است 

اين آدم ربايی کنونی رژيم اسالمی از اين بابت      . آدمکشان اسالمی است 
اين اقدام در عين حال تنها           .  گوشه ای از سياست تاکنونی اش است            

ميتوانسته است با تبادل اطالعاتی و همکاری مستقيم سازمانهای                          
بند و   .  امنيتی منطقه و مشخصا دولت پاکستان صورت گرفته باشد                  

بست و معامله در شرايطی که دولت پاکستان زير ضرب جريان                           
طالبان و القاعده قرار دارد امری است که چنين معامله ای را از جانب              

 . اين دولت مقبوليت می بخشد
  

. جريان جنداهللا يک جريان ارتجاعی تروريستی و قوم پرست است                    
سياست اين جريان همانند سياست عمو زاده های خود در سنت حزب                

هر دو از يک       .  اهللا تماما بر ترور و آدمکشی اسالمی استوار است                
اما اينها جريانی متعلق به شاخه رقيب رژيم اسالمی در                     .  جنس اند  

بند نافشان به القاعده و     .  جنبش تروريسم اسالم سياسی در منطقه هستند       
در عين حال به اين سياست اسالميستی         .  طالبان و امثالهم متصل است     

بر خالف ادعاهايشان    .  رنگ قوم پرستانه و نژادپرستانه نيز زده اند             
کوچکترين ربطی به درد و رنج مردم محروم در سيستان و بلوچستان              

هيچ عنصر ترقی خواهانه و برابری طلبانه ای در اين جريان                .  ندارد
. يک جريان کامال تروريستی و مخرب و ضد اجتماعی هستند             .  نيست

جدال و کشمکش ميان اين جريان با رژيم اسالمی تماما ارتجاعی و                     
يک محصول  .  دعوايی در درون صفوف ارتجاع اسالم سياسی است            

اين آدم ربايی دامن زدن و تشديد تروريسم در منطقه فعاليت اين                              
قربانيان اين عمليات تروريستی بعضا مردم عادی          .  جريان خواهد بود   

 . اند
  

تحقق چنين  .  بايد به تروريسم اسالمی و کشمکش تروريستی پايان داد            
شرايطی در درجه اول در گرو سرنگونی کامل و همه جانبه رژيم                       
آدمکشان اسالمی و همچنين جارو کردن کل جريان اسالم سياسی از                  

پايان دادن به زخم های ديرينه و کهنه منطقه و در راس                .  منطقه است 
آن حل مساله فلسطين و تشکيل کشور مستقل و متساوی الحقوق                             

و باالخره   .  فلسطين رکن ديگر پايان دادن به تروريسم اسالمی است               
مردم محروم و فقر زده           .  بايد ريشه فقر و فالکت را خشک کرد                  

. قربانيان تروريسم و قربانيان سربازگيری جريانات تروريستی هستند          
 . *  و اين کار جنبش ما است
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بنا به گزارش فعالين حقوق بشر و       
صبح روز  "دمکراسی در ايران،     

دوشنبه زندانی سياسی منصور            
اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای     
شرکت واحد از يک سوء قصد              

روز دوشنبه    .جان سالم بسر برد      
 اسفند ماه منصور اسالو رئيس          3

هيئت مديره سنديکای شرکت                
اتوبوس رانی تهران و حومه در           

 زندان           4هواخوری بند                      
 2گوهردشت کرج هنگامی که با         

زندانی ديگر در حال صحبت                 
کردن بود با تيزی و از پشت                    

که با   .  مورد تهاجم قرار گرفت        
هوشياری زندانيان و واکنش به            
موقع او از خطر جدی نجات                   

اين حمله در حضور پاسدار     .  يافت
بندی بنام حسن پور و فرد ديگر            
بنام مرادی سر وکيل بند صورت        

پاسدار بندها هيچی اقدامی    .  گرفت
برای ممانعت از يورش انجام                
ندادند و بعد از اينکه زندانيان                 
سياسی نسبت به اين حمله و بی              
عملی آنها اعتراض کردند آنها              
فقط اقدام به گرفتن تيزی از فرد            

. مهاجم کردند و او را رها کردند         
فرد مهاجم همچنان به سوی آقای         
اسالو حمله می کرد و می                           

که ترا می کشم و به عربده         :گفت  
 ".کشی خود ادامه می داد

 

دراين گزارش فرد مهاجم که چند        
بار با منصور اسالو درگير شده            

سيد محمد حسينی از                "است      
اعضای سپاه پاسداران است که به      
جرم قتل همسرش در زندان بسر         

يورش به آقای اسالو از        .  می برد 
پيش طراحی شده بود که بدستور         
وزارت اطالعات و با طراحی              
علی حاج کاظم و علی محمدی               
رئيس و معاون زندان و کرمانی          
و فرجی رئيس و معاون اطالعات     

 به   4و محمود مغنيان رئيس بند           
اين چندمين     .  اجرا گذاشته شد        

باری است که طرح حمله ناموفق        
 به  4عليه زندانيان سياسی در بند        

 

  ،سوء قصد به منصور اسالو
 !جمهورى اسالمى مسئول است

اجرا گذاشته می شود و هدف از                
اين حمالت برای حذف فيزيکی                
آقای اسالو و ساير زندانيان سياسی         

 ."می باشد

منصور اسالو و ديگر فعالين                       
کارگرى به اتهامات واهى و پوچ به       
زندان محکوم شده اند و جمهورى           
اسالمى در زندان نيز تالش در                  
نابودى آنها با توسط به صحنه                    
سازيها و برنامه هاى از پيش                      

کارگران در اين   .  طراحى شده دارد  
نظام يا در کارخانه جان خود را از          

 يا در فقر و فالکت             ،دست ميدهند  
تحميلى اين نظام خود و خانواده                

 و يا در زندانها      ،شان پر پر ميشوند    
مورد تعرض لمپن هاى اسالمى و           

 . شکنجه گران هستند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                   
تعرض تروريستى به منصور اسالو     

جمهورى .  را قويا محکوم ميکند          
اسالمى مسئوليت کامل هر اتفاقى           

 فعالين         ،براى منصور اسالو                
کارگرى و ديگر زندانيان سياسى            

در تقابل با اين           .  را بعهده دارد       
سياستهاى ارتجاعى و ضد کارگرى     

 ضرورى است       ،حکومت اسالمى   
تالش براى آزادى بيقيد و شرط                 
کارگران زندانى و کليه زندانيان              

 . سياسى را گسترش دهيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ فوريه ٢٣ – ١٣٨٨ اسفند ۴

١۴٠شماره   
 

 ايست و بازرسی
 ! در منطقه ايران خودرو

 

 حکومت جنايتکار اسالمی سرمايه داران که اين            ،بنا به خبر دريافتى    
روزها از هر طرف آماج يورش مبارزات انقالبی است و در بحران                 

 از هفته پيش تاکنون در منطقه ايران                ،همه جانبه دست و پا ميزند           
به محض تاريک شدن     )  خيابان و درب اصلی ايران خودرو       (خودرو  

هوا با استقرار نيروی مسلح و مزدور پاسدار بسيجی و مسدود نمودن               
بخشهايی از خيابان ايران خودرو به بازرسى اتومبيلها و سرنشينان                  

 . آنها مبادرت ميکند
 

اين کنترلها و ايستگاههاى ايست و بازرسى گوشه اى از حکومت                       
نظامى اعالم نشده است که در سطح شهر تهران و مکانهاى حساس                   

اما منطقه ايران خودرو تقريبا در چند کيلومتری و              .  در جريان است   
. خارج شهر واقع است و کال اين مناطق گسترده و فشرده کارگريست              

بسيار روشن است که وحشت جمهورى اسالمى از تحرکات کارگرى             
خطر شورش  " آنچه که خودشان بعنوان      ،بويژه در مراکز مهم صنعتى    

به "  ضد تظاهرات کارگرى  "نام ميبرند و با تمرين مانور        "  يقه آبى ها  
مراکز مهم کارگرى از      .   از داليل اين اقدام است         ،استقبالش رفته اند   

جمله مجتمع ايران خودرو را رسما به يک پادگان تبديل کرده اند و                      
جمهورى .  هنوز نتوانسته اند اعتراضات کارگرى را مهار کنند                       

اسالمى با تفتيش ماشينها و سرنشينان آن در جوار مراکز کارگرى                     
 .تنها وحشتش را از امواج اعتراضات کارگرى برمال ميکند

 

الزم به ياد آوری است عالوه بر محبوبيت حزب اتحاد کمونيسم                            
کارگری در ميان کارگران ايران خودرو، خيابان اصلی ايران خودرو           
و مناطق ياد شده بارها صحنه حضور پرشور تيمهای تبليغاتی حزب                

آخرين .  و رسانيدن پيامهای حزب به دست کارگران مشتاق بوده است            
 بهمن و      ٢٢مورد آن توزيع وسيع پيام حزب به مناسبت سالروز                       

مزدوران اسالمی   .  فراخوان تشکيل شوراها در ميان کارگران بود               
سرمايه بايد بدانند که جنبش کارگرى و اعتراض راديکال کارگرى                   

زنده باد انقالب    .  آخرين ميخ را بر تابوت حکومت شان خواهد کوبيد            
 !کارگری

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ فوريه ٢٠ – ١٣٨٨ اسفند ١

 

! آزاد بايد گردد، زندانى سياسى،کارگر زندانى  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 بيش از         ،بنا به خبر دريافتى            
 نفر از کارگران شرکت             3000

راه و ساختمان تابلين عليرغم                 
پيگيريها و اعتراضات مکرری          
که داشته اند تاکنون موفق به                    
دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه        
کاری انجام شده مربوط به دو ماه        

. گذشته يعنى دی و بهمن نشده اند        
کارگران که بشدت تحت                            
فشارهای روزافزون گرانی و               

بحران اقتصادی            پيامدهاى            
حکومت اسالمی سرمايه داران           
هستند در اين مدت بارها در                    
اعتراضات خود خواهان دريافت       
فوری و بی اما و اگر دستمزدهای       

اما در مقابل سرمايه    .  خود شده اند  
داران و عوامل کارفرما با بهانه           
و کارشکنی از دادن حقوق                       

مرتب .  کارگران طفره ميروند         
ميگويند شهرداری پولهای ما را          
نداده پس ما هم پولی برای                         
پرداخت دستمزدهای کارگران            

البته اين حضرات تلويحا       .  نداريم
کارگران را هم تهديد نموده اند که       
اگر بحران مالی شرکت ادامه يابد       
کار را تعطيل نموده و اکثريت               
اين کارگران بيکار شده و به زبان     
روشن تر از کار اخراج خواهند           

 ! شد
 

شرکت تابلين مجری طرحی شبيه      
. تونل ميدان توحيد تهران است             

تونل (اجرای اين پروژه جديد                
که از يکسال پيش شروع        )  نيايش

شده مربوط است به احداث تونلی        
 متری زمين به           40در اعماق        

اين .   کيلومتر  10طول بيش از         
تونل زير گذر قرار است خيابان          

) بيمارستان قلب   (کارگر شمالی        
را به اتوبان بابايی وصل نموده و        
به سمت شرق تهران و دماوند                

در حال حاضر بيش        .  امتداد يابد  
 5 کارگر مجموعا در          3000از   

اين کارگران با     .  کارگاه مستقرند  
قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه     

 هزار تومانی   264و پايه دستمزد     
 ساعته در عمق      12در دو شيفت      

 جايی که نه           ، متری زمين       40
اکسيژن و نه هوای کافی برای               
تنفس موجود است و هر آن خطر         
ريزش آوارهای دهها تنی و                     

 

 ! کارگران شرکت تابلين
  تهديد اخراج،دستمزدهای پرداخت نشده

 

مدفون شدن و جان باختن کارگر               
 .  مشغول به کارند،نيز  هست

 

بسياری از اين کارگران بر اثر                  
بيکاری و فقر به اميد يافتن لقمه                 
نانی از شهرستانهای دور دست به          
تهران مهاجرت نموده و هم اکنون           
در کمپهای شرکت تابلين که فاقد               
هر گونه امکانات غذايی، بهداشتی         

 ،و رفاهی و استراحتی مناسب است      
با اينحال کار سنگين    .  زندگی ميکنند 

و پرخطر و فرساينده در اعماق                 
زمين و حتی نديدن نور خورشيد در    
طول روز، دوری از خانواده و                 
نگران خاطری های خاص خودش        
و در عين حال نپرداختن                                 
دستمزدهای ناچيز توسط سرمايه            
داران  مفتخور و حکومت                             

 کارگران را در                         ،اسالميشان
محاصره فشارهای مالی و روانی           

 . قرار داده است
 

 ! رفقای کارگر

سرمايه داران و حکومت                               
اسالميشان در نظر دارند همان                 
سرگذشت تلخ کارگران تونل ميدان        

از .  توحيد را نيز برای ما رقم بزنند       
حقوق تان دفاع کنيد و با خواباندن            
کار وادارشان کنيد که فورا حقوقها         

در کمپها در باره            .  را بپردازند   
اعتراض جمعى همفکرى و موانع          

روى خواست     .  آنرا کنار بزنيد         
عمومى کارگران براى پرداخت              
دستمزدها و امکانات رفاهى کمپ          

نگذاريد مانند کارگران     .  تاکيد کنيد  
تونل ميدان توحيد با اخراج دسته              
جمعى و باالکشيدن دسترنج تان                

 . روبرو شويد

 

در مقابل قدرت متحد    .  متشکل شويد 
و مصمم کارگران کارى از دست            
سرمايه داران و اوباش                                    

 . سرکوبگرشان ساخته نيست
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١۴٠شماره   
 

  ،دو گزارش از تبريز
 

  ،اخراج در تراکتور سازى
 دستمزد معوق کارگران شيرين بخور

 

 تراکتور سازى 

تراکتور سازی تبريز قبل از انقالب مونتاژ مسی فرگوسن انگليس را                 
در حال حاضر با  قطعاتی که از چک و جاهای ديگر               .  به عهده داشت  

وارد ميکند و بعضی قطعات جانبی که در کارگاه های کوچک محلی                   
.  تراکتورهاى مخصوص زمينهاى کوچک را توليد ميکند         ،توليد ميشود 

 وزارت کشاورزی به صورت قسطی اين تراکتورها را در             86تا سال   
اختيار کشاورزان قرار ميداد ولی قسطی دادن تراکتور متوقف شد و                   

 .اين مساله کاهش خريد و ورشکستگی کارخانه را به دنبال داشت

 

 نفر از کارگران کارخانه تعداد            300عالوه بر اخراج شدن بيش از              
قطعه سازان که اکثرا    .  زيادی از کارگران قطعه سازان نيز بيکار شدند        

وام بانکی داشتند بزرگترين ضربه را خوردند و اکثر آنها دچار بحران              
. شده و بخشهائى که هنوز سرپا هستند با کارهای متفرقه گذران ميکنند              

کارگران بيکار شده وضعيت بدترى دارند و اغلب براى تهيه لقمه اى                  
نان به کارهائی مثل سيگار فروشی و دستفروشی و يا مسافرکشی رو                  

 سال سابقه   5بيمه بيکاری شامل کارگرانى ميشود که حداقل          .  آورده اند 
.  سال است   2بيمه داشته باشند و مدت پرداخت بيمه بيکاری حداکثر                  

کارگران تبريز از حقوق خود به        .  بيمه براساس حداقل حقوق می باشد       
خوبی آگاه هستند ولی مشکل از قوانين حاکم است که عليه منافع                               

 . کارگران است

 

 کارگران شيرين بخور 

کارگران شيرين بخور تبريز حدود سه ماه است که حقوق ماهيانه شان               
با اينحال هر روز موقع خروج از کارخانه مورد             .  پرداخت نشده است   

 ،مديران بجاى پرداخت حقوق کارگران       .  بازرسى بدنى قرار ميگيرند     
 50يکى از کارگران ميگفت ميخواهند      .  از جيب آنها مواد اوليه ميخرند     

اين .  وضعيت اقتصادى جامعه کال دارد بهم ميريزد       .  نفر را اخراج کنند   
 هزار   270 کارگر دارد و حقوق ماهيانه شان                   300کارخانه حدود      

کارگران .  توليد اين کارخانه کيک و شيرين عسل است              .  تومان است  
نگران اخراج اند و کارفرما با توجه به اين نگرانى کارگران و اينکه                    

.  مجانى از کارگران کار ميکشد         ،حقوق سه ماه آنها را در گرو دارد             
معموال کارگران با فشار يکى دو ماه حقوق عقب افتاده را نقد ميکنند                     

 . اما همواره مقدارى از حقوقها دست کارفرما ميماند
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جنبش مجمع عمومى را 
! گسترش دهيد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر از کارگران ايتکو      1500 تا اين لحظه      ،بنا به خبر دريافتى   
پرس ايران خودرو در اين روزهای پايانی سال و افزايش                       

 روز از پايان ماه          4مضاعف هزينه های زندگی با گذشت               
هنوز دستمزدها و مبلغ اضافه کاری بهمن ما ه را دريافت                        

 روز کارگران با اعتراضات و پيگيريهای       4در اين   .  نکرده اند 
نياکان مدير   .  مدام خواهان نقد شدن دستمزدهايشان شده اند               

ايتکو و فرزانه پور مدير توليد که بشدت از هر گونه اعتراض             
و خشم کارگران ميترسند به کارگران قول داده اند که امروز                 
سه شنبه و حداکثر تا فردا چهارشنبه دستمزدهای کارگران به               

 . حسابشان واريز شود

 

آيا جناب نياکان و فرزانه پور و              :  يکی از کارگران ميگفت      
همدستان دزدشان حقوقهای دريافتی شان اندازه ماست و آنهم با          

 کلی گرفتاری و مصيبت دريافتش ميکنند؟ 

 

 کارگر قراردادی   1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از          
 هزار تومانی    264سفيد امضا و يکطرفه با پايه دستمزدهای             

 ساعته کاری بسيار سنگين و پر خطر از                      8 شيفت      3در   
 . مجموعه های پرسی اصلی ايران خودرو می باشد
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  ايتکو پرس،ايران خودرو
 تاخير در پرداخت دستمزدها

١۴٠شماره   

 نفر ديگر از کارگران شرکت زير        5 طی دو سه روز گذشته        ،بنا به خبر دريافتى   
 در ادامه     ، سال سابقه کار ميباشند         13 تا     2 که هر يک دارای            ،ساخت گستر  

سياستهای بيکارسازی و ضد کارگری سرمايه داران بی هيچ عذر و بهانه ای از                  
ما :  کارفرما در جواب کارگران اخراجی و معترض گفته است           .  کار اخراج شدند  

 هر وقت الزم شد شما را به سر                   ،فعال نه کاری داريم و نه نيازی به شماها                  
 نفر از کارگران    6اين درحاليست که در ماه گذشته نيز         !  کارهايتان باز ميگردانيم  

از کار اخراج شدند و تا اين لحظه هيچيک از اين کارگران اخراجی دستمزدها و                  
 . اضافه کاری سه ماه آذر و دی و بهمن خود را دريافت نکرده اند

 

اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدهای ناچيزشان و سرگردانی کارگران بين           
 از جمله ترفندهای رذيالنه سرمايه       ،سرمايه داران و ادارات فرمايشی کار و بيمه        

نه خدا  .  داران و حکومت شان برای باال کشيدن دستمزدهای معوق کارگران است           
و نه آسمان و نه هيچ سرمايه دار انگل و نه حکومتهايشان گشايشی بر زندگی                          
نابسامان و سرتاسر رنج و محروميت ما کارگران و خانواده هايمان ايجاد                                 

ما کارگران چه براى بهبود فورى زندگى امروزمان و چه براى                   .  نخواهند کرد 
تضمين فردايمان و رهايی از جهنم سرمايه داری و برپايی يک دنيای بهتر و                           

مجامع !  همرزمان.  قدرت ما در اتحاد ماست           .  شايسه انسان بايد متحد شويم           
. عمومى کارگرى را سازمان دهيد و دسته جمعى به وضعيت تان اعتراض کنيد                  

 ، بيکارى گسترده  ،پاسخ کارگران به تعطيلى کارخانجات    .  شوراهايتان را برپا کنيد   
 نفى وضع موجود       ، فقر و فالکت روز افزون          ،بحران و ورشکستگى اقتصادى      

کارگران .  سرمايه دارى از هر نوعش پاسخ متفاوتى به طبقه کارگر ندارد              .  است
و حکومت شان ميتوانند آزادى و برابرى و رفاه همگان را به بهترين وجه مقدور                 

 . تامين کنند
 

 نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا، با                         50شرکت زير ساخت گستر با                  
 عصر و در       5 صبح تا       8 هزار تومانی و ساعت کاری از                264دستمزدهای   

 در زمينه تعمير و مرمت         ،بسياری مواقع اضافه کاری اجباری از شب تا صبح             
کارفرما و مسئولين اين       .  انواع پلهای هوايی و روگذر شهر تهران فعال است                 

شرکت ازسرمايه داران نو کيسه امروز و از عناصر حرفه ای و آدمکش سابق                     
 .سپاه پاسداران بوده و دفتر مرکزی شرکت در ميدان نو بنياد تهران واقع است
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 !اخراج کارگران زير ساخت گستر

 

 مجمع عمومى کارگرى 
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد

اعمال اراده مستقيم و مستمر توده 
جنبش مجمع عمومى ! کارگران است

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

 

ل     پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قب
از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعنوان يک               
دان                       ي ه م ا ب ى خود پ ست نيروى مستقل و تحت پرچم سوسيالي
انيا جريانات اپوزيسيون          مبارزه بر سر قدرت سياسى بگذارد، 

ا،                 –راست و ملی     ال رده و ث اسالمی را ايزوله و حاشيه ای ک
ه                         د ب ه ان اخاست پ م اسالمى ب توده وسيع مردمى که عليه رژي
و                 ي ات رن ت وان يک آل سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعن

ن     .   سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند        تحقق اي
 . ملزومات وظيفه حياتى ما است



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنجا مانده،   ز   از اينجا رانده و ا          
زيگزاگ زدنهای عجوالنه، گاهی     
تب گاهی لرز و گاهی هذيان، اين        
متاسفانه سرگذشت تلخ و نافرجام        

حزبی .  حزب حميد تقوايی است        
که روزی منصور حکمت آنرا با         
اتکا به شالوده های اساسی و                   
اصلی انديشه های مارکسی و                

 حزبی که مبدا     ،کمونيستی بنا نهاد  
حرکتش مبارزه کارگری و                     
مقصدش آزادی و رهايی                           
کارگران و برپايی فوری                          

 اما    ،جمهوری سوسياليستی بود       
حاال از اين جريانی که حتی نام              
کمونيسم و منصور حکمت وبال          
گردنش شده چه برجای مانده                  
است؟ خط سازش و راست، خط          
اپورتونيسم و پوپوليسم، گرايش           
فرصت طلب غيرکارگری                      
سرگردان و با دستپاچگی با                     
ادعاهای غير واقعی و نامعلوم به        
هر ريسمانی می آويزد تا شايد               

شود، تا شايد رسالتش    "  اجتماعی"
را حداکثر بمثابه گروه فشار                    

 . بورژوازی ايفا نمايد
 

نقصان هوش و حواس و حافظه و       
از شاخی به شاخی آويزان شدن            
از جمله ويژگيهای اين جريان               

تا ديروز که        .  غير کارگريست   
سرشان به سنگ سرد واقعيت                
نخورده بود حوصله کشتی گرفتن      
با جانيان قاتلی از جنس موسوی           
و کروبی را نداشتند، پرچمهای            
صورتی و سبز را برافراشتند،             
انقالب زردشان انقالب همه با هم       

در حاليکه عليه احمدی نژاد       .  بود
و خامنه ای پرچم سبز را به سر             
کشيده بودند يواشکی به زير پرچم      
شير و خورشيد نشان جريانات              
راست و ارتجاعی اپوزيسيون              
پرو غرب خزيدند تا شايد از اين           

هرچند .  نمد کالهی بسازند               
هيچگاه نتوانستند حتی اعتماد                
موسوی و کروبی و اپوزيسيون           

 . پرو غرب را هم  بدست آورند
 

با اوجگيری مبارزات انقالبی و           

 نسخه وارونه پوپوليسم
 ! و خط سازش برای جنبش کارگری

 

  کامران پايدار

توده اى در ايران، با رشد و تعميق           
روزافزون گرايشات انقالبى و                 
راديکال و بالندگی جنبش                               

 اولين نتيجه اش پناه                 ،سرنگونی
بردن جريان ارتجاعی سبز                          
حکومت ساخته به زير عبا و عمامه     
خامنه ای در هراس از گسترش                 
جنبش راديکال و سرنگونی طلبانه        

اما با تبانی و همدستی                       .  بود
جناحهای سبز و سياه حکومتی                  
برای سرکوب مبارزات انقالبی               
مردم سر اين دوستان قديم بدجوری       

در برزخ و      .  بی کاله مانده است        
آخر چطور بايد   .  سرگردان مانده اند  

با چرخش قلم و سوت زدن سياست         
هاى ديروزشان را رفع و رجوع              

 کنند؟ 
 

در اين ميان تقال برای فرار از اين           
بحران و تشتت فکری چاره انديشی       
آسنگران و اصغر کريمی قابل                   

 336در انترناسيونال     .  تعمق است  
محمد آسنگران با ژست انقالبی                
چپ تر از چپ به تحليل و تفسير               
حوادث چند ماهه اخير پرداخته و            
بدون توجه به عملکرد و آنچه در              

 پاپ تر از     ،چند ماه گذشته گفته اند      
پاپ شده و برای الپوشانی و                        
ماستمالی افتضاحات سياسيشان ابتدا    
تلنگری به جريان شکست و تسليم           
کورش مدرسی زده و همزمان در           
افشاگری و مخالفت با سبزهای                  

همانهايی که ديروز در        (حکومتی   
صف مردم و انقالب همه با هم                   

. سنگ تمام گذاشته است            )  بودند
 البته بهتر است بگوئيم                     ،ايشان
 حاال که از جانب سبزها و          ،حزبش

راست های ناسيوناليست رانده شده        
اند و در برهوت سرگردانی مانده            

" چپ و راديکال     " جامعه را         ،اند
ديده اند و از سر ناچاری ميخواهند         
خود را به جنبش کارگری آويزان            
نموده تا شايد بيش از اين از سير                

حاال ديگر قسم      .  حوادث جا نمانند     
حضرت عباس و دم خروس به                  

 ! جای خودش باقی
 

آسنگران و حزبش پس از سفر                   
هفت شهر عشق و نرد عشق باختن         

١۴٠شماره   
 تازه يادش      ،با سبزهای حکومتی     

افتاده اصال طبقه کارگری هم                  
هست و اين طبقه هم بايد به ميدان          

حاال چطوری ميخواهد اين        .  بيايد
طبقه را به ميدان بياورد؟ پس از            
کلی آسمان و ريسمان را به هم                 

 اول نتيجه ميگيرد طبقه                 ،بافتن
البته .  کارگر غير متشکل است           

بدون اينکه اکيدا از چرايی و                    
چگونگی موانع و مشکالت و                  
مکانيسم ايجاد تشکلهای کارگری         
بحثی به ميان آيد نتيجه گيری                   

در اين شرايط      :  نموده و ميگويد     
هماهنگی چند مرکز کارگری با            
موانع امنيتی و معيشتی جدی                   
روبرو است زيرا امکان                             

يک ...  دستگيری و اخراج و               
. معضل جدی برای کارگران است     

اگر کارگران در کارخانه ها دست       
به کار شوند ريسک باال ميرود و          
همين دستمزدهای نيمه ناتمام هم           

 ...!!!قطع ميشود و
 

ايشان با آوردن فاکتی از اصغر              
کريمی که مدعی است  تشکل                  
برای کارگران خوب است ولی              
امروز مبارزات و تشکل يابی                 
کارگران در کارخانه را چندان              
مناسب نميداند و بهتراست                         
کارگران به جای ايجاد مجامع                 
عمومی و شوراهای قدرتمند                    

صحنه کارخانه ها      ...  کارگری و  
ترک نموده به خيابانها بيايند و                
عليه حکومت تظاهرات کنند تا هم       
کارگران از نان خوردن نيافتند،            
عليه حکومت هم مبارزه کرده                
باشند و اصغر کريمی تضمين                
ميکند پس از تضعيف اينچنينی              
حکومت کارگران در يک روز             
آفتابی به کارخانه ها برگردند تا             

 !!! تشکلهايشان را بسازند
 

اين قلنبه سلنبه گويی های نامفهوم،      
اين تحليل و تفسيرهای وارونه و           
هپروتی و پادرهوا، اين نتيجه                 
گيريهای مضحک و خنده دار را           
نه کسی جدی ميگيرد و نه                           
کارگری را به انقالب سوسياليستی     

اينها همه    .  رهنمون خواهد نمود      
دلخوشيهايی است برای يک                    
جريان سياسی با جايگاه طبقاتی             
کامال متضاد و متناقض با                           

 ! خواستهای طبقه کارگر
 

بايد به اين دوستان گفت شما                      
نگران و مصلحت انديش کارگران      

بهتر است به جای اين           .  نباشيد
توهمات چاره ای برای                           

. سرگذشت اسفبار خود بيانديشيد    
کارگران و کمونيستهای                        
کارگری بخوبی راه خودشان را      

کارگران دستکم در       .  ميشناسند
طول حيات منحوس رژيم                     

 سال است    30 بيش از      ،اسالمى
که توسط سرمايه داران و                     
حکومتشان وحشيانه استثمار             
ميشوند، در خاتون آبادها و                  
پارس خودروها با گلوله و باتوم       

. سرمايه به خون کشيده ميشوند        
دستمزدهايشان را نميدهند و               
فوج فوج در دسته های صدها و        

 بی آنکه                      ،هزار نفری          
دستمزدهای معوق چندين ماهه        
شان را گرفته باشند در حاليکه          
خانواده های شريفشان در اجبار      
و اظطرار برای نان شب                       

 ،مجبور به تن فروشی ميشوند          
با .  از کار اخراج ميشوند                 

قراردادهای موقت و کار                      
پيمانکاری کارگران را به                    

نگاهی .  بردگی مطلق گرفته اند     
به حوادث کار و جان باختن تلخ        
دهها و صدها کارگر در سال              
در مراکز ناايمن کار تحت فشار       

نه، .  کارهای سنگين بياندازيد       
ديگر وقتی نماينده کارگران                
ايران خودرو برای شام شب               
خانواده اش مجبور به فروش             
کليه اش ميشود نه مصلحتی                
مانده و نه شرافتی برای اين                 

 !!دنيای کثيف
 

شما بهتر است نگران خودتان           
ما کمونيستهای کارگری     .  باشيد

افراطی اجازه نخواهيم داد احدی  
برای دستيابی به مقاصد                         
سياسيش جنبش کارگری را                

قدرت .  ابزار و وسيله قرار دهد      
عظيم و زندگی ساز کارگران            
در اتحاد طبقاتى شان و در                    
مرکز قدرتشان يعنى آنجاست که     
شاهرگ سرمايه را ميتوانند                

قدرت کارگران در ايجاد      .  بزنند
و برپايی مجامع عمومی،                      

 سازمان سراسرى                ،شوراها
 و حزب سياسى                       ،شوراها

کارگريشان برای رهبری                    
طبقه کارگر  .  انقالب کارگريست 

در انقالب سرخش چيزی جز            
زنجيرهايش براى از دست دادن      
ندارد اما دنيايی را به چنگ                  

زنده باد انقالب        .  خواهد آورد   
 *. کارگری
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 نيروى سازمانده حضور نداشت 

 بهمن در       22دوستان من روز          
جمعيت .  تهران حضور داشتم          

زيادی برای شرکت در تظاهرات       
اما نميدانم  .  عليه رژيم آمده بودند     

چرا اتفاق خاصی نيفتاد؟ همه                 
منتظر بودند از جائی يکی شروع       

اگر چه نيروهای انتظامی           .  کند
زياد بود ولی فکر نميکنم اين تنها        

يک نيروی سازمانده       .  دليل بود   
مردم بودند و        .  حضور نداشت   

.  دهه 3بغض فروخورده بيش از       
احساس ميکردی همه شوکه                   

چطوری ميشود اين خال         .  هستند
 خال يک رهبری            ،را پر کرد       

 .منسجم که مردم قبول داشته باشند     
  محسن از تهران

 

  ،محسن عزيز

گزارشات متعدد از تهران                        
ميگويند که وجود وسيع نيروى             
سرکوب که از تمام ايران بسيج             
شده بودند امکان عمل را از                     

نکته ديگر اينبود    .  مخالفين گرفت 
که سياست اصالح طلبان                          
حکومتى دستکم هوادارانشان را         
مهار کرد و کت بسته آنها را                    

از اين نظر    .  تحويل خامنه اى داد    
اتفاقا آنها موفق بودند و معضل              
شان اينست که چرا جناح مقابل             
اين توفيق را با نام خودشان                      
برسميت نميشناسند و در تعيين             

اما .  سهم حکومتى منظور نميکند     
مخالفينى که توهمى به اين                        
جماعت نداشتند عليرغم فضاى            
شديد ميليتاريزه هرجا که توانستند      

نکته شما  .  کار خودشان را کردند    
مبنى براينکه نيروى سازمانده              
حضور نداشت به اين اعتبار                   
واقعى و درست است که توده بى          
هدف نميتواند ضرورتا از هر               

ما کرارا بر    .  فرصتى استفاده کند   
متشکل شدن کارگران و زنان و           
جوانان در شوراها و ارگانهاى             
مستقل و انقالبى خود تاکيد کرده          
ايم و هنوز فکر ميکنيم بدون                    
وجود نهادها و فعالينى که قادر              
باشند اعتراض را آگاهانه با                    

  ،نامه ها
 

  سياوش دانشور

 ،شعارهاى واقعى سازمان دهند               
ممکن است بتوان از فرصتها                     
استفاده کرد اما غلبه بر نيروى                   
دشمن اگر غير ممکن نباشد بسيار           

رهبرى يعنى سياست و   . سخت است 
يعنى متشکل شدن حول          .  سازمان

سياست انقالبى و تشکلى که ميداند         
براى چه به خيابان ميرود و چه                 

رهبرى .  ميخواهد و چه نميخواهد        
زمانى تامين ميشود که سياست                  
انقالبى بدون توهم به سياست و                 
انتخاب کسانى که ميخواهند از اين          
وضعيت خالص شوند تبديل شده             

فراخوان ما پيوستن به حزب        .  باشد
اتحاد کمونيسم کارگرى و برپائى            
ارگانهاى انقالبى و توده اى در                  
کارخانه ها و مناطق و محالت                   

 .     موفق و پيروز باشيد. مختلف است

 

 نبايد به رهبران سبز اعتماد کرد

از اصفهان به قصد تهران يکی دو          
شب قبلش حرکت کرديم که در                   

 بهمن حضور داشته باشيم       22روز  
و در کنار جوانان تهران و حمايت           

جمعيت .  از آنها قوی تر ظاهر شويم     
از يکطرف مردم     .  خوب آمده بود    

معترض بودند که تالش داشتند                  
طورى صدای اعترضاشان را بلند        
کنند و از طرف ديگر نيروهای                 
سرکوبگر بودند که تالش داشتند              
جائى با دادن سانديس و کيک و                  
جائى با زدن باتوم و گاز اشک آور         

قابل روئيت  .  جمعيت را متفرق کنند   
بود که مردم احساس ميکردند از              
اين به اصالح رهبران سبز جامه             

قول و قرارها از     .  رودست خوردند 
يکطرف و نون به واليت فقيه                     

خيلی .  قرض دادن از طرف ديگر        
از جوانان اين واقعيت برايشان بيش      
از پيش روشن شد که اين حضرات         
فقط دنبال سهم خودشان هستند و               
اين ما را کمک کرد که برای                       

به .  اعتراضات آتی چه بايد بکنيم          
اين جانيان اعتمادی نيست و اينها             

بنظر ديگر   .  در کنار مردم نيستند       
تصميم برای مردم راحتتر شده                  

 ،مرگ بر جمهوری اسالمی      .  است
سينا از     .    زنده باد سوسياليسم         

١۴٠شماره   
  .اصفهان

 

  ،سينا عزيز

همواره بخشهائى    .  خسته نباشيد   
از توده مردم و حتى جريانات               
سياسى با روش تجربه به حقايق         

آنچه که ما مدتها و      .  ساده ميرسند 
کرارا در مورد ماهيت و اهداف         
اين جناح حکومت بر آن تاکيد               

 در بزنگاهى که خود     ،کرده بوديم 
 و قبل از        ،را در خطر ميديدند       

 ٢٢با  .   بهمن تمام قد ثابت شد      ٢٢
 ،بهمن و نتايجى که مردم گرفتند        

دستکم در ميان بخشى که هنوز           
به موسوى و کروبى و ديگران            

 يک روند عبور            ،توهم داشتند   
وسيع شروع خواهد شد و اين را         
در اجتماعات آتى شاهد خواهيم          

کار شما و نوع شما اينست          .  بود
که اين تجربه را به بسيج نيرو               
براى سياست سرنگونى و دفاع           

. از راه حل کارگرى تبديل کنيد           
در پس اين تجربه بايد تشکل و              
سازمان و متحد شدن عليه کليت          

راه ديگرى  .  رژيم را تقويت کرد    
موفق و پيروز          .  وجود ندارد    

 . باشيد

 

 چرا رهبران سبز جا زدند؟  

در مورد اين مسئله که چرا                     
رهبران سبز جا زدند و مردم را          
ول کردند حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری چه نظرى دارد؟ سميرا       

 از تهران

 

   ،سميرا عزيز

خودگمارده پاره    "  رهبران"اين    
تن حکومت اند و سه دهه در                  
جنايت عليه مردم و تالش براى           
دفاع از جمهورى اسالمى                       

انتظار اينکه    .  شريک بوده اند       
امثال موسوى و کروبى و خاتمى       
عليه نظامشان در کنار مردم                 
سرنگونى طلب قرار بگيرند                
انتظار بيجا و نادرست و توهم              

اينها خود جزو          .  آلودى است    
اين .  صورت مسئله هستند              

جماعت براى بقاى نظام اسالمى        
و گرفتن سهم شان در قدرت و              

. منافع اقتصادى گلو پاره ميکنند        
مگر در دوره خودشان مثل                    
احمدى نژاد مخالفين را قتل عام          
نکردند؟ اينها سران درجه يک            

حکومت اسالمى اند که در جنگ         
 ،درونى حکومت مغضوب شدند        

هيچوقت ربطى به اميال و                        
. آرزوهاى مردم نداشتند و ندارند       

کسانى که پرچم خمينى و                           
جمهورى اسالمى را برافراشته           

 گيرم با بخش ديگر دعوا                   ،اند
رهبر " نميتوانند           ،داشته باشند     

 ، زنان    ،کارگران.  باشند"  مردم
 مردمى که از اين بساط           ،جوانان

به تنگ آمدند بايد سازمان يابند و          
براى اهداف روشن خود به ميدان       

براى صدمين بار ثابت شد       .  بيايند
که زير پرچم حکومتيها سينه زدن      
و توقع سر سوزنى آزادى داشتن          

حق با حزب     .  توهمى بيش نيست    
اتحاد کمونيسم کارگرى بود که             
بدون وقفه براين واقعيت تاکيد               
کرد و راههاى ابراز وجود مستقل      

امروز نيز بايد    .  را پيش رو نهاد     
امروز وقت   .  همين راه را رفت       

آنست که هر کسى که کوچکترين        
توهمى به اصالح طلبان حکومتى      

. داشت  با خود تعيين تکليف کند           
راه حل را بايد در قطب چپ و                

. کمونيست جامعه جستجو کرد             
بايد به حزب پيوست و براى                    
سرنگونى و انقالب کارگرى                  

 . موفق و پيروز باشيد. تالش کرد

 

 احساس نااميدی ميکنم

. واقعا احساس نااميدی ميکنم                 
 بهمن خودمان را      22خيلی برای    

آماده کرده بوديم اما چرا به يک            
قيام منجر نشد؟ همه اپوزيسيون           
از قيام صحبت ميکردند و اينکه           
اينروز آخرين ضربه است به                 

ما آماده  .  پيکر اين رژيم جنايتکار    
. رفتيم و حاضر بوديم هزينه کنيم        

تشکيالتى .  اما ما مردم تنها مانديم     
. نبود که مردم را هدايت کند                    

چطوری بايد تشکيالت بسازيم؟           
 .آرش از تهران

 

  ،آرش عزيز

منشا احساس نااميدى تحليل و                
اگر شما و    .  انتظار نادرست است   

 ٢٢نوع شما توقع داشتيد که روز        
بهمن واقعه سه دهه پيش تکرار            

 ، و اين اتفاق نيافتاده است            ،شود
خوب واضح است که سرخورده          

اوال تمام       .  و نااميد ميشويد            
اپوزيسيون اين نظر را نداشت که        

اينروز قيام       
١۶صفحه   
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حزب ما بويژه چنين توهم     .  ميشود
پراکنى اى را مرتکب نشد و                    
اساسا تحليل و سياستش در تقابل          
با اينگونه تحليلهاى سطحى قرار         

که "  همه اپوزيسيونى "ثانيا  .  دارد
 بهمن قيام    ٢٢فکر ميکردند روز      

ميشود اشتباه کردند و بايد                          
مسئوليت سياستها و ديدگاههاى            

. نادرست شان را بعهده بگيرند             
ثالثا اين روز براى مخالفين                     
فرصتى بود براى زورآزمائى با         
کل حکومت و طرح شعارهاى              

قيام و انقالب رهبر    .  ضد حکومتى 
و سازمانده و نيروى متشکل و به        

. اندازه کافى گسترده ميخواهد               
کسى که فکر ميکند با پيام و                     
ماهواره و فضا درست کردن                 

 تنها  ،ميتواند اوضاع را تغيير دهد    
دارد توهمات خود را بروز                      

ترديدى نيست مخالفين          .  ميدهد
جمهورى اسالمى و نوع شما                  
آماده اند و حتى از هزينه و                        

اما نه رفتار     .  اوباش ابائى ندارند    
ماجراجويانه و نه رفتار                             
پاسيفيستى هيچکدام به نتيجه                  
دلخواه نرسيده است و همواره با           
خود ياس و نااميدى را به ارمغان         

 . آورده است

 

اتکاى ما به زدن توهمات نسبت            
 تالش  ،به اصالح طلبان حکومتى    

براى سازماندهى حزبى و  توده           
 و حرکت آگاهانه و                               ،اى

سازمانيافته راديکال بر همين                
واقعيات تکيه دارد که امروز                 

. براى بسيارى روشن شده است          
تشکيالت را بايد با کسانى ساخت        

در .  که امر و درد مشترکى دارند       
محله تان يا در دانشگاه و منطقه            
زندگى تان بايد با جوانان مبارز و       
مخالف حکومت دور هم جمع                

با استفاده از روابط طبيعى       .  شويد
و مراعات چشم و گوش پليس و            

 خودتان را و           ،نيروهاى امنيتى   
مردم محل را براى اعتراضات            

اينکه .  ضد حکومتى آماده کنيد          
شما مثال از آريا شهر تنهائى راه           
بيافتيد تا ببينيد در ميدان انقالب             
خبرى ميشود که شما هم در آن               

 با اينکه دسته هاى          ،شرکت کنيد  

 

 ...نامه ها 
مختلف جوانان و زنان با شعارهاى        
مشخص و آمادگى براى عمل                     
مشخصى در اعتراضات شرکت             

. کنند موضوعى عميقا متفاوت است     
اينکه شما خودتان را سبز ندانيد و            
مرز روشنى عليه کل حکومتيها               
داشته باشيد و تالش کنيد با مخالفين        
حکومت هرجا تماس و ارتباط                   
برقرار کنيد تا اينکه بخواهيد در               
ميان جمعيت سبز که اهللا و اکبر                  
ميگويد خودى نشان دهيد دو مسئله         

سازمان و نقشه   .  کامال متفاوت است  
با خود رهبرى و تالش براى                       
رهبرى کردن را در سطوح مختلف       

 با   ،به حزب بپيونديد     .  همراه دارد  
کسانى که مثل شما فکر ميکنند                   
جمعها و هسته هاى سازمانده را در        

براى چگونگى   .  محالت ايجاد کنيد    
شرکت در اعتراضات بعدى آماده          

 .    موفق و پيروز باشيد. شويد

 

 قيام بدون طبقه کارگر ميشود؟

 بهمن مردم در تهران      22در  .  درود
و بعضی از شهرهای ديگر انتظار         
داشتند قيامی صورت بگيرد و يک         

آيا انقالب  .  شبه رژيم سرنگون شود    
بدون حضور طبقه کارگر ممکن             

اگر چنين چيزی ممکن است       .  است
آيا ميشود به آن دلخوش کرد؟ در               
حالی که اکثر رهبران کمونيست و          
سوسياليست هنوز توازن قوا را در        
شرايطی نميبينند که گام فراترى به         
جلو حرکت کنند و ميدان دار يک             
انقالب کارگری باشند؟ لطفا به اين         

مهرداد از    .  سوال من پاسخ دهيد         
 . عسلويه

 

  ،مهرداد عزيز

همانطور که باالتر به يکى از                     
 انتظار قيام در       ،دوستان پاسخ دادم    

اينروز بيجا بود و حزب ما نه چنين         
تصويرى داشت و نه چنين تحليلى           

. را به مردم و کارگران ارائه کرد           
سرنگونى با قيامهاى شهرى و حتى       

. به روشهاى ديگر نيز ممکن است         
سرنگونى به طرق بسيار متفاوتى           

اما اسم اين    .  ميتواند صورت بگيرد   
هر کسى هم اسمش       .  انقالب نيست  

١۴٠شماره   
را انقالب ميگذارد يا دارد                       
توهمات پوپوليستى خود را بيان         
ميکند و يا آگاهانه ميخواهد از              
انقالب طبقه کارگر فاصله                      

انقالب از نظر ما تنها             .  بگيرد
ميتواند يک انقالب کارگرى                 

انقالب کارگرى انقالبى         .  باشد
سازمانيافته و آگاهانه است که              
بدون حزب سياسى کمونيستى و         
اتحاد و تشکل توده اى کارگران          

کارگران بايد از       .  ممکن نيست   
اين وقايع به نفع خود ميوه ها را           

امروز موج سرخوردگى     .  بچينند
در ميان هواداران سبز همه جا             

امروز .  قابل روئيت است               
ضرورت متشکل شدن در                      
ارگانهاى حزبى و توده اى براى        
سرنگونى جمهورى اسالمى و            
شکستن سد اختناق از هر زمانى        

کارگران بايد  .  ضرورى تر است   
از مبارزه انقالبى براى                             
سرنگونى حکومت حمايت و در        
آن شرکت کنند چون شکستن سد         
ارتجاع راه را براى انقالب طبقه       

اما .  کارگر هموار ميکند                 
کارگران نبايد نيروى هيچ جناح         
و فراکسيون بورژوائى شوند که        
اهدافشان در ضديت با منافع آنى        

موفق و  .  و آتى طبقه کارگر است     
 .    پيروز باشيد

 

 اولين قدم تشکيالت چيست؟

اولين قدم برای درست             .  سالم
کردن تشکيالت در داخل کشور         
چيست؟ چکار بايد کرد وقتى که         
اعتمادها بين مردم و حتی جوانان      
محل هنوز کم است؟ من به                      
همراه چند نفر از دوستام                          

 ميخواهيم     ،ميخواهيم کار کنيم         
تشکيالت درست کنيم ولی                      

به .  نميخواهيم عضو حزبی باشيم    
ما بگوئيد چه بايد کرد؟ صادق از       

 .شيراز

 

  ،صادق عزيز

وقتى مردم در چنين ابعادى به             
خيابان مى آيند نشان آنست که               
دوران عدم اعتماد به همديگر               
گذشته است و اراده اى جمعى               
براى پس زدن اين حکومت قويا         

اما اينکه همه    .  شکل گرفته است   
تالش ميکنند شناسائى نشوند و از     
تور پليس دور بمانند کار عاقالنه       
اى است و ضرورتا با بى                         

. اعتمادى نميتوان آنرا توضيح داد     
اولين قدم شما و دوستانتان که                 
آماده هستند کار بکنند اينست که           
براى شرکت در اعتراضات طرح     

شعارهاى .  و برنامه داشته باشيد       
مشخص و آزاديخواهانه اى را به        
صحنه اعتراضات ببريد و در               
بسيج دوستانتان در روابط طبيعى       

ضرورتى ندارد که به    .  تالش کنيد 
هر کس بگوئيد ما تشکيالت                    
ايکس هستيم و بيائيد عضو ما                 

براى کارى که همه                   .  شويد
ميخواهند بکنند بايد يک جمع                 
متشکل بتواند هسته پيشبرنده آن           

تشکيالت چيزى جز جمع         .  شود
افرادى نيست که آگاهانه ميخواهند     
سياستى را پيش ببرند و آگاهانه             

. در مقابل سياستهائى بايستند                 
تالش کنيد فضا را در محل بيش            
از پيش و هشيارانه عليه عوامل            
حکومتى بچرخانيد و اتحادى در          
ميان اطرافيانتان عليه کل                          

دوره امروز   .  حکومت ايجاد کنيد   
ما براى   .  دوره کار متشکل است      

تصميم شما احترام ميگذاريم با              
اينحال از شما دعوت ميکنيم دسته      
جمعى به حزب بپيونديد و فعاليت        

موفق و  .  کمونيستى را شروع کنيد   
 .  پيروز باشيد

 

 صدای آمريکا و رسانه ها نگفتند

 بهمن به     22دوستان من قبل از          
 راديو فردا و              ،صدای آمريکا    

رسانه های ديگر خبر دادم که در         
يکسری از جاهای تهران                          
دوربينهای مدار بسته براى                     
شناسائى مخالفين نصب شده                   

اما اين رسانه ها اصال               .  است
چيزی نگفتند يا شايد گفتند و من            

اخيرا اکثر بانکها و      .  باخبر نبودم 
يکسری از ادارات دولتی از                   
بيرون دوربين مدار بسته نصب           
کردند تا در اعتراضات مردم را          

 22البته برای         .  شناسائی کنند    
 ،بهمن در مناطق وليعصر                       

 صادقيه و حتی          ، آزادی  ،انقالب
در آپارتمانهائی که مال                               
خودفروخته های رژيم است                   

مردم .  دوربين نصب کرده بودند      
در عين اضطرابی که داشتند                  
تالش ميکردند خونه به خونه و             
مکان به مکان را شناسائی کنند تا        
به موقع حق اين بی شرفها را کف      

 .  فرهاد از تهران.دستشان بگذارند

 
١٧صفحه   



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بررسی جوانب مختلف و فراهم آوردن ملزوماتی گسترده تر جهت مسدود            
و منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم اسالمی بمثابه امری عاجل                   

″ کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی               ″در دستور     
عليه ″هما ارجمند مسئول و هماهنگ کنندۀ کمپين موفق                    .    قرار دارد  

اين .  درکانادا مسئوليت کمپين مزبور را به عهده دارد         ″  دادگاههای شريعه 
کمپين از هم اکنون نويد کسب قدرت مردمی و گستردگی بيشتری را                          

بدين لحاظ بمنظور تأمين اطالعات وسيعتر از منويات و                                .  ميدهد
دستورالعملهای ضروری و آتی کمپين و تسهيل مشارکت بيشتر مردم در              
آن ازهما ارجمند جهت برگزاری جسله ای در پلتاک دعوت به عمل آمده                

 . است
 

 مطابق هشتم ٢٠١٠شنبه بيست و هفتم فوريه : زمان
،  يازده صبح بوقت غرب آمريکا و کانادا، ١٣٨٨اسفند  

دو بعدازظهر بوقت شرق آمريکا و کانادا، ده و نيم شب 
 . بوقت ايران و مطابق هشت شب بوقت اروپای مرکزی

 

کمپين  -ايران -خاورميانه -پلتاک: مکان
 . دوم، با هما ارجمند

 

اين جلسه جهت ايجاد تسهيالت بيشتر برای حضور عالقه مندان در ايران             
 . و ساير کشورها از طريق ياهو و بايالکس نيز قابل دسترسی خواهد بود

 

دفتر روابط عمومی کمپين مزبور با توجه به محدوديتها و دشواريهای                     
تکنيکی موجود در اينترنت که رژيم  اسالمی نقش عمده ای را در آن                          
بازی ميکند، تمام سعی خود را برای ايجاد تسهيالت الزم جهت طرح                       
پرسش و اظهار نظر از جانب عالقه مندانِ  به حضور درجلسه به عمل                    

 . خواهد آورد
 

کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های ″دفتر روابط عمومی 
 ″جمهوری اسالمی

 

 سخنرانی هما ارجمند 
مسئول کمپين بستن سفارت خانه 
 های جمهوری اسالمی در پلتاک

١۴٠شماره   

 ،فرهاد عزيز

اما اين رسانه ها    .  ما اطالعى از پخش خبر شما از اين رسانه ها نداريم           
اگر خبرى را هم پخش کنند نهايتا خط سياسى شان در ايندوره علم                           
کردن موسوى و کروبى و ديگر مرتجعين جنايتکار حکومت بعنوان                   

. توقع داشتن از اين رسانه ها اشتباه است           .  بوده است "  رهبران مردم "
هر تاکتيک رژيم بايد با ضد              .  بايد به نيروى خودمان متکى شويم             

معلوم است جمهورى اسالمى از هر وسيله       .  تاکتيک مخالفين خنثى شود   
. اى و با هر هزينه اى استفاده ميکند که اوضاع از کنترلش خارج نشود              

بايد .  اين همه دم و دستگاه جاسوسى را براى همين روزها ساخته اند                  
خبر رسانى و تجارب را بايد از         .  هوشيار بود و اين تله ها را دور زد           

اخبارتان را براى      .  طريق نيروهاى انقالبى ضد حکومت پيش برد                
 . *    موفق و پيروز باشيد. حزب ارسال کنيد

 ...نامه ها 
برای يک دنيای بهترتلويزيون   

 

ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه
 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠

 

اسی است            ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي طرف ن ي ب
اه و                       .   جانبدار است   ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي ع حق داف م

ارزه       .   سعادت انسانها است   ب ما برای يک جمهوری سوسياليستی م
ه               .   ميکنيم ه اطالع هم ا را ب لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ه

 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 

  ، روز جهانى زن، مارس٨
 !روز فرياد برابرى زن و مرد است

 

 !زنان و مردان آزاديخواه  و برابری طلب

در همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی و                             
 مارس، روز    ٨برابری و حمايت از جنبش آزادی زن در ايران در                   

 ! اين روز روز ماست!جهانی زن به خيابان بياييم
   

در اين روز بايد با صدای بلند اعالم کنيم که برای هر ذره آزادی زنان                
 مارس،   ٨با شرکت خود در آکسيون       .  رژيم اسالمی بايد سرنگون شود    

حمايت و پشتيبانی خود را از جنبش آزادی زن در ايران  در مبارزۀ                     
رو در رو با يکی از زن ستيزترين  نظام های دوران معاصر اعالم                     

  .می کنيم
  

ستم "سازمان آزادی زن از شما دعوت می کند در اين روز با شعار                     
"! آپارتايد جنسی نه      "،    "نه به حجاب اسالمی         "،    "بر زن موقوف      

 فرياد  ،"!جمهوری اسالمی نميخوايم، نميخوايم     "،"حکومت مذهبی نه  "
 در اين روز بايد با صدای           .زنان ايران را به گوش جهانيان برسانيم          

بايد به جهانيان اعالم کنيم که         .  رسا آزادی و برابری را فرياد بکشيم          
جنبش آزادی زن در ايران قدرتمند و فعال است و تا دستيابی به آزادی               

  .زن  و برابری زن و مرد از پای نخواهد نشست
 

 18—16 مارس ساعت ٨دوشنبه : زمان
 برونزپارکن، جنب مجسمه يوهانا، گوتنبرگ سوئد: مکان

 

 .برای اطالعات بيشتر با  تلفن شهال نوری تماس بگيريد

0737262622 
 

 سازمان آزادى زن

  ١٣٨ بهمن ٢



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تشکالت توده ای خود متشکل اند و              
برای حقوق خود مبارزه ميکنند، نيز          

تنها راه الغای    .  کارگر استثمار ميشود   
استثمار و تبعيض طبقاتی الغای نظام         

برای اين امر       .  سرمايه داری است      
طبقه کارگر نياز به حزب کمونيستی          

يک حزب     .  کارگری خويش دارد        
کمونيستی اما درش بر روی تمام                  
انسان های آزاديخواه، برابری طلب و      

هر انسانی که       .  کمونيست باز است      
بخواهد به اين جنبش و ارتش بپيوندد          

در حزب  .  بايد با استقبال روبرو شود      
کمونيستی ديوار آپارتايد ميان کارگر        

مبارزه .  و غير کارگر وجود ندارد           
کمونيستی به روی تمام انسان های              

اگر .  آزاديخواه و کمونيست باز است       
برای عضويت در تشکالت توده ای،         
در شورا و مجمع عمومی کارت                    
کارگری الزم است، برای عضويت           
در حزب کمونيستی کارگری، تنها              
شرط، تعلق به کمونيسم و اردوی                  

  .آزاديخواهی و برابری طلبی است

 
" تشکالت مستقل کارگری       "پيروان    

خواسته يا ناخواسته مبارزه طبقه                  
کارگر برای رهايی را تضعيف                     
ميکنند؛ خواسته يا ناخواسته به کارگر       
بعنوان يک صنف مينگرند؛ خواسته          
يا ناخواسته موقعيت کارگر را بعنوان       
يک صنف جاودانه ميکنند؛ خواسته يا      
ناخواسته به مانعی در مقابل مبارزه            
طبقه کارگر برای ايجاد جامعه                       

تحت نام    .  سوسياليستی بدل ميشوند       
تقديس کارگر، کارگر را محکوم به             

 . کارگر ماندن ميکنند

 
. هدف رهايی کارگر از کارگری است     

هدف ساختن جامعه ای است که                      
طبقات در آن از حيض انتفاع افتاده              

نه کارگر وجود دارد و نه                  .  است
سوسياليسم چنين جامعه     .  سرمايه دار  

کمونيسم قصدش جاودانه       .  ای است   
کردن موقعيت کارگر بعنوان يک                

کمونيسم ميخواهد به       .  صنف نيست   
و .  تقسيم جامعه به طبقات خاتمه دهد        

به اين معنا است که طبقه کارگر نه               
تنها خود، بلکه کل بشريت را رها                 

  *.ميکند

 

تشکالت مستقل کارگری 
راه رهايی کارگران 

 ...نيست 

 

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                              -١
آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن                               

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی                  .  هستند
سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال             

 . اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم                               -٢
 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت             ،اين ارگانها ابزار متحد شدن       .  است

شوراها همچنين از   .  کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است              
 در محيط زيست و کار در سطح محلی و          ،بايد همه جا  .  ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند     

 . سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                       -٣
ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع                                   

 .اسالمی شود

 

 ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران      .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند              -۴
شوراها امکان حضور   .    تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند             

 .طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                        
 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

تجربه عملى همين   .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                -۵
 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى        ،دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن                 

بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى            .  وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است      
 .  سرکوبگر آن خارج کرد

   

 .  کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

١۴٠شماره   
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و درک مسائل نظری و مقوالت           
تئوريک کمونيسم کارگری،                   
متوجه شدم که آن سوال                               

، "معصومانه و خام انديشانه              "
بدون هيچ قصد و نيتی، چقدر                 

آن دسته از چپ    .  عميق بوده است  
هايی که خود را روشنفکر                        

کارگر و   "  تقديس"ميدانستند، با      
 –طرح مقوله دو قطبی کارگر               

روشنفکر عمال داشتند موقعيت            
اليتی خود را در مقابل کارگران           

قرار بود  .  تاکيد و تحکيم ميکردند    
موقعيت کارگر تقديس و لذا                     
جاودانه شود؛ قرار نبود موقعيت         

قرار بود      .  کارگر ملغی شود          
هميشه و همواره يک ديوار ميان         

وجود "  روشنفکر"کارگر و             
  .داشته باشد

 

روشنفکر در اينجا بمعنای انسانی      
منورالفکر، با سواد، تئوريک،             

. خوش فکر يا غيره نبود                            
يک فرد با منشاء           "  روشنفکر"

طبقاتی غيرکارگری طرفدار                
با اين تعريف يک          .  کارگر بود   

کارگر حتی اگر تئوريسين هم                
ميشد باز به صفت روشنفکر                   

و آن روشنفکر حتی     .  مزين نميشد 
اگر کارگر هم ميشد، مدال                        

مساله .  کارگری نصيبش نميشد       
عميق تر و ريشه ای تر از                         
موقعيت کنونی فرد در مناسبات           

بايد جدن در جد         .  اقتصادی بود  
کارگر يا محروم و زحمتکش                 

" روشنفکر"به اين معنا      .  ميبودی
يعنی کسی که به اقشار مرفه                    
جامعه متعلق است، اما چپ و                

نزد اين      .  مدافع کارگر است          
گرايش، يک خندق پر نشدنی و             
غير قابل عبور ميان کارگر و                

به آپارتايد  .  روشنفکر وجود دارد   
همانگونه که     .  بی تشابه نيست        

رنگ پوستت را نميتوانی عوض        
کنی، سياه هميشه سياه، قهوه ای           
هميشه قهوه ای و سفيد هميشه                

هم "  روشنفکر.  "سفيد است      
همواره روشنفکر و کارگر هم              

  .هميشه کارگر است

 

 

تشکالت مستقل کارگری راه رهايی کارگران 
 ...نيست 

 

راستش مدتها بود که اين مقوالت             
مدتی بود که با    .  برايم کهنه شده بود   

کسی برخورد نکرده بودم که مهر           
. بر پيشانی ام بکوبد         "  روشنفکر"

اما در خاکسپاری يداهللا با اين مقوله        
يق و بايگانی شده      تای که بنظرم ع     

فردی .  ميامد، دگر بار روبرو شدم       
در گورستان، ابتدا به ساکن بحثی            
را در مورد تشکل مستقل کارگران        

" روشنفکران"و لزوم عدم دخالت         
در تشکالت و مبارزه کارگران با            

با اصرار خاصی      .  من آغاز کرد     
قصد داشت به من ثابت کند که                    
کارگران بايد خودشان و جدا از                 

پس از تاکيد        .  روشنفکران باشند   
خوب "بسيار اين دوست، گفتم                   

روشن است که تشکالت توده ای              
کارگران بايد فقط شامل کارگران            
باشد، اما طبقه کارگر بدون حزب           

او ."  اش نميتواند خود را رها کند          
در پاسخ گفت حتی حزب هم فقط              
بايد شامل کارگران باشد و                            
روشنفکران بايد به آن کاری نداشته       

اين رفيق آنچنان مصرانه بر      .  باشند
اين حکم تاکيد ميکرد که من نيز به           

ميخواهی من بروم؟       :  "مزاح گفتم   
و بحث را که در            !"  باشه ميروم  

محيط و در زمان نه چندان مناسبی         
البته .  (سر گرفته بود، خاتمه دادم          

اين دوست عزيز بعدا از من پوزش        
 ) .خواست که سوءتفاهم شده است

 

جاودانه کردن کارگر، دوستی خاله       
 !خرسه

بسياری از پيروان اين بينش و خط          
فکری با نيت خير آغاز ميکنند اما           
بايد گفت که دوستی شان کمی به               

. شباهت دارد "  دوستی خاله خرسه  "
اينها حتی زمانيکه از سوسياليسم             
صحبت ميکنند، سوسياليسم را                  
مناسباتی ميدانند که تحت آن کارگر        
اراده خود را حاکم ميکند، نه آنکه            
سوسياليسم طبقات را از ميان                     

و تحت آن، کارگر و سرمايه      .  ميبرد
. دارد هر دو از حيض انتفاع ميافتند      

طبقات ملغی ميشود و به اين معنا             
اين وجه  .  کارگر نيز ملغی ميگردد     

رهايی بخش سوسياليسم نزد آنها              
چنين بينشی  .  جای برجسته ای ندارد   

به يک معنا روی ديگر سکه                        

١۴٠شماره   
کمونيسم روسی و يک رگه ديگر          

 .از کمونيسم بورژوايی است

 

کمونيسم مارکسی، کمونيسم                    
کارگری هدف و افق مبارزه اش           
بر الغای مناسبات سرمايه دارانه و    

. الجرم طبقات در جامعه است               
قرار نيست کارگر به بقيه جامعه           

جوهر رهايی بخش        .  حاکم شود   
مارکسيسم و کمونيسم کارگری در      

طبقه :  اين جمله طاليی نهفته است      
کارگر به همراه خود کل جامعه را       

رهايی جامعه، رهايی    .  رها ميکند 
انسان، هدف مبارزه کمونيستی             
طبقه کارگر و حزب کمونيستی او       

چنين تصويری از کمونيسم      .  است
و مارکسيسم نزد اين گرايش محلی      

 .از اعراب ندارد

 

تقديس کارگر همچون تقديس                
 !ملت

اين بينش و گرايش شباهت های             
زيادی به ناسيوناليسم و فمينيسم             

ناسيوناليست در تقديس            .  دارد
و تالش برای   "  ملت خويش "مقوله  

جاودانه کردن ملت و ملی گرايی،        
منافع معينی را دنبال ميکند،                     
موقعيت خود را بعنوان رهبر يک       

. جنبش معين تثبيت و تحکيم ميکند      
قصدش رفع تبعيض و ستم نيست؛        
نيت و هدفش تثبيت و دائمی کردن        

فمينيسم در شکل    .  ملت معين است   
افراطی آن با تقديس زن و                           
خصومت به مرد، تالش به                        
جاودانه کردن اين خصومت و                

در اين تقديس             .  جدايی دارد      
موقعيت تحت ستم، منفعت معينی         

. برای رهبر فمينيست نهفته است         
اين فمينست قصد رفع تبعيض و             

قصد .  جدايی ميان زن و مرد ندارد     
طرد مرد و حفظ موقعيت زن در           

تقديس .  تقابل با مرد را دارد                 
کنندگان کارگر نيز قصد از ميان           
بردن طبقات و اختالف طبقاتی را        

قصد شان جاودانه کردن         .  ندارند
موقعيت کارگر، بعنوان يک پديده        

. بهتر، محترم تر و عالی تر است         

در اين پروسه رهبران اين                   
جنبش بمثابه اليت جنبش                        
کارگری مکانی واال دارا                      

 .خواهند شد

 

کمونيسم کارگری تنها راه                   
 خالصی کارگران

تشکالت مستقل کارگران تنها        "
نه تنها    "  راه رهايی کارگران       

شعاری مترقی نيست بلکه                    
شعاری است برای تثبيت                      

. موقعيت استثمار شده کارگر            
اين يک شعار انحرافی و گمراه        

کارگران برای      .  کننده است     
خالصی از استثمار و سرکوب         
سرمايه هم به تشکالت توده ای         

اين .  و هم حزبی خود نياز دارند      
دو نوع تشکل برای پيشروی و         
پيروزی کارگر مثل نان شب              

تشکالت توده ای      .  واجب است  
روشن است که بايد ظرف                     
تشکل کارگران و فقط کارگران       

تشکالت توده ای بايد              .  باشد
توسط خود کارگران ايجاد شود        
و بر شرکت وسيع کارگران                

از اين رو است که       .  متکی باشد 
ما همواره بر تشکيل مجمع                  
عمومی بعنوان ظرف پايه ای            
هر تشکل توده ای کارگری                 

  .تاکيد داشته ايم

 

مجمع عمومی مناسب ترين                 
ظرف دخالت وسيع کارگران در     
سرنوشت خود در محيط کار              

مجامع عمومی امکان          .  است
دور زدن توده کارگران توسط          
رهبری يا نمايندگان کارگری را      

شوراهای .  به حداقل ميرساند        
کارگری در تقابل با اتحاديه يا            
سنديکا آلترناتيو کمونيسم                      
کارگری برای تشکالت توده ای      

شوراهای کارگری بر          .  است
مبنای مجمع عمومی، مناسب            
ترين ظرف تشکل توده ای                   

شوراها و مجمع   .  کارگران است 
عمومی به بهترين شکل دخالت        
فعال کليه کارگران را در                       
سرنوشت خويش تامين و                      

 .تضمين ميکنند

 

حتی در دموکراتيک ترين                    
جوامع سرمايه داری، در                      
جوامعی که کارگران با آزادی          

١٨صفحه کامل در            



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 فوريه مراسم                    ١٩جمعه           
خاکسپاری و يادبود يداهللا                           
خسروشاهی، يکی از رهبران              
کارگری سرشناس جنبش                         

. کارگری ايران، در لندن بود                
روشن است که يک رهبر                         
کارگری که نه تنها سرمايه،                    
زندگيش را از نوجوانی به تاراج         
برده است، بلکه در تالش برای            
بهبود زندگی کارگران به زندان           
افتاده و شکنجه شده است، احترام       
هر انسان شريف و کمونيستی را         

عليرغم اختالفات       .  برميانگيزد
سياسی با يداهللا خسروشاهی بر             
سر افق رهايی بخش برای طبقه           
کارگر، زحمتکشان و محرومين         
و بشريت، هميشه به او بعنوان              
يک رهبر کارگری و يک انسان          

از .  سوسياليست احترام گذاشته ام     
همين رو بهمراه مريم کوشا،                  
عضو دفترسياسی حزب، در                 
مراسم خاکسپاری و يادبود او                
شرکت کردم تا بتوانم اين احساس       
احترام خود و حزب اتحاد                         
کمونيسم کارگری را به خانواده و       

 .دوستانش ابراز کنم

 

. او را از نزديک نميشناختم                    
. هيچگاه مالقاتش نکرده بودم               

آشنايی ام با او از طريق نوشته               
. هايش و گفته های ديگران بود             

اما با نظرات سياسی و خط فکری     
در اين مراسم از       .  اش آشنا بودم    

طريق صحبت های فرزندان،               
همسر و نوه هايش با وجهی از               
شخصيت اش آشنا شدم که                         
احترامم را به او بمراتب بيشتر             

يک بار   .  يادش گرامی باد     .  کرد
ديگر به خانواده و دوستانش                    

 .صميمانه تسليت ميگويم

 

آنچه مرا به نوشتن اين مطلب                 
برانگيخت، شعاری بود که به                

  ،ستون آخر
 در حاشيه مراسم خاکسپاری و يادبود يداهللا خسروشاهی

 

 !تشکالت مستقل کارگری راه رهايی کارگران نيست
 

 آذر ماجدی 

اشکال مختلف در اين مراسم                      
از آنشب بسيار     .  خودنمايی ميکرد  

به وجوه مختلف اين شعار انديشيده        
اين شعار چکيده و جوهر يک           .  ام

خط فکری معين است، برايم تازه           
کمونيسم کارگری پيش از اين     .  نبود

بارها به اين خط و گرايش برخورد        
اما مشاهده آن در اين         .  کرده است  

مراسم مرا واداشت که يک بار                 
ديگر به مکان و معنای واقعی آن             

  .بپردازم

 

بنرهايی در مراسم خاکسپاری حمل     
ميشد و در سالن بر ديوار آويزان             
بود که جوهر همه آنها تاکيد بر                  

تشکالت "مطلوبيت و ضرورت            
عباراتی .  بود"  مستقل کارگری     

تشکالت مستقل کارگری     "همچون   
زينت "  تنها راه رهايی کارگران         

  .سياسی اين مراسم بود

 

 مستقل از کی؟

در نگاه اول تشکل مستقل کارگری       
بی اشکال بنظر ميرسد و ميتوان             

اما پس   .  براحتی از آن عبور کرد        
از کمی فکر يک سوال مطرح                  

مستقل از کی و چی؟ آيا             :  ميشود
استقالل از دولت مد نظر است؟               
قطعا استقالل از دولت سرمايه بنا           
بتعريف ضد کارگر، چه در شکل           
ديکتاتوری، چه دموکراسی، يک          
خواست و حکم مهم جنبش                            

اما اين شعار قصد      .  کارگری است 
طرح مطالبه استقالل از دولت را           
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اين شعار بر استقالل از            .  ندارد
. احزاب سياسی تاکيد دارد                       

استقالل کارگران و تشکالتشان از     
احزاب بورژوايی نيز قطعا يک           
امر مهم و اساسی و ضروری                 

اما اين شعار خواهان                .  است
استقالل از احزاب بورژوايی نيز        

احزاب چپ و کمونيست         .  نيست
مد نظر اين شعار و خواست                     

 چرا؟! است

 

چرا ميان   :  اين سوال پيش ميايد        
اينهمه معضل و مانعی که در                  
مقابل جنبش کارگری و مبارزات        
طبقه کارگر برای رهايی وجود            
دارد، اين رفقا اين چنين بر اين               
شعار تاکيد دارند؟ بنا بتعريف                 
کمونيسم مدافع هميشگی و راستين     

چرا اين  .  رهايی طبقه کارگر است   
رفقا در جنبش کارگری امر خود          
را جدايی و استقالل از احزاب               

پاسخ .  کمونيستی قرار داده اند           
ممکن است اين باشد که احزاب             
چپ بسياری وجود دارند که تحت       
نام کمونيسم فعاليت ميکنند، اما در      
واقعيت متعلق به جنبش کمونيسم         

اين يک واقعيت   .  بورژوايی هستند 
است که احزاب بورژوايی که                
تحت نام کمونيسم فعاليت کرده اند       
در طول تاريخ شکست های                     
بيشماری را به طبقه کارگر و امر        
رهايی او تحميل کرده اند، حزب          
توده و جريان اکثريت در طول              
تاريخ معاصر ايران دو نمونه                

  .برجسته اند

 

اما پاسخ به اين معضل، تالش                
برای تحکيم و تقويت کمونيسم               
کارگری است، نه طالق از                      

اين .  حزبيت کمونيستی بطور کلی    
خصومت و لجاجت ضد تحزب            
کمونيستی را نميتوان با اين                      

. فرمول های ساده توضيح داد               

حتی اگر برای بخشی مساله به              
همين شکل ساده طرح و پذيرفته          
شده باشد، اين ساده انديشی است          
اگر در صورت ظاهر مساله                   

راستش نيت پيروان   .  متوقف شويم 
اين خط مشی يک مساله ثانويه              
است، تاثير واقعی چنين خط                   
فکری آن مساله اساسی است که           

 .بايد به آن پرداخته شود
 

 "روشنفکر -کارگر"دو قطبی 

 و  ۵٠يکی از مقوالتی که در دهه       
 شمسی در ميان جنبش چپ             ۶٠

بسيار مورد بحث و جدل بود،                
 -کارگر"طرح مقوله دو قطبی              

اولين باری که     .  است"  روشنفکر
 ١٣۵٧با اين مقوله آشنا شدم سال        

تازه کار تشکيالتی                    .  بود
. کمونيستی را آغاز کرده بودم              

محيط چپ در آن زمان بسيار                 
تحت نفوذ و حاکميت پوپوليسم و          

برخی چپ   .  کمونيسم روسی بود    
، بخصوص آنها      "با سابقه  "های   

که يکی دو سالی هم در زندان                 
بودند خيلی سريع به ارعاب                    
نظری امثال من، که باصطالح             
تازه کار بوديم و بعالوه مونث،             

در مواجهه با اين    .  وسوسه ميشدند 
خام "مقوله، با تعجب شايد                        

مگر کارگران  :  گفتم"  انديشانه ای 
نميتوانند روشنفکر باشند؟ بعد               
خجالت زده متوجه شدم که در                
جنبش چپ تازه کار هستم و بهتر         

اينها .  است زبانم را گاز بگيرم           
است که   "  بسيار مهمی  "مقوالت   

ساعت ها چپ ها در مورد آن                 
بحث ميکنند و من با اين سوال                
فقط بی اطالعی و بی تجربگی              

 !خودم را نشان داده ام
 

اما راستش بعدها، پس از آشنايی         

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  ٣صفحه   
١٩صفحه   


