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 کارگران و حداقل دستمزدها
 

بحث افزايش دستمزدها بويژه در آخر سال ميان                               
سوالى که امروز بسيارى از              .  کارگران گرم ميشود      

کارگران با آن روبرو هستند اينست که دراين شرايط                    
 نگرانى   ،بيکارى و تعطيل شدن مرتب مراکز صنعتى              

هاى ناشى از آن و همينطور حقوقهائى که مدتهاست                      
 آيا طرح   ،پرداخت نشده و اميد پرداخت آنها هم کم است           

 بحث افزايش دستمزد ميتواند موثر باشد؟ 

 

نفس چنين سوالى حاکى از يک وضعيت اجتماعى خاص          
وضعيتى که سرمايه داران و دولت  مرتجع                        .  است

اسالميشان بدرجه اى موفق شدند کارگران را براى                      
اما زندگى   .  طرح مطالبات رفاهى در ترديد قرار دهند            

واقعى کارگران و تنگناهاى روزمره اى که با آن دست                
 بسيار سريع اين نوع محاسبات را کنار ميزند            ،بگريبانند

و بايد تاکيد کرد براى کارگران بسيارى اين محاسبات نه            
از سر مرعوب شدن بلکه تالش براى درک پيچيدگى                   
اوضاع و تعيين سياستى است که دستکم به نتيجه اى                      

بيشتر ديدگاهى است که به درجه تشکل و توان و             .  برسد
ما به همين جنبه عملى و          .  آمادگى کارگران توجه دارد     

واقعى موضوع ميپردازيم که ذهنيت فعالين کارگرى را            
 . بخود مشغول ميکند

 

کارگران با توجه به تجارب و روشهائى که تاکنون بکار            
 و بويژه تجربه سال گذشته و مسئله امضاى                   ،برده اند  

شوراى عالى  "تومار و نهايتا کم شدن همان مبلغ مصوب         
 امسال ضروى است با چهارچوب نگرشى و                       ،"کار

بنظر ما جنبش واقعى         .  عملى روشنترى بميدان بيايند        
افزايش دستمزدها بهترين سکوى دخالت کارگران در                 
اوضاع متحول کنونى و پرچمى عليه فقر و فالکت                         

 . موجود است

  ،يادداشت سردبير

  مارس در گوتنبرگ٨در حاشيه کنفرانس 
 

خواست آزادى زن و برابرى زن و 
 مرد و مبارزه سوسياليستى

 ١٧صفحه سيروان قادرى                                         

 

 ؟!رفراندوم برای استقرار سوسياليسم
 در نقد تزهای سازشکارانه حزب اکس کمونيست کارگری

 
 ١٢صفحه على جوادى                                            

٢صفحه   

 همبستگى  ،گفتگو با صارم فريدونى از کادرهاى داخل کشور حزب             :  در صفحات ديگر   
 ،على جوادى   -“حکمتيست” نگاهى به تحرکات حزب          ،صادق امير رحمانى     -کارگران

آرش - شبى در مقابل اوين       ،ساناز عادلى   -گزارشى از شرايط کار پرستاران خوزستان         
 طرح اخراج گسترده     ، کارگر تابلين   ١٠٠٠ اخراج    ، پخش بيانيه حزب در تهران       ،آزادى

 برگزارى   ، کارگر در شهرک سليمى تبريز             ١۵ قتل      ،کارگران سيکو پارس خودرو        
 ...  و  ، مارس در کانادا و سوئد٨گزارشهاى  ،سمينار حزبى در گوتنبرگ

ايجاد يک جنبش بين المللی آزاديخواه، برابری طلب 
 !و سکوالر برای يک دنيای بهتر امر ما است

 

 گزارش کنفرانس موفق بين المللی 
 در سوئد مارس ٨بمناسبت 

 پيام حمايت از مبارزه زنان در ايران 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مبانی تعيين حداقل دستمزد 

اولين سوال اينست که مبناى                   
افزايش دستمزد چيست؟ امکانات       
سرمايه دار؟ آنچه که عملى است؟      
تامين يک زندگى مرفه براى                  
خانواده کارگرى؟ عدد خاصى             
بعنوان سقف مطرح شده؟ درجه          
توانائى و آمادگى و اتحاد                           

 کارگران؟ ترکيبى از اينها؟ 

 

هر کدام از مبانى فوق به تنهائى            
مفروضات و چهارچوبهائى دارد       
و به نتيجه خاصى بعنوان                          

اگر .  ميرسد"  سياست معقول     "
کارگران نخواهند نقش مشاور              
اقتصادى سرمايه داران را ايفا              

 بايد مبناى حرکت شان براى      ،کنند
 امکانات و               افزايش دستمزد      

مقدورات موجود در جامعه                     
بسيار روشن است      .   باشد  امروز

که چه امکاناتى در جامعه وجود          
دارد و استفاده از آنها امروز در            
ايران براى طبقات دارا رايج                  

يعنى کارگران هم ميتوانند       .  است
. و بايد داشته باشند و استفاده کنند        

همينطور در حالت معمول مرتبا         
ظرفيت توليدى طبقه کارگر و               

يعنى .  بارآورى کار رشد ميکند        
جامعه مجموعا ثروتمند تر ميشود      
و به اين اعتبار بايد سهم طبقه                 
کارگر از اين افزايش ثروت                   

در اوضاع بحرانى     .  ملحوظ شود  
قرار نيست کارگران بار بحران           

 ،مسکن.  را بدوش بکشند                 
 ، سالمتى         ، آموزش         ،بهداشت
 امکانات رفاهى و                      ،اتومبيل

خدماتى از سيستم گرمائى و آب            
گرم و يخچال و تلويويزن و                      

 ،کامپيوتر و مهد کودک و غيره            
 همه بايد    ،فراغت و تفريح و سفر      

در تعيين حداقل دستمزدها                        
اقالمى که دولت و      .  محاسبه شود 

و سرمايه       "  شورايعالى کار      "
داران تعيين ميکنند براين اساس          
است که کارگر بيايد کار کند و               
زنده بماند که فردا برگردد و                    

تازه براساس     .  دوباره کار کند        
همان جعليات و دستکاريها در              

 ،نرخ تورم و خط فقر خودشان              
هنوز چند مرتبه پائين تر مزد                 

 

 

 ...کارگران و حداقل دستمزدها 
 

 . کارگر را تعيين ميکنند

 

يعنى اينکه ما با دو نگرش اساسى           
تر روبرو هستيم که يکى کارگر را         

 بعنوان    ،بعنوان يک طبقه کارکن         
بخش محروم و فقر زده بازتوليد               
ميکند و دستمزد را بر اين اساس               

 و نگرش ديگر که          ،تعريف ميکند  
مبنايش را نيازهاى انسانى و                       
امکانات موجود قرار ميدهد که                 

. کارگر بايد از آن بهرمند باشد                   
رقمى که کارگر با اين نگرش                     
پيشنهاد ميکند رقمى است که                       
سرمايه دار هم ميتواند با آن زندگى         

اما .  اين واقعى ترين رقم است      .  کند
در دعوا برسر دستمزد معضل                  

تعادل .  اساسى تعيين اين رقم نيست      
نهائى اين رقم در هر دوره اى تابع          
تناسب قوا و قدرتى است که                         
کارگران در مقابل سرمايه داران و        

. دولت شان بميدان مى آورند                      
کارگران براى تعيين دقيق نرخ                 
تورم و نرخ دستمزدهاى پايه و                  

 ،آهنگ افزايش و اتومات آن                       
ميتوانند و بايد مستقال اين ارقام را            
براساس اقالم رايج زندگى انسانى          
امروز محاسبه کنند و به عدد واقعى      

اعدادى که تاکنون مطرح         .  برسند
 بيشتر نقطه عزيمت شان          ،شده اند  

خط فقر اعالم شده بانک مرکزى و         
ميزان نرخ تورم اعالم شده و يا                 
رسيدن به خط فقر واقعى بوده                     

من ميگويم طبقه کارگر همين     .  است
عدد و  .  نقطه عزيمت را نبايد بپذيرد    

تماما .  رقم همواره ميتواند تغيير کند     
مسئله اينست که با پولى که بعنوان          
مزد به کارگر ميدهند چه چيزى را         

تعادل اين عدد     .  ميتوان تامين کرد    
 نه  ،هم با توجه به محاسبات واقعى        

فقط در ايران بلکه در کشورهاى              
پيشرفته سرمايه دارى که کارگر از       

 ،تشکل نسبى برخوردار است                   
همواره تابعى از کشمکش هاى                 

 . سياسى طبقات است

 

ترديدى نيست هيچ رهبر کارگرى          
و سوسياليست و کمونيستى از                    
مقدورات و امکانات و ظرفيتهاى            
مبارزه طبقه اش انتزاع نميکند و             

١۴٢شماره   
تالش ميکند با شناخت دقيق                       
وضعيت و متحد نگهداشتن                       

اما .  کارگران امرش را پيش ببرد       
" مقدورات و ممکن ها            "درک     

مساوى با شکل دادن به افق و                   
توقع کارگران از مقدورات                       

نقطه .  سرمايه داران نيست               
عزيمت ساده هر کارگرى اينست         

 من هم ميخواهم     ،که من هم انسانم    
در آنچه خود توليد کردم سهيم                  

 ، من هم ميخواهم زندگى کنم   ،باشيم
. زندگى خانواده ام بايد تامين باشد        

همين کارگرى که امروز با                       
اعتصاب به گرفتن حقوق هاى                

 وقتى      ،ميدهد"  رضايت"معوقه     
 ،قدرت متشکل خود را ميبيند                  
! فرياد ميزند مرگ بر سرمايه دار      

ميگويد زندگى انسانى حق مسلم            
بنابراين مسئله اين نيست        !  ماست

که کارگران جدول سود و زيان              
سرمايه داران و ظرفيتهاى آن را          

ممکن و   "بررسى کنند و حرف            
 بلکه مسئله اينست       ،بزنند"  مقدور

 به    ،اين وضعيت را قبول نکنند            
توقعى در ميان طبقه و جامعه                  
شکل بدهند و وارد جدال برسر آن        

در مراحل اين مبارزه است      .  شوند
که ميتوان تشخيص داد چگونه بايد      
مانور دارد و کجا دستاوردى را             

 .داد" رضايت"تثبيت کرد و يا 

 

 چه بايد کرد؟

تالش سال گذشته چند تشکل و                 
مرکز کارگرى براى جمع آورى          
امضا و نفس طرح مسئله افزايش          

اما .  دستمزدها تالش مثبتى بود          
همان ابتدا ما گفتيم اين تالش بنا به         

. محدوديتهايش بجائى نميرسد                
کارگران را  .  ضامن اجرائى ندارد   

. بصورت متشکل پشت خود ندارد     
و به سر اين امضاها همان بالئى            
در داالنهاى بورکراسى مى آيد که       

. به سر بقيه تومارها آمده است                
. همينطور هم شد   .  فراموش ميشود 

اما بايد اينبار بصورتى واقعى و            
متکى بر توده کارگران بحث                   

 ، ميزان آن   ،برسر افزايش دستمزد   
و اقدامات براى تحميل هر درجه          

تنها راه   .  اى از آن را پيش برد            
واقعى و موثر براى قرار گرفتن           
کارگران بعنوان يک طرف تعيين       

 راه افتادن جنبش  ،حداقل دستمزدها 
. تعيين دستمزدها از پائين است              

يعنى کارگران مراکز صنعتى                
مختلف حرفشان را يکى کنند که            

 سطح پايه   ،چه دستمزدى ميخواهند  

 سطوح     ،آن چه ميزان باشد              
 و براى   ،مختلف آن چگونه باشد    

طرح عملى و اجتماعى آن چه           
 . بايد کرد

 

اولين اقدام اينست که جنبش                 
افزايش دستمزدها خود را با                
تحرک در چند مرکز مهم                      

يعنى .  کارگرى شروع کند            
کارگران اين مراکز در مجامع          
عمومى خود حرفشان را در                
مورد دستمزد و ميزان و                        
چگونگى تعيين آن بزنند و دسته       
جمعى طى بيانيه هائى بعنوان            

اما .  خواست کارگران اعالم کنند  
صدور بيانيه جمعى به تنهائى            

براى خنثى کردن     .  کافى نيست  
اهرمهاى اعمال فشار و                          
سياستهاى دولت و کارفرماها            
بايد سياستى موثر وجود داشته          

در بدو کار الزم است              .  باشد
شوراى "اولتيماتومى به دولت و     

داد و اقدامات            "  عالى کار     
اخطارى مانند اعتصاب و تجمع      
همزمان در مراکز مختلف در           

تنها چنين     .  نظر گرفته شود         
سياستى است که ميتواند با سالح  
اعتصاب براى رفاه بميدان بيايد       
و کارگران را در سطح کشور و       
همينطور طيف وسيعى در                   

. جامعه را پشت خود بسيج کند          
به ميزانى که رهبران کارگرى         
و بويژه سوسياليستهاى جنبش           
کارگرى بتوانند اين تحرک                 
واقعى را سازماندهى و رهبرى       

 ميتوان از ميزان                             ،کنند
تاثيرگذارى بر تصميمات و                
تعيين نرخ دستمزد توسط                      

 . کارگران حرف زد

 

روشن است امروز جناح هاى           
رژيم عليرغم هر دعوائى که              

 نه خانه کارگر و          ،داشته باشند  
شوراهاى اسالمى و نهادهاى             

 نه  ،پليسى شان را منحل ميکنند       
تشکلهاى مستقل موجود                         

 ،کارگران را برسميت ميشناسند     
و نه به کارگران ميگويند لطفا            
نمايندگان مسقيم خودتان را                  
براى دخالت در تعيين دستمزدها     

نمايندگان واقعى    .  معرفى کنيد   
کارگران بايد به اتکا به نيروى          
حى و حاضر توده کارگران به          
دولت تحميل شوند و راه اينکار         

 اعمال 
٨صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . فشار از پائين در مقياسى موثر است 
 

جنبش کارگرى براى يک دخالت همه جانبه در          
اوضاع کنونى ناچار است عليه فقر و گرسنگى          
و شرايط سياهى که سرمايه داران و حکومت               
اسالمى شان به طبقه ما تحميل کرده اند بميدان            

پرچم اين مبارزه مستقل کارگرى رفاه               .  بيايد
جنبش افزايش دستمزدها سنگرى    .  همگانى است 

است که با آن ميتوان در مقابل موج فقر و                         
 *.بيکارى و فالکت سدى بست

 

 پخش بيانيه حزب 
  مارس در تهران٨بمناسبت 

 

 مارس    ٧ روز يکشنبه          ،بنا به خبر دريافتى         
 بيانيه حزب        ،  ١٣٨٨ اسفند        ١۶برابر با        
 مارس  ٨"با عنوان؛    روز جهانى زن     بمناسبت  

 ،جبهه ديگری از جنگ عليه رژيم اسالمی                   
توسط تيمى  "  جنبش آزادی زن و انقالب زنانه        

از فعالين حزب در مناطقى از شهر تهران                     
 .  توزيع گرديد

 

رفقاى حزب با پخش صدها نسخه از اين بيانيه            
در مناطق مختلف و حساس شهر تهران از                    

 ،جمله؛ تمامی کوچه های اطراف ميدان انقالب        
 دامپزشکی و دانشکده              ،خيابان جمال زاده        

 خيابان اسکندری جنوبی و                           ،دامپزشکی
اسکندری شمالی تا حد فاصل بيمارستان خمينی        

 خيابان طوسی و محالت                 ،و ميدان توحيد        
. اطراف را زير پوشش تبليغاتى خود قرار دادند       

فعالين حزب در بخشهايی از اطراف ميدان                   
انقالب ضمن حفظ هوشيارى کامل اقدام به                    
توزيع علنی اين بيانيه نمودند که با استقبال                     
پرشور جوانان و زنان حاضر در پارک                          

 . روبروی دانشکده دامپزشکی روبرو شد

 

حزب ابتکار و تالش انقالبى همرزمان                           
کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته نباشيد              

حزب روز جهانى زن را به زنان و               .  ميگويد
مردان آزاديخواه و برابرى طلب صميمانه                    

 . تبريک ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ٨ – ١٣٨٨ اسفند ١٧

١۴٢شماره   

 طى ده روز گذشته بنا به       ،بنا به خبر دريافتى   
دستور سرمايه داران و در تبانی با ادارات               

 ،کار و بيمه حکومت ضد کارگر اسالمی                 
 نفر از کارگران شرکت راه و        1000بيش از   

ساختمانی تابلين از کار بيکار و اخراج شده             
عوامل کارفرما کارگران را به                          .  اند
فرستادند و با گستاخی       "  مرخصی اجباری  "

به کارگران گفته اند هر وقت نياز شد برای               
اما !  بازگشت به کار به شما خبر خواهيم داد          

مرخصی "اين روزها فرستادن کارگران به           
اسم رمز اخراجهای گسترده و                "  اجباری

سياست نرم و موذيانه سرمايه داران سود جو         
برای باال کشيدن دستمزدها و حقوق پرداخت         

 . نشده کارگران است

 

 نفر از کارگران با وجود فرا          3000بيش از    
رسيدن روزهای پايانی سال و افزايش                        
مضاعف گرانی و تورم و هزينه های سرسام         

 هنوز دستمزدها و مبالغ مربوط         ،آور زندگی 
به انجام اضافه کاری ماههاى دی و بهمن را           

عالوه براين از قرار و          .  دريافت نکرده اند    
شواهد معلوم دستمزدهای اسفند ماه و عيدی            
و سنوات کارگران نيز توسط حضرات                      
سرمايه دار و کارفرما  پرداخت نشده و                      

 . بالتکليف رها شده است

 

و اخراج گسترده        "  بحران مالی   "زمزمه    
کارگران در شرکت تابلين از چندين ماه پيش          

توجيه کارفرماى شرکت      .  شروع شده است     
تابلين براى نپرداختن دستمزد کارگران عدم          
پرداخت طلبهای شرکت از جانب شهرداری         

شهردارى ورشکسته تهران هم      .  تهران است 
معلوم نيست اگر پول     .  مدعى است پول ندارد    

ندارند چرا اين همه پرونده دزدى کالن در               
شهردارى تهران و شرکتهاى مختلف وجود           
دارد؟ کارگران نبايد توجيهات کارفرما و                 

هدف اين توجيهات       .  شهردارى را بپذيرند      
اينست که بار بحران شرکت تابلين را روى             

هدف اينست با         .  دوش کارگران بگذارند        
هم بطور گسترده    "  مرخصى اجبارى "چماق  

کارگران را اخراج کنند و هم دستمزدهاى                
ماههاى گذشته و کار تحويل داده شده را                     

کارگران تابلين بايد     .  ندهند و به جيب بزنند        

در مقابل اين راهزنى آشکار کارفرما و                        
  دسته      ،شهردارى و سياست اخراج گسترده          

دستمزدها و  .  جمعى و قاطعانه اعتراض کنند       
طلبهاى معوقه بايد فورا پرداخت شود و همه             

 . کارگران به سرکار برگردند

 

شرکت تابلين مجری طرحی شبيه تونل ميدان          
اجرای اين پروژه جديد        .  توحيد تهران است     

که از يکسال پيش شروع شده           )  تونل نيايش  (
 40مربوط است به احداث تونلی در اعماق                

اين .   کيلومتر 10متری زمين به طول بيش از        
تونل زير گذر قرار است خيابان کارگر شمالی        

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

 کارگر   3000در حال حاضر بيش از             .  يابد
اين کارگران  .   کارگاه مستقرند   5مجموعا در    

با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و پايه                 
 12 هزار تومانی در دو شيفت            264دستمزد  

 متری زمين جايی که نه          40ساعته در عمق      
اکسيژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود              
است و هر لحظه خطر ريزش آوارهای دهها            

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

 

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                              

با .  استراحتی مناسب است زندگی ميکنند                
اينحال کار سنگين 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 ناچيزو اخرا ج از کار            
توسط سرمايه داران مفتخور و حکومت                      

 کارگران را در محاصره                            ،اسالميشان
 .فشارهای مالی و روانی قرار داده است 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ٨ – ١٣٨٨ اسفند ١٧

 

 ...کارگران و حداقل دستمزدها 
 

 

 ! کارگر شرکت تابلين1000اخراج 

 

 !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 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بابتکار    2010 مارس        6شنبه     
سازمان آزادی زن و ابتکار                    
فمينيستی اروپا يک کنفرانس بين        
المللی بسيار موفق در بزرگداشت      

 مارس، روز جهانی زن، در              8
. شهر گوتنبرگ، سوئد برگزار شد    

سخنرانان کنفرانس از ميان فعالين     
سرشناس جنبش آزادی زن، از             
کشورهای مختلف، افغانستان،             
مصر، ايران، الجزاير و اروپا              

ميهمانان .  دعوت شده بودند             
افتخاری اين کنفرانس نوال                     
السعداوی، نويسنده و فعال قديمی        
و سرشناس حقوق زن از مصر و        
ماللی جويا، چهره جوان و شجاع       
مدافع حقوق زن و سکوالريسم از       
افغانستان و ساير سخنرانان هوگو      
استرال، ماريا رشيدی، نينا                       
سانکاری، پروين کابلی، ماريا             
گازمن، آذر ماجدی، شهال نوری،      
ليلين هالس فرنچ و مريم هلی                  

 . لوکاس بودند

 

يک "کنفرانس با پخش ويدئوی            
ورژن جديد  "  آجر ديگر در ديوار    
پينک "  ديوار"آهنگ کالسيک         

فلويد که در رابطه با خيزش اخير        
مردم در ايران اجرا شده، آغاز             

در بخش افتتاحيه کنفرانس          .  شد
مريم کوشا مدراتور کنفرانس،              
شهال نوری از طرف کميته                     
برگزار کننده کنفرانس، ليلين                 
هالس فرنچ رئيس ابتکار فمينستی      
اروپا و آذر ماجدی رئيس                          
سازمان آزادی زن و عضو هيات       
اجرايی ابتکار فمينيستی اروپا، به      
شرکت کنندگان خوشامد گفتند و           
در مورد اهميت اين کنفرانس،              
ضرورت و اهداف سازماندهی            
چنين کنفرانس هايی صحبت                  

 .کردند

 

ابتدا مريم کوشا ضمن ارائه يک          
 مارس،  8تاريخچه کوتاه درمورد     

سواالتی در رابطه با ريشه های           
ستمکشی زن در مقابل سخنرانان       

بعد .  و شرکت کنندگان قرار داد         
شهال نوری سخنانی در مورد                

 

 

 !ايجاد يک جنبش بين المللی آزاديخواه، برابری طلب و سکوالر برای يک دنيای بهتر امر ما است
 

  مارس در سوئد٨گزارش کنفرانس موفق بين المللی بمناسبت 
 

آمار بسيار باالی خشونت نسبت به         
زنان در سراسر جهان و ضرورت        
مبارزه عليه آن صحبت کرد و                    
همچنين از اسپانسورهای کنفرانس       

آنگاه، ليلن هالس فرنچ      .  تشکر کرد 
مختصرا ابتکار فمينيستی اروپا و           

وی .  فعاليت های آنرا معرفی کرد        
به کنفرانس های متعدد ابتکار                    

 سال اخير       ۵فمينيستی اروپا در           
بروکسل در پارلمان       :  اشاره کرد   
، ٢٠٠٨، رم در         ٢٠٠۵اروپا در      

، مقدونيه    ٢٠٠٩گوتنبرگ مارس        
، همين کنفرانس و             ٢٠٠٩اکتبر     

باالخره کنفرانسی که قرار است در       
 برگزار    ٢٠١٠قاهره در دسامبر          

ليلين همچنين اشاره کرد که          .  شود
همزمان اين سازمان درگير                         
سازماندهی فعاليت ها و کنفرانس            

 8های مختلف در گراميداشت                    

١۴٢شماره   

 .مارس است

 

سپس آذر ماجدی به ضرورت                

سازماندهی يک جنبش وسيع بين          
المللی با هدف مبارزه برای آزادی       
و برابری زنان، سکوالريسم و              
ساختن يک دنيای بهتر اشاره کرد        
و توضيح داد که چگونه سازمان           
آزادی زن در اين جهت فعاليت               
ميکند و در سه سال اخير اين                    

سومين کنفرانس بين المللی است           
که به ابتکار و کوشش سازمان               

آذر .  آزادی زن سازمان يافته است     
اشاره کرد که در همين پروسه با           
ابتکار فمينيستی اروپا نزديک شده      
ايم و با هم فعاليت های مشترک              
برای هدف مشترک سازمان داده          

آذر ماجدی گفت که نيروهای        .  ايم

ارتجاع ميکوشند که ميان ما                
تفرقه اندازند و بر ما حکومت            

ما را به سکت های                    .  کنند
مختلف، نژادها، مذاهب، مليت         
ها و جنسيت های مختلف تقسيم         

ما .  ميکنند تا بر ما حکومت کنند     
بايد بر اين جدايی ها و تفرقه ها          

تالش برای بسيج و         .  فائق آئيم  
سازماندهی يک جنبش بين                  
المللی برای آزادی و برابری و         
سکوالريسم، تالشی در اين                 

 .جهت است

 

آنگاه آذر ماجدی ميهمان اول              
کنفرانس، نوال السعداوی را              

آذر در معرفی         .  معرفی کرد    
نوال گفت که او يک سمبل                    
جنبش آزادی زن در سطح بين           

نوال تابوهای       .  المللی است      
بسياری را طی فعاليت طوالنی        

بمنظور .  خود شکسته است           
ايجاد تغييرات اساسی و تاثيرات      
عميق بر جامعه، بعضی مواقع         
ضروری است که انسان خالف       

. جريان باشد و تابو شکنی کند           
نوال .  نوال چنين انسانی است         

يکی از اولين کسانی بود که                 
چشم جهانيان را به جنايت مثله          
جنسی زنان و محروميت زنان          

اين يک  .  از لذت جنسی باز کرد    
تابو شکنی مهم بود، بخصوص        
در جامعه ای که او در آن                       

من برای اولين     .  زندگی ميکرد  
بار با اين جنايت با خواندن                   

چهره عريان زن          "کتاب او          
 The Hidden Face "عرب

of Eve آشنا شدم.  

 

نوال السعداوی در ميان تشويق         
و ابراز و احساسات شرکت                 

. کنندگان به روی سن آمد                      
حضور وی هيجان و جنب و               
جوش بسياری را در سالن                    

نوال با سبکی         .  بوجود آورد    
بسيار زنده که مخاطبين خود را        
کامال درگير ميکرد، در مورد           
اهميت مبارزه عليه نفوذ و                    

حاکميت 
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مذهب، مبارزه برای استقرار               
وی .  سکوالريسم صحبت کرد         

همچنين به اين نکته اشاره کرد که       
تمام مقوالت را بايد از نو مورد             

ترم هايی که     .  بررسی قرار دهيم   

سنتا استفاده شده است را بايد                   
بطور مثال ترم         .  بازبينی کنيم    

جهان سوم، خاورميانه يا                           
. دموکراسی در اين زمره هستند          

معانی اين مقوالت را بايد از نو             
وی همچنين در         .  تعريف کنيم    

رابطه با مقوله نئوکولونياليسم               
 .صحبت کرد

 

. پس از آن وقت به پانل اول رسيد        
ليلين هالس فرنچ و نينا سانکاری         

ليلين .  بترتيب سخنرانی کردند         
هالس فرنچ سخنرانی خود را                 

شهروندی کامل     "تحت عنوان          
برای تمام زنان در نظام های                  
سکوالر يک پيش شرط جهانی             

" برای صلح و دموکراسی است          
وی به خشونت و              .  ارائه داد    

ناامنی وسيع عليه زنان اشاره                
ليلين گفت که طبق آمار در         .  کرد

سطح جهان، از هر سه زن يک             
نفر در طول عمرش مورد ضرب       
و جرح يا سوءاستفاده جنسی قرار      

تعداد قربانيان عمل سقط      .  ميگيرد
جنين های دختر و خشونت های           
ديگری که نسبت به زنان اعمال           
ميشود، فقط در ده پانزده سال                 
اخير بيش از قربانيان جنگ های         

در کنفرانس    .  قرن بيست است       

 

 

گزارش کنفرانس موفق بين المللی 
 ... مارس در سوئد ٨بمناسبت 

 

های مختلف ما در بروکسل، رم،             
پارسال در گوتنبرگ و مقدونيه در         

طبق .  اکتبر بر اين مساله تاکيد شد         
شواهد و فاکت های ارائه شده در              
اين کنفرانس ها يک رابطه قوی               

ميان پاتريارکی، اولترا ليبراليسم،          
فوندامنتاليسم مذهبی و ميليتاريسم           

همچنين بر ضرورت      .  وجود دارد  
گسترش جبهه مقاومت و ضرورت       

ايجاد حکومت های سکوالر و                   
 .قوانين جهانشمول تاکيد کرد

 

بعد از آن نوبت به نينا سانکاری                
نينا بر عقبگرد فاحش در             .  رسيد

موقعيت و حقوق زن بويژه در                   
 ٩وی گفت که      .  لهستان اشاره کرد   

ميليون نفر اعضای همبستگی در            
 برای دموکراسی مبارزه         ٨٠دهه   
اما سقوط نظام باصطالح          .  کردند

١۴٢شماره   
 رابطه کليسا    ١٩٨٩کمونيستی در    

و دولت را بطور عميقی تغيير                
سکوالريسم که با نظام                  .  داد

شکست خورده تداعی ميشد، به             
جريان .  يک مقوله شيطانی بدل شد    

راست در ائتالف با کليسا دو                    
استريوتايپ را طرح و تبليغ                     

کمونيست برابر است با آته      :  ميکند
ئيست و مساوی است با خيانتکار          

همچنين لهستانی خوب      .  به ميهن  
. برابر است با کاتوليک خوب                

تغيير قوانين طی اين سالها سيستم         

سکوالر حاکم را کامال از ميان               
برده و کليسا را کامال وارد                         

سقط جنين    .  حکومت کرده است      
در لهستان،     .  ممنوع شده است        

همچنين در ساير نقاط، ما اکنون با       
عقبگرد جدی در موقعيت و حقوق       
زن و حقوق بشر بطور کلی، با از         
هم پاشيده شدن دموکراسی و                    

. ويرانی دولت رفاه روبرو هستيم        
تاکيد بر بازتعريف دموکراسی و          
تالش برای استقرار سکوالريسم          
 .يک نکته اصلی صحبت نينا بود

 

در زمان پرسش و پاسخ نوال                   

السعداوی نيز به پانل پيوست و         
شرکت کنندگان سواالت خود را      
مطرح کرده و از پانل پاسخ                 

رابطه ايدئولوژی با           .  گرفتند
پاتريارکی يا زن ستيزی سوالی        
بود که از نوال پرسيده شد و                 

سپس در     .  بحث برانگيز بود        
مورد ممنوعيت برقع سوال شد         
و پانل در مورد نقش سرکوب            
کننده حجاب سخنانی عنوان                

 .کردند

 

سخنران اول بخش دوم، ماللی          
جويا، نماينده سابق پارلمان                 

آذر ماجدی ماللی   .  افغانستان بود 
باعث :  را اين چنين  معرفی کرد     

افتخار ما است که توانسته ايم             
فعالين مبارز و متعهدی را نه              
تنها از نقاط مختلف جهان، بلکه        
از نسل های مختلف به کنفرانس       

ماللی نماينده يک     .  دعوت کنيم  
نسل جديد از فعالين حقوق زن            

او در سخت ترين و زن          .  است
ستيز ترين شرايط برای حقوق          

افغانستان .  زن مبارزه ميکند         
کشوری است که در جنگ ميان       
دو قطب تروريسم، تروريسم             
دولتی به رهبری آمريکا و                   
تروريسم اسالمی تکه پاره شده         

کشوری که تحت اين              .  است
جنگ به دوران قرون وسطی            

کشوری .  برگردانده شده است       
که در آن ارزش انسان و                        
انسانيت هر روزه به سخره                  

 .کشيده ميشود

 

سپس فيلم کوتاهی از درگيری و       
جدل ماللی با ديگر باصطالح           

نمايندگان 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مجلس افغانستان به نمايش                      
حين پخش اين فيلم، سالن         .  درآمد

کنفرانس کامال به هيجان آمده بود        
و شرکت کنندگان در تحسين                   

شجاعت اين زن جوان ابراز                   
حضور ماللی  .  احساسات ميکردند 

روی سن با کف زدن های ممتد و         
ابراز احساسات بسيار گرمی                 

ماللی ضمن تشکر از    .  روبرو شد 
سازمان آزادی زن که او را به               
کنفرانس دعوت کرده بود در                 
مورد وضعيت دلخراش جامعه            

وی گفت   .  افغانستان صحبت کرد    
که زندگی مردم کامال از هم                     
پاشيده شده است و کشتار مردم              
توسط ارتش آمريکا و ناتو را                 

از پرتاب بمب          .  محکوم کرد    
. خوشه ای بر مردم صحبت کرد         

او همچنين به سازش دولت                      
آمريکا با طالبان اشاره کرد و                 
اينکه در شرايط کنونی آمريکا              
دارد با رهبران طالبان برای                   

. شرکت در قدرت مذاکره ميکند          
او همچنين گفت که کار بدستان             
در افغانستان نسخه فتوکپی طالبان     
هستند و آخوندهای فکل کراواتی        

او ادامه داد که وضعيت مردم      .  اند
و بويژه زنان در افغانستان بسيار        

در پايان رو به           .  اسفناک است   
. مردم ايران سخنانی ايراد کرد            

وی گفت که فريب موسوی و                  
کروبی و اين اصالح طلبان را               

اينها همدست خمينی           .  نخوريد
و به افشای        .  فاشيست بوده اند       
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تعدادی از ژورناليست ها و                          
اسالمی از     –شخصيت های ملی         

قبيل محسن مخملباف و بهنود                     
پرداخت که چگونه از مرتجعين               

 .اسالمی در افغانستان دفاع ميکنند

 

بخش بعدی برنامه به همبستگی با           
زنان و جنبش آزادی زن در ايران           

ابتدا فيلمی از        .  اختصاص داشت   
 8تظاهرات و اعتراضات زنان در        

سپس ليلين  .   پخش شد  1357مارس  
هالس فرنچ پيام ابتکار فمينيستی              

. اروپا به زنان ايران را قرائت کرد       
پس از آن يک اساليد شو از                          
سرکوب، مقاومت و مبارزه زنان           
در ايران عليه رژيم اسالمی و                    
همچنين خيزش اخير مردم و نقش           
زنان در آن که توسط مريم کوشا               

١۴٢شماره   
. تهيه شده است، به نمايش درآمد           

اين اساليد شو با استقبال بسيار                
بسياری .  گرم حاضرين روبرو شد   

از تاثير بسيار عميق اين اساليد              
شو در کنار کنفرانس صحبت                  

بخصوص ميهمانان        .  ميکردند
کنفرانس بسيار تحت تاثير اين                

 .اساليد شو قرار گرفته بودند

 

پانل بعدی شامل آذر ماجدی،                   
ماريا رشيدی و مريم هلی لوکاچ            

ابتدا آذر ماجدی سخنان خود        .  بود
را با اشاره به اساليد شو آغاز                  

وی گفت که اين اساليد شو           .  کرد
بخوبی موقعيت و جايگاه جنبش             
آزادی زن و نفرت مردم از رژيم          

نشان .  اسالمی را نشان ميدهد             

ميدهد که مردم خواهان به زير                
کشيدن اين رژيم و نه اصالح آن            

آذر سپس گفت که موقعيت      .  هستند
و جايگاه جنبش آزادی زن در                  
جامعه و در خيزش اخير است که         
ما را بر آن ميدارد که اعالم کنيم            

انقالب آتی ايران، يک انقالب              "
جنبشی که در ايران      ."  زنانه است 

آغاز شده است اين نظام را به زير        

اين خيزش و          .  خواهد کشيد    
جنبش آزاديخواهانه در رابطه با      
اسالم همان نقشی را بازی                    
خواهد کرد که انقالب کبير                   

 با کليسا و           1789فرانسه در       
اين جنبش   .  مسيحيت انجام داد     

يک ضربه بزرگ به اسالم                  
 .است

 

ماريا رشيدی به گسترش                       
غيرقابل باور خشونت عليه                 

وی .  زنان در جهان اشاره کرد       
گفت که وضع زنان بخصوص         
در بخشی از جهان که به جهان          
سوم معروف است بسيار                       

او آمارهايی   .  اسفناک تر است     
تکان دهنده از ميزان خشونت            
عليه زنان در جهان ارائه داد و          
بر ضرورت تمرکز و مبارزه           
عليه خشونت نسبت به زنان                

 .تاکيد کرد

 

مريم هلی لوکاس از رشد                       
فاندومانتاليسم در اروپا صحبت       

او گفت که از بيست سال          .  کرد
پيش اين جريان همانگونه که در      
کشورهای تولد ما انجام داده اند،      
ابتدا حقوق زنان را مورد حمله         

اينها به حقوق زنان      .  قرار دادند 
تحت نام حقوق اقليت ها، حقوق        
مذاهب و فرهنگ ها يورش                 

بعد به کل بنيان نظام             .  ميکنند
سکوالر حمله ور ميشوند و                 
مردم را در کاميونيتی های                  

در .  مختلف متفرق ميکنند             
فرانسه ما شاهد مبارزه زنان              
مهاجر از منطقه مغرب هستيم          
که زير تبعيض و راسيسم که به        
علت شرايط بحران اقتصادی            
تشديد شده از يک سو، و يک               

چپ جبون       
٧صفحه   
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که از اسالميست ها دفاع ميکند            
و سازمان های حقوق بشر که فقط       
بر دولت های متمرکز ميشوند،            

 . دارند، له ميشوند

 

در پايان سخنرانی ها، ماللی جويا      
نيز به پانل پيوست و زمان                        

بحث .  پرسش و پاسخ فرا رسيد          
بسيار داغی در اين بخش شکل              

رابطه نيروهای چپ و           .  گرفت
مساله حمايت برخی نيروهايی که      
تحت نام چپ فعاليت ميکنند از              
اسالميست ها موضوع يک بحث        

همچنين از ماللی پرسيده    .  داغ شد 
شد که چرا او فقط به اسالم                        
سياسی اشاره ميکند و راجع به              
اسالم سخن نميگويد يا اسالم را            

. از زير نقد و حمله خارج ميکند           

در اينجا ضرورت شخصی بودن       
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يا خصوصی بودن مذهب و                         
سکوالر بودن جامعه  طرح و مورد      

 .بحث قرار گرفت

 

پانل سوم شامل هوگو استرال،                    
. پروين کابلی و ماريا گازمن بود             

هوگو استرال يک سخنرانی بسيار          

جالب در افشای رابطه کليسای                  
کاتوليک، نهاد اسالم و هندويسم و           

پيمان .  بودايسم با فاشيسم ارائه داد        
هايی که موسولينی يا هيتلر با                      
روسای اين مذاهب منعقد کرده                  

يکی از   .  مورد اشاره قرار گرفت       
نکات جالب که کمتر در مورد آن             
صحبت شده، رابطه نزديک مهماتا       
گاندی باهيتلر و انعقاد معاهده ميان         

مهماتا گاندی يک رهبر        .  آنها بود  
سياسی است که به خشونت گريزی        

در تاريخ مبارزات ضد                                   

١۴٢شماره   
کولونياليستی و اجتماعی معروف       
شده است، بويژه اکنون اصالح              

 –گرايان دولتی و جنبش ملی                   
اسالمی ايران بسيار به او ارجاع          
ميدهند و مردم را به پيروی از                 

 .سياست های او ترغيب ميکنند

 

پروين کابلی در مورد حقوق                    
وی .  کودک و مذهب صحبت کرد      

بر اساس مباحث و رساله منصور        
حکمت در مورد حقوق کودک بر         
لزوم سکوالريسم و عدم دخالت             
مذهب در زندگی کودک اشاره               

و بر مساله ممنوعيت حجاب      .  کرد

برای دختران زير سن قانونی                 
 .تاکيد کرد

 

ماريا گازمن در مورد حق زنان             
در دسترسی برابر به آموزش و             

او ضمنا به    .  پرورش صحبت کرد   
گسترش يک ترند خطرناک اشاره      
کرد که اکنون در دانشگاه اوپساال         
مشاهده ميشود، تالش برای تبليغ و     
توجيه رسميت دادن به قانون                    
شريعه بطور موازی با قوانين                

 .کشوری

 

در بخش پرسش و پاسخ محاکمه      
تروريست های اسالمی که                  

جنايت مرتکب شده اند و                        
پناهندگی شان به سوئد طرح               

بطور مثال اينکه چند نفر           .  شد
از تروريست های اسالمی                   
الجزاير اکنون در سوئد پناهنده         
شده اند و اينکه برای محاکمه              

. آنها آيا اقدامی انجام ميگيرد              
همچنين لزوم افشای دولت های        
غربی در تالش برای پنهان                 
کردن نقش کليسای کاتوليک و          
نهاد مذهب مورد اشاره قرار              

به اين مساله اشاره شد          .  گرفت
که فرضا توجمن رهبر                           

ناسيوناليست کرواسی چگونه با      
هيتلر و نازيسم همکاری کرده           
بود و دولت های غربی او را تا          

 . حد قهرمان ارتقاء دادند

  

کنفرانس با سخنان اختتاميه ليلين     
هالس فرنچ و آذر ماجدی پايان          

لزوم گسترش و تحکيم           .  يافت
يک جنبش بين المللی آزاديخواه       
و برابری طلب و سکوالر مورد      

پيام ابتکار    .  تاکيد قرار گرفت      
فمينيستی اروپا به زنان ايران            
توسط کنفرانس بعنوان قطعنامه       

آن به                 
٨صفحه   
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همچنين همه به      .  تصويب رسيد   
شرکت در کنفرانس قاهره دعوت       

 .شدند

 

" ايمجين"پس از آن پولينا آهنگ         

جان لنون را بسيار زيبا با پيانو              
نواخت که مورد استقبال و تشويق       

و .  بسيار حاضرين قرار گرفت         
سپس از کليه کسانی که بيدريغ در      
سازماندهی اين کنفرانس موفق و        
پرشور و برپايی آن زحمت کشيده      

و به آنها و            .  بودند تشکر شد       
سخنرانان هر يک، يک شاخه گل       

 .سرخ اهدا شد

 

کنفرانس موفق شد که مباحث                 
بسيار جدی و عميق را در يک               

. فضای پر شور و گرم ارائه دهد         
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کنفرانس  شش ساعت بطول                        
انجاميد و حدود دويست نفر در آن            
شرکت کردند تا به سخنرانی های            
متنوع از فعالين سرشناس سياسی و       
جنبش حقوق زن از کشورهای                  

فرصتی بود  .  مختلف گوش فرا دهند   

که بحث های گرم و بعضا بحث                 
موقعيت .  برانگيز مطرح شود            

جنبش آزادی زن در ايران، نبرد آن       
با رژيم زن ستيز اسالمی به                         
روشنی و صراحت در آنجا تصوير       

پتانسيل انقالبی و دگرگون              .  شد
کننده خيزش اخير مردم و جايگاه             
جنبش آزادی زن در آن طرح و                 

يک پيام همبستگی زيبا و      .  بحث شد 
عميق خطاب به زنان در ايران                  

اين يک کنفرانس بمعنی      .  اعالم شد 
واقعی موفق بود که توانست به                  
اهدافی که برای خود قرار داده بود         

روحيه همبستگی که در      .  نائل شود 

١۴٢شماره   
ميان بسياری از داوطلبين به                    
کمک وجود داشت بسيار قابل                 

پيوند رفيقانه و عميقی    .  تحسين بود 
که ميان سازمان آزادی زن و                   
همکاران بين المللی اش وجود                

ما .  داشت هر چه بيشتر تعميق شد       
امسال توانستيم به گوشه های                   

سال .  ديگری از جهان نفوذ کنيم          
پيش توانسته بوديم به گرجستان،          
لبنان، فلسطين و اسرائيل رسوخ           
کنيم، امسال مصر و افغانستان را         

تالش .  به اين ليست اضافه کرديم       
برای سازماندهی يک جنبش بين          
المللی برای آزادی، برابری،                  

سکوالريسم و ايجاد يک دنيای               
بهتر، و عليه دو قطب تروريسم را       
که سالها پيش آغاز کرده ايم با اين         
کنفرانس وارد يک مرحله نوينی           

سازمان .  شد و تحکيم و تعميق شد       
آزادی زن دست همه کسانی که              
برای موفقيت اين کنفرانس تالش         

 .کردند به گرمی ميفشارد

 

الزم به يادآوری است که تمام                  
مباحث اين کنفرانس بطور                        
همزمان به زبان های فارسی،                

. سوئدی و انگليسی ترجمه ميشد     
اين اقدام، بويژه، شرکت تعداد           
زيادی از فارسی زبانان مقيم              
شهر گوتنبرگ را در اين                       

. کنفرانس بين المللی فراهم آورد     

دوستان بسياری از ما بخاطر             
تامين چنين تسهيالتی تشکر و            

بعالوه توانستيم   .  قدردانی کردند  
 کرون کمک مالی به                ٣٠٠٠

سازمان آزادی زن جمع آوری          
در بيرون سالن کنفرانس        .  کنيم

ميز کتاب هايی از سازمان                   
آزادی زن، حزب اتحاد کمونيسم     

اورد "کارگری و انتشارات                

که آخرين کتاب نوال           "  فروند
السعداوی را به سوئدی ترجمه          

. و منتشر کرده است برپا بود             
کتاب نوال هنوز در بازار                     
عرضه نشده و انتشارات اورد          
فروند از فرصت حضور نوال          
السعداوی در کنفرانس ما                      
استفاده کرد تا اين کتاب را به              

 . بازار سوئد عرضه کند

 

 

٩صفحه   
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 ۵الزم به ذکر است که روز                    
مارس در محل دفتر سازمان                  
آزادی زن در شهر گوتنبرگ                  

 ٣مصاحبه مطبوعاتی بمدت                  

عالوه بر    .  ساعت انجام گرفت       
برخی رسانه ها تعدادی از                       
عالقمندان امر آزادی زن و                     
سکوالريسم، دانشجويانی که تز          
خود را در مورد خشونت های               
ناموسی يا رابطه مذهب و                         
ستمکشی زن می نويسند در محل        

اين کنفرانس      .  حضور داشتند     
مطبوعاتی عمال خود به يک                   
کنفرانس کوچکتر با شرکت حدود      
سی نفر تبديل شد و مباحث بسيار         

نقش .  داغی طی آن انجام گرفت         
مذهب، اسالم و اسالم سياسی،              
حجاب، دو قطب تروريسم و                   
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جنگ تروريست ها، موقعيت ايران      
و جنبش آزادی زن در ايران از                 
جمله مباحثی بود که در اين                          
کنفرانس مطبوعاتی طرح و بحث           

برای برخی از ژورناليست ها       .  شد
و شرکت کنندگان ديگر اين مباحث        
تازگی داشت و با هيجان خواهان             

 .بحث بيشتر بودند

 

خبر تشکيل اين کنفرانس در                        

روزنامه يوتبوری پستن و ژورنال        
و بسياری از وب        "  فريايی اورد  "

سايت های بين المللی و فارسی                  
همچنين مصاحبه    .  زبان منتشرشد   

هايی توسط رسانه های سوئدی،              
دانمارکی و فارسی زبان چه پيش            
از کنفرانس، چه در مصاحبه                      

١۴٢شماره   
مطبوعاتی، چه در خود کنفرانس         
يا بعد از آن با سازماندهندگان و              

از جمله   .  سخنرانان انجام گرفت     
راديو سوئد با نوال السعداوی،                

با آذر  "  صبح شنبه با شما     "راديو  
ماجدی و ماللی جويا، راديو سپهر      

با آذر ماجدی، راديو يک دنيای              
بهتر پيش از کنفرانس با شهال                  
نوری و آذر ماجدی صحبت                     

روز بعد از کنفرانس راديو     .  کردند
يک ميزگرد با    "  يک دنيای بهتر   "

سازماندهندگان و برخی سخنرانان     
در استوديو تشکيل داد و يک بحث       
جالب و زنده ای در استوديو انجام        

تلويزيون يک دنيای بهتر       .  گرفت

چه پيش از کنفرانس و چه پس از           
آن با آذر ماجدی مصاحبه کرد و            
ضمنا مصاحبه ای که آذر ماجدی         
با ماللی جويا انجام داده را روز             

 مارس از تلويزيون که      ٩سه شنبه   
روی شبکه ساتاليتی در ايران،             
اروپا و آمريکا قابل دسترس است،     

اين مصاحبه اکنون      .  (پخش نمود  
.) روی يوتيوب قابل دسترس است     
 ٨راديو پارس در سوئيس روز              

مارس در رابطه با کنفرانس با آذر      
راديو البرز  .  ماجدی مصاحبه کرد   

در يوتبوری گزارشی زنده در                

محل کنفرانس تهيه کرد و با آذر       
ماجدی و برخی شرکت کنندگان      

. و سخنرانان مصاحبه کرد                 
کريستی "روزنامه دانمارکی            

، در مصاحبه                 "داگ بالد        
مطبوعاتی شرکت کرد و با                  

ماللی جويا برای تهيه پرتره ای       
از او مصاحبه کرد و همچنين با        
برخی از سخنرانان صحبت               

خبر کنفرانس در اين              .  نمود
قرار است   .  روزنامه منتشر شد    

که يوتبوری پستن و کريستی              
داگ بالد گزارش کنفرانس را           

پس از       .  نيز منعکس کنند            
کنفرانس تعدادی ديگر از رسانه      

ها از جمله يک شبکه راديوی            
سراسری ديگر سوئد با شهال             
نوری برای مصاحبه با                           
سخنرانان تماس گرفتند که                   
متاسفانه سخنرانان محل را                 

عکس های    .  ترک کرده بودند      
کنفرانس و فيلم کل کنفرانس                
بزودی و بتدريج در وب سايت          
سازمان آزادی زن قابل                          

 .دسترسی خواهد بود

 

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بخش اول مصاحبه آذر ماجدی با ماللی جويا 

KLyg-bRfwd4=v?watch/com.youtube.www://http 

 بخش دوم

 M5GD4SwQ_zX=v?watch/com.youtube.www://http 

net.azadizan.www 

 سازمان آزادی زن

 ٢٠١٠ مارس ٩

 

 

گزارش کنفرانس موفق بين المللی 
 ... مارس در سوئد ٨بمناسبت 

 

١۴٢شماره   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کنفرانس بين المللی برای                         
برابری زنان، علی خشونت و               

 مارس  ۶برای سکوالريسم که در     
 در شهر گوتنبرگ، سوئد         ٢٠١٠

توسط سازمان آزادی زن و                      
ابتکار فمينيستی اروپا سازمان             
يافته بود يک بخش از برنامه خود  
را به انعکاس ستم بر زنان و                    
مقاومت و مبارزه زنان عليه اين          
ستم و سرکوب در ايران                             

در اين بخش ليلين     .  اختصاص داد 
فرنچ رئيس ابتکار                         -هالس

فمينيستی اروپا پيام همبستگی اين       
سازمان و کنفرانس را قرائت                 

وی اعالم کرد که در                    .  کرد
تابستان ابتکار فمينيستی اروپا پيام     

به شما     "ديگری تحت عنوان              
خطاب به زنان      !"  افتخار ميکنيم  

آزاديخواه و مبارز ايران صادر           
اين پيام در پايان کنفرانس          .  کرد

در ميان ابراز احساسات                            
حاضرين بعنوان قطعنامه                        

 .کنفرانس بتصويب رسيد

 

 

پيام ابتکار فمينيستی اروپا به 
 زنان در ايران

 

 همبستگی با مبارزه زنان ايران

) ١٣٨٨خرداد     (٢٠٠٩از ژوئن    
مردم ايران در يک جنگ رو در          
رو با رژيم اسالمی قرار گرفته             

جنبش اعتراضی در ماه های       .  اند
اخير بيش از پيش راديکاليزه شده       

مردم در روزهايی که               .  است
اهميت سياسی، ايدئولوژيک يا             
مذهبی برای رژيم دارد،                            
تظاهرات ضد رژيم سازمان داده        

، "مرگ بر خامنه ای   "صدای  .  اند
جمهوری اسالمی نميخوايم،               "

خامنه ای بدونه،       "و    "  نميخوايم
وسيعا در      "  بزودی سرنگونه     

خيابان های تهران و ساير شهرها       
عکس های     .  به گوش ميرسد         

خامنه ای و خمينی در تظاهرات          
مردم .  به آتش کشيده شده است            

مقدسات مذهبی را به سخره                    

 

 پيام ابتکار فمينيستی اروپا 
 به زنان در ايران

 

ميگيرند و سمبل های مذهبی را به          
  .آتش ميکشند

 

زنان در پيشاپيش اين جنبش                         
جهانيان با   .  اعتراضی قرار دارند     

تحسين و حيرت شجاعت و قاطعيت      
آنها را در مبارزه برای حقوق                    
خويش، برای آزادی، عليه آپارتايد         
جنسی، عليه حجاب و عليه يکی از         
زن ستيز ترين رژيم های دوران              

 .معاصر، دنبال ميکنند

 

رژيم اسالمی در يک بحران عميق        
بسر ميبرد و بمنظور حفظ خويش            
وحشيانه هر اعتراضی را سرکوب       

در ماه های اخير صدها نفر        .  ميکند
کشته شده و تعداد بسيار بيشتری               
زندانی شده و تحت شکنجه قرار              

تجاوز و تجاوزهای          .  گرفته اند    
دستجمعی بعنوان يک متد شکنجه           

در ماه    .  کامال متداول شده است          
ژوئيه، ترانه موسوی، يک زن                 
جوان در تظاهرات خيابانی در                  
تهران دستگير شد و بر اثر تجاوز           

پدر ترانه پس    .  دستجمعی کشته شد   
از اين واقعه دردناک در اثر سکته          

. قلبی درگذشت و مادرش ناپديد شد        
 ٨ ساله به نام الهه، در         ٢۴يک زن   

ژانويه، در عشرت آباد زير شکنجه       
 ژانويه دو         ٢٨در     .  جان سپرد    

زندانی سياسی بنام های محمد رضا       
علی زمانی و آرش رحمانی پور              

اين رژيم تهديد کرده        .  اعدام شدند  
است که زندانيان سياسی بيشتری            
را اعدام خواهد کرد، از جمله                     
شيرين علم هويی و زينب جالليان           
به جرم همکاری با پژاک حکم                   

 .اعدام دريافت کرده اند

 

ابتکار فمينيستی اروپا صميمانه               
همبستگی خويش با مردم، بويژه              
زنان در ايران را اعالم و قاطعانه           
خشونت رژيم اسالمی را محکوم            

ابتکار فمينيستی اروپا احکام    .  ميکند
اعدام زندانيان سياسی ، از جمله               
شيرين علم هويی و زنيب جالليان           
را محکوم ميکند و خواهان آنست            

١۴٢شماره   

که سران رژيم اسالمی بجرم                   
جنايت عليه بشريت در دادگاه های      

 .بين المللی محاکمه شوند

 

ابتکار فمينيستی اروپا کليه                        
سازمان ها و افراد فمينيست،                   
طرفدار حقوق بشر و صلح دوست      
فراميخواند تا در اين اعالم                         
محکوميت با ما هم صدا شده و                

 .اعتراض خود را ابراز نمايند

ابتکار فمينيستی اروپا در ادامه        
اين جنبش همبستگی با مبارزه          
زنان در ايران برای آزادی،               
برابری و عليه خشونت تعهد              
خويش به اين امر را در روز              
جهانی زن بطور ويژه انعکاس         

 .خواهد داد
 

 

 کميته هماهنگی اروپا

 

 آانادا_ رژه روز جهانی زن در تورنتو
 "مرگ بر جمهوری اسالمی، جمهوری آپارتايد جنسی"

 

اجتماع و تظاهرات روز جهانی زن در تورنتو با شرآت چندين                          
روز .   مارس برگزار شد      ۶هزار نفر با شكوه  تمام  در روز شنبه                     

جهانی زن طبق سنت هر ساله با اجتماع در يكی از مراآز دانشگاه                       
در .  تورنتو و  با سخنرانی چندين  فعال اجتماعی و حقوق زن آغاز شد              

خارج از سالن سخنرانی فعالين حزب اتحاد آمونيسم آارگری با برپايی       
ميز نشريه  و اعالميه در اين مراسم شرآت آرده و ضمن پخش نشريه               
سازمان آزادی زن، مقاله ای از آذر ماجدی درمورد انقالب زنانه در                  
ايران، نامه های سرگشاده هما ارجمند مسئول آمپين بين المللی بستن                 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی به نخست وزير آانادا و رئيس                           
سازمان ملل در بين اجتماع آنندگان  به افشای رژيم ضد زن جمهوری              

تلويزيون گلوبل با فخری جواهری از               .  اسالمی در محل پرداختند        
آادرهای حزب اتحاد آمونيسم آارگری در رابطه با علت حضورش                 

اعضای حزب همچنين با      .  در مراسم روز جهانی زن مصاحبه داشت          
شرآت فعال در راهپيمايی طوالنی آه از خيابانهای پرجمعيت شهر                    

مرگ بر جمهوری اسالمی، رژيم آپارتايد         "ميگذشت با حمل بانرهای       
 مارس و شعاردادن    ٨و پرچم سازمان آزادی زن در رابطه با          "    جنسی

در طول مسيری راهپيمايی فخری جواهری      .  حضور چشمگيری داشتند  
مراسم روز جهانی زن در محل         .  يكی از شعاردهندگان تظاهرات بود      

 .دانشگاه رايرسون به پايان رسيد
  

 زنده باد همسبتگی بين المللی جنبش برابری طلب زنان
 

  تشكيالت تورنتو -حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٠ مارس ٧
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مضحکه رفراندوم برای تعيين             
سرنوشت جمهوری اسالمی                  
دستپخت جريانات رنگارنگ ملی      

. اسالمی و توده ايستی است              –
رفراندوم برای تغيير رژيم                      
اسالمی زير نظر رژيم اسالمی و       

رفراندوم برای  !  دستگاه سرکوبش 
تعيين جايگاه ولی فقيه زير نظر            

و !  شخص واليت واليت فقيه             
اخيرا جريان اصالح طلب سبز            

 نيز  ، کروبی و موسوی    ،حکومتی
مضحکه رفراندوم برای تعيين             
موقعيت و وزن جناحهای رژيم            

. اسالمی را مطرح کرده اند                    
. مضحک و پوچ و احمقانه است          

چه کسی ميتواند چنين پروسه                
بپذيرد که  .  مضحکی را باور کند     

دستگاه حاکم در مقابل رای و                  
. اراده مردم تسليم خواهد شد                   

دستگاهی که در کارنامه اش                   
اعدام و کشتار و قتل عام بيش از           
صد و بيست هزار انسان شريف          
و آزاديخواه با اسم و رسم و                      

رژيمی که  .  نشانی ثبت شده است     
حتی يک روز هم بدون سرکوب          

 .نميتواند سرپا بماند

 

اما رفراندوم برای استقرار                     
سوسياليسم دستپخت جريان نئو            
پوپوليست و راست حزب اکس             

به رهبری   "  کمونيست کارگری  "
در قطعنامه    .  حميد تقوايی است      

: خود در کنگره هفت گفته اند                 
حزب پس از سرنگونی                           "

جمهوری اسالمی برقراری                   
جمهوری سوسياليستی را به رای       

." عمومی مردم خواهد گذاشت            
رای عمومی مردم ترجمه فارسی       

و از قرار مردم       .  رفراندوم است  
در يک روز آفتابی به پای                         

 رای     ،صندوقهای رای ميروند         
 ،ميدهند تا نظام سوسياليستی                  

جمهوری سوسياليستی مستقر               
نيروهای ناسيوناليست و          .  شود

بورژوايی و اسالمی و کل                        
ارتجاع موجود در جامعه هم                  
تسليم رای و اراده آزاد مردم                   
ميشوند و در فردای رای گيری             
همه خوب و خوش و شاد به                     

 

 ؟!رفراندوم برای استقرار سوسياليسم 
 در نقد تزهای سازشکارانه حزب اکس کمونيست کارگری

 

 على جوادى

فعاليت خالقانه برای رفع                              
نيازمنديهای همگان در جامعه                   
مشغول ميشوند و برای تحقق                      
اهداف سوسياليستی اعالم شده و به        
صندوق رای انداخته شده به فعاليت       

به !  به همين سادگی     .  می پردازند  
نه جريانات دست       !  همين شيرينی   

راستی و ارتجاعی دست به کودتا            
نه بورژوازی و            .  خواهند زد     

ارتجاع بين المللی دست به تقابلی             
. در مقابل اين آراء مردم خواهد زد        

همه چيز خوب و خوش به پايان                
سوسياليسم را هم اين     .  خواهد رسيد 

جريان بعد از اعالم رای و شمارش        
صندوقها به ما وعده خواهند داد و           

و اين اولين بار    .  مستقر خواهند کرد  
در تاريخ خواهد بود که بورژوازی       
و طبقه حاکمه بطور مسالمت آميز          
تسليم اراده و رای مردم شده و                    

 نظامی            ،نظامی سوسياليستی           
متضمن لغو کار مزدی و نابودی             
استثمار و شکاف طبقاتی در جامعه       

براستی چه کسی   !  مستقر خواهد شد  
ميتواند ادعا کند ايران سرزمين                

 عجايب نيست؟

 

 ،بگذاريد برای لحظاتی هم که شده         
لحظاتی که ميتوان زمان غرق شدن       
در روياهای کودکانه آن را نام                    

.  در اين توهم شريک شويم         ،گذارد
و چرا که نه؟ اگر جريانات راست           

اسالمی ميتوانند به مردم            –ملی    
وعده دهند که در پس يک رفراندوم       
سرنوشت خامنه ای و حتی نظام               
اسالمی رقم زده خواهد شد چرا اين        
جريان نميتواند به مردم وعده دهد           

و در  (که سوسياليسم مورد نظرش        
چهره "واقع سرمايه داری با                       

را در پس يک رفراندوم        ")  انسانی
ما مجاز  !  متحقق خواهد کرد؟ اما نه    

جامعه را نميتوان با                    .  نيستيم
. روياهای کودکانه سازمان داد                 
. زمين سياسی داغ و سخت است              

تقابل جنبش ها و طبقات اجتماعی            
يک واقعيت سخت تحوالت جامعه         

هر تئوری و نظريه ای را             .  است
بايد با واقعيات اجتماعی و طبقاتی           

به نکات متعددی بطور      .  محک زد 
 . فشرده بايد اشاره کرد

١۴٢شماره   
 هيچگاه در طول تاريخ                        -١ 

بورژوازی و طبقه حاکمه بطور           
مسالمت آميز تسليم رای و اراده             
آزاد کارگر و مردم زحمتکش                 

 ،نفس وجود دولت           .  نشده اند     
 دادگستری   ، ارتش  ، پليس  ،زندانها

و کل دستگاه حاکم تالشی برای              
حفظ بنيادهای نظام طبقاتی و                   

. استثمارگر حاکم در جامعه است         
تاريخ تاکنونی تاريخ مبارزه و نه          

تاريخ جدال   .  سازش طبقاتی است    
و کشمکش بر سر سرنوشت و                
آينده مبارزه هر روزه طبقاتی                 

اين جدال تاکنون در هيچ            .  است
دوره ای بطور مسالمت آميز به              

. سرانجام و فرجام نرسيده است             
قهر و سرکوب و توحش و                          
خشونت ابزار هميشگی و دائمی           
طبقات حاکم در حفظ نظام و                      

. بنيادهای آن و حاکميت خود است       
سرمايه داری از اساس بر                          
خشونت و قهر و نفی حقوق                       
کارگر و مردم زحمتکش استوار          

رژيم اسالمی اين           .  شده است     
ويژگی نظامهای سرمايه داری را       

هر تز  .  به عرش اعلی برده است       
و تالشی که اين تصور کودنانه را        
به جامعه الغاء کند که گويا رژيم            
اسالمی بدون توسل به قهر انقالبی      
و قيام کارگر و مردم بپاخواسته به        
کناری خواهد رفت يک تصور              

. پوچ و باطل و عوامفريبانه است         
تصور اينکه سوسياليسم را ميتوان      
در يک پروسه انتخاباتی مستقر             

نه .  کرد يک تصور کودکانه است      
بورژوازی رای آری حاصل از            
اين رفراندوم فرضی را می پذيريد     
و نه کارگر رای نه حاصل از آن            

جنگ و جدال بر سر                         .  را
سوسياليسم بخشی از تاريخ                       
هميشگی جدال اين دو طبقه اصلی       

 .جامعه است

 

 تز استقرار سوسياليسم در پس         -٢
رفراندوم عليرغم بسته بندی جديد       

تاريخی به   .  آن تزی قديمی است       
قدمت تمام تالشهای سازشکارانه         
در تقابل دو قطب متخاصم طبقاتی       

از .  در جامعه سرمايه داری دارد       
تالشهای انواع سوسياليست های          
بورژوايی در انترناسيونال دوم             
گرفته تا تزهای برنشتين و                         
خروشچف و گورباچف و تا حميد        
تقوايی و شرکا تماما در يک امتداد       

مبنای تمام اين تزها        .  قرار دارند  
تالش برای تعريف و قالب کردن          

گذار "تزهايی راست مبتنی بر          
از سرمايه داری    "  مسالمت آميز 

تزهای .  به سوسياليسم است           
کمونيست "اخير حزب اکس               

هم از اين بابت تماما       "  کارگری
اين .  در اين سنت قرار دارد             

مفرط "  دلرحمی"تزها نه از سر     
اين جريانات بلکه ناشی از                   
جايگاه راست و سازشکارانه             
اين جريانات و تسليم به فشار              

" دمکراسی خواهی   "راست و       
 .در جامعه است

 

 رهبری جريان اکس                          -٣
اعالم "  کمونيست کارگری       "

استقرار "کرده است که                          
را بعد   "  جمهوری سوسياليستی  

از سرنگونی رژيم اسالمی به            
چند سئوال  .  رای خواهد گذاشت   

بگذاريد .  را بايد مطرح کرد            
ابتدائا صورت مساله اين جريان      
را برای لحظه ای بپذيريم و                 
قبول کنيم که اين جريان بطور           
واقعی در صدد استقرار                         

با .  سوسياليسم در جامعه است        
: احتساب اين فرض بايد پرسيد         

اگر استقرار سوسياليسم در اين         
 ،انتخابات موهوم رای نياورد           

اين جريان چه خواهد کرد؟ از            
اجرای طرحهای سوسياليستی          
برای تامين نيازمنديهای رفاهی       
جامعه خودداری خواهد کرد؟           
از تالش برای نابودی استثمار و      
نظام مبتنی بر بردگی مزدی               
دست خواهد کشيد؟ از اجرا و             
پياده کردن پروژهايی مبنی بر          

 مسکن     ،تامين درمان رايگان        
 آذوقه   ، آموزش رايگان   ،رايگان

رايگان و کال خارج کردن                    
نيازمنديهای زندگی مردم از               
حوزه کااليی خودداری خواهد         
کرد؟ بعالوه بايد پرسيد اين                  

 در   ، بر مبنای تزهايش       ،جريان
دوران پس از سرنگونی و                    

رفراندوم 
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برای استقرار سوسياليسم مشغول     
چه کاری خواهند بود؟ آيا هيچ                
پروژه اقتصادی را دنبال نخواهد        
کرد؟ برنامه حزب خود را در                
طاقچه دفتر رهبری حزب خود            
قرار خواهد داد تا خاک بخورد؟           
يا تا آنزمان اين برنامه را نيز از            
دستور خود خارج خواهد کرد؟ آيا      
از آن پس در مقابل تالش کارگر           
و کمونيسم برای پيشروی بسوی         
استقرار سوسياليسم قرار خواهند        
گرفت؟ براستی چگونه و با کدام          
شعبده بازی ميتوانند خود را از             

 مخمصه تئوريک خالص کنند؟

 

 شايد در پاسخ بگويند که                      -۴
منصور حکمت هم اعالم کرده             
است که کمونيسم کارگری ميتواند     

 پروسه      ،در طی دو پروسه                 
انقالبی و پروسه دمکراتيک به            

واقعيت اين است که     .  قدرت برسد 
منصور حکمت در سمينار خود           

آيا پيروزی کمونيسم در ايران            "
کوچکترين اشاره   "  ممکن است؟  
استقرار جمهوری         "ای به                 
" سوسياليسم"و يا      "  سوسياليستی

در پس يک رفراندوم نکرده                    
هرگونه ادعايی در اين             .  است

زمينه يک تحريف آشکار و                     
تالشی مذبوحانه برای اطالق                
تزهای سازشکارانه به منصور           

ما اجازه نخواهيم      .  حکمت است  
داد اين جريان نام منصور حکمت       

آنچه منصور حکمت   .  را آلوده کند  
به آن اشاره کرده است پروسه                
هايی است که در طی آن جريان            
کمونيسم کارگری ميتواند بر سر         

نقل قول زير گويای نقطه     .  کار آيد 
نظرات روشن و صريح منصور        

جايی برای تحريف    .  حکمت است 
 :نيست

 

انقالب هم ما را به نظرم سر                 "
يعنى هم پروسه       .  آورد    کار می   

دمکراتيک و هم پروسه انقالبى           
. شانس و قدرت ما را بيشتر ميکند  

اما شانس ما در پروسه توطئه                
گرايانه، تبانى و روندهاى                        

 

 

 ؟!رفراندوم برای استقرار سوسياليسم
 ...در نقد تزهای سازشکارانه حزب اکس کمونيست کارگری 

 

زيرزمينى، کودتا و روندهاى کودتا      
. و ضد کودتا از همه کمتر است                

اگر بنا باشد حکومت جمهورى                 
اسالمى با يک سلسله کودتا و ضد           
کودتا عوض شود، ما همچنان                    
خودمان را در اپوزيسيون خواهيم          

ولى اگر بنا باشد مردم وارد         .  يافت
صحنه شوند و انقالب کنند، شانس          

اگر بنا باشد جايى         .  ما زياد است     
انتخاباتى صورت گيرد شانس ما             

به اين هم ميرسم که پس       .  زياد است 
فرداى انتخابات، کودتا دوباره                   

يعنى ما اگر با              .  شروع ميشود    
انتخابات سر کار بيائيم بايد فکر اين       

به .  کنند  را بکنيم که فردا کودتا می        
آن االن نميپردازم ولى در خود                  
پروسه انتخابات شانس اينکه                      
کمونيستها را سر کار بياورد از                

آيا پيروزی     ."  (همه بيشتر است        
کمونيسم در ايران ممکن است؟                
منصور حکمت در سمينار انجمن           

 )٢٠٠١ ،مارکس

 

 شايد استدالل کنند اگر جريان ما        -۵
 آنگاه  ،قدرت را تصرف کرده باشد      

در رفراندوم پس از سرنگونی نيز          
مردم به سياست مورد نظر جريان          

" استقرار سوسياليسم   "حاکم برای       
در پاسخ بايد گفت    !  رای خواهند داد  

شايد هم رای ندهند؟ اما پيش از هر          
چيز بايد پرسيد چرا جريانی که                 
فرضا در پس يک پروسه انقالبی            

 نيازی به آن     ،به قدرت رسيده است    
يافته است که استقرار سوسياليسم            

بگذارد؟ مگر مردم      "  رای"را به      
در پروسه قدرت گيری اين جريان         
شريک نبوده اند؟ مگر توده های              
کارگر و مردم زحتمکش با پای                 
خود رای نداده اند تا اين جريان                  
فرضی را به قدرت برسانند؟ مگر          
خود پروسه قدرت گيری اين جريان     
در عين حال اعالم نظر اساسی                 
جامعه در کشمکشهای خود برای            
قدرتگيری اين گرايش نبوده است؟         
از طرف ديگر بايد تاکيد کرد در               
هيچ کجای تاريخ چنين مساله به                

چنين :  رای نگذاشته شده است              
پروسه ای به بيشترين تقابل                          

موضوع .  اجتماعی دامن خواهد زد     

١۴٢شماره   
واقعيت اين   .  جنگ و جدال است       

است مساله استقرار سوسياليسم و        
نابودی مناسبات استثمارگرايانه           
سرمايه داری اساسی ترين مساله         
کشمکش طبقاتی حاکم در جامعه           

آيا ميتوان تصور کرد که            .  است
نيروهای متخاصم که قرنها و دهه        
ها در دفاع از نظام خود سازمان            

 ، زندان درست کرده اند         ،داده اند  
 ، جنگيده اند       ،قتل عام کرده اند          

 اجازه خواهند      ،بمباران کرده اند     
داد تا جامعه بطور آزادانه انتخاب        
کند که به کدام سو خواهد رفت؟              
آيا بدون اينکه جريان کمونيستی            

 ،حاکم بدون اينکه توانسته باشد              
هيچ بخشی از پروژه های                           
سوسياليستی خود را به اجرا در             

 قادر خواهد شد رای         ،آورده باشد  
اکثريت عظيم توده های مردم را           
از آن خود کنند؟ پشتوانه بقا و                   
تداوم هر جريان سوسياليستی در          
حاکميت اجرای پروژه های                     
سوسياليستی و تماميت برنامه های     
سياسی و اقتصادی و اجتماعی آن        

. به محض قدرتگيری است                      
واقعيت اينجاست که جريان                      
کمونيستی در جامعه الزاما                        
اکثريت عظيم توده های مردم را           
در جامعه ای که بيشترين تقابالت         

 در  ،اجتماعی را شاهد خواهد بود       
بلکه .  کنار خود نخواهد داشت            

 ، سازمانده    ، بخش موثر         ،اقليتی
تاثير گذار و پرنفوذ کارگر را با             

برای همراه    .  خود خواهد داشت      
کردن اکثريت عظيم توده های                
مردم با جريان کمونيستی در                   
حاکميت بايد به سرعت دست بکار      
تغييرات مادی و ملموس در                      

بايد .  زندگی اکثريت جامعه شد           
رفاه و آزادی و برابری را سهم               

خشت خشت دوام و       .  همگان کرد  
بقای سوسياليسم را بايد با بهبود              

طرح .  زندگی مردم تضمين کرد        
رفراندوم برای استقرار                               

 ،سوسياليسم طرحی تخيلی                       
سازشکارانه و تالشی برای جلب         
توافق جريانات راست و                              

بوروژايی در تحوالت جامعه            
  .است

 

در پايان هم بايد به مفروضات           
تزهای مورد بحث در اين                      

واقعيت اين  .  يادداشت اشاره کرد  
کمونيست "است که جريان اکس     

نشان داده است که           "  کارگری
اساسا به دنبال استقرار                            

تحقق .  سوسياليسم نيست           
سوسياليسم در شرايط کنونی              
جامعه در گرو تصرف قدرت            
سياسی و سازماندهی قيام و                 

تمام .  انقالب کارگری است           
تالشهای اخير اين حزب و                   
بطور مشخص در کنگره هفت          
تالشی برای تسويه حساب و               
قطع بند ناف خود با هر گونه               
بارقه و گوشه ای از کمونيسم             

نگاهی اوليه به     .  کارگری است  
ادبيات جديد اين جريان                           
نشاندهنده تالش همه جانبه اين          

انقالب "حزب در خارج کردن         
حکومت "و              "  کارگری
از دستور سياسی          "  کارگری

بعالوه خود          .  شان است         
سوسياليسم و استنباط اين جريان      
از سوسياليسم موضوعی مورد        

سوسياليسم اين      .  جدال است     
جريان در بهترين حالت پديده             
ای شبيه به سوسيال دمکراسی          

سوسياليسم اين جريان          .  است
سوسياليسم کارگری مبتنی بر            

. لغو کار مزدی نيست                              
. سوسياليسمی بورژوايی است        

متضمن لغو کار مزدی و                       
 . نابودی سرمايه داری نيست

  

. اين تزها را بايد نقد و طرد کرد       
ما برای استقرار سوسياليسم               
نيازمند تصرف قدرت سياسی و      
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی      

حکومت کارگری شرط     .  هستيم
تحقق و استقرار سوسياليسم در         

  *.جامعه است

ل از هر                    ب پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران ق
ل        ق چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعنوان يک نيروى مست
درت                              ر سر ق ارزه ب ب دان م ي ه م ا ب و تحت پرچم سوسياليستى خود پ

ی           ل انيا جريانات اپوزيسيون راست و م اسالمی را       –سياسى بگذارد، 
م                         ه رژي ي ل ه ع ا، توده وسيع مردمى ک ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
وان              ن ع اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى ب

 .  يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند

 . تامين اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ماه  ٩ نزديک به    :يک دنيای بهتر  
از دور اخير اعتراضات مردم              

برخی کماکان بر اين            .  ميگذرد
از "  رای"باورند مردم بخاطر           

. دست رفته شان به ميدان آمدند             
ارزيابی و داليل شما در برخورد        
به اين نگرش چيست؟ اهداف و             
خواستهای پايه ای مردم کدام                  

 است؟ 

 

خواستهای پايه    :  صارم فريدونى   
. ای مردم کامال روشن است                   

سياسی، رفاه    آزاديهای اجتماعی و  
اقتصادی، يک زندگی شاد و                   
فارغ از دغدغه های چندين و چند       
ساله حاکميت جمهوری اسالمی          
عمده ترين خواستهای مردم ايران      

مردم خواهان شرايطی           .  است
هستندکه در آن حاکميت دين بر             
تمامی شئون زندگی جمعی و                  
فردی برای هميشه و بطور کامل         

اينها قطعا خواستهای    .  جارو شود 
جديدی نيست؛ مردم ايران                        
سالهاست آرزوی دست يافتن به           
آن را داشته و دراين راه هزينه              

. های خيلی سنگينی پرداخته اند           
تفاوت در اين است که بعد از                   

 22اعالم نتيجه نمايش انتخاباتی         
 ماهه اخير          9خرداد و طی               

ضرورت سرنگونی نظام                        
جمهوری اسالمی به عنوان پيش         
شرط دستيابی مردم به                                 
خواستهايشان بسيار جدی تر و              

موضوع .  عاجل ترشده است           
و مبارزات   "  رای من کجاست     "

حول آن تنها و تنها بهانه ای برای        
ابراز وجود در برابر حکومت و          
تالش برای به عقب راندن آن                 

اين سنتی است که در       .  بوده است 
سالهای گذشته به شکل تجمعات و       
تظاهرات بعد از مسابقات فوتبال،      
در مراسم چهارشنبه سوری و               
حتی در کارناوال تاسوعا و                     
عاشورا بکار گرفته شده و اين               
بار با قدرت و توانی بيسابقه تبديل    
به چنان جنبشی عظيم و گسترده           
شد که پايه های حکومت اسالمی         

 . را به لرزه انداخت

  

 

 

گفتگو با صارم فريدونى از 
 کادرهای داخل کشور حزب

به نظر من مردم ايران حداقل بعد             
 و  1376از جريان دوم خرداد سال       

دو دوره رياست جمهوری خاتمی           
ديگر توهمی به جناح مثال اصالح          

اکثريت مردم  .  طلب حکومت ندارند  
 22در همان روزهای قبل از                      

 و حتی در                         1388خرداد         
کارناوالهايی که به حمايت از                     

 بر  ،موسوی يا کروبی برگزار ميشد    
سوابق وعملکرد آقايان در پست               
نخست وزير و رئيس مجلس واقف         
بودند و می دانستند که از اين امام             
زاده ها معجزه ای پديدار نخواهد             

عالوه برآن، موسوی يا کروبی      .  شد
در برنامه های تبليغاتی خود نه از           
برابری زن و مرد سخنی می گفتند،       
نه از آزاديهای سياسی و اجتماعی          
مورد نظر مردم، نه از جدايی دين           
از دولت و نه از برنامه های                         
اقتصادی که کسی فکرکند با اجرای      
آنها رفاه و آسايش جای فقر و                       

 .بيکاری را خواهد گرفت

 

 ميزان نقش و نفوذ     :يک دنيای بهتر  
جنبش اصالح طلبان سبز حکومتی        
را در جامعه چقدر می دانيد؟ در               
چه بخشهايی از جامعه نفوذی                    
دارند؟ آيا ميتوانند نقطه توقفی در            
اعتراضات مردم باشند؟ آيا مردم             
توهمی به اين اوباش دارند يا                       
شکافها و جدالشان ابزاری برای              
تعرض به کليت رژيم اسالمی                    

 است؟

 

در اعتراضات بعد   :  صارم فريدونى 
 خرداد طبقه کارگر ايران            22از   

بطور مستقل و فعال حضور نداشت      
و در فقدان يک آلترناتيو انقالبی و           
کمونيستی، جنبش بطورعمده متاثر      
از مطالبات عمومی سياسی و                     
اجتماعی اقشار متوسط جامعه و              
جنبش دانشجويی بود که تا حدودی         

. نقش رهبری آنرا به عهده داشت            
برای جناح اصالح طلب ادامه                   
جنبش اعتراضی تا زمان ابطال                
انتخابات و برگزاری انتخابات                  
مجدد برای به قدرت رساندن آنها             

اصالح طلبان        .  ضروری بود       

١۴٢شماره   
مترصد بودند تا پس از خاتمه اين          
پروژه مردم را دعوت به آرامش           

. کرده و به خانه يشان بفرستند                
برای مردم اما ادامه اعتراضات و       
تداوم حضورشان در خيابانها در          
هر شکل و شمايل و با طرح هر              
خواسته ای از جمله برگزاری                 
انتخابات مجدد، فرجه ای بود تا              
بتوان جنبش اعتراضی را هرچه          
بيشتر ادامه داد و با عقب راندن              
حاکميت، دستاوردهای آنرا تثبيت       

با اين ترتيب اهداف مردم           .  نمود
کامال منفک از اهداف اصالح                
طلبان و در واقع از دو جنس                     
کامال متفاوت بود که می توانست          
برای مدت زمان معينی همراه با           

در ارتباط با اين         .  هم تداوم يابد     
موضوع جايگاه اصالح طلبان               
سبز حکومتی در جنبش اعتراضی     
اخير و رهبری آن بيشتر مشخص        

 موسوی و ساير رهبران            .ميشود
اصالح طلب ضمن آنکه قبل از              
انتخابات هرگز تصوری از چنين        
ابعاد وسيع و گسترده اعتراضات         
مردم نداشتند، بر ماهيت اين                     
جنبش و جايگاه خودشان در آن              
واقف بودند و بخوبی می دانستند           
که حتی آنجائيکه مردم پوسترهای       
آنان را در هنگام تظاهرات در                
دست دارند، شعارهای خودشان را     
سر ميدهند و اهداف خود را دنبال         

 .می کنند

 

به نظر من نقش و نفوذ اصالح                
طلبان در جامعه، به واسطه تجربه      
تاريخی و آگاهی مردم از عملکرد       
اين جناح حکومت و به ويژه                     
شرکت آنان در جنايات وحشيانه            

 درکنار ديگر جناح رژيم        60دهه  
اسالمی، به خودی خود ناچيز و             

اگرچه اين نقش در   . بی ريشه است 
ماههای اخير به درجه ای که                    
اپوزيسيون پروغرب حکومت              
اسالمی از آن حمايت کرده                        
افزايش يافته است، ولی بهيچوجه        

به اين    .  امری پايدار نمی باشد          
اعتبار نقش و نفوذ جنبش اصالح          
طلبان سبز حکومتی می تواند                 
جنبش اعتراضی مردم را با                      
نوسانات و افت و خيزهايی مواجه       
سازد، ولی قطعًا قادر به متوقف             

گوشه ای از اين     .  ساختن آن نيست  
حقيقت را می توان در تالش                     
اصالح طلبان برای برحذر داشتن       
مردم از طرح شعارهای                             

 . مشاهده کرد" ساختارشکنانه"

 تالشهای بسياری      : دنيای بهتر  
در ميان جناحها و باندهای رژيم       
برای ايجاد سازش و وحدت                

. ميان جناحها صورت ميگيرد         
اما هر دور از اين تالشها با                  

اين .  شکست مواجه می شود           
واقعيت را چگونه ارزيابی                   
ميکنيد؟ آينده دعوای جناحها را        

  چگونه می بينيد؟

 

اگرچه تالش    :  صارم فريدونى   
برای وحدت ميان دو جناح                   
رژيم اسالمی از سوی اصالح          
طلبان تقريبا بطورکامل، و تنها        
از سوی بخشی از جناح                          
اصولگرايان بچشم می خورد،         
ولی بخش حاکم اصولگرايان             
تمايلی به اين وحدت نشان نمی          
دهد و بنظر ميرسد که سازش با        
ديگر جناح حکومت را دراين            
شرايط عاملی برای تضعيف              
خود و از دست دادن موقعيتی             
قلمداد می کند که پس از يک                
دوره سخت تالطم و کشمکش و        
به ضرب سرکوب و زندان و             
شکنجه و اعدام بدست آورده               

در واقع عاملی که آنان را      .  است
در شرايط فعلی از اين سازش            
باز ميدارد ترس از اوجگيری           
مجدد جنبش سرنگونی طلبی              

قطعًا اصالح طلبان    .  مردم است 
هم از اين جنبش هراسناک اند،          
ولی در حال حاضر که در                    
موضع ضعف قرار دارند، بر           
اين باوراند که سازش آنان با               
جناح ديگر می تواند موقعيت             

نامه خاتمی  .  شان را بهبود بخشد   
به علی خامنه ای، بيانيه                          
موسوی و مصاحبه کروبی                 
همگی در راستای دستيابی به            

اصالح .  اين هدف مشخص است   
طلبان از يک سو براين                           
موضوع واقف اند که نمی توانند      
حمايت مردم را بطور دائمی              
حفظ کنند، و از سوی ديگر می          
دانند که فاقد توانايی الزم برای         
سلب قدرت از جناح اصولگرا          

 .ميباشند

 

چيزی که قطعی بنظر ميرسد             
اينست که برقراری صلح و                 
سازش دائمی بين دوجناح رژيم        
اسالمی و ثبات در روابط آنها            

آينده .  ديگر امری محال است         
دعوای 

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جناحها کامًال بستگی به وضعيت        
جنبش سرنگونی طلبی مردم دارد      

. و در حقيقت تابعی از آن است              
هر اندازه اين جنبش قوی تر و               
راديکال تر شود، بحران در                    
 .روابط دو جناح بيشتر خواهد شد

 

 اعتراضات در     :يک دنيای بهتر    
 بهمن به نوعی با اعتراضات         ٢٢
تاسوعا و  ( دی   ۶ آذر و يا      ١۶در  

برخی اين   .  متفاوت بود  )  عاشورا
تفاوت را نشان افول و يا خستگی         

ارزيابی .  مردم معترض ميدانند       
 شما چيست؟ 

 

اينکه اعتراضات  :  صارم فريدونى 
 بهمن نسبت به عاشورا                       22

محدودتر و آرام تر برگزار شد              
جنبش .  امری مسلم است                  

اعتراضی حاضر بنا به ماهيت             
خود و تحت تاثيرعوامل مختلف          
دارای افت و خيزهايی خواهد                

سرکوب وحشيانه مردم به          .  بود
دست پليس و ساير نيروهای                    
مزدور رژيم اسالمی در روز                
عاشورا و روزهای بعد از آن،              
دستگيريهای وسيع و ساير                       
اقدامات پيشگيرانه و پليسی در             

 بهمن و        22فاصله عاشورا تا           
تاکيد سران اصالح طلب بر انجام       
تظاهرات آرام، البته عواملی                  

اما .  موثر دراين جريان می باشد       
اين تغيير و يا به عبارتی افول،              
منحصر به تظاهرات خيابانی                

 22در فاصله عاشورا تا            .  نبود
بهمن نيز شعارهای شبانه به                    

 . تدريج کاهش يافت

 

علت اصلی افت جنبش، که                      
سايرعوامل ياد شده را نيز تحت           
الشعاع قرار می دهد، فقدان                     
سازماندهی و تشکيالت منسجم            
کارگری و کمونيستی است و در          
چنين وضعيتی افت و نوسان در           
جنبش اعتراضی و سرنگونی               
طلبی، به ويژه بعد از يک دوره            
سرکوب شديد، طبيعی بنظر می          

 

 

گفتگو با صارم فريدونى از 
 کادرهای داخل کشور حزب

خستگی مردم در واقع از              .  رسد
حکومت جمهوری اسالمی و                     
شرايطی است که اين رژيم بر                    
تمامی شئون زندگی و کار مردم               

در مبارزه با       .  تحميل کرده است      
چنين حکومتی مهمترين عامل و              
انگيزه ای که می تواند تداوم پيگير         
آنرا تضمين کند، اميد به پيروزی و        
افقی روشن در فردای سرنگونی             

 .است

 

 در دوران کنونی      :يک دنيای بهتر   
مباحث زيادی بر سر چگونگی                 
سرنگونی رژيم اسالمی و نقش                 
طبقه کارگر و کمونيسم مطرح                  

شما مولفه های اساسی در            .  است
سرنگونی رژيم اسالمی را چه می         

 دانيد؟ 

 

اگرچه سرنگونی   :  صارم فريدونى  
رژيم اسالمی از باال و به واسطه              
فشارهای بين المللی و احيانًا                        
اقدامات نظامی آنها نيز امری                     
متصوراست، ولی فکرمی کنم                  
دراين سئوال بحث چگونگی                       
سرنگونی جمهوری اسالمی از                
پايين و توسط مردم مطرح می                   

 .باشد

 

اينکه جنبش اعتراضی حاضر، با           
مشخصات و پتانسيلی که تاکنون از       
خود نشان داده، قادر به سرنگونی           
جمهوری اسالمی باشد تا حدود                 

اين .  زيادی بعيد بنظر می رسد              
جنبش ثبات و سازمان قبلی                           
حکومت را بشدت آشفته ساخته،              
ارکان آنرا بهم ريخته و عليرغم                
رفتار وحشيانه و سرکوبگرانه                  
رژيم، اداره امور را به شکل گذشته       

اين .  بسيار دشوار نموده است               
جنبش، همانطور که قبًال گفته شد،           
فاقد سازمان و رهبری کارگری و           
کمونيستی است که بتواند بطور                

به .  محسوس بر آن تاثيرگذار باشد        
همين دليل، جنبش حاضرعليرغم           
همه حماسه هايی که آفريد، از لحاظ       
پتانسيل سقف محدود و مشخصی             

١۴٢شماره   
به نظر من مادام که                      .  دارد

درآمدهای سرشار نفت و گاز در           
اختيار رژيم اسالمی قرار دارد و         
از آن در داخل کشور برای تطميع        
سرداران نظامی و امنيتی و تامين        
و بسيج نيروهای مزدور و ساير            
ابزارهای سرکوب، و در خارج            
از مرزها از يکسو برای باج دهی        
و تامين منافع کمپانيهای بزرگ و         
از سوی ديگر برای ايجاد بحران          
و آشوب در منطقه استفاده می                 
شود، جمهوری اسالمی با وجود           
بحران و بی ثباتی در ابعاد سياسی        
و اقتصادی، قادر به ادامه حيات            

 .خواهد بود

 

ورود و حضور فعال طبقه                         
کارگر، به ويژه کارگران صنايع          
نفت و گاز، در جنبش سرنگونی            
طلبی نقطه عطفی در حرکت و               
تکامل اين جنبش خواهد بود تا از          
طريق قطع درآمدهای نفتی به                 
عنوان شاهرگ حياتی رژيم                     
اسالمی، اين حکومت را به زانو           

درچنين شرايطی             .  درآورد
فشارهای بين المللی بر جمهوری         
اسالمی نيز به شدت افزايش می            
يابد و مجموعه اين عوامل                          
سرنگونی رژيم را تسهيل خواهد          

 .  ساخت

 

 سازماندهی      :يک دنيای بهتر            
مبارزات جاری يک امر حياتی             

. در پيشبرد اين اعتراضات است          
حزب بر سازماندهی شورايی در         
کارخانجات و محيط زيست و                  
سازماندهی جوانان سرخ تاکيد               

شما راههای پيشروی در           .  دارد
 اين راستا را چه می بينيد؟ 

 

پيشبرد مبارزه    :  صارم فريدونى   
جاری قطعًا مستلزم سازماندهی            

. نيروها دربخشهای مختلف است        
در کارخانه ها و ساير مراکز                   
اقتصادی تشکيل مجامع عمومی           
کارگران و سازماندهی شورايی،        

و در محالت ايجاد شوراها                  
. امری کامًال ضروری است              

سازمان دهی دانشجويان و دانش     
آموزان، بعنوان عمده ترين                 
نيروی نسل جوان، که نقش                  
بزرگی در مبارزات اخير داشته      
اند نيز از اهميت ويژه ای                      

بايد در نظر       .  برخوردار است   
داشت که در حال حاضر هر               
گونه اقدام برای ايجاد تشکلهای        
علنی، بخصوص در کارخانه ها     
و ديگر مراکز اقتصادی،                      
باعکس العمل جدی پليس و                 
نيروهای امنيتی مواجه می                  

سنديکای کارگران           .  گردد
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران      
نمونه مشخصی است که حتی            
بعنوان يک تشکيالت صنفی              
اقتصادی، آنگاه که توان                        
مبارزاتی خود را آشکارساخت،     
با شدت تمام مورد حمله قرار              

با همه اين مشکالت و          .  گرفت
موانع راه ديگری برای                          
سازماندهی مبارزات متصور          

در مورد مراکز                .  نميباشد
کارگری، تجربه و سنت                        
سازماندهی و مبارزاتی بالنسبه       

در خصوص   .  قوَی وجود دارد    
محالت اين تجربه خيلی خيلی            

با اينحال  .  ناچيز و ضعيف است    
از آنجاييکه سازماندهی                         
مبارزات در محالت عمدتًا                  
بعهده جوانهاست، اين ضعف به      
 .سرعت قابل جبران خواهد بود

 

سازماندهی مبارزات جاری             
امر خطير و در حال حاضر                
مهمترين فاکتور در پيشبرد اين        
مبارزات است که نياز به                       
رهبران عملی و نيز حضور               
کادرهای حزبی در محيط کار و       
زيست کارگران و ساير اقشار           

پرورش چنين      .  جامعه دارد     
کادرهايی از بين همان نيروهای      
درگير در مبارزه يکی از                      
وظايف مهم حزب کمونيستی             

  *.است

 مجمع عمومى کارگرى
 در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى ،کارگران
مجمع عمومى ظرف تشکل و بميدان کشيدن ! شويد

. مستقيم و مستمر توده کارگران است  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چند روز بيشتر به پايان سال                  
باقی نمانده اما هيچکدام از                        
مطالبات ما پرستاران پرداخت             

فقط وعده و شايعه          .  نشده است   
اين وعده ها ادامه داره         .  ميشنويم

تا پايان سال برسه و به قول                       
خودشون مطالباتمون بره تو                   

بدهى هائى که هيچوقت           .  ديون
هيچوقت ما       .  پرداخت نميشه      

پرستاران نفهميديم که اين ديون            
چه معمائى است که کسی نتونسته       

 !  حلش کنه

 

همکاران پرستاری که قرارداد            
ساعتى دارند همچنان ساعتی                 

 ماهه حقوق ساعتی    4تازه  .  موندن
 تومنشون رو دريافت                  1400
 کسی برای بيمه شون               ،نکردند

 و همچنان با جيب         ،کاری نکرده  
با اينکه  .  خالى روزگار ميگذرانند  

دو ماه پيش نماينده اى ازاهواز              
اومده و حتی اساميشون رو هم               

 اما هيچ چيز عوض نشده         ،نوشته
 ماه   3پرستاران قراردادی     .  است

حتی .  است که حقوق نگرفتند            
برای انتخابات نماينده ای از                    
طرف دفتر رييس جمهور اومده           

کسى .  اما فقط ميان و ميرن       .  بود
اين نمايندها از    .  هم جدى نميگيره   

. تمام بيمارستان ها اطالع داشتند        
حتی اعالم کردند در سطح استان        

 کارمند که شامل پرستاران      1000
ولی .  هم ميشه ساعتی هستند              

ميدونيد که واقعيت را اعالم                    
چند وقت پيش هياتی هم        .  نميکنند

از طرف نظام پرستاری به همراه       
فردى بنام غضنفر ميرزابيگی              
رييس سازمان نظام پرستاری به         
چند بيمارستان دزفول و شوش              

زمان گردش استانی رئيس      .  آمدند
وضعيت رو ديدند و     .  جمهور بود 

اما .  با بچه ها هم صحبت کردند          
 مثل تمام          ،همه چيز تکراريه         

.  حقى به ما نرسيد               ،بازديد ها   
 . سرميدوانند

 

در مورد تشکل نيازش را                          
ميدونيد که      .  همکاران ميبينند     

 گزارشى از شرايط کار 
 پرستاران خوزستان

 

 ساناز عادلى   

يک .  شرايط خيلی حساس است            
مقدار سرخوردگی هم به تمام                     

شرايط .  ترسها اضافه شده است           
فضاى .  پرستاران هم وحشتناک تره    

موجود مربوط به کل اوضاع                      
چند ماه پيش ما برای       .  جامعه است 

کشور آرزوی پايان سال خوبی                 
نه اينکه شرايط با وجود اين      .  داشتيم

. همه هزينه هنوز مثل قبل باشه                 
اوضاع اقتصادی هم همه رو خسته        

فقر و ندارى و گرو گرفتن            .  کرده
 بله اين شيوه اى است      ،نان کارگران 

که داره براى ما پرستاران و                        
پول و نون که    .  کارگران اجرا ميشه  

نباشه فکر سياسی اجتماعی هم                  
اين .  تحت الشعاع قرار ميگيره             

چيزيه که من دارم تو پرستاران که         
کارمند هستند و تحصيالت دارند و         
باالتر از اون بايد مدد کار اجتماعی        

 .  ميبينم،باشند

 

 در مورد وضعيت همکاران 

 سال پيش    2پرستاران قراردادی تا      
مدت سه سال تحت پيمانکار                        

حاال اعالم شده      .  خصوصی بودند  
 سال به عنوان سنوات حساب      3اون  
پس چرا  .   سال هيچ   3يعنی  .  نميشه

دولت داره اينقدر روی خصوصی         
سازی مانور ميده؟ اينم خصوصی          

فعال تازه بهشون خبر         !  بود ديگه  
دادند که براى سابقه کارشان                       

همکاران ناراحت  .  سنوات نميگيرند 
 ماه حقوق       3.  اند و پيگير شدند          

تفاوت احکام که به خاطر       .  نگرفتند
افزايش حقوق امسال بوده رو هم              

به آنها گفتند اگر        .  دريافت نکردند  
. دريافت نشده اين هم ميره جز ديون      

پرستاران رسمی و پيمانی هم که              
 ،ديگه گروه خيلی خوبمون هستند           

 سال حق    3  ،يک سال و نيم کارانه      
 سال   1  ، سال حق لباس      1  ،مسکن

  ماه اضافه کارى       4 و    ،جيره نقدی 
 300اما عيدی    .  را دريافت نکردند   

 هزار      300.  هزارتومنى گرفتند     
تومن چيزه قابلی نيست که دولت              
بخواد بهش بنازه يا منت اش رو                

 . سرمون بزاره
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همه ما داريم زير خط فقر حقوق            

اون هم کار ما که نياز به       .  ميگيريم
 تا    500با حقوق        .  آرامش داره   

 هزار تومن که بيمه و ماليات       600
فعال .  امسال بيشتر ازش کم ميشه        

قراره .  کاهش ساعت کار نداشتيم       
سال .  از ابتدای سال انجام بشه             

آينده ولی چی؟ حتما يه فيلمی                    
اصال بحثی    .  سرمون در ميارن      

هست در موردش و گفتن قراره             
ولی سال  .  سال آينده يه کاری بشه      

آينده هم مثل امسال به پايان ميرسه       
 .و اين ماييم که ميسوزيم

 

امثال به صورت ضربتی يه هفته          
مونده به انتخابات يک حکم                       

 ماه بعد    2حقوقی برامون اومد که       
بعد يک حکم       .  گفتن اشتباه بوده      

 50 تا        30جديد صادر شد با                
هزارتون کاهش حقوق و طی سه          
ماه پولی که تفاوت دو حکم ميشد           

باورتون .  را ازمون کم کردند             
ميشه؟ ما اين مبالغ را به قسط                   

بابت حکمی که       .  پرداخت کرديم   
برای جلب افکار صادر کرده                  

اين شامل تمام بيمارستانهای  .  بودند
 ،بچه های کرج    .  ايران شده است    

 ، بيمارستانهاى خوزستان       ،همدان
.  و همه جا همين را گفتند                     ،قم

. باورش سخته اما واقعيت داره              
ولی با اين شرايط داريم کار                      
ميکنيم چون معتقديم اوضاع ما باز      

 9بهتره تا کارگر شهرداری که              
ماه حقوق نگرفته و مجبوره                      

تا جايی که خبر    .  خودشو آتش بزنه  
 ماه    2دارم بعد از اون حادثه                   

حقوق به کارگران شهردارى                  
حدود يک ماه پيش باز يک        .  دادند

تجمعی در مقابل درب شهرداری         
ولی سريع به سمت داخل         .  داشتند

شهرداری و صحبت هدايتشون             
 سال گذشته که تهديد     2ولی  .  کردند

 عده   ،کرده بودند که کار نميکنند         
اى از نيروهای بسيجی رو آورده         
بودند که شب آشغالها رو جمع                 

بسيجى ها نقش اعتصاب         .  کردند
کارگران .  شکن را هم ايفا ميکنند       

شهردارى ترجيح دادند به خاطر           
. حداقل بيمه شون برگردند سرکار      

اما ما که توی بيمارستان ها هستيم        
و خانواده های کارگران                              

 متوجه       ،شهرداری را ميبينيم            
ميشويم که بيمه شان پرداخت نشده       
و بعضی وقتها مجبور به فرار از          

چون پول       !  بيمارستان ميشن      
 .ندارند

پرستاران کال اعتمادی به                     
. سازمان نظام پرستاری ندارند       

همکاران تجمعاتی تو سطح                 
بيمارستانها داشتند  که سريعا             

مثل بيمارستان امام    .  تهديد شدند 
تهران که خواهان مطالباتشون          

وضعيت خود بيمارستانها    .  شدند
. هم به مشکالت ما اضافه ميکند      

اينکه بيمارستان به شرکت های       
دارويی بدهى داره و باعث شده        
شرکتهاى داروئى بسياری از            
داروها و وسايل را تا تسويه                

. بدهی ها به بيمارستانها ندهند          
بيمارستانها هم بيماران رو با              
اينکه بيمه هستند مجبور به                   

وسايل رو  .  خريد داروها ميکنند   
هم گاهی از شرکت هايی ديگه          
ميارند که وسايلی هستند که                 

ما .  کيفيت خيلی خوبی ندارند         
پرستاران که با اونها کار ميکنيم      

يکى از همکاران    .  متوجه ميشيم 
ميگفت که حدود يک ماه است            
که دستگاه راديولوژی و حدود          

 4 ساله دستگاه اندوسکوپی و         1
 ماهی هست که دستگاه اکو        5يا  

يعنی .  کارديو گرافی خرابه           
اينکه اين درمانگاه است اما                 

وقتی .  وسايل کارش کار نميکنه     
هم زمان ارزشيابی ساالنه ميشه      
تو يک فوريت دو هفته ای همه          

 دستی به       ،چيزو درست کرده      
روی همه چيز ميکشن و عنوان        

و !  بهترين رو به دست ميارن          
اين مردم هستند که هيچی                      
نميدونند و ما هستيم که هيچی             

 . نصيبمون نميشه
 

چه کاری ميشه کرد؟ زمانی که         
خطايی ديده ميشه معموال به                

وقتی همه  .  مافوق شکايت ميشه   
با هم هستند و سر تا پا يه                          

 چه بايد کرد؟ همه                 ،کرباسند
بيمارستان .  بيمارستانها همينه     

نظام مافی شوش شرايط بدتری        
اونجا با تعداد پرسنل               .  داره

 ماهانه هم      ،کمتری کار ميکنند     
 ساعت از اضافه کاريشون          20

به اين بهانه که سقف        .  کم ميشه 
بهشون .  اضافه کار باالست           

ميگيم شما ديگه کوتاه نيايد اين           
 ميگند که سر     ،ديگه خيلی زوره  

لج ميوفتن و شيفتای سنگين تر           
شب کاری بيشتر يا بخش                       

اينه .  سنگين تری بهمون ميدن        
شرايطی که ما پرستاران داريم         

خودمون هم        .  کار ميکنيم       
 . *متعجبيم
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بزرگداشت روز جهانی زن در            
 مارس، يک سنت ريشه دار                8

کمونيستی برای رسيدن به                       
خواستهای انسانی و برابری                   
طلبانه جامعه است که دگربار                
آلترناتيو کارگری را به عنوان              
تنها گزينه و راه حل آزادی و                   
رهائی زنان از يوغ بردگی و                 
تبعيض جنسيتی در سراسر                     

آزادی زن،     "جهان، با فرياد               
در مقابل     "  آزادی جامعه است        

آلترناتيوی که با    .  همگان ميگذارد 
محو طبقات، جامعه را آزاد                     

 .ميکند
 

امسال هشت مارس در سوئد،                
کنفرانس يک روزه وسيعی توسط      
سازمان آزادی زن با حضور                 
چهره های سرشناس جنبش آزادی     
زن از سراسر جهان، برگزار                

شخصيتهائی همچون نوال         .  شد
السعداوی، فعال سرشناس جنبش        
آزادی زن از مصر، ماللی جويا،       
عضو سابق پارلمان افغانستان،           
هوگو استرال، فعال سکوالريست       
و چپ از ايتاليا، ماريا رشيدی،             

و "  انجمن حق زن            "رئيس       
عضوهيات مديره شبکه عليه                 
خشونتهای ناموسی، نينا سانکاری    
رئيس ابتکار فمينيستی لهستان،           
پروين کابلی، از شورای مرکزی       
سازمان آزادی زن و عضو کميته       
مرکزی حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری، ماريا گازمن وکيل                 
حقوق پناهندگی از سوئد، مريم             

زنانی که  "هلی لوکاس، بنيانگذار     
تحت قوانين اسالمی زندگی                    

، از الجزای، ليلين هالس         "ميکنند
ابتکار فيمينيستی    "فرنچ، رئيس       

از فرانسه، شهال نوری،         "  اروپا
عضو شورای مرکزی سازمان           
آزادی زن و دفترسياسی حزب             

 

  مارس در گوتنبرگ٨در حاشيه کنفرانس بين المللی بزرگذاشت 
  

 خواست آزادی زن و برابری زن و مرد و مبارزه سوسياليستی 
 

 سيروان قادری
 

اتحاد کمونيسم کارگری و آذر                    
ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن          
و عضو رهبری حزب اتحاد                        

 . کمونيسم کارگری
 

استقبال وسيع از اين کنفرانس،                  
نشاندهنده اهميت و جايگاه اين                   

مباحث اين کنفرانس     .  کنفرانس بود  
حول تم جايگاه سکوالريسم و                     
مبارزه عليه مذهب، بعنوان يک               
ابزار مهم در ستم بر زن و همچنين         
حمايت از جنبش آزادی زن در                  

اين کنفرانس، بار ديگر      .  ايران بود 
نشان داد که مبارزه برای آزادی،            
برابری، رفاه، عليه خشونت، برای       
امنيت و يک دنيای بهتر مستلزم                
سرنگونی نظام مبتنی بر استثمار،          
تبعيض و سرکوب سرمايه داری             

اين کنفرانس تاکيدی بود بر         .  است
مبارزه عليه مذهب         اين حکم که       

سازمانيافته حکومتی، خصوصا            
اسالم سياسی در کشورهای آسيای      
ميانه و شمال آفريقا، يکی از                      
مهمترين حلقه های پيشروی                    
خواست عمومی جنبش                                  

طلبی جهان    آزاديخواهی و برابری  
در مبارزه برای آزادی و برابری             
زن است و اين تنها از عهده                        

 .کمونيستها بر ميايد
 

در اين کنفرانس بين المللی،                         
سخنران ها در خصوص وضعيت          
زنان در کشورهای مختلف جهان            
صحبت کردند و اهرم مذهب،                    
بطور کلی و اسالم سياسی، بطور           
خاص را به مثابه يک عامل مهم در  
تبعيض و نا امنی زنان در وجوه                
مختلف اجتماعی و اقصادی مورد          

در اين ميان نياز      .  بحث قرار دادند   
به يک مبارزه پيگير و بين المللی             
عليه اين پديده مورد برسی قرار               

 .گرفت

١۴٢شماره   

در حاشيه اين کنفرانس ، مباحث          
و تبادل نظرهای مهم و                               
استراتژيکی مطرح شد که                       
جملگی حاکی از توانمندی و                  
اجتماعی بودن جنبش عليه اسالم        
سياسی در دفاع ازمباحث                         
سکوالريستی در کشورهای خاور    

. ميانه و حوزه شمال آفريقا است         
اين کنفرانس عالوه بر اعالم                  
نيازهمبستگی و نزديکی فکری           
بيشتر فعالين جنبش آزادی زن در       
کشورهای مختلف جهان، به                   
مسائل تحليلی مهمی همچون پديده     
جنبش اسالميستی و اسالم سياسی      

. و چگونگی مقابله با آن پرداخت       
در اين مبحث، تالش برای شکل          

، به   "قطب سوم  "دادن و تقويت        
عنوان جنبش بشريت متمدن در           
مقابل دو قطب تروريسم اسالمی         
و تروريسم دولتی به رهبری                  
آمريکا مورد توافق نظر قرار               

 .گرفت
 

بخش مهمی از اين کنفرانس به             
بحث در مورد جنبش آزادی زن          
در ايران ، خصوصا نقش زنان            
در شرايط اعتراضی کنونی                   
اختصاص داشت که در طی آن ،         
سخنرانان، همبستگی قاطع خود         
با اين جنبش انقالبی در ايران را          

 .اعالم داشتند

اميد به ممکن بودن دنيائی بدون        
فقر، تبعيض ، نابرابری و بی             
حقوقی ، در چهره سخنرانان و          
شرکت کنندگان درکنفرانس بين       
المللی هشت مارس سوئد موج           

 .ميزد
 

سازمان آزادی زن، مبتکر اين          
اقدام مهم تاريخی بود ، اقدامی           
که توانست فعالين اثر گذار                  
جنبشهای راديکال و سکوالر در     
نقاط مختلف جهان را در يک              
کنفرانس گرد هم آورد تا در                 
خصوص مسائل مهم و مطرح          
اين جنبش جهانی و گره گاه ها            
و موانع بر سر راه آن ، بحث و           
تبادل نظر کنند و به نزديکی                
های مهم تحليلی ، نظری و                   

 .عملی برسند
 

جای دارد تا از رفقای رهبری           
سازمان آزادی زن ، به                            
خصوص رفقا آذر ماجدی ،                
شهال نوری ، پروين کابلی ،                
کريم نوری و ديگر رفقای دست       
اندرکار اين سازمان ، به جهت          
برگزاری اين چنين کنفرانس             
بين المللی وسيع و اثرگزاری             

 . *تشکر و قدردانی کرد

!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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 در فاصله سه    ،بنا به خبر دريافتى   
 ، نفر از کارگران   ١۵  ،سال گذشته 

هنگام سرکار آمدن و يا رفتن به            
 در ورودى شهرک صنعتى      ،خانه

سليمى جان خود را از دست داده          
 . اند

 

شهرک صنعتی سليمی تبريز در         
 کيلومتری جاده تبريز       ٣۵فاصله   

ورودی اين  .  آذرشهر واقع است    -
شهرک صنعتى فاقد پل هوايی               
است و کارگران براى ورود به             
شهرک ناچارند مسير اتوبان را           

کارگران صنايع       .  دور بزنند      
مختلف اين شهرک که در اطراف       

 مجبورند    ،منطقه زندگى ميکنند       
که از موتورسيکلت بعنوان وسيله      
نقليه براى رسيدن سر کار و                    

. برگشت به منزل استفاده کنند               
کارگران هر روز مجبورند دو              

 يعنى وقت سرکار آمدن و               ،بار
 مسير اتوبان را بدليل       ،وقت رفتن 

و همين  .  نبود پل هوائى دور بزنند    
اجبار مرتبا کارگران را طعمه              
تصادف ميکند و جانشان را                     

آخرين مورد دو هفته            .  ميگيرد
پيش بود که يک کارگر در اثر               
تصادف جانش را در همين محل          

 . از دست داد

 

بنا به خبر طى سه سال گذشته                 
 کارگر در ورودى اين                        ١۵

با هر  .  شهرک صنعتى جان باختند   
بار واقعه اعتراض وجود داشته و      
کارگران و مردم زحمتکش منطقه     
خواهان احداث پل هوائى در                   
ورودى اين محل بودند اما ترتيب        

 

 

 شهرک صنعتى سليمى
  کارگر در سه سال١۵کشته شدن 

اين در حالى    .  اثرى داده نشده است    
است که يک پل هوائى بى ثمر در            
نزديکى اين شهرک ساخته شده                 
است اما معضلى از کارگرانى که           
بايد وارد مراکز کار در شهرک                
صنعتى سليمى تبريز شوند و يا از           

 . آن خارج گردند حل نميکند

 

جمهورى اسالمى سرمايه داران             
براى اوباش و ماشين سرکوب و              
جاسوسى و ترور و جيبهاى گشاد            

تا دلتان بخواهد پول    "  خانواده نظام "
اما براى ايجاد       .  و امکانات دارد      

 که آنهم کارگران         ،يک پل هوائى     
 نه پول دارد و نه توجهى          ،ميسازند
براى اين مفتخوران مرتجع      .  ميکند

هيچ چيز بجز ثروت و قدرت                      
ارزش ندارد و براى حفظ آن دست          

 . به هر جنايتى ميزنند

 

حزب به خانواده ها و بستگان اين            
. کارگران صميمانه تسليت ميگويد        

مسئول اين جنايات در کارخانه و             
خيابان حکومت سرمايه دارى                   

اين نظام   .  جمهورى اسالمى است     
آدمکش ضد کارگر و ضد جامعه             
بايد بقدرت متحد کارگران و مردم           

حکومت .  آزاديخواه سرنگون شود     
کارگرى تمام آنچه را که سرمايه              
داران و دولت شان ناتوان از تامين         

 به جامعترين شکل ممکن                   ،آنند
 . تامين ميکند

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارچ ۴ – ١٣٨٨ اسفند ١٣

١۴٢شماره   

 با فرا رسيدن     ،بنا به خبر دريافتى    
پايان سال و در راستای سياستهای       
سود جويانه سرمايه داران و                    

 از هم    ،حکومت اوباش اسالميشان  
اکنون زنگ خطر اخراج و                       

 نفر از کارگران             600بيکاری     
ناظر و  (شرکت پيمانکاری سيکو      

استخر رنگ پارس              )  مجری
 . خودرو به صدا درآمده است

 

اکثريت اين کارگران دارای                     
 روزه با شرکت         89قراردادهای   

پيمانکاری سيکو ميباشند و آخرين      
قراردادهايشان در پانزدهم بهمن          

بنا .  ماه گذشته به پايان رسيده است     
به دستور ميرزايی مدير سيکو و           
چهره منفور ضد کارگری در                  
پارس خودرو تا امروز به بهانه             
های واهی و دروغ هيچ قراردادی       

يعنى .  با کارگران تمديد نشده است     
از کارگران بدون هيچ قراردادى          
کار ميکشند و در اين روزهای               
پايانی سال برای کارشکنی در               
پرداخت عيدی و سنوات و برخی         
مزايای ناچيز و باال کشيدن                        

 ميرزايی به                    ،دستمزدهايشان
صراحت به کارگران گفته است ما      
حداکثر تا پانزدهم ارديبهشت سال        

خودتان .  آينده در خدمتتان هستيم       
را برای شرايط جديد يعنی اخراج        

 . از کار و بيکاری آماده کنيد
 

کارگرانی که تمامی يکسال گذشته       
را از صبح تا پاسی از شب و حتی  
ايام تعطيل را تحت شرايط پر                  
فشار، خطرناک و فرساينده                      
استثمار وحشيانه محيط کار طی           

 حاال با خستگی و              ،نموده اند   
 و     ،بيماری و جيبهای خالی              

صرفا بخاطر سودجويی مشتی        
سرمايه دار انگل بايد با کابوس         
اخراج و بيکاری و فقر و                       
محروميت بيشتر به استقبال سال     

اين عيدی هر ساله      .  جديد بروند 
سرمايه داران و حکومتشان به          
کارگران شرافتمند و خانواده             
هاى محرومشان در اين دنيای           

 .وارونه است

 

شرکت پيمانکاری سيکو با بيش       
 کارگر قراردادی با            600از    

 روزه، يکطرفه    89قراردادهای  
و سفيد امضا و پايه دستمزد                  

 ناظر و         ، هزار تومانی        264
مجری استخر رنگ پارس                   

 10خودرو واقع در کيلومتر               
ساعت .  جاده قديم کرج ميباشد        

 3 صبح تا        7کار کارگران از        
عصر و اضافه کاری اجباری           
به روش بردگی مطلق تا پاسی           
از شب و در ايام تعطيل بنا به              

. صالحديد کارفرما برقرار است   
اکثريت کارگران به دليل شرايط      
نامناسب و غير ايمن کار و                   
استنشاق بوی انواع مواد                       
شيميايی و رنگ به بيماريهای           
مزمن و العالج تنفسی از قبيل          
آسم و تنگی نفس و حساسيت               
مبتال شده اند بی آنکه پولی و               
مجالی برای درمان و استراحت       

 .داشته با شند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ١٠ – ١٣٨٨ اسفند ١٩

 

 

 طرح اخراج گسترده 
 !کارگران سيکو پارس خودرو

 اجتماع کارگران صنايع مخابرانى راه دور
 

 ماه حقوق و      ١٣کارگران به عدم دريافت        .  در مقابل وزارت صنايع اجتماع کردند        کارگران صنايع مخابرانى راه دور          اسفند    ١٨امروز سه شنبه      
 1.5خبرگزارى دولتى اعالم کرد که کارگران معترض با دريافت چك              .  مزاياى خود اعتراض داشتند و خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه خود بودند             

 . * ميليارد توماني به تجمع خود پايان دادند

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کمونيسم کارگری جنبشی است             
که براى رهايی طبقٔه کارگر از             
استثمار و تبعيض و سرکوب                  
سرمايه دارى و آزادى کل جامعه        

منافع طبقٔه کارگر از طريق     .  است
سازمان دهی يک انقالب کارگری     
که نه تنها به نابودی حکومت                  
سياسی حاکم بلکه کل نظام                       

 داری کمر بسته است،                 سرمايه
برای کارگر       .  تامين ميگردد      

 خيزش        کمونيست انقالب يعنی       
طبقٔه کارگر برای برقراری                    

 و دسته جمعی           مالکيت اشتراکی  
توليد کنندگان بر وسايل کار و                

اگر کارگر به ميدان                  .  توليد
 . سياست ميايد به همين دليل است

 

در شرايط ملتهب امروز که                     
جنبش سرنگونی مردم به صورت     
جنگ رو در رو با رژيم در                      
آماده، امر سازمان دهی انقالب            
کارگری امری بسيار خطير                   

کارگر طبقٔه يک نيروى        .  است   
گسترده و تعيين کننده در نظام                
سرمايه داری و يک آلترناتيو                 
سياسی مناسب در مقابل                             
آلترناتيوهای گوناگون طبقه                    

 . سرمايه دار است

 

همزمان با فشار زيادی که امروز       
از لحاظ اقتصادی بر طبقٔه کارگر       
ايران وارد ميشود، فعالين و                    
رهبران کارگری در تالش برای         
انعکاس اين فشار و وضعيت                  
زندگی کارگران و مبارزه با آن            

به همين دليل تهاجم به              .  هستند
رهبران و فعالين کارگرى بدون           

اين روزها شاهد   .  وقفه وجود دارد  
بازداشت و احضار فعالين                        
کارگری در شهرهاى محتلف از         
  جمله اعضای کميتٔه هماهنگی              

های    برای کمک به ايجاد تشّکل          
اين در حالى است    .  کارگری بوديم 

که منصور اسالو و فعالين                         
سنديکاى اتوبوسرانى واحد و على   
نجاتى و اعضاى هيأت ميرٔه                   
سنديکای کارگری شرکت هفت           

 فعالين کميته هاى کارگرى و        ،تپه

 

 همبستگی کارگران
 

 صادق امير رحمانى

محمد اشرفى و بسيارى ديگر يا در         
.  زندان هستند و يا تحت فشارند                 

 از      های اخير رژيم ناشی          برخورد
های کارگری و         گسترش اعتراض  

وحشت از غول طبقه کارگر در                
 . صحنه سياسى است

 

  اکنون که رژيم با وضعيت نا                      
بسامان اقتصادی حاکم بر کشور              

کند و توّرم         دست و پنجه نرم می          
 مانده و            باقی       همچنان دو رقمی      

گرانی همچنان خود را بر اجناس             
کند، نرخ بيکاری مطابق       تحميل می 

 باال ميرود، رکود          آمارهای رسمی  
بر صنعت، مسکن، بازرگانی و               

 کشاورزی ايران چنبره زده است         
، حتی              کاهش دالرهای نفتی            .

واردات ايران را هم کاهش داده                
بحران اقتصادى روز بروز        .  است

تشديد ميشود و شعارها و پرت و               
پالهاى احمدی نژاد در واقعيت راه        

 روند کنونی اقتصاد      . نبرد   به جايی 
و کسری شديد بودجه دولت را                   
ناگزير کرده است بخش ديگر                    
بودجه عمرانی را نيز صرف                     

گرانى و    .  های جاری کند           هزينه
تورم و ندارى و بيکارى و فقر                   
بالى جان کارگران و خانواده هاى         

 . زحمتکش شده است

 

در چنين شرايطی است که                            
اعتراضات و حضور فعال                          
کارگران و دامن زدن به جنبش                  
شورائى و قرار دادن طبقٔه کارگر           
به مثابه آلترناتيو سياسی مقابل                   

 باشد   رژيم بسيار حائز اهمّيت می         
فشار هر چه بيشتر طبقٔه کارگر در       .

روندی برنامه ريزی شده و گسترده      
به طبقٔه بورژوازی حاکم حتما با              
برخوردهای خشن تری از جانب             

اما تنها  . رژيم رو به رو خواهد  شد       
راه رهايی طبقٔه کارگر و سرنگونی      
رژيم و نظام سرمايه داری حاکم،            
اتحاد و همبستگی کارگران و                     
گسترش هر چه بيشتر اعتراضات          

 .*است 

 
 

١۴٢شماره   
 

 اخراج کارگران
 کارخانه المپهای کم مصرف هشتگرد کرج

 

 طی يکماه گذشته تاکنون بنا به تصميم سرمايه                   ،بنا به خبر دريافتى      
داران و در ادامه سياست ضد کارگری بيکار سازيها، دراين روزهای               

 نفر از کارگران کارخانه المپهای کم مصرف          200پايانی سال بيش از      
در چند روز گذشته نيز عوامل کارفرما به                 .  از کار اخراج شده اند         

 نفر ديگر   300کارگران اعالم داشته اند که تا پايان سال قطعا بيش از                
 ! از کارگران اخراج خواهند شد

 

 کارفرما عيدی پايان سال و سنوات اين                    ،عالوه بر اخراج از کار          
کارگران را پرداخت نکرده است و با وجود پيگيری و اعتراضات                        
جسته و گريخته تاکنونی کارگران اخراجی و به دليل همدستی و تبانی                 
ادارات کار و بيمه حکومت اسالمی با سرمايه داران، متاسفانه تا اين                   
لحظه کارگران موفق به دستيابی به خواستهای خود مبنی بر بازگشت                 

 . به کار و دريافت عيدی و سنوات خود نشده اند

 

بهانه سرمايه داران برای اخراج کارگران رکود بازار و عدم فروش                   
محصوالت توليد شده است اما با اينحال خط توليد همچنان در جريان                   
است و در پايان هر روز محصوالت توليد شده را برای احتکار به                         

ميخواهند با احتکار    :  يکی از کارگران ميگفت     .  انبار منتقل می نمايند     
المپها هم بگويند بازار خراب است تا به اين بهانه کارگران را اخراج                  
کنند و عيدی و دستمزد و سنوات هم ندهند و در سال جديد هم                                       

اينها هم از توبره     .  محصوالت توليد شده را با قيمت گرانتری بفروشند          
 !می خورند هم از آخور

 

 600کارخانه المپهای کم مصرف واقع در هشتگرد کرج با بيش از                     
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای يکطرفه و سفيد امضا و پايه                             

 سازنده انواع المپهای کم مصرف              ، هزار تومانی     264دستمزدهای   
البته تا چندی   .   عصر ميباشد  3 صبح تا    8ساعت کار کارگران از     .  است

پيش اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب و کار در روزهای تعطيل                    
 . نيز برقرار بود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مارس ٨ – ١٣٨٨ اسفند ١٧

 

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

 

 
 

www.wupiran.org 
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روز هنوز به پايان نرسيده و                   
غروب نم نمک دارد از راه                      
ميرسد که عاشقان دسته دسته گرد      
هم جمع ميشوند تا ترانه آزادی را        

اين عاشقان پدران   .  با هم سر دهند   
و مادرانی هستند که آمده اند تا                
شب را در کنار درب فوالدی و             
زشت و بد ترکيب اوين بگذرانند          
به اميد آنکه شايد اين در چون                 
دهان نهنگی بد سرشت باز شود و       
ماهی لغزنده و مهربان آنان را به         

دو شب پيش وقتی       .  بيرون افکند  
خواهرم گريان و در عين حال               
پهلوان گونه از من خواست که در       
کنار او باشم و شبی ميهمان                      
مادرانی باشم که عزيز در بند                 

من نيز با او هم           -رفته ای دارند    
اندک اندک جمع مستان      .  قدم شدم 

از راه رسيدند و ديری نپاييد که             
در ميان گريه   .  غلغله ای بر پا شد   

ی مادران آسمان نيز تحمل                       
نتوانست و شروع به گريستن                 

سنگ اگر از   !  ...  چه بارانی .  کرد
آسمان ميباريد درجمع عشاق                  
پريشانی حاصل نميشد که                         
دلسوختگان را هيچ ترسی از هيچ       

حتی اگر از آسمان    .  تهديدی نيست 
سنگ فتنه ببارد چه رسد به باران        

 . که طراوت به همراه دارد

 

هر يک ساعت اوين دهان                         
ميگشود و هجوم مادران و پدران        
بسوی اين دهان بد بو که عزيز              

و .  ...  کدام مادر آزاد شده است         
بعد فرياد آزاديخواهانه آن عزيز          
رها شده از بند که ميغريد و فرياد         
سر ميداد که آزادی ای خجسته               
آزادی تا در آغوشت نگيرم از                

... و   .  مبارزه باز نخواهم ايستاد       
گل بود و نقل و نبات که بر سر                

و .  آزاد شدگان پاشيده ميشد                
هر يک از آن رها شده          -مادران  

از بند سراغ زندانی خود را                     
در چهره ی زندانيانی       .  ميگرفتند

که آزاد ميشدند به هيچ وجه نشانی   
از شکست يا ياس و نااميدی ديده          

آنان پيام آور آن بودند که          .  نميشد
پيروزی بر دژخيمان بزودی                 

اشک و لبخند    .  حاصل خواهد آمد   

 

 شبى در مقابل اوين
 

 آرش آزادى

 . در چهره ی همه مادران موج ميزد

 

و وقتی زندانی رها شده سوار                     
ماشينی ميشد و ميرفت و انتظار               
نفر بعدی سر ميرسيد تازه مادران           
بر ميگشتند و دور هم جمع ميشدند           
تا به بحث نيمه تمام خود ادامه                     

گويی که دانشجويان مبارزی      .  دهند
گرد هم آمده اند تا با بحث های                     
سياسی خود بهترين راه رهايی از           
دشمن نابکار را تا سرنگونی او در         

اينجا ازدحام مادران بود اما          .  يابند
نه از آن نوع تجمعی که برای                      
گرفتن شير و گوشت و پنير و برنج         

اينجا .  در مقابل بقالی محله است            
ازدحامی است از مادرانی که آمده          
اند تا بگويند هيچ نيروی پليدی تا              
رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر           
نميتواند مانع حرکت های آزادی              

بحث هايی که      .  خواهانه آنها شود     
هر شب در مقابل زندان اوين بين             
مادران و پدران منتظر مطرح                   
ميشود چنان داغ است و پر بار که            
حتی مادرانی که شبهای پيش                      
عزيزانشان آزاد شده بود آمده بودند       

 . تا از کالس و درس جا نمانند

 

باران ميباريد و مادری با صدای      ...  
. بلند شعار رهايی و آزادگی ميداد           

مادر بزرگی از خاطرات مبارزات       
سياسی جوانيش ميگفت و                              
هرازگاهی با فرياد زنان عصايش          
را باال ميبرد و سخن از خون                       

من گيج  .  ...  جوانان وطن سر ميداد    
 سرشار  ،شده بودم و سرشار از اميد     

از يقين کامل به نابودی دشمن و                
 . آزادی و رهايی مردم در بند

 

شب از نيمه گذشته بود که نهنگ  ...  
بد بو يکبار ديگر دهانش را باز                  

دخترک بسويم   ...  کرد و اين بار           
دويد و مرا در آغوش گرفت و                    

دايی جون تو      :  فرياد زنان ميگفت     
پاهات درد ميکنه چرا اومدی؟ و               
من خيره بر چهره ی کبودش که                
هنوز جای سيلی دژخيم از آن پاک          

گفتم دايی جون اين لکه         .  نشده بود  

١۴٢شماره   
لبهايش را با دندان      ...  چيه اينجا؟    

و !  مامان نشنوه  !  گزيد که ساکت    
دايی :  بعد زير گوشم آرام گفت            

جون يه جاهايی از بدنم کبوده که           
 . روم نميشه به کسی نشون بدم

 

باران ميباريد و اشکهای من           ...  
. در همهمه ی باران گم شده بود              

عزيزم ما    :  آهسته از او پرسيدم         

پيروز ميشويم؟ که يک دفعه               
واااای دايی جون    :  ترکيد و گفت   

و ...  اين چه سواليه؟ شک نکن         
صورتم را پاک      .  من ميخنديدم  

 نميدانم اشکهايم بود يا               ،کردم
حاال يکی دو         .  قطرات باران   

روز از آن شب ميگذرد اما                   
هنوز آن صدا در گوشم ميپيچد؛        

 ! * ما پيروزيم،شک نکن

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

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

 

اسی است                    ه سي ام رن ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک ب ي طرف ن ي ب
ادت           .   جانبدار است  اه و سع مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رف
م              .   انسانها است  ي ن ک ي ارزه م ب ی م . ما برای يک جمهوری سوسياليست

ان و                          ه دوست ه اطالع هم لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را ب
 . آشنايان خودتان برسانيد

 

 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 دارى برقرار گردد                  

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و                                 
جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و                       
شمول يکسان قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر           

برابرى کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در           .  دارد
قلمرو اقتصادى، اجتماعى و سياسى ميان انسان ها                   

برابرى نه فقط در حقوق سياسى، بلکه همچنين            .  است
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        

برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط             .  با يکديگر  
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 امکان پذير               

جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى          .  ميشود
 .برابر و آزاد باشد
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 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی 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

 
اين ارگانها ابزار متحد     .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                          -٢

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

 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد
 
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و        .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                    -٣

 .مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ      ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه              .    سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند      
 . کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند .توده های مردم را فراهم مياورد

 
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت         .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵

بايد کنترل محالت را از     .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است           ،و تجمعات مبارزاتى در آن    
 .  دست جمهورى اسالمى و نيروى 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
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اين عکسها که آگهى اجراى مراسم شنيع اعدام در مال                 
نشان استيصال و     .   نشان قدرت رژيم نيست         ،عام است  

مدتها همين کارها را کردند و پاسخ شان           .  وحشت آنست 
قرار است با تکرار اين        .  را در خيابانها ميليونى گرفتند       

نمايش هاى سبعيت اسالمى به خود و صفوف متشتت                  
 . شان روحيه بدهند

 
. اما مردم خوزستان بايد راه مردم سيرجان را بروند                     

يعنى با حمله به اين مراسم قتل آگاهانه و عامدانه دولتى             
نگذارند قربانيان اعدام شوند و اين مراسم شنيع را به                  

 . هم بزنند

 

 

 نابود باد حکومت اعدام
 

١۴٢شماره   

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  
Tel: +1 310 402 6567 

 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  
 

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

 markazi.wupi@gmail.com 

 

 

 دست مذهب
! از سر مردم کوتاه  

 

 ! اعدام قتل عمد دولتى است
 !مجازات اعدام بدون قيد و شرط بايد ملغى شود
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 ٢٠١٠ مارس         ٧روز يکشنبه         
بخشی از رهبری و اعضای                   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
سميناری در شهر گوتنبرگ                    
پيرامون اوضاع سياسی، موقعيت     
جنبش کمونيسم کارگری و حزب        
اتحاد کمونيسم کارگری بحث و            

در اين سمينار    .  تبادل نظر کردند   
تعدادی ميهمان نيز حضور داشتند     

. که در مباحث دخالت فعال داشتند     
 و نيم     ١١اين سمينار از ساعت          

 بعداز ظهر بطول            ۴صبح تا        
 .انجاميد

 

دستور اول سمينار حزبی اوضاع      
سياوش دانشور  .  سياسی ايران بود  

اين بحث را عرضه کرد و سپس          
کليه حاضرين فعاالنه در بحث              
شرکت کردند و نظرات و                         

. سواالت خويش را مطرح نمودند     
دراين بحث سياوش دانشور با               
مرورى به مبانى تحليلى کمونيسم       
کارگرى در باره اوضاع سياسى         
و بررسى وضعيت فعلى حکومت      

 بر دقت سياسى و                  ،و جامعه    
حقانيت مواضع حزب تاکيد کرد          
و سپس با اشاره به تقابلهاى                      
استراتژيک پيش رو و ملزومات         
پيروزى کمونيستى بر وظايف              
سياسى و پراتيکى حزب تاکيد               

در پايان سياوش دانشور            .  کرد
پيرامون اظهار نظرات صحبت           

در .  کرد و به سواالت پاسخ داد           
اين مبحث مساله ائتالف با                        
جريانات ديگر بعنوان يک سوال        
مطرح شد و در مورد آن بحث               

در رابطه با شورای سرخ ها       .  شد
. نيز سواالت و مباحثی ارائه شد          

توضيح داده شد که شورای سرخ         

 

 

 گزارش سمينار حزبی در شهر گوتنبرگ

ها نه يک ظرف ائتالف سازمانی،          
بلکه يک ظرف تشکل توده ای                   
است که از طرف حزب مطرح شده       

 . است

 

دستور بعدی موقعيت جنبش                        
کمونيسم کارگری و حزب اتحاد               

. کمونيسم کارگری در جامعه بود           
اين مبحث توسط آذر ماجدی                        

آذر ماجدی در ابتدا          .  عرضه شد   
گفت که بايد توجه داشته باشيم                     

جنبش کمونيسم کارگری يک جنبش      
اجتماعی است که صرفنظر از                  
اينکه يک حزب کمونيستی کارگری  
وجود داشته باشد يا خير، در ميان            
طبقه کارگر ايجاد شده و هر روزه          

و از آنجايی که          .  بازتوليد ميشود   
بيش از يک قرن از انتشار                            
مانيفست کمونيست و نزديک به               
يک قرن از انقالب اکتبر ميگذرد             
اين جنبش خود را با مارکس و                    

در جامعه  .  مارکسيسم تداعی ميکند   
ايران بايد به اين مساله نيز توجه               
داشت که منصور حکمت يک پديده       
کامال زنده و حی و حاضر در ميان         
طبقه کارگر و جنبش کمونيستی                

لذا جنبش کمونيست کارگری     .  است
در جامعه بعنوان يک جنبش                        
اجتماعی زنده و پويا موجود است و       
پيوند نزديکی با منصور حکمت              

 . دارد

١۴٢شماره   
تا آنجا که به کمونيسم کارگری                
تحزب يافته مربوط ميشود، اکنون       
تنها حزب اتحاد کمونيسم کارگری      
در چنين جايگاه و ظرفيتی قرار            

دو حزبی که تحت نام                   .  دارد
کمونيسم کارگری فعاليت ميکنند          

. هيچ ربطی با اين جنبش ندارند             
آذر ماجدی آنگاه به رشد حزب               
درون جامعه ايران و بويژه جنبش       

او گفت که      .  کارگری اشاره کرد     
حزب، بويژه در ماه های اخير،             

در ايران با شتاب سريعی رشد          
توانسته است تعداد     .  کرده است  

قابل مالحظه ای از کارگران              
راديکال سوسياليست و رهبران      
عملی کارگری را بخود جلب             

اما اين هنوز بسيار کم است      .  کند
و بايد بسيار بيشتر و سريعتر              

در خارج نيز         .  گسترش يابد    
حزب بايد روی کمپين                             
عضوگيری گسترده متمرکز              

 . *شود

  در گوتنبرگ سوئد2010 مارس 8گزارش آکسيون 
، سازمان آزادی زن در همبستگی با مبارزات          2010 مارس   8در روز   

زنان در سراسر جهان برای آزادی و برابری و حمايت از جنبش آزادی             
مرگ بر جمهوری اسالمی، مرگ بر نظام               "زن در ايران با شعار            

در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد يک تجمع اعتراضی                "  آپارتايد جنسی  
فعالين سازمان آزادی زن و ديگر شرکت کنندگان در اين                    .  برپا کرد  

آکسيون با صدای رسا خواست جنبش آزادی زن در ايران را به گوش                   
همچنين تعداد زيادی امضاء در محکوميت رژيم              .  رهگذران رساندند  

سازمان آزادی زن موفق شد که حمايت و                  .  اسالمی جمع آوری شد       
پشتيبانی وسيع مردم آزاديخواه و برابری طلب را از جنبش آزادی زن                
در ايران  در مبارزۀ  رو در رو با يکی از زن ستيزترين نظام های                          

 . دوران معاصر جلب کند
 

در طول اين آکسيون تعدادی از اعضاء حزب اتحاد کمونيست کارگری             
حضور داشتند و پروين کابلی، کريم نوری، از حزب اتحاد کمونيست                  

تعدادی از فعاالن سياسی اجتماعی شهر               .  کارگری سخنرانی کردند     
گوتنبرگ به فراخوان سازمان آزادی زن در آکسيون شرکت کردند تا با              
حمايت بی دريغ خود از جنبش آزادی زن، اعالم کنند که تا دستيابی به                  

در اين اجتماع،   .  آزادی زن و برابری زن و مرد از پای نخواهند نشست          
اعضاء ديگر احزاب و سازمانهای اپوزسيون رژيم اسالمی نيز شرکت            

 .داشتند و در سخنرانی خود به افشای رژيم جنايتکار اسالمی پرداختند
 

سخنرانان آکسيون از جمله شهال نوری به ابعاد گسترده جنايات رژيم                   
اسالمی و عمق زشتی و کراهت زن ستيزی و تبعيض تحميل شده بر                     

 ساعت با شعار       2زندگی مردم ايران اشاره کردند و آکسيون بعد از                   
 .مرگ بر جمهوری اسالمی و مرگ بر آپارتايد جنسی به پايان رسيد

  
ميز کتاب سازمان آزادی زن از ساعت چهار بعدازظهر در محل برپا                  
بود و پتيشن مشترک سازمان آزادی زن و مرکز پيگرد سران رژيم                       
اسالمی به جرم جنايات عليه مردم ايران با خواستهای زير مورد                             

 .استقبال امضاء کنندگان قرار گرفت

اتش از                رد اعتبارنامه رژيم اسالمى بعنوان دولت ايران و اخراج مقام
مسدود کردن حسابهای سران رژيم اسالمی         -المللى؛    همه نهادهاى بين  

م در                     -در بانکها و نهادهای بين الملل،         ه های رژي ان خ ارت ن سف بست
محاکمه سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم      -  سراسر جهان، 

 .ايران

 : خواهان محاکمه این جانيان هستيد، پتيشن زیر را امضاء کنيداگر
http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html 

 

 2010 مارس 10سازمان آزادی زن 
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 ماحصل کشمکشهای سياسی در        
 تمرکز گسترده قوای         ، بهمن  ٢٢

سرکوبگر رژيم اسالمی در                    
 ،تهران در مقابله با مردم معترض    

تالش همه جانبه اصالح طلبان             
سبز حکومتی برای خلع سالح              
مردم و بردن آنها به زير پرچم               
حفظ نظام اسالمی و قانون                        

 و باالخره تالش مردم               ،اساسی
آزاديخواه و برابری طلب در اين         
روز برای پيشبرد امر سرنگونی        

 بطور غريبی            ،رژيم اسالمی     
را "  حکمتيست"حزب موسوم به      

به لحاظ   .  به تحرک انداخته است      
. سياسی سر حال بنظر ميرسند             

شايد کسانی که کمتر                .  شادند
فعاليتهای اين حزب را دنبال کرده      
باشند و يا با توجه به مواضع                   
راست و شکست طلبانه اين حزب       
کمتر وقعی به تالشهای کنونی               

 تعجب کنند؟ شايد      ،شان ميگذارند 
برايشان دور از انتظار باشد که            
شاهد تغيير ريلی در سياست اين           

مگر چه اتفاقی افتاده    .  حزب باشند 
است؟ چه شده است که حزبی که          

 ماه فراخوان    ٩در تمام طول اين       
و درخواستش از مردم دعوت به         

و پرهيز از             "  خانه نشينی      "
اعتراض به بهانه مقابله با نفوذ              
جنبش ارتجاعی سبز بوده است به      

شده است؟ به          "  فعال"يکباره     
چرا االن؟   .  افتاده است  "  تحرک"

چقدر دير؟ و باالخره کدام                         
 تحرک؟ 

 

 پاسخ را نميتوان در قلمرو       ،اما نه 
واکنشهای عمومی و قابل انتظار         

اين حزب     .  و کمونيستی يافت        
" متعارف"بهيچوجه يک حزب          

حزبی خالف جريان هم          .  نيست
حزبی خالف و يا بهتر             .  نيست

انتظار .  بگويم ضد واقعيت است       
اتخاذ يک سياستی کمونيستی و             
پراتيک از جانب اين حزب                      
مدتهاست تبديل به امری غير                 

پس .  واقعی و موهوم شده است          

 " تحرکات"نگاهی به 
 "حکمتيست"اخير حزب 

 

 على جوادى

 چه اتفاقی افتاده است؟

 

واقعيت اين است که اعتراضات              
 بهمن به لحاظی از اعتراضات        ٢٢

. چند ماه اخير متفاوت بود                            
سرکوبگری رژيم اسالمی همه                

تهران را نيروهای          .  جانبه بود    
اوباش و سرکوبگر تماما قرق کرده      

از طرف ديگر جريانات            .  بودند
سبز حکومتی برای نشان دادن                 
قدرت خود در مهار و کنترل                      
اعتراضات مردم به تالشی همه               

با تمام قوا          .  جانبه دست زدند         
کوشيدند تا اعتراضات مردم را               

تا آن را به         .  کنترل و مهار کنند        
 ٢٢.  مسلخ گاه رژيم اسالمی ببرند       

بهمن برايشان يک نقطه عطف                 
شکستهای متعدد در                     .  بود

 ۶اعتراضات گذشته و مشخصا در       
از اين   .  دی ماه حکم مرگشان بود        

رو خود را به آب و آتش زدند و به           
اما .  درجاتی هم موفق شدند                  

نتوانستند تمام اين هنرنمايی                        
ارتجاعی شان را با آرم و نشان                 

. سبز جناح متبوعشان انجام دهند           
نتوانستند محصول تالش ارتجاعی       
 . خود را از جناح حاکم دريافت کنند

  

اين تالشها و کارنامه تاکنونی شان         
و همچنين تالشهای ما در افشاء و           
طرد اين جريان ارتجاعی موقعيت        
اين جريان حکومتی را بيش از                 
گذشته در اذهان جامعه منزوی و            

اهداف واقعی و    .  ايزوله کرده است   
عمومی شان امروز گوشه ای از             

اين .  حقيقت سياسی جامعه است          
واقعيات گوشه ای از پالريزاسيون       

 . سياسی جامعه است

  

اما اين مجموعه چه نقشی در                      
سياسی جريان موسوم به     "  تحرک"
دارد؟ چرا افشای           "  حکمتيست"

جريان سبز اين جريان را به                       
واداشته است؟ چرا             "  تحرک"

١۴٢شماره   
جريانی که نه تنها کوچکترين                
نقشی در اعتراضات توده های              

 نه   ،مردم آزاديخواه نداشته است        
تنها تالشی نکرده است که جريان        

 ،سبز حکومتی را افشاء و نقد کند        
بلکه با موضع پاسيفيستی خود از         
پيش حکم شکست اعتراضات               

 ،مردم را صادر کرده است                      
اينچنين امروز به وجد در آمده               

 است؟ 

 

پاسخ را بايد در تزهای سياسی و          
جايگاه واقعی و اجتماعی اين                  

جريانی شکست      .  جريان يافت     
طلب مسلما نميتواند در روزهای         
گسترش جنبش سرنگونی طلبانه         

. توده های مردم به تحرک در آيد         
تحرک اين جريان ناشی از            !  نه

زوال سياسی جريان سبز                           
اين جريان اتفاقا     .  حکومتی نيست  

با فراخوانها و تبيين اش از                        
اوضاع سياسی يک اهرم در                   
گسترش تبيين جريان ارتجاع سبز      
حکومتی از تحوالت سياسی                   

اين جريان     .  حاضر بوده است        
نميتواند در جشن اعتراض و                  

 در به آتش کشيدن           ،شادی مردم  
عکسهای خمينی و خامنه ای و              

 در زير پا له           ،پاره کردن قرآن     
 در   ،کردن سنتهای کثيف اسالمی      

 ،"مرگ بر خامنه ای      "فريادهای   
خامنه ای بدونه حکومتش                      "

يا بايد  !  نه.   به وجد آيد   ،"سرنگونه
 ،تزهای ارتجاعی خود را نقد کنند      

نقش و جايگاه خود را در اوضاع         
 و يا   ،سياسی قاطعانه به نقد بکشند    

حزب .  بايد واقعيات را نقد کنند           
مدتهاست که راه دوم " حکمتيست"

از اين رو تنها      .  را برگزيده است   
 تحرک  ،يک گزينه باقی می ماند       

اين حزب در تصورات پوچ اين            
جريان در شکست جنبش                           

بر .  سرنگونی طلبانه مردم است       
اين تصور باطل اند که مردم                    

 خانه نشين        ،شکست خورده اند       
و از قرار تحليل های اين      .  شده اند 

جريان درست از کار در آمده                  
اين جوهر تحرک امروزی      .  است

موقعيت اسفناکی       !  شان است      
در عين حال که تالش                :  دارند

ميکنند شادی خود را از نتيجه و            
 ٢٢برآيند اعتراضات مردم در             

 با نوعی هيجان      ،بهمن پنهان کنند   

اعالم ميکنند که ديديد رژيم در              
 بهمن سرنگون نشد؟ ديديد که        ٢٢

اوين و راديو و تلويزيون به                     
تسخير مردم در نيامد؟ اشتباه                  
است اگر تصور کنيم که اين                    
جريان به جنگ تصورات پوچ و         

 !نه. پوپوليستی رفته است

 

در انتها بايد به چند نکته اشاره               
. مردم شکست نخورده اند        :  کرد
.  بهمن هم شکست نخوردند   ٢٢در  

اگر چه موفق نشدند اعتراضاتی          
در سطح و ابعاد اعتراضات                   

اما آنچه در      .  پيشين داشته باشند     
 بهمن روی داد گوشه ای از             ٢٢

کشمکش و جدال عظيم سياسی              
مساله اين است جنبش               .  است

سرنگونی طلبانه توده های مردم         
کماکان بزرگترين واقعيت سياسی     

نسلی در مقابل رژيم    .  جامعه است 
. اسالمی به پا خواسته است                     

خواهان يک زندگی بهتر و سهم           
اين نسل    .  خود از زندگی است         

. مدرن است      .  امروزی است      
به کم رضايت       .  آزاديخواه است   

رژيم اسالمی توان               .  نميدهد
برای .  شکست اين جنبش را ندارد    

شکستش بايد قتل عامهايی در                
 ١١ و          ۶٠ خرداد           ٣٠ابعاد      

اما دارای   .   بپا کنند    ۶٧شهريور   
توان و انسجام و نيروی الزم                  

سرنگونی رژيم اسالمی       .  نيستند
واقعيت محتوم اوضاع سياسی              

بعالوه حتی اگر          .  ايران است    
صف آزاديخواهی و برابری                  

 صف کمونيسم کارگری در     ،طلبی
 مساله بر     ،نبردی شکست بخورد    

کمتر .  سر سرانجام جنگ است         
نيروی انقالبی و پيروزمندی را           
در تاريخ ميتوان يافت که در هر           

. تک نبردی پيروز شده باشد                  
تاريخ تحوالت سياسی سير خطی       

ما از    .  صعودی را طی نميکند         
ميکوشيم .  ضعفهايمان می آموزيم   

راه پيشروی آينده خود را هموار          
کمونيسم کارگری جنبشی        .  کنيم

برای سازماندهی يک انقالب                
عظيم اجتماعی و برپايی جامعه           

 يک     ، برابر و مرفه           ،ای آزاد   
.  است      ،جمهوری سوسياليستی      

نگاه ما در پس تالش برای                        
سرنگونی رژيم اسالمی به اين             

  *!واقعيت است

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


