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

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 

نوامبر روز مبارزه با  ٢۵
خشونت عليه زنان را به 

روز مبارزه عليه جمھوری 
 !اسالمی تبديل کنيم

 

روز جھانی اعتراض عليه  ،آذر ۴  ،نوامبر ٢۵روز 
خشونت عليه زنان پديده ای کريه .  خشونت بر زنان است

در ھر دقيقه زنی در نقطه ای از اين .  و جھانی است
آشنا  ،جھان در اثر خشونت سازمانيافته دولتی و شخصی

 .جان خود را از دست ميدھد ،و غريبه

  

در .  خشونت عليه زنان يک ويژگی جھان کنونی است
زنان رسما و قانونا از کوچکترين  ،بسياری از جوامع

حقوق انسانی و آزاديھای فردی و مدنی بی بھره و 
در کشورھايی که از نظر اقتصادی و سياسی .  محرومند

عقب افتاده ترند و مذھب و سنت ھای عقب مانده نقش 
 ،تعيين کننده ای در سيستم اداری و حکومتی جامعه دارد

خشونت و ستم بر زنان اشکال بسيار شنيع و زمختی 
قوانين اسالم و بتبع آن وجود خرافات و عقب .  دارد

خشونتی آشکار را به زنان  ،ماندگی سازمانيافته دولتی
در ايران رژيم آپارتايد جنسی از .  تحميل کرده است

ھمان ابتدای روی کار آمدنش به مبارزه ای ھمه جانبه 
برای عقب راندن زنان در تمامی شئون خانوادگی و 

اما از ھمان .  سياسی و اجتماعی و اقتصادی دست زد
ابتدا نيز ما شاھد يک جدال برای حق حيات و زندگی و 
برابری زن و مرد درمقابله با بربريت اسالمی در جامعه 

در جوامع پيشرفته تر به لطف وجود جنبش .  ايران بوديم
ھای مدافع حقوق زنان و جنبش آزادی و برابری زن و 
مرد تبعيض عليه زنان عمدتا از حوزه قوانين حذف شده 
اما کماکان در متن جامعه درجريان است و زنان به 

خشونت عليه زنان .  اشکال مختلف تحت ستم قرار دارند
اگر چه يک پديده تاريخی و نفرت انگيز است اما امروز 
 . در متن جوامع مختلف ھر روز توليد و باز توليد ميشود

 

خشونت عليه زنان در بخشھای مختلف جامعه نيز 
ھمواره تابعی از خشونت سازمانيافته و نھادينه شده 

. دستگاه دولت عليه زنان است

 فاجعه در راه است
 !شّر جمھوری اسالمی را از سر کم کنيم

 9صفحه مھرداد کوشا                                                                           

 

تزھايی پيرامون طرح ارتجاعی 
 "ھدفمند کردن يارانه ھا"

 

 3صفحه                                                    علی جوادی 

 

 صدای بيدار فراخوانی به جھان
 

 14صفحه کوروش سميعی                                              

 فدراليسم 
 يک نسخه سياه برای آينده

 

 6صفحه آذر ماجدی                                                  

 

گفتگو با پروين کابلی در باره روز 
 مبارزه جھانی با خشونت عليه زنان

 

 11صفحه 

 زن ستيزی شرق زده بجای بحث سياسی
 

 در حاشيه ھجونامه ھای کادرھای کومه له
 

2صفحه  16صفحه شھال نوری                                                       



يک دنياى بھتر                                                                2صفحه     

خشونت عليه زنان و دختران در خانواده نيز 
فرار .  ناشی از ھمين واقعيت کريه است

وسيع دختران و زنان يک واکنش فردی در 
 ،مقابله با اين وضعيت خشن و غير انسانی

يک راه مقابله با خشونت با زنان در جامعه 
ای است که نيمی از جمعيت خود را به 
عنوان انسان رسما و قانونا به رسميت نمی 

 . شناسد

 

برای مبارزه با خشونت عليه زنان در ايران 
و در بخش وسيعی از خاورميانه زنان و 
مردم برابری طلب بايد با اسالم سياسی و 
حکومتھای ارتجاعی و عقب مانده که بر 
جان و زندگی و ھستی شان سايه انداخته 

بايد يک بار و .  تعيين تکليف کرد ،است
برای ھميشه دست اين جانيان را از زندگی 

در ايران اسالم زده رھايی .  مردم کوتاه نمود
و آزادی زنان از اين وضعيت حقارت بار 
بيش از ھر چيز در گرو سرنگونی کامل و 

ھر گونه .  ھمه جانبه رژيم اسالمی است
بھبودی در زندگی زنان منوط به مقابله ای 

 . جدی و تمام عيار با رژيم اسالمی است

 

روز مقابله با خشونت عليه  ،نوامبر ٢۵
را بايد به روز مبارزه عليه رژيم  ،زنان

اسالمی که پرچمدار مبارزه عليه زنان است 
 .تبديل کرد

 

روز مقابله با خشونت عليه  ،نوامبر ٢۵
را بايد به روز ھمبستگی با کبرا  ،زنان

شھال جاھد، سکينه آشتيانی و  ،رحمانپور
صدھا زن ديگری که در زندانھای جمھوری 

 . اسالمی اسير ھستند تبديل نمود

 

 ! مردم آزاديخواه

نوامبر را به روز مبارزه عليه  ٢۵روز 
 .خشونت عليه زنان در ھمه جا تبديل نمائيد

 

 مرگ بر جمھوری اسالمی

 زنده باد آزادی زن
 

 سازمان آزادی زن
 ٢٠١٠نوامبر  ١۴

 

نوامبر روز مبارزه با خشونت  ٢۵
عليه زنان را به روز مبارزه عليه 

 ...جمھوری اسالمی تبديل کنيم 

 

 !قيمتھا، گرانی، وحشت
 

 از يک گزارش،
تومان است اما  10قيمت گاز شھری فعال متر مکعبی .  در رابطه با قيمت گاز يک آمار کلی تر بدھم

البته قرار .  تومان ھر متر مکعب می زند 90ھمين االن در قبض گاز رژيم قيمت بدون يارانه را 
. است ھروقت يارانه ھای ماھی چھل ھزار و ھشت صد تومان واريز شد اين قيمت جديد عملی شود

فکر می کنم ھمين روزھا اين اتفاق بيفتد چون ھمين امروز رژيم مدارس و بانک ھا را در تھران به 
 .بھانه آلودگی ھوا تعطيل کرد

 

ھزار تومان تا  11گوشت قرمز از کيلويی .  قيمت اقالم و اجناس غذايی سرسام آور باال رفته است
تومان افزايش  1300گوشت مرغ تا .  تومان افزايش يافته است 16500ھزار تومان و بعضا تا  15

قيمت حبوبات تا مرز کيلويی .  تومان 3500قيمت داشته است و ھر کيلو گوشت مرغ بی کيفيت 
تومان کيلويی به فروش می  1200تومان که بوده تا  700تومان افزايش داشته است يعنی از  500
تا  70قيمت پودر رختشويی حدود .  تومان کيلويی افزايش داشته است 400قيمت تخم مرغ تا .  رسد
قيمت نان که ھيچ بسيکی ندارد و ھرجا دلبخواھی بنا به خواست .  تومان افزايش داشته است 100

تا .  کرايه خانه سرسام آور است.  تومان 300تومان به باال تا دانه  70دانه .  کاسب فروش می رود
ھزار تومان پايين تر در شھرستان ھای دور افتاده، در تھران و مراکز شھری که اصال  250مرز 

ھزارتومانی اداره کار پايين ترين نرم کرايه  303يعنی حدود دو سوم دستمزد .  بحث گفتگو ندارد
در بعضی جاھا خانواده ھای کارگری مجبورند با آب و پياز سر کنند و .  وحشتناک است.  خانه است

قيمت مطب دکتر آنقدر باالست که حداقل ھر .  اين تنھا خوراکی است که می شود تھيه کرد.  نان
 . مردم قيد دکتر رفتن را می زنند. ھزار تومان پايين تر نمی شود 40ويزيت و دارو 

 

. درک مسئله ساده است.  و تازه اين در شرايطی است که ھنوز طرح يارانه ھا عملی نشده است
رھا کردن افسار قيمتھا در بازار و تحميل به کارگران و .  وضع از اينی که ھست خيلی بدتر ميشود

در اين جنگ جمھوری .  محرومانی که فی الحال نان ندارند بخورند محتاج قرق نظامی ھم ھست
اسالمی و نظام بردگی سرمايه داری ميتواند و بايد از جنبش سوسياليستی طبقه کارگر شکست 

 .  بخورد
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 قرق نظامی 
 برای اجرای حذف يارانه گاز 

 

بنا به خبر دريافتی، قرار بر اين بوده که رژيم اسالمی امروز سوبسيد و اصطالحا يارانه را از 
مسئولين حکومتی ميزان افزايش قيمت .  بردارد CNGروی گاز فشرده طبيعی موسوم به سی ان جی 

گاز سی ان جی را برای خودروھای دوگانه سوز بدنبال آزاد سازی قيمت ھا پنج برابر ارزيابی 
امروز در تھران نيروھای امنيتی اعم از حراست و يگان ويژه برای مقابله با اعتراضات .  کرده اند

 . احتمالی آماده باش بودند و نيروھای سرکوب را چند برابر کردند
 

حکومت اسالمی مرتبا قبل از آغاز عملی طرح حذف سوبسيدھا از يکسو برای مردم شاخ و شانه 
ميکشد و به خود اطمينان خاطر ميدھد و از سوی ديگر دست و پايش برای اجرای عملی طرح 

طرحی که قرار است با قرق نظامی و تھديد و جنگ روانی با کارگران و مردم محروم .  ميلرزد
 .  اجرا شود از پيش مھر شکست را بر پيشانی خود کوبيده است
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يک دنياى بھتر                                                                 3صفحه     

نامی "  ھدفمند کردن يارانه ھا"  -١
بی مثما برای طرح ارتجاعی 
تعرض اقتصادی به معيشت و 
سفره خالی کارگران و توده ھای 

آنچه .  مردم کارکن در جامعه است
است "  ھدفمند"در اين طرح 

تعرض ھمه جانبه اقتصادی و 
تشديد فقر و فالکت و گرسنگی 

اين طرحی برای تشديد .  است
اوباش .  رياضت اقتصادی است

اسالمی حاکم بر جامعه وقيحانه 
کردن "  ھدفمند"ميگويند قصدشان 

دست تمام مبلغين .  يارانه ھا است
عوامفريب نظام سرمايه داری 
. جھانی را از پشت بسته اند

ميگويند قيمت اين اقالم در سطح 
جھانی چند برابر قيمت اين اقالم 

حقيقتی را .  در ايران است
اما آنچه را نميگويند اين .  ميگويند

است که دستمزد کارگر و 
زحمتکش در آن جامعه يک دھم 
دستمزد کارگر در جوامع سرمايه 
داری در اروپا و آمريکای شمالی 

ضرب المثلی معروف .  است
اينھا اول ميکشند بعدا "ميگويد 

گويای حال و ."  محاکمه ميکنند
عملکرد اين آدمکشان حرفه ای 

اما آنچه وعده شان را .  است
ميدھند در صد ناچيزی از مبالغ 
ھنگفتی است که دارند از جيب 

قرار است در .  مردم ميدزدند
مرحله اول اين طرح مبلغی معادل 

ھزار ميليارد تومان از  ٢٠
در .  سوبسيدھا را حذف کنند

مرحله دوم اين مبلغ به دو برابر 
از ھم اکنون .  افزايش خواھد يافت

قيمت اکثر کاالھای مورد نياز 
. مردم به شدت افزايش يافته است

به لحاظ "  ھدفمند کردن يارانه ھا"
 .اقتصادی يک دزدی آشکار است

  

اھداف اين طرح ھم اقتصادی  -٢
نديدن جنبه .  و ھم سياسی است

سياسی اين طرح به معنای نديدن 
بزرگترين واقعيت سياسی جامعه 

به معنای نديدن تالش .  ايران است
مردم برای سرنگونی رژيم 

 

تزھايی پيرامون طرح ارتجاعی  
 "ھدفمند کردن يارانه ھا"

 

 علی جوادی

اسالمی و دست و پا زدن رژيم 
رژيم اسالمی .  برای بقاء است

از پيشبرد اين طرح اھداف 
کامال روشن سياسی ای را 

تشديد فقر و .  دنبال ميکند
تالش برای بزانو  ،فالکت

يک ھدف  ،انداختن جامعه
سياسی در مقابله با جنبش توده 
ھای مردم برای سرنگونی 

اين اوباش .  رژيم اسالمی است
ميخواھند به مردم گرسنگی 
دھند تا توان مبارزاتی شان را 

ميخواھند با سالح .  تحليل ببرند
اقتصادی مردم را به خانه 

بر اين .  نشينی محکوم کنند
تصورند که مردم گرسنه و 
درگير معضل بقاء توان و 
نيرويی برای پايان دادن و 
پرداختن به مساله بقای رژيم 

در .  منحوس اسالمی ندارند
دستور قرار دادن اين طرح 
پس از خيزش توده ھای مردم 
در دوره اخير دقيقا ناشی از 
اھداف سياسی ای است که از 
پيشبرد اين طرح مد نظر 

طرح حذف يارانه ھا .  دارند
عالوه بر مبالغ ھنگفتی که به 
جيب اوباش حاکم بر جامعه 
می ريزد در عين حال 
عملکردی ھمانند ھر نوع 
ابزار سرکوب و ارعاب در 
مواجھه با توده ھای مردم 

بی دليل نيست که به .  دارد
موازات پيشبرد اين طرح 
نيروی نظامی و سرکوبگر 
خود را نيز روانه محالت 

 .ميکنند

 

ھدفمند کردن "آنچه طرح  -٣
را از طرحھای "  يارانه ھا

سياست رياضت کشی 
اقتصادی کالسيک سرمايه 
داری متمايز ميکند دقيقا جنبه 
سياسی و اھداف سياسی آن 

اگر يک راه حل .  است
ھميشگی دولتھای سرمايه 
داری در مواجھه با بحران 
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 ،ھای اقتصادی ادواری سرمايه

حذف خدمات  ،حذف سوبسيدھا
اجتماعی و افزايش سن بازنشستگی 
و تشديد استثمار و بيکاری و کم 
کردن حقوق و مزايای کارگران در 
جامعه است و اين دولتھا با اتخاذ 
اين راه حل ھا بعضا ميتوانند بحران 
سرمايه را تخفيف دھند و دور 
ديگری از انباشت سرمايه را آغاز 

ھدفمند کردن يارانه "اما طرح .  کنند
چنين چشم اندازی را پيش رو "  ھا

ندارد و خودشان ھم چنين توھمی 
ميدانند که با پيشبرد اين .  ندارند

طرح نميتوانند مرھمی بر بن بست 
اقتصادی رژيم اسالمی در ايران 

واقعيت اين .  اسالمزده قرار دھند
است که ريشه ھای بحران اقتصادی 

نه .  رژيم اسالمی کامال سياسی است
تشديد استثمار و نه کم کردن ھزينه 
سرمايه در جامعه ميتواند زمينه 
ھای خروج رژيم اسالمی از بحران 

آنچه بن بست .  را تامين کند
اقتصادی رژيم اسالمی سرمايه در 
ايران را از بحرانھای ادواری و 
دوره ای ھر نظام سرمايه داری 

موقعيت  ،ديگری متفاوت ميکند
سياسی رژيم اسالمی در عرصه 

رژيم اسالمی بنا به .  جھانی است
موقعيت سياسی و ايدئولوژيک خود 
يک رژيم سياسی خارج از حوزه 
عمومی صدور تکنولوژی و دانش 
فنی و توليد و توزيع و انباشت 

به اصلی ترين .  سرمايه جھانی است
. بازارھای جھانی دسترسی ندارد

در سطح جھانی درگير يک تقابل و 
جدال با قطبھای اصلی جھان کنونی 

حتی اگر رژيم اسالمی سطح .  است
 ،دستمزدھا را به صفر تنزل دھد

تمامی سوبسيدھای دولتی را حذف 
باز ھم جايی در سوخت و ساز  ،کند

اقتصادی و سياسی مراکز اصلی 
سرمايه داری جھان کنونی پيدا 

يکی بودن سياست .  نخواھد کرد
حذف سوبسيدھا و خدمات اجتماعی 
در ايران و در جھان سرمايه داری 
به معنای اھداف يکسان و يا چشم 
انداز مشابه در سطح اين جوامع 

 . نيست

  

رژيم اسالمی درگير مبارزه ای  -۴
با .  ھمه جانبه برای بقاء است

مردمی مواجه است که حکم به 
خيزش توده .  سرنگونی اش داده اند

ھای مردم در يک سال گذشته تنھا 
گوشه ای از پتانسيل عظيم انفجاری 
موجود در جامعه است که در کمين 

اگر .  رژيم اسالمی نشسته است
چه رژيم اسالمی خيزش 
اعتراضی مردم را از سر گذراند 
. اما نتوانست مردم را شکست دھد

در يک جمعبندی فشرده از اين 
رژيم پيروز :  اعتراضات بايد گفت

مردم ھم شکست  ،نشده است
مساله تغيير قدرت .  نخورده اند

سياسی کماکان در دستور جامعه 
اين واقعيت را رژيم .  قرار دارد

از اين رو .  انکار نميکند
تاکتيکھای سياسی و اقتصادی و 
اجتماعی رژيم اسالمی را تماما 
بايد در اين چھارچوب مورد 
. بررسی و ارزيابی قرار داد

معضل رژيم اسالمی معضل بقاء 
بن بست اقتصادی اش نيز .  است

ناشی از موقعيت سياسی اش در 
. جھان سرمايه داری حاضر است

رژيم اسالمی يک پروژه 
ھيچ .  اقتصادی ورشکسته است

طرح رياضت کشی اقتصادی 
قادر به حل و يا تخفيف اين 

نديدن اين واقعيت .  بحران نيست
 .مانند نديدن فيل در اتاق است

  

يک ھدف رژيم از پيشبرد اين  -۵
طرح ايجاد تقابل کنترل شده و 

با مردم سرنگونی طلب "  ھدفمند"
رژيم اسالمی با .  در جامعه است

جامعه ای مواجه است که در 
. حالت پيشا انفجاری بسر ميبرد

سياست رژيم در مقابله با اين 
ايجاد درگيری ھای  ،واقعيت

کنترل شده و محدود بمنظور به 
شکست کشاندن و تخليه توان 

به اعتبار .  مبارزاتی جامعه است
" تحريک کننده"ديگر اين طرحی 

و يک پرووکاسيون سياسی 
آگاھانه به منظور ايجاد درگيری 

به لحاظ سياسی از جنس .  است
طرحھايی است که رژيم در سطح 

ھمانگونه .  منطقه پيش برده است
که جنگ 

4صفحه   
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حزب هللا و اسرائيل را در اساس 
ھمانگونه که کال ايجاد .  شکل داد

و کانونھای بحرانی در منطقه را 
بر اين .  کامال به نفع خود ميداند

باور کودنانه اند که ميتوانند مردم 
را به يک رو در رويی کنترل 

از .  شده بکشانند و شکستشان دھند
اين رو حتی از پيش از اجرای اين 
طرح يورش خود را به محالت 

در دو ھزار محله .  سازمان دادند
. تھران مانور نظامی اجرا کردند

ميکوشند از ھم اکنون به استقبال 
شورشھايی بروند که بعدھا ميتواند 
شکل بگيرد و يا سازمان دھی 

تالش ميکنند خود .  شود
و در "  ھدفمند"و "  پيشگيرانه"

کشمکشھای محدود به در گيری 
ھايی شکل دھند و مردم را در اين 

بر  ،در واقع.  نبردھا شکست دھند
خالف جناح اصالح طلب 

ھدفشان نه عقب نشينی  ،حکومتی
و فرار از درگيری ھای سياسی 
بلکه دقيقا ايجاد درگيری اما در 
شرايط و در زمان مورد انتخاب 

 . رژيم است

   

ھر دو جناح رژيم اسالمی در  -۶
پيشبرد طرح اقتصادی حذف 

ھيچ جناحی .  سوبسيدھا سھيم اند
از رژيم اختالف پايه ای و اساسی 

آنچه .  با اجرای اين طرح ندارد
مورد اختالف است نه مضمون و 
يا ضرورت پيشبرد اين طرح 
ارتجاعی بلکه چگونگی پيشبرد و 
. سرعت اجرای آن است

اصالح .  اختالفشان تاکتيکی است
طلبان حکومتی و سران جنبش 
ارتجاعی سبز نگران پی آمدھای 
اجتماعی ناشی از اجرای اين 
. طرح خانمانسوز ھستند

غرولندھايشان اساسا معطوف به 
موقعيت انفجاريی است که اجرای 
اين طرح ميتواند در جامعه ايجاد 

معضلی با پيشبرد جوانب .  کند
اما .  اقتصادی اين طرح ندارند

اتخاذ اين طرح را در شرايط 
کنونی برای بقاء و تداوم 
موجوديت رژيم اسالمی مخاطره 

انتقادشان به .  آميز ارزيابی ميکنند

 

تزھايی پيرامون طرح ارتجاعی   
 ... "ھدفمند کردن يارانه ھا"

جناح "  ناتوانايی اقتصادی"
حاکم و نه نفس اجرای اين 

کل .  طرح ارتجاعی است
اسالمی در اين   –جنبش ملی 

. زمينه خفقان گرفته است
ميخواھند با تحميل گرسنگی و 

در کنار  ،فقر و محروميت
شليک و بستن شمشير خونين 

مردم را به زانو در  ،اسالم
اما اين جنبش ارتجاعی .  آورند

. چيزی برای گفتن ندارد
واکنش شان نشان دھنده 
موقعيت ارتجاعی و بورژوايی 

 .اين جنبش است

   

موضع جنبش ناسيوناليسم  -٧
محافظه کار پرو غرب نيز 
تفاوت چندانی با موضع 
. جناحھای رژيم اسالمی ندارد

ھم نوع ھايشان در غرب نيز 
اما  ،مشغول اجرای ھمين طرح
در .  با اھداف متفاوتی ھستند

 ،در پرتقال ،در فرانسه ،يونان
در انگلستان و در  ،در اسپانيا

بسياری ديگر از کشورھای 
سرمايه داری بحران زده چنين 
طرحھايی را در دستور قرار 

بعالوه تئوريسين ھا و .  داده اند
متفکرين اين جنبش بارھا 
اعالم کرده اند که راه نجاتشان 
برای حل معضالت اقتصادی 

اعمال سياست  ،جامعه ايران
. رياضت کشی اقتصادی است

داريوش ھمايون در اين زمينه 
"گفته است کارگران بايد : 

بيشتر کار کنند و کمتر طلب 
در دل خوشحالند که ."  کنند

" ميوه تلخ"رژيم اسالمی اين 
را چيده است و آنھا را از 

سوبسيدھا خالص خواھد "  شر"
اشتراک مواضع پايه ای .  کرد

کليه نيروھای اپوزيسيون 
اعم از جريانات  ،بورژوايی

اسالمی و يا   –مرتجع ملی 
جريانات ناسيوناليسم پرو 
غربی با اين تعرض اقتصادی 
رژيم اسالمی نشان يک 
 ،اشتراک منافع يکسان طبقاتی

عليرغم اختالفات سياسی و 
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نشان اين است .  جنبشی شان است

که وضع اقتصادی مردم در 
حکومت مورد نظر اين جريانات 

 .کماکان بر ھمين پاشنه می چرخد

  

" ھدفمند کردن يارانه ھا"طرح  -٨
اکنون به يک جبھه مھم نبرد طبقاتی 

در اين .  در جامعه تبديل گشته است
جبھه ما کارگران و کمونيستھا در 
مقابل تمام نيروھای رنگارنگ طبقه 

اعم از  ،حاکمه و بورژوايی جامعه
جناحھای متفاوت حاکميت و يا در 
صفوف اپوزيسيون بورژوايی قرار 

بخشھای مختلف بورژوازی .  داريم
ايران در جامعه در سايه اين طرح 
به سودھای ھنگفتی دست خواھند 

باال رفتن قيمتھا و سودھای .  يافت
سرسام آور ناشی از آن يک عرصه 
سودآوری برای بخشھای مختلف 

 .سرمايه در جامعه است
  

برای درھم شکستن اين طرح  -٩
ارتجاعی بايد دست به يک مقابله 

سياست عدم . توده ای و اجتماعی زد
پرداخت قبض ھای آب و برق و 
گاز موثرترين و در عين حال اولين 
حلقه ای است که ميتوان در تقابل با 
. اين طرح ارتجاعی در پيش گرفت

رژيم در مقابله با مردمی که 
متحدانه و سازمانيافته از پرداخت 
قبض ھای آب و برق و گاز 

کار چندانی نميتواند  ،خودداری کنند
بعالوه کارگران اين صنايع .  بکند

ميتوانند نقش کليدی در به شکست 

کشاندن اين سياست رژيم اتخاذ 
ھمانگونه که کارگران نفت، .  کنند

شير نفت را بر روی ماشين 
اين کارگران .  نظامی رژيم بستند

ھم ميتوانند مانع آن شوند که رژيم 
اسالمی مردم را از اين نيازھای 
سوختی شان بخاطر نپرداختن 

 . قبوضشان محروم کند
 

ھيچ مبارزه ای بدون   -١٠
سازماندھی و تشکل و وجود 
رھبران عملی به پيروزی نخواھد 

ھر گونه پيشروی در اين .  رسيد
مبارزه منوط به پيشقدم شدن 
رھبران عملی کارگری و توده ای 
در مبارزه ای سازمان يافته در 

بايد کارگران و .  اين راستا است
مردم معترض را به سياست 
نپرداختن قبض ھای آب و برق و 
گاز و اعتراض فعال در قبال اين 

بايد در دل اين .  طرح فراخواند
مبارزه تشکالت شورايی کارگری 

کارگران .  و محالت را شکل داد
راديکال و سوسياليست بايد 
پرچمدار پيشبرد اين سياست در 

در ھم شکستن طرح .  جامعه شوند
تعرض اقتصادی رژيم مجرايی 
برای خيزش توده ای مردم در 

اما .  سرنگونی رژيم اسالمی است
اين اين بار طبقه کارگر و 
کمونيسم کارگری ميتوانند 
پيشاپيش اين مبارزه قرار بگيرند 

 ،مرفه ،برابر ،و جامعه ای آزاد
يک جامعه آزاد سوسيالستی را 

 *. سازمان دھند

 

بدون اميد  ،جھان بدون فراخوان سوسياليسم
به  ،سوسياليسم“ خطر”بدون  ،سوسياليسم

!چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت

 

تمام فالسفه تاکنون جھان را تفسير 
حال آنکه مسئله بر سر     ،کرده اند

!                               تغيير آنست  
 کارل مارکس 
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آذر ماجدی، عضو رھبری حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری، بدعوت انجمن 

 19پژوھشگران ايران، در روز جمعه 
امروز و فردای "نوامبر در کنفرانس 

ايران، حکومت غير متمرکز، 
اين .  شرکت کرد"  ؟...  فدراليسم 

کنفرانس سه روزه در شھر ھلسينکی، 
فنالند برگزار می شد و شماری از 
رھبری احزاب اپوزيسيون و افراد 

 .منفرد در آن شرکت داشتند
 

عنوان سخنرانی آذر ماجدی که از 
طريق اسکايپ در کنفرانس شرکت 

فدراليسم، يک نسخه سياه برای "نمود، 
آذر ماجدی در سخنرانی .  بود"  آينده

خويش اعالم کرد که فدراليسم پاسخی 
فدراليسم ھمچنين .  برای ستم ملی نيست

. پاسخی برای مساله کرد نيز نيست
تصوری که توسط مدافعين فدراليسم 
القاء می شود، حاکی از آنست که 
فدراليسم موجب گسترش آزادی ھا و 

اين .  کاھش تبعيض در جامعه می شود
فدراليسم نه تنھا . يک تصور کاذب است

موجب گسترش آزادی ھا و کاھش 
تبعيض نمی گردد، بلکه موجبات شکل 

اجتماعی   –گيری يک تراژدی سياسی 
 .و انسانی را در جامعه فراھم می آورد

 
فدراليسم بعنوان يک سازش ميان 
جريانات ناسيوناليست قومپرست و 
ناسيوناليست عظمت طلب ضد تجزيه 

ما ھمان .  طلب به جامعه ارائه شده است
سال پيش که حزب دموکرات  15

کردستان اين طرح را مطرح کرد، 
در محکوميت "بيانيه ای تحت عنوان 

بقلم منصور حکمت "  شعار فدراليسم
فدراليسم در عمل بمعنای .  صادر کرديم

صدرو شناسنامه ھای قومی برای مردم 
مردم ايران را در گروه ھا و .  است

سکت ھای مختلف ملی قرار می دھد و 
موجبات جدايی و تفرقه ميان آنھا را 

اين طرحی بسيار .  بوجود می آورد
 .ارتجاعی و خطرناک برای آينده است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری پاسخی 
روشن برای رفع ستم ملی و مقابله با 

يک "مساله کرد دارد که در برنامه اش 
ما .  مدون شده است"  دنيای بھتر

خواھان ايجاد  يک نظام سکوالر غير 

 

 فدراليسم يک راه حل ارتجاعی
 آذر ماجدی در کنفرانس 

 "امروز و فردای ايران، حکومت غيرمتمرکز، فدراليسم؟"
 

قومی و غيرمذھبی ھستيم که در آن کليه 
افراد جامعه مستقل از جنسيت، مليت، 
. قوم، مذھب و نژاد با يکديگر برابرند

در عين حال ھر فردی محق و مجاز 
است که به زبان مادری خود تکلم کند، 
آموزش ببيند، بنويسد و منتشر کند و 

آز آنجايی که آزادی .  رسانه داشته باشد
کامل پوشش در جامعه برقرار خواھد 
بود، ھيچ مانعی در پوشش لباس ھای 

جامعه به .  وجود نخواھد داشت"  ملی"
. يک زبان اداری مشترک نيازمند است

لذا دولت آتی می تواند يک زبان از 
زبان ھای رايج در کشور را بعنوان 
زبان اداری و آموزشی اصلی تعيين 

و در عين حال حق ھر کس برای .  نمايد
اينکه بتواند به زبان مادری در کليه 
فعاليت ھای اجتماعی شرکت کند، 

  .محفوظ می ماند
 

در مورد مساله کرد برنامه ما يک ماده 
ما در اين مورد خواھان .  مجزا دارد

ارجاع به آرای عمومی مردم کردستان 
در صورتی که اکثريت آنھا به .  ھستيم

جدايی رای دادند، کردستان می تواند از 
در غيراينصورت با .  ايران جدا شود

ساير مردم با حقوق برابر در 
 .چھارچوب ايران زندگی خواھند کرد

 
فدراليسم ابزاری است در دست 
. ناسيوناليسم قومی برای قدرت يابی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با تمام قوا 
با فدراليسم مبارزه خواھد کرد و 
خصلت ارتجاعی و خطرناک آنرا برای 

 .مردم افشاء خواھد نمود
 

پس از پايان سخنرانی سواالت بسياری 
از جانب حاضرين در جلسه طرح و 

آذر ماجدی .  نظرات متعددی اعالم شد
در پايان مختصرا به سواالت پاسخ و به 

فيلم اين .  نظرات طرح شده برخورد کرد
کنفرانس بزودی بر روی سايت انجمن 
پژوھشگران در دسترس عموم قرار 

 .خواھد گرفت
 
 

 دفتر روابط عمومی 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 
2010-11-24 
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 اطالعيه شماره سه

 

 !دھانھای دوخته باز شد
تمامی متحصنين کمپين پناھندگان سياسی 

 !ايرانی در آتن اقامت گرفتند
  

دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری بسيار 
مسرور است تا به اطالع عموم برساند که بنا بر اخبار 
دريافتی از کميته پناھندگان سياسی ايرانی در يونان ، 

ساعت  24و پس از  2010نوامبر  17امروز برابر با 
حضور نمايندگان اين کمپين در وزارت کشور يونان ، 

متحصن ايرانی در اين کمپين ، موفق به کسب  49کليه 
حق اقامت در اين کشور شدند ، اعتصاب غذا پايان يافت 

 .و دھانھای دوخته باز شدند

 

روز  78کمپين پناھندگان سياسی ايرانی در آتن ، پس از 
روز اعتصاب غذا در مرکز شھر آتن ،  35تحصن و 

اين کمپين با تمام کمی و .  دولت يونان را به زانو درآورد
کاستی ھايش ، نمونه يک تالش موفق و متشکل مبارزاتی 
در عرصه پناھندگی ،عليه جنايات جمھوری اسالمی 

 .ايران و سياستھای راسيستی دولتھای غربی است

 

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی ، اين موفقيت بزرگ را به 
کميته پناھندگان سياسی ايرانی در يونان ، پناھجويان 
شرکت کننده در اين تحصن و کليه سازمانھا ، نھادھا و 

  .اشخاص دخيل در اين کمپين ، تبريک ميگويد
 

 دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
 2010نوامبر  17

 

!يا کار يا بيمه بيکارى  
متحدانه ! کارگران شاغل و بيکار

!عليه بيکارى بميدان بيائيد  
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اين مطلب بر مبنای سخنرانی آذر 
ماجدی در کنفرانس سازمان يافته 
توسط انجمن پژوھشگران ايران در 

  .ھلسينکی، فنالند، تدوين شده است

 

ھمانگونه که از عنوان سخنرانی 
مستفاد می شود، من شديدا مخالف 

پيش از .  طرح فدراليسم ھستم
شوونيست "اينکه انگشت اتھام 

بسوی ام گرفته شود، "  فارس
اجازه بدھيد که توضيح دھم که 
چرا و از چه موضعی من با اين 

فدراليسم .  طرح وشعار مخالفم
. پاسخی برای ستم ملی نيست

فدراليسم ھمچنين پاسخی برای 
بر خالف .  مساله کرد نيست

تصوری که مدافعين فدراليسم القاء 
می کنند، فدراليسم موجب گسترش 
آزادی ھای سياسی و مدنی مردم 
و کاھش تبعيضات در جامعه نمی 

برعکس فدراليسم يک طرح .  شود
عميقا ارتجاعی، ضد مردمی و 
ضد کارگری است که عقب 
گردھای سياسی و فرھنگی مھمی 
به جامعه تحميل می کند و می 
تواند آغاز گر يک تراژدی 

يکی از "سياسی و   –اجتماعی 
خونين ترين و مشقت بار ترين 
دوره ھا در تاريخ معاصر ايران 

  ".باشد

 

ما در پانزده سال پيش که اين 
شعار توسط حزب دموکرات 
کردستان طرح شد، بيانيه ای تحت 

در محکوميت شعار "عنوان 
صادر کرديم که "*  فدراليسم

توسط منصور حکمت تدوين شده 
اين شعار طی اين پانزده سال .  بود

جريانات ناسيوناليست قومی ديگر 
و برخی جريانات ناسيوناليست 
عظمت طلب ضد تجزيه طلب را 
. به جرگه خود جلب کرده است

اين طرح سازشی است ميان 
ناسيوناليست ھای قومی و 
ناسيوناليست ھای عظمت طلب که 

 

 فدراليسم 
 يک نسخه سياه برای آينده

 

 آذر ماجدی

در ابتدا توسط حزب دموکرات 
اين .  کردستان مطرح شد

فرمول را ھر دو طرف برای 
اجتناب از راه حل واقعی "

مساله کرد و دور زدن اراده 
مستقيم مردم کردستان، و برای 
بند و بست از باالی سر مردم 
و تقسيم قدرت ميان خويش 

يکی از مقاالتی که ."  يافته اند
در ھمين کنفرانس ارائه می 
شود باصطالح فوائد طرح 
فدراليسم را چنين فرموله می 

فدراليزم معامله ای است : "کند
عاقالنه جھت حل نمودن مسائل 
مربوط به خطرات تجزيه در 
کشورھای  چند مليتی و چند 

(فرھنگی مجيد حقی از ." 
حزب دموکرات کردستان 

 ).ايران

 

ما پيش از اين بر خصلت 
معامله ای اين طرح تاکيد 

طرفين معامله را .  گذاشته ايم
اما در مورد .  نيز معرفی کرديم

بودن اين طرح "  عاقالنه"
. اختالف نظر جدی داريم

ناسيوناليست ھای قومی با 
ارائه و اشاعه اين طرح می 

توصيف نادرست   -1کوشند که 
خود از جامعه، يعنی 

بودن کشور ايران "  کثيرالملله"
 -2.  را در اذھان جای گير کنند

مردم را به مليت ھای مختلف 
برای مردم   -3تقسيم کنند و 

شناسنامه ھای قومی و ملی 
(صادر کنند ظاھرا از اين . 

دسته بندی ھم پيشروی کرده 
ھم به اين "  فرھنگی"اند و 

دسته بندی ھا اضافه شده 
اين يک طرح بسيار .)  است

 .خطرناک است

 

ناسيوناليسم عظمت طلب به 
فدراليسم بعنوان دريچه ای 
بسوی معامله با احزاب 
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خودمختاری طلب، ضمن تضمين 

احزاب .  می نگرد"  تماميت ارضی"
خودمختاری طلب کرد به فدراليسم 
بعنوان طرحی نگاه می کنند که با 
گسترش و تعميم خواست 
خودمختاری به کل کشور، بعنوان 

اداری، اتھام   –يک نظام سياسی 
تجزيه طلبی را از روی سر آنھا بر 
می دارد و باين ترتيب مقاومت 
دولت مرکزی و احزاب 
ناسيوناليست ايرانی را در مقابل 

اين .  خودمختاری کاھش می دھد
جوھر آن معامله و سازشی است که 
قرار است ميان دو قطب 
  .ناسيوناليستی در کشور انجام گيرد

 

طی پانزده سال گذشته شاھد بوده ايم 
که در متن اوضاع سياسی بين 

که به "  نظم نوين"المللی 
ناسيوناليسم پر و بال بی سابقه ای 
داده است و موجبات تکه تکه شدن 
بخش مھمی از جھان بر مبنای قوم 
و ملت را فراھم آورده و جنگ ھای 
خانمان برانداز بيشماری را نيز بر 
ھمين اساس براه انداخته است، 
انواع و اقسام احزاب قومی و ملی 
. در خارج کشور سر برآورده اند

اين جريانات بويژه زمانی که 
امکانات بند و بست و کمک ھای 
مالی دولت بوش را ديدند، فعالتر به 
ميدان آمدند و نمايندگانشان به بارگاه 

ايدئولوژيک خود   –رھبر سياسی 
اين احزاب .  در واشنگتن عازم شدند

که ھر يک خود را نماينده يک 
در ايران می نامد "  ملت"و "  قوم"

جملگی به جرگه مدافعين طرح 
 .فدراليسم پيوسته اند

 

 رابطه فدراليسم و ناسيوناليسم

زمانی که فدراليسم را از زاويه 
ناسيوناليسم و خطرات ناشی از آن 
برای جامعه نقد می کنيم و به تاريخ 
اخير جھان بعنوان يک سند مھم در 
اين رابطه اشاره می کنيم، صدای 

چرا "اعتراض بلند می شود که 
فدراليسم را با ناسيوناليسم مربوط 
می کنيد؟ آيا شما تفاوتی ميان 
فدراليسم و ناسيوناليسم قائل نيستيد؟ 
فدراليسم بمنظور ايجاد يک حکومت 
غير متمرکز، و دموکراتيک تر 

 ".طرح می شود

 

ناسيوناليسم يک ايدئولوژی و 
اداری   –فدراليسم يک نظام سياسی 

اما اين .  حاکميت جامعه است
واقعيت که فدراليسم در برخی 
کشورھا، از جمله آمريکا و 
آلمان، مستقل از مساله ملی، به 

اداری جامعه   –نظام سياسی 
تعيين شده است، ھيچ تغييری در 
واقعيت جامعه ايران و ربط 
مستقيم آن به جريانات 
ناسيوناليست قومی و بعنوان 
معامله ای ميان دو قطب 
. ناسيوناليستی در کشور نمی دھد

فدراليسم در ايران ھيچگاه مطرح 
ھيچ جنبش سياسی .  نبوده است

. حول آن وجود نداشته است
. فدراليسم خواست مردم نيست

مطالبه يک جامعه فدرال ھيچگاه 
در تاريخ کشور و در تالطم ھای 

 .سياسی آن طرح نشده است

 

فدراليسم در ايران يک مطالبه 
کامال جديد است که ابتدا توسط 
حزب دموکرات کردستان، حزب 
ناسيوناليست کرد، مطرح شده و 
در چند سال اخير توسط جريانات 
ناسيوناليست قومی ديگر اتخاذ 

خيلی صريح و روشن .  شده است
تمام مدافعين آن در در دفاع از 

اجتناب از "اين شعار در مورد 
سخن می "  خطرات تجزيه کشور

جالب توجه است که حتی .  گويند
در کنفرانس مزبور اکثريت 
سخنرانان از احزاب قديمی و 
جديد التاسيس ناسيوناليست قومی 

خواست يک دولت غير .  بودند
متمرکز که ظاھرا ھر استان آن 
قوانين خود را دارد و اجراء می 
کند، نه يک مطالبه پيشرو و 
آزاديخواھانه است و نه ھيچگاه 

ستم ملی .  خواست مردم بوده است
و مساله کرد توجيھات مقبوليت 

اين واقعيت را .  اين طرح است
بايد پذيرفت و به ھمين شکل ھم 
. به آن برخورد کرد و پاسخ داد

مساله فدراليسم در ايران کامال با 
جنبش 

7صفحه   
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ناسيوناليستی مرتبط است و از 
 .جانب اين جنبش طرح می شود

 

حق ملل در تعيين سرنوشت 
 خويش و فدراليسم

ناسيوناليست ھای قومی زمانی که 
مخالفت ما با شعار و طرح 
فدراليسم را می شنوند، بالفاصله 
با لحن متعجب و معترضی می 

"پرسند کمونيسم که حق تعيين : 
سرنوشت ملل را برسميت می 
شناسد، پس چگونه شما با 

پاسخ ما روشن "  فدراليسم مخالفيد؟
 .است

 

حق ملل "اول اجازه دھيد مقوله 
را معنا "  در سرنوشت خويش

برای ساده کردن پاسخ، فعال .  کنيم
را در "  ملت"و "  حق"مقوالت 

. صورت ظاھر آن می پذيريم
پاسخ را بايد با اين سوال جواب 

حق "  ملت"زمانی که يک :  داد
تعيين سرنوشت بدست مياورد، 
چه چيزی را بدست می آورد؟ 
تاريخا و در سنت کمونيستی، حق 
تعيين سرنوشت به مساله جدايی و 
. تشکيل دولت مستقل اشاره دارد

مساله خودمختاری، خودگردانی يا 
فدراليسم ھيچگاه نه تاريخا و نه 
در سنت کمونيستی در قالب حق 
تعيين سرنوشت قرار نگرفته 

لذا مخالفت ما با فدراليسم را .  است
نمی توان بمعنای مخالفت با حق 

ھر .  تعيين سرنوشت يکی دانست
چند که در دوران معاصر اين 
مقوله را بايد بيشتر تحليل کرد و 
در متن دنيای معاصر مالحظات 

 .خويش را بر آن عنوان نمود

 

مقوله حق تعيين سرنوشت که 
ترمی بسيار حماسی و رومانتيک 
بنظر می رسد، بسيار گمراه کننده 

يک کمونيست که خواھان .  است
آزادی بی قيد و شرط، برابری 
کامل و اجتماعی ھمه انسان ھا و 
وسيع ترين دخالت افراد در 
سرنوشت جامعه و اداره جامعه 

 فدراليسم  
 ...يک نسخه سياه برای آينده 

است، چگونه می تواند با اين 
اما ما اينجا از .  ترم مخالفت کند

حق تعيين سرنوشت افراد دفاع 
از حق .  و صحبت نمی کنيم

تعيين سرنوشت ملل حرف می 
(زنيم بگذريم که ترم فارسی . 

بار حماسی بسيار بيشتری از 
و خود .)  ترم انگليسی آن دارد

مقوله ملت يک مقوله مغشوش 
چگونه يک .  و گيج کننده است

ملت ساخته می شود و چگونه 
. يک ملت توضيح داده می شود

آيا بمحض اينکه يک جبھه يا 
حزب بلوچ تشکيل شد، اين 
باين معنا است که ساکنين 
بلوچستان يک ملت جداگانه 
ھستند؟ يا اينکه اين جريان 
ناسيوناليست قومی دارد می 
کوشد که آنھا را به يک ملت 

 مجزا تبديل کند؟ 

 

بعالوه، زمانی که يک ملت 
حق تعيين سرنوشت خويش را 
کسب می کند، چه اتفاقی 
ميافتد؟ آيا تک تک و آحاد اين 
مردم حق تعيين سرنوشت خود 
را بدست می آورند يا بخشی از 
آن به نيابت آنھا به حاکميت می 

که به حق "  ملتی"رسد؟ آيا 
تعيين سرنوشت خويش نائل 
آمده است، سرنوشتی بھتر، 
آزادتر، برابرتر و سعادتمند تر 
نصيب اش می شود؟ اينھا 
سواالتی است که بايد به آنھا 
پرداخت تا بتوان روکش 
رومانتيک و حماسی ای که 
ناسيوناليسم روی اين مقوله 

حق تعيين .  کشيده است را دريد
سرنوشت از جانب ناسيوناليسم 
به يک پديده و آرمان واال و 
پيشرو و آزاديخواھانه ارتقاء 

اين يک دروغ .  داده شده است
بزرگ و يک رياکاری 

در .  عوامفريبانه بيش نيست
مواردی مساله ملی در يک 
جامعه آنچنان برجسته و مشقت 
بار می شود و آنچنان نفرت و 
جدايی ميان شھروندان منتسب 
به مليت ھای مختلف ايجاد شده 
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است، که جدايی تنھا راه حل آرام 
کردن تنش و دشمنی و نفرت بنظر 

اين تنھا وجه مثبت اين .  می رسد
  .ترم است

 

در تاريخ اخير ما شاھد کشور 
در .  سازی ھای بسيار بوده ايم

ھيچيک از اين موارد وضع مردم 
نسبت به موقعيت سابق نه تنھا بھبود 
نيافته است، بلکه وخيم تر شده 

بھترين نمونه برای ما، .  است
حاکميت ناسيوناليسم کرد بر 

اکنون نزديک .  کردستان عراق است
به دو دھه است که ناسيوناليسم کرد 
در قالب دو حزب بر کردستان 

يک مقايسه .  عراق حاکم شده است
ساده ميان وضعيت مردم کارگر و 
زحمتکش و بويژه زنان در 
کردستان عراق، طی اين دو دھه با 
گذشته بما نشان می دھد که وضعيت 
عموم مردم نه تنھا بھتر نشده، بلکه 

در اين دو .  بسيار وخيم تر شده است
دھه ما شاھد يورش يک زن ستيزی 
وحشيانه در کردستان عراق بوده 
ايم، قتل ھای ناموسی، مثله کردن 
زنان، خشونت وحشيانه نسبت به 
آنان حتی از گذشته تاريک تحت 
ديکتاتوری نيز بسيار افزايش يافته 

  .است

 

جريانات اسالميست و تروريسم 
اسالمی به آسانی تحت حاکميت 
ناسيوناليسم در کردستان عراق 
جوالن می دھند و زندگی مردم را 

مثال ديگر .  به گروگان گرفته اند
آيا مردم .  جمھوری آذربايجان است

تحت حکومت ناسيوناليسم آذری در 
اين کشور خوشبخت تر، مرفه تر و 
آزادتر زندگی می کنند؟ يک نه 

بغير از .  محکم پاسخ اين سوال است
فقر گسترده و استثمار شديد که 
بورژوازی و حکومت آن بر مردم 
کارگر و زحمتکش تحميل کرده اند، 

فرھنگی   –عقب ماندگی اجتماعی 
بسيار عميق تری بر اين کشور 

بردگی جنسی زنان .  حاکم شده است
زنان .  بسيار گسترش يافته است

جوان بسياری در دست مافيای 
مثال ھا .  سکس به اسارت درآمده اند

اما شايد ھمين دو مثال .  بسيار است
 .کافی است

 

رفع ستم ملی يا تعميق   :فدراليسم
 تبعيضات بر حسب قوميت

گفتيم که فدراليسم پاسخ ستم ملی 
اين يک پاسخ .  و مساله کرد نيست

انحرافی است که ناسيوناليسم 
قومی در متن شرايط بين المللی و 
اوضاع سياسی کشور در مقابل 

فدراليسم .  جامعه قرار داده است
ستم ملی را از بين نمی برد، فقط 
جدايی و تفرقه ملی در ميان مردم 
ايجاد می کند و آنرا گسترش می 

"دھد فدراليسم بمعنای تقسيم . 
قومی رسمی مردم کشور و 
تراشيدن ھويت ھای ملی و قومی 
کاذب برای مردم و صدور 
شناسنامه ھای قومی برای ميليون 
ھا انسانی است که در ايران 

برجسته .  زندگی و کار می کنند
کردن قومی گری و نژاد پرستی 
در ذھنيت مردم و نھادھا و قوانين 

فدراليسم بمعنای .  اجتماعی است
رسميت دادن و تعميم بخشيدن به 
تبعيضات سياسی و اقتصادی و 
فرھنگی ميان مردم برحسب 
برچسب ھای ملی و قومی، 
پاکسازی ھای قومی در مناطق 
مختلف کشور، رھبر تراشيدن از 
ميان مرتجع ترين احزاب و افراد 
برای مردم مناطق مختلف و به 
عقب راندن جنبش ھا و نيروھايی 
است که برای يک کشور سکوالر 
غير مذھبی و غير قومی و 
برابری ھمه اھالی کشور مستقل 
از جنسيت و نژاد و مذھب و 

شعار .  قوميت تالش می کنند
فدراليسم نسخه ای برای ايجاد 
عميق ترين شکاف ھا و تفرقه 
ھای قومی در صفوف طبقه 

فدراليسم .  کارگر کشور است
شعاری ضد کارگری و ضد 

(سوسياليستی است منصور ." 
حکمت، در محکوميت شعار 

، 8فدراليسم، مجموعه آثار، جلد 
 )322ص 

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
برای "طبق اصول و برنامه خود 

رفع کامل ھر نوع ستم ملی و ھر 
نوع تبعيض برحسب مليت در 
قوانين کشور و عملکردھای 

حزب اتحاد .  دولت مبارزه می کند
کمونيسم کارگری ھويت ملی، 
عرق ملی و ناسيوناليسم را افکار 
و تمايالتی بسيار عقب مانده، 
مخرب و مغاير با اصالت انسان 
و آزادی و برابری انسان ھا می 
داند و با ھر نوع تقسيم بندی ملی 

ساکنين 
8صفحه   
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کشور و ھر نوع تعريف ھويت 
ملی برای مردم قاطعانه مخالف 

 ).برنامه يک دنيای بھتر." (است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
بمنظور مقابله با ستم ملی قبل از 
ھر چيز ايجاد يک نظام سکوالر 
غير قومی و غير مذھبی را 
توصيه می کند که برابری ھمه 
اھالی کشور را مستقل از جنسيت، 
نژاد، مذھب و قوميت برسميت 

تا آنجا که به آزادی .  می شناسد
ھای فرھنگی مربوط ميشود، 
برسميت شناسی آزادی بی قيد و 
شرط بيان، اجتماعات و تشکل و 
ھمچنين آزادی پوشش به کليه 
محدوديت ھای فرھنگی پاسخ می 

تا آنجا که به مساله زبان .  دھد
مادری مربوط می شود، بندی در 

يک "اين رابطه در برنامه حزب، 
با اين مضمون تدوين "  دنيای بھتر
  :شده است

 

اعتبار زبان ھای رايج در "
ممنوعيت زبان رسمی .  کشور
دولت ميتواند يک زبان .  اجباری

از زبان ھای رايج در کشور را 
بعنوان زبان اداری و آموزشی 
اصلی تعيين نمايد، مشروط بر 
اينکه امکانات و تسھيالت الزم 
برای متکلمين به ساير زبان ھا در 
زمينه ھای زندگی سياسی و 
اجتماعی و آموزشی وجود داشته 
باشد و حق ھر کس به اينکه بتواند 
به زبان مادری خويش در کليه 
فعاليت ھای اجتماعی شرکت کند 
و از کليه امکانات اجتماعی مورد 
استفاده ھمگان بھره مند  شود، 

 ".محفوظ باشد

 

 پاسخ مساله کرد

برنامه حزب ھمچنين بندی را به 
حل مساله کرد اختصاص داده 

 :است

 

نظر به سابقه طوالنی ستم ملی "

 فدراليسم  
 ...يک نسخه سياه برای آينده 

بر مردم کرد در ھمه 
کشورھای منطقه و سرکوب 
خونين خواست ھای حق طلبانه 
و جنبش ھای اعتراضی و 
خودمختاری طلبانه در 
کردستان ايران در رژيم ھای 
سلطنتی و اسالمی، حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری بعنوان يک 
اصل، حق جدايی از ايران و 
تشکيل دولت مستقل از طريق 
يک پروسه انتخاب آزاد و 
عمومی را برای مردم 
کردستان به رسميت می شناسد 
و ھر نوع اقدام قھرآميز و 
نظامی برای جلوگيری از اين 
انتخاب آزادانه را قويا محکوم 

حزب اتحاد کمونيسم .  می کند
کارگری خواھان حل فوری 
مساله کرد در ايران از طريق 
برگزاری يک رفراندوم آزاد 
در مناطق کردنشين غرب 
ايران زير نظارت مراجع 

اين .  رسمی بين المللی است
رفراندوم بايد با خروج 
نيروھای نظامی دولت مرکزی 
و تضمين يک دوره فعاليت 
آزادانه کليه احزاب سياسی در 
کردستان به منظور آشنا کردن 
توده مردم با برنامه و سياست 
و نظرشان در رفراندوم، انجام 

  ".شود

 

 راه حل واقعی يا کاذب

يک مقايسه ساده ميان راه حل 
ھايی که از جانب حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری برای رفع 
ستم ملی و حل مساله کرد ارائه 
می شود و فدراليسم که از 
جانب جريانات ناسيوناليست 
قومی طرح می گردد، راھگشا 
بودن روش و مطالبات ما را 

روش ما بر .  عيان می کند
مبنای احترام به آزادی و 
برابری کليه انسان ھا و افشای 
کليه ايدئولوژی ھای کاذب و 
. عوامفريبانه قرار دارد

فدراليسم يک راه حل ارتجاعی 
و عقب مانده است که جامعه را 
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از نظر اجتماعی، فرھنگی و 

فدراليسم .  سياسی به عقب می کشد
موجب رفع ستم ملی نمی شود، بلکه 
تبعيضات اقتصادی، سياسی و 
اجتماعی برحسب قوميت را تعميم و 

 .گسترش می دھد

 

خطرات فدراليسم به ھمين موارد 
فدراليسم می تواند .  ختم نمی شود

 –آغاز گر يک تراژدی سياسی 
از نظر .  اجتماعی در جامعه باشد

عملی فدراليسم زمينه ساز يک 
کشمکش خونبار و طوالنی در 

اين خطر .  سطح کل کشور است
بويژه شھرھای بزرگ صنعتی و در 
. راس آنھا تھران را تھديد می کند

تالش برای تعميم و تعميق ھويت 
قومی به يک کشمکش خونين در 

  .جامعه خواھد انجاميد

 

مردم ايران که برای  1357در سال 
آزادی، عدالت و رفاه انقالب کردند، 
در نتيجه توطئه ھای امپرياليستی و 
حاکميت پوپوليسم شرق زده 
ناسيوناليست بر روشنفکران و 
جنبش چپ ايران، شاھد برباد رفتن 

. تمام اميال و آرزوھايشان شدند
انقالب آزاديخواھانه مردم تحت 
لوای حکومت اسالمی و اصالت 
دين بر باد رفت و به خون کشيده 

خواست فدراليسم اين بار .  شد
تحت نام مليت و قوميت قرار 
است ھمين بال را بر سر مردم 

حزب اتحاد کمونيسم .  نازل کند
کارگری با تمام قوا در مقابل اين 
طرح ارتجاعی و سياه خواھد 

حزب اتحاد کمونيسم .  ايستاد
کارگری خصلت ارتجاعی اين 
طرح و مدافعين ناسيوناليست آنرا 

اگر فدراليسم .  افشاء خواھد کرد
ھيچگاه در ايران پياده شود، يک 
آينده خونين و سياه در مقابل مردم 

در آنصورت .  قرار خواھد گرفت
شھر ساريوو پس از جنگ خونين 
بالکان، در مقايسه با تھران بھشت 

اين طرح ارتجاعی و .  خواھد بود
 * .سياه را بايد طرد کرد

 

ملت، "منصور حکمت،   :مرجع
ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم 

ص  8، مجموعه آثار، جلد "کارگری
ھمچنين در سايت بنياد منصور  141

  .حکمت قابل دسترسی است

 

کنترل کتاب 
را از سايت کارگرى 

حزب دريافت و  
!توزيع کنيد  

 

 . اعتبار زبان ھای رايج در کشور”
دولت ميتواند يک زبان از .  ممنوعيت زبان رسمی اجباری

زبان ھای رايج در کشور را بعنوان زبان اداری و 
آموزشی اصلی تعيين نمايد، مشروط بر اينکه امکانات و 
تسھيالت الزم برای متکلمين به ساير زبان ھا در زمينه 
ھای زندگی سياسی و اجتماعی و آموزشی وجود داشته 
باشد و حق ھر کس به اينکه بتواند به زبان مادری 
خويش در کليه فعاليت ھای اجتماعی شرکت کند و از کليه 
امکانات اجتماعی مورد استفاده ھمگان بھره مند  شود، 

 .“محفوظ باشد
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اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه 
ھا، اگرچه به دليل وحشت 
جمھوری اسالمی از عکس العمل 
گسترده مردم نسبت به آن تاکنون 
چند ماه به تاخير افتاده، ولی بنظر 
می رسد رژيم اسالمی اجرای اين 

 1389قانون را قبل از پايان سال 
با .  در دستور کار قرار داده است

توجه به ابعاد فاجعه آميز اقتصادی 
اين قانون و تاثير آن بر زندگی 
کارگران و عموم مردم ايران و 
آگاھی رژيم اسالمی از اين 
موضوع، اقدامات مقدماتی و 
پيشگيرانه در اشکال مختلف 
توسط ارگانھای جمھوری اسالمی 
برنامه ريزی شده تا با اجرای 
ھمزمان آنھا از گستردگی 
اعتراضات توده ای جلوگيری 
شود و کنترل اين اعتراضات 

اين اقدامات، که .  امکان پذير گردد
مجموعه ای از تبليغات عوام 
فريبانه، روشھای اقتصاد جنگی و 
سرکوب و خفقان پليسی و امنيتی 
است، بطور خالصه شامل موارد 

 :زير است

 

تومان برای  81.000واريز   -1
ھر نفر به حساب بانکی سرپرست 

اين وجوه که از محل .  خانوار
افزايش قيمت ارز حاصل گرديد و 
در واقع از خود مردم گرفته شد، 
فعالً قابل برداشت نيست و بطور 
رسمی و دقيق ھم مشخص نيست 
که برای چند ماه در نظر گرفته 

ھدف رژيم از اينکار .  شده است
کاھش ھراس مردم از عدم توان 
پرداخت ھزينه ھا بعد از حذف 

در واقع، اين .  سوبسيدھاست
سياست بيش از آنکه يک حرکت 
اقتصادی باشد، يک رفتار روان 
شناختی برای تخفيف عصيان توده 

ھم حکومت و ھم مردم، .  ايست
می دانند که اوالً پرداخت  ،ھردو

اين وجوه به ھيچوجه نمی تواند 
گرانی کاالھا و خدمات را جبران 
کند و ثانياً، واريز آن به حساب 

 .مردم قطعاً ادامه نخواھد يافت

 

 فاجعه در راه است
 !شّر جمھوری اسالمی را از سر کم کنيم

 

 مھرداد کوشا  
 

تبليغات وسيع رسانه ای،   -2
عمدتاً راديو و تلويزيون در اين 
خصوص که حذف سوبسيدھا 
تاثيری در افزايش تورم و 
گرانی کاالھا و خدمات ندارد و 
بالعکس، موجب رشد اقتصادی 
و بھبود زندگی مردم خواھد 

چنين ادعايی مصداق ھمان .  شد
دروغ ھرچه "تز است که 

بزرگترباشد، باور کردنش 
ھنوز اجرای ".  ساده تر است

قانون آغاز نشده، ھزينه حمل و 
نقل، بھای مسکن و نيز قيمت 
کاالھا سير صعودی بخود 

در شرايط حاضر .  گرفته است
گذران زندگی برای بخش عمده 
جمعيت کشور به شدت طاقت 

با حذف سوبسيدھا .  فرساست
ادامه ھمين  زندگی طاقت فرسا 

 . ھم غير ممکن خواھد شد

 

ذخيره سازی کاالھای   -3
اساسی، مثل گندم، برنج، 

منظور .  روغن و قند و شکر
از اينکار، عالوه بر در دست 
داشتن ابزاری برای کنترل 
قيمتھا، با ھدف ذخيره سازی 
کاالھا برای استفاده در يک 
دوره جنگ احتمالی صورت 

متولی کار ذخيره .  می گيرد
سازی ظاھراً وزارت 
بازرگانی است، ولی وارد 
کننده کاالھا بطور مستقيم و 
غير مستقيم سرداران سپاه 
پاسداران و سازمانھای وابسته 
به آن ھستند که در اين ميان 
ثروت باد آورده خود را به 
قيمت فقر و فالکت بيشتر 
کارگران چند برابر کرده و 
ايثار و فداکاری اسالمی را به 

 . حّد اعال می رسانند

 

ھشداربه عمده فروشان و   -4
بنکداران در اين زمينه که 
کاالھا را احتکار نکنند و 

اين .  قيمتھا را افزايش ندھند

179شماره   

کار در واقع شکلی از اقتصاد 
جنگی است که قرار است با تھديد و 
اعمال فشار بر سرمايه تجاری، از 

کنترلھای الزم .  شدت بحران بکاھد
در اين زمينه توسط نيروھای بسيج 
سپاه و سازمان تعزيرات حکومتی 

در اين رھگذر و .  اعمال می شود
در راستای عوامفريبی ھای 
ھميشگی رژيم اسالمی ممکن است 
قربانی کردن يکی دو نفر از 
بازاريان ھم ضروری شود و حتی 
اين افراد به شيوه براداران چينی، 

 .  به چوبه دار سپرده شوند

 

آماده باش کامل نيروھای   -5
سرکوبگر سپاه و پليس و انجام 
مانورھای شھری برای درھم 

اينکه .  شکستن شورشھای مردمی
اعالم قيمتھای جديد سوخت و برق 
و به تبع آن، افزايش قيمت کليه 
کاالھا با عکس العمل شديد مردم و 
اعتراضات توده ای مواجه 
خواھدشد، برای خود رژيم اسالمی 

برای خنثی .  امری محرز است
کردن اين اعتراضات و مقابله با 
شورشھای شھری، عضوگيری 
نيروھای جديد در بسيج سپاه و 
سازماندھی آنان طی يک سال 
گذشته با جديت تمام و با ھزينه چند 
ميليارد تومانی که از معاش 
کارگران به يغما رفته و صرف 
تامين و تدارک گاز اشک آور و 
سالح و ساير وسايل سرکوب و نيز 
حقوق و وام و لفت و ليس ھای 
مزدوران و اوباشان لباس شخصی 
و يونيفورم پوش سپاه و بسيج شده، 

 .انجام گرفته است

 

ادامه دستگيری کمونيستھا و   -6
آزاديخواھان و ساير مخالفان 
سياسی، اعم از نويسندگان، 
. روزنامه نگاران و وکالی حقوقی

در ارتباط با اين موضوع، 
نيز "  دادسرای فرھنگ و رسانه"

تشکيل شده تا به قول عباس جعفری 
دولت آبادی، دادستان تھران، از 

اينطريق با نبرد رسانه ای عليه 
. جمھوری اسالمی مبارزه شود

خفقان سياسی و سرکوب 
نيروھای اپوزيسيون، به عنوان 
رکن اساسی سياست جمھوری 
اسالمی ھمواره طی سی و يکسال 
حاکميت رژيم ادامه داشته و بقاء 
نظام بدون آن امکان پذير نبوده 

با اينحال، تشديد اين سياست . است
بعد از خيزش توده ای خرداد 

و نياز حکومت اسالمی به  1388
حمايت ھنرمندان و روزنامه 
نگاران از يکسو و ضرورت 
خنثی ساختن برنامه ھای ماھواره 
ای و اينترنتی نيروھای 
اپوزيسيون از سوی ديگر، تشکيل 
ارگانھای رسمی بيشتر برای 
سرکوب آزاديھا و از جمله تشکيل 

را "  دادسرای فرھنگ و رسانه"
در دستور کار رژيم قرار داده 

 .است

 

مسائل و موضوعات جانبی که   -7
به ھر شکل بتواند حذف 
سوبسيدھا و پيامدھای اقتصادی و 
اجتماعی آنرا تحت الشعاع قرار 

از جمله اين موضوعات .  دھد
اعالم ارسال پرونده سعيد 
مرتضوی و دو قاضی ديگر 
جنايات زندان کھريزک به 
. دادسرای کارکنان دولت است

طی ماھھای اخير، سعيد 
مرتضوی ابزاری برای 
مانورھای سياسی رژيم 
جنايتکاراسالمی بوده تا از يکسو 
قتل، تجاوز و وحشيگريھای 
جمھوری اسالمی در زندان 
ً به اين شخص  کھريزک تماما
نسبت داده شود و به اين وسيله 
نظام اسالمی و شريعت اسالم از 
اعتراض و حمله مردم در امان 
بماند، و از سوی ديگر شرايطی 
فراھم شود تا در وقت مقتضی با 
قربانی کردن اين چھره منفور 
نظام اسالمی، که بنظر می رسد 
تاريخ مصرفش به پايان رسيده، 
بتوان به عنوان عاملی موثر برای 
تخفيف اعتراضات از آن استفاده 

عاقبت سعيد مرتضوی ھم .  کرد
" واجبی خوری"می تواند افتخار 

سعيد امامی را در ورژن جديدی 
از اين نوع ايثار و فداکاری برای 
. حفظ نظام اسالمی تکرار نمايد

نمايش اعتراف گيری از دو 
خبرنگار آلمانی و خانم سکينه 

محمدی و يا 
10صفحه   
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زنی به اين اسم در تلويزيون اسالمی و 
ھمزمان با آن، اعالم اين موضوع که حکم 
خانم شھال جاھد به تاييد رئيس قوه قضاييه 

سال زندان  8رسيده و وی پس از تحمل 
بزودی اعدام می شود، نيز نوع ديگری از 
مسائل حاشيه ای است که جمھوری اسالمی 
برای رسيدن به اھداف خود و با زير پا 
گذاشتن ابتدايی ترين حقوق انسانی اين 

 .اشخاص به آن توسل می جويد

 

فشارمضاعف بر زندگی و معاش کارگران و 
ھدفمند "توده وسيعی از مردم ايران با عنوان 

يعنی چند برابر کردن قيمت "  سازی يارانه ھا
برق، گاز، بنزين، گازوئيل و چند حامل 
انرژی ديگر عمده ترين بخش سناريوی سياه 
جمھوری اسالمی است که اگر موفق به انجام 
آن شود، بحران فعلی سرنگونی نظام اسالمی 
ً تخفيف داده و در راستای تثبيت  را موقتا
خود، حمله به معيشت مردم را ھمچنان ادامه 

مزدوران و کارگزاران رژيم در .  خواھد داد
مجلس شورای اسالمی به تازگی ماده قانون 
مربوط به افزايش ماليات بر ارزش افزوده 

 8درصد به  3از )  ھمان سھم ارزش اضافه(
درصد را در طول اجرای به اصطالح 

 .تصويب کرده اند" برنامه پنجم توسعه"

 

امروز مناسب ترين زمان برای عقب راندن 
رژيم .  و سرنگونی جمھوری اسالمی است

اسالمی، خود در ھراس بسيار از پيامدھای 
سياسی اجتماعی حذف سوبسيدھا، مجبور 

در ارتباط .  شده اجرای آنرا به تعويق اندازد
با اين موضوع و بحران سياسی و اقتصادی 
جمھوری اسالمی، شکاف و اختالف بين 
 . مجلس و دولت روز به روز بيشتر می شود

 

در شرايطی که سرکوب و خفقان سياسی و 
فشارھای اقتصادی و اجتماعی داخلی بر 
مردم و نيز پيامد تحريمھای اقتصادی آمريکا 
و اروپا داشتن يک زندگی انسانی را برای 
اکثريت مردم ايران غيرممکن ساخته، تنھا 
راه حل اساسی سازمان يافتن مبارزات وسيع 
توده ای تحت رھبری حزب سياسی طبقه 
کارگر، حزب اتحاد کمونيسم کارگری، برای 
به عقب راندن و سرنگون ساختن نظام ضَد 
. بشر اسالمی و بنا نھادن سوسياليسم است

 * .زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 

 فاجعه در راه است 
 شّر جمھوری اسالمی را 

 ...از سر کم کنيم 

 

 سرب داغ بر بدن 
 کارگران لوله سازی 

 
  ١٣٨٩آذر  ٠٢: تاريخ

 

وقتی عکاس روزنامه فرھنگ جنوب اين عکس را می گرفت نمی دانست ريخته شدن سرب  :فردا
کمال نعامی از کارگران اين کارخانه است که .  عادی شده است...  داغ بر بدن کارگران لوله سازی 

 .دوستانش پيراھن او را باال زده بودند و نشان می دادند که چگونه سرب داغ تنش را سوزانده است
 

نکته پنھان .  سرتاسر کمر، دست، شکم و پاھايش تاول ھای بزرگ و زخم ھای عفونی گرفته بود
ماه حقوقش را ندادند بلکه ھزينه درمانش را نيز ندادند و  7در اين تصوير اين است که نه تنھا 

او شش .  ھزار تومان گرو مانده است 400شناسنامه اش در بيمارستان تھران بدليل عدم پرداخت 
 *. فرزند دارد و شرايط سختی را می گذراند
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 تظاھرات عليه اعدام
 2010نوامبر  30روز سه شنبه 

 مقابل پارلمان ھلند در شھر دنھاخ 15.00تا  13.00ساعت 
 

در اعترض به سياست اعدام شھال جاھد، حسين خضری، سکينه محمدی آشتيانی، و 
رژيم اسالمی اعدام، با خواست نفی ماشين اعدام و آزادی کليه زندانيان سياسی اجتماع 

 .ميکنيم
 

حکم اعدام شھال جاھد و حسين خضری و سکينه محمدی آشتيانی از طرف رژيم 
صدھا زندانی دسته جمعی در زندان وکيل .  جنايتکار جمھوری اسالمی صادر شده است

ھمه ميدانند تاکنون رژيم .  جان زندانيان سياسی در خطر است.  آباد مشھد اعدام شدند
جنايتکار اسالمی بيش ا ز صد ھزار انسان کمونيست و انقالبی و مخالف سياسی را 

نبايد اجازه دھيم رژيم اسالمی در يک اقدام مخفيانه به ھمان .  شکنجه و اعدام کرده است
طريق که دالرا دارابی، فرزاد کمانگر، سھيال قديری، بھنود و ھزاران انسان ديگر را به 

بايد متحدانه با .  قتل رساند، شھال و سکينه و حسين خضری و ديگران را نيز اعدام کند
 . اعتراضی پرشور عليه حکومت اسالمی و احکام اعدام در ايران بپاخيريم

 

برای درھم کوبيدن ماشين  ،نوامبر متحدانه برای مقابله با نفس مجازات اعدام 30روز 
و با خواست آزادى فورى و بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسى و دستگير شدگان  ،اعدام

 . به ميدان بيائيم

 

 واحد ھلند -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 2010نوامبر  23
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در آستانه روز  :يک دنيای بھتر
جھانی مبارزه با خشونت عليه 

وضعيت خشونت .  زنان ھستيم
عليه زنان در دنيا در اين روز چه 
موقعيتی دارد؟ چرا اينطور است 
و داليل اساسی بقای اين خشونت 

 چيست؟

 

خشونت بر عليه   :پروين کابلی
زنان در دنيا ريشه در واقعيت 
ھای زشت و وارونه دنيای امروز 

موقعيت زنان در کشورھای .  دارد
مختلف شاخصی است برای نشان 
دادن وضعيت واقعی دنيا، و اين 
که جوامع امروز در مسير چه 

جھان .  تغيير و تحوالتی قرار دارد
متمدن عليرغم ھمه پيشرفتھائی که 
کرده است در دورانی بسر می 
برد که سرمايه و صاحبان قدرت 
تھاجم وسيعی را به سطح معيشت 
و حقوق اوليه کارگران و اکثريت 
. مردم در ھمه جا سازمان داده اند

ھر روزه تالش ميکنند که فقر 
بيشتری را به مردم تحميل کنند و 
با سازمان دادن پليس و سرکوب و 
توجيھات ارتجاعی تئوريھای پست 
مدرنيستی، حقوق اجتماعی مردم 

اين .  را بيش از بيش محدود کنند
اوضاعی است که امروز در دنيا 
حاکم است و در اين اوضاع 
نابسامان زنان و کودکان قربانيان 

در چنين اوضاعی .  اوليه ھستند
جھالت و عقب ماندگی و 
مردساالری رواج پيدا ميکند و 
خشونت به زنان به امری عادی و 

به دنيا .  روزمره تبديل ميگردد
ھر دقيقه صدھا زن و .  نگاه کنيد

دختر جوان در گوشه ای از اين 
کره خاکی در خون خود غلطيده 

فاجعه زمانی است که در .  ميشوند
موارد زيادی قاتلين نزديکترين 

کسانی ھستند که .  وابستگان ھستند
آنھا را زمانی دوست داشته اند و 

وابستگانی که .  عاشق شان بوده اند
اکثريت آنھا ھرگز جرمی مرتکب 

. اينان در ھمه جا ھستند.  نشده اند
در ھندوستان جنين دختران را قبل 
از تولد ميکشند، در خاورميانه 
ناموس پرستی و اسالم زنان را به 

 

 گفتگو با پروين کابلی در باره 
 روز مبارزه جھانی با خشونت عليه زنان

آتش ميکشد و در آمريکا 
کليسای کاتوليک رسما و عمال 
تجاوز و سواستفاده جنسی 
سازمان داده شده را سالھاست 

بقای اين .  به پيش می برد
موقعيت را بايد در نابرابری 
عظيمی که در جامعه سرمايه 
داری به انسان امروز تحميل 

قاتلين .  شده است جستجوکرد
واقعی زنان و دختران نه 
پدران و ھمسران آنھاست بلکه 
نظمی است که مردساالری را 
ھنوز به اشکال مختلف تداوم 
ميبخشد و برای انقياد ھرچه 
بيشتر جامعه، انسانھا را به 
زن، مرد، به نژاد و مذھب و 
غيره تقسيم ميکند و بر بستر 
اين اوضاع بيشترين نابرابری 
 . و فقر را به آنھا تحميل ميکند

 

زن، منصور حکمت در مقاله   
در زندگى و مرگ ، از 
 فردريک وست تا آنتون کندی

 : ميگويد

 

منشاء اين خشونت، دنيايى "
است که زن را در ھزار و يک 
راه و رسم و قانون و سنت 
زمخت و ظريف، قابل ستم و 

و .  کم ارزش تعريف کرده است
آگاھانه و عامدانه، و در اغلب 
موارد به خشونت آميزترين 
شيوه ھا، راه رھايى زن و 
خروج او از موقعيت قربانى 

اين قرون وسطى .  را سد ميکند
اين عصر سرمايه دارى .  نيست
ھرچه با بازار و سود .  است

تناقض داشته باشد، دير يا زود 
بسيارى از .  کنار زده ميشود

جان سخت ترين افکار و 
تعصبات و راه و رسمھاى 
کھنه در برابر نيازھاى پيش پا 
افتاده و روزمره تجارت و 

و الجرم، .  توليد ور افتاده اند
اگر زن آزارى و زن ستيزى و 
تبعيض و خشونت عليه زن 
ھنوز يک واقعيت پابرجاى 
زندگى مردم اين عصر است، 
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اگر عليرغم جنبشھاى قوى و 
اجتماعى براى رھايى زن، ھنوز 
ستم جنسى در چھار گوشه جھان 
حکم ميراند، بايد حکمتش را 
ھمينجا، در ھمين عصر و در 

 "مصالح ھمين نظام جستجو کرد

 

اين واقعيت که جامعه نابرابر خود  
يک عامل اصلی خشونت است 
امروز يک واقعيت پذيرفته شده 

بلکه به لطف آکادميسين ھا .  نيست
تالش ميشود خشونت را به فرد و 
عوامل درونی وی نسبت داد و 
سازماندگان اصلی خشونت را تبرئه 

خشونت محصول جامعه .  نمود
 .  نابرابر سرمايه داری امروز است

 

عليه خشونت و  :يک دنيای بھتر
نفی آن چه بايد کرد؟ چه اقداماتی 
موثرند و چه اقداماتی ريشه ای و 
تعيين کننده اند؟ جمھوری اسالمی و 
اسالم سياسی چه نقشی در تشديد 

  خشونت عليه زنان دارند؟

 

عامل خشونت را بايد  :پروين کابلی
در جامعه ای که خشونت را به نرم 

بدون .  تبديل نموده است جستجو کرد
سازمان دادن يک جامعه که در آن 
انسان بعنوان انسان، نه يک وسيله 
توليد، ارزش و احترام دارد و بنا به 
جنسيت و رنگ پوستش درجه 
شھرونديش تغيير نميکند، امکان 
ريشه کن نمودن خشونت در اشکال 
. مختلف به زنان وجود ندارد

تبعيض و بی حقوقی انتخاب 
شھروندان يک مملکت نيست بلکه 
يک شرايط اجتماعی ويژه است که 
به آنھا تحميل ميشود و يا حتی با آن 

برای تغيير اين .  تربيت ميشوند
شرايط و حتی اين انتخاب بايد 
. جامعه و نظم نوينی را برپا کرد

جامعه ای که سازمان نوينی به 
زندگی انسان ميدھد و شرايط را 
برای بلوغ و رشد انسانھا فراھم 

ما کمونيست ھای کارگری .  مينمايد
برای برپائی اين نظام و سازمان 
دادن جامعه ای سوسياليستی تالش 

انقالبی که با لغو مالکيت .  ميکنيم
خصوصی بر کار و وسائل کار 
زمينه مناسب و واقعی را برای رشد 
. و باروری انسان بوجود می آورد

اما اين به معنای عدم مبارزه برای 
تغيير و برخورداری از يک زندگی 
. انسانی تر در ھمين امروز نيست

ھمين امروز و بدرجات متفاوت 
در ھمين جوامع امروز، به لطف 
مبارزات وسيع زنان و مردان 
آزاديخواه و برابری طلب، 
اقداماتی برای کاھش خشونت 
عليه زنان صورت گرفته است و 
ميشود اقدامات بيشتری را ھم در 

جنبش ما .  دستور کار قرار داد
فعال و درگير برای ھر ذره از 

ما از ھر قدم .  بھبود و رفاه است
کوچکی که در اين راه برداشته 
ميشود پشتيبانی ميکنيم در عين 
حال برای آزادی و برابری بيقيد 
 . و شرط زن و مرد مبارزه ميکنيم

 

اقداماتی مانند محدود کردن 
دخالت مذھب در زندگی شخصی 
و حقوق اجتماعی زنان در 
کشورھای اروپائی و آمريکای 

ميالدی  19شمالی از اوائل قرن 
شروع شده است که بدون شک 
در پيشروی زنان در اين کشورھا 

اگر .  تاثيرات مثبتی داشته است
اين اقدامات نتوانسته است به ستم 
بر زن خاتمه دھد ولی توانسته 
است که راه را برای پيشروی آنھا 

 .ھموار نمايد

 

با ھمين پيش فرض اگر سراغ 
وضعيت زنان در ايران برويم 
ميشود ديد و حتی مقايسه نمود که 
امروز دخالت مذھب و اسالم 
بعنوان سياست رسمی چه بالئی 
برسر جامعه ايران و بويژه زنان 

نگاھی به آمار جنايت . آورده است
در ايران نشانه از يک نسل کشی 

کمتر روزی است .  تمام عيار دارد
زن و حتی دختران کودک توسط 
والدين و يا نزديکانشان از بين 

صدھا دختر جوان و کم .  نروند
سن و سال در خيابانھا آواره اند و 

قربانيان 
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اينان .  راحتی برای قاچاقچيان مواد مخدر و تن فروشی ھستند
دختران و زنانی ھستند که عمدتا از ستمی که در خانواده بر آنھا 

به زور تن به ازدواج داده اند و يا .  روا شده است فرار کرده اند
الزم نيست .  بر اثر تعصب و جھل والدين و يا فقر فرار کرده اند

دور برويم به سرنوشت الله سحر خيزان که به قتل رسيد، به 
شھال جاھد که متھم به قتل وی است، کبرا رحمانپور، سکينه 

نگاه کنيد تا ...  محمدی آشتيانی، سھيال قديری، عاطفه رجبی و 
 بدانی نسل کشی و انسان کشی يعنی چی؟ 

 

جمھوری اسالمی نه تنھا با تحميل عقب مانده ترين قوانين قرون 
وسطی بلکه با اشاعه جھل و خرافات  تعصب و مردساالری را 

آگاھانه با تحميل آپارتايد جنسی موقعيت .  به اوج رسانده است
. ويژه و تحت ستمی را به زنان در ايران تحميل نموده است

ھيچگاه و در ھيچ مقطع تاريخی ھيچ حکومتی اين چنين آشکار و 
تغيير .  ھدفمند برای پس راندن زنان خود را سازمان نداده است

اين وضع نه با جمع کردن امضا ميسر است و نه با خواب نما 
شدن آقا، نه رنگ سبزش مثمر ثمر است نه عبای مالی دگر 

برای يک زندگی انسانی، برای ھر تغيير بزرگ و .  انديش
بايد حکومت اسالمی را :  کوچک، فقط يک راه وجود دارد

بايد آپارتايد .  بايد اين طوق لعنت را برانداخت.  سرنگون کرد
آنوقت راه تغيير نه تنھا برای زنان بلکه .  اسالمی را ملغی کرد

اين ماشين زن ستيز و مملو .  برای ھمه جامعه ھموارتر خواھد شد
از خشونت تنھا با سيل يک انقالب اجتماعی برای برابری و 

  *.آزادی درھم خواھد شکست

گفتگو با پروين کابلی در باره   
روز مبارزه جھانی با خشونت 

 ...عليه زنان 
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!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

 
 شھال جاھد در آستانه اعدام

 !به اعتراض بلند شويم
 

طبق گزارشات رسيده، حکم اعدام شھال جاھد 
. سال زندان و شکنجه صادر شده است 9پس از 

سال از بھترين روزھای زندگی خود  9اين زن 
را در زندان مخوف رژيم اسالمی بسر برده 

تا کنون چندين بار رژيم جنايتکار اسالمی حکم اعدام او را صادر کرده .  است
. و دوباره در اثر اعتراضات بين المللی اين حکم را معلق اعالم کرده است

شھال جاھد که در شرايط بسيار سختی قرار دارد، برای رھايی از اين 
در نامه ای به الريجانی جالد خواستار تعيين  89شھريور  23وضعيت، روز 
او در اين نامه از الريجانی خواست که يا ايرادات پرونده او .  تکليف خود شد

  .را مورد بررسی قرار دھد يا حکم قصاص را صادر کند

 

شھال جاھد متھم به قتل الله سحرخيزان، ھمسر ناصر محمد خانی، مردی 
است که شھال با او رابطه داشته و به بنا به گفته ھايی با او عقد صيغه بسته 

شھال زير شکنجه و فشارھای روحی در مقطعی به اين قتل .  بوده است
اکنون ناصر .  اعتراف کرده بود، اما بعد از آن اين اعتراف را پس گرفت

 .محمد خانی با کمال وقاحت خواھان قصاص شھال جاھد شده است
 

سال است  31.  جمھوری اسالمی ايران يک ماشين تمام عيار آدمکشی است
بايد اين .  که بضرب شکنجه و سرکوب و اعدام بر قدرت تکيه داده است

جانيان را از اريکه قدرت به زير کشيد و بساط سرکوب و شکنجه و اعدام را 
موفق شد  2005سازمان آزادی زن در يک کارزار جھانی در نوامبر .  برچيد

اين موفقيت .  رژيم اسالمی را وادرا کند تا حکم اعدام شھال جاعد را لغو کند
پس از کارزار نجات ليال مافی، افسانه نوروزی و حاجيه اسماعيل وند از 
سنگسار نشان داد که يک کارزار جھانی در دفاع از حق زندگی، در دفاع از 
حقوق زن و حرمت انسان و يک مبارزه متحد و متشکل قادر است رژيم 

 .اسالمی را عقب نشاند
 

حتی اگر حکم .  با اين حال ما بخوبی می دانيم که اين کارزاھا پايان کار نيست
اعدام شھال جاھد، کبرا رحمانپور، سکينه محمدی و ھزاران زن اسير در 
چنگال اختاپوس مرگ و جنايت اسالمی لغو شود، اين کارزارھا بايد تا روز 

نبايد اجازه دھيم رژيم اسالمی در يک اقدام .  آزادی اين متھمين ادامه پيدا کند
مخفيانه به ھمان طريق که دالرا دارابی، فرزاد کمانگر، سھيال قديری، بھنود 
و ھزاران انسان ديگر را به قتل رساند، شھال و سکينه و ديگران را نيز اعدام 

بايد با قدرت به ميدان آمد و با اعتراضی پرشور عليه حکومت اسالمی و . کند
 .احکام اعدام در ايران صدای انسانيت و زندگی را رساتر ساخت

 

 

 زنده باد آزادی زنده باد برابری

 

 سازمان آزادی زن
 2010نوامبر   7

www.azadizan.net 
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کارشناسان جھانی، خشونت عليه 
زنان را در سه عرصه خشونت 
خانگی، خشونت اجتماعی و 
خشونت دولتی تعريف کرده، و 
قدرت برتر اقتصادی، سياسی و 
فرھنگی را در ھمه اين موارد از 
جمله علت اين خشونتھا ارزيابی 

صاحب نظران اجتماعی .  می کنند
بر اين نظر ھستند که با افزايش 
سطح آموزش و رفاه، از ميزان 
خشونت عليه زنان کاسته خواھد 
شد مشروط بر اينکه دولتھا نيز با 
تصويب قوانين سختگيرانه و 
مدرن خشونت عليه زنان را مھار 

بسياری از سازمانھا و .  کنند
احزاب پيشرو بر اين باور ھستند 
که رفع تبعيض جنسيتی و دستيابی 
به آزادی و برابری زن و مرد در 
زندگی سياسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرھنگی، ضامن رفع 
خشونت عليه زنان در ھمه موارد 

 .باال می باشد
 

در حال حاضر در بسياری از 
کشورھای دنيا زنان زير پيگرد، 
شکنجه، تجاوز، نقض عضو و 

اگر .  اعدام و سنگسار قرار دارند
چه کنوانسيون ژنو مصوبه ژوئيه 

به کسانيکه مجبور به ترک  1951
کشور خود می شوند، قول پناه 
جستن در کشوری ديگر را می 
دھد اما واقعيت در مورد زنان 
خشونت ديده و پناه جو چيز 

برای نمونه، ختنه .  ديگری است
زنان، قتل ناموسی، ازدواج 
اجباری و استثمار جنسی ميتواند 
داليلی کافی برای اخذ پناھندگی 
باشد ولی در حال حاضر بسياری 
از کشورھای جھان اين داليل را 

به ھمين دليل .  ناکافی می داند
بسياری از سازمانھای زنان و 
مدافع حقوق پناھندگی تالش می 
کنند که اين وضعيت را تغيير 

با اينکه زنان نيمی از .  دھند
جمعيت پناھجوی جھان را تشکيل 
می دھند تا به امروز در مورد 
زنان و پناھندگی کار پژوھشی و 

 

  

 خشونت عليه زنان 
 و حق پناھندگی

 
 شھال نوری 

علمی زيادی انجام نگرفته 
آمار نشان می دھد که .  است
درصد از پناھجويان  30فقط 

اين آمار .  در اروپا زن ھستند
نشانگر اوضاع اقتصادی 
نامناسب و عدم امکان تھيه پول 
الزم برای سفر و پناھنده شدن 
. زنان در مقايسه با مردان است

حتی در صورينکه زنان بتوانند 
خود را به کشورھای اروپايی 
برسانند، فرار از شرايط 
مذکور دليلی کافی برای اخذ 

 . پناھندگی محسوب نمی شود
 

داستان زندگى زنانی که به 
داليل مشکالت گوناگون از 
کشورھای تحت حکومت 
اسالمی فرار می کنند فقط به 
قتل ناموسی، خشونت خانگی و 
ازدواج اجباری خالصه نمی 

داستان زندگی ميليونھا .  شود
انسان است که به عنوان زن 
شايستگی يک زندگی شاد و 
مرفه و آزاد و برابر را در 
کشوری که با قوانين اسالم 
ارتجاعی اداره می شود، رسما 

زن فراری از   .و قانونا ندارند
رژيم اسالمی ايران و نھادھای 
منتج از آن انسانی دست دوم 

زنی که به دليل رابطه .  است
زنی .  جنسی سنگسار می شود

که حق حضانت فرزند خود را 
زنی که اعدام می شود .  ندارد

با اينکه خود قربانی تجاوز 
زنی که در فقر نگه .  است

زنی که برای .  داشته می شود
سير کردن شکم فرزندی به جا 
مانده از صيغه ای يک ساعته 

مجبور   -تن فروشی اسالمی  -
است ھر روز مجددا صيغه 

زنی که قربانی فرھنگ .  شود
کثيف و عقب افتاده اسالمی 

زنی که در بازار صنعت .  است
سکس قاچاق و مثل برده خريد 

زنی که .  و فروش می شود
بحران اقتصادی و بيکار 
سازی اول از ھمه دامن او را 
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 .  می گيرد
 

 سوئد و حق پناھندگی
طبق قانون اساسی سوئد که متضمن 
حقوق اوليه و اساسی شھروندان 
کشور می باشد بر لزوم رعايت 
حقوق بشر و تنظيم و تصميمات 

دولت .  پناھنده پذيری تاکيد شده است
اما از رعايت اين حقوق عدول کرده 
و شرايط سختی را بر پناھجويان 

سياست پناھنده .  تحميل می کند
پذيری اداره مھاجرت سوئد تا آنجا 
انسانی است که حق درخواست 
پناھندگی را فارغ از نوع ورود 
. متقاضی مورد پذيرش قرار ميدھد

اما رسيدگی به پرونده پناھجويان 

گاھا مغاير با قانون اساسی کشور 
ھم اکنون صدھا زن فراری .  است

از کشورھای اسالمزده ھم از حق 
تحصيل محرومند ھم از حق 

آنھا نيروی کار خود .  اجازه کار
را در باراز سياه به ارزانترين 

نوجوانان و .  قيمت می فروشند
کودکانشان اسير صنعت قاچاق 
انسان و مواد مخدر شده و ناپديد 

در اثر سالھا انتظار و .  می شوند
زندگی در شرايط بسيار سخت به 
انواع بيماريھای روانی مبتال می 

اين اتفاقات در يکی از .  شوند
پيشرفته ترين کشورھای جھان، 

 .سوئد، اتفاق می افتد
 

اگر مقاومت جبھه انسانيت و 
مدرنيسم و سوسياليسم نباشد زنان 
فراری از رژيم اسالمزده نه تنھا 
موفق به اخذ اقامت نميشوند بلکه 
در ھمين سوئد نيز وادارشان کنند 
که تن به قوانين شريعه اسالمی 

 *. دھند
 

 2010نوامبر  23

!اعدام نه  
دھھا زن و مرد و کودک در ايران زير حکم اعدام قرار 

. اعدامھای دسته جمعی مخفی در زندانھا ادامه دارد. دارند
اعدام قتل آگاھانه دولتی با نقشه ! عليه اعدام بپا خيزيم

جامعه اى که . مجازات اعدام بايد لغو کردد. قبلى است
.          اعدام ميکند براى زندگانش ھم ارزشى قائل نيست

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد
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وقتی ھر روزت را ھجوم اين ھمه 
اخبار سياه بگيرند، وقتی موسيقی 
دلخواھت برای آرامش تنھا 
سکوت باشد، ديگر نه روزت 
. روز است و نه آرامشت آرامش

جھان غمگينی ما را محاصره 
کرده، مثل جزيره ای شده ايم که 
امواج وحشی ھر لحظه به جانمان 
نقب درد می زنند و ما آن ھا را 

مثل .  از خودمان به دور می کنيم
شھروندان شھری شديم که اگرچه 
صبح را به لبخندی زورکی 
شروع ميکنند اما در نھايت 
غروب چيزی جز درد را به جان 
نمی گزينند و گزندی که خاصه 

ما بر خالف ھر .  اين جھان است
چه اقيانوس و بر عليه ھرچه که 
نبايد باشد و ھست از جزيره 
آزادی به جھان انديشيديم و امروز 
صدای بيدار فراخوانی به جھان 

 . شديم

 

چھار راه ھای :  نمای شھر شده
شلوغی که ماشين ھايش از بی 
بنزينی ترافيک مرگ ايجاد کرده 
اند و کودکان خيابانی اش از سر 
گشنگی و فقر گل به دست و 
کبريت در جيب به دنبال روزی 

روزی نه از آن روزی ھايی .  اند
در کاسه "  بابا خمينی"که 

پدرانشان گذاشت و نه روزھايی 
و اھل بيت و فقيه "  بابا خمينی"که 

اش به پدرانشان در اوين و 
روزی از !  خاوران حواله کرد، نه

جنس نان و آزادی و برابری، 
روزی از جنس ھمانی که 
مادرھايشان را به مبارزانی بدل 
کرد که برای  سير کردن گل 
شکفته ھايشان يخ حوض بشکنند 

را "  بابا خمينی"و شربت صلوات 
به زور شوکران سر نکشد تا به 

چشم !  فرزندش درس تالش دھد
اين بچه ای که در سر چھار راه 
دنبال روزيست عيار روزی را 

او مردی می شود که !  می شناسد
برای تحقق آمال ھايش فردا را در 
ميتينگ و مجادله و آکسيون 
خالصه می کند و يا زنی می شود 
که محيط شھر را به رينگ 

 

 صدای بيدار فراخوانی به جھان
 

 کوروش سميعی

مبارزه با سرکوب خواھرکان 
لچک به سر عفت لقب تبديل 

شعار می دھد که زن !   ميکند
آزادست و آزادانه می انديشد 
که تنھا يک شعار نباشد، فرياد 
می زند که کارگر برده نيست 
و حقش را می خواھد تا برده 
نباشد و حقش را به زور چھار 
تا سرمايه دار تازه به دوران 
رسيده قرآن به دست و شجره 
 ! نامچه صلواتی از دست ندھد

 

اين بچه ھا در ھمين چھار 
راھھاست که با ھم صحبت 
کردند، سر ھمين چھار راھھا 
بود که کشف  کردند می توانند 
چھار راه وليعصر را با فرياد 
مرگ بر خامنه ای به چھار 

حاال !  راه آزادی تبديل کنند
فکر کن روز به روز چھره 
شھر را بخواھند افسره تر کنند 
يا روز به روز جھانمان را غم 

مثال که ما خم به ابرو .  گين تر
می آوريم و يا از ياد اين بچه 
ھا می رود که قرار بود 

چه کنند  57پدرانشان با انقالب 
و چه شد؟ مثال اين بچه ھا 
يادشان می رود که در خيابان 
خسروی در امير آباد به دستور 

ی شھر را در "ندا"چه کسی 
گلويش گلوله چکاندند، يا 

و فرزاد  شيرين علم ھولی
کمانگر که روزی در کالس 
درسش آموختند بابا اگرچه آب 
دارد اما نان ندارد را چگونه 

 !از داری آويز کردند

  

ھمين ھا که از پدرانشان 
پرسيدند که چه کسانی دست 

ند و درنج مبارزشان را دزدي
چه باليی به سرشان در سياه 
چاله ھا آوردند تا نقب آزادی به 
جھان را فراموش کنند، شبھا 
در خواب رويای مسير ديده و 
در بيداری شاھراه به رھايی 

احمدی نژاد برايشان .  می زنند
دلقک سيرکی می شود که به 
شھرشان می آيد تا دو دو تا 
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چھار تا کند و برود و به بدرقه اش 
با زبان آزادی مرگ بر ديکتاتور 

 ! سر دھند

 

من قلم درشت می نويسم تا حسابم با 
قاتالن حکومت اسالمی برابر 
نباشد، آنھايی که پشت پرده نشسته 
اند و پرده دری می کنند و توطئه 
کھريزک می کنند، آنھايی که به 
جای عدالت حکم قتل صادره می 
کنند و در حوزه خالقيت، مادری را 
به سنگسار می برند، من برای آنھا 
می نويسم به رسمی که آينده ھمين 
بچه ھای خيابان است و ھمين 

 . جوانان حاضر در ميدان امروز

 

اگرچه امروز گسترش تورم، 
افزايش فقر، فشار بر تنگ کردن 
حقوق فردی و اجتماعی، تعرض به 
حقوق زنان، اخراج و تعويق 
پرداخت ھای کارگران، بيش از 
ھمه اين دوران سياه حکومت اينان 
حس می شود اما نقب اعتراض به 
سمت سياھه ھای اين سياه کاران 

نسلی که .  نيز در حال گسترش است
از تجاوز کتب درسی دينی مذھبی 
در مدارس و آموزشگاه ھا به 
باورھای مرتجع تن نمی دھد و با 
افق سکوالريسم پا به روز نوشت 
جھان می گذارد بديھيست که امروز 
نه در صحن امامک ھا و 
پيغمبرھای رمال و آيه باز و آيه 
فروش که در صحن و صحنه 
مبارزه پيشگام باشد، بديھيست که 
در پی رسيدن به آمال خود و ھدف 
بزرگ خود به دنبال مقصودی باشد 
و مقصدی، که امروز بيش از ھمه 
دوران فعاليت ھای حزبی و 

راديکال را در نوبت اول حرکت  
قرار دھد و در صف با شکوه 
کمونيسم با دريچه ای از اتحاد و 

 . تشکل ھای کارگری حاضر شود

 

اين ھمه ھراسيست که جان اين 
حکومت اسالمی را به تھديد مرگ 
کشانده، نفسشان را بريده که امروز 
سوار بر ارابه ای نفس نفس زنان به 

ته دره ھدايت می شوند و چه با 
!  شکوه سرنگون خواھند شد

راھی که در طليعه خود و در 
تقويم آزادی انديشی اش وقايعی 
چون کشتارھای دھه شصت و 

 16خاوران را به خاطر دارد، 
تير را با آن ھمه کشته  18آذر و 

و زندانی سياسی سرخ نگه داشته 
را تا به ھمين  88و خرداد سال 

امروز به يادگار خون ندا ھا و 
ترانه موسوی ھا و سھراب ھا و 

تا به صبح ...  فرزاد کمانگر ھا و 
رھايی رستگار و مانا و استوار 
نگه داشته تا افقی که در روز 
اتحاد کارگران در فراخوان 
کمونيسم و حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری به جھان تيره و سياه 
سرمايه داری به بار و به باور 

 . برساند و ھميشگی کند

 

برای کودکان خيابانی نوشتم که 
فردا پرچم دار موج آزادی خواه و 
اين حزبند و برای جوانان و نسل 
پيشينی که اين افق را در آسمان و 
در فضای جامعه بيدارتر از 

بی .  ھميشه به جان نگه داشتند
ھراس از ھيچ نيرنگ مذھبی و 
رمالی و توحش سرمايه ای و 

 . اسالمی

 

مرگ بر مذھب، مرگ بر 
سرمايه، و مرگ بر جمھوری 

 *. اسالمی

 

!زنده باد انقالب کارگری  
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 اطالعيه خبری
 

 

خانه حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری در ھلند

 
واحد ھلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور تسھيل 
گردھمآيی اعضای حزب و دوستداران کمونيسم کارگری 

جلسه بعدی ما .  را در ھلند سازمان داده است"  خانه حزب"
در خانه حزب ادبيات و .  دسامبر خواھد بود 10روز جمعه 

شرکت برای عموم آزاد  .نشريات حزب در دسترس می باشد
 .است

 

 .دسامبر منتظر حضورتان ھستيم 10روز جمعه  
 

 16:30تا  13:30زمان از 
 Amsterdam 1013ZD:  مکان

Buurtcentrum de Horizon 50 - 
Zaandammerplein 

   
از سنترال استيشن   –برای استفاده از اتوبوس شھری آمستردام 

 :آمستردام ميتوانيد از اتوبوس زير استفاده کنيد

 

Stadsbus 48 
 richting Station Sloterdijk ؛

 Westerdokايستگاه 
 

بھتر است آدرس را به راننده نشان دھيد تا در ايستگاه مناسب 
کسانی .  دقيق پياده روی دارد 3از ايستگاه تا پاتوق .  پياده شويد

   1013ZDکه با ماشين خود ميايند ميتواند از کد پستی 
 . را وارد کنند 50استفاده نمايند و پالک 

 
جمال ارژنگ تماس  0627310932:  برای ھماھنگی با تلفن

 .حاصل نمائيد
 

 واحد ھلند –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 2010نوامبر  23
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 ساعته  ٢۴راديو 
 “ يک دنياى بھتر”

 

 :مشخصات راديو ماھواره اى يک دنياى بھتر

 

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 19279 

 

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 

 : اى ميل جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

 

برنامه حزب اتحاد کمونيسم “ صداى کمونيسم کارگرى”
به وقت تھران از کانال راديو  ٩کارگرى ھر شب ساعت 

 . يک دنياى بھتر پخش ميشود
 

صداى  ،صداى کارگران کمونيست ،“صداى کمونيسم کارگرى”به 
صداى متعھد به حقيقت و  ،برابرى طلبى زنان و نسل جديدو آزاديخواھى 

صداى مبارزه براى سرنگونى  ،مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى
جمھورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى گوش 

 . کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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مقاله آذر ماجدی در نقد حزب 
کومه له، تحت   -کمونيست ايران

کومه له و تالقی گرايش "عنوان 
اجتماعی، يک   -ھای سياسی 

با "  خصلت پايه ای و ھميشگی
چنان برخورد زشت و موھنی از 
جانب کومه له روبرو شد، که 
عليرغم آنکه در سال ھای اخير 
شاھد فرو ريزی استانداردھای 
متمدنانه در برخورد و نقد در 
ميان جنبش چپ بوده ايم، باز 

نوشته آذر .  بسيار متعجب شدم
ماجدی کامال سياسی و محترمانه 

آذر ماجدی کومه له را .  است
. مورد نقد سياسی قرار داده است

سه تن از کادرھای کومه له 
ظاھرا چشمان را بسته اند و دھان 
را با خشم و عصبانيت متعصبانه 

: بقول خودشان.  ای باز کرده اند
نميخواھند به محتوای نوشته "

. روشن است."  ايشان بپردازند
چون اگر به محتوای نقد می 
پرداختند، باالجبار مودب تر و 

 .سياسی تر می نوشتند
 

جالب اينجاست که يکی از 
نويسندگان اين ھجونامه ھا، خانم 
ثريا مرادی، تاکنون ھيچ اثر و 
آثاری از ايشان در وب سايت ھا 

باحتمال قوی اين .  ديده نشده بود
اولين نوشته منتشره توسط اين 
خانم است و در آن به فحاشی 
رکيک عليه کمونيست ھا پرداخته 

مايلم بدانم که ايشان تاکنون .  اند
مطلبی با اين لحن خطاب به 
ناسيوناليست ھای قومی نوشته 
اند؟ مايلم بدانم که ايشان که در 
برخورد به آذر ماجدی، يک 
کمونيست قديمی و برجسته و فعال 
سرشناس حقوق زن، دست در 
کيسه ادبيات کاله مخملی و شرق 
زده ضد زن می کند، تاکنون 
ناسيوناليسم و ناسيوناليست ھای 
کرد را در کردستان عراق برای 
سرکوب زنان، خشونت عليه 
زنان، و مثله کردن آنھا محکوم 
کرده است؟ مايلم بدانم که چنين 

 زن ستيزی شرق زده بجای بحث سياسی  
 

 در حاشيه ھجونامه ھای کادرھای کومه له
 

 شھال نوری

خشم و بد دھنی حاصل از آن 
ھيچگاه نسبت به ناسيوناليسم 
کرد در کردستان عراق بخاطر 
سرکوب کارگران و 
زحمتکشان و زنانی که تحت 
سلطه ناسيوناليسم کرد به 
سرنوشتی بدتر از سابق گرفتار 

 آمده اند، فوران زده است؟ 
 

برايم سخت است بپذيرم که 
فرھنگ اين جريان اين چنين 

بسياری بر .  سقوط کرده باشد
تغيير فرھنگ عقب مانده ضد 
زن در کومه له پس از پيوستن 
آن به جريان مارکسيسم انقالبی 

مبارزه عليه .  شھادت می دھند
عقب ماندگی، زن ستيزی و 
مردساالری و ناسيوناليسمی که 
در خدمت بازتوليد اين پديده ھا 
قرار داشت يکی از ارکان 
فعاليت حزب کمونيست ايران 

 .  در ده سال اول حياتش بود
 

برايم بسيار جای تاسف دارد 
که مشاھده کنم، عضو کميته 
مرکزی اين حزب اکنون با اين 
لحن عقبمانده با يک کمونيست 
. و مبارز قديمی صحبت کند

اين عين فرھنگ شرق زده 
است که جريانات چپ ايران را 
. نيز تحت تسلط خود دارد

بمحض اينکه نقدی که متوجه 
شان شده از جانب يک زن 
است، چارواداری ترين و نازل 
ترين فرھنگ شرق زده و 
مذھبی را بسوی منتقد روان 

کافی است جنسيت .  می کنند
منتقد مونث باشد تا اينھا ھر 
گونه فکل کراوات را باز کنند، 
صحبت ھايی که در دفاع از 
حقوق زن می زنند را از ياد 
ببرند، کاله مخملی بسر گذارند 
و بکوشند که منتقد را بخيال 
: خودشان سر جايش بنشانند

زن ھم مگر جرئت می کند، "
پا از گليم خود بيرون 

 !"بگذارد؟
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سيروان پرتونوری يکی ديگر از 
کادرھايی است که اين فرھنگ 
. لمپنی را بنمايش گذاشته است

آنچنان لحن اين نامه شنيع و نازل 
است که حتی نمی توان از آن نقل 

زن ستيزی عريان، عقب .  قول کرد
 –ماندگی فرھنگی ناسيوناليستی 

اسالمی اين نوشته بسيار زننده 
 . است

 
اما از البالی اين لحن موھن نکاتی 
را می شود تشخيص داد، ھمان 
فرھنگ عقب مانده ناسيوناليستی، 

مبنای نقد اين آقا "  خارج و داخل"
اما جالب اينجاست که اين .  است

آقايی که دارد زندگی در اروپا را به 
ريشخند می گيرد، قادر نيست آرزو 
و رويای خويش برای پرواز به 
اروپا و رفتن به پالژھای آنرا پنھان 

دم خروس از زير ژست .  کند
داخل کشوری و سر "مبارزاتی 

بعالوه، آنگونه .  بيرون می زند"  کوه
که از گفته ايشان می توان استنتاج 
کرد، تمام مبارزات ايشان در 
اردوگاه کومه له در کردستان عراق 

 "!حمام آفتاب گرفتن است"
 

اين اداھای پوپوليستی مبارزه در 
را "  سخت"و در شرايط "  داخل"

اين اداھا در ھمان زمان، .  تمام کنيد
پيش از جدايی کمونيسم کارگری، 

خوشبختانه تمام .  پاسخ گرفت
رھبری تان ھم يا ھميشه يا بخش 
عمده زندگی شان را در اروپا بسر 

زير سايه و حمايت مالی .  می برند
جالل طالبانی خوشنام دفتر و 
اردوگاه داشتن که اينھمه 

 . فخرفروشی الزم ندارد
 

يک نکته ديگر را نيز بايد يادآور 
بايد به اين مدافعين خشمگين بی .  شد

منطق سياسی اعالم کرد که 
" مام جالل"سازمانی که به 

بمناسبت دستيابی به پست رياست 
جمھوری عراق تبريک می گويد، 
حزبی که در مقابل رنج و درد، فقر 

و استثمار کارگران و مردم 
زحمتکش در کردستان عراق و 
تحت سلطه ناسيوناليسم کرد، 
ھمواره سکوت کرده است؛ حزبی 
که ھيچگاه ناسيوناليسم کرد را در 
سرکوب خشن و خونين زنان در 
کردستان عراق محکوم نکرده 
است؛ حزبی که تحت عنوان پوچ 

با ناسيوناليسم "  ديپلماسی"
سرکوبگر، دزد و فاسد مماشات 
می کند و برای دستيابی به 
امکانات مادی عليه تمام سرکوب 
و ستمی که بر مردم روا می 
دارند الم تا کام سخن به لب نمی 
آورد؛ مجاز نيست به مارکس و 

اين حزب .  کمونيسم ارجاع دھد
مدتھاست اصول آزاديخواھانه 
يک مبارزه کمونيستی را زير پا 

 . گذارده است
 

يکی از ھشدارھای جدی منصور 
حکمت به کومه له در آن زمان 
ھمين رابطه ناميمون و غير 
کمونيستی، ھمين مماشات با 
دولت عراق در آن زمان و دولت 
 . ناسيوناليست کرد پس از آن بود

 
کمونيسم کارگری در ميان مردم 
کردستان بسيار معتبر و عزيز 

اين شرايط سردرگمی و .  است
دلسردی که پس از مرگ منصور 
حکمت و اتفاقات ناگوار در حزب 
کمونيست کارگری پديد آمد، در 

توجه به .  حال زائل شدن است
منصور حکمت در شھرھای 

روی .  کردستان بسيار زياد است
آوری به حزب اتحاد کمونيسم 
. کارگری سريعا رو به رشد است

جنبش کمونيسم کارگری دارد در 
شھرھای کردستان زير پرچم 
مارکس و منصور حکمت متحد و 

 .منسجم می شود
 

 *** 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  


