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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 سياوش دانشور

 

 حکومت اسالمى 
 !رفتنى است

 

جدال سياسى در ايران به مرحله تعيين کننده اى رسيده                
نه فقط کشمکش هاى قديمى تر الينحل ماندند و                  .  است

بناگزير تشديد ميشوند بلکه فاکتورهاى جديد منطقه اى و           
جهانى شرايط را براى تعيين تکليف از هر سو شتاب                    

 . داده اند

 

اکثريت عظيم مردم جمهورى اسالمى نميخواهند و اين              
نخواستن همواره در اشکال گوناگون و در دوره هاى                   
مختلف از قيام هاى شهرى تا جنبش براى سرنگونى خود      

زمانى که حکومت اسالمى ديگر           .  را نشان داده است       
مانور بدهد و سياست         "  دو بال نظام     "نتوانست روى      

 ،حذف بجاى سياست جنگ و سازش به جلو رانده شد                   
. معلوم بود که در اين مسير انتخابهاى زيادى وجود ندارد         

اما تشديد اختالف در دورن حکومت انعکاسى از تشديد              
کوک کردن ساز          .  تخاصم مردم با حکومت بود                   

در باال  "  قانون اساسى "و  "  جامعه مدنى "و  "  اصالحات"
تنها تالشى براى سد بستن بر نخواستن در پائين و                            

اما وقتى خامنه ايها به           .  سياستى براى بقاى نظام بود          
 وقتى  ،خوشباورى خاتمى ها و موسويها گردن نگذاشتند         

حکومت اسالمى تنها راه بقا را زدن و کشتن دانست و                  
 شکافها بيش از پيش       ،حتى ناچار به جراحى درونى شد        

 . سر باز کرد

 

دنيا ديد که مردم در ايران به بهانه انتخابات به وسيعترين     
شکل وارد عمل شد و در فرصت کوتاهى کل موجوديت            

حکومت اسالمى را مورد هدف                

 

  ،سخنرانى در کنگره اول

 !راهی که بايد پيموده شود
 

 ٣صفحه  علی جوادی                                                

  ،سخنرانى در کنگره اول
 

 حزب و جنبش کمونيسم کارگری
 

 ٧صفحه آذر ماجدى                                                   
 

  مارس، روز جهانی زن8زنده باد 

شمارش معکوس برای گرفتن قدرت 
 !سياسی آغاز شد

 

 ١٢صفحه حامد محمدى                                                   

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

 مراسم يادبود رفقاى گردان شوان
 سخنرانى نسرين رمضانعلى

و " حزب کمونيست ايران"سکوت 
ناسيوناليسم کرد در مقابل جنايات حکومت 

  !کردستان عراق

 ١۴صفحه سيروان قادرى                                              

 کارگران  ، کارگران ايران خودرو،کارگران شرکت نفت و گاز دريا ساحل: در صفحات ديگر
 کمونيسم کارگرى و مسئله    ، کارگران دنياى هنر، کارگران لوله سازى سديد ،پتروشيمى تکسان

 تجارت سکس برده دارى  ،پدرام نوانديش  - جنبش زنان در خاورميانه     ،سياوش دانشور -زن
...                          و ،حامد محمدى - تحوالت کردستان و ناسيوناليسم کرد،شهال نورى-مدرن 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دنيا ديد که چگونه يک جناح        .  قرار داد 
با سالح گرم و گلوله و زندان و يک                  

و "  خشونت نکنيد "جناح با سالح سرد       
دفاع از قانون اساسى در صفى                            
استراتژيک عليه جنبش نفى حکومت            

دنيا ديد که آن جامعه        .  اسالمى ايستادند 
چگونه همه چيز     "  اسالمى"منتسب به     

تحميلى اش را زير     "  مقدسات"اسالم و    
سرکوب خشن حکومت         .  پا له کرد        

ظاهرا به اجتماعات و اعتراضات پايان       
داد اما هيچوقت نه مردم تسليم شدند و             
نه حکومت دوره بحران را پشت سر               

باالئى ها با قرق نظامى و                 .  گذاشت
سياست اعدام خود را سرپا نگهداشتند و       
پائينى ها در کمين بودند و رفع                             
محدوديتهاى عمل خويش را جستجو              

 . ميکردند

 

رويدادهاى کشورهاى خاورميانه و                
شمال آفريقا که فى الحال سوت پايان               
بسيارى از ديکتاتوريهاى سرمايه را              

 معادله سياست در     ،بصدا درآورده است  
خامنه ايها  .  ايران را نيز دگرگون کرد       

در سقوط مبارک و بن على و و                            
موقعيت رو بموت قذافى و عبداهللا                      

اصالح طلبان  .  صالح آينده خود را ديدند    
حکومتى که سياست شان شکست                      

 ،خورده بود و نيروهايشان تجزيه ميشد       
وضعيت جديد را بعنوان تنها شانس                 
قاپيدند و تالش کردند از ضعف                           

مردم .  حکومت به نفع خود استفاده کنند       
در ايران اما اميدوار شدند و با ديدن                 
تجارب و سنتهاى عمل انقالبى در                    
تالش براى رفع محدوديتهاى تالش                 

 ،بن على  "شعار   .  پيشين خود برآمدند     
مرگ "و    "   نوبت سيد على           ،مبارک

 بهمن   ٢۵در تظاهرات      "  برخامنه اى  
 . گوياترين بيان اين دگرگونى بود

 

 ميدانها و        ،ديروز چهارگوشه تهران       
محالت و خيابانها صحنه اعتراض و             

نه فقط حوزه هاى                .  درگيرى بود     
اعتراض در تهران وسعت يافت بلکه            

 ،جغرافياى اعتراض به شهرهاى رشت      
 ، اصفهان      ، تبريز      ، سبزوار      ،شيراز

از يکسو    .  بوشهر گسترش پيدا کرد           
حکومت به لشکر کشى و خشونت                    
وسيع قذافى گونه دست زد و صبح تا               
شب شليک کرد و گاز اشک آور پرت            

 

 

 ...حکومت اسالمى رفتنى است
 و از سوى ديگر اشتها براى نبرد با                            ،کرد

 دست انداختن شان و در جاهاى               ،سرکوبگران
خامنه اى   .  زيادى گوشمالى دادن شان ديده شد           

همه جا مورد هدف بود و صريحا اعالم شد وقت    
تقويت عنصر اميد به پيروزى و             !  رفتن است  

اراده براى درهم کوبيدن حکومت وسيعا موج               
 . حکومت اسالمى در پايان راه است. ميزند

 

در اين اوضاع تناقضات حکومت اسالمى تشديد         
خامنه اى براى نشان دادن قدرت                       .  ميشود

. حکومت سياست حمله را در دستور قرار ميدهد       
مجلس به صحنه شعار دادن مشتى اوباش عليه              

با يکدست حمله   .  پاره هاى تن نظام تبديل ميشود      
شعار و   .  ميکنند و با يکدست پس مى نشينند                

ميدهند و همزمان شايعه    "  اعدام بايد گردد  "تهديد  
در طيف  .  خودساخته دستگيرى را انکار ميکنند      

مغضوبين حکومتى بيش از هر زمان از اسالم و         
امام و دلبسته بودن به نظام اسالمى سخن گفته                

در عين حال شهامت بخرج داده اند که             .  ميشود
بدون مجوز تظاهرات کنند تا بتوانند اعتراض              
سرنگونى طلبانه را کنترل و بخيال باطل خود               

اين .  در چهارچوبهاى حکومتى مهار کنند                   
سمفونى وحشت کسانى است که ديگر کنترل بر           

اين نمايش مقدمه     .  اوضاع را از دست داده اند          
رفتن همه شان است و مردم اين را بسيار خوب             

 . درک ميکنند

 

وضعيت ديروز در تهران و تبريز و شيراز و                
رشت و اصفهان و تبريز و غيره آغازى بر                      
اعتراضات گسترده در مقياس ايران عليه                         

نه خامنه ايها نه موسويها     .  حکومت اسالمى است  
ترس مردم  .  کنترلى بر اين روند نخواهد داشت         

شمشير .  از سياست ارعاب حکومت ريخته است      
تهديد و  .  خونين اسالم ديگر کسى را نميترساند         

شکنجه و تجاوز و زندان ديگر ياراى مقابله با               
قانونگرائى .  عزم مردم براى سرنگونى نيست          

موسويها که فرضش حفظ حکومت و حفظ                       
واليت جناب خامنه اى است مثل تف سرباال                    

اين سياست کسانى را که با شعار خامنه              .  است
. اى بايد برود به خيابان آمده اند مجاب نميکند                

مردمى .  سياست در ايران شتاب گرفته است               
اميدوار در متن اوضاع متحول منطقه اى و                     
جهانى آمده اند که آخرين ميخ را بر تابوت اسالم          

حکومت اسالمى راه     .  سياسى در ايران بکوبند      
بن على ها و مبارک ها و              .  پس و پيش ندارد      

قذافى ها و عبداهللا صالح ها و خامنه ايها به                        
در ايران مطلقا مردم حکوت      .  گذشته تعلق دارند  

. خامنه ايها و جمهورى اسالمى را نميپذيرند                 
 . *حکومت اسالمى رفتنى است

١٩٢شماره   

 

کارگران صنايع نفت و گاز 
 شرکت دريا ساحل

  ماه دستمزد معوق3
 

 نفر  1000 هم اکنون بيش از         ،بنا به خبر دريافتى     
از کارگران شرکت دريا ساحل مستقر در عسلويه،          
گچساران و خارک دستمزدهای آذر و دی و بهمن             

 . ماه  را دريافت نکرده اند

 

حجم سنگين و فشردگی کار، زندگی شبانه روزی             
 دوری  ،در کمپهای بدون امکانات و غير بهداشتی          

از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و                            
 شرايط روحی و    ،گرسنگی و محروميت خانواده ها    

. روانی کارگران را به مرز انفجار رسانيده است              
سرمايه دار نو کيسه و مدير شرکت که از         "  اخوان"

 هر روز   ،پاسدار کميته چيهای آدمکش ديروز است      
جواب کارگران را يا با وعده های دروغ ميدهد يا              

کارفرماى پروژه های       !  با تهديد اخراج از کار           
شرکت دريا ساحل قرارگاه خاتم االنبيا سپاه                           

هم .  پاسداران حکومت اسالمی سرمايه داران است       
اکنون تعدادی از فرماندهان جنايتکار و دزد سپاه              
پاسداران در همدستی با اخوان و شرکايش از قبل              
استثمار وحشيانه کارگرانی که خانواده هايشان                  
حتی برای نان شب محتاجند به ثروتهای نجومی و            

 .سرگيجه آوری رسيده اند

 

 نفر کارگر     1000شرکت دريا ساحل با بيش از               
قراردادى با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و              

 هزار تومانی مجری پروژه های        300دستمزدهای  
البته تعدادی از       .  لوله کشی نفت و گاز ميباشد               

کارگران نيز در شرايط بدتری يعنی کار روز                      
 6ساعت کار کارگران از      .  مزدی مشغول به کارند    

دفتر مرکزی شرکت در        .   عصراست  6صبح تا      
 .خيابان تخت طاوس تهران ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠١١ مارس ١ – ١٣٨٩ اسفند ١٠

 

 ،آزادىزنده باد 
! رفاه،برابرى  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،دوست دارم که نگاه خودم                       
تصوير خودم را از موقعيت حزب      

 راهی که   ،اتحاد کمونيسم کارگری  
تاکنون آمده است و راهی را که              

 جايگاه ويژه ای که      ،بايد طی بکند  
تاکنون به خودش اختصاص داده          

 و موقعيت ويژه ای را که             ،است
اگر .   توضيح بدهم  ،بايد کسب بکند  

بخواهم خالصه صحبتم را بيان             
کنم بايد بگم که در دو محور                      

چه   -١:  دوست دارم صحبت کنم      
مسيری را تاکنون ما طی کرديم؟          
چه قله هايی را تاکنون فتح کرديم؟       
کجا قرار گرفته ايم؟ کجا ايستاده            

کجا بايد برويم؟ چگونه           -٢ايم؟   
بايد برويم؟ اين مسير را چگونه             
بايد طی کنيم؟ و در مسيری که                

 مسائل  ،بايد طی بکنيم با چه موانع     
و معضالتی مواجه و روبرو                   

اميدم اين است که اين     .  خواهيم بود 
کنگره بتواند اين ويژگی جايگاه            
کنونی حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگری را در جنبش کمونيسم              

 ،کارگری معاصر در اين دوره             
بعد از ضربات سهمگينی که اين           

 از جمله          ،جنبش خورده است         
مرگ نابهنگام منصور حکمت              
گرفته تا تجزيه و انشقاق در                      

 ،صفوف حزب کمونيست کارگری   
نمايندگی نشدن خط کمونيستی                

 و  ،منصور حکمت برای دوره ای     
به راست چرخيدن نيروهايی از            
اين جنبش را درک کند و جايگاه            
ويژه حزب اتحاد کمونيسم                         
کارگری و نقش و اهميت اين                   
تالشها و تالشهای آتی را درک              
کند و حساسيت و اهميت راهی را        
که بايد طی شود بتواند با عزم                  

 و يک     ، چشم انداز روشن       ،واحد
همدلی درک کند از اين کنگره با           

و .  اين مختصات بيرون برويم           
 به    ،خطابيه ای به طبقه کارگر             

قشر راديکال و سوسياليست طبقه        
 و کمونيستها داشته باشيم          ،کارگر

که چرا بايد به حزب اتحاد                          
چرا .  کمونيسم کارگری بپيوندند       

اين پرچم پرچمی است که ميتواند        
متضمن پيروزی کمونيسم و                    
کارگر در تحوالت سياسی ايران          

  ،مبحث اولويتها و چشم اندازها

 : از جايگاه ويژه تا موقعيت ويژه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 !راهی که بايد پيموده شود

 علی جوادی

و چرا ما بايد تبديل به             .  باشد
حزبی بشويم که حزب پرقدرت     

حزب .  کمونيسم کارگری باشد    
 ،اول کمونيسم کارگری باشد           

حزبی که نه تنها بخاطر                       
مصافهايی که تاکنون از سر             
گذرانده است بلکه بخاطر                   
موقعيت و مکانی که ميتواند و         
بايد در اپوزيسيون رژيم                     

 بايد به اين         ،اسالمی پيدا کند     
 .حزب پيوست

  

بسياری از شما از جدالها و                
تاريخی که منجر به شکل                   
گيری حزب اتحاد کمونيسم               

 مطلع      ،کارگری شده است           
ميدانيد که در مسير            .  هستيد

مرگ نابهنگام منصور حکمت      
و تالقی های فکری و سياسی           
که در درون حزب کمونيست          

 خطوط   ،کارگری شکل گرفت     
. سياسی متفاوتی سربلند کردند      

در ابتدا اين تصور ميرفت که          
 و  ، امکان ترميم  ،امکان اصالح 

قرار دادن اين گرايشات در               
راستای کمونيسم منصور                  

اما .  حکمت موجود است             
جدالهای اوليه بسرعت ثابت            
کرد که چنين ارزيابی ای                    

اولين جدالی که    .  درست نيست 
ما در آن حزب از سر گذرانديم       

 ،"رهبری فردی  "اين بود که         
کلمه "  رهبری فردی    "شايد     

 اما مساله به هر       ،درستی نباشد 
حال به اين صورت                                 
فورمولبندی شد که رهبری و          
ليدرشيپ فردی با توجه به                 

 بعد از    ،موقعيتی که پيدا ميکند     
 و با        ،مرگ منصور حکمت       

توجه به مختصات حزب                     
کمونيست کارگری که رهبری       
و آتوريته سياسی و نظری خود      

 باعث    ،را از دست داده بود            
شکنندگی و ايجاد خطوط                    
افتراق در صفوف اين حزب            
خواهد شد و حزب را تکه تکه         

و اين خود             .  خواهد کرد      
منصور حکمت بود که اين                

١٩٢شماره   

 ،واقعيت را پيش بينی کرده بود                  
 گفته بود که                ،هشدار داده بود          

رهبری "رهبری حزب را بايد به             
 و سعی کرد          ،منتقل کرد   "  جمعی

و .  رهبری جمعی را شکل دهد               
متاسفانه اولين مکانيسمی که بعد از         
مرگ منصور حکمت در آن حزب          
به کناری رفت خود نفس رهبری              

. جمعی بود که کنار گذاشته شد                   
جدال در صفوف حزب کمونيست            
کارگری بر سر مساله رهبری                    
فردی و موقعيت ليدرشيپ بود که             
زلزله سياسی ای را در آن حزب               

رهبری "ما با پرچم             .  شکل داد    
و تغيير رهبری فردی به           "  جمعی

 امری  ،رهبری جمعی شروع کرديم    
که خود منصور حکمت به روشنی          

 اما در    ،در باره آن هشدار داده بود        
امتداد جدالها بسرعت پی برديم که           

پی برديم که    .  اين ديگر کافی نيست     
مساله ديگر بر سر آرايش و ظرفی          
نيست که رهبری حزب را شکل                
ميدهد بلکه مساله بر سر خطی است       
که اين رهبری بر مبنای آن سازمان        

مساله اين  .  می يابد و به پيش ميرود      
بود که خط سياسی حاکم بر آن                     
حزب در امتداد اين تغيير وتحوالت        
ديگر خطی نبود که حتی اگر آرايش       
جمعی را بر آن حاکم ميکرديم ميشد        
از آن به عنوان يک خط و گرايش             

ديگر خطی نبود    .  کمونيستی نام برد   
که حزب کمونيست کارگری                       
منصور حکمت بر آن موازين و                
سياستها شکل گرفته و استوار شده           
بود و تا آن زمان راهی را پيموده               
بود و موقعيت ويژه ای در طبقه و             

نتيجتا بحث  .  جامعه کسب کرده بود     
ما هم متناظر با اين تغيير و تحوالت      
تحول پيدا کرد و بحث بر آن استوار        
شد که بايد خط کمونيستی کارگری          
منصور حکمت را احياء و                             
بازسازی و نمايندگی کرد و                          
کمونيست را بمثابه تحرک آنتی                 

 تحرک     ،کاپيتاليستی طبقه کارگر         
سازمانی و در برگيرنده گرايش                
راديکال سوسياليستی طبقه کارگر و      
روشنفکران انقالبی و کمونيست              
سازمان داد و به نيروی تعيين کننده         

 .اپوزيسيون تبديل کرد

و در اين جدال بسرعت روشن             
شد که نميتوان در ساختار و                     
شرايطی که رهبری آن زمان                 

 حميد    ،حزب کمونيست کارگری      
 ايجاد کرده    ،تقوايی و متحدين اش    

 اين تالش را برای پيشبرد                ،اند
خط کمونيستی منصور حکمت به       

 ما   ،و اجبارا و ناچارا      .  پيش برد  
مجبور شديم حزبی را که ساليان          
سال برای شکل گيری و قوام                  
بخشيدن و تحکيم آن و تثبيت                    
سنتهايش مانند بسياری ديگر از           
کادرهای آن حزب نقش حياتی ايفا      

 عليرغم ميل مان             ،کرده بوديم    
ترک کنيم و سنگر ديگری را                 

و اين سنگر را     .  بسازيم و بنا کنيم    
با .  از نقطه صفرشروع کرديم           
با .  دست خالی شروع کرديم              

کادرهای اندک تری شروع کرديم     
اما با کادرهايی شروع کرديم که          
روی خط کمونيسم کارگری                    
منصور حکمت ميخواستند آن               
سنت را نمايندگی کنند و به پيش            

 .ببرند

  

بسياری زمانی که ما اين اين                   
حرکت را آغاز کرديم به ما گفتند         
که بيشتر از شش ماه دوام نمی               

نوشته هايشان سياه روی        .  آورند
برايمان .  سفيد هنوز موجود است     
برايمان .  آرزوی شکست کردند       

آرزو کردند که از صحنه سياست        
گفتند که نميتوانند با      .  حذف شويم 

گفتند که       .  هم دوام بياورند             
رقابتهای فردی شان باالتر و                  
برجسته تر از اين است که بتوانند        

يک سازمان    
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياسی را شکل دهند و به آتوريته        
حزبشان گردن بگذارند و کارشان       

پاسخ اين تالشهای    .  را بجلو ببرند   
ضد کمونيستی فقط يک پراتيک           
کمونيستی ميتوانست باشد که                  
حقانيت امر ما و تالش ما را نشان         

پاسخ صرفا يک بحث نظری      .  دهد
يک پراتيک      .  در تقابل نبود           

و ما توانستيم اين       .  کمونيستی بود  
کار را انجام دهيم و از اين                          

 .آزمايش سربلند بيرون آمديم

 

امروز خوشحالم که اعالم کنيم               
تقريبا چهارسال از تشکيل حزب          
اتحاد کمونيسم کارگری ميگذرد و       
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
بمثابه يک نيروی سياسی جدی و         
تعيين کننده در صحنه اپوزيسيون        
کمونيستی رژيم اسالمی موجود           

يکی از نيروهای سياسی           .  است
بايد تبديل  .  مطرح اپوزيسيون است  

در .  به نيروی اول اپوزيسيون شد      
اين زمينه بايد بيشتر صحبت کنيم         
و اين کنگره بايد بر سر راه                        
رسيدن به اهدافش و مجموعه                  
تالشهايی را که در اين راستا بايد          

اين .   متمرکز شود          ،انجام داد     
کنگره بايد در اين زمينه که                       
چگونه حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری ميتواند به نيروی اول              

 ،کمونيست اپوزيسيون تبديل شود       
شايد برای ما که           .  صحبت کند   

نيروی سازمانی کمتری در خارج      
کشور هستيم اين تالش بصورت           
يک توهم و پديده ای غير واقعی            

در پاسخ به اين         .  جلوه گر شود     
عدم باورها دوست دارم به چند              

در اين دوران     .  فاکتور اشاره کنم    
جامعه تحوالت بزرگی را از سر          
گذرانده است و تحوالت بزرگ             

. بسياری را پيش رو داريم                        
تحوالتی که در طی آن همانطور          
که قبال گفته بوديم احزاب بزرگ          

 کوچک    ،ميتوانند دگرگون شوند       
شوند و احزاب کوچک ميتوانند             
بسرعت بزرگ شوند و                               
دگرگونيهای بسياری را از سر              

تحوالتی که ما طی آن         .  بگذرانند
ديديم که احزاب ديگر مدعی                    

 

 ...راهی که بايد پيموده شود 

کمونيسم کارگری يعنی حزب         
حزب "و            "  حکمتيست"

چگونه "  کمونيست کارگری     
تغييرات غير قابل تصوری را        
از سرگذراندند و چيز ديگری         

خطوط سياسی و                 .  شدند
مواضعی که اتخاذ کردند آنها          
را به جايی برد که حتی مکان           

. اجتماعی شان تغيير يافته است    
بطوريکه بازشناخت سيمای            

حزب کمونيست          "سياسی          
" خط حميد تقوايی      –کارگری   

از مواضع و سنتهای حزب               
کمونيست کارگری دوران                
منصور حکمت بسادگی ممکن      

از آن حزب که                     .  نيست
 ،پرچمدار انقالب کارگری بود     

تالش خودش را با سازماندهی       
و رهبری انقالب کارگری                 

 حزب ديگری     ،آغاز کرده بود    
 تبديل به حزبی شدند           ،ساختند

که برايشان هر تحولی انقالب         
است و حزبشان حزب انقالب         
علی العموم است و نه حزب              

از حزبی که     .  انقالب کارگری  
اعالم کرده بود که جنبش                    
کمونيسم کارگری جنبش آنتی         

 ،کاپيتاليستی طبقه کارگر است      
جنبشی متمايز از ساير                         
جنبشهای طبقات ديگر جامعه         

 و ما ميخواهيم اين جنبش      ،است
را سازمان دهيم و به قدرت               

 تبديل به نيرويی شدند       ،برسانيم
که اعالم کردند ما با رضا                   

با "  کشتی نميگيريم    "پهلوی     
 ،نداريم"  مشکلی"سبزها          

" همراه مردم "موسوی ميتواند    
باشد تا زمانيکه عليه خامنه ای        

کنار " ميتواند در     ،مقابله ميکند 
باشد و ما با اينها دشمنی      "  مردم
" همه با هم   "يعنی يک    .  نداريم

" همه با هم  "سياسی که در اين      
در گام اول تمام موازين                       
اصولی و پايه ای کمونيسم                 
کارگری بايد قربانی و فدا                   

بايد اين مبانی را زير            .  ميشد
خاک ميکردند برای اينکه                 
بتوانند به زائده جنبشهای ديگر       

 .دست راستی تبديل شوند

  

١٩٢شماره   
. هم به همچنين    "  حکمتيست"حزب   

سرنوشتی پيدا کرد که به تمامی اين         
جريان را از آن تاريخ و سنت                       
سياسی پيشين کامال مجزا و متفاوت       

تبديل به حزبی شد که کارش          .  کرد
. آغاز کرد "  منشور سرنگونی "را با   

منشوری که بر اساس آن می بايست        
با جريانات متفاوت اپوزيسيون                  

دست "  وحدت انقالبی "بورژوايی به   
ميخواستند با جريانات        .  پيدا بکند   

راست سلطنت طلب منشور                          
 و  ،سرنگونی شان را به پيش ببرند        

از سر بخت بد اين جريانات دست             
ديديم که   .  رد به سينه شان زده شد          

چگونه در پس تحوالت سياسی                   
جامعه دگرگون شدند بطوريکه در          
پس خيزش توده های مردم در سال          

 موضع گرفتند که ما در                           ٨٨
اين .  مبارزات مردم شرکت نميکنيم     

باز پس گيری رای     "مبارزات برای   
جنبش سرنگونی طلبی      .  است"  من

توده های مردم شکست خورده است      
و اين مردم به نيروی دعواهای                   
جناحهای رژيم اسالمی تبديل شده            
اند و هيچ پتانسيل و اراده و خواست        
انقالبی و آزاديخواهانه ای در                     

و نوعی   .  مبارزاتشان ديده نميشود     
سوسيال پاسيفيسم را تبليغ کردند و           
خودشان هم پرچمدار سياست                      
پاسيفيستی در اين دوران شدند که             

و ديديم که به چه سرنوشت            .  ديديم
. سياسی غم انگيزی دچار شدند                 

 در اعتراضات        ،بطوريکه امروز   
 اگر اعتراضات توده ای        ، بهمن ٢۵

شکل ميگيرد و دهها هزار نفر در             
شهرهای مختلف به خيابان ميريزند        

 اين  ،و به مقابله با رژيم بلند ميشوند       
جريان نميتواند به سرعت موضع            

شوخی نيست يک حزب     .  گيری کند 
سياسی که در رابطه با تغيير و                    
تحوالت قدرت سياسی در ايران                

 هدف خودش را      ،شکل گرفته است   
 ،کسب قدرت سياسی گذاشته است           

نميتواند در رابطه با تحوالت ايران         
موضع گيری کند و اطالعيه دهد که       

و بدتر از آن اگر به آن               .  چی شد  
حزب "جريان ديگر نگاه کنيد و                 

را ببينيد که        "  کمونيست کارگری   
رهبر سياسی اش ادعا کرده بود که          
ما نيروی اول سياسی اپوزيسيون             

 انقالب ايران يک انقالب               ،هستيم
سوسياليستی است که ما در راس آن        

 و بدون قيد و شرط پيروزی         ،هستيم
 و ای کاش           ،از آن ماست هست          

 کاشکی حقيقت را بيان       ،اينطور بود 
 امروز خفقان سياسی                  ،ميکردند

گرفته اند که حتی نميتواند حرفی               

. کال سرگيجه گرفته اند           .  بزنند
نميتوانند ادعايی ديگر بکنند مگر       
اينکه اعتراضاتی در جامعه بشود      
و اينها بتوانند سرشان را از زير           
لحاف بيرون بياورند و حرفی                

 دريغ از       ،اما حرفهايشان   .  بزنند
حرفها و سياستهايی که در زمان          

و اين  .  منصور حکمت زده ميشد     
صحنه ما را ميرساند به حزب                

 .اتحاد کمونيسم کارگری

   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
عليرغم جثه کوچکش در خارج           

 و ميخواهم تاکيد کنم که              ،کشور
اين جثه در جايی ديگر پديده ای            

 وارد مصافهايی         ،بزرگتر است   
سياسی ای شد که توانست در اين         

اشتباهات .  نبردها آبديده شود           
اشتباهاتی .  کوچک کم نداشتيم          

شايد بايد در جايی شکل          .  داشتيم
 شايد     ،ديگری موضع ميگرفتيم        

بايد در برخی مصافها بهتر عمل          
 شايد بايد پراتيک                     ،ميکرديم

بيشتری را سازمان ميداديم اما در       
کليت مسيری که تاکنون طی شده         
است می بينيم کاری که صورت           

می بينيم  .   عظيم است  ،گرفته است 
که توانستيم پرچم کمونيسم                       
منصور حکمت را که زمين افتاده       

و با جثه ناتوانمان       .  بود بلند کنيم    
اين کار را کرديم و اين بنظرم                 
يکی از افتخارات حزب اتحاد                

اگر همه  .  کمونيسم کارگری است   
ما فردا در اثر اصابت بمبی در              
اينجا نابود شويم تاريخی که در             
باره ما خواهند نوشت خواهند                
گفت کسانی بودند که بعد از                     
ضربات بزرگی که جنبش شان             
خورده بود توانستند جنبش شان            

پرچمشان .  را از زمين بلند کنند         
با اين    .  را برافراشته نگهداشتند      

پرچم به مصافهای جديد رفتند و           
توانستند در مصافهايی پيروز               

توانستند در اين         .  بيرون بيايند    
دوره پرتالطم انسجام سياسی ای         
از خود نشان دهند که شايسته                  
کمونيسم کارگری منصور حکمت     

ما در رابطه با جنبش                 .  است
 ،سرنگونی طلبانه توده های مردم     

در رابطه جنبش اصالح طلبی              
 در رابطه با جنبش     ،حکومتی سبز 

ناسيوناليسم پرو غربی مواضع و        
سياستهايی را پيش برديم که                    
شايسته کمونيسم منصور حکمت        

ما در رابطه با جريانات               .  بود
اصالح طلب   

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت کاری کرديم که بخش               
مهمی از اپوزيسيون از تلقی و نقد        

امروزه اگر دقت    .  ما استقبال کرد   
کنيم نظری که در قبال اين                          
جريانات تثبيت شده است موضع          

عين اين همين                        .  ماست
 اصالح طلبان                  ،موضعگيری

به عنوان جريانی از           .  حکومتی
حاکميت اسالمی که هدفشان سوار      
شدن بر اعتراضات سرنگونی               

 نقد    ،طلبانه توده های مردم بود            
شدند و اهدافشان در انظار جامعه         

 ما   ،در مصافی ديگر     .  افشاء شد  
در قبال جنگ اسرائيل و غزه                  
توانستيم مواضع سياسی روشنی          
را اتخاذ کنيم که ادامه سنت                        

هم .  کمونيسم کارگری بود                
جريانات ناسيوناليست پرو غربی       
را عميقا نقد کرديم و هم جريانات         

اسالمی را که يک رکن             –ملی   
سياستشان تخفيف به حماس و                 

ما از يک   .  تروريسم اسالمی است  
 موضع بشريت        ،موضع اصولی   

در .  مترقی اين مواضع را کوبيديم     
رابطه با تحوالت ايران و                           
چالشهای درون جنبش کارگری            

و اين   .  نيز چنين جايگاهی داشتيم      
حزب عليرغم کوچکی جثه اش             

 ، که اذعان ميکنم   ،در خارج کشور  
 در صفوف طبقه                ،در جامعه     

 با اتکاء به يک سياست              ،کارگر
کمونيستی و غير سکتاريستی                 
توانستيم جايگاه ويژه ای بخود                

بطوريکه زمانی   .  اختصاص دهيم  
که در ايران ناسيونال اعتراض             

 جمهوری اسالمی گفت کار            ،شد
جمهوری اسالمی نگفت    .  اينها بود 

حزب "که اين اعترضات کار                 
نگفت ".  کمونيست کارگری است     

و يا   "  حکمتيست"که کار حزب        
گفت کار  .  هر حزب ديگری است     

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
در دو زمان جمهوری               .  است

اسالمی به نقش اپوزيسيون چپ            
يکی در     :  اعتراف کرده است         

رابطه با اعتراضات دانشجويی            
بود و ديگری در زمينه                                 

و اشاره  .  اعتراضات کارگری بود  
کرد که اين جريان نه تنها در                    
اعتراضات ايران ناسيونال نقش           

 

 ...راهی که بايد پيموده شود 

داشته است بلکه در اعتراضات   
مراکز مهم صنعتی و کارگری       

. نقش دارند و دارند کار ميکنند      
اين مساله ای نبود که بتوان آن         

حتی سنديکای   .  را کتمان کرد    
. واحد هم اين مساله را نقل کرد      

ما در اين زمينه ميتوانيم اين              
افتخار را داشته باشيم که                     
بگوئيم که سنت سبک کاری             
کمونيسم کارگری را در                      
صفوف طبقه کارگر زنده                   

ميتوانيم بگيم که کجا و       .  کرديم
در کدام مرکز بزرگ صنعتی         
زمانی که برای افزايش                        
دستمزد اعتصاب ميشود و                

 زمانيکه سنت      ،پيروز ميشوند  
مجمع عمومی و شورايی را             

 و رهبران     ،پايه گذاری ميکنند    
اين سنت راديکال و شورائى با       
رهبرى حزب در تماس مستقيم      

و اين تالشها را عليرغم     .  هستند
جثه کوچکمان در خارج کشور      

ميخواهم از اين        .  انجام داديم   
صحبتها در ضمن نتيجه بگيرم      
که زمانی که ميخواهيم بزرگ        
شويم کجا و چگونه بايد بزرگ       

  .شويم

 

کنگره ما بايد بر اين مساله                 
وقوف پيدا کند که حزب اتحاد          
کمونيسم کارگری دارد جايگاه       
ويژه ای را در جامعه بخود                

جايگاهی که  .  اختصاص ميدهد 
جريان ما دارد اين است که                
نيرويی است که با پرچم                      
کمونيستی منصور حکمت به          

 و ميخواهد با     ،ميدان آمده است   
اين پرچم به مصاف رژيم                   

قرار نيست که      .  اسالمی برود  
اين پرچم و يا اين سياستها                   

اين .  برايش تابلو اعالنات باشد    
پرچم برايش زرورق و کاغذ           

پرچمی است که   .  کادويی نيست 
بايد با آن پراتيک کمونيستی را       

بايد با اين پرچم به     .  به پيش برد  
اين پرچم    .  نقد و جنگ رفت         

. ابزار کار و مبارزه است                  
. ابزار دکوراسيون نيست                  

بعالوه قرار نيست در جامعه            
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نيروی دومی برنده تحوالت سياسی       

قدرت سياسی به نيروی دوم و      .  شود
نيروی دوم و سوم قلع      .  سوم نميرسد 

فقط نيروی اول        .  و قمع ميشوند       
 . پيروز ميشود

  

و اين مساله ما را ميرساند به اين                
مساله که حال چه بايد بکنيم؟ چگونه       
بايد به جلو برويم؟ اگر اين ابزار و            
پرچم را داريم که قرار نيست با آن            
کار تزيينی بکنيم بلکه بايد با آن                  
کاری بزرگ و عظيم را سازمان              
دهيم به اين ميرسيم که حزب اتحاد           

حزب "کمونيسم کارگری بايد به               
به حزب به        "  سازمانده و رهبر       

حزب سازمانده جنبش راديکال                 
سوسياليستی طبقه کارگر و حزب            
رهبری کننده جنبش سرنگونی                   

. طلبانه توده های مردم تبديل شود            
ادعای بزرگی  .  ادعای بزرگی است   

اما برای کمونيسم کارگری          .  است
شايد برای ما    .  ادعای بزرگی نيست   

ادعای بزرگی باشد چرا که ضربات      
شايد به اين        .  سنگينی خورده ايم       

. خاطر افقهايمان کوچکتر شده است      
ولی اين راهی است که ما بايد طی            

 هيچ انتخاب   ،کنيم و هيچ راه ديگری    
ديگری غير از اين در مقابل                         

ما مخير نيستيم که       .  خودمان نداريم  
شايد .  انتخاب ديگری داشته باشيم         

بعضی از شما به تقدير باور نداشته          
 من اخيرا دارم به تقدير                      ،باشيد

به اين اعتبار که      !  اعتقاد پيدا ميکنم   
 نه ميتوانيم     ،نه ميتوانيم کوتاه بيائيم      

 نه ميتوانيم   ،مسيرمان را عوض کنيم  
چهار سال است    .  چيز ديگری شويم   

که در اين حزب اين راه را طی                   
 سال پيش از آن و              ١۶  ،کرده ايم  

 سال پيش از آن نيز اين               ٢۶شايد   
کار را انجام داده بوديم و ناچاريم              
که اين مسير را تا سرانجام آن طی            

و حزب اتحاد کمونيسم                   .  کنيم
کارگری بايد اين پرچم را به جلو               

بايد به حزب سياسی کارگران      .  ببرد
بايد در خارج کشور به       .  تبديل شود 

. نيروی اصلی سياسی تبديل شويم           
بايد واحدهای کشوری مان بسرعت       
شکل بگيرند و قدرت عمل                             

. اعتراضی از خود نشان دهند                    
. ساختمان حزبی مان بايد قوام بگيرد    
 ،سنت سياسی کمونيسم کارگری              

 اعتماد به     ،سنت احترام به يکديگر      
 جلب نظر و رای يکديگر          ،يکديگر

بايد در دستور همه جانبه ما قرار               
 دريافت مستمر      ،جلب نيرو  .  بگيرد

 پخش نشريات و ادبيات      ،کمک مالی 

. حزبی بايد در دستور قرار بگيرد     
باالتر از آن ما بايد در جامعه                   

شايد .  تبديل به نيروی اصلی شويم    
در خارج کشور در کوتاه مدت              
نتوانيم بخاطر ضرباتی که خورده      

. ايم به نيروی عظيمی تبديل شويم      
اما در جامعه ايران با چنين                      

راه .  محدوديتی مواجه نيستيم           
و .  پيشروی مان هموار است             

جايی که ما در درجه اول بايد                  
ما .  بزرگ شويم هر جايی نيست        

در درجه اول بايد در صفوف                 
قشر راديکال سوسياليست طبقه           

در جنبش    .  کارگر بزرگ شويم      
شورايی طبقه کارگر بايد بزرگ         

و اينجا آنجايی که است ما         .  شويم
بخاطر سبک کار و سنتمان از               
استقبال خوبی تاکنون برخوردار        

اينجا آنجايی است که           .  شده ايم   
فعالين ما با استقبال مواجه                         

اينجا آنجايی است که اگر     .  ميشوند
اعتصاب ميشود به سراغ      ....  در  

ما می آيند و ميگويند بگيم که                   
... اگر ميخواهند با        .  چکار کنيم  

مذاکره کنند از رهبری ما                          
ميپرسند که چکار کنيم و چگونه           

و تجربيات    .  جوابشان را بدهيم       
. بسياری از اين دست وجود دارد        

بخاطر .  خيلی جاها ما نگفتيم              
. مسائل امنيتی و سياسی نگفتيم             

بخاطر اينکه نخواستيم کارگر را         
. سپر بالی تبليغات خودمان بکنيم      

ولی اين کنگره جايی است که بايد        
حداقل شمايی از آن داشته باشد تا         
بداند که چه اتفاقاتی در اين حزب         

 تا اينکه تصوير              ،روی ميدهد    
روشنی از پيشروی آتی اش داشته      

حزب اتحاد کمونيسم               .  باشد
 در  ،کارگرى بايد در بخش معينی     

 بزرگ     ،مراکز صنعتی معينی         
اين حزب بايد بتواند مراکز       .  شود

کارگری مهمی را به تکان در                
اعتراضشان را سازماندهی    .  آورد

اين حزب بايد        .  و رهبری کند       
حزبی باشد که زمانيکه کارگر              
دست به ابراز وجود اجتماعی و           
سياسی ميزند بايد خودش را در            

سبک .  صفوف اين حزب ببيند          
کارش ذره ای از سکتاريسم نبايد         

خوشبختانه تاکنون به    .  درش باشد 
خاطر همين پراتيک بوده است که      

محافل .  توانسته است به جلو برود     
کارگری که خودشان را با ما                  

 ولی با ما هم مشورت و          ،نميدانند
با ما هم         .  هم پراتيک ميشوند        

صحبت ميشوند و خودشان را بما        
نزديک 

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خودشان را با ما هم     .  ميدانند
ميگويند اينها   .  طبقه ميدانند  

اينها .  از جنس ما هستند           
اونهايی هستند که کارگر             
کمونيست ميتواند بهشان             

و اين واقعيت         .  اتکا کند    
 .سياسی ما و آن جامعه است

  

رفقای عزيز وقت محدود           
 رفقايی ديگری قرار        ،است

است صبحت کنند و جوانب      
ديگر تاريخ و تالش حزب          
اتحاد کمونيسم کارگری را        

. مورد بررسی قرار دهند          
حزب .  من خالصه ميکنم       

اتحاد کمونيسم کارگری               
جايگاه ويژه ای در تاريخ            
کمونيسم کارگری بخود               

ای .  اختصاص داده است        
کاش منصور حکمت بود و       
ما ميتوانستيم در سايه اش           

االن نيست و تاريخ     .  بايستيم
در مقابل ما اين وظيفه را             
قرار داده است که آن                      
سايبان را برای ديگران               

و اين کنگره و     .  ايجاد بکنيم 
فعالين اش بايد آن چتری را        
درست کنند که ديگران                 
بتوانند در زير آن مبارزه            
کمونيستی و کارگری                    

. خودشان را به پيش ببرند          
افتخارشان به مبارزه                     
کمونيستی را در اين حزب        

راهی را که         .  دنبال کنند    
تاکنون آمده اند را در اين             

و بنظرم   .  حزب دنبال کنند    
کنگره بايد اين اعتماد به               
 .نفس اين راه را هموار کند

  

حزب اتحاد کمونيسم                      
کارگری جايگاه ويژه ای            

 حزب    ،تاکنون داشته است      
اتحاد کمونيسم کارگری بايد     
موقعيت ويژه سياسی معينی     

بايد اين  .  را بايد بدست آورد   
مسير را در اين کنگره                  

  *.ميخش را کوبيد

 

 

راهی که بايد 
 ...پيموده شود 
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کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سخنرانی در مبحث چشم انداز و          
کنگره اول حزب         -اولويت های   

 اتحاد کمونيسم کارگری

 

صحبت های من در اين کنگره،             
چه در زمينه الويت ها و چشم                  
اندازها، و چه در مبحث گزارش          
و سمينار حزبيت، همه روی يک         
نکته اساسی متمرکز است؛                       
ميخواهم روی مساله حزبيت،                
تحزب و قدرت گيری حزب                     

. يعنی معضل اساسی حزب   :  بکوبم
از اين رو ممکن است کمی                        

اما اين يک     .  تکراری بنظر رسد    
مساله اساسی است و تکرار در              
شرايطی باعث درک بهتر مساله          

رفقا علی  .  و جا افتادن آن می شود      
جوادی، سياوش دانشور و نسرين       
رمضانعلی در مورد نقاط قدرت           
حزب صحبت کردند، من ميخواهم     
بيشتر بر نقاط ضعف حزب                      
متمرکز شوم تا بتوانيم اين نقاط              

من .  ضعف را برطرف کنيم               
معموال بيشتر نيمه خالی ليوان را         

 .می بينم

 

درست است که اين اولين کنگره           
حزب ما است، اما اولين کنگره              
ای نيست که ما در آن شرکت                   

ما به جنبشی متعلقيم که       .  کرده ايم 
کنگره های متعددی برگزار کرده        

کنگره های بسيار باشکوه،       .  است
بطور نمونه کنگره سوم حزب                

ممکن است    .  کمونيست کارگری   
برخی رفقا در اين کنگره و                        
مقايسه آن با کنگره سوم دچار                 

من شخصا دچار    .  نوستالژی شوند 
اما در اينجا        .  نوستالژی ميشوم   

. قصد ايجاد افسوس در کسی ندارم     
بلکه با اين مقايسه ميخواهم                       
موقعيت حزب مان را توضيح                

 .دهم

 

زمانی که رفيق محمود احمدی در       
يک مصاحبه راديويی، با راديو            
يک دنيای بهتر، از من پرسيد که          

 حزب و جنبش کمونيسم کارگری
 پايان يک دوره -حزب و قدرت سياسی

 

 آذر ماجدی

کنگره اول حزب را چگونه              
برای من  :  می بينيد؟ پاسخ دادم    

اين کنگره جايگاه کنگره اول و      
سوم حزب کمونيست کارگری       

کنگره اول     .  را با هم دارد            
حزب کمونيست کارگری پس         

. از سقوط شوروی برگزار شد      
يک فاصله ای بود از زمان               

 1991تشکيل حزب در نوامبر      
. 1994تا کنگره اول در ژوئيه       

در اين کنگره منصور حکمت         
پايان "در سخنرانی افتتاحيه از      

اين .  صحبت کرد  "  يک دوره  
برمی گشت به حمالت     "  دوره"

سازمانيافته بورژوازی به                 
کمونيسم و مارکسيسم؛ پايان            
کمونيسم و پايان تاريخ را نويد        
داده بودند؛ مجسمه های                       
مارکس و لنين را پايين کشيده          
بودند؛ عربده های شادی از              

سر داده      "  مرگ کمونيسم     "
 .بودند

 

منصور حکمت اتفاقا درست           
در همين شرايطی که                             
بورژوازی اين چنين وحشيانه        
به دستاورد های طبقه کارگر و      
کمونيسم حمله می برد و                      
احزاب کمونيستی موجود به            

چپ و     "  دموکراتيک نوين    "
سبز و غيره تغيير نام می                     
دادند؛ در شرايطی که                            
بورژوازی فرد طلبی و ايزوله       
کردن انسان ها را در راس                
دستور خود قرار داده بود؛ در         
اوضاعی که کلمه طبقه و                    
مبارزه طبقاتی با ريشخند                   
روبرو می شد، پرچم کمونيسم       
کارگری را برافراشته کرد و           
حزب کمونيست کارگری را            

 .پايه گذاری نمود

  

اما در فاصله تشکيل حزب و            
کنگره حزب، منصور حکمت        
بر توسعه و فرموالسيون                    
مواضع کمونيستی حزب                    
تمرکز کرد و اجازه داد که آن           
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جو عربده کشی و الت بازی                         
آن طوفان ضد      .  بورژوازی بگذرد  

کمونيستی را پشت سر بگذاريم و              
آنگاه محصول اين تالش ها را درو          

پايان "در کنگره اول او از              .  کنيم
او گفت که   .  صحبت کرد "  يک دوره 

اکنون حزب بايد برای سازماندهی          
برنامه .  انقالب کارگری آماده شود       

يک دنيای بهتر را به کنگره ارائه             
کنگره اول  .  داد که به تصويب رسيد    

 کارگری با کنگره       تحزب کمونيس  
. های دوم و سوم بسيار متفاوت بود         

 .فضا تا حدودی مغشوش بود

سپس در کنگره سه سوت آمادگی              
برای خيز برداشتن برای قدرت                 

مباحث حزب و         .  سياسی را زد        
قدرت سياسی و حزب و جامعه را            
در کنگره دوم و پس از آن مطرح              

در سخنرانی افتتاحيه         .  کرده بود    
گفت که امسال نه سال خاتمی، نه               

بلکه سال حزب     ...  سال خامنه ای       
منصور .  کمونيست کارگری بود         

حکمت کوشيد که حزب را در آن              
کنگره برای دست بردن به قدرت             

 .سياسی آماده کند

 

برای من اين کنگره ای که االن در           
آن شرکت داريم، پيوندی است از              
کنگره اول و سوم آن حزب؛ يعنی             
از يک طرف پايان يک دوره است          

سياوش دانشور هم ديروز به اين             (
از طرف ديگر      )  مساله اشاره کرد    

حزبی است که بايد آماده قدرت                   
گيری شود و برای قدرت خيز                     

االن در ايران بايد رفت              .  بردارد
اگر در اين دوره             .  برای قدرت    

انقالب کارگری شکل نگيرد و                   
کمونيسم عروج نکند، دوباره آنچنان     
قتل عامی از کمونيست ها خواهند            

بقول .  کرد که آن سرش ناپيدا است         
منصور حکمت در اين جوامع، مثل        
ايران، کمونيسم نمی تواند قدرت               
دوم باشد، قدرت سوم باشد، يا بايد             

. نيروی اول بشود يا تمام می شود             
نمی توان مثل فرضا حزب ليبرال            

 .دمکرات در جامعه انگلستان بود

 

اين موقعيت برای من در اين                   
. کنگره بسيار برجسته است                   

جامعه ايران در شرايط بسيار                
خطيری قرار دارد؛ جامعه ايران        
شاهد يک خيزش ميليونی بوده              

 25است و بار ديگر در روز                  
بهمن شاهد بوديم که مردم پس از         
آنکه يک دوره کمی خود را عقب        
کشيدند تا تجديد قوا و آرايش                    
سازمانی کنند، اين بار بويژه با              
الهام گرفتن از وقايع خاورميانه و       
آفريقای شمالی به خيابان ها                     
آمدند؛  شعارها بسيار راديکال              
بود؛ از اصالح طلبی حکومتی             
خبر چندانی نبود و فضا قطب                

اوضاع طوری   .  بندی شده است     
راديکاليزه شده است که يک بخش 

: از سازمان اکثريت ميگويد                   
ساختار شکنی نکنيد يعنی چه؟ يا         
مخملباف در يک مصاحبه                       
تلويزيونی در کانال يک که علی          
جوادی هم در آن شرکت داشت،           
گفته ديگر بايد جواب خشونت را         

(با خشونت بدهيم      گويی يادشان   . 
رفته که خود اينها بودند که                       
ميگفتند مردم ساختار شکنی                   

در چنين   !)  خشونت نکنيد  !  نکنيد
 –شرايطی که اين جريانات ملی           

اسالمی پرو رژيم هم به اين                     
موضع سوق داده شده اند، در                 
چنين شرايط خطير و حساسی،             
ديگر مساله اين نيست که آيا رژيم       
اسالمی می افتد يا نه؟ اين رژيم             
رفتنی است؛ مساله اينست که                 
چگونه خواهد افتاد و کمونيسم               
 کارگری کجا قرار خواهد گرفت؟ 

 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آيا ممکن است که بتوانيم يک                   
دنيای بهتر را پياده کنيم؟ ممکن              
است يک شب با اين آرامش                      
بخوابيم که می دانيم ديگر بچه ای         
از گرسنگی نمی ميرد؟ ديگر بچه        
ای در خيابان ويالن نيست، دست         
فروشی نمی کند؟ ديگر يک زن يا        
يک مرد مجبور نيست تن فروشی       
کند تا زندگی خود و خانواده اش            
را تامين کند؟ مجبور نيست برای         
تسکين درد زندگی به مواد مخدر          
روی بياورد؟ ديگر زن تو سری           
خور نيست و مجبور نيست برای          
کوچکترين حقش مبارزه کند؟                
ميشود جامعه ای ساخت که ديگر         
در آن فقر نباشد، گرسنگی نباشد و   
آدمها از بيماری های قابل                          
پيشگيری جان نبازند؟ آيا ممکن            
است؟ اين سوال در مقابل ما قرار         

ما بايد برای پاسخ به اين              .  دارد
و اين يعنی               .  سوال برويم       

اين يعنی ما به يک            .  سوسياليسم
تا .  انقالب کارگری نياز داريم            

زمانی که سرمايه داری حاکم                  
است، دنيا بهمين شکل که هست            

 .باقی خواهد ماند
 

اگر تا ده سال پيش بورژوازی و            
ايدئولوگ هايش به کمونيسم می            
خنديدند، االن چه می توانند                       
بگويند؟ گرسنگی همه جا را                    
برداشته، اين گرسنگی تقصير               

و اينجاست  .  کيست؟ سرمايه داری  
که نقش حزب ما بشدت مهم می              

و از اين رو است که ميگويم       .  شود
کنگره اول ما هم کنگره اول و هم          
کنگره سوم حزب کمونيست                    

ما هم بايد پايان         .  کارگری است  
يک دوره را اعالم کنيم و هم بايد           
 .برای گرفتن قدرت خيز برداريم

  

اينجاست که بنظر من رشد ما                  
مثل يک بچه نه        .  ناموزون است  

ساله ای که بخاطر نبوغش دارد            
يعنی تا آنجا که به      .  ديپلم می گيرد  

مواضع سياسی، اصول                              
کمونيستی، راديکاليسم بر                         
ميگردد، من هيچ نقصی در کار            

اين حزب       .  حزب نمی بينم             

 حزب و 
 ...جنبش کمونيسم کارگری 

کمونيست کارگری منصور             
بگذاريد رک      .  حکمت است     

بگويم، ما اگر يک قطعنامه               
سياسی هم در اين کنگره                      

ما .  نداشتيم، من مشکلی نداشتم     
آنچنان گنجينه غنی تئوريک و        

منظورم فقط     (سياسی داريم          
ادبيات منصور حکمت نيست،       
همين چهار ساله حزب                         

از بيانيه و قطعنامه        )  خودمان
گرفته تا نقدهای سياسی عميق         
و تيز، به نشريه يک دنيای                 

تمام اينها يک     .  بهتر نگاه کنيد    
مجموعه ده جلدی از مواضع           
تئوريک و سياسی منسجم                  

ما از اين نظر کمبودی          .  است
ما در عمل طی اين              .  نداريم

چهار سال نشان داديم که ما               
هستيم که پرچم کمونيسم                      
کارگری منصور حکمت را             

خزعبالتی که    .  بلند کرده ايم      
پشت سر ما می گويند، ذره ای         

(اهميت ندارد   بطور مثال ما      . 
می گفتيم رهبری جمعی را در        
حزب جاری کنيم، کسی که دو        
دستی به صندلی ليدری چسبيده      
بود و يک حزب با عظمت را           
باين خاطر از هم پاشيد، می              
گفت اينها جاه طلب اند و                      
بخاطر مقام پرستی اين حرف         
ها را می زنند، بقيه صحبت              
هايشان نيز به همين اندازه                 

 ).مسخره و بی ربط است

 

اين کمپين های زشت و شنيع            
. ديگر کوچکترين تاثيری ندارد    
. عمرش به پايان رسيده است           

اکنون همه می دانند که حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری ادامه          
دهنده حزب منصور حکمت            
است؛ همه می دانند که حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری حزب        
کمونيستی واقعی و راديکال            
است؛ همه می دانند که آن                   
راديکاليسم افراطی که منصور     
حکمت از آن سخن می گفت              

منصور .  در اين حزب است         
: حکمت در کنگره دوم گفت             

معموال هر زمان کمونيست ها        

١٩٢شماره   
خواسته اند اجتماعی شوند، به                     
راست چرخيده اند؛ هنر ما اينست             

 .که راديکاليسم را توده ای کنيم

 

ما قرار نبود هر روز برويم در                   
پارلمان اروپا و البيسم را به محور          

نه، اين کار ما         .  کارمان بدل کنيم     
ما قرار بود، امر        .  قرار نبود باشد    

کارگر، امر انقالب کارگری، امر            
آزادی و برابری واقعی و نه حقوق          
بشری، امر رفاه همگانی را توده              

اکنون به سرنوشت حزب       .  ای کنيم  
اکس کمونيست کارگری نگاه کنيد،         

اما آن   .  دقيقا شاهد اين گفته است           
حزبی که کوشيده است راديکاليسم          
را توده ای کند و موفقيت های                      
چشمگيری نيز داشته است، حزب           

از .  اتحاد کمونيسم کارگری است          
اين نظر حزب ما کامال روی خط              
کمونيستی و منسجم فعاليت کرده              

از اين نظر نقصانی در                  .  است
 .کارش نيست

 

حزب ما دارای کادرهای با تجربه و       
کادرهايی .  قديمی کمونيست است        

سرشناس در جامعه با يک کوله بار        
از .  از تئوری و تجربه کمونيستی          

اين نظر نيز حزب ما کمبود چندانی         
کمبود اصلی ما در سايز و            .  ندارد

حزب بايد   .  توان حزبی مان است        
. حزب بايد قوی شود           .  رشد کند   

اين ضعف   .  حزب بايد بزرگ شود      
برای تثبيت حقانيت    .  اصلی ما است   

سياسی مان، برای تثبيت حقيقت                
کمونيستی راديکال اين حزب بايد            

ببينيد، حقيقت         .  قدرتمند شود        
اينطوری تثبيت نمی شود، که شما            
بگوييد و انتظار داشته باشيد يک               
روز آفتابی باالخره مردم به آن پی           

برای .  اين صوفی گری است    .  ببرند
تثبيت حقيقت بايد نيرو پشت آن                   

اين قدرت است که             .  بسيج کرد    
يکبار .  حقيقت را به تثبيت می رساند   

معضل اصلی  :  ديگر تکرار می کنم    
 .ما نيرو است

  

حزبی که ميخواهد قدرت را بگيرد          
حزبی .  با چند صد نيرو نمی تواند          

که می خواهد يک انقالب کارگری          
را سازمان دهد، حزبی که خيز                   
برداشته است برای قدرت بايد قوی         

در کنگره سوم می گفتيم کار          .  باشد
االن چه بايد         .  هرکولی ميخواهد    

بگوييم؟ کار چهار هرکول را الزم           

ولی تمام شيرينی بحث           !  دارد؟
. اينجاست که اين امکانپذير است        

ما خيال پرداز و            .  ما ميتوانيم   
 .خوش خيال نيستيم

  

در بخش های ديگر در مورد                  
صدمات سنگينی که به جنبش                 
کمونيسم کارگری، پس از مرگ          
منصور حکمت و انشعاب در                 
حزب ک ک وارد آمده صحبت              

کار ما بسيار پيچيده     .  خواهيم کرد 
ما در عين      .  و سخت شده است        

حالی که داريم بسمت هدف پيش           
ميرويم بايد بطور دائم اين                         

دائما .   صدمات را نيز خنثی کنيم      
بايد يک چشم به آينده داشته باشيم         

بايد بگويم  .  و يک چشم به گذشته      
که در اين عرصه موفقيت های             

اما .  بسيار چشمگيری داشته ايم        
اين شرايط تا حدودی فضايی                  
مشابه فضای ميان کنفرانس                    
کادرها و کنگره اول در حزب               
کمونيست کارگری را بما تحميل         

در شرايطی مجبور      .  کرده است  
بوديم چشمان را بر نواقصی                   
ببنديم تا بتوانيم ضربات بزرگتری     

نظم و ديسيپلين       .  را خنثی کنيم      
. پايين آمده، فعال بايد مدارا کرد            

حزبيت و تحزب ارج و قربش کم         
شده، فعال بايد مدارا کرد؛                          
آرمانخواهی صدمه خورده، بايد         

. کوشيد آنرا با صبر مرمت کرد           
ما در اين دوره مجبور بوديم که            
با عقبگردهای بسياری مدارا کنيم       
تا بتوانيم ضربات اساسی تر را             
جبران کنيم و پرچم کمونيسم                   
کارگری منصور حکمت را                    

 .برافراشته نگاه داريم

 

اما از اين پس ديگر اينها پذيرفته          
حزبيت محکم،        .  نخواهد شد       

احترام به حزبيت، حفظ و احترام         
به ديسيپلين حزبی، احترام به                  
آرمانخواهی کمونيستی همه اينها        
را بايد زنده کرد و مهر اش را بر          

از اين نظر   .  حزب و جنبش کوبيد    
اين کنگره برای ما پايان يک                   

اين کنگره بايد ميخ        .  دوره است  
حزبيت کمونيسم کارگری منصور    

کمونيسم .  حکمت را بکوبد               
کارگری منصور حکمت فقط                
تئوری، برنامه، مواضع و                       
سياست کمونيستی نبود، اصول           
سازمانی و حزبيت و تحزب                   

کمونيستی از   
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ارکان بسيار مهم کمونيسم                
 .کارگری است

  

بنظر من همانگونه که ما در           
احياء و ابقای بخش اول موفق        
بوديم، ميتوانيم حزبيت و                   
تحزب کمونيستی و اصول              
سبک کار کمونيستی و تمدن و      
فرهنگ باالی آنرا هم احياء و        

می توانيم، بشرط      .  ابقاء کنيم  
آنکه همه ما که در اين                          
باالترين مجمع حزبی جمع              
شده ايم، تعهد بدهيم که بعد از         
کنگره به اين امر مشغول                  

اکنون با توجه به      .  خواهيم شد 
شرايط بين المللی، شرايط                
سياسی و متحول منطقه و                 
اوضاع جامعه ايران يک                  
فرصت طاليی برای کمونيسم      

ما .  کارگری بوجود آمده است     
بايد تعهد بدهيم که خواهيم                 
رفت با تحکيم اصول حزبيت،      
با ساختن يک حزب قوی و              
جاری کردن ديسيپلين                         
کمونيستی، حزب اتحاد                      
کمونيسم کارگری را به حزب       
قوی سياسی کارگران تبديل            

حزبی که نه فقط     .  خواهيم کرد 
در ايران، بلکه در کل منطقه          
می تواند نقش تعيين کننده ايفاء   

دوران خطير و حساسی        .  کند
است اگر ما  اين کار را انجام          
ندهيم، هيچکس مشغول آن              

 . نخواهد شد
 

 .متشکرم

حزب و جنبش 
کمونيسم 

 ...کارگری 

 

 کارگران شرکت پترو تکسان عسلويه و ماهشهر
 يکماه دستمزد معوق

 

 روز از پايان ماه دستمزدهای بهمن ماه         8 بعلت کارشکنی عوامل کارفرما هم اکنون با گذشت            ،بنا به خبر دريافتى   
 .  نفر از  کارگران شرکت پترو تکسان پرداخت نشده است330بيش از 

 

مدير شرکت و همپالگيهای دزدش با جوابهای سر باال و امروز و فردا کارگران معترض را که                                  "  ابراهيمی"
بهانه ابراهيمی و همدستانش     .   خواستار دريافت فوری دستمزدهايشان هستند در ابهام و سرگردانی فرو برده اند                 

مرتب به کارگران وعده وعيد دروغ ميدهند و هر روز حسابهای بانکيشان                    .  کسری بودجه و بحران مالی است        
 .انباشته و انباشته تر ميشود

 

همين ابراهيمی بی وجدان با باال کشيدن دستمزدهای ما کارگران به ثروتهای                 :  يکی از کارگران معترض ميگفت     
 کلی وعده های پا درهوا و قول و قرار تحويل              ، اول صبح با هواپيما از تهران به اين جهنم می آيد              ،نجومی رسيده 

 6همين االن در ميان ما تعداد زيادی از کارگران بيش از            .  ما ميدهد و عصر دوباره با هواپيما به تهران بر ميگردد        
در اين گرما بدون غذا و بهداشت مناسب با زندگی در سوله ها و کمپهای                      .  ماه است خانواده هايشان را نديده اند         

خانواده هايمان هم در آن طرف       .   آخرش هم دستمزدهای ناچيزمان را نميدهند       ،کثيف از صبح تا شب جان می کنيم        
حکومت اسالمی  .  برای اجاره خانه و هزار بدبختی ديگر و برای زنده ماندن، برای نان شب به ما چشم دوخته اند                      

 .و آخوند و خدا هم مدافع دزدان گردن کلفتی چون ابراهيمی هستند
 

 300 کارگر قراردادی با قراردادهای يکطرفه و سفيد امضا و دستمزدهای                   330شرکت پترو تکسان با بيش از           
 عسلويه و دو سايت ديگر در        12 عصر  با يک سايت مستقر در فاز           6 صبح تا    7هزار تومانی و ساعت کاری از        

عوامل کارفرما هميشه دستمزدهای کارگران را با چندين ماه                .   مجری پروژه های نفت و گاز ميباشد             ،ماهشهر
 .دفتر مرکزی شرکت نيز در خيابان شيخ بهايی تهران ميباشد. تاخير و کارشکنی می پردازند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠١١ مارس ١ – ١٣٨٩ اسفند ١٠

١٩٢شماره   

 

  جنگ با حکومت نظامى،تهران
 

 نازنين اکبری
هزار نفر نيروی ضد شورش و      10بيش از   .  از صبح امروز سه شنبه تهران به حکومت نظامی کامل در آمده است             

در کنار همه ميادين، چهار       .  موتور سواران اوباش در گله های دهها و صدها نفری در همه جا جوالن می زنند                       
راهها دهها دستگاه خودرو ون پليس و اتوبوسهايی که نيروهای مزدور و اوباش سرکوبگر را به محل آورده اند                           

هزاران موتورسيکلت در دسته های صدها نفری در همه جا در کنار خيابانها پارک شده و اوباش و                   .  پارک شده اند  
 . پاسدارها و بسيجی ها در کنارش با هراس و وحشت با سپر و جوشن بطرز مسخره ای گارد گرفته اند

 

مردم و جوانان در دسته های       .  در بسياری از مراکز شعارهای مرگ بر ديکتاتور و ضد حکومتی به گوش ميرسد               
در همه جا از ميدان امام حسين       .  متعدد درگير جنگ و گريز خيابانی با مزدوران سرکوبگر حکومت اسالمی هستند  

 فردوسی، ميدان فلسطين، خيابان مطهری، ميدان        ، چهار راه طالقانی   ،تا ميدان آزادی، ميدان وليعصر، ميدان ونک       
 ميدان توحيد و در همه مراکز اصلی و حساس شهر مستقر شده اند و مردم و جوانان با                      ،رسالت، فلکه دو آرياشهر   

 . روحيه بسيار باال و عالی دسته دسته در همه جا جمع شده اند
 

هم اکنون ساعت   .  بنا به اخباری در ميدان فردوسی، وليعصر، فلسطين و رسالت کار به درگيری کشيده شده است                    
 . شب اين اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد30/7

 

 10/12/89  سه شنبه ،تهرا ن



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارس، روز جهانی زن فرا می                 8
 مارس در      8سالها است که         .  رسد

اذهان انسان آزاديخواه و برابری                
طلب نه تنها بعنوان روز رهايی زن،         
بلکه بعنوان روز آزادی و برابری              

بيش از   .  بشريت، تثبيت شده است        
يک قرن پيش جنبش کمونيستی                   
آزادی زن، اين روز را بعنوان روز            
جهانی زن، روزی که ستم عتيق و              
شرمناک جنسی توسط کليت جنبش           
آزاديخواهی و برابری طلبی به                     

. مصاف طلبيده می شود، ناميده شد          
اين روز در يادبود سرکوب مبارزه             
حق طلبانه زنان کارگر در نيويورک          
روز جهانی زن ناميده شد؛ روزی که        
جنبش آزادی زن و جنبش                                 
آزاديخواهی و برابری طلب نه فقط             
ايدئولوژی زن ستيز و قوانين ضد              
زن، بلکه پايه مادی اين ايدئولوژی           
و اين بربريت، يعنی نظام سرمايه               
داری را که ستمکشی عتيق جنسی            
را با نيازهای بقای خود تطابق داده            

 .است، به مصاف می طلبند

 

تداوم مبارزات جنبش آزادی زن                  
آنچنان قدرتی را در قرن بيست به                
نمايش گذاشت که روز جهانی                        
سوسياليستی زن در عمل توسط تمام       
جهان و جنبش های متنوع حقوق               
زن، حتی جرياناتی که کمونيسم و               
مارکسيسم را به نقد و سخره می                  
کشيدند، بعنوان روز جهانی زن                    

اکنون در چهار   .  برسميت شناخته شد  
 مارس گرامی داشته     8گوشه جهان،    

در بخش عمده جهان اين         .  می شود  
نظام های    .  يک روز ممنوع است          
 مارس را     8حاکم هر نوع ذکری از          
 مارس    8.  شديدا سرکوب می کنند         

برای ارتجاع حاکم، سقوط و                            
سرنگونی، برچيده شدن بساط                      
استثمار و ثروت اندوزی و قدرتشان        

اما جنبش آزادی     .  را تداعی می کند      
زن، جنبش سوسياليستی و                             
کمونيستی هر سال عليرغم                              
مخاطرات، اين روز را گرامی می                

 .دارند

 

 اکنون که بحرانی عميق نظام                        
سرمايه داری را در بر گرفته است؛           
اکنون که بيش از يک ميليارد انسان          
در گرسنگی مطلق دست و پا می                  
زنند؛ اکنون که حتی در مهد                             
دموکراسی بورژوايی ميليون ها نفر        

  مارس، روز جهانی زن8زنده باد 
 ! مارس عليه آپارتايد جنسی بميدان بياييد8

در مرز فقر و فالکت قرار دارند؛           
اکنون که جنبش های مذهبی و              
اسالم سياسی موجوديت و حق             
زنان را لگد مال کرده اند؛ اکنون          

نسبيت "که حاکمان دنيا به بهانه        
چشم بر سرکوب و            "  فرهنگی

لگدمال شدن حقوق ميليون ها زن      
بسته است؛ اکنون که اسالم                     
سياسی جامعه را زير حجاب سياه      
کشانده است و می کوشد آپارتايد         
جنسی را بعنوان نظم حاکم بر                 
زنان و جامعه تحميل کند،                          

 مارس هر   8ضرورت گراميداشت   
چه مبرم تر و ضروری تر در                  

 .مقابل ما قرار دارد

 

دنيا اکنون در برابر يکی از                      
متحول ترين و هيجان انگيزترين        
دوره های حيات بشريت قرار                 

 يک سال فراموش         2011.  دارد
مبارزات عليه       .  نشدنی است      

حمالت سرمايه در اروپا و سپس         
نظام های استبدادی که خفقان و           
اختناق، فقر و فالکت، استثمار              
وحشيانه، خرافه و عقب ماندگی          
فرهنگی و زن ستيزی عيان را              
پاس می دارند، يکی پس از                      
ديگری در خاورميانه و شمال               

. آفريقا به مصاف طلبيده شده اند        
 مارس، امسال يک روز                         8

 8.  فراموش نشدنی خواهد بود         
مارس را بايد به روز آزادی و                

. برابری تمام بشريت بدل کرد                
روزی که نه تنها حکومت های             
استبدادی و سرکوبگر، بلکه                 
نظامی که آنها پاسداری می کنند،        
خرافات ايدئولوژيکی که تحت نام       
مذهب و فرهنگ بر جامعه تحميل        
می کنند، بايد به مصاف طلبيده              

(2011 مارس      8.  شود  1389 (
بايد به روز همبستگی با مبارزات      
مردم زحمتکش و سرکوب شده           
منطقه در مصاف خطير و عظيمی      

 .که در مقابل دارند بدل شود

 

ايران اکنون سالها است که به                
کانون مبارزه قاطع و سازمان               
يافته عليه زن ستيزی و حاکميت         

. خرافات مذهبی بدل شده است              
جنبش آزادی زن در ايران آگاه              
است که تا زمانی که رژيم                          
اسالمی، اين رژيم قتل و کشتار،          
سرکوب و خفقان، فقر و فالکت،          

١٩٢شماره   

حجاب و آپارتايد جنسی، زن ستيزی و         
خفت، در قدرت است، زنان قادر                        
نخواهند بود ذره ای از حقوق خود را            

مردم برای     .  متحقق و تثبيت کنند             
سرنگونی اين رژيم به خيابان ها آمده          
اند، بايد متشکل شد، بايد حول امر                   

 . آزادی زن سازمان يافت

 

جنبش آزادی زن در ايران قوی است،          
به زير کشيدن جمهوری اسالمی، نه             
تنها مقدمات رهايی زنان در ايران را             
فراهم می کند، بلکه دريچه ای به روی         
آزادی برای تمام زنان منطقه که تحت           
اسالم و خرافات عتيق مذهبی و                         
فرهنگی دست و پا می زنند، باز می                

واقعيات و مبارزات مردم به جان          .  کند
آمده ای که عليه اختناق و سرکوب و             
عليه فقر و تبعيض بپا خاسته اند،                     
خرافات جان سخت حاکم را به مصاف           

 . طلبيده است

 

مردم منطقه دارند مرزهای تحميل شده        
ناسيوناليستی، قومی، مذهبی را به                
کنار می زنند و همبسته در کنار هم                  

. برای آزادی، برابری و رفاه می کنند           
مبارزه برای آزادی زن در راس اين               

جا دارد که به           .  مبارزات قرار دارد      
جمله ای تاريخی از مارکس اشاره                   

"کنيم معيار آزادی جامعه، معيار              : 
اين حقيقت را بايد       ."  آزادی زن است    

آزادی .   مارس به دنيا اعالم کنيم        8در  
بايد .  و برابری واقعی زنان امر ماست        

اين مبارزه را با تمام قدرت متشکل                 
چهره منطقه    .  کنيم و به پيش بريم             

يکی از    .  سريعا در حال تغيير است             
ارکان اصلی اين تحول بايد تحقق                      
آزادی و برابری زنان، زائل کردن                    
خرافات مذهبی و فرهنگی ضد زن،                
برقراری حقوق برابر برای زنان و                 
برقراری نظام های سکوالر بعنوان               
يک پيش شرط سياسی برابری زنان              

 .باشد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با تمام        
قوا برای آزادی بی قيد و شرط و                  
برابری کامل و واقعی زنان مبارزه            

برابری زن و مرد مکانی          .  می کند  
شامخ در برنامه و پالتفرم سياسی             

جنبش کمونيسم کارگری    .  حزب دارد 
طی تاريخ و اکنون در ايران                            
پيشاپيش مبارزه راديکال برای                   

حزب .  تحقق برابری زنان بوده است     
اتحاد کمونيسم کارگری زنان و                    
مردانی را که قلبشان برای برابری            
زن و مرد می طپد به سازماندهی                
تشکالت آزادی زن در گوشه و کنار         

حزب شما را     .  جامعه فرا می خواند      
دعوت می کند که به صفوف حزب              
اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد تا با       
هم، دست در دست هم و با سری                  
افراشته برای سرنگونی انقالبی                
رژيم اسالمی و برقراری يک دنيای          
بهتر، جامعه ای که آزادی، برابری           
و رفاه همگان، صرفنظر از جنسيت،       
نژاد، قوم، ملت، زبان و مذهب را               
تامين و تضمين می کند، مبارزه                  

 . کنيم

 

 !زنان و مردان آزاديخواه

 مارس عليه اين نظام زن                   8در    
ستيز، عليه آپارتايد جنسی، عليه               
ستم و سرکوب بر زنان به ميدان                 

رژيم اسالمی را بايد به زير           .  بياييد
جنبش آزادی زن يک گردان         .  کشيد

مهم و تعيين کننده جنبش سرنگونی        
مرگ بر اين     "با شعار     .  طلب است  

رژيم ضد زن     "،   "حکومت ضد زن    
حجاب "،   "نمی خوايم، نمی خوايم        

، "اسالمی نمی خوايم، نمی خوايم            
رژيم آپارتايد  "  ستم بر زن موقوف    "

 .جنسی اسالمی را به مصاف طلبيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2011اول مارس 

مرگ بر اين حکومت "
رژيم ضد "، "ضد زن

زن نمی خوايم، نمی 
حجاب "، "خوايم

اسالمی نمی خوايم، نمی 
ستم بر زن "، "خوايم

" موقوف  
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دنيا غرق  .  قرن بيست و يکم است     
ثروت و تکنولوژى پيشرفته و                
دستاورد علمى و توان غول آساى        

 اگر   ،دنياى امروز  .  انسانى است  
از عينک نظام بورژوائى و                      
دستگاه مافيائى مذهب و                              
مردساالرى نهادينه در آن                         

 با هر محاسبه اى       ،نگريسته نشود 
ميتواند دنيائى آزاد و مرفه و                     

. خوشبخت براى همگان باشد                 
ميتواند از فقر و فالکت و زن                   
ستيزى و جامعه ستيزى و مصائب   

 . گريبانگير بشر آزاد باشد
 

اما هنوز مردساالرى و خشونت           
عليه زن هزارها بار بيشتر از                 
طاعون و جزام و ايدز و                              
بيماريهاى اپيدميک و حتى جنگها       

منشا .  از بشريت قربانى ميگيرد        
 اين جان سختى        ،اين زن ستيزى    

 اين فرهنگ                          ،مردساالرى
ماچويستى کجاست؟ چرا ضديت         
با آزادى و حرمت زن بعنوان يک       
انسان برابر در تمام شئون                         

 عليرغم تفاوتهائى که            ،اجتماعى
در حقوق و موقعيت زنان در                   

 به       ،کشورهاى مختلف هست             
ل شده   يشناسنامه دنياى امروز تبد      

است و چرا اين فرهنگ منحط هر       
 روز بازتوليد ميشود؟

 

تاريخ مکتوب بشر با زن ستيزى          
به اين   .  و زن کشى عجين است          

اعتبار زن ستيزى و تبعيض                     
براساس جنسيت ويژگى سرمايه          

اما سرمايه دارى اين    .  دارى نيست 
ميراث نفرت انگيز تاريخ را                    
مطابق با نيازهاى بازار و سود              

. سرمايه نونوار کرده است                      
مصائب جامعه امروز ديگر                    
ميراث عهد بوق و دوران جهالت         
بشر نيست بلکه محصول نظام               

. سياسى و اقتصادى امروز است         
اگر هنوز زن کشى در دنياى                    
امروز الگوهاى قرون وسطى را         

 تنها بيانگر اين       ،بخاطر مى آورد    
واقعيت است که افکار و عقايد                
طبقه حاکم و نظام سرمايه دارى تا       
سطح افکار و فرهنگ قرون                    

 

 کمونيسم کارگرى و مسئله زن
 

 سياوش دانشور

در .  وسطى سقوط کرده است       
دنيائى که انفجار اطالعات آن         

تبديل "  دهکده اى جهانى  "را به   
 در هر گوشه اين          ،کرده است  

 بورژواها و ژنرال ها         ،دهکده
و مشتى سياستمدار نوکر و                
آخوند و سر عشيره و آدمکش          

علم و  .  حرفه اى خدائى ميکنند    
دانش و تکنولوژى و ثروت و          

 در دست     ،دستاوردهاى بشرى  
بورژوازى به وسيله اى براى         
عقب راندن بشريت به عهد                
جهالت و رواج مردساالرى و         
خودمحورى و زن ستيزى و            
خشونت عريان عليه ميلياردها       
نفر در خدمت منافع اقليت                   

 يعنى     ،بسيار بسيار ناچيزى         
 بدل شده           ،طبقه بورژوازى     

 .است
 

نه فقط ستمکشى زن و تبعيض        
 بلکه نفس         ،براساس جنسيت    

وجود هر نوع ستم و تبعيضى          
 رابطه        ،در دنياى امروز              

مستقيمى با منافع نظام سرمايه        
از .  دارى و طبقه حاکم دارد           

خانواده بعنوان يک نهاد                      
اقتصادى تا قلمرو توليد و                   

 ،مناسبات اجتماعى و قوانين           
موقعيت فرو دست زن وسيله           
اى براى کسب سود است و                
منافع طبقه اى را پاسدارى                 

ستمکشى زن يک رکن      .  ميکند
همين .  انباشت سرمايه است        

ضرورت بازتوليد بقاى تبعيض    
و نابرابرى و نگرش ضد زن           
و خشونت عليه زنان را                       

زن ستيزى      .  توضيح ميدهد     
مسئله اى صرفا فرهنگى و                

 مسئله   ،اخالقى واپسگرا نيست    
به .  اقتصادى و اجتماعى است      

منافع سلسله مراتب نابرابرى          
در جامعه در تمام سطوح                    
خدمت ميکند و دقيقا به همين            
اعتبار افکار و آرا و نگرش              
ضد زن ضرورى اند و توسط         
نقاره کشان فسيلى دستگاه                  
مذهب و ايدئولوژى متحجر              

" فرهنگ سازان     "بازار و            
مرتجع بورژوا بازتوليد                      

١٩٢شماره   

  .ميشوند
 

در اين دنياى تاريک است که ما                 
 ما زنان و        ،کارگران و کمونيستها     
 ما انسانهاى      ،مردان برابرى طلب     

 ٨ هنوز پرچم        ،فهيم و آزاد انديش       
آرزوى ما  .  مارس را در دست داريم    

اين نيست که تا جهان وجود دارد به         
خيابان بيائيم و از برابرى زن و                  

آرزوى ما اينست که    !  مرد دفاع کنيم  
 مارس       ٨ديگر جنگى براى                     

تبعيض براساس    .  ضرورى نباشد   
جنسيت مانند هر جهالت و عقب                 
ماندگى تاريخى ديگرى ور افتاده             

 مارس ميراث و سنت                  ٨.  باشد
کمونيسم کارگرى است و بحق بايد          

اما هدف اين        .  عزيز داشته شود       
جنبش نفى فورى نابرابرى و                       
تبعيض و نفى شرايطى است که                 
جامعه طبقاتى با تمام تضادها و                  
تناقضات و مصائبش زندگى بشر             
امروز و از جمله زنان را به                          
جهنمى روى زمين تبديل کرده                    

 مارس صرفا يک يادواره و   ٨.  است
از عقايد پيشرو و       "  تکريم"مراسم   

 بلکه   ،آرمانهاى آزاديخواهانه نيست    
جبهه اى قديمى در جنگ عليه                     
تبعيض و تحجر و نابرابرى است و         
بايد مادام که ذره اى از تبعيض                   
براساس جنسيت برجاست پرچم آن        

 .برافراشته باشد

 

مسئله زن در ايران اما به نفى                       
حاکميت آپارتايد جنسى و قوانين               

. ضد زن اسالمى محدود نميشود              
مسئله زن در ايران يک گوشه جدال       
بين المللى و تعيين کننده با اسالم                 

اين تفاوتى است    .  سياسى نيز هست   
که براى مثال در سه دهه پيش در              

. معادالت استراتژيک جهانى نبود          
 حاکميت قوانين   ، حجاب ،زن ستيزى 

 از ارکانهاى مهم           ،آپارتايد جنسى   
ايدئولوژى جنبش اسالم سياسى                 

انقالب زنانه عليه اين                    .  است
وضعيت کمر جنبش اسالم سياسى           
را ميشکند و سرآغاز دوران نوينى         
از برابرى خواهى و آزاديخواهى             
سوسياليستى در منطقه و جهان را            

پيروزى بر حاکميت     .  باعث ميشود  

آپارتايد در ايران زنان را بعنوان         
يک آکتور مهم سياسى در                         
معادالت بين المللى و سوسياليسم        
را بعنوان پيشروترين جنبش                  

مقابل بشريتى     "  دهکده جهانى    "
ميگذارد که در جستجوى راهى            
براى برون رفت از کثافات                      

  .سرمايه دارى است

 

براى کمونيسم کارگرى جنبش              
آزادى زن جنبشى قائم بذات براى       

اگر .  نفى تبعيض و نابرابرى است    
براى بورژوازى فرودستى زن            

 ،يک رکن انباشت سرمايه است          
براى کمونيسم کارگرى آزادى             
زن يک رکن اساسى آزادى                     

بشريت کارگرى که    .  جامعه است 
براى آزادى جامعه برميخزد                  
ناچار است بعنوان بشريت آزاد از    
هر گونه تبعيض و نابرابرى                   
برخيزد و به همين اعتبار ناگزير        
است در تمام ابعاد ريشه هاى                  
تبعيض و نابرابرى و زمينه هاى         
اقتصادى و اجتماعى آن را درهم         

  .بکوبد

 

در کشورهاى اسالم زده که                     
آپارتايد جنسى يک رکن حاکميت        

 فرودستى زن   ،سرمايه دارى است  
ديگر از جنس نژاد پرستى و سلب   
هويت اجتماعى و انسانى نيمى از       

در کشورهائى که       .  جامعه است   
هويت انسانى اوليه نيمى از                     
جامعه رسما و قانونا برسميت                

 امر سوسياليسم و     ،شناخته نميشود 
کمونيسم کارگرى به امر اعاده              
شخصيت و حرمت حقوقى و                  

 *. مدنى انسانها گره ميخورد

   
اولين بار در ستون يادداشت                          

 مارس   ٣ در     ١۴١ شماره     ،سردبير
 . منتشر شد٢٠١٠

 



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تحوالت عظيم سياسی در              )  ١
خاورميانه و شمال آفريقا و باز               

 چشم    ،شدن مجدد قدرت سياسی         
هر ناظری که منافع خود را در              
دوام و بقاى وضع موجود می بيند        

. بشدت به سياهی کشانده است                
دولت ها در پى اعتراض مصمم           
ميليونى مردم محروم و منکوب            

. شده بسرعت واژگون ميشوند              
توده های عظيم مردم برای بزير          
کشيدن و تسخير قدرت سياسی بی        
صبرانه در انتظار پايان هر                      
سرنگونی، وجد و شعف خود را           
برای آغاز يک سرنگونی ديگر و        
در يک جغرافيای سياسی متفاوت       

هر تحول و           .  آغاز می کنند          
خصلت نيم بند و     "براندازی گويی   

جوانب ضعف و فقر تالش های             
اوليه خود را بی رحمانه به باد                 

هجدهم برومر  " (استهزا می گيرند  
اگر بعد از             ).  لوئى بناپارت      

تحوالت تونس، اعتراضات وسيع       
و مستمر مردم و اعتصابات                     
کارگرى، دولت حسنی مبارک را        

 اين بار در        ،وادار به تسليم کرد       
ليبی تصرف بخشی از قدرت                  
سياسی و پيشروی برای گرفتن              
سنگرهای متمادی را آغاز کرده           

مردم ليبی اين بار حاضر               .  اند
نشدند که بعد از سرنگونی دولت           
حسنی مبارک هيچ امتيازی به                
ارتش و نيروهای نظامی برای              
گرفتن امور بدهند و اين را از                  
جنبش سرنگونی در مصر                        

 . آموختند

 

عالوه بر خصلت انتقادی و            )  ٢
متکی کردن جنبش های سرنگونى     
طلبانه بر مکانيسم های انقالبی              

جنبشى   –تر، مشخصات سياسى        
دولتها و قدرتهاى مورد هجوم                

 باعث   ،انقالبى و ناهمگونى آنها        
می شود که تحوالت عظيم در اين         
دوران را ديگر نتوان بطور اخص     

 ،به جنبشهاى اسالم سياسی                      
 ،ناسيوناليسم پرو غربی                             

ناسيوناليسم متکی بر بورژوازی         
ديگر .  ضد امپرياليستی نسبت داد      

نمی توان به راحتی و با قاطعيت           

 

 !شمارش معکوس برای گرفتن قدرت سياسی آغاز شد
 

 حامد محمدى

تحوالت شگفت انگيز منطقه را     
به رشد يکی از جنبش های                

اگر دولت    .  فوق موسوم کرد      
پيش تر در قدرت در ليبی                   
متکی بر ناسيوناليسم ضد                   
امپرياليستی بود و جنبش                    
سرنگونی در ايران در تقابل با       

 در   ،اسالم سياسی قد علم کرد        
مصر و تونس نيز ناسيوناليسم        
پرو غربی را به چالش کشيد و        
اينک در کردستان عراق                    
فدراليسم پنتاگونی و متکی بر          
پوتين های کاخ سفيدی را در            
چالش با مدنيت جامعه قرار              

 .داده اند

 

اگر توده های مردم تحوالت             
منطقه را با درايت زير نظر             
دارند و نقاط ضعف هر يک را       
با تهاجمى گسترده پشت سر              

 طبعا جنبش های              ،ميگذارند
سياسی پيشتر در قدرت را در          
هر جفرافيای سياسی اجتماعا          
به نقد خواهند کشيد و                              
آلترناتيوهای بورژوايی به                
سادگى و در اشکال پيشين نمی       
توانند در جبهه اعاده اوضاع           

اگر .  موجود قد علم کند                   
ناسيوناليسم پرو غربی نوع              
مبارکى در مصر و اسالم                   

 به علت تقابل    ،سياسی در ايران  
طوالنى با منافع اکثريت مردم        
شانسی برای بقاء ندارند، به              
طريق اولى اين آلترناتيوها                
شانس زيادى برای قدرت                   
سياسی در ليبی نخواهند داشت       
و بالعکس چهارچوب سياسى و     
حکومتى کنونى ليبى در مصر       

. و ايران بى معنى است                        
تحوالت منطقه سوت پايان                
آلترناتيوهای فوق را بعنوان             
چهارچوبهاى قابل اتکا و براى      
دوره معين براى عبور از                  
بحران کنونى به صدا در آورده      

همين بحران و بى                 .  است
اعتبارى آلترناتيوها است که            
سياستمداران کاخ سفيد را                  
واداشته که سياست خريدن                
فرصت را دنبال کنند و برای           

١٩٢شماره   

پيدا کردن نيرويی تالش کنند که                 
حداقل بتواند موقتا پايه های نظم                

. موجود را در هر شکلی حفظ نمايد        
 بورژوازی در         ،برای اين هدف        

مقياس جهانی دست به هر جنايت و         
ميداندار شدن    .  سکوتی خواهد زد      

ارتش و حکومتهاى انتقالى نظامی          
 و تالش        ،به عنوان دولت موقت          

دولتهاى غربى براى صدمه نديدن           
ساختار اساسى نظام هاى کنونى از         

 دليلی بر اثبات اين              ،جمله ارتش   
 .ادعاست

 

در پس تضاد عميق کار و                    )  ٣
سرمايه و جنبش های ضد                               
کاپيتاليستی نشات گرفته از اين                   

 اگر قدرت سياسی به نفع                  ،تضاد
منافع حداکثری طبقه کارگر خاتمه          
نيابد و بورژوازی راه چاره ای                  
جزء رضايت دادن به حداقلی از                

 بنا بر     ،رفاه در منطقه نداشته باشد        
تناقضات بنيادى بحران ساختاری           
اقتصاد سياسی سرمايه داری، اين           
ثبات موقتی خواهد بود و سرمايه              
داری برای برون رفت از بحران             
چاره ای ندارد تا آهنگ استثمار                 

زيرا .  طبقه کارگر را افزايش دهد         
عقب نشينی در قبال طبقه کارگر و           
ناتوانی در عدم استثمار کارگران به       
معنای تعميق بحران اقتصادی و                
فروپاشی رويای بازگشت به ابعاد            
انباشت سرمايه در پيش از بحران            

اين وجهه از تناقض اوال به           .  است
معنی پايدار نبودن دولت های مبتنی       
بر مطالبات حداقلی برای پس زدن          

در ثانی به معنی    .  موج انقالبی است  
تعميق و پالريزه شدن جامعه برای          
قدرت سياسی به نفع يکی از طبقات         

لذا .  موجود در جامعه خواهد بود           
تحوالت فوق در منطقه آغازی بر            
يک دوره انقالبی خواهد بود و                    
سرنگونی ديکتاتوريهای سرمايه             
داری در منطقه ابتدای يک تحول             

 .عظيم اجتماعی را رقم خواهد زد

 

برخورد اين موج سرنگونی با          )  ۴
رژيم اسالمى در ايران اجتناب                   

يکی از رژيم هايی که       .  ناپذير است 

می بايست گريبان آن را توسط              
اين موج گرفت رژيم سياسی                  

ترس و    .  حاکم بر ايران است           
تقالی برچيده شدن بساط اسالم             
سياسی اردوهای جناح های                    
مختلف سرمايه داری در ايران را      
تکه پاره کرده است و تا رسيدن             
اين موج به ايران شاهد عميق تر          
شدن تضاد جناح های رژيم                      

گذشته از اردوی        .  خواهيم بود   
حاکم بر قدرت در ايران، اردوی         
اصالح طلبان دربارى برای بقاى       
نظام ديگر نمی تواند در                              
چهارچوب پيشين از موقعيت                 

هم اکنون   .  سياسی خود دفاع کند      
اين اردو تالش برای باز تعريف          
تحميلی حد نقطه عطف شکاف در      

. اين جناح را آغاز کرده است                
شکافی که قاعدتا از زير چشمان          
جنبش سرنگونی با دقت عبور               
خواهد کرد و آن را تبديل به                      
حداکثر ابزار ممکن برای                         
سرنگونی اسالم سياسی خواهد            

سياست از چاله پريدن و به         .  کرد
اردوی "چاه افتادن گريبان تمام            

روح .  را خواهد گرفت        "  سبز
سرنگونی بر فراز جناح های                 
بورژوازی در ايران در پرواز             

اين موج به مراتب بيش از        .  است
گذشته بر استراتژی و موضع                
گيری جناح خارج از قدرت                    

دفاع از     .  سنگينی خواهد کرد         
استراتژی های پيشين طبعا پرونده   
پروژه های سياه شان را برای                
بقاى نظام اسالمى به دود تبديل             
خواهد کرد، و تغيير استراتژی و         
اتخاذ سياست سرنگونی طلبی نيز      
چون به ابزاری برای درهم                     
شکستن اسالم سياسی و به پاشنه          
آشيل اصالح طلبان حکومتی                 

 .تبديل خواهد شد

 

جنبش سرنگونی در ايران            )  ۵
شرايط پيچيده  

١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنچه موقعيت  .  اى را پيش رو دارد    
جنبش سرنگونی اسالم سياسی در       
ايران را نسبت به ديگر کشورها           
در منطقه متمايز کرده است وجود       
جنبش کمونيسم کارگری و خيز             
اين جنبش برای قدرت سياسی                

آنچه که ميتواند خصلت             .  است
متمايزتری در پروسه سرنگونی         
اسالم سياسی در ايران بدهد کسب       
قدرت سياسی توسط جنبش                       

البته .  کمونيسم کارگری خواهد بود   
اين به معنای آمادگی کامل اين                
جنبش برای تسخير قدرت سياسی        
در لحظه کنونى نيست اما آنچه که        
پيروزی اين جنبش را بيش از                 
گذشته محتمل می کند بی                             

اصالح "آلترناتيوی و بی افقی               
ناسيوناليسم "و    "  طلبان حکومتی   

تجزيه جنبش   .  است"  پرو غربی  
ملى اسالمى بدليل راديکاليزه شدن     

 بويژه بدنبال         ،جنبش سرنگونى    
رويدادهاى منطقه و همينطور                
اجبار اين جنبش براى باز تعريف        

 تشديد خواهد شد و خفت اين        ،خود
منصور .  جريان را خواهد گرفت      

حکمت در مبحث آيا پيروزی                  
کمونيسم در ايران ممکن است در        

می "  اصالح طلبان حکومتی"قبال  
"نويسد فرض کنيد که وقتی اين         : 

جنبش تجزيه شد ديدگاههايشان نيز     
عوض می شود و سازمان های              
مختلف از آنها بيرون می آيد ولی          
به نظر من شانس شان را در                     

يعنی .  قدرت از دست می دهند            
تک تک  .  اينها ائتالفشان مهم است   

اما ".  هيچکدامشان مهم نيستند          
آنچه نسبت به ناسيوناليسم پرو                
غربی فرق کرده تغيير موضع               
استراتژيکشان در قبال سياست             

ناسيوناليسم .  سرنگونی طلبی بود     
پرو غربی به دليل نداشتن                          
استراتژی روشن، خود را به                   

اصالح طلبان   "بخشی از جنبش         
تبديل کرد و اين تغيير        "  حکومتی

استراتژی باعث کاستن وزن                   

 

شمارش معکوس برای گرفتن قدرت 
 ...سياسی آغاز شد 

سياسی اين جريانات گشته                 
 .است

 

 ٢بنابر تجربه ديدن حوادث      )  ۶
سال اخير در ايران و بنابر                 
يک تحليل واقعی، جمهوری            
اسالمی نشان داد تا به آخر از           
قدرت و منافع سياسی اش دفاع       
خواهد کرد و اين به معنی                   
برچيدن بساط اسالم سياسی با         

. مکانيسم های انقالبی است             
شايد به جرات بتوان گفت                   
سناريوهای پنتاگونی، کودتا، و     
با هر سناريوی سياه ديگری             
نميتوان بساط اسالم سياسی را        

و بسته به       .  در ايران برچيد      
ظرفيتهای جنبش کمونيسم                 
کارگری، اين آلترناتيو بنا بر           
تعميق نقاط ضعف پرو غربی         
ها و پرو رژيمی ها شانس                  
بيشتری برای گرفتن قدرت              

حتی اگر جنبش      .  سياسی دارد  
اثباتی کمونيسم کارگری در اين     
پروسه نتواند پيش از ورود               
طبقه کارگر قدرت سياسی را          
به نفع خود تمام کند، بنا بر                  
مکانيسم طبقاتی سرنگونی               
جمهوری اسالمی، کمونيست         
های کارگری می توانند با                  
ايجاد قدرت دو گانه طى                      
پروسه اى تمام قدرت را به نفع       
جنبش کمونيسم کارگری تمام          

يک رکن تحقق اين                .  کنند
پروسه منوط به گرفتن ابتکار         
عمل توسط شوراهای محالت        
و شوراهای کارگری و گرفتن        
کارخانه ها با سياست کنترل             

اينک وقت آن     .  کارگری است  
رسيده که بسرعت ملزومات            
اين روند را ايجاد و شمارش             
معکوس را برای گرفتن قدرت      
سياسی آغاز کرد و بتوان يک         
دنيای بهتر را برای جامعه نويد    

  *.داد

١٩٢شماره   
 

 تجارت سکس، برده داری مدرن
 

 شهال نوری

 مارس روز جهانی زن، جنبش حقوق زن در سراسر جهان                   8در آستانه    
برای گراميداشت اين روز تدارک می بيند و همگان را به گراميداشت اين                

جنبش راديکال آزادی زن فعاالنه برای تغييرات بنيادی         .  روز فرامی خواند  
می کوشند پايه      .  در جامعه بمنظور رفع ستم بر زن مبارزه می کند                          

ستمکشی زن را توضيح دهند و صرفا به مبارزه برای برخی حقوق جزئی              
آنها بر ضرورت سرنگونی سرمايه داری برای دستيابی          .  قناعت نمی کنند  

به آزادی و برابری واقعی زن تاکيد می کنند؛ بر استثمار خشن زنان                              
کارگر در سراسر جهان، بر شرايط سخت و نابرابر کار و زيست آنها                          

 .انگشت می گذارند

 

در آستانه قرن بيست و     .  ستم و استثمار خشن زنان به همينجا ختم نمی شود          
يک، بردگی جنسی زنان توسط سودجويان و باندهای مافيايی ابعادی                           

بازار کاالی سکس تحت قوانين وحشيانه جنگل هر            .  وحشتناک يافته است   
اين کاال در مقياس      .  سال ميليون ها زن و کودک را به کام خود می کشد                  
توريسم برای سکس   .  جهانی ميلياردها دالر به جيب سرمايه جهانی ميريزد        

محل توزيع اين    .  به يک بازار جدی سودجويی و استثمار بدل شده است                 
، سالنهای رقص، هتل      "خانه های فحشا   "کاال ميکده ها، سالنهای ماساژ،          

اين زنان و کودکان که قربانی فقر و          .  های بين المللی و قمارخانه ها است        
فالکت و ناامنی ذاتی نظام سرمايه داری هستند، ضربه پذيرترين و بی                       

 . حقوق ترين بخش طبقه کارگر را تشکيل می دهند

  

بخش اعظم اين زنان و کودکان که به بازار پر رونق برده داری مدرن                         
اين .  کشيده شده اند، زير کنترل شديد دالالن بازار سکس قرار دارند                          

کنند تا باصطالح هزينه های مؤسسه های                   "  کار"بردگان بايد سالها          
. اينها هيچگاه از اين بردگی رهايی نمی يابند                 .  مربوطه را تسويه کنند       

بسياری در عنفوان جوانی، از بيماری، اعتياد، خشونت های وحشيانه،                     
در .  افسردگی که ناشی از وضعيت برده وار شان است، جان می بازند                      

کشورهايی که تن فروشی قانونی است، اين اسيران دالالن سود پرست، در             
هراس از پليس بخاطر وضعيت مهاجرت غير قانونی حتی از کمک های                 

 . بهداشتی و درمانی که تن فروشان ديگر برخوردارند، محروم هستند

  

بايد با تمام دالالن سکس و       .  بايد اين نظام برده داری نوين را متالشی کرد          
باندهای مافيايی که زنان و کودکان را به اسارت می کشند به قاطعانه ترين               

بايد تن فروشی غير جنايی شود و دولت ها کمک های                 .  شکل مقابله شود   
تن .  مالی، اجتماعی و آموزشی و حقوقی در اختيار اين قربانيان قرار دهند             

فروشان بايد از کمک و پشتيبانی دولتی برخوردار شوند و دالالن و                              
سودجويانی که اين انسان های بی پناه را به اسارت و استثمار می کشند                       

بايد با سرنگونی سرمايه داری پايه            .  مورد مجازات قانونی قرار گيرند         
 . مادی عرضه و تقاضای سکس در بازار را از ميان برد
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١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراضات بر حق مردم کردستان      
عراق عليه فقر و فساد موج                       
وسيعی از حمايت اردوى                           
آزاديخواهى را دامن زده و متقابال       
اعمال جنايتکارانه ارازل و اوباش     
حکومت حريم کردستان در کشتار      
و سرکوب معترضين موجى از             
نفرت و همزمان آگاهى روشن تر        
در باره ماهيت ناسيوناليسم کرد را      

با گسترش اين      .  ببار آورده است    
 در  ،اعتراضات به شهرهاى عراق   

هفته اخير شاهد تظاهراتهای                   
بزرگى در کشورهای اروپائی               
عليه حکومت طالبانى و بارزانى         

 . و مالکى بوديم

 

اعتراضات مردم در کردستان               
عراق ادامه اعتراضات منطقه اى       
عليه حکومتهاى فاسد و ديکتاتور         

اين اعتراضات که بسرعت      .  است
شهرهاى عراق را در برگرفته              
ادامه مصر و تونس و ليبى است            
و هدفش را عقب راندن و پائين               
کشيدن طالبانى ها و بارزانى ها و        

و دقيقا  .  مالکى ها قرار داده است      
مانند سرکوبگران همه اين                        

 مانند قذافى و مبارک و          ،کشورها
 تفنگچى   ،بن على و عبدهللا صالح        

هاى بارزانى و طالبانى و مالکى          
به روى مردم گرسنه و فقر زده و          
معترض شليک کردند که بنا به              
اخبار تاکنون دهها نفر کشته و                

اين اعتراضات ادامه   .  زخمی شدند 
دارد و مردم خواستار برکناری             
حکومت جنايتکار و مرتجع حريم       

 . کردستان شده اند

 

نکته ای که در اين نوشته ميخواهم       
به آن بپردازم سکوت معنادار                 

(حزب کمونيست ايران    " از اين   " 
و کومله در مقابل کشتار   ) پس حکا 

مردم معترض کردستان عراق              
اين سکوت البته اتفاقی              .  است

نيست، کامال سياسی و آگاهانه                
جالب اين است که حتی يک      .  است

 ، يک موضعگيرى ساده     ،اطالعيه
و خبری جانبدار از اين تحوالت            

فقط در     .  هم منتشر نکرده اند            

 

 و ناسيوناليسم کرد" حزب کمونيست ايران"سکوت 
 !در مقابل جنايات حکومت کردستان عراق

 سيروان قادری

سايتشان اشاره بسيار کوچکی        
به چنين اعتراضاتی کرده اند          
که آنهم به گونه ای                                    

به نقل از         "اپورتونيستی و         
آن را منعکس        "  منابع ديگر   

اين در حالی است که     .  کرده اند 
صدای فرياد اعتراضات مردم       
و شليک رگبارهای مزدوران         
حکومت حريم کردستان به               
راحتی در مقر اين حزب در             

 ! سليمانيه شنيده ميشود

 

واقعيت چيست؟ آيا اين                         
اپورتونيسم مفرط و                                
خويشاوندی طبقاتی حکا با                
ناسيوناليسم کرد را ميتوان با            

ديپلوماسی و تنظيم روابط با          "
" حکومت حريم کردستان                 

توضيح داد؟ همگان پيام                      
تبريک ابراهيم عليزاده دبير            

پرزيدنت "اول حکا و کومله به      
بمناسبت "  جالل طالبانی          

رياست جمهوری موقت او در        
همان .  عراق را به ياد دارند           

زمان هم پرونده جنايات جالل         
طالبانی در کشتار و سرکوب           
آزاديخواهان بر کسی و ايشان         

همان جالل       .  پوشيده نبود      
طالبانى اى که سگ شکارى            

 متحد        ،ارتش آمريکا شد               
 دالل   ،جمهورى اسالمى است     

مذاکرات ناسيوناليستها با                   
 و      ،وزرات اطالعات است          

دستش به خون کمونيستهاى              
با اينحال  .  کردستان آلوده است   

ما امروز نيز شاهد سکوت                
سياسی اين جريان در قبال                 
کشتار مردم توسط رژيم                      

. بارزانى و طالبانی هستيم                
بسيار روشن است که اين                    
سکوت يک انتخاب سياسی              

ديپلوماسی و      "است که با                
قابل "  استراتژی حفظ مناسبات    

معناى روشن اين   .  توجيه نيست 
سياست احساس خويشاوندی           

و "  مام جالل "عميق طبقاتی با     
اتحاديه ميهنی و حزب                          

. دمکرات و ناسيوناليسم است         
معناى روشن اين سکوت دفاع       

١٩٢شماره   

جبونانه از حاکميت سرمايه داران و       
اين .  فرعونهاى کردستان است            

خويشاوندی طبقاتی، البته محدود به       
مواضع کنونی حکا نميشود بلکه               
سابقه طوالنی تری در تاريخ                       

منصور .  سياسی اين حزب دارد           
حکمت به درست منتقد اين سياست          
بود و قبل از بقدرت رسيدن طالبانى        
ها زير پوشش موشک هاى کروز و       
بمباران بغداد و ويرانى عراق راجع       

 . به آن هشدار داده بود

 

از رهبران وقت         (عبداهللا مهتدی         
در دهه نود ميالدی و در                 )  حکا

جريان مباحث رويدادهای کردستان      
 :عراق مينويسد

  

برقرارى رابطه کمابيش فشرده در      "
سطوح مختلف با اپوزيسيون کرد             

اتحاديه (ک    .ن.عراقى به ويژه ى          
، نوشتن نامه              )ميهنی کردستان      

رسمى به آنها در توضيح مواضع             
خودمان، ابراز همدردى و پشتيبانى       

. و نيز انتظارات و پيشنهاداتمان               
تالش براى پيدا کردن بيشترين                   
دوستان و بيشترين امکانات براى            

  "حال و آينده

 

و اين سياست، عين مواضع کنونی          
 -حکا در مقابل دولت بورژوا                      
 . ناسيوناليست کردستان عراق است

 

منصور حکمت در همان زمان، در        
پاسخ به مهتدى اينگونه به نقد                       
گرايش ناسيوناليستی درون حکا               
ميپردازد که تعريف روشنی از                  
ماهيت واقعی اينچنين مواضعی                

 :بدست ميدهد

 

اينجا معلوم ميشود که آنچه ما، يا            "
شبحى که در اين نوشته با آن پلميک        

دار ببينيم و                 ميشود، نبايد لکه          
 نه   ،حمايتمان را از آن دريغ کنيم             

مبارزه مردم، بلکه ناسيوناليسم و             
اى   ناسيوناليستى  -سازمانهاى بورژوا 

هستند که با يک چرخش قلم جاى         
اند و مستقل از اينکه         مردم نشسته 

چه ميگويند و چکار ميکنند                      
صاحب مادرزاد مبارزه مردم               

و صاحب عزادار مصائب     )  ملت(
درجه .  آنها محسوب ميشوند            

اى که در بند باال با                        نزديکى
اپوزيسيون کرد نشان داده ميشود        

که تازه اتحاديه ميهنى فقط با                 (
از بقيه سازمانها و       "  بويژه"يک   

خالف )  جرياناتش تفکيک شده        
تمام خودآگاهى در صفوف سنت          
کمونيستى در کردستان و گرمتر         

له حتى    از حمايتى است که کومه       
هنگامى که اين جريانات در جيب       
آمريکا هم نبودند از خودش نشان        

ها ظاهرا    بر مبناى اين نوشته   .  داده
کارنامه "  اپوزيسيون کرد عراقى  "

خود را در اين ماجرا بهبود                      
درست هنگامى که              .  بخشيده

سازمانهاى اپوزيسيون                               
ناسيوناليست کردستان تصوير             
خود را رسما به اونيتا نزديک                

اند و در فکر تقليد تجارب                کرده
جنبش کنتراها هستند، ما بايد                  
برايشان نامه بنويسيم، ابراز                   
پشتيبانى کنيم، انتظاراتمان را               
بگوييم، و در بين آنها دنبال                       

 "بيشترين دوستان بگرديم

 

 

 طالبانى و     ،امروز عبداهللا مهتدى    
 ، برادر بزرگ   ،بارزانى را استاد   

خطاب ميکند و دست     ...  رهبر و    
به سينه حاضر است براى ارتش         
آمريکا و اخيرا جنبش سبز                       

آن .  اسالمى هر کارى بکند                
يار .  پيشنهادات به اينجا ختم شدند      

ديگرش عمر ايلخانى حتى فراتر         
رفته و عليه اعتراض مردم و                 
براى حمايت از حکومت بارزانى      

معلوم نيست   .  اطالعيه داده است    
١۵صفحه فردا در                  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

صف بارزانى به کارگران                        
مگر اين   !  کردستان شليک نکنند     

جماعت قوم پرست به مخالفين               
سياسى شان در کنگره و                              
اردوگاهشان تير و چاقو نزدند؟             
وضع شاخه هاى متفرقه حزب               
دمکرات کردستان ايران هم                    

موضع همه برادران   .  روشن است 
کرد و ناسيوناليست که صبح تا              
شب مشغول ديد و بازديد و شام و          

 اينجا و     ،نهار دادن به همديگراند      
در اين واقعه با موضع ابراهيم               

. عليزاده و حکا هيچ فرقى ندارد           
اين سکوت هاى مشترک ناشى از       
منافع مشترک ملى و ناسيوناليستى     

آن تابلوى کمونيسم تحميلى       .  است
و آن نام معتبر کومله که با                          
سوسياليسم و دفاع از محرومان            

 امروز جعلى         ،عجين شده بود        
بودنش روشن شد و زبان                            
سخنگويان ناسيوناليست و                        
بورکراتش در مقابل لباس                         
شخصى ها و پاسدارهاى بارزانى       

. و طالبانى الل شده است                            
 ، چه چپ چه راست        ،ناسيوناليسم

فرقى که  .  هميشه همين بوده است     
هست اينست که قيام زحمتکشان           
در منطقه جاى بند بازى و مانور          
را از اينها گرفت و در اذهان                    
ميليونها نفر همانجا قرارشان داد          

کنار قاتلين کارگران و      :  که بودند 
 ! *مردم گرسنه

 

حزب کمونيست "سکوت 
و ناسيوناليسم کرد در " ايران

مقابل جنايات حکومت 
 ...کردستان عراق

 

 

  ،ايران خودرو 
 ! کار کارگران در ايام تعطيل موقوف

 

 در ايران خودرو مجددا کار                 ،بنا به خبر دريافتى         
پس از  .  اجبارى در تعطيالت از سر گرفته شده است            

حادثه ناگوار ماه پيش که راننده کاميونی بر اثر کار                   
زياد و خستگی مفرط در نيمه های شب کنترل کاميون            
از دستش خارج شد و منجر به قتل و زخمى شدن بيش              

 نفر از کارگران شريف و زحمتکش ايران                     10از   
 بالفاصله کارگران با اعتراض و                    ،خودرو گرديد   

و باندهای جنايت     "  نجم الدين  "اعتصاب کوبنده عليه        
 موفق شدند کارفرما      ،پيشه حکومتى در ايران خودرو       

. را مجبور به برچيدن کار اجبارى در ايام تعطيل کنند            
اما در اين روزها در بخشهائی از ايران خودرو از                     
جمله شرکت مهر کام پارس کار اجباری در روزهای             

 .جمعه را به کارگران دوباره تحميل نموده اند

 

عالوه بر اينکه کار اجباری در روزهای تعطيل رسمی         
جنايت سرمايه داران عليه کارگران و خانواده هايشان            

 برخی از عوامل کارفرما و کار چاق کن هاى                 ،است
کار در روزهای جمعه     :  حکومت به کارگران گفته اند      

ايراد شرعی ندارد ولی ما بايد سعی کنيم کار در                           
مضاف بر اين       !  روزهای ايام اهللا را تعطيل نمائيم              

 دستمزدهای کارگران در ايام تعطيل          ،وقاحت اسالمى 
 اخيرا در     ،را که قبال دوبله محاسبه و پرداخت ميشد              

بخشهائی از ايران خودرو منجمله مهر کام پارس مانند           
روزهای عادی و غير دوبله محاسبه و پرداخت                           

 هزار تومان هم      10به هر يک از کارگران          .  مينمايند
البته اين ترفند را     .  نقدی ميدهند !  بعنوان صدقه اسالمی  

برای ساکت نمودن کارگران پس از حادثه دردناک                   
مرگ کارگران در پيش گرفته اند و بقول کارگران اين            

 . سياست موذيانه موقتی و گذرا خواهد بود

 

 ساعته کاری در هفته، تعطيلی کار در تمام             6روز   5
ايام و تعطيل رسمی و سراسری، امنيت شغلی، دريافت         
بيمه بيکاری، دستمزدهای مکفی و افزايش اتومات آن            

 برخوردارى از بهداشت و آموزش و          ،با افزايش تورم   
درمان مجانی، حق تشکل و اعتصاب از جمله حقوق               
ابتدايی کارگران است که امروز در زير سم حکومت              

 . جانيان اسالمی لگد مال شده است

 

کارگران ايران خودرو بويژه بدنبال فاجعه اخير نبايد              
وقت آنست که   .  زير بار فشار و تعدى کارفرماها بروند       

را مجتمع صنعتى ايران خودرو              کارگران شوراى       
ايجاد و متحدانه وارد اعتصاب شوند و بر تحقق                           

 . خواستهاى ديرين خود پاى بفشارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠١١ مارس ١ – ١٣٨٩ اسفند ١٠
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 فوالد مبارکه اصفهان
 فريد دهقانى قربانى فشار کار شد

 

در فوالد مبارکه اصفهان مرتبا کارگران بدليل                    
فشار کارى دچار سکته قلبى ميشوند و فقدان بديهى          
ترين امکانات پزشکى در اين شرايط حساس جان            

 . کارگران را ميگيرد
 

 ساله و داراى يک فرزند       ٣۵  ،فريد دهقانى سامانى  
 کارگر متخصص در حاليکه در ارتفاع               ، ساله  ۵

سى مترى همراه همکارانش مشغول تعميرات                    
فريد دهقانى بدنبال    .   سکته قلبى کرد    ،ساليانه بودند 

اما بعلت نبود   .  سکته با تاخير با سبد پائين آورده شد  
وسائل انتقال در اين مرکز مهم و قديمى صنعتى با            

متاسفانه فريد  .  تاخير به بهدارى کارخانه منتقل شد       
در بهدارى کارخانه بازهم بدليل فقدان امکانات و              

بعد از   .  عدم رسيدگى فورى دچار سکته دوم شد             
سکته دوم فريد را به بيمارستان مبارکه منتقل                       

فريد بدليل فقدان امکانات در اين مرکز                .  ميکنند
بويژه بدنبال سکته دوم و نارسائى خونى ايجاد شده          

در اين شرايط تصميم            .  به حالت کوما ميرود           
ميگيرند او را با آمبوالنسى به بيمارستان اصفهان            

دقايقى از انتقال فريد نميگذرد که در             .  منتقل کنند  
 . مسير قلبش مى ايستد و جان ميسپارد

 

فريد دهقانى چهارمين کارگرى است که در اين                  
 ،مرکز طى مدت نسبتا کوتاهى بدليل فشار کار                   

 فقدان امنيت شغلى و ناچارى براى           ،استرس شديد 
 دچار سکته قلبى شده          ،انجام هر کار خطر ناکى         

فريد براى تهيه لقمه نانى و با هزار آرزو                 .  است
براى فرزند دلبندش وارد کارخانه شد اما به خانه               

فريد قربانى حرص و ولع سرمايه براى       .   برنگشت
قاتل او و کارگرانى که هر روز در        .  سود بيشتر شد 

چهار گوشه ايران به عناوين مختلف جان ميسپارند         
کسى جز سرمايه داران و حکومت اسالمى شان                

 . نيست
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت فريد                       
 به کارگران فوالد       ،دهقانى را همسر و بستگانش        

مبارکه و همکاران و دوستانش صميمانه تسليت                
براى جلوگيرى از مرگ فريدها بايد                    .  ميگويد

 پتروشيمى   ، ايران خودرو    ،کارگران فوالد مبارکه    
 کارگران در هر گوشه           ، صنايع گاز و نفت          ،ها

 ،ايران اعتراضى قدرتمند را براى امنيت شغلى                
 تامين امکانات ضرورى                ،امنيت محيط کار          

حزب از     .  بهداشتى و اوژانسى سازمان دهند                
کارگران فوالد مبارکه و صنايع مختلف در                            
اصفهان ميخواهد که در مراسم گراميداشت فريد               

 . دهقانى وسيعا شرکت کنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ فوريه ٢٧ - ١٣٨٩ اسفند ٨

! مردم آزاديخواه،کارگران  

زمان بزير کشيدن حکومت 
اسالمى سرمايه داران فرا رسيده 

محرومان و گرسنگان در . است
کشورهاى خاورميانه و شمال 

آفريقا تا قلب آمريکاى دمکراتيک 
و اروپا عليه فقر و فالکت و 

. ديکتاتورى سرمايه بپا خاسته اند
جمهورى اسالمى نبايد از اين 

متشکل . موج جان سالم بدر برد
شويد و بساط رژيم اسالمى را 

به حزب سياسى و ! جارو کنيد
 حزب اتحاد کمونيسم ،انقالبى تان

!کارگرى بپيونديد  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

لطفا توضيح بدهيد که چرا در      "...  
مقابل جنايات و زورگويى هاى             
اين احزاب عليه مردم ساکتيد؟                
چرا در برابر موج ترور زنان                
ساکتيد؟ چرا دستگيرى و سرکوب      
و گاه حتى قتل کارگران معترض         

کدام (و کمونيست ها                                      
توسط اين جماعات     !)  کمونيستها؟

را محکوم نميکنيد؟ چرا توقيف             
روزنامه کمونيستى بو پيشه وه را        
محکوم نميکنيد؟ چرا در برابر               

ى قتل رهبران کمونيست و       "فتوا"
" دولت خودى    "تائيد آن توسط            

ساکت نشسته ايد؟ در قاموس شما         
چه فرقى ميان سلمان رشدى و                
تسليمه نسرين با ريبوار احمد                  
هست که زبانتان را در حمايت از         
او در برابر ارتجاع هار اسالمى           
بريده است؟ چرا در برابر                          

" دولت خودى  "خوشخدمتى هاى      
براى رژيم ايران، که پاى آدمکش       
ها و تروريستهاى رژيم اسالمى           
را علنا به خيابان هاى سليمانيه و           
کوچه بااليى مقر خودتان هم باز           
کرده ساکتيد؟ چرا در شرايطى که       
حتى فروشندگان دوره گرد دهات        
کردستان هم اين احزاب را                        

خطاب نميکنند، شما مدام     "  دولت"
از اين و آن منبر به حکومت اينها          
مشروعيت ميدهيد، آنها را دولت          
و مسئول امور قلمداد ميکنيد، به            

سقط شده شان تعظيم          "  پارلمان"
ميکنيد، سر گردنه بگيرى قياده             

بدست "موقت لب مرز ترکيه را           
نام "  گرفتن کنترل گمرکات شمال     

رسيدگى به  "ميگذاريد و فراخوان     
به اينها ميدهيد؟ چرا     "  وضع مردم 

تصميم گرفته ايد در اين وانفساى          
سياسى در منطقه و در متن اين               
تحوالت تعيين کننده در تاريخ                 
کردستان و عراق، در نقش مطيع         
ترين، راضى ترين، مودب ترين         

" دولت"و خوشباورترين شهروند      
 -پا در هوا و سپرى شده طالبانى           

بارزانى ظاهر                                                    
يا انتخاب  "  ديپلوماسی("..."  شويد

 )سياسی؟ منصور حکمت
 

يک سر تحوالت خاورميانه و       )  ١

 

 

 تحوالت کردستان عراق خفت ناسيوناليست ها را گرفت
 

 حامد محمدی

شمال آفريقا به کردستان عراق       
احزاب عشيره ای      .  کشيده شد  

کردستان عراق به سردمداری       
جالل طالبانی و مسعود                        
بارزانی که قرار بود رفع ستم          
ملی را در قامت فدراليسم با               
پوتين های آمريکايی و سهيم            
شدن بورژوازی کرد در قدرت      

خاتمه "برای مردم                                  
(دهند  ،)بخوانيد ابقا نمايند         " 

اکنون در خيابان های سليمانيه       
و شهرهای اطراف به قتل عام         

برای .  پرداخته اند "  ملت کرد "
همگان مشخص شد که مطرح        
کردن تز فدراليسم در تقابل با           
مدنيت جامعه، همانطور که              
اکنون آن را در کردستان                    
عراق شاهديم، پيش گويی                  
نبود، بلکه گواهی بر دسته                 
بندی جامعه بر مبنای تضاد               

فدراليسم در  .  کار و سرمايه بود   
بعد منطقه اى و جهانى تالشى         
سياسى براى هماهنگ شدن             
ناسيوناليسم کرد با استراتژى          
حمله آمريکا به ايران و تکرار        

 و در بعد             ،سناريوى عراق    
داخلى بند و بست ناسيوناليسم          
قومى با ناسيوناليسم ايرانى               

. بود"  تماميت ارضى   "برسر    
. اين استراتژى شکست خورد        

دسته بندی انسانها بر مبنای               
قبيله ای،      -معيار های قومی      

چيزی جز فقر، بيحقوقی و                 
تشديد شکاف عميق طبقاتی               

به همراه    "  ملت کرد   "برای    
 .نداشت

 

تاريخ همواره به جريانات       )  ٢
. بينابينى درسهاى تلخى ميدهد       

 سال پيش وقتی کمونيسم             ٢٠
کارگری در متن جنگ خليج و        

 سياست  ،حمله آمريکا به عراق    
دل بستن ناسيوناليسم کرد به             
ارتجاع امپرياليستى و                          
ميليتاريستى آمريکا را محکوم       
کرد، جرياناتی که حی و                      
حاضر شاهد قتل عام مردم                
بيدفاع کردستان عراق هستند و      
الم تا کام زبانشان در دهانشان        

١٩٢شماره   

 تا مبادا جالل            ،باز ايستاده است       
طالبانی از کومله برنجد و جيبهای           
گشادشان از الطاف اتحاديه ميهنی           
بی بهره بماند، همان زمان زمين را         

دولت "زير پای جالل طالبانی و                
. اش را جارو می کشيدند           "  کردی

همان زمان ما گفتيم اين جنبش                     
ربطی به آزاديخواهی و مطالبات             
طبقه ی کارگر و محرومين جامعه           
ندارد، اما عده ای ناسيوناليست با             

حق طلبی و آزادی        "توجيه جنبش      
فرمان را بطرف                    "  خواهی

ناسيوناليسم چرخاندند و سرنوشت          
مسئله بر   .  شان را به آن گره زدند          

انقالب اصيل  "و  "  حق و باطل  "سر  
نبود، مسئله تعيين تکليف      "  توده اى 

با گرايش ناسيوناليسم کرد در يک            
حزب کمونيستى بود که ميخواست          
سرنوشت کمونيسم را به سرنوشت         
استراتژى آمريکا و نوکران منطقه          

بارزانى گره     –اش مانند طالبانى         
 سال پيش هم ذره اى حق          ٢٠.  بزند

! با شما ناسيوناليستهاى متفرقه نبود       
اما امروز که محرومين جامعه و              
طبقه کارگر را برای کوچکترين              
حقوق اجتماعی خود از حق                          

 تشکل و آزادی های                   ،اعتصاب
سياسی گرفته تا حداقل رفاه در                    

 چرا  ،خيابان ها به تيربار می بندند         
سکوت اختيار کرديد؟ در اين                      
اوضاع منافع طبقاتی خود را با کدام       
بخش از جامعه کردستان عراق                 
همسو خواهيد کرد؟ آيا جار و                       
جنجال آن روز شما و سکوت بی               
شرمانه امروز شما بيانگر صريح           
ترين موضع گيری طبقاتی و صريح    
ترين اعالن جنگ عليه طبقه ی                  
کارگر نيست؟ تحوالت امروز                    
کردستان عراق بيش از پيش نشان           
داد که هر کدام از ما آن روز کجا               
ايستاديم و از چه جنبشی دفاع                       

ما امروز در همان موضع          .  کرديم
بيست سال پيش هستيم و شما امروز        
با سکوت و پشتيبانی از حکومت               
حريم، برای بسته نشدن                                    
اردوگاههايتان پی چه رذالتی را بر         

 !تن ماليده ايد
 

اما همين سکوت در برابر                  )  ٣

احزاب عشيره ای کردستان عراق     
از دل جنبشی بيرون آمده که                    
منصور حکمت در مقاله                            

ناسيوناليسم و رويداد های                     "
 :نوشت" کردستان عراق

 

برای "  مصلحت ملی کرد        "..."
اينها مجوزی بود تا در يکی از              
سياه ترين لحظات تاريخ دخالت           
امپرياليستی در جهان، در مقطع          
رسميت يافتن مجدد ميليتاريسم             

)پس از شکست آمريکا در ويتنام     (
، به عنوان ابزار اصلی در                       
سياست های بين المللی قدرت                
های امپرياليستی، و در متن قتل           
عام و انهدام اقتصادی و اجتماعی       

در اردوی     "  يک ملت ديگر         "
آمريکا قرار بگيرند و به روی               
بشريت معترض به اين تجاوز               

 ".تف کنند

 

اين سکوت سياسی يک جنبش               
واحد ناسيوناليستى با جناح هاى           

. چپ و راست را نمايندگی ميکند        
جناح اول ناسيوناليسم قوم پرست        
است که موضع استراتژيکش در        
کردستان ايران را فدراليسم                     

هر گونه     .  فرموله کرده است         
تحرک مخالف جريانات و فرقه            
هاى اين ناسيوناليسم در قبال                   
رويدادهای کردستان عراق به              
معنى زير سوال رفتن تمام هستی        
و موجوديت شان خواهد بود و               
اصوال منافع خود را هم جهت با            
احزاب عشيره ای کردستان عراق     

هواداران اين جنبش با       .  می دانند  
 ماده ای        ١٧هوار زدن بيانيه            

پارلمان حکومت حريم، پز                      
را به رخ کمونيست    "  دموکراسی"

ها ميکشند تا از ته مانده فدراليسم         
اما فقر، بی حقوقی،       .  دفاع نمايند  

و تضاد طبقاتی جزء الينفک                  
جوامع 

١٧صفحه   



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نميتوان در جامعه ای که هر رئيس           .  بورژوازی است 
قبيله ای، عمارت قدرت سياسی را در گوشه گوشه                     
کردستان عراق بپا کرده است و بقای آن به فساد مالی                

 از پارلمان و       ،و اداری و سرکوب گره خورده است            
احزابی که اعضای آن را روسای عشاير تشکيل داده               

 ماده ای، مطالبات    ١٧اند انتظار داشت با يک بيانيه ی         
 .اوليه انسانی و قرن بيست و يکمى را متحقق کرد

 

اين جريان دوم     .  جناح دوم ناسيوناليسم چپ است        )  ۴
گرايش سانتری است که درکش از سياست و جامعه                  

. بيش از سيم خاردارهای اردوگاهش فراتر نميرود                   
 ،جريانى که برخالف سابقه درخشان و کمونيستى اش            

اش، يک پرچم   "  کمونيستى"امروز تمام ماهيت سياسی     
رنگ پريده مايل به صورتی بر سر در اردوگاهش                     

جريانى که هزينه اردوگاه داشتن را با هر بهای             .  است
اين خط در مقابل قتل عام دهها        .  گزافی خواهد پرداخت  

نفر در کردستان عراق و ديگر شهرهاى عراق سکوت          
پيام "  سرور مام جالل    "می کند اما يادش نميرود به              

تبريک بدهد و به خاطر مرگ شيخ عزالدين حسينی                  
اينها صرفا موضعگيرى       !  بيانيه سياسى صادر کند          

.  خود ناسيوناليسم در لباس چپ اند  ،ناسيوناليستى نيستند 
اين خط سياسی به خاطر داشتن مقری امن برای اينکه             
بر سر تقسيم اراضی شمال و جنوب کردستان ايران با             

 و منبع     ،حزب دمکرات هر روز نشست داشته باشد              
موجوديت فعلی سياسی خود را از داشتن تعدادی                         

 دست به انتخاب     ،پيشمرگ در اروگاه به عاريت بگيرد      
مخارج سنگين اين جريان که     .  سياسی آگاهانه زده است   

به بخشی از هزينه اتحاديه ميهنی تبديل شده است می                
بايست متضمن ادامه ی حيات سياسی جالل طالبانی                 
وعشيره مربوطه اش با سياست عدم افشاگری و عدم                

در چنين فضايی که      .  دخالت در حيات آن جامعه باشد         
هر گونه تحرک و موضعگيرى سياسی به احواالت                  
جالل طالبانی گره خورده است و ناسيوناليسم کرد                      

 بايد عطای   ،شان را می پيچد    "  کمونيسم"نسخه تحرک   
اين خط سياسی بيش از آنکه           .  آن را به لقايش بخشيد        

پشت جبهه خود را به طبقه کارگر و جنبش کمونيستی              
چه در عراق و چه در ايران گره زده باشد خود را                        

امروز ديگر   .  اتحاديه ميهنی ميداند     "  الطاف"مديون   
رابطه با اتحاديه ی ميهنی در حکم يک بمب ساعتی                   
برای کومله است که عقل سليم حکم می کند که خود را             

رابطه ی کومله با احزاب     .  به سرعت از آن خالص کند     
. ملی کرد در نهايت بر يک تاييد سياسی متکی است                  

ديگر نميتوان اين رابطه را در فرمول های قديمی مبنی          
ادامه کاری اين روابط    .  بر يک معامله ساده توضيح داد     

ديپلوماتيک انعکاسی خواهد بود از سياست راست                    
کومله در برسميت شناسی اين جريانات در سرکوب                 
اعترضات توده ای و پيوستن تمام قد به جنبش                                

  *.ناسيوناليستى کرد

 

 

تحوالت کردستان عراق خفت 
 ...ناسيوناليست ها را گرفت 

١٩٢شماره   
 

 !رژيم اسالمی را به زير کشيم
  اسفند روز اعتراض عليه رژيم و آزادی کليه زندانيان سياسی 10

 

در دو هفته گذشته ايران دگر بار شاهد تظاهرات و اعتراضات وسيع توده ای عليه                                
شعارهای مرگ بر خامنه ای در گوشه و کنار جامعه طنين انداز               .  جمهوری اسالمی بود  

عکس های خامنه ای توسط مردم منزجر از رژيم اسالمی، مردم بجان آمده از اختناق          .شد
. و سرکوب، فقر و فالکت، تبعيض و نابرابری، فساد و بی عدالتی به آتش کشيده شد                             

مبارک، بن علی، اکنون نوبت      "مردم در کنار و همبسته با مردم منطقه فرياد می زدند،                
آتش خشم عليه رژيم های سرکوب، کشتار و استثمار وحشيانه تمام                      ."  سيد علی است    

منطقه، از ايران و عراق تا يمن و بحرين، از تونس و الجزاير تا مصر و ليبی را به آتش                     
 . کشيده است

 

رژيم اسالمی مستاصل از سرکوب اين جنبش اعتراضی که برای سرنگونيش به ميدان                   
اسالمی و اصالح طلبان حکومتی که تا            –جريانات ملی    .  آمده است، به تقال افتاده است       

جالد از زبانشان نمی افتاد،         "  بازگشت به دوران پدر خمينی        "ديروز قانون اساسی و         
بدست و پا افتاده اند و مذبوحانه می کوشند مردم را که مدتها است از آنها عبور کرده اند                     

اما .  به زير عبای خود جمع کنند؛ مظلوم نمايی می کنند؛ ژست های راديکال می گيرند                    
 .هيچيک از اين ترفند ها اثر ندارد

 

مردم در هر فرصتی به خيابانها می آيند تا اعتراض خود را عليه کليت رژيم منفور                              
مردم از هر فرصتی برای ضربه وارد آوردن بر پيکره رژيم استفاده               .  اسالمی بيان کنند  

مردم عزم جزم کرده اند که کليت اين رژيم را به زير بکشند، با تمام قداره                            .  می کنند 
تمام جامعه را به لرزه       "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد      "شعار  .  بندان، و بزک کنندگانش    

بايد برای رفتن به در زندان ها و        .  بايد اين شعار را با تمام قوا فرياد کشيم         .  درآورده است 
 . آزاد کردن عزيزان اسير و در بندمان آماده شويم

 

روز ده اسفند و تمام روزهای اعتراضی ديگر را به روز سرنگونی رژيم اسالمی و                            
در هر يک از اين روزها گور جمهوری              .  برای آزادی تمام زندانيان سياسی بدل کنيم           

بايد تمام اين جنايتکاران را در         .  بايد اين رژيم را به زير کشيد          .  اسالمی را گودتر کنيم     
بايد اين بساط فقر و فالکت،           .  دادگاه مردمی به جرم جنايت عليه بشريت محکوم کرد                

استثمار و جنايت، سرکوب و اختناق، نابرابری و تبعيض، زن ستيزی و ارتجاع را                             
با شعار نه به فقر، نه به اختناق، نه به سرکوب، نه به تبعيض، زنده باد آزادی،                       !  برچيد

 . برابری و رفاه بميدان بياييم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 1389 اسفند 8 -2011 فوريه 27

 

 بدون ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
” خطر“ بدون ،اميد سوسياليسم

! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم  
 منصور حکمت



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

صد و   .  مارس از راه ميرسد         8
سومين سالی است که هر سال با            
آمدنش، خواب از چشمان حکومت     
سرمايه داران و طبقات استثمار            

نظام سرمايه داری    .  گر می ربايد   
کوشيد تبعيضات نظام های طبقاتی     
پيش از خود عليه زنان را دست             

سرمايه .  نخورده محفوظ دارد          
داری، زن گرسنه و ناگزير را تا           
آنجا آزاد می خواست که در                      

کارخانه هايش برده وار کار کند،          
کمتر دستمزد بگيرد و سود                       
بيشتری را به جيب های سرمايه           

هر وقت به              .  داران بريزد      
استثمارش نياز داشت او را به کار       
کشد و هر زمان به استثمارش                 
نيازی نبود، دوباره آرام و                          

. خاموش به خانه و آشپزخانه براند     
سرمايه تبعيض جنسی و موقعيت         
فرودست زنان را با نيازهای نظم         

نهاد ستمکشی  .  خود تطابق بخشيد   
زن در اشکال تازه ای تحت نظام          
سرمايه داری هر روزه از نو باز          

 .توليد می شود

 

 زنان کارخانه       1857در  سال          
های پارچه بافی و نساجی در                  
نيويورک عليه برده داری نظام             

. سرمايه داری اعتراض کردند             
حقوق بيشتری طلب کردند؛ به               

ها ريختند و خواهان                        خيابان
افزايش دستمزد، کاهش ساعات            

. کار و بهبود شرايط کار شدند                
پليس بيشرمانه به اين زنان کارگر       
حمله ور شد و با خشونت وحشيانه      

. ای اعتراض آنها را سرکوب کرد     
 در  1907سالها پس از آن در سال  

ای که مبارزات زنان برای             دوره
تأمين حقوق سياسی و اجتماعی             
اوج گرفته بود، جنبش آزادی زن         

مين سالگشت          به مناسبت پنجاه        
 مارس،   8تظاهرات نيويورک در     
 . تظاهراتی را سازمان داد

   

"١٩١٣سال    المللی    دبيرخانه بين   
(زنان يکی از نهادهای                    " 

) انترناسيونال سوسياليستی دوم           
هشتم مارس را با خاطره مبارزه           

 

 جنبش زنان در خاورميانه
 2011هشتم مارس

 

 پدرام نوانديش

زنان کارگر در آمريکا،                      
" روز جهانی زن       "عنوان        به

در همان سال،       .  انتخاب کرد   
زنان زحمتکش و کمونيست در     
روسيه و در سراسر اروپا،               

 مارس را بشکل               ٨مراسم     
تظاهرات و ميتينگ برگزار            

 مارس در   8از آن روز    .  کردند
تاريخ مبارزات آزاديخواهانه،       
برابری طلبانه و کمونيستی به        

 .ثبت رسيده است

  

مبارزه برای آزادی و برابری        
زن، عليه زن ستيزی و نظام             
مردساالر با فراز و نشيب طی        
يک قرن گذشته ادامه داشته              

جنبش آزادی زن در             .  است
ايران اکنون در پيشاپيش                     
مبارزه برای آزادی زن قرار           

مبارزه عليه اسالم و             .  دارد
اسالم سياسی و جنبش های                
مذهبی اکنون به يک رکن مهم         
مبارزه برای آزادی زن بدل             

زنان در کشور های     .  شده است 
اسالم زده از مراکش                              
والجزاير، تونس و مصر                    
گرفته تا عراق و کردستان و             
افغانستان و ايران، زنان برای        
پايه ای ترين حقوق خود                      

 . مبارزه می کنند

 

زنانی که طبق قوانين اسالمی         
بايد رو بند تحقير بر چهره                  
داشته باشند، زنانی که می                  
بايست اگر فرمان بردار                      
نباشند، از بستر رانده شده و              

١٩٢شماره   

تازيانه بر تنهايشان فرود آيد، زنانی       
که می بايست تا سينه در زمين ستم           
کاری اسالمی فرو برده شوند ، تا              
سنگ های جهالت بر بدنشان کوبيده       
شود، اينک پا به ميدان مبارزه ای             

گذارده اند که عرصه های آن بسيار        
گسترده تر از هر زمان ديگری                  

در مصر  در سازماندهی              .  است
اعتصاب نقش ايفاء می کنند؛ برای          
سرنگونی مبارک کانال سوئز را              
می بندند و در مقابل ادوات                             
نيروهای سرکوبگر شجاعانه می             

 .ايستند

  

بن علی در تونس و مبارک در                    
مصر فرار را بر قرار ترجيح می             
دهند و اينک قذافی جالد در ليبی                
زير حمله مردم به جان آمده قرار              

تابو شکست ناپذيری ديکتاتور    .  دارد
برای هميشه می شکند و در اين                  

 مارس  با شعار ستم      8ميان است که    
. کشی بر زن موقف از راه می رسد        

بايد مهر برابری طلبی کامل و بدون       
قيد و شرط زن و مرد را بر اين                    

 .جنبش های ضد استبداد زد

 

در ايران رژيم ضد زن اسالمی اين        
روز را و پتانسيل جنبش آزادی زن         

رژيم از مدتها   .  را بخوبی می شناسد   
 8.   قبل به استقبال اين روز می رود      

 تير و  پارک الله      7مارس در ميدان    
تهران را در سالهای پيش بخوبی به         

می داند که اعدام و                  .  ياد دارد    
سنگسار شهال جاهد، فاطمه حقيقت         
پژوه، سهيال قديری، شيرين علم                
هولى و هزاران زن ديگر رهايش            

مادران داغدار    .  نخواهد گذاشت   
خاورانها و لعنت آباد ها را خوبی        

رژيم اسالمی از هم        .  می شناسد  
اکنون دارد برای سرکوب اين               

به تکاپو    .  روز تدارک می بيند         
افتاده است و با کلماتی  حاکی از           
هراس، برای معترضين خط و             

با نگاهی به رسانه    .  نشان می کشد  
های حکومت  اسالمی ضد زن،           
عمق وحشت اين جانوران وحشی      
چسبيده بر کاخ های خون و                      
 .سرمايه را می توان مشاهده کرد

 

عنصر سرکوبگر رژيم اسالمی،        
اسماعيل احمدی مقدم، وقيحانه از      
حضور و افزايش گشت های                  
اطالعاتی و انتظامی، طی                        
روزهای آينده، سخن می گويد و           
اعالم می کند که هر چه به                         
نوروز نزديک تر شويم اين                     

. حضور بيشتر خواهد شد                         
سرکوبگر وحشی ديگر، احمد              

 روز پس از آن،             2رادان نيز       
 اين    .زبان به تهديد می گشايد               

مزدوران دولت هار سرمايه                   
داران اسالمی، بی شرمانه از                
ايجاد مکانهايی در کنار زندانها و       
شکنجه گاههای رسمی، خبر می         

 سال است       32چنان که      .  دهند   
برای در هم شکستن اعتراضات          
زنان از تمام ظرفيت های                          
سرکوبگريشان استفاده کرده اند و      

. هر بار نتيجه بر عکس گرفته اند       
نه تنها نتوانستند زنان را خانه                
نشين کنند بلکه اين اقدامات سر             
کوبگرانه آنها موجب شده  تا سال        
بعد زنان با خواست های راديکال       
تری در ميدان مبارزات حاضر            

 .شوند

 

 زنان ايران        2011مارس       8
دوشادوش زنان در خاورميانه              
برای به زير کشيدن حکومت هار       
اسالمی به ميدان مبارزه پای                  

به زير کشيدن             .  گذارده اند      
حکومت بيش از صد هزار اعدام         
و سنگسار به يکی از ارکان                     
اصلی مبارزات زنان آزاديخواه و      
برابری طلب ايران تبديل شده                

زنان در اين مبارزه                   .  است
خواهان برابری و رفع هر گونه           

 . تبعيض هستند

 

*** 



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وزير   نحست  "اعالم شده است که       
و صد    "  هشت سال دفاع مقدس         

رئيس دو دوره       "هزار اعدام و          
مجلس شورای اسالمی به همراه           
همسرانشان و به دستور مقامات           
عالی کشور بازداشت و به زندان          

. حشمتيه تهران منتقل شده اند                 
  شايعه يا حقيقت، هيچ تفاوتی                   

های گرسنه بر سر            گرگ.  ندارد
قدرت و ثروت به جان هم افتاده              

شمارش معکوس آغاز شده          .  اند
های وحشی همه          اين سگ  .  است

سر در يک آخور دارند، آخور                
 . سرمايه داری

 

موسوی و کروبی در تالش برای         
بقای رژيم اسالمی و بازيابی                   
قدرت از دست رفته در تالش                  

. ترمز زدن به مبارزات مردم اند         
ای که از بپا خاستن مردم                زلزله

گرسنه و زحمتکش منطقه آغاز             
شده، اين روباه صفتان دزد را                 
واداشته که دست از هيچ ترفندی           

. برای تضمين بقای خود برندارند       
فقط ايران نيست، بلکه تمام منطقٔه        
خاورميانه بزودی چون آتشفشانی       

 و برای        عظيم فوران خواهد کرد     
سوزاندن تمام نکبت استثمار چند          

اين را   .  صد ساله خواهد کوشيد        
همه ميدانند که هيچ خاکی پر بار           

 . تر از خاک سوخته نيست

 

مردم منطقه، امروز در برابر                 
. دشمنی مشترک بايد متشکل شوند     

در ايران، مردم حسابشان را با               
دين و حکومت دينی صاف کرده          

مردم خواهان سرنگونی اين        .  اند
سبز سّيدی برای مردم       .  رژيم اند  

سلطنت به آنتيک    .  آلترناتيو نيست 
دموکراسی .  تبديل شده است             

پارلمانی پاسخ آزاديخواهی و                 
مردم .  برابری طلبی مردم نيست       

 

 

 !در مقابل نظام سرمايه متحد شويم
 

 پروانه عسکريان

خواهان تغييرات پايه ای                     
خواهان دستيابی به           .  هستند

جامعه ای که آزادی، برابری و      
. رفاه همگان را تامين می کند         

و اين فقط با سازماندهی يک             
انقالب کارگری، سرنگونی             
سرمايه داری و برپايی                         
جمهوری سوسياليستی ممکن         

 .است

 

ما برای ايجاد يک دنيای بهتر         
 مستقيم هرچند پر               به راهی   

پس متحد     .  خطر نياز داريم        
شويم، برای برپايی يک دنيای        
بهتر، برای تضمين حقوق                 
جهان شمول انسانها، متحد و            

برای حکومت    .  متشکل شويم   
بر سرنوشت خود ما نياز به              
شوراهايی داريم که متشکل از       
مردم باشد، همان مردمی که             

های آنها بنا شده       دنيا روی شانه  
و با قدرت کار آنها ساخته شده         

 .است

 

ما امروز در مقابل سرمايه                
داری هاری که نابودی خويش        
را لحظه به لحظه نزديکتر                 

بيند و متحد در تمام دنيا                  می
دست به قتل و غارت مردمی           
زده که دنيايشان و ثروت شان         
را توليد کرده اند، بايد يک                  

اتحاد تنها  .  صف و متحد باشيم     
سالح کاری طبقه کارگر و                

در خيمه  .  مردم زحمتکش است  
شب بازی استثمار شرکت                 

. آن را در هم بشکنيم            .  نکنيم
زنده باد حکومت شوراها، زنده     
باد کمونيسم کارگری منصور        

. پيروزی از آن ماست    .  حکمت
اين سيل خروشان فقط به يک           
جا ختم ميشود، به حکومت                

 *. شوراهای سرخ

١٩٢شماره   
 

 !کارگران کارخانه لوله سازی سديد
  ماه دستمزد معوق، تهديد به اخراج2

 

 نفر از کارگران کارخانه لوله سازی             750 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
سديد عليرغم اعتراضات و پيگيريهای مکرر تاکنونی خود تا امروز موفق             

 . به دريافت دستمزدهای ماههاى دی و بهمن نشده اند

 

مالک کارخانه و سرمايه دار نو کيسه ای که تازگيها با زد و بند                "  عطايی"
با باندهای حکومت اسالمی و پرداخت رشوه به تعدادی از بانکها موفق به                
خريد اين مجموعه صنعتی شده در جواب کارگران گرسنه و معترض گفته              

 ما کلی بدهکاری به           ،فعال پولی برای پرداخت دستمزدها نداريم            :  است
 دعا کنيد وضع از اين هم        ،بانکها داريم و اوضاع اقتصادی هم خراب است        

 .بدتر نشود و گرنه ما مجبور به اخراج تعدادی از کارگران خواهيم شد

 

آری، اين جواب هميشگی حکومت اسالمی و سرمايه داران به کارگران                   
 هزار تومان وحشيانه     300محروم و زجر کشيده ای است که برای ماهی              

 هزار تومانی که برای يک خانواده کارگری در اين            300.  استثمار شده اند  
جهنم حکومت اسالمی و سرمايه داران حتی کفاف يک هفته زندگی را هم                 

کارگرانی که برای نان شب خانواده هايشان محتاج و معطل مانده               .  نميدهد
يا استثمار وحشيانه و سکوت يا اخراج از کار يا زندان و             :  اند تهديد ميشوند  
 .باطوم و شکنجه

 

در کارخانه لوله سازی سديد با خط توليد لوله های انتقال گاز و نفت واقع                    
 نفر  350 نفر و در شعبه ديگر اين کارخانه در ماهشهر           300در جاده ساوه    

و در دفتر مرکزی واقع در خيابان جردن تهران و ديگر  بخشهای جانبی                     
 نفر کارگر با قراردادهای موقت و سفيد            750 مجموعا بيش از       ، نفر 100

 صبح  8 هزار تومانی و ساعت کاری       300امضا و يکطرفه با دستمزدهای      
هم اکنون عالوه بر عدم پرداخت دستمزدهای        .   عصر مشغول به کارند    5تا  

همچنين .  دی و بهمن ماه خطر اخراج و بيکاری کارگران را تهديد ميکند                 
 . پرداخت دستمزدهای اسفند ماه و عيدی پايان سال در ابهام است

   
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ فوريه ٢٧ - ١٣٨٩ اسفند ٨

 

 

!آزادى زن معيار آزادى جامعه است  

!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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 مارس روز کيفر خواست انسان                    8
امروز عليه ستم کشی و فرودستی زن               

روز اعتراض عليه يکی از پايه            .  است
ترين اشکال نابرابری جامعه سرمايه               
داری است؛ جامعه ای که بر اساس                     
نابرابری، تبعيض و زن ستيزی استوار          

هر ثانيه در نقطه ای از اين جهان          .  است
زنی قربانی افکار، خرافات و سنت های         

تبعيض .  عقب مانده مذهبی و ملی ميشود      
در بازار کار و دستمزد نابرابر، تجاوز           
و شکنجه آشکار و نهان، تحقير جنسی و          
نابرابری در مقابل قانون، ادامه سنت                
های عقب مانده در خانواده، عدم                           
دسترسی دختران به آموزش و پرورش،        
عدم بهداشت کافی، مرگ و مير در اثر             
زايمان،  تنها گوشه ای از وضعيت                      
نابسامانی است که سيستم سرمايه داری          

مذهب بعنوان   .  برای زنان آفريده است       
بخش مهمی از ايدئولوژی حاکم، مبلغ               

اين دنيا  .  مردساالری و زن ستيزی است     
 .  وارونه است

 

اما اين واقعيت تلخ تنها گوشه ای از يک          
حقيقت بزرگتر است و آن تالش بدون                
وقفه برای يک زندگی آزاد و برابر و                 

تاريخ .  بنياد نهادن يک دنيای بهتر است         
مبارزه زنان برای حقوق اوليه انسانی              
خود تاريخی طوالنی و پر از فراز و                  

بايد اين تاريخ   .  نشيب اما پر افتخار است     
را و اين تالش را هر روز و هر ساعت             

 .ارج نهاد و بر تداوم آن پافشاری نمود

    

 را نيز بايد به يک روز        2011 مارس    8
. تاريخی بزرگ در تاريخ بشر بدل نمود         

بحران سرمايه داری اگر چه بيش از هر         
زمانی فقر و تهيدستی را به مردم تحميل          
نموده است، اما در عين حال فرصتی                
مناسب برای واژگونی اين دنيای وارونه        

امروز بيش از هر         .  فراهم کرده است     
زمانی ضرورت مبارزه برعليه نظم                 

امروز از     .  موجود احساس می شود            
آمريکا تا ترکيه، عراق و تونس، فرانسه         
و ليبی مردم به جان آمده از فقر و                           
گرسنگی به ميان آمده اند و بار ديگر                  
برای آزادی، برابری و رفاه آماده                        

 

  مارس ٨
 روز نه به اسالم، نه به آپارتايد جنسی

امروز .  مصاف با زورگويان هستند                       
خاورميانه و شمال آفريقا به صحنه جدال                     
صفوف بهم فشرده ميليونی گرسنگان عليه                
ديکتاتورهای اسالمی و نظامی بدل گشته                   

زنان بی حقوق، در بند قوانين و سنت             .  است
های عقب مانده در صفوف اول مبارزه برای          

 .  يک زندگی شايسته انسانی قرار دارند

 

 !زنان ومردان آزاده

امروز !  اين روز روز ما آزاديخواهان است          
روز .  روز به تصرف در آوردن ميدانهاست          

به اهتزاز در آوردن پرچم  آزادی، برابری و            
اين روز روز همبستگی جهانی ما        .  رفاه است 

  مارس امسال       8.  انسانهای آزاديخواه  است     
بايد تبلور همبستگی با جنبش برابری طلب در        

بايد بکوشيم به پژواک              .  خاورميانه باشد    
صادای مردمی که برای آزادی، برابری و                

 . رفاه مبارزه ميکنند، تبديل شويم

 

 مارس، روز جهانی زن، بار ديگر                          8
فرصتی برای مبارزه عليه آپارتايد جنسی،               
برعليه قوانين اسالمی و در يک کالم روز                 

در هر کجا    .  به جمهوری اسالمی است     "  نه"
حجاب ها را به دور        .  که ميتوانيد جمع شويد     

بيندازيد و با شعار مرگ بر جمهوری                            
اسالمی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری                  

  .صدای اعتراض خود را بلند کنيد

 

 مارس امسال را به يک       8ما می توانيم و بايد       
روز تاريخی و فراموش نشدنی در سراسر                
جهان بدل کنيم؛ روزی عليه نابرابری و فقر و         

 .روزی برابری يک زندگی برابر و انسانی

 

 زنده باد آزادی، زنده باد آزادی

  مارس8زنده باد 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 

 سازمان آزادی زن
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١٩٢شماره   

١٠صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه ،تفسير کرده اند

!مسئله بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                      

 

  مارس، 8زنده باد 
 زنده باد آزادی زن، 
 !ستم بر زن موقوف

 

  روز جهانی زن، روزی        2011  مارس     8در آستانه   
ديگر در جهت مبارزه برای آزادی زن در سراسر                  

آپارتايد جنسی،  .  جهان و بخصوص ايران  قرار داريم       
حجاب اسالمی و بی حقوقی زنان رکن اصلی                             
حکومت اسالمی در جهت سرکوب سيستماتيک زنان          

مبارزه برای آزادی زن امر فوری تک            .  ايران است 
 . تک ما در خارج کشور است

 

سازمان آزادی زن طبق سنت هر ساله با برپايی ميز              
اطالعاتی و پيکت اعتراضی در مرکز شهر گوتنبرگ        
از شما دعوت می کند تا در صفوف هرچه وسيعتر به            

! ستم بر زن موقوف         :  خيابان بياييم و فرياد بزنيم            
! زنده باد آزادی زن     !  آپارتايد جنسی ملغی بايد گردد       
رژيم آپارتايد جنسی      !  زنده باد برابری زن و مرد             

 !سرنگون بايد گردد
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