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 سياوش دانشور

 

 فاز دوم 
 راه بدون بازگشت

 

رژيم اسالمى بدنبال يکدوره چرتکه انداختن و محاسبه               
 باالخره ناچار شد براى اتمام کار ناتمام                ،سود و زيان    

خامنه اى  .  دور جديد سياست حذف را در دستور بگذارد         
و دستگاههاى اطالعاتى اش بهتر از هر کسى ميدانند که            

 اين جريان سبز     ، بهمن و نه در روزهاى بعد         ٢۵نه در    
. حکومتى نبود که ابتکار عمل سياسى را در دست داشت          

اما تظاهر به تجاهل ميکنند ولى در واقعيت دارند                            
صفوف شان را براى تهاجم وسيع تر به مردم متحد                        

 . ميکنند
 

در رژيم اسالمى با حذف         "  راه بدون بازگشت    "مرحله   
يعنى مجاهدين انقالب       "  امام"پاره هاى تن نظام و                  

 و افراد دور و بر رفسنجانى          ، جريان مشارکت   ،اسالمى
 کهريزک   ،بيدادگاههاى فرمايشى  .  و کروبى شروع شد       

 و حمله سبعانه به مردم بيدفاع              ، ترورهاى خيابانى    ،ها
اسم رمز فاز ديپلماتيک اين     .  گوشه هائى از اين روند بود     

خامنه "  جذب حداکثرى و حذف حداقلى       " سياست    ،روند
اى بود که هدفى جز وادار کردن مخالفين درونى به                       

در اين چهارچوب هر     .  پذيرش رهبرى خامنه اى نداشت     
بيرون انداخته   "  کشتى نظام  "کسى پشت آقا نميرفت از           

اين سياست همان ابتدا مهر شکست را بر پيشانى             .  ميشد
. خود داشت و عليرغم دو بار طرح شدنش شکست خورد         

 . امرى که ما روز طرحش تاکيد کرديم
 

با بن بست اين سياست و باز شدن بيشتر شکافها در خود              
 که بنوبه خود به اصالح طلبان حکومتى           ،اردوى راست 

 ناچار شدند فاز دوم سياست جراحى          ،ميدان مانور ميداد   
ابتدا موسوى و رهنورد و مهدى کروبى و          .  را آغاز کنند  

حکومتى .  فاطمه کروبى ناپديد شدند    

 

 :تحوالت عراق و صفبنديهاى سياسى
  !ما کنار کارگران و کمونيستها هستيم

انقالب زنانه، مصافی : ايران
 مهم عليه اسالم

 

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                   

نکاتی پيرامون تحوالت خاورميانه 
 و شمال آفريقا

 

 ٨صفحه على جوادى                                                  

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

مراسم يادبود رفقاى 
 گردان شوان

 سخنرانى نسرين رمضانعلى

 ،سخنرانى در کنگره اول

 پايان يک دوره و مصافهاى کمونيسم کارگرى
 

 ١١صفحه سياوش دانشور                                                                     

 خيزش های توده ای در منطقه
 افشای چهره کريه ناسيوناليسم

 ١۶صفحه آذر ماجدی                                                                           

 ،سخنرانى در کنگره اول

 حزب و جنبش کارگرى
 

 ١۴نسرين رمضانعلى                                         صفحه 

 

 فاز ١٠اعتصاب رانندگان : در صفحات ديگر
 ، اعتصاب کارگران پتروشيمى تبريز،عسلويه

 ، کارگران موج آسا،کارگران گونى بافى سما
 گزارشى ، اخبارى از مشهد،کارگران رافاکو

 ،از دستگيرى وسيع دانشجويان در تهران
...               گزارشى از روز زن در مصر و   



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که جرات ندارد بگويد آيا اينها را          
 ، آيا در زندان اند         ،دستگير کرده  

 از پيش     ،آيا حصر خانگى هستند      
مهر شکستى ديگر را بر پيشانى           

. خود در اين جنگ کوبيده است             
اعدام بايد    "تفاوت آن تظاهرات          

در صحن مجلس اوباش           "  گردد
اسالمى با اين دست و پا لرزيدن            

 بيانگر فاصله    ،در اعالم يک خبر    
شعار و توان واقعى حکومت                   

اين تناقض نه از اتوريته و         .  است
قدرت موسوى و کروبى بلکه از           
پوکى کل نظام در مقابل قدرت                

. نخواستن مردم ناشى ميشود                  
بدنبال دستگيرى يا حصر موسوى      

 بالفاصله رفسنجانى از     ،و کروبى 
" خبرگان"رياست مجلس ارتجاع       

همزمان گوش تا       .  کنار زده شد      
گوش فاالنژهاى حکومتى بخط             

محاآمه اعضای  "شدند و خواهان      
در .  شدند"  مجمع روحانيون مبارز  

اين مجمع خاتمى و بخشى از                    
سران اصلى نظام در سه دهه                   

گفته اند اين        .  گذشته عضو اند       
 ٢۵مجمع در رويدادهاى ايران تا        

بهمن نقش اصلى را داشته و                     
مفسد فى   "اعضاى آن به عنوان           

بايد در دادگاه ويژه               "  االرض
تعدادى .  روحانيت محاکمه شوند      

ديگر بر تعلل وزارت کشور براى      
باطل کردن پرونده مجموعه اين           
احزاب طرفدار جمهورى اسالمى      

احزاب "و خمينى بعنوان                           
انتقاد دارند  "  آمريکائى و اسرائيلى  

 . و آن را زير سوال ميبرند
 

در اردوى راست روند جنينى                 
ديگرى در جريان است و آن                    
ايزوله کردن خط جماعت احمدى        

" يک انحراف جديد    "نژاد بعنوان     
تاکنون دسته جمعى و زير         .  است

 مجموعه  ،پرچم دفاع از بقاى نظام    
جناح اصالح طلبان حکومتى را           
از مدارهاى حکومت بيرون                    
انداختند و هنوز البته نتوانستند اين      

حاال که    .  راه را به پايان ببرند            
بحث برسر تقسيم غنائم است                   
جنگ در اردوى راست باال گرفته       

" انتخابات"همه دارند براى     .  است
خود   -اگر تا آنزمان بمانند      -بعدى  

 

 فاز دوم 
 ...راه بدون بازگشت 

 .  را آماده ميکنند
 

در اردوى پائين اما دعواى                
. باالئى ها معنائى ديگر دارد           

اگر دعواى دو جناح راهى                
براى اعتراض مردم عليه همه       
شان باز کنند از آن استقبال                 
ميکنند و اگر اين خاصيت را            
نداشته باشد اصوال به آن                     

موسوى و       .  توجهى ندارند      
اجراى "کروبى که استراتژى        

را "  بدون تنازل قانون اساسى      
سقط شده ميديدند و ريزش                  
نيرو و انشقاق در صفوف شان       

 بويژه با تاثير       ،باال گرفته بود    
رويدادهاى مصر و تونس و             
تاثير آن بر روانشناسى                        
اجتماعى و تجديد قواى مردم           

 تالش کردند      ،براى سرنگونى  
که با نام همبستگى با مردم                 
مصر و تونس و با پرچم اسالم        
خمينى بار ديگر استراتژى               
شکست خورده شان را                         

آنها بدرست ضعف      .  بيازمايند
حکومت را ديدند و موقعيت را       
براى امتياز گرفتن مناسب                

حتى قبلتر سفراى               .  ديدند
جديدشان را به خارج کشور             
روانه کردند تا در غياب آنها             

اما "!  جنبش را رهبرى کنند       "
 بهمن از قانون         ٢۵مردم در      

اساسى و اجراى آن دفاع                     
 ،بن على      " گفتند               ،نکردند
 و    ،" نوبت سيد على         ،مبارک

"! خامنه اى وقت رفتن است         "
 بهمن تهاجم به حکومت      ٢۵در  

وسيع بود و روحيه عمومى و          
مسلط براى اعالم سرنگونى            

از .  نظام به خيابان آمده بود            
خامنه اى تا ديگر برادران قاتل      
حکومتى در همه جناح ها                   
ميدانند که کنترل خيابان دست         
اپوزيسيون دربارى و حضرات    
موسوى و کروبى و شرکا                  

حکومت اگر به                 .  نيست
دستگيرى و يا حصر موسوى         
و کروبى دست زد و                               
رفسنجانى را کنار گذاشت و             
براى جمع کردن بقيه متحدين          

 تنها به اين     ،اين صف وارد شد    

١٩٣شماره   
دليل بود که ديگر اينها بيش از پيش          
نميتوانند جلوى مردم را بگيرند و             
اعتراض شان را در چهارچوب                

مردم خامنه اى را    .  نظام هدايت کنند  
جوانان انقالبى    .  هدف قرار دادند       

براى درهم کوبيدن ارگانهاى                       
زنان .  سرکوب فراخوان ميدهند          

اعالم حضورشان را بلند تر فرياد            
اعتصابات کارگرى همه جا        .  زدند

مردم در خرم آباد          .  وسيع تر شد      
چندين تظاهرات عليه گرانى برپا             
کردند و گفتند پول گاز و برق را                 

همه جا هجوم به حکومت         .  نميدهند
اسالمى و فحش دادن به مقدسات               

اين سيل  .  اين نظام باال گرفته است       
را هزار موسوى و کروبى نميتوانند       

 . حتى يک لحظه کنترل کنند
 

خامنه اى اما ناچار است از سر                  
 و براى نشان دادن اينکه         ،استيصال

 بساط مخالفين    ،هنوز سر کار است     
دربارى حکومت اسالمى را جمع            

احزابشان را منحل و                       .  کند
عناصرشان را يا زندانى و يا گوشه         

ناچار است     .  گير و منزوى کند            
تجديد آرايش حکومت را فشرده تر          
کند و نيروى خشن سراپا مدافع نظام       

موسوى .  اسالمى را بميدان بياورد       
ها ناچار بودند آخرين تير ترکش را        

 مقدارى به موقعيت                 ،رها کنند     
 حتى با حرکتها       ،اپوزيسيونى بروند 

 از  ،و شعارهاى تند بعضا مدارا کنند     
فضاى منطقه اى و جهانى استفاده             

 تا اميدوار باشند در فرداى                 ،کنند
سقوط خامنه اى و يا مسجل شدن                

 بعنوان ناجيان نظام                ،سقوط او     
اسالمى و احياى خمينى بميدان                   

اما براى مردمى که خواهان        .  بيايند
سرنگونى اين حکومت اند و ديده اند   
که ميشود قدرتهاى مخوف را با                 
اعتراض يکپارچه و راديکال سقط         

 ديده اند که رهبران                                 ،کرد
خودگمارده حکومتى در اوج                       
اعتراض مردم از نظام و اسالم و              
واليت و مخالفت با براندازى سخن         

 ديده اند که سفير سبز و               ،ميگويند
برنده جايزه نوبل ميگويد در ايران          
سکوالريسم جائى ندارد و حکومت        

 به   ،آتى نيز حکومتى مذهبى است          
محاسبات خرد و ارتجاعى جناح               
هاى اسالمى محدود نشدند و                         

کارگرانى که سرمايه     .  نخواهند شد  
داران چاقوکش و شکنجه گر دمار           
از روزگارشان در آوردند با اين                
بحثها حقوق معوق و نان شب و                  

. تشکل و حرمت شان تامين نميشود        
زنانى که زمانى پيشرو اعتراضات        

برابرى طلبانه در خاورميانه                 
بودند با اسالم و حکومت مذهبى          

. آب شان به يک جوى نميرود                
جوانانى که دوره کنونى در همه           
جاى دنيا متعلق به آنهاست و                   
اعتراض شان خصلتى بين المللى       

 و اساسا توقع نسل جديد                 ،دارد
امروز را در مقابل حکومتهاى             

 تسليم اين   ،سرمايه دارى ميگذارند  
حتى .  توهمات اسالمى نميشوند       

هواداران خودشان در عمل نشان        
دادند که مدتهاست از اين جماعات    

 .         عبور کرده اند
 

شعارها و ادعاها را بايد ول کرد           
بعيد .  و به واقعيات اينها چسپيد           

است خامنه اى نفهمد که                              
منفورترين فرد در ايران است و          

اما جمهورى    .  کارش تمام است      
اسالمى ناچار است براى جنگ           

نسل قديم   .  آخر خود را آماده کند        
جمهورى اسالمى عموما پايش لب    
گور است و چيزى براى از دست        
دادن ندارد و عمدتا تا آخرين نفس        
خواهد جنگيد و از منافع اش دفاع        

نسل جديد جمهورى     .  خواهد کرد  
اسالمى بشدت پراگماتيست و                
کاسب و توطئه گر و خشن است           

. و آرزوهائى پوچ در سر دارد              
آنها در دورانى که ديکتاتوريهاى        

 ،نظامى پائين کشيده ميشوند                   
دلشان را به اسلحه و موشک و              
نيروى اوباش مزدبگير و مشتى           

آنها .  مداح لمپن خوش کرده اند           
قبل از تحوالت اخير در                              
خاورميانه و آفريقا آرزو داشتند           
رضا خان اسالمى ايران و                       

اما .  ژاندارم اسالمى منطقه باشند     
رويدادهاى جهانى خواب همه اين      
جماعت اسالمى را بيش از هر              

چون آنچه که در        .  کسى بهم زد     
حال وقوع است در اساس و پايه           
خود موج برگشتى عليه اسالم                
سياسى و تروريسم بين المللى و            

 . تحفه هاى آنست
 

جمهورى اسالمى بنا به                              
 بنا به         ،خصوصيات عينى اش        

تقابل عميق جامعه ايران با                       
 بنا به عملکرد        ،چهارچوبهاى آن  

 و بنا به شکست           ،سى ساله اش     
کليه راههاى درون حکومتى                  
براى رفع بحران محکوم به                     

اين جريان نميتواند    .  نابودى است 
از هر   .  تبديل به پديده ثالثى شود        

٣صفحه دو سوى                



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردم .  جناح هاى حکومتى چنين راهى برويش بسته است       
هم کليه اين تحوالت را زير نظر دارند و راههاى                             

ديگر تکيه به     .  گسترش مبارزه خود را جستجو ميکنند          
اين جناح و وارد شدن عليه هر دو جناح روز بروز                         

تنها راه باقى مانده       .  موضعيت خود را از دست ميدهد          
يورش بردن به حکومتى است که اساسا نيرويش همان                

مردم .  است که در خيابان براى سرکوب بسيج شده است          
ديگر نميخواهند به خانه برگردند و رژيم ديگر نميتواند              

اين شکنندگى  .  بدون حکومت نظامى مستمر سرپا بايستد       
جدال واقعى در   .  سياسى و اين تعادل غير قابل دوام است        

ايران امروز بيش از هر دوره اى برسر بقاى حکومت و            
فاز دوم سياست حذف به قدرت و              .  نفى حکومت است    

چه بسا  .  انسجام درونى جمهورى اسالمى منجر نميشود        
اين فاز  .  در نيمه راه اوباشان حکومتى به جان هم بيافتند          

براى مردم به معنى پايان يک دوره و تالش متحد براى               
 ،خامنه اى بايد برود        .  برچيدن حکومت اسالمى است        

 *!  رژيم اسالمى بايد برود

 

فاز دوم راه بدون 
 ...بازگشت 

١٩٣شماره   
 

 جنبش واقعى افزايش دستمزدها
  فاز عسلويه١٠اعتصاب رانندگان 

 

 اعتراض و تحرک براى افزايش حقوق و سطح دستمزدها در ميان              ،بنا به خبر دريافتى   
کارگران از بازيهاى شرکتهاى       .  بخشهاى مختلف کارگران عسلويه شروع شده است             

از بيحرمتى و بى امکاناتى و رفتار برده وار کارفرما و                .  طفيلى پيمانى خسته شده اند      
روساى شرکتهاى پيمانى خسته شدند و بر حق خود براى افزايش دستمزدها و ايجاد                         

 . شرايط ايمن محل کار تاکيد دارند

 

اولين .  جنبش افزايش دستمزد در اين مجتمع با تحرکات و اعتصاباتى شروع شده است                
اعتصاب را رانندگان ده فاز اين مجموعه صنعتى سازمان دادند که بسرعت پيروز هم                   

 رانندگان مينى بوس و تراختهاى حمل و نقل افراد و کارکنان                           ،دوشنبه شب  .  شدند
 ، خودرو ميباشد  ٣٠٠ الى   ٢۵٠ که بين    ،مربوط به شرکتهاى پيمانکارى بخش ماشينرى      

با اتمام قرارداد با شرکت قبلى و پيمان با شرکت جديد پترو پى برسر نرخ دستمزدها                        
 هزار تومان افزايش    ٣٠٠درخواست رانندگان براى تراختها      .  اولتيماتوم اعتصاب دادند  

 هزار تومان افزايش بود که بالفاصله با مخالفت شديد                         ۵٠٠و براى مينى بوسها           
اين افزايش را کارگران مضاف به حقوق پايه قانون               (پيمانکار و کارفرما روبرو شد         

اما اين اخطار کارگران توسط پيمانکار جديد جدى گرفته                ).  کار رژيم مطالبه ميکنند     
 .نشد

 

رانندگان ده فاز در صبح سه شنبه با اعتصاب متحدانه و جانانه که همه چيز را                                      
 موفق شدند کارفرما و پيمانکار جديد را بسرعت عقب برانند و تمامى                     ،زمينگير کرد 

بقيه قسمتها هنوز با شرکت جديد پيمانکارى پترو پى             .  خواستهاى خود را دريافت کنند      
 کارگران قرارداد را داراى      ،در برخى قسمتها در نشست با پيمانکار       .  قرارداد نبسته اند  

 ،در قسمتهاى مختلف اين مجتمع    .  اشکال دانسته اند که بايد توسط پيمانکار تصحيح شود         
 کارگران داراى قراردادهاى پيشنهادى       ،با توجه به سطح تخصص و ميزان سابقه کار            

خود هستند و به پيمانکار ارائه کردند اما پيمانکار اين قراردادها را نپذيرفته و متقابال                     
در مواردى کارگران از       .  کارگران از پذيرفتن قرارداد پيمانکار خوددارى کرده اند               
کارگران متحدانه خواست    .  گرفتن غذا امتناع و به شرايط کارى شان اعتراض کردند               

شان را مطرح ميکنند و آن را در تابلوى اعالنات و يا توسط نمايندگان مجامع عمومى                    
متقابال کارفرماى مجتمع و پيمانکاران نيز متحدانه با تهديد و ارعاب           .  شان اعالم ميکنند  

 .  تالش ميکنند شرايط کارى وخيم تر و دستمزد نازل ترى را به کارگران تحميل کنند

 

جنبش افزايش دستمزدها     .  حزب پيروزى اعتصاب متحد رانندگان را تبريک ميگويد              
بصورت واقعى بايد بر قدرت متحد کارگر در مراکز صنعتى در هر گوشه ايران متکى                

 !   زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگرى! زنده باد جنبش افزايش دستمزدها. باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٩ اسفند ١٨ – ٢٠١١ مارس ٩

 

 گونى بافى سما
 

 کارگران کارخانه گونى بافى سما در       ،بنا به خبر دريافتى   
.  ماه است که حقوق دريافت نکردند                   ٣سنندج مدت       

کارخانه بصورت تعطيل درآمده و کارفرما دليل تعطيلى          
کارخانه و عدم پرداخت حقوقها را نبود مواد اوليه براى             
توليد و همينطور باال رفتن قيمت مواد اوليه عنوان                          

 . ميکند

 

الزم به توضيح است که کارگران اين کارخانه بصورت            
سابق سر ساعتى که کار ميکردند در کارخانه حاضر                  

. ميشوند و همانجا مى نشينند اما کارى انجام نميشود                     
صاحب اين کارخانه چند مدت پيش وامهاى کالنى را از             

اما .  دولت دريافت کرد که مشکالت کارخانه را رفع کند          
کارفرما اين وامها را در کارخانه هزينه نکرد و در                        
عوض مشغول بساز و بفروش و کارهاى عمرانى در                  

 .خارج از کشور شد

  

کارگران اين کارخانه داراى قراردادهاى سه ماهه                        
ميباشند و تعداد کارگران اين کارخانه در حال حاضر                   

 . نفر هستند٧٠

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٩ اسفند ١٨ – ٢٠١١ مارس ٩

 

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

!منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 جنبش عليه      ، فوريه  ١۶از روز      
فقر و فساد و ديکتاتورى به عراق        

ابتدا هزاران نفر از                   .  رسيد
کارگران و جوانان بيکار در شهر       
سليمانيه عليه دولت منطقه اى                 
کردستان و در همبستگى با                       
تحرک انقالبى در مصر و تونس          

کارگران .  دست به اعتراض زدند     
: و محرومان فرياد ميزدند                        

 ،صندلى هايتان را رها کنيد                  "
"،"گرسنه هستيم       اينجا ميدان       

 مبارک را فراموش    ،التحرير است 
"،"نکنيد  ،" آزادى ، آزادى ،آزادى 

"،"برق برق  " "،" آب  ،آب   ،کار 
پاسخ عشيره بارزانى ها و        "!  کار

طالبانى ها به اين اعتراضات                  
 ،درست مانند قذافى و خامنه اى            
 . گلوله و قتل جوانان و کودکان بود

 

اين اجتماعات بسرعت در                         
شهرهاى کردستان و کشور عراق      
گسترش يافت و هيجدهمين روز           

ويژگى .  خود را پشت سر ميگذارد    
اين اعتراضات در عراق اينست           

 -که مردم عليه حاکميت عشيره اى     
فدرالى که تحفه      –اسالمى    -قومى

دمکراسى موشک کروزى است          
بپا خواسته اند و در مقابل ويرانى         
و تروريسم و باج خواهى                            

 بر   ،نيروهاى مسلح و گانگسترها      
مدنيت و آزادى و نان و کار تاکيد          

مردم خواهان کوتاه شدن       .  ميکنند

 

 :تحوالت عراق و صفبنديهاى سياسى
 !ما کنار کارگران و کمونيستها هستيم

عشيره   -دست حاکميت فاميلى      
اى طالبانى و بارزانى و مالکى      
و برچيدن ارگانهاى سرکوب          

مردم خواهان       .  آنها هستند      
معرفى قاتلين و عاملين ترور          

 . منتقدين سياسى هستند

 

در اين اوضاع صفبندى سياسى     
در عراق و کردستان عراق              

. بسيار درخور توجه است                
" روشنفکران کرد  "تقريبا تمام     

دولت "که در زير سايه پول              
نان ميخورند و مداح         "  کردى

 تمام احزاب و                ،قدرت اند     
دستجات سياسى ناسيوناليستى       
در خود عراق و کردستان                  
عراق که رابطه نزديکى با                
طالبانى و بارزانى و ارتش               

 احزاب و                ،آمريکا دارند       
سازمانهاى قوم پرست و                     
ناسيوناليست در اپوزيسيون             
ايران و مستقر در عراق اعم            
از فرقه هاى حزب دمکرات            
کردستان تا شاخه هاى                          
زحمتکشان که تحت نام کومله        
فعاليت دارند تا جناح چپ آنها          

حزب "يعنى کومله و                             
 هر کدام به       ،"کمونيست ايران  

دليلى و همه به دليل يک                       
 کنار      ،انتخاب سياسى واحد          

حاکميت زور و گلوله و فقر و          
سرکوب فرعونها در کردستان      

١٩٣شماره   

 . عراق و کشور عراق ايستاده اند

 

 طيفى از               ،در اردوى مقابل              
 ،کمونيستهاى کارگرى در عراق             

 زنان پيشرو و مدافع          ،سوسياليستها
 مردم آزاديخواه و حتى     ،سکوالريسم

کسانى که رفرمى در چهارچوبهاى        
 سازمانده اين            ،کنونى ميخواهند     

اعتراضات و برپا دارندگان ميدان           
آزادى ها در سليمانيه و شهرهاى              

فعالينى که  .  کردستان و عراق هستند   
تاکنون بارها توسط همان احزاب             
عشيرتى و تروريستها تهديد و                    
دستگير شدند و بسيارى از آنان در          
دوره هاى قبل ترور و يا به قتل                    

 . رسيدند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بار            
ديگر تهاجم نيروهاى حکومت                   

 تهاجم      ،عشيره اى و پنتاگونى                
 بارزانى ها و مالکى ها        ،طالبانى ها 

به کارگران و مردم محروم در                   
عراق و کردستان عراق را قويا                 

حزب اتحاد کمونيسم    .  محکوم ميکند 
کارگرى در صفبندى کنونى در                 

 خود را      ،عراق و کردستان عراق       
در کنار مبارزه برحق و                                  
آزاديخواهانه کارگران و مردم                   

 در کنار انجمنهاى         ،محروم عراق  
 در  ،موقت و ارگانهاى انقالبى مردم     

کنار فعالين جنبش کمونيست                        

 ،کارگرى و سوسياليستهاى عراق     
در کنار سازمان آزادى زن عراق       
و حزب کمونيست کارگرى                     

 . کردستان ميداند

 

 ،از نظر ما در مقطع کنونى                     
عليرغم هر اختالف و سايه                      

 اين اردو نماينده        ،روشن سياسى  
مدنيت و انسانيت و آزادى و                    
برابرى در مقابل فقر و ترور و             
گرسنگى و سرکوب تحميلى در           
عراق است و بايد بدون ابهام                   
مورد حمايت هر نيروى انقالبى          

 . قرار گيرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از        
اردوى چپ و سوسياليست و                   
آزاديخواه در ايران ميخواهد که           
در صفبندى کنونى در عراق و              

 در مقابل                ،کردستان عراق       
حاکميت ارتجاعى نيروهاى                   
پنتاگونى و اردوى ناسيوناليسم              

 کنار کارگران و محرومان         ،کرد
و کنار کمونيستهاى عراق                        

 . بايستند

 

زنده باد قيام محرومان عليه فساد         
! و ديکتاتورى و بيکارى و فقر             
! زنده باد قدرت متحد قيام کنندگان      

بارزانى و طالبانى و مالکى بايد           
 !زنده باد حاکميت شوراها! بروند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠١١ مارس ٧ – ١٣٨٩ اسفند ١۶

 ،دو خبر از مشهد
 

 تعطيلى آارخانه قند آبكوه مشهد

به گفته يكى از     .   آارخانه قند آبكوه مشهد تعطيل گرديد و آليه آارگران اين آارخانه بيكار شدند                  ،با توجه به گرانى گاز و عدم آشت آافى چقندر قند              
 . آارگران اين آارخانه مسئولين اعالم آرده اند آه مبلغ سيصد ميليون تومان مبلغ فيش پرداختى بهاى گاز ميباشد

 

 ورشكستى بانك خصوصى ايثار در مشهد

جمع در  ورشكستى اين موسسه مالى باعث گرديد آه آسانى آه در اين بانك سپرده گذارى نموده بودند نتوانند پولهاى خود را پس بگيرند و اين امر به ت                           
 . ژه مردم متفرق شدند و در بهت و نگرانى بسر ميبرند جلوى بانك انجاميد آه با دخالت نيروى ضد شورش و يگان وي

 

 . هشتم مارس را به تمامى رفقاى عزيزم تبريك ميگويم.  ميداريمىهشتم مارس روز جهانى زن را گرام
 

  اسفند١۶ ،مهرداد ناصرى



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اينجا توجه تان را به مقاله ای 
که با سفارش بی بی سی نوشته 

اش " خشن"شد ولی بخاطر نثر 
و خودداری آذر ماجدی در 

خودسانسوری در وب سايت بی 
 .بی سی منتشر نشد، جلب ميکنيم

 

جنبش آزادی زن فراز و نشيب               
های بسياری را در سی و دو سال         

در .  اخير پشت سر گذاشته است         
 معروف   57متن آنچه به انقالب          

شد نطفه های يک جنبش نوين                 
با .  آزادی زن شکل گرفت                   

تضعيف سيستم ديکتاتوری و                  
اختناق سلطنتی محافل و سازمان         

اين محافل   .  های زنان بوجود آمد      
و سازمان ها توسط زنان چپ                 

در دوران انقالبی         .  ايجاد شدند    
همراه با عروج جريان اسالميستی     
به رهبری جنبش سياسی ضد                  
رژيم سلطنت، البته با کمک و                 
طرح و نقشه دولت های غربی در       
هراس از عروج چپ و کمونيسم          
در ايران نگرانی و اضطراب از          
آينده شرايط زنان در جامعه تحت         
حاکميت اسالميست ها بشکل                  

ليکن .  زمزمه در جامعه جاری شد    
يک توهم پوپوليستی همه با هم،             

و "  بحث بعد از مرگ شاه                   "
به اين زمزمه ها        "  وحدت کلمه  "

اجازه تبديل شدن به يک صدای             
رسا و يک جنبش گسترده حقوق           

 .زن نداد
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در تولد جنبش نوين حقوق زن در         
روزی که يک ابراز      .  ايران است 

توده ای از مقاومت، از اعتراض         
و از حق طلبی در جامعه عيان شد     
و رژيم تازه بقدرت رسيده زن                

. ستيز اسالمی را به مصاف طلبيد       
اين روز نه فقط در تاريخ جنبش             
آزادی زن در ايران، جنبش                      

اجتماعی ايران،    –عمومی سياسی   
بلکه در تاريخ جنبش آزادی زن             
در سطح بين المللی نقش بسته                  

روزی که زنان به حجاب نه   .  است

 

 انقالب زنانه، مصافی مهم عليه اسالم: ايران
 

 آذر ماجدی

اين حرکت زنان در             .  گفتند
ايران، عمال آنها را بعنوان                
پيشتاز جنبش اعتراضی زنان         
به قوانين و ايدئولوژی اسالمی       

 .درسطح بين المللی قرار داد

 

اين روز آغاز يک دوره کوتاه         
از عقب نشينی رژيم در مقابل         

تحميل .  جنبش حقوق زن بود        
اولين عقب نشينی و تعرض              
توده ای به رژيم توسط جنبش          

يکی از  .  حقوق زن انجام گرفت  
خصوصيات اين اعتراض توده     
ای، مشخصه ای که بويژه در          

 ميالدی اهميت     90 و     80دهه   
اش بارز ميشود، اعالم اين                

حقوق زن نه     "شعار است که       
شرقی، نه غربی، جهانی                    

  ".است

 

تاکيد بر جهانی بودن يا                         
جهانشمول بودن حقوق و                    
آزادی زن در آن مقطع بعنوان        
يک واکنش سياسی در مقابل            

سياسی   –حمالت ايدئولوژيک     
يک .  اسالميست ها اتخاذ شد         

مشخصه اين شعار بعنوان                 
عکس العملی به تعرضات                 
ارتجاعی اسالميست ها به                 
فرهنگ غربی و جنبش                        

بويژه آنکه در     .  کمونيستی بود  
آن مقطع پوپوليسم شکل غالب        
جنبش چپ در ايران بود که به         

و "  شرق زده   "ميزان زيادی       
تحت تاثير افکار و اخالقيات            

چپی که بعضا    .  آل احمدی بود   
مبارزه ضد امپرياليستی را با          
مبارزه با فرهنگ غربی يکی         
ميگرفت و صريحا اعالم                   
ميکرد که با فرهنگ                               

از .  امپرياليستی مبارزه می کند   
آنجا که فعالين جنبش زن و                 
تقريبا تمام سازمان های زنان          
متعلق به چپ بود، اين خصلت       
جنبش چپ به يک مانع بزرگ        
برای سازماندهی يک جنبش           
 .وسيع و ميليتانت زنان بدل شد

 

١٩٣شماره   

 مدرنيسم يا شرق زدگی؟

جامعه ايران در آن دوران با دو                  
. گرايش متضاد دست به گريبان بود       

يکی، گرايشی که می توان آنرا                   
تمايل به انتگره         :  مدرنيسم خواند   

شدن در دنيای غرب، تمايل به                     
برخورداری از آزادی ها و فضای          
آزاد تر، غير سنتی تر و مدرن تری         
که در دنيای غرب حاکم بود،                       

آزادی .  گرايش به فرهنگ غربی          
زن و مقابله با سنت های اسالمی و           
شرق زده ضد زن يک وجه مهم اين        

اما اين مدرنيسم در        .  مدرنيسم بود  
اذهان جامعه به شکلی عوامانه با              
ايدئولوژی رژيم حاکم تداعی شده            
بود و از اين رو مخالفين سياسی                 
رژيم در تقابل با اين مدرنيسم قرار          
می گرفت و سنت های عقب مانده             

ناسيوناليستی را آنچه که           -اسالمی
ناميد، "  شرق زدگی    "می توان          

آل "ضديت       .  تقديس می کرد            
با نظام سلطنت که از                 "  احمدی

موضع عقب مانده نظام ارباب                    
رعيتی پيشين، دهقان کنار جاليز               

بيرونی و       -خيار، نظام اندرونی        
زنان مطيع خانه نشين نشات می                
گرفت و بيان می شد، به فرهنگ               
حاکم اپوزيسيون ضد سلطنت از               

 .راست تا بخش عمده چپ بدل شد

 

 چرا عوامانه؟ 

رژيم حاکم يک ديکتاتوری مطلق            
بود و لذا هيچگونه سنخيتی با آزادی       

. های سياسی و اجتماعی نداشت               
مدرنيسم "ايدئولوژی اين نظام، نه           

بلکه ناسيوناليسم عظمت         "  غربی
زن ستيزی يکی     .  طلب ايرانی بود    

از مشخصه های مهم اين                                 
در سنن و تاريخ      .  ناسيوناليسم است 

عظمت طلب ايرانی هيچگونه رد             
پای آزادی زن و برابری زن و مرد         

بعالوه، رژيم    .  قابل رويت نيست       
سلطنت در يک پيمان و پيوند جدايی       

. ناپذير با اسالم و نهاد مذهبی بود             
تنها بروزات مدرنيسم اجتماعی که         
از نتايج بالفصل حاکميت نظام                   
سرمايه داری است، گسترش                       
امکانات تحصيلی برای دختران و           

تا آنجا که به اشتغال           .  زنان بود  
زنان مربوط می شود، آمار                     

. اشتغال زنان بسيار پايين بود                
قوانين خانواده و مناسبات ميان             
زن و مرد طبق قوانين شرعی                

محمد رضا  .  اسالم فرموله می شد    
پهلوی که ظاهرا نماينده اين                     

از ديد اپوزيسيون           "  مدرنيسم"
بود، در مصاحبه ای با اوريانا               
فاالچی ديدگاه بسيار عقب مانده و       
مردساالر خويش را برمال می              

 .کند

 

با در نظر گرفتن تضاد و تنش                
ميان اين دو گرايش، مدرنيست و         

آزادی زن نه     "شرق زده، شعار       
" شرقی، نه غربی، جهانی است          

يک شعار دفاعی در مقابل هجوم         
اسالميست ها و فرهنگ حاکم بر         

اين شعار    .  چپ پوپوليست است      
اگر در ابتدا خصلتی دفاعی در              
مقابل فرهنگ و سياست حاکم در         

 و  80جامعه ايران داشت، در دهه   
 ميالدی اهميتی بين المللی                90
دست باال پيدا کردن تز               .  يافت

نسبيت فرهنگی يک هجوم مهم             
ايدئولوژيک به آزاديخواهی و              
برابری طلبی و به جنبش آزادی           
زن در سطح بين المللی بود که               
توسط آکادميا و رسانه ها به پيش          

 .  برده شد

 

نسبيت فرهنگی مقابله با تبعيض       
 يا توجيه آن؟

نسبيت فرهنگی يک تز ارتجاعی        
و راسيستی است زيرا عمال دو             
دسته حقوق و ارزش های                         
اجتماعی، اخالقی و حقوقی را              
برای شهروندان تبليغ و تائيد می          

اين تز که از محصوالت              .  کند
جانبی عروج ديدگاه پست                         
مدرنيستی پس از سقوط بلوک               
شرق است، هر نوع عقب                         

ماندگی، 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرکوب، تحديد آزادی، اعمال               
تبعيض را بر مبنای يک پديده                 
کامال اختياری، يعنی فرهنگ،              

اصول و  .  توجيه و تشويق می کند     
 –معيارهای پيشرفت سياسی                  

اجتماعی، عدالت طلبی،                             
آزاديخواهی و برابری طلبی                   

. بشری را پوچ و بی پايه می نامد          
سنگسار يا مثله جنسی دختران،            
پديده هايی که بشريت آزاديخواه،         
جنبش آزادی زن و جنبش                           
سوسياليستی عليه آن مبارزه کرده       
و به سنت هايی عتيق بدل کرده               
بود، به روش هايی قابل قبول و              

چون "چرا؟   !  دفاع بدل می شوند      
مذهب يا فرهنگ عده ای آنرا                  

. به همين سادگی   ."  تجويز می کند   
عروج تز نسبيت فرهنگی و                     
ديدگاه پست مدرنيستی فعاليت                
جنبش آزادی زن عليه سنن،                     
فرهنگ و رژيم های ارتجاعی را        

 .با موانع جدی مواجه ساخت

 

 تولد جنبش نوين آزادی زن

تولد رژيم اسالمی و فاز نوين                  
جنبش حقوق زن در ايران                         

اين دو پديده همچون     .  همزمان بود 
. تز و آنتی تز يکديگر متولد شدند         

يک تنش و کشمکش دائمی و                   
بالانقطاع ميان آنها جريان داشته          

گسترش و شکوفايی يکی          .  است
مستلزم شکست و درهم پاشيده               

از اين رو        .  شدن ديگری است       
است که رژيم اسالمی هرگاه قصد       
محکم کردن بندهای اختناق بر               
جامعه را داشته و دارد، هرگاه               
ميخواهد جامعه را به سکوت و              
عقب بکشاند، هرگاه ميخواهد                 
گلوی جامعه را تنگ تر بفشارد،           
به زنان حمله ميکند، حجاب و                 

را علم ميکند و دار                 "  عفاف"
ودسته های اوباش عفاف را به               

. جان زنان و مردم می اندازد                  
حجاب اختناق بر جامعه با حجاب        
اسالمی بر زنان تحکيم و تثبيت             

يک جدال آشتی ناپذير،          .  ميشود
يک شکاف پر نشدنی ميان آزادی        
زن و رژيم اسالمی، ميان جنبش           
حقوق زن با جمهوری اسالمی و          

انقالب زنانه، مصافی : ايران
 ...مهم عليه اسالم

جنبش اسالميستی، ميان آزادی      
 .زن با اسالم موجود است

 

جنبش حقوق زن پس از شبه             
 خرداد       30کودتای خونين             

 و آغاز نسل کشی در              1360
زندان های مخوف رژيم به               

اما مقاومت منفی،    .  محاق رفت 
مقاومت فردی زنان هيچگاه             

زنان متعددی که    .  خاموش نشد 
شالق خوردند، زنانی که                    
سنگسار شدند و در زندان ها            
افتادند، حتی زنانی که با                      

خود را به          "  نه"خودکشی     
مناسبات مردساالرانه و زن             
ستيز اعالم کردند، سربازان            
 .گمنام جنبش آزادی زن هستند

 

 تضاد نسلی

يک فاکتور اساسی در شرايط         
اجتماعی و سياسی جامعه و              
جنبش آزادی زن تضاد نسلی           

نسل .  موجود در جامعه است        
جديدی که تحت رژيم اسالمی         
بدنيا آمده و رشد کرده است،             
نسلی که خاطره دست اول و             

، 60زنده ای از نسل کشی دهه       
از شکنجه های وحشيانه، از            
زنده بگور شدن انسان ها در             
گورهای دستجمعی ندارد،                
نگرشی متفاوت به شرايط دارا      

اين نسل ميخواهد مثل          .  است
. تمام جوانان دنيا زندگی کند            

مدرن است، سکوالر است،              
خواهان همراه و همگام شدن با       

. دنيای قرن بيست و يک است         
اين نسل با رژيم اسالمی دارای      

. يک تضاد آشتی ناپذير است           
زندگی تحت يک رژيم اسالمی      
يا مذهبی را نميخواهد و در                

 .حال دفع آنست

 

اين نسل ضد آپارتايد جنسی،           
ضد حجاب و محدوديت های           

آزادی جنسی     .  اسالمی است    
عليرغم مجازات سنگينی که            
دارا است، در ميان اين نسل              

١٩٣شماره   
ارقام باالی سقط          .  گسترده است    

جنين، عليرغم غيرقانونی بودن،              
خطرناک بودن و مجازات سنگينی         
که حکومت برای آن در نظر گرفته         
است، يکی  از شواهد اين پديده                    

عصيان عليه سنت و قيود و           .  است
. بندهای سنتی و مذهبی وسيع است         

اين فاکتور نيز به قدرت و جان                    
. سختی جنبش حقوق زن ميافزايد            

اين تضاد نسلی يکی از خصلت                  
 .های اساسی جنبش حقوق زن است

 

جنبش آزادی زن با جنبش های                   
اجتماعی ديگری که در جامعه                   
ايران عروج کرده اند، جنبش                      
سکوالر، خالصی فرهنگی و مذهب     
زدايی در پيوند و انطباق کامل قرار        

در بسياری موارد فعالين اين        .  دارد
علت بسيار  .  جنبش های يکی هستند    

روشن است، آزادی زن رابطه                   
نزديک و مستقيمی با مذهب زدايی،       
سکوالريسم در سطح حکومتی و             
جنبش خالصی فرهنگی از سنن و           

اين واقعيت،   .  قيود عقب مانده دارد      
جايگاه بسيار مهم و تعيين کننده ای           
به جنبش آزادی زن در ايجاد                        
تحوالت پايه ای در جامعه و                         
استقرار يک نظام آزاد و برابر می           

بويژه از اين رو که رژيم                  .  دهد
اسالمی و جنبش اسالميستی هويت         
ايدئولوژيک خويش را با زن                       
ستيزی تعريف می کنند و حجاب               
اسالمی را به بيرق جنبش خود و               
آپارتايد جنسی را به يک اصل                     

 –خدشه ناپذير نظام سياسی                          
اجتماعی خود بدل کرده اند، جايگاه        
جنبش آزادی زن در تقابل با اين                 
نظام و جنبش بسيار کليدی و تعيين           

 .کننده می شود

 

جنبش آزادی زن يک جنبش                        
 سياسی است

جنبش حقوق زن بعنوان يک جنبش        
اجتماعی وسيع در عمق جامعه نفوذ       

اين جنبش، ماهيتا           .  کرده است     
هر نوع تحول و             .  سياسی است    

اصالحی در وضعيت زنان به مقابله      
جدی با رژيم اسالمی گره می خورد       
و حکومت اسالمی در مقابل هر                
بهبودی حتی ناچيز در موقعيت                  

 –زنان يک سد محکم سياسی                       
ايران .  ايدئولوژيک ايجاد کرده است   

جامعه ای است که الک ناخن،                     
ماتيک و چکمه در آن به يک امر              
سياسی مهم بدل شده است و                           

خالفکار با مجازات سنگين                     
جنبش حقوق زن      .  مواجه ميشود  

برای رسيدن به خواست های                 
خويش مجبور به درگير شدن با            

يک شرط    .  رژيم اسالمی است       
الزم دستيابی به آزادی زن                       

در .  سرنگونی اين رژيم است            
چنين شرايطی اين ادعا که جنبش        
حقوق زن يک جنبش غيرسياسی        
است، يک ادعای پوچ است که يا         
بعنوان پوششی برای ممانعت از          
سرکوب پليسی از آن استفاده                  
ميشود و يا تالشی مذبوحانه از              
جانب برخی گرايشات درون                 
جنبش حقوق زن است بمنظور              
تحديد افق و خواست های اين                 
جنبش و اسير کردن آن در                        

 .چهارچوب نظام اسالمی

 

گرايشات مختلف جنبش حقوق            
 زن

جنبش حقوق زن دارای گرايشات       
در راست،         .  متفاوت است        
اسالمی که به         –جريانات ملی       

فمينيست های اسالمی معروف            
گرايشی .  شده اند، قرار دارند            

دفاعی که تالشش در وهله اول نه        
دفاع از حقوق زن، بلکه حفظ                 
جنبش زن در چهارچوب                           
محدوديت های اسالمی و رژيم             

بيک معنا اين          .  اسالمی است    
گرايش ستون پنجم رژيم اسالمی         

. درون جنبش حقوق زن است                
اينها به يمن برخورداری از                    
آزادی نسبی در داخل و استقبال            
گرم رسانه های وابسته به دولت           
های غربی، چهره هايشان به                  
افراد سرشناس بدل شده اند و                  
امکانات وسيعی چه در ايران و            
چه در سطحی بين المللی دارا                

اينها حکم اپوزيسيون            .  هستند
رژيم را      "  مجاز"درباری و           

تمام هم و غم اين گرايش           .  دارند
حفظ رژيم اسالمی، حال با يک             

 .سری اصالحات ناچيز است

 

در چپ، گرايش راديکال است که      
خواهان آزادی بی قيد و شرط                 
زنان و برابری واقعی و اجتماعی       

اين گرايش را من            .  آنها است   
جنبشی .  جنبش آزادی زن می نامم    

که برای آزادی کامل و برابری             
اين گرايش   .  واقعی مبارزه ميکند    
از آنرو که     .  کامال سکوالر است    

تمام مذاهب       
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زن ستيز اند و الجرم يک رژيم              
مذهبی بنا بتعريف زن ستيز است،      
لذا جدايی مذهب از دولت يک                 
پيش شرط سياسی آزادی زن                   

اين گرايش بناگزير چپ            .  است
است و برای تغييرات پايه ای و              
بنيادی در مناسبات جامعه مبارزه       

زيرا آزادی کامل و بدون      .  می کند 
قيد و شرط و برابری واقعی و                 
اجتماعی تحت مناسبات سرمايه           
دارانه قابل دستيابی نيست و                     
الجرم همراه يا بدنبال سرنگونی          
رژيم اسالمی بايد واژگونی نظام          

 .سرمايه داری نيز عملی گردد

 

: يک سوال در اينجا مطرح ميشود      
آيا اين گرايشات کامال متمايز و              
تعريف شده اند و به اسم خود                    
حرف  ميزنند و خواست های خود       
را مطرح می کنند؟ گرايش اول،           

اسالمی کما بيش          –يعنی ملی        
زيرا با مبانی رژيم         .  چنين است  

اسالمی تضادی ندارد و صرفا از        
گرايش اصالح طلب حکومتی و           
اصالحات ناچيز در چهارچوب            

و لذا   .  نظام اسالمی دفاع می کند        
شالق اختناق و سانسور آنچنان              

  .شامل آن نمی شود

 

اما گرايش دوم، گرايش راديکال،       
امکان ندارد که صريح و            .  خير

روشن خواست های خود را بيان          
اين نتيجه اجتناب ناپذير               .  کند

حاکميت يک ديکتاتوری خشن              
لذا اگر در تحليل و تبيين              .  است

اجتماعی   –مناسبات سياسی              
جامعه صرفا به گفته ها و نظراتی        
که علنا ابراز می شود، توجه شود        
و ترند های پايه ای تر زير سطح           
مسائل در نظر گرفته نشود، ما به         
يک تحليل سطحی و صورت                  

عموم تحليات     .  ظاهری ميرسيم    
ژورناليستی و جامعه شناسانه از          
جامعه ايران اينگونه سراغ مسائل      

لذا اينگونه تحليل ها          .  می روند   
خواست های زنان در ايران را              

بنا به  .  بسيار محدود جلوه می دهند    
زنان در ايران        "اين تحليل ها            

انقالب زنانه، مصافی : ايران
 ...مهم عليه اسالم

خواهان سرنگونی رژيم نيستند     
و به برخی اصالحات ناچيز             

اين تصوير کامال    ."  راضی اند 
با تصويری که اصالح طلبان          
حکومتی می کوشند از جامعه         
 .ايران ارائه دهند، تطابق دارد

 

: از اين تحليلگران بايد پرسيد          
آيا زنان فقط يک روسری                   
نازک تر ميخواهند، يا فقط                 
عليه حجاب اجباری اند؟ اين            
نسل عصيان، نسل استقامت و         
جسارت خواست ها و                            
مطالباتش بسيار فراتر می                 

مرزهای رژيم اسالمی را    .  رود
"کامال در می نوردد      آنها "  نه. 

به رژيم اسالمی، به نظام زن           
ستيز و مردساالر، به تبعيض          
و اختناق کامال روشن و                       

آزادی و  .  صريح و شفاف است   
برابری چکيده خواست آنها              

خواست هايی که نه با           .  است
رژيم اسالمی و نه با رژيم از            
نوع رژيم سابق خوانايی و                 

 .سنخيت ندارد

 

 زنان در خيزش توده ای اخير

نقشی که زنان و جنبش آزادی          
زن در خيزش اخير بازی کرده      
اند، حيرت و تحسين تمام                    

. جهانيان را برانگيخته است            
زنان با جسارت بی نظير                    
بعضا پيشاپيش جنبش مردم              

بعضا در نقش   .  حرکت می کنند  
اين .  رهبری آن ظاهر ميشوند      

جنبش با تمام آزاديخواهی،                
برابری طلبی، سکوالريسم،           
مدرنيسم و پيشرويی اش عليه          

. رژيم اسالمی مبارزه می کند        
اين يک نکته مهم و برجسته              

اين فقط زنان نيستند که         .  است
بقول جمله مردساالرانه ی                

" دوش بدوش مردان   "معروف  
اين جنبش    .  مبارزه می کنند       

آزادی زن است که يک جايگاه       
رفيع و برجسته در جنبش                   

. سرنگونی طلبانه مردم دارد          
  .تاکيد بر اين امر مهم است

١٩٣شماره   
لحظات مهمی در تاريخ معاصر و           

زنان دوش   "مدرن وجود دارد، که         
برای يک امر            "  بدوش مردان     

سياسی مبارزه کرده اند و پس از               
پايان آن جنبش معين به گوشه                      
آشپزخانه فرستاده شده اند؛ بطور             
نمونه مبارزات ضد استعماری که           
يک نمونه برجسته آن الجزاير                    
است، يا جنبش هايی که برای آزادی   
و برابری و عدالت مبارزه کرده                

؛ در تمام اين        57اند، مثل انقالب        
موارد، زنان وسيعا در تحوالت                 
سياسی و خيزش ها شرکت فعال               
داشتند، اما پس از فيصله يافتن                    
جنبش، زنان از پيش نيز بيحقوق تر        

اين بار اما زنان نه فقط                    .  شدند
بعنوان زن بلکه بعنوان يک فعال              
جنبش عميق و وسيع اجتماعی                    
آزادی زن، سکوالريسم و خالصی         
فرهنگی عليه رژيم اسالمی می                 

يک خصلت قابل توجه               .  جنگند
جنبش آزاديخواهی در ايران اين               
واقعيت است که فقط زنان نيستند که        
برای آزادی زن مبارزه می کنند،             
بلکه مردان زيادی نيز در اين                      

 .جنبش سهيم اند

 

از اين رو است که بنظر من                           
توصيف انقالب آتی در ايران                      

، "انقالب زنانه       "بعنوان يک                
توصيفی که منصور حکمت در سال      

 در انجمن مارکس لندن، در          2000
آيا کمونيسم  "سميناری تحت عنوان      

مورد "  در ايران امکانپذير است؟         
استفاده قرار داد، بسيار گويا و                    

اين عبارت به       .  وصف حال است     

عنصر برجسته جنبش آزادی زن        
و خواست آزادی زن، در جنبش           
سرنگونی طلبانه مردم اشاره                 

اين جنبش در عين حال               .  دارد
بنظر من همطراز جنبش های مهم      
بين المللی در طول تاريخ برای             

بطور .  حقوق و آزادی زن است         
نمونه جنبش سافريجيت، جنبش           
آزادی زن در انقالب اکتبر و پس         
از آن در روسيه و شوروی که               
دستاوردهای بسيار مهمی داشت         

 و  60و جنبش آزادی زن در دهه         
 ميالدی در غرب که به                       70

 .انقالب جنسی معروف شده است
 

آزادی زنان در ايران از سلطه               
رژيم اسالمی، در عين حال تاثير        

. بسيار مهمی در کل منطقه دارد          
تمام دنيايی که تحت اسالم قرار             
دارد، با سرنگونی رژيم اسالمی         
در ايران نسيم آزادی را احساس           

در اين منطقه اختناق     .  خواهد کرد 
زده دريچه ای بسوی آزادی                    
جنسی، برابری جنسيتی و                        

. سکوالريسم باز خواهد شد                    
سرنگونی رژيم اسالمی و                        
پيروزی جنبش آزادی زن در                 
ايران يک ضربه مهم به اسالم               

جنبش سرنگونی طلبانه          .  است
مردم در ايران بهمراه جنبش                  
آزادی زن، با سرنگونی رژيم               
اسالمی جنبش تروريستی                        
اسالميستی را نيز حاشيه ای                   
ميکند و با اسالم همان کاری را             

 فرانسه با   1789ميکند که انقالب     
 * .مسيحيت و کليسا کرد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

! رفاه، برابرى،آزادىزنده باد   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 آنچه در اين جوامع ميگذرد               -١
گوشه ای از خيزش عمومی توده          
های مردم در خاورميانه و شمال          

 بيکاری  ،آفريقا عليه فقر و فالکت      
 ، استبداد و نابرابری    ،و بی حقوقی  

و محروميت و بی آيندگی عمومی        
مردم ليبی و مشخصا                 .  است

جوانان خواهان يک زندگی                     
خواستهای اين   .  انسانی و بهترند     

توده بپاخواسته را ميتوان تماما در      
 برابری و          ،آزادی"چهارچوب     

اين مردم از     .  خالصه کرد  "  رفاه
اينکه فاقد کوچکترين حقوق مدنی       

از .   خسته اند   ،و شهروندی هستند   
 ،اينکه ذره ای آزادی ندارند                     

از اينکه به لحاظ حقوق و      .  بيزارند
 جانشان به    ،اجتماعی نابرابرند اند   
از اينکه      .  لبشان رسيده است          
 کارد به              ،محروم و فقيرند             

از اينکه  .  استخوانشان رسيده است  
مشتی مستبد وحشی و ديوانه حاکم       
بر سرنوشت سياسی و مقدرات              

 تحملشان طاق    ،زندگی شان هستند   
 . شده است

  

 اين خيزش و جنبش توده ای              -٢
در اساس اعتراضی به عملکرد            
سياسی و اقتصادی سرمايه داری         

اين انگيزه و   .  در اين جوامع است    
مبنای پايه ای اعتراض در اين               

سرمايه داری در اين    .  جوامع است 
جوامع تنها در اشکال خشن و                  
تماما استبدادی ميتواند به بقاء خود      

سلب هرگونه         .  تداوم بخشد        
 سرکوب  ،آزاديهای سياسی و مدنی   

هر گونه تالش برای کسب حقوق         
و آزاديهای سياسی يک رکن                    
اساسی عملکرد سرمايه در اين              

سرکوب سيستماتيک  .  جوامع است 
سياسی جزء الينفک سيستمی                 
است که نابرابری اقتصادی و                 
اجتماعی و محروميت اکثريت               
عظيم توده های کارکن اساس آن           

فقر و فالکت گسترده روی        .  است
ديگر استبداد و سرکوب سياسی            

در يک کالم سرمايه داری        .  است
مسبب استبداد و سرکوب خشن و          
فقر و فالکت و محروميت                          

 .اقتصادی است

 

 نکاتی پيرامون تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا
 

 على جوادى

 اگر چه اعتراض به                         -٣
عملکرد سرمايه در اين جوامع       
پايه و اساس اعتراض برحق           
مردم است اما اين وضعيت               
جنبش های ارتجاعی متفاوتی         
که در اساس خواهان تغييراتی        
جزيی و بعضا رفرمهايی در            
سيستم سرمايه داری موجود و        
وضعيت حاضر هستند را به            

. ميدان کشيده و فعال کرده است 
اين جنبشها اهداف واحد و                  

برای آينده      .  يکسانی ندارند     
درد .  مشترکی فعاليت نمی کنند    

. و اعتراضشان هم يکی نيست       
از اين رو جامعه با جنبشی                 
توده ای عظيمی عليه وضعيت       
موجود مواجه است که چشم             

"انداز مشترکی ندارند    همه با  . 
حتی اگر  .  در کار نيست   "  همی

اين جنبشها در حال حاضر                
خود را تماما از هم متمايز                  

در اين           .  نکرده باشند          
اعتراضات جريانات متنوع             

 ناسيوناليستی و            ،اسالميستی
 . کارگری و کمونيستی فعال اند

  

 يک ويژگی اين اعتراضات      -۴
و جنبشهای سرنگونی تاثير              
گذاری اين جنبشها بر يکديگر         

گويی جنبش توده ای در       .  است
هر جامعه ای بر شانه                            
اعتراضات جامعه ديگر قرار         
ميگيرد تا راه پيشروی خود را        

تالش مردم در         .  هموار کند    
ايران برای خالصی از شر               
رژيم اسالمی به درجات زيادی     
افق جريانات اسالمی در تونس      

چه .  و مصر را کور کرده است  
کسی است که تالش اين مردم          
را ديده باشد و بسادگی بتواند            
تسليم جريانات مرتجع اسالمی      

کال افق اين جريانات در       .  شود
سطح منطقه عليرغم                              
پيشرويهايی که در پس جنگ           
ارتجاعی آمريکا عليه عراق و       
همچنين جنگ اسرائيل وحزب      

 تيره و تار گشته          ،اهللا  داشتند    
اسالم سياسی دوران           .  است

افول خود در سطح منطقه را            

١٩٣شماره   

 بن   ،مبارک"فريادهای   .  طی ميکند  
نشان گوشه   "   نوبت سيد علی      ،علی

از .  ای از اين واقعيت سياسی است        
طرف ديگر اعتراضات مردم در             
مصر عليه حکومت پرو غربی                  
حسنی مبارک افق جريانات مشابه           
 .را در ساير جوامع تيره کرده است

 

 در اين جوامع نيروهای متفاوت         -۵
بورژوايی با پيشينه های تاريخی کم       
و بيش متفاوت زير ضرب                             
اعتراضات توده های مردم قرار               

در مصر مردم ديکتاتوری         .  دارند
تمام عيار پرو غربی حسنی مبارک        

در تونس وضعيت    .  را بزير کشيدند   
در عراق اما    .  کم و بيش مشابه بود      

وضعيت به درجات قابل مالحظه             
حکومت اسالمی   .  ای متفاوت است    

قومی عراق در اين جامعه زير              –
اين .  ضرب قرار گرفته است                 

وضعيت به ميزان زيادی چشم انداز       
و افق جريانات مشابه در صفوف             

در اين جوامع را تيره      "  اپوزيسيون"
اگر در عراق       .  و تار کرده است         
اسالمی زير        –حکومت قومی           

 نتيجتا         ،ضرب قرار ميگيرد                
جريانات مشابه در جوامع ديگر با           
توجه به ميزان تاثير پذيری اين                   
اعتراضات از يکديگر به سادگی              
نميتوانند در راس اين اعتراضات            

 . قرار گيرند

  

 آنچه در اين جوامع در جريان              -۶
است يک انقالب به معنای                              
مارکسيستی و کمونيستی کلمه                    

جنبش توده ای برای                    .  نيست
سرنگونی رژيمهای سياسی حاضر       

اين تحوالت ميتواند به يک           .  است
انقالب منجر شود مشروط بر آنکه          
کمونيسم و کارگر با پرچم مستقل              
سياسی خود بتوانند در راس اين                 
اعتراضات قرار گيرند و سرنگونی      
حکومتهای حاکم را با در هم                         
شکستن قدرت سياسی و اقتصادی           

اما اين      .  سرمايه همزمان کنند           
سناريو به احتمال زياد شکل غالب           

شکل محتمل   .  تحوالت نخواهد بود     
ورود جامعه به دورانی از تحوالت         

و کشمکشهای سياسی است که              
آلترناتيوهای اجتماعی بخت و               
قدرت خود را به درجه نزديکی            
به قدرت و وضعيت کنونی به                

اما هيچکدام از   .  آزمايش ميگذارند 
اين آلترناتيوها به غير از بديل                
راست بورژوازی و کمونيسم                
کارگری قادر به شکل دادن به               

به اين    .  حکومتی پايدار نيستند       
اعتبار جامعه دوران پرتحول و            
در عين حال بی ثباتی را از سر             
خواهد گذراند تا به نقطه تعادل               

در اين    .  جديدی دست پيدا کند          
دوران حکومتهای موقت بسياری      
ميتوانند شکل بگيرند اما بسياری        
از آنها از ثبات سياسی الزم برای        
شکل دادن به يک حکومت پايدار        

. برخوردار نخواهند بود                           
سرنگونی رژيم های سياسی در           
اين جوامع ميتواند به وقوع                      
بپيوندند بدون اينکه الزاما انقالبی       

 همانطور که       ،شکل گرفته باشد      
اما .  در مصر و تونس اتفاق افتاد        

انقالب ميتواند در مراحل آخر               
. چنين تحول پلکانی شکل بگيرد         

وضعيت حاضر و تغيير و دست          
به دست شدن قدرت در تونس و            
مصر نشانی از اين شکل از                     

 . تحوالت است

  

 مضمون تالش آلترناتيوهای           -٧
بورژوازی در اين جوامع اساسا          

به هر درجه که ممکن      .  يکی است 
باشد تالش ميکنند بنيادهای سيستم      
اقتصادی و سياسی و ارکان                     

 ،حاکميت بورژوازی را حفظ کنند    
اگر چه حفظ حکومت فعلی                      

در عين    .  برايشان ممکن نباشد       
حال تالش ميکنند که به سرعت            

در .  به تحوالت خاتمه بخشند             
تونس و مصر تالش کردند به                 
سرعت سر و ته تحوالت را هم             
بياورند و ارتش را از مقابله                    
زودرس با مردم بپاخواسته                      

برحذر دارند   
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و برای تحوالت سرنوشت سازی        
 ،و ايفای نقش تعيين کننده آتی                  

دست نخورده از گزند اعتراضات       
حفظ ارتش و      .   حفظ کنند     ،مردم

ارگان سرکوب در چنين دورانی          
بيش از هر زمان ديگری برای               
بوروژازی تعيين کننده و اساسی          

در مصر با توجه پيشينه             .  است
های تاريخی تالش کردند تا برای        

در اذهان  "  ناجی"ارتش حتی نقش    
بعالوه .  توده های مردم ايجاد کنند      

نسخه آماده بخشهای وسيعی از              
بورژوازی در زمانيکه                               
حکومتهای حاکم به ضرب                       
اعتراضات مردم در هم شکسته            

 برگزاری انتخاباتی سر            ،ميشود
هم بندی شده بمنظور شکل دادن            
به مجلس موسسان و تثبيت مبانی         

مقابله .  حکومتی از اين مجرا است    
با اراده و قدرت توده ای و                          
ارگانهای شورايی کارگران و                
 . مردم جنبه ديگر سياستشان است

  

 ليبی در اين جوامع در                           -٨
. وضعيت ويژه ای قرار دارد                  

جنبش توده ای برای سرنگونی              
حکومت استبدادی قذافی منجر به        
يک جنگ توده ای نابرابر در اين         

رژيم قذافی با      .  کشور شده است     
وحشيگيری تمام به مردم                            
بپاخواسته تعرض کرده و وعده            

داده "  حمام خون    "راه اندازی         
رژيم قذافی با سالحهايی که      .  است

دول غربی در اين مدت در                        
اختيارش قرار دادند در حال                    

توازن قوا بر عليه     .  پيشروی است 
گرايشات .  مردم بپاخواسته است      

متفاوت بورژوايی خواهان اعمال       
و "  عدم پرواز هوايی       "سياست    

بعضا حمالت تاکتيکی عليه                     
. تاسيسات نظامی رژيم قذافی اند         

يک سياست کمونيستی و کارگری      
نميتواند با چنين سياستی همسو              

نقطه اتکاء جنبش ما                   .  باشد
سازمانيابی توده های کارگری و          

ارتش ليبی  .  مردم زحمتکش است   
را بايد با قدرت توده های مسلح و          
کارگر در طرابلس و ساير                        
شهرهای تحت کنترل رژيم قذافی        

 

نکاتی پيرامون تحوالت خاورميانه و 
 ...شمال آفريقا 

اما مخالفت با اعمال    .  در هم شکست  
نيز "  عدم پرواز هوايی       "سياست    

نميتواند سياست اصولی در اين                  
ما در پس کشمکش و        .  شرايط باشد 

جدال نيروهای متفاوت بورژوايی           
امر سياسی طبقه و جنبش خودمان           

در عين حال          .  را دنبال ميکنيم         
چنانچه سياستشان به درهم شکستن         

 ،توان نظامی رژيم قذافی منجر شود      
الزاما با مخالفت ما مواجه نخواهند          

 . شد

 

 وضعيت عراق با توجه به                      -٩
حضور نيروهای کمونيسم کارگری      
در اين جامعه بطور ويژه ای متمايز       

در عراق ناسيوناليسم کرد و         .  است
اسالم سياسی و ناسيوناليسم عرب            
در حاکميت سياسی قرار داشته و              
بدرجات زير ضرب اعتراضات              

اين وضعيت به      .  مردم قرار دارند     
جريان کمونيستی کارگری امکان            
عروج و قرار گرفتن در راس                     

با .  اعتراضات توده ای را ميدهد            
توجه به ارتباط و پيوستگی اين                   

 هر درجه پيشروی و            ،اعتراضات
قدرت گيری کمونيسم کارگری در          
عراق ميتواند نقش تعيين کننده ای            

. در کليت تحوالت منطقه داشته باشد     
بايد با تمام قوا به قدرتگيری اين                 

 .جنبش کمک کرد

 

يک جنبه تحوالت اخير در               -١٠
خاورميانه و شمال آفريقا کم کردن           
شکاف اجتماعی و سياسی ميان                 
مردم اين منطقه و توده های مردم             

. در کشورهای غربی است                           
 ،خيزشهای توده ای در اين جوامع           

بيداری و بپاخواستن توده های                    
زحمتکش کل مناسبات اجتماعی و          
سياسی غرب و اين جوامع را                      
دستخوش تغييرات چشمگيری کرده      

عدم قابليت شيطان سازی             .  است
بوروژازی جهانی از اين تحوالت           
صف بشريت متمدن را مستحکم تر        
کرده و قدرت اين اردو را در سطح          
جهانی در قبال ساير اردوگاههای            
ارتجاعی و تروريستی تحکيم کرده        

  *. است
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 ،اعتصاب کارگران پتروشيمی تبريز
  براى امنيت شغلى،عليه شرکتهاى پيمانى

 

 اسفند در اعتصاب بسر      ٧ کارگر پتروشيمى تبريز از       ١۴٠٠بيش از   
خواست روشن کارگران   .  ميبرند و اين اعتصاب تا امروز ادامه دارد         

 عدم دخالت آنها در انعقاد               ،کنار زدن شرکتهاى انگل پيمانکارى           
 استخدام رسمى کارگران توسط خود پتروشيمى                  ،قراردادهاى کار  

 و انعقاد قراردادهاى دسته جمعى با نمايندگان منتخب کارگران           ،تبريز
 . است

 

متحدانه .  کارگران در اين اعتصاب به مجامع عمومى متوسل شدند                
حين مذاکره با پيمانکار حضور داشتند و در مقابل تالشهاى نيروهاى              
امنيتى و سياست ارعاب آنها و همينطور تالش براى بميدان آوردن                   

کارگران اعتصابى بحق     .  اعتصاب شکنان با درايت مقاومت کردند          
انتظار دارند که اعتصاب شان مورد حمايت و همبستگى گسترده                       

 . کارگرى قرار گيرد

 

حزب از اعتصاب متحد کارگران پتروشيمى تبريز حمايت ميکند و                 
تاکتيک جنگ  .  بر تداوم اتحاد و حضور مستمر کارگران تاکيد دارد             

فرسايشى کارفرما و پيمانکاران در خدمت انشقاق در صفوف متحد                 
 لغو شرکتهاى انگل         ،امنيت شغلى  .  شما و تحميل شرايط آنهاست           

 انعقاد قرارداد توسط نمايندگان منتخب کارگران حق بديهى                  ،پيمانى
شما ميتوانيد در اين مبارزه         .  شما و عموم کارگران در ايران است            

 . همانطور که کارگران صنايع فوالد شدند. پيروز شويد

 

به نيروى متحدتان و حضور مستمر همه کارگران اعتصابى متکى                  
زنده باد اعتصاب   .  اين نيرو و اين اتحاد کليد پيروزى شماست          .  شويد

 .کارگران پتروشيمى تبريز
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 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
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کارگران شرکت 
 رافاکو

 ! ماه دستمزد معوق6
 

 نفر از   10 بيش از     ،بنا به خبر دريافتى    
کارگران شرکت خدمات کامپيوتری              
رافاکو از شهريور ماه گذشته تا به                    

 ماه است دستمزدی دريافت           6امروز   
 ماه  6بهانه کارفرما در اين       .  ننموده اند 

نبودن پول و عدم دريافت طلبهای مالی         
شرکت از ادارات دولتی است و مرتبا            
يا کارگران را تهديد به اخراج نموده و           
يا با وعده های دروغ از امروز به فردا          
پاس ميدهد و برای خالی نبودن عريضه       
هر از چند گاه يکبار مبالغ ناچيزی را             
با هزار منت به کارگران پرداخت                    

 . مينمايد
 

آنقدر :يکی از کارگران معترض ميگفت    
دستمزدهايمان را نداده اند که ديگر به            
درستی يادمان نيست آخرين باری که             
حقوق گرفته ايم کی بوده است، بعضی          

 100 تا    50وقتها با هزار ادا و عشوه           
حاال ديگر  .  هزار تومان مساعده ميدهند    

با گذشت زمان اصال فراموش کرده ايم         
چقدر طلبکاريم و چقدر مساعده گرفته          

برايمان شرايطی ساخته اند که               .  ايم
برای باال کشيدن دستمزدهای ناچيزمان       
به هر کارى متوسل ميشوند و هيچ                    

در .  حساب و کتابی هم در کار نيست            
اين مدت بسياری از ما کرايه خانه                    
هايمان پس افتاده و کلی قرض و                         
بدهکاری آن هم با شرمندگی باال آورده         

 .ايم
 

شرکت خدماتی رافاکو مجری و طراح         
ايجاد شبکه های کامپيوتری، واقع در            
ميدان هفت تير تهران است و بيش از              

 سال  10 تا    2 کارگر با سابقه کار          10
اين کارگران قرارداد ندارند و            .  دارد

فقط کارفرما   .  حتى روزمزد هم نيستند      
به آنها گفته است برابر قانون کار ماهی        

 هزار تومان به شما پرداخت                     300
ميکنم که البته خبری از اين مبلغ هم                 

 6 صبح تا        8اين کارگران از        .  نيست
عصر و اضافه کاری اجباری تا پاسی           

 بدون حقوق و در بردگى                   ،از شب   
 .مطلق مشغول به کارند
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 کارگران شرکت مخابراتی موج آسا
 روز بعلت کارشکنی سرمايه داران و عوامل               10 هم اکنون با گذشت بيشتر از               ،بنل به خبر دريافتى      

 .  نفر از کارگران اين شرکت پرداخت نشده است20کارفرما دستمزد و مبالغ اضافه کاری بهمن ماه 
 

 نگرانى هميشگی ناشی از اخراج و بيکاری و فشارهای                  ،عدم دريافت دستمزدها، ساعت طوالنی کار         
 کارگران و خانواده های محروم و شريفشان را در کابوس فقر و                 ،مالی و اقتصادی و تورم لجام گسيخته        

معاون و  "  محمدی"عالوه بر همه اين فشارها روز سه شنبه              .  نداری بشدت تحت فشار قرار داده است          
مدير شرکت در جواب کارگران معترضی که خواستار دريافت دستمزدهايشان بودند              "  قانع"کارچاق کن   

در حال بررسی    .  ما بودجه کافی برای شما نداريم        .  تعداد شما کارگران زياد است      :  با وقاحت گفته است     
 15محمدی همچنين گفته است اسامی      .  به فکر کاری برای خودتان باشيد     .  هستيم که تعدادی را اخراج کنيم     

 روز  20نفر از کارگران بخش شهريار کرج تعيين و مشخص شده که در پايان سال يعنی تا کمتر از                                
 .ديگر از کار اخراج خواهند شد

 

 نفر کارگر قراردادی    20 با بيش از      ، تهران 5شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه           
 هزار تومانی که با      300 سال و دستمزدهای     10 تا   2 سوابق کاری    ،با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه      

 عصر و اضافه کاری         5 صبح تا       8 و ساعت کاری از           ،انواع کارشکنی و جر زنی پرداخت ميشود            
 . تهران ميباشد5اجباری حتی در تعطيالت ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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رفقا در اين بحث ميخواهم به                    
جوانبى از فعاليت تاکنونى و                    

. مسيرى که بايد طى کنيم تاکيد کنم      
رفيق على جوادى به مسائلى                    
اشاره کرد و من ميخواهم به                     

 . جوانب ديگرى بپردازم

 

به نظر من اين کنگره پايان يک             
اين حزب   .  دوره را اعالم ميکند       

منبعد بايد بعنوان نماينده کمونيسم        
کارگرى راسا به مصاف مسائل            
جامعه برود و به سواالت اساسى          

ما ديگر جريانى و    .  آن جواب بدهد  
فراکسيونى نيستيم که قصد ايجاد          

 ،تغييراتى در يک حزب ديگر               
ما ديگر    .  حزب مادر را دارد           

جريانى نيستيم که قرار است                    
صرفا با نقد جريانات موسوم به             
کمونيسم کارگرى اثبات کنيم که            

 خط اورژينال             ،خط مارکسى      
کمونيستى کارگرى منصور                    

ما خود آن        .  حکمت چى هست       
حزب کمونيستى کارگرى با آن              
مشخصات سياسى و فکرى                      

به .  و اين ادعا نيست             .  هستيم
شهادت تالش چند سال گذشته ما            

 به شهادت            ،آن حزب هستيم           
 به شهادت موقعيت                  ،ادبياتمان

 به شهادت      ،کنونى احزاب ديگر     
نگرش جريانات اپوزيسيون ايران      

 به شهادت پراتيکى      ،به اين حزب   
 و بويژه به     ،که در ايندوره داشتيم    

شهادت نگاه فعالين موثر جنبش             
کارگرى و کارگران کمونيست به        

 .حزب ما

 

من در اولين کنفرانس حزب به               
گفتم .  نکته اى اشاره و تاکيد کردم       

که امروز ما عليرغم ميل باطنى            
 از حزبى جدا           ،مان جمع شديم       

 ،شديم و حزبى ديگر را ميسازيم          
اما اگر اين حزب بعد از مدتى                  
نتواند از نظر فکرى و سياسى به          
بستر اصلى کمونيسم کارگرى               

 اگر نتواند به پرچمدار      ،تبديل شود 
کمونيسم منصور حکمت تبديل              

  مبحث اولويتها و چشم اندازها،سخنرانى در کنگره اول
 

 پايان يک دوره و مصافهاى کمونيسم کارگرى
 

 سياوش دانشور

 و بويژه اگر نتواند به                ،شود
  ،يک حزب کارگرى تبديل شود    

نبض اش در جنبش کارگرى            
بزند و با مسائل جنبش                           

 ،کارگرى باال و پائين شود                
آنوقت بايد رفت و فکر ديگرى       

آنوقت شايد الزم شود            .  کرد
پروژه ديگرى را در دستور             

 . گذاشت

 

امروز در اين کنگره ميتوان با        
 اگرچه نميتوان      ،قاطعيت گفت  

 جريانى که در     ،دقيق حرف زد  
بخشى از مهمترين مراکز                  
کارگرى ايران قدرت عمل و           
نفوذ سياسى دارد اين حزب               

هيچ حزب ديگرى در          .  است
هيچ سازمان  .  چپ ايران نيست   

. ديگرى در اين مقياس نيست          
هيچ محفلى موسوم به فعال                

. کارگرى در اين مقياس نيست       
امروز شما محفل کارگرى                
خاصى را پيدا نميکنيد که با               
اعتصابات کارگرى مهمى                

امروز شما جريان   .  تداعى شود 
چپى را پيدا نميکنيد که نفوذ               

 خط مشى    ، ديدگاهايش ،کالمش
 سنت سبک               ،سياسى اش       

 در جنبش کارگرى و         ،کاريش
الاقل در ميان رهبران کارگرى     

 در ميان کسانى که            ،راديکال
سازمانده اعتصابات و                         
اجتماعات کارگرى در دل                 

 را بشود        ،اختناق سياسى اند       
و اگر کسى      .  بطور عينى ديد     

 بتواند     ،دستش تو کار باشد             
مجموعا بگويد اين تحرک                 

 ، اين اعتصاب معين      ،کارگرى
به فالن خط معين ربط داشت و       

بحث من در   .  يا متاثر از آن بود    
 آنها  ،مورد سنديکاليستها نيست   

کارهائى کردند و البته نتايجش       
بگذاريد .  را هم همه ديدم                

 در جنبش               ،روشن بگويم       
 ،کارگرى گرايشات متفاوت            

فعالين و ديدگاههاى متفاوت             
 همه هم دارند زحمت            ،هستند

١٩٣شماره   

سوسياليست در جنبش            .  ميکشند
ممکن است    .  کارگرى زياد است       

بعضا در مراکزى نفوذ دارند و                  
ولى رهبران    .  ممکن است ندارند       

کارگرى راديکال و کمونيست و               
 هر روز بيشتر از قبل دارند         ،بانفوذ

به يک سنت راديکال و پراتيکى                
توجه شان جلب ميشود و بر آن                    
اساس دارند کارشان را جلو ميبرند         
که آن سنت را اين حزب دارد                       

 . نمايندگى ميکند

 

بنظر من امروز ما در آغاز يک                 
دوره اى براى به تکان درآوردن               
درياى جنبش کارگرى در ايران                

 ،فکر ميکنم با اتفاقات منطقه     .  هستيم
و بويژه اگر بتوانيم در جواب به                 
مسائل و سواالت سياسى واقعى                 

 اگر بتوانيم لحظه ها را       ،موفق شويم 
 اگر درک درستى از                       ،دريابيم

 اگر فرصت     ،رويدادها داشته باشيم    
 اگر سياست و سبک          ،ها را بقاپيم    

 اگر      ،کار درستى داشته باشيم                 
 ما     ،محدوديتهايمان را رفع کنيم             

. ميتوانيم خاورميانه را تکان بدهيم         
بخاطر اينکه ايران حتى مصر                    

 حتى ترکيه و پاکستان و                   ،نيست
مشابه اين کشورهاى مهم منطقه                

در ايران اگر اتفاقى بيافتد نه       .  نيست
تنها خاورميانه بلکه دنيا را تکان               

و اين اتفاق را تنها کمونيسم         .  ميدهد
کمونيسم .  ميتواند ايجاد کند                  

 کمونيسم ضد                           ،مارکسيستى
 کمونيسم کارگرى                  ،کاپيتاليستى

 خطى که بتواند           ،منصور حکمت   
سرمايه را در ايران بزند و نه فقط             
جمهورى اسالمى و جريانات                      

خطى که بتواند افق       .  بورژوائى را  
اين .  انقالب کمونيستى را باز کند           

خط ظرفيت و پتانسيل اينکار را                 
و چنين خط سياسى و                      .  دارد

ديدگاهى بايد يک پايگاه محکم در             
درون جنبش طبقه کارگر داشته                 

بايد جريانى باشد که اگر                 .  باشد
تصميم ميگيرد تکان بخورد مراکز         

 . مهم کارگرى را ببندد

 

 تونس را نگاه    ،مصر را نگاه کنيد   
 زدند راس يک حکومت                ،کنيد

ديکتاتورى بيست سى ساله را               
طبقه کارگر اين        .  پائين کشيدند   

کشورها با اينکه در اين تحوالت          
اعتصاب ميکند و نقش دارد و                

.  ميبينيد سر ندارد    ،فداکارى ميکند 
برگرديد و به انقالب ايران نگاه            

 ،ميليونى به خيابانها ريختند     .  کنيد
 پادگانها را گرفتند و          ،قيام کردند  

گرفتيم و خيلى ها از ما در آن                  
طبقه کارگر       .  شرکت داشتيم      

 بويژه در                  ،جانفشانى کرد        
اعتصاب نفت و همه شعار کارگر       
نفت ما رهبر سرسخت ما را                    

اينها را همه ما           .  يادشان هست   
ديديم و نهايتا شکست خورديم و            
قتل عام شديم چون يک حزب                 

ما در آندوران       .  سياسى نداشتيم   
 يک سنت   ،فاقد يک حزب سياسى    

سياسى محکم بوديم که جوابگوى        
چنين وضعيتى باشد و کارگر و             
چپ را در مقياس جامعه در مقابل       
بورژوا و راست در جدال قدرت          

اين نبايد تکرار         .  نمايندگى کند    
 .  شود

 

ما آمديم که اين خط و حزب                      
سياسى اين خط را احيا کنيم و                 

خيلى جاها هم         .  مجددا بسازيم    
من در بحث هاى      .  متمرکز نشديم 

پيشا کنگره اشاره کردم که ما در          
ما در   .  دانشگاهها متمرکز نشديم    

 ،دانشگاهها نيروى موثر نداريم          
 هوادار             ،هوادارانى داريم            

 ،کمونيست کارگرى همه جا هست    
ولى ما نيروئى نبوديم که                            

الاقل تا  .  دانشگاهها را تکان ميدهد   
ما دخالتهائى در          .  حاال نبوديم    

مقياس کوچکتر داشتيم اما اگر               
دانشگاه تکانى خورده محصول           

ما .  کار کسانى ديگر بوده است          
نيرويمان در ايندوره در جنبش             
کارگرى صرف شده و نتايج                   

خوبى هم            
١٢صفحه   
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حتما رفقاى ديگر به                .  گرفتيم
جوانبى از آن تا جائى که ميشود             
در يک کنگره حرف زد اشاره               

اين يک قطبنماى اساسى        .  ميکنند
حرکت ما بود که بتواند حزب را           
بعنوان جريانى کارگرى تثبيت              

 . کند

 

ستون اساسى ديگر اينبود که اين           
حزب روى خط دفاع از کمونيسم         
مارکس و منصور حکمت ايجاد            

نه .  شده است و نه چيزى ديگر             
تعابير جديد از سوسياليسم                         
راديکال غير کارگرى انتهاى قرن     

 نه سوسياليسم شبه راديکال       ،بيستم
و آنتى امپرياليست قرن پيش که             
امروز در تالش براى بازسازى           

 نه    ،خود در اشکال جديد است             
ناسيوناليسم چپ و پوپوليسم پنجاه        

اين جريان روى دفاع از       .  و هفتى 
حقانيت نگرش انتقادى و انقالبى          
مارکس و منصور حکمت تشکيل        

و امروز هر کسى که مسير           .  شد
 حتما بدرست         ،ما را نگاه کند            

 حتما  ،ميگويد که اشتباه هم کرديم       
مثل خود منصور حکمت عمل               

. نکرديم و نميتوانستيم ببينيم                    
بخاطر اينکه منصور حکمت حتى      
زمانى که حزب کمونيست                        

 ،کارگرى پديده قوى اى بود                     
خودش از آن حزب بزرگتر و با            

خودش مورد     .  اتوريته تر بود         
توجه اپوزيسيون ايران و جامعه           
بود که يا موافق و يا مخالفش بود            

ما .  اما حزبش پديده ديگرى بود          
تالش کرديم از اين خط دفاع کنيم          
و پرچم اين سنت متمايز را بلند               

اگر موفقيتى تاکنون اين              .  کنيم
 اگر توانستيم      ،حزب داشته است     

در جنبش کارگرى جلو برويم و يا        
در قلمرو نظرى و سياسى سربلند        

 اگر در هر زمينه موفقيتى          ،باشيم
داشتيم و ميتوان آن را عليرغم                 
همه کمبودها برسميت شناخت؛ به       
همان اندازه بوده که توانستيم يک         

 ، يک درک درست       ،تبئين درست  
يک کاربست متدولوژيک از                  
ديدگاه مارکسيستى و ديگاه                       
کمونيستى کارگرى منصور                    

 

پايان يک دوره و مصافهاى 
 ...کمونيسم کارگرى 

بنظر من   .  حکمت بدست دهيم    
ادامه اين حزب و موفقيتهاى             
پيش رو هم در گرو ادامه                    

: همين دو ستون اساسى است          
 يک   ،يک جريان مارکسيستى     

 و   ،جريان کمونيستى کارگرى     
يک جريان بشدت قوى در                 
جنبش کارگرى و متحد کننده            

 . رهبران کارگرى

 

امروز رفقاى بسيار با ارزشى        
در جنبش کارگرى با اين حزب      
هستند و بخشا اگر نيستند از               
خط مشى و سنت سياسى ما               
استقبال ميکنند چون جوابگوى      
نيازهاى مبارزه روزمره شان        

البته هنوز   .  عليه سرمايه است    
هنوز ما ماتريال يک     .  کم است 

ولى .  انقالب کارگرى را نداريم   
ما موظفيم و بايد به اين سمت            
برويم که ماتريال يک انقالب          

ما به   .  کارگرى را فراهم کنيم      
اين دلخوش نيستيم که صرفا             
فراخوان دهيم که توده ها عليه         

 ،جمهورى اسالمى برخيزيد           
 آپارتايد را          ،زنان قيام کنيد         

 جوانان فالن و بيسار         ،نپذيريد
با فراخوان که جامعه            !  کنيد

جامعه با        !  جابجا نميشود       
 با صفى   ،سازمان جابجا ميشود  

از کمونيستهاى رهبر جابجا             
 با نفوذ کالم جابجا                  ،ميشود
.  با قدرت جابجا ميشود      ،ميشود

 ،و قدرت قابل شمارش است            
 قدرت ادعا     ،قدرت مادى است    

شما بايد شرکت نفت را      .  نيست
 ماشين سازيها را        ،بهم بريزيد  
 شما بايد صنايع           ،بهم بريزيد   

 بايد      ،فوالد را بهم بريزيد               
پتروشيمى ها و مراکز بزرگ         
و کوچک کارگرى را بهم                   
بريزيد تا معلوم شود که قدرت         

قدرت .  داريد يا قدرت نداريد        
 گفتن اينکه ما              ،ادعا نيست    

هوادار در ميان بازاريها داريم       
که کمونيسم نشد و بدرد کسى           

گفتن اينکه ما سى          .  نميخورد
سال پيش توانستيم شهرى را            
بگيريم امروز بدرد کسى                    
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بيست سال پيش من رهبر      .  نميخورد

فالن کار بودم امروز بدرد                             
سنت کمونيسم کارگرى        .  نميخورد

اينست که کادرش هميشه جلو                      
صحنه است و زمانى که شما جلو              
صف هستيد کادرى و رهبرى را               

نميشود .  تامين و بازتوليد ميکنيد           
بيست سال پيش رهبر کارى بود و            
امروز هم کادر باشيد اما به جنبش            

کادر اين   .  تان ربطى نداشته باشيد       
جنبش بايد بتواند مرتبا جلو صف              

 اين سنت را     ، قانع و بسيج کند     ،باشد
 اين سنت را ميان                ،بازتوليد کند   

 اين  ،جامعه ببرد و از آن دفاع کند           
نگرش را به نگرش تعداد بسيار                 

 پرچم اين سنت       ،بيشترى تبديل کند    
 و مجموعا    ،را برافراشته نگه دارد     

بتوانيم افق پيروزى کمونيسم در                
 افق    ، افق انقالب کارگرى          ،ايران

پيروزى بر جمهورى اسالمى با                
 با يک پرچم               ،يک پرچم چپ         

 . کارگرى را باز کنيم

 

 ،ما در ايندوره ضعف زياد داشتيم           
ما سازمان    .  بسيار ضعف داشتيم       

ما سازمان  .  درست و حسابى نداشتيم   
شايسته کمونيسم کارگرى را هنوز          

ما سنتهاى حزبى    .  درست نکرده ايم   
اى که کمونيسم کارگرى تاکنون                

 و حتى با لنينيسم فرق           ،بدست داده  
 با سنتهاى چپ راديکال                     ،دارد

 با سنتهاى سازماندهى       ،تفاوت دارد  
. بشين پاشو فرق دارد را جلو نبرديم       

 ، مدرنيستى ،يک سنت آزاديخواهانه   
متکى بر اراده انسانها و دست بردن        

 متکى بر انتخاب و          ،به قلب آدمها    
 سنتى که فرديت در        ،آگاهى انسانها 

تناقض با حزبيت و کار جمعى و                
 ما براين اساس              ،مشترک نيست    

تالش کرده بوديم چهارچوبهاى                 
اساسى سازمان کمونيستى کارگرى       

چهارچوبهائى که در   .  را بدست دهيم  
 ، صاحب نظرند       ،آن افراد آزادند       

 ، روى پاى خودشان اند        ،مستقل اند  
 ،مظهر و سمبلى از اين ديدگاه اند             

هر کدامشان را جائى بياندازيد                    
ميتوانند راسا پرچمدار جنبش و                 

براين .  تحرک اجتماعى اى شوند          
اساس ما خواستيم سنت سازمانى و          
حزبى کمونيستى کارگرى را در               
تمايز با سنتهاى تاکنونى چپ غير            

ولى متاسفانه بدليل   .  کارگرى بسازيم 
 ،ضرباتى که اين جريان متحمل شد        

اين .  سنت حزبى اش هم عقب رفت        
حزب تالش ميکند اين سنت حزبى           

ما .  را احيا کند و بسازد و تثبيت کند        

در اين زمينه هنوز جلو نرفتيم و           
فکر ميکنم اين کنگره بايد نقطه             
شروعى باشد که سنت حزب                  

 سنت            ،سياسى مارکسيستى           
 سنتى که          ،کمونيستى کارگرى     

واقعا شايسته جنبش کارگرى است     
و يک کارگر و رهبر سوسياليست      
در آن احساس راحتى ميکند را              

اگر سازمانى بتواند             .  بسازيم
سنتهائى را پايه گذارى کند که                
رهبران کمونيست و پيشرو طبقه        
در آن احساس راحتى ميکنند و              
تناقضى با موقعيت و مبارزه                  

 آنوقت آن     ،روزمره شان نميبينند    
سنت به يک سنت کمونيستى                   

اما اگر    .  کارگرى استوار است       
شما سازمانى را بسازيد که در آن        

 ،فقط آدمهاى آنارشيست                            
 ،دانشجويانى که معترض اند                 

 آدمهائى که هر         ،آدمهاى عاصى  
وقت و هر لحظه ميتوانند پاى هر         

 و اين تيپ اجتماعى      ،کارى بروند 
 به   ،در آن احساس راحتى ميکند         

نظر من با سنت سازمانى                          
شايد .  کمونيسم خيلى فاصله دارد      

 اما  ، شايد انقالبى باشد   ،خوب باشد 
سنت سازمانى و حزبى کمونيستى     

 . کارگرى نيست

 

ما برخالف  .  ما امکانات کم داريم    
نفوذ کالم و ادبيات و خط سياسى          
منسجمى که داريم از امکاناتى              

. مانند تلويزيون برخودار نيستيم         
از رسانه هائى که بشود در                       
مقياس گسترده مردم را مورد                 
خطاب قرار داد برخوردار                      

 ساعته راه      ٢۴ما راديو      .  نيستيم
 -اما از امکانات ديگر          .  انداختيم

که اگر نه همه اما خيلى ها در                  
اپوزيسيون پولش را از پنتاگون            
ميگيرند و اين امکانات را درست       

ما يک    .  محروم هستيم     -کردند
اگر ما هم        .  جريان فقير هستيم      

ميخواستيم از پنتاگون و اين نوع          
نهادها پول بگيريم ما هم                             
ميتوانستيم از اين تلويزيونهاى              

 ساعته و امکانات ديگر داشته       ٢۴
اما اينکار را نکرديم و به          .  باشيم

کارگر متکى شديم و منبعد هم                
 . خواهيم شد

 

اما بايد اين امکانات و نيازهاى              
مبارزه امروز را ساخت چون               

. نوبت سياسى و دوره ماست                  
دوره 

١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراض گسترده ضد کاپيتاليستى       
دوره بن بست و شکست             .  است

سرمايه دارى در همه جاى                        
بحران سرمايه دارى           .  دنياست

افتضاحى را ببار آورده که کارگر       
صنعتى از فرانسه و اسپانيا تا                  
ايرلند و پرتقال و همه جا در                      
اعتصاب و کشمکش سياسى است       
و موج اين اعتراض کشورهاى             
خاورميانه و شمال آفريقا را ور             

به نظر من دورانى        .  داشته است  
آغاز شده است که بيش از هر                   
زمان فقط کمونيسم ميتواند                        

نه سوسيال         .  جوابگو باشد        
 نه چپ       ،دمکراسى جواب است      

پوپوليست و جنبش همگانى جواب      
 نه پارلمانتاريسم و                            ،است

 نه سرمايه   ،دمکراسى جواب است  
دارى دولتى و نه مائويسم جواب           

 نه سوسياليسم قانونگرا و             ،است
اپوزيسيونى در اروپاى غربى               

 نه تروتسکيسم و            ،جواب است   
. خطوط چپ راديکال جواب است      

اگر کارگر ميتواند   .  اينها تمام شدند  
پيروز شود تنها با کمونيسم                        
کارگرى و با خط راديکال                         

و .  کارگرى ميتواند پيروز شود         
امروز نه فقط در ايران بلکه در             

. همه جاى دنيا وقت اينکار است           
اين سنت در ايران ريشه دار و                

در منطقه بدرجاتى        .  قوى است   
در کشورهاى ديگر       .  قوى است   

 متاسفانه  ،هنوز قابل مشاهده نيست   
. در مصر هنوز وجود ندارد                    

جنبش کمونيستى کارگرى همه جا       
هست چون اين گرايش و                             
اعتراض راديکال ضد سرمايه              
دارى در درون طبقه کارگر جزو        
الينفک جنبش کارگرى در همه             
جاى دنياست و اين تعريف پايه اى       

ولى سازمان     .  اين سنت است         
 حزب کمونيستى روى      ،کمونيستى

اين خط معين بدون توهم به                       
 ، بدون توهم به ارتش      ،بورژوازى

ارتش برادر   "بدون اينکه بگويد         
 بدون اينکه بخواهد با               ،"ماست

اعضاى رژيم سابق بسازد و يا به         
 بدون اينکه به        ،اختناق باج بدهد     

 و    ،وعده دمکراسى قناعت کند           
راسا براى قدرت برود و اعالم              
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 اعالم کند يا    ،کند بورژوازى نه  
 و بتواند          ،ما يا بورژوازى         

بقدرت کارگر و بقدرت انقالبى      
و قدرت شوراها و قدرت                    
رهائيبخش اش جامعه را                     
عوض کند و يکبار براى                     

 اين   ،هميشه دنيا را تغيير دهد        
هنوز خيلى جاها وجود ندارد و       

 . بايد ساخته شود

 

بنظر من ايندوران آغاز شده             
اين کنگره اگر اولويتى        .  است

 ،را مقابل خودش ميگذارد                
. رفتن براى انجام اينکار است        

 سال پيش     ۴-٣همانطورى که     
گفتيم نميگذاريم کمونيسم                    
کارگرى را به اين روز                        

 و حتى اگر آن را                ،بياندازيد
دفن کنيد ما با چنگ و دندان               
بيرونش ميکشيم و پرچمش را        

 و پرچمش را         ،برمى افرازيم  
 ،بلند کرديم به همت همه شما           

به همت بسيارى از رفقائى که         
 ،در اين کنگره حضور ندارند        

به همت بسيارى از رفقا و                  
رهبران کارگرى که جايشان           
در اين کنگره خالى است و                
پيشروى تاکنونى حزب مديون       

 به همت          ،فعاليتهاى آنهاست    
رفقاى کمونيست زيادى در               
شهرهاى ايران که توجه شان           
به اين کنگره است و منتظرند          
ببينند اين کنگره چه جوابى به          

 چه جوابى   ،مسائل ايران ميدهد  
به اين طغيان عليه فقر و                       
فالکت و اختناق سرمايه دارى        
که بزودى در ايران هم وسيعا          
آغاز خواهد شد و آغاز شده               

 و اميدهاى زيادى      ،است ميدهد 
 ،که به اين کنگره معطوف شده      

اولويت امروز ما اينست که              
 . جوابگوى اينها باشيم

 

اگر اين کنگره ميخواهد جوابى      
به اين اميدها و جوابى به اين             
سواالت روز جامعه و طبقه              

 اگر ميخواهد آن        ،کارگر بدهد  
سنگرهاى شکست و لطمات را      
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 اگر ميخواهد         ،پشت سر بگذارد        

بعنوان بستر اصلى کمونيسم                        
کارگرى در تحوالت ايران و منطقه       

 ،قد علم کند و نقش درخور ايفا کند            
بايد براى انقالب کمونيستى و نه                
هيچ چيز ديگر قد علم کند و به کمتر         

و اگر کارى     .  از اين راضى نشود      
 ،ميکند بايد موقعيت اش را بشناسد          

نقاط قدرت و نقاط ضعفش را                       
 از خود خشنودى و از خود         ،بشناسد

متشکرى و از خود تعريف                            
کردنهائى که سنت پادرهواى چپ            
راديکال و پوپوليست است بدور               

 ،بايد سنگ روى سنگ بگذارد .  باشد
سنگرهاى محکم بپا کند و براى                  
پيشروى و پيروزى خود را آماده              

اميدوارم اين کنگره آغاز                .  کند
پيشروى جدى و قدرتمند شدن و                 

. پيروزى کمونيسم کارگرى باشد             
کنگره اى باشد که جنبش طبقه                     
کارگر در تقابل با کليه جنبشهاى                

بورژوائى به همت همه رفقاى              
کمونيست و رهبران کارگرى               

 . قدرتمندتر بيرون بيايد
 

فراخوان ما به همه کمونيستهاى           
. کارگرى اينست که وقتش است          

وقتش است که بار ديگر با سرى          
افراشته و با پرچم کمونيستى                  
کارگرى مارکس و منصور                    
حکمت بميدان بيائيد و نقش                      

دوره .  شايسته تان را ايفا کنيد              
دوره دوره انقالب      .  دوره ماست  

دوره دوره انقالب   .  کارگرى است 
کمونيستى است و حزب اتحاد                

. کمونيسم کارگرى حزب شماست     
به اين حزب بپيونديد و متحدانه             
براى يک پيروزى کمونيستى                

 .                        کارگرى تالش کنيم
 

 !متشکرم

  ،گزارشى از تهران
 

 !دستگيری گسترده دانشجويان در تهران
 

 نازنين اکبرى

بازداشت و دستگيری آرام و بی صدا و در عين حال گسترده دانشجويان                   
دانشگاههای تهران که ا ز هفته پيش توسط دستگاههای سرکوب و جنايت               

طی چند روز      .  حکومت اسالمی شروع شده است همچنان ادامه دارد                  
گذشته بنا به اعالم برخی فعالين دانشجويی تعداد دانشجويان دستگير شده                

 نفر از دانشجويان دستگير     30.   نفر هم گذشته است    200تا امروز از مرز     
اين در حاليست که        .  شده از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ميباشند                

هيچگونه اثر و نشانی از دانشجويان بازداشتی و محل نگهداريشان در                       
بسياری از خانواده های اين دانشجويان همچنان با ابهام به                 .  دست نيست 

دنبال عزيزان خود در مقابل ارگانهای جنايت و سرکوب حکومت اسالمی             
 . سرگردانند... از سپاه تا اداره اطالعات و

 

عالوه بر اين از چند روز پيش دوباره شهر تهران به حالت حکومت                             
استقرار ايستگاههای ايست و بازرسی متشکل از             .  نظامی در آمده است      

 نشان از هراس عميق حکومت از         ،اوباش بسيج و سپاه و نيروی انتظامی        
در ايست و بازرسی های       .  طوفان خشم و اعتراض جوانان و مردم است           

امروز دوشنبه حتی در ساعات روز در مراکز و ميادين اصلی شهر از                     
انقالب و فردوسی و وليعصر تا مرزداران و شهرک ژاندارمری و تقريبا               

 عالوه بر بازرسی خودروها حتی به تفتيش بدنی           ،همه جای حساس تهران   
 . جوانان و عابرين می پردازند

 

اما جوانان و مردم عاصی و به جان آمده از جنايت و فساد حکومت                               
 مطابق با   89/  17/12اسالمی تسليم نشده و در تهران برای فردا سه شنبه             

 بعدازظهر در ميادين و            30/3 مارس روز جهانی زن در ساعت                     8
خيابانهای آزادی، انقالب و فردوسی، وليعصر و هفت تير و بخصوص                    
ميدان ونک قرار متحد و يکپارچه خود را برای برپايی اعتراضات و                         
تظاهرات کوبنده و انقالبی تا سرنگونی حکومت اوباش اسالمی گذاشته                   

 .  اند

16/12/89     



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

من هم به سهم     .  رفقا با صبح بخير    
خودم برگزاری اولين کنگره                   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری را         

الزم .  به همگی تبريک ميگم              
ميبينم اينجا صميمانه برگزارى             
کنگره را به رفقای کادر و عضو          
و فعالين حزب در داخل کشور               

جای همگی اين        .  تبريک بگويم   
اگر چه بخاطر      .  رفقا خالی است     

عدم شناخت کافی تشکيالت خارج      
کشور از تشکيالت داخل تعداد               
محدودی از رفقا برای نمايندگی            
در کنگره رای آوردند که متاسفانه      
همين تعداد هم نتوانستند در کنگره      

  در اين مدت      .حضور داشته باشند  
فکر ميکردم که بايد در مورد چه          
موضوعاتى صحبت کنم و به چه          
نکاتی اشاره کنم که بتوانم يک                

 ساله   4تصوير واقعی از فعاليت         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری را         

من بيشتر ميخواهم       .  بدست بدهم   
تصوير حزب را در داخل تا                     

 . حدودى براى شما ترسيم کنم

 

وقتی که اولين کنفرانس حزب                
اتحاد کمونيسم کارگری برگزار           

 در شرايطی که حزب اعالم           ،شد
موجوديت کرد خيلی ها عليه                   

از .  حزب فضا سازی کردند               
ابرازهائی که داشتند استفاده کردند     

 ،تا بگويند اينها دوام نمی آورند              
. اينها طول عمرشان شش ماه است     
 ،عليرغم اين فضاى غير سياسى          

رفقای ما در داخل کشور تبريک          
 خوشحالى شان را از                      ،گفتند

برگزارى اولين کنفرانس حزب و        
بايد اين  .  آغاز جديدى اعالم کردند    

را متذکر بشم که متاسفانه دو                    
حزب منتسب به کمونيسم کارگری     
کمپينهائی عليه حزب و عليه                    
چهره های رهبری حزب راه                  
انداختند و تالش داشتند اين چهره         

اما برخالف   .  ها را تخريب کنند       
 کادرهای    ،تصور اين دو حزب          

جنبش کمونيسم کارگری نه تنها            
وارد اين ميدان نشدند بلکه                         
نزديکی شان را به حزب اعالم              

  مبحث اولويت ها و چشم اندازها،سخنرانى در کنگره اول
 

 حزب و جنبش کارگرى
 

 نسرين رمضانعلى

کردند و حتى پاسخ درخور به          
 . آنها دادند

 

امروز ما داريم اولين کنگره             
حزب را برگزار ميکنيم که               
بايد بگويم عليرغم کمبودها و          
ضعفها توانسته ايم بدنه حزبى         

. مان را حول اين خط ساق کنيم      
 هنوز  ،بايد بگويم هنوز ضعيفيم   
 عين       ،حالت شکننده داريم            

نوزادی که ديگر تمامی                       
اعضای بدنش به لحاظ                          
تشکيالتى کامل و قوى شده               

اگر نگاهی به         .  است نيستيم   
سياستها و تحليلها و تئوريهای         

 متوجه می   ،اين حزب بياندازيم  
شويم که چه تاثيرى بر                          
سيرتحوالت داشته است و                 
همين باعث شده است که                     
تمرکز و توجه روی حزبمان           

حزب در   .  بيش از پيش باشد        
اولين کنفرانس خودش اعالم           
کرد اين حزب بايد حزب                     
سازمانده و رهبر باشد و در              

اين دوره پر مشقت ما توانستيم         
خودمان را به اون حزبی تبديل       
کنيم که سازماندهی و رهبری         

تاکيد ميکنم ما        .  امرش است   
نتوانستيم همه جا حضور                    

با .  قدرتمندی داشته باشيم             
شهامت می توانم بگوئيم حزب       
در بسيارى اعتراضات                       
کارگری حضور داشت و نقش       

هرجا اعتصاب مهم و    .  ايفا کرد 
 سنت ما     ،راديکال موفقى بوده    

. عمدتا حضور داشته است               
اينجا بايد تاکيد کنم ما بخاطر             
شرايط سرکوب و خفقان در             
ايران خيلی از مسائل و اتفاقا            
نقشی که اين حزب در جنبش            
کارگری و مراکز کارگری               

. داشته را نميتوانيم بازگو کنيم        
حتی بخشا خيلی از اين                          
مبارزات را که حزب در راس       
آن قرار گرفت منعکس                         

اما از بعدى اين يک          .  نکرديم
حزب در    .  واقيعت عيان بود      

١٩٣شماره   

 ساله اولويت       4اين دوره فعاليت          
اساسى و محوريش جنبش کارگری        
بود و بر اساس همين اولويت                        

در ايندوره رو آورى       .  حرکت کرد  
به بحث جنبش مجامع عمومی و                
ايجاد شوراهای کارگری بيشتر از          

اگر به جنوب ايران      .  هر زمانی شد   
 ،برويد و بر در ديوارها نگاه کنيد             

شعار زنده باد جنبش مجامع عمومی      
غيره ممکن    .  مرتبا نوشته ميشود       

است به مراکز مهم کارگرى در                 
جنوب ايران برويد و اين شعارها و         

. اين پرچم را ميان کارگران نبينى            
جالب است بدانيد چندين بار اين                  
شعارها پاک شدند اما دوباره                        

 . وسيعتر نوشته ميشدند

 

اجازه بدهيد حاال که در مورد جنبش       
کارگری و فعالين کارگری صحبت        
می کنيم به اين بپردازم که وقتی در          
محافل کارگری بحث شروع می               
شود بقول خودشان سريع می روند          

آنهم بحث کنترل     .  سر اصل مطلب    
يک بحث و ديالوگ     .  کارگری است 

مهم اين خط چگونگى بدست گرفتن        
کنترل کارگری و تاکتيکهاى اين               

در حالی که در ميان           .  روند است  
محافل کارگری بحث بر سر بدست         

 تشکلهای   ،گرفتن کنترل مراکز بود     
حاشيه ای و گرايشات غير کارگری       
و سنديکاليستی سعی بر اين داشتند          
با تعرض به اين مباحث ميدان را               

نه فقط    .   پاسخ ميخواست       ،بگيرند
 بلکه فعالين راديکال     ،رهبرى حزب 

سوسياليست و رهبران کارگری               
خود را درگير کردند و پاسخشان را        

 ،دادند و مواضع سنديکاليستی                   
 و ديگر                  ،کارگری کارگری         

گرايشات درون جنبش کارگری را         
 نقش کادرهای       .به مصاف کشيدند      

 کادرهای جنبش کمونيسم              ،حزب
کارگری و کسانی که با ادبيات                    
منصور حکمت و حزب اتحاد                     

 و  ،کمونيسم کارگری آشنائی داشتند     
پاسخ درخور را به ابهامات و                      

جا .  نميشودها دادند قابل توجه بود         
دارد بگويم که در درون جنبش                   

کارگری بيش از هر بخش ديگر           
اعتراضات اجتماعی و جنبشهای       
ديگر از کمونيسم منصور حکمت      

. و از حزب خودشان دفاع کردند         
 که   ،بنظر من اين تصميم سياسی        

در يک تند پيچ تاريخی رفقای                
داخل کشور گرفتند و به دنبال                
جريانی نرفتند که ميگفت به                    

ما "  در کنار مردم است    "موسوی  
 طرف     ،هم بهش کاری نداريم            

جريانی نرفتند که مبارزات و                 
اعتراضات بر حق مردم را دو              
دستی تقديم احمدی نژاد يا تقديم به       

 مهم    ،بخشی از حکومت ميکرد         
 . بود

 

کادرها و اعضا و فعالين            !  رفقا
حزب در داخل زير پرچم هيچ               
کدام از جريانات نرفتند و با                     
قاطعيت پرچم کمونيسم منصور           

 اين رفقا   .حکمت را بدست گرفتند    
در اين تند پيچ تاريخی حزب                   
اتحاد کمونيسم کارگری را انتخاب     

حزب اتحاد کمونيسم             .  کردند
کارگری در پراتيک هر روزه              
اش نشان داده بود که در مقابل                

 بدون   ،اوضاعی که جاری است        
 بيرحمانه   ،کوتاه آمدن از اهدافش      

نقد می کند و شرايط را برای                   
قدرتمند تر شدن کمونيسم                          

بدون .  کارگری هموار می کند          
تخفيف از کمونيسم مارکس و                 

در .  منصور حکمت دفاع می کند      
اين کنگره دوست دارم اعالم کنم         
که افتخار ميکنم که شخصا عضو       
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

 حزبی را انتخاب کردم که         ،هستم
نگذاشت پرچم کمونيسم کارگری        

افتخار .  منصور حکمت پايين بيفتد   
ميکنم در حزبی هستم که اجازه             
نداد گرايشات ديگر کمونيسم                  

اگر .  کارگری را تحريف کنند           
امروز من با افتخار اين جمالت            

 ، نه تنها بحث من       ،را بيان ميکنم   
بلکه اين تنها     

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

گوشه ای از آنچه است که مدت اين                 
چهار سال من از فعالين جنبش                           
کمونيسم کارگری در داخل کشور                  

حزب ما در شرايط کامال                  .  شنيدم
نابرابر و با کمترين امکانات شروع              

 کمترين امکانات را برای در                 ،کرد
 اما با اين               ،دسترس بودن داشتيم         

. محدوديتها بايد گفت ما برنده بوديم               
فعالين جنبش کمونيسم کارگری چشم            
انتظار حزب اتحاد کمونيسم کارگری          

ترديد نداشتند با موضعی که اين       .  بودند
دو حزب گرفتند مواضعی کامال راست      

حتی همين احزاب در مقابل               .  است
جنبش کارگری هم با سياستهای                        
سکتاريستی بجای ايجاد مجامع عمومی     

 تالش ميکردند با سياستهای     ،و شوراها 
تقابل با حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
صفوف متحد کارگران را به هم                        

وقتی که چندين مرکز کارگری     .  بريزند
تالش کردند دور هم جمع شوند و                     
مجمع چندين کارخانه با هم برگزار               

 نه تنها تالشی را برای به هدف             ،شود
رسيدن اين حرکت کم سابقه نديديم                  

. بلکه شاهد ايجاد فضای تفرقه بوديم             
اين حزب اتحاد کمونيسم کارگری بود         
که تالش کرد گام به گام حرکتها را با             
رهنمودهای به موقع و سبک کار                    

امروز هر   .  کمونيستی به ثمر برساند       
 ،وجدان بيداری بخواهد قضاوت کند            

نميتواند نقش و جايگاه ما را ناديده                   
نميتواند نبيند که اين حزب مهر       .  بگيرد

خودش را بر تحوالت درون جنبش                
 مهر     ،کمونيسم کارگرى زده است             

خودش را بر جنبش کارگری زده                    
اين را ميشود از کسانی که حتی         .  است

. قدمهائی از اين حزب دور هستند شنيد       
و حقيقتا وقتی رفقا و فعالين کمونيسم             
کارگری و اعضا و کادرها با حزب               
تماس ميگيرند به وجود اين حزب                   

افتخار ميکنند خود را با     .  افتخار ميکنند 
حزبی تعريف ميکنند که                                         

 حزب        ، سياستهايش       ،اولويتهاهايش
 حزب       ،سازمانده و رهبر است                    
 .سازماندهی انقالب کارگری

  

دوست دارم از فعالينی بگم که                            
خودشان را با حزب اتحاد کمونيسم                

دوست دارم    .  کارگری تداعی کردند      
بگم وقتی گرايشات ديگر داشتند با                  

 با اصالحگران   ،ارتجاع الس می زدند    
 اين فعالين   ،حکومتی مذاکره می کردند   

 

 ...حزب و جنبش کارگرى
رفتند مجامع عمومی خود را سازمان        

رفتند شوراهای خودشان را          .  بدهند
رفتند اطالعيه حزب      .  سازمان بدهند  

را در شهر و مراکز کارگری پخش             
کردند و رفتند حزب اتحاد کمونيسم             
کارگری را به جامعه و مردم معرفی         

اينها از هم جنس های کمونيسم  .  کردند
توهم نداشتند   .  منصور حکمت بودند     

با .  به هيچ بخش از حکومت اسالمی        
قامتی استوار و با افتخار هر روز                 
خبر از موفقيتی را به حزب می                      

اما هميشه ته دلشان نگرانی             .  دادند
حتی بخشی از کادرهای اين           .  دارند

جنبش دارند پراتيک حزب را نگاه              
ميکنند و ما را در مقابل اين سوال                  
قرار ميدهند که آيا اين حزب به ما                 
تضمين ميدهد امرش سازماندهی                 
انقالب کارگری باشد؟ آيا اين حزب            
تضمين ميکند سياستهای سرخش را           
صورتی نکند؟ آيا اين حزب تضمين           
ميکند در فردای تغيير تحوالت همانند      
اين دوره محکم بايستد و بی کم و                    

 کاست حزب جنبش باشد؟ 

 

در اين اولين کنگره بايد بگويم          !  رفقا
. اين حزب تاکنون موفق بوده است              

اين حزب توانسته سنگرهائی را فتح          
کند اما سنگرهای زيادی براى فتح               

اگر ميخواهيم تمامی   .  هنوز مانده است 
اين سنگرها را فتح کنيم و اگر قرار              

 اين شما        ،است کسی تضمين بدهد          
هستيد که با عضويت در حزب و با              
دخالت بيش از پيش در سوخت و ساز        
ماشين حزبی ميتوانيم به اهدافمان                

اينجا فراخوانم و پيام      .  نزديکتر شويم 
ام به تمامی کسانی که قلبشان برای              

 ،آزادی و برابری و رفاه می تپد                     
فراخوان به تمامی کسانی که امرشان        

 ،سازماندهی انقالب کارگری است            
امرشان پيروزی کمونيسم کارگری و       

 ،ايجاد جمهوری سوسياليستی است            
اينست که به حزب خودتان بپيونديد و        

 !حزبتان را تسخير کنيد

 

! زنده باد کمونيسم منصور حکمت             
زنده باد حزب اتحاد کمونيسم                           

 !  زنده باد انقالب کارگری! کارگری
 

*** 

١٩٣شماره   
 

 کنفرانسى عليه راسيسم      ، مارس در استکهلم     ۵  ،شنبه:  توضيح
قدرت "توسط جريانات چپ سوئدى از جمله سازمان                                 

شورا در اين کنفرانس شرکت و پيامى          .  برگزار شد "  کارگرى
 . به کنفرانس داد که متن فارسى آن از نظرتان ميگذرد

 

 پيام شورا به کنفرانس عليه راسيسم
 

 ! رفقا، آقايان،خانمها
 

 چه   ،راسيسم.   ناسيوناليسم افراطى است      ،از نظر ما راسيسم      
نيازى که از   .   نياز سرمايه دارى است    ،دولتى و چه غير دولتى    

مبارزه .  نابرابرى و تبعيض پايه اى در اين نظام ناشى ميشود             
 بدون دفاع از          ، بدون پرچمى انترناسيوناليستى         ،با راسيسم   

.  ممکن نيست  ، بدون دفاع از حقوق جهانشمول     ،برابرى انسانها 
 . اين امر سوسياليستها و طبقه کارگر است

 

 تقابل با ديدگاههاى پست       ،يک وجه اساسى مبارزه با راسيسم        
بعنوان مثال نسبيت فرهنگى ايدئولوژى                .  مدرنيستى است   

 و با مماشات با جنبش اسالم سياسى               ،آپارتايد را تبليغ ميکند      
ما تاکيد ميکنيم که اسالم سياسى را           .  ارتجاع را تقويت ميکند     

سرمايه دارى جهانى سر کار آورد و عليه طبقه کارگر و                          
 . انقالبيون و چپ بويژه در خاورميانه بکار گرفت

 

اما امروز در کشورهاى خاروميانه و شمال آفريقا مردم کارگر          
 و ديکتاتورى بپا          ، فساد   ، گرسنگى   ،و زحمتکش عليه فقر         

 ادامه  ،اين جنبش ها ادامه ناسيوناليسم عربى نيست      .  خواسته اند 
 ادامه ضد آمريکائى گرى                  ،جنبش اسالم سياسى نيست             

اين جنبشها ماهيتا ضد کاپيتاليستى است و        .  ناسيوناليستى نيست 
 . دنيا را تکان داده است

 

شورا از اين اعتراضات و خيزشهاى برحق عليه حاکميت                      
شورا به همه         .  ديکتاتوريهاى سرمايه دارى دفاع ميکند                 

سوسياليستها و آزاديخواهان فراخوان ميدهد که از مبارزه طبقه         
 از مبارزه زنان براى آزادى و                    ،کارگر در اين کشورها         

 از مبارزه نسل جديد براى يک آينده بهتر حمايت                       ،برابرى
 . کنند

 

از ايران و    .  همبستگى انترناسيوناليستى يک نياز امروز است        
 ، از آمريکا و فرانسه تا اسپانيا و پرتقال         ،تونس تا مصر و ليبى    

 .  اين اعتراضات عليه سرمايه دارى است

 

 !زنده باد مبارزه انترناسيوناليستى کارگران

 ! نه به راسيسم

 !نه به سرمايه دارى

 

 –شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 
 استکهلم

 ٢٠١١ مارس ۴



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خيزش های توده ای برای آزادی،       
برابری و رفاه و عليه حکومت               
های مختنق، استبداد های مدافع             
استثمار خشن سرمايه داری، چه          
مدافع تروريسم دولتی بسرکردگی      
آمريکا و چه تروريسم اسالمی،            
در خاورميانه و آفريقای شمالی،          

. دنيا را به لرزه درآورده است                
توده های بجان آمده عليه اختناق،         
فقر و فالکت، بيعدالتی و حق                    
کشی و فساد کريه حکومتی به                 
ميدان آمده اند و با شجاعت و                    
فداکاری بی نظير و استقامت و              
پيگيری تحسين انگيزی نظم                    

. موجود را به مصاف طلبيده اند            
اين جنبش های توده ای آزاديخواه        
رهبران سرمايه داری جهانی را           

طبقه حاکمه   .  بهت زده کرده اند        
جهانی مدام در حال جا خالی دادن        
در مقابل اين خيزش های عظيم             
هستند ولی هر روز از نقطه ای              

. جديد مورد حمله قرار می گيرند         
 در تاريخ بعنوان               2011سال     

، "هيچ بودگان  "تاريخ بپا خاستن        
عليه نظام     "  نيروی گرسنگان    "

استثمار، نابرابری، خفقان،                      
تبعيض و سرکوب به ثبت خواهد          

  .رسيد
 

نتايج مشخص اين خيزش ها در             
اکنون .  آينده روشن خواهد شد            

يکی از مهمترين و حساس ترين            
مناطق جهان در حال نبرد با                     
پاسداران نظم موجود، نظام                     
سرمايه داری است و سر از باز             

توده های منکوب     .  ايستادن ندارد  
و مرعوب شده بر ترس خود فائق        
آمده اند؛ اعتماد به نفس يافته اند؛           
در نيروی جمعی اعتراضی خود         

. قدرت اليزالی را کشف کرده اند        
حتی صرف همين دستاوردها                 
چهره منطقه را کامال دگرگون               

آنچه در روانشناسی     .  خواهد کرد  
عجز "و جامعه شناسی تکنيک              

نام گرفته است، تکنيکی      "  آموخته
که ديکتاتوری ها عليه مردم                      
بطور عام و عليه زندانيان سياسی        
بطور خاص مورد استفاده قرار            
می دهند، اکنون خنثی شده است و        

 

 خيزش های توده ای در منطقه
 افشای چهره کريه ناسيوناليسم

 آذر ماجدی

جای خود را به نيرو برای                  
تغيير، برای بهبود و برای يک       

اين .  دنيای بهتر داده است              
دستاوردها اثراتی ديرپا بر                
روانشناسی کلکتيو اجتماعی،        

سياسی   –بر مناسبات اجتماعی    
 .در اين جوامع خواهد گذارد

 

يکی از دستاوردهای مهم                   
سياسی اين تحوالت افشای                
چهره کثيف ناسيوناليسم،                    
بعنوان يک رکن مهم و اساسی        
ايدئولوژی حاکم بورژوايی              

اين تحوالت يک فرصت    .  است
طاليی برای طبقه کارگر و               
کمونيسم فراهم آورده است تا           
ناسيوناليسم را آنطور که هست      
در مقابل جامعه قرار دهند؛               
نقش کثيف آنرا در به انقياد                 
کشيدن انسان و جامعه افشاء             

ما کمونيست های                 .  کنند
کارگری در جدال برای                       
واژگون کردن نظام سرمايه             
داری و رهايی بشر از انقياد             
سرمايه و جامعه طبقاتی يکی          
از وظايف خود را نقد و افشای        
دائمی ناسيوناليسم در هر شکل      

اکنون .  و فرم آن قرار داده ايم        
مردم منطقه در عمل روزمره         

 –خود دارند اين نهاد سياسی            
. ايدئولوژيک را می شناسند            

کافيست که ما به تجربه های             
روزمره مردم در نبردشان               
برای آزادی، برابری و رفاه             
ارجاع دهيم تا يکی از موانع             
مهم سد راه سازماندهی انقالب       
کارگری، سد راه يک دنيای             

 .بهتر را بشناسانيم

 

تهاجمی عليه ناسيوناليسم               
 ايرانی

اولين تحرکات در جوامع                   
باصطالح عرب، ناسيوناليسم        
عظمت طلب ايرانی را آچمز           

آنهايی که همواره بدترين     .  کرد
و کريه ترين تبليغات راسيستی      
ضد عرب ورد زبانشان است،       

١٩٣شماره   

هاج و واج مانده اند که انقالبيگری          
و ترقی خواهی اين مردم را چگونه         

عقب مانده ترين   .  تعبير و ابراز کنند   
قشريون مدافع نظام ارتجاع سلطنت       

بقيه .  عليه اين تحوالت تبليغ کردند        
شعار زيبای    .  سکوت پيشه کردند      

مردم در خيابان های تهران با الهام          
مبارک، بن  : "از خيزش های منطقه   

بهترين ."  علی، نوبت سيدعلی است     
نشان همبستگی مردم تحت ستم و             

، فرای      "هيچ بودگان     "استثمار،      
مرزهای جغرافيايی، نژاد و زبان            

مردم در اين     .  را به نمايش گذاشت      
ابراز وجود سياسی عليه حکومت و       
نظام حاکم، يک پاسخ دندان شکن به       
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی               

اين تحوالت گامی    .  ضد عرب دادند   
مهم بسوی همبستگی ميان توده های       
سرکوب شده در ايران و در                          

اين تحوالت  .  کشورهای منطقه است  
  .ره صد ساله را يک شبه پيمود

 

کردستان عراق، افشای کراهت                
 ناسيوناليسم کرد

اما بايد گفت که بهترين نمونه برای          
طرد ناسيوناليسم، وقايع کردستان            

اکنون دو دهه است که       .  عراق است 
جريانات ناسيوناليست کرد بر                    

. کردستان عراق حکم می رانند                 
ديگر گله گذاری از ستم ملی در                  
کردستان عراق محلی از ارعاب              

کردستان به کمک ارتش و           .  ندارد
دالر آمريکا دو دهه است که توسط          
ناسيوناليست های کرد حکومت می        

نگاهی حتی اجمالی بما نشان        .  شود
می دهد که ناسيوناليسم کرد چه                  
دماری از روزگار مردم کردستان          

فقر افزايش يابنده،      .  درآورده است  
استثمار خشن، خفقان و سرکوب در       
بدترين شکل آن تمام آن چيزی است        
که ناسيوناليسم کرد برای مردم                  

. کردستان به ارمغان آورده است              
بعالوه وضعيت زنان صدها بار                

خشونت عليه   .  وخيم تر شده است        
زنان و بيحقوقی بر تمام وجوه                     
زندگی نيمی از جامعه حاکم شده                

  .است

حتی اگر اين پديده های آشکار               
تاريخ دو دهه حاکميت                                 
ناسيوناليسم کرد برای اقناع مردم       
ديرباور يا متوهم، در شناخت                
ماهيت کريه ناسيوناليسم کافی               
نبوده است، رويدادهای دو هفته           
اخير ديگر جای هيچگونه ترديدی     

عراق نيز تحت       .  باقی نميگذارد   
تاثير زلزله سياسی منطقه تکان            

مردم در عراق، از      .  خورده است 
جمله در کردستان عراق به                      
خيابان ها ريخته اند و خواهان               
يک زندگی بهتر شده اند؛ عليه               
فقر و فالکت، نابسامانی و اختناق       

در فرياد برای   .  اعتراض کرده اند  
آزادی، برابری و رفاه مردم                    
موسوم به عرب و کرد عراق که          
سالها است عليه هم تهييج و                      

. تحريک شده اند، همصدا شده اند       
مردم کردستان عليه حکومت                 
فاسد، ارتجاعی و سرکوبگر                   
عشيره گونه احزاب ناسيوناليست       
کرد به خيابان ها ريخته اند و                   
سرنگونی حکومت را خواهان             

 .شدند

 

در پاسخ به اين پايه ای ترين                    
خواست مردم، حاکمان                               
ناسيوناليست کرد بی محابا بر               
روی مردم آتش گشودند؛ مردم را       
بخاک و خون کشيدند؛ تاکنون ده          
ها نفر کشته، صدها نفر مجروح          
و صدها نفر ديگر زندانی شده                

وحشيانه ترين شکنجه ها عليه     .  اند
زندانيان سياسی بکار گرفته شده         

اکنون ديگر شکنجه گران        .  است
از دولت ناسيوناليست عرب                   
دستور نمی گيرند، از دولت                    

. ناسيوناليست کرد پيروی می کنند    
اين جنايات آشکار برای حفظ                 
حاکميت حاکمان ناسيوناليست              
کرد، تداوم بساط دزدی و فساد              
آنها، که از قبال حاکميت کنترايی        
خود ميلياردها دالر به جيب زده           
اند و در حساب های بانکی خارج        
کشور اندوخته اند، جريان يافته            

ناسيوناليسم ماهيت کثيف و     .  است
کريه خود را    

١٧صفحه   



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در روز روشن به نمايش گذاشته           
بايد اين صحنه ها را در              .  است

مقابل مردم گذاشت و به آنها نقش          
 .و چهره ناسيوناليسم را شناساند

 

 جريانات ناسيوناليست کرد ايرانی

در اين شرايط جريانات                               
ناسيوناليست کرد ايرانی در                     

. موقعيت دشواری قرار گرفتند             
جريانات راست با صراحت از              
حکومت عشيره ای در کردستان          
عراق دفاع کردند؛ به منتقدين                 

استدالل .  ناسيوناليسم کرد تاختند      
هايشان آنچنان پاخورده است که           

مدعی :  انسان خنده اش می گيرد         
شده اند که اين يک دولت نوپا                   
است، هنوز مستقر نشده است و             

برخی گفته  .  بايد از آن دفاع شود       
اند که از ريخته شدن خون کرد               
بسيار ناراحت اند ولی هر حرکتی       
برای تضعيف اولين دولت کرد را       

از باندهای  .  شديدا محکوم می کنند   
متعدد زحمتکشانی که به باج                   
گيری و فساد مالی و باال کشيدن             
دالرهای آمريکا و اسلحه کشيدن          
به روی يکديگر در پلنوم هايشان         
معروف خاص و عام اند،                           
انتظاری بيش از اين نمی توان                

حزب دمکرات کردستان       .  داشت
نيز يک حزب سابقه دار                              
ناسيوناليست است و ما نقش                     
ارتجاعی آنرا در سرکوب، طی            
سی سال اخير از نزديک شاهد               
بوده ايم؛ يک نمونه بارز آن حمله         
نظامی به کومه له در دهه شصت         

  .است

 

کومه له بازنده اصلی کشتار در            
 کردستان عراق

اما جريانی که در اين رويداد                   
تاريخی بازنده کامل است، حزب         

هنوز عده   .  کمونيست ايران است    
ای هستند که اين حزب را بعنوان          
يک حزب کمونيست می شناسند؛        
هنوز عده ای هستند که وجود                  
منصور حکمت در ميان                             
بنيانگذاران اين حزب و در راس          
آن در ده سال اول حياتش را دليلی        

 

 خيزش های توده ای در منطقه
 ...افشای چهره کريه ناسيوناليسم 

بر کمونيست بودن اين جريان         
تلقی می کنند؛ هنوز هستند                 
کسانی که از اين حزب                         
انتظارات و توقعات بيجا                     
دارند؛ انتظار دارند که کومه له      
عليه اين جنايت آشکار اعالميه      
دهد و آنرا محکوم کند؛ انتظار        
دارند که رهبران اين جريان به       
مردم در ميدان آزادی سليمانيه       
بپيوندند و با آنها شعار                           
سرنگونی حکومت ارتجاعی و     
سرکوبگر را سر دهند؛ با مردم      
در مبارزه شان عليه فقر و                  
فالکت، عليه سرکوب و خفقان،     

  .اعالم همبستگی کنند

 

مردمی که اين حزب را و                   
تاريخچه آنرا خوب نمی                      
شناسند، حق دارند گيج شوند؛         
حق دارند اين توقعات و                       
انتظارات را طرح کنند؛ حق            
دارند از اين حزب سوال کنند          
که چرا محکوم نمی کنی؟ چرا        
با مردم اعالم همبستگی نمی            
کنی؟ چرا در مقرت جا خوش          
کرده ای و شاهد کشتار و                     
سرکوب مردم هستی؟ مگر نه        
اين است که اين يک حزب                 

است؟ مگر نه اين     "  کمونيست"
است که اين حزب شعار                      
آزادی، برابری، حکومت                  
کارگری را در اسنادش دارد؟         
مگر نه اين است که اين حزب         
خود را مدافع سوسياليسم می           
داند؟ مگر نه اين است که اين           
حزب خود را مدافع منافع                   
کارگران و زحمتکشان و                    
برابری زن و مرد معرفی می         

 کند؟ 

 

گيجی و شوک مردمی که اين           
حزب را درست نمی شناسند،          

اما کسانی که    .  قابل درک است   
آنرا می شناسند، تاريخ بيست           
سال اخير آنرا دنبال کرده اند،         
رويدادهای جدايی کمونيسم              
کارگری از اين حزب را می            
دانند يا مطالعه کرده اند، مجاز        

١٩٣شماره   
آنها فقط   .  نيستند که متعجب شوند        

بايد ماهيت اين حزب، مماشات آنرا        
با ناسيوناليسم کرد و تالش به هر               
قيمتش برای حفظ يک مقر با                        
تعدادی انسان مسلح در آن در                       
کردستان عراق را با قاطعيت نقد و          

اينهم وجه ديگری از          .  افشاء کنند   
زشتی و کراهت جنبش                                     

  .ناسيوناليستی است

 

اين جريان بيست سال است که در             
مقابل جنايات ناسيوناليسم کرد                    
سکوت کرده است؛ هميشه قلمش              
برای اتهامات زشت به سوی                        
کمونيست ها آماده بوده است؛ اما              
مهر سکوت بر لبانشان در برابر               
سرکوب و جنايات ناسيوناليسم کرد        
طی تاريخ هر روزه محکم تر شده            

اينها يک استدالل پاخورده           .  است
دارند که وجود اردوگاهی که معلوم        
نيست کی قرار است خيرش به طبقه       
کارگر، کمونيسم و دنيای بهتر برسد      
را بهانه تمام اين مماشات زشت و             

" ديپلماسی. "ارتجاعی قرار داده اند    
آن داروی معجزه آسايی است، که            
بعنوان پاسخ در برابر تمام                             
انتقادهای چپ و کمونيستی مورد             
استفاده قرار می گيرد؛ پاسخ نقد به           
مماشات شان، به سازش با                             
ناسيوناليسم راست کرد، به سکوت         
در برابر سرکوب توده های بجان             
آمده، خشونت آشکار عليه زنان، به        
دزدی و فساد حکومت کردستان را         

  .با يک کلمه ديپلماسی می دهند

 

کومه له يک جريان ناسيوناليست        
چپ و بدترين بازنده اين رويدادها      

کومه له و رهبريش ديگر         .  است
. نمی توانند به نعل و به ميخ بزنند        

در ميان اپوزيسيون سراسری               
" مودب"ژست چپ و کمونيست         

را بگيرند، و در مقابل                                  
. ناسيوناليسم کرنش و سازش کنند      

نمی توانند استاندارد دوگانه                    
سياسی بکار بندند، به جنايات                
جمهوری اسالمی اعتراض کنند و     
تظاهرات در خارج کشور                        
سازمان دهند، اما در مقابل کشتار       
و جنايات ناسيوناليسم کرد،                     
سکوت کنند و رويشان را به                    

هيچگونه .  سوی ديگر بچرخانند      
مالحظه پراگماتيستی اين بی                  
پرنسيپی سياسی و اصولی را                 

کارگر و       .  جبران نمی کند             
کمونيست در ايران، در کردستان       
ايران و عراق از شما خواهند                 
پرسيد، آن مقر چه فايده ای برای          
اهداف و پياده کردن برنامه تان             
دارد؟ آيا بيست سال کرنش و                  
سازش و مماشات کافی نيست؟             
اگر به اين وضعيت ادامه دهيد،            
تاريخ و مردم منطقه نام شما را              
بعنوان شريک جرم ثبت خواهند          

 * .کرد

 

 

زنده باد جنبش مجامع 
 زنده باد ،عمومى کارگران

!شوراهاى کارگرى  

 

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

!تغيير آنست  
کارل مارکس                      



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

درخواست بی بی سی از آذر ماجدی برای 
مقاله، عدم انتشار آن بخاطر نقد تند 

 !نويسنده

 مارس وب سايت فارسی بی بی            8بمناسبت  
سی طی تماسی تلفنی با آذر ماجدی از او                    
درخواست کرد که مقاله ای برای وب سايت            

آذر ماجدی گفت     .   مارس بنويسد    8بمناسبت   
بشرط آنکه نوشته اش سانسور نشود، مقاله              

در همين رابطه به سياست      .  ای خواهد نوشت  
راست حاکم بر بی بی سی، دفاع آن از رژيم            
اسالمی، اصالح طلبان حکومتی و سياست             
ضد کمونيستی بنگاه اشاراتی کرد و                              
درخواست کرد که اين نکات به مسئولين بی            

پس از آنکه    .  بی سی فارسی انتقال داده شود        
قول داده شد که سانسوری انجام نخواهد                      
گرفت، آذر ماجدی قول داد که در تاريخ                     

مقاله ای تحت       .  معين مقاله را ارسال کند            
انقالب زنانه، مصافی مهم          :  ايران"عنوان    

 . * برای بی بی سی ارسال شد" عليه اسالم
 

 مارس سردبير وب سايت             7روز دوشنبه       
اين تماس  .  فارسی با آذر ماجدی تماس گرفت      

. تلفنی بيش از نيم ساعت بطول انجاميد                       
سردبير وب سايت به آذر ماجدی گفت که نثر          

است و بی بی سی نميتواند       "  خشن"مقاله اش   
چنين نثری را منتشر کند و خواهان تعديل                 

(مقاله بود    سه نمونه در خشونت نثر از                . 
: طرف سردبير بعنوان مثال نام برده شد                    

برای توصيف    "  مخوف"استفاده از صفت          
زندان های رژيم؛ عقب مانده و مرتجع                        
خواندن محمد رضا پهلوی، رئيس اسبق                     

ناميدن تالشهای  "  مذبوحانه"حکومت ايران؛    
اسالمی و اصالح طلب             –جريانات ملی        

 .)حکومتی در دفاع از حقوق زن
 

آذر ماجدی به او گفت که مساله آنها نه                          
بلکه تندی نقد به رژيم                   "  خشونت نثر    "

اسالمی و اصالح       –اسالمی، جريانات ملی       
طلبان حکومتی و سياست ضد کمونيستی بی          

آذر ماجدی اعالم کرد که              .  بی سی است      
پرنسيپ هايش به او اجازه خودسانسوری                 

اگر قرار بود که بخاطر       : "او گفت .  نمی دهد 
چاپ مقاله ام در يک وب سايت پرنسيپ هايم          

. را زير پا گذارم، االن جای ديگری بودم                   
االن يک انجمن ان جی او طرفدار حقوق                   
بشر زده بودم، از دموکراسی حرف ميزدم و          

 ." با دالرهای آمريکا زندگی ميکردم
 

آذر ماجدی بمنظور اثبات نقطه نظرش در                
مورد سانسور جريانات چپ راديکال و                      

 

 در افشای ادعای بی بی سی به بيطرفی

کمونيست، به ايشان گفت که بطور نمونه            
عليرغم اينکه راديوهای مختلف بی بی سی  
انگليسی با وی هر چند ماه يکبار مصاحبه          
می کنند، راديو بی بی سی فارسی فقط                   
يکبار با او پس از مرگ همسرش،                           
منصور حکمت مصاحبه کرده است و                  
تلويزيون فارسی بی بی سی سال گذشته               
در برنامه ای در رابطه با موقعيت حقوق            
بشر در زمان حکومت سلطنتی گفتگو                  

(کرد که اتفاقا با استقبال بسيار از جانب            . 
 .)بينندگان، بويژه در ايران واقع شد

 

سال "  پرگار"وی همچنان افزود که برنامه      
گذشته با او تماس گرفته است و از او                      
پرسيده است که آيا تمايل دارد بعنوان                     
کارشناس در ليست کارشناسان اين برنامه        
باشد، اکنون پس از يک سال هنوز با او                 

و زمانی که به       .  تماسی گرفته نشده است      
يکی از اپيزود های اين برنامه در مورد               
جنبش کمونيستی در ايران نقدی برای                   
توليد کنندگان می نويسد، حتی به نقدش                 

اسم آذر ماجدی، يکی      .  پاسخ هم نمی دهند    
از چهره های سرشناس کمونيست در                    
اپوزيسيون ايران، از رهبران حزب اتحاد         
کمونيسم کارگری، رئيس سازمان آزادی           
زن، صرفا قرار است بعنوان تزئين چهره         

بی بی سی در ليست قرار                  "  بيطرفی"
نام آذر ماجدی در ليست                .  داشته باشد   

" دموکرات"کارشناسان قرار است برای          
اين تمام بضاعت بی       .  نمايی استفاده شود    

بی سی در بيطرفی و تعهد به دموکراسی             
 .                       است

 

اين حرکت بی بی سی و مکالمه تلفنی آذر            
ماجدی با سردبير سايت فارسی بی بی سی        
يکبار ديگر سياست راست حاکم بر اين                
بنگاه خبری، دفاع آن از وضع موجود در           
ايران، از نظام اسالمی و حداکثر از                        

درباری رژيم را نشان می          "  اپوزيسيون"
صحبت از بيطرف بودن، دفاع از              .  دهد

حق ابراز نظر تمام نظرات و گرايشات                
ما .  يک الف و گزاف پوچ بيشتر نيست              

بارها اين واقعيت را نقد و افشاء کرده ايم             
 .و يکبار ديگر در عمل آنرا شاهد شده ايم

 

 سازمان آزادى زن
 2011 مارس 8

 

 .اين مقاله در همين نشريه بچاپ رسيده است* 

١٩٣شماره   

 

  اسفند در تهران١٧گزارشى از 
 

 مانى

هم زمان با حضور چند صد نفر از معترضان در                
ميدان مادر واقع در خيابان ميرداماد تهران،                          
حضور اتومبيل های يگان ويژه و همين طور                       
خودروهای گشت اخالق، عصر امروز در اين                   

صدای بوق ممتد اتومبيل ها        .  ميدان چشمگير است   
به نشانه اعتراض در اين ميدان و خيابان های                       

از خيايان ميرداماد، هم    .  منتهی به آن شنيده می شود     
 چند صد نفر از معترضان در               ١٧اکنون ساعت     

سکوت کامل در ميدان مادر و همچنين خيابان                      
از ابتدای  .  ميرداماد تا تقاطع شريعتی حضور دارند      

خيابان ميرداماد تا ميدان مادر بيش از ده خودروی            
سياه که روی آن نوشته شده يگان ويژه ديده می                     

عالوه بر اين چند خودروی گشت اخالقی                 .  شود
نيروی انتظامی نيز در اين مسير ديده می شود که               

استقرار گشت  .  سرنشينان آن پليس های زن هستند        
های اخالقی و ارشاد در روز تجمع معترضان                     

 .اتفاق تازه ای است

 

براساس همين گزارش بيشترين تجمع نيروهای                 
گارد ويژه و نيروهای بسيج که لباس پلنگی بر تن               

در خيابان مقابل ميدان مادر نيز تعداد زيادی         .  دارند
از خودروهای ون متعلق به نيروهای نيروی                        

نيروهای گارد و لباس     .  انتظامی استقرار يافته است    
شخصی از تشکيل هرگونه تجمع در اين ميدان و                

 . خيابان های منتهی به آن خودداری می کنند

  

جمعی از فعاالن جنبش زنان ايران اعالم کرده                     
همگام و هم     ” اسفند امسال       ١٧بودند که سه شنبه        

به خيابان ها       “  دوش با برادران هم وطن خود               
خواهند آمد، تا اعتراضات خود را پيگيری کنند اما           

 . از حضور آنان خبری نشد

 

ميدان مادر در ميرداماد، خيابان شريعتی، ميدان                
هفت تير، پارک الله، خيابان فاطمی، دانشگاه                      
تهران حضور گسترده ماموران نيروی انتظامی و           
زن های سپاهی و ماموران خانم نيروی انتظامی با           

 آماده با ماشين های ون         ،مقنعه های سبز پر رنگ      
امروز هيچ حرکتی    .  امنيت اخالقی نيروی انتظامی    

  .تحمل نميشد
 

  اسفند17پايان گزارش 

 آزادى زن معيار آزادى 
!جامعه است  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تعبير شما از مفاهيمى           :  پرسش
چون بنياد گرايى اسالمى و اسالم         
سياسى چيست؟ تفاوت اين دو                  

 عبارت چيست؟ 

 

من عبارت بنياد     :  منصور حکمت  
گرايى اسالمى را بکار نميبرم                
چون بنظر من تعبير دست راستى        
هدفدارى است که عامدانه تصوير       
گمراه کننده اى از اسالم و                          
جنبشهاى اسالمى معاصر بدست         

آنچه واقعى است عروج          .  ميدهد
اسالم .  اسالمى سياسى است             

سياسى بنظر من يک جنبش                      
ارتجاعى معاصر است و جز در           
فرم خويشاوندى اى با حرکتهاى           
اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل       

از نظر محتواى    .  قرن بيستم ندارد   
اجتماعى -اجتماعى و امر سياسى       

و اقتصادى اى که دنبال ميکند،              
اين جنبش جديد کامال در جامعه             

تکرار همان   .  معاصر ريشه دارد    
اين حاصل    .  پديده قديمى نيست       

شکست و يا بهتر بگويم عقيم و               
نيمه کاره ماندن پروژه                                 
مدرنيزاسيون غربى در کشورهاى    
مسلمان نشين خاورميانه از اواخر      
دهه شصت و اوائل هفتاد ميالدى،       

-و همراه آن افول جنبش سکوالر        
ناسيوناليستى اى بود که مجرى             
اصلى اين مدرنيزاسيون ادارى و        

 . اقتصادى و فرهنگى بود
 

بحران حکومتى و ايدئولوژيکى           
جنبش .  در منطقه باال گرفت               

اسالمى در اين خالء ايدئولوژيک       
سياسى و سردرگمى بورژوازى          
بومى اين کشورها بعنوان يکى از        
آلترنانيوهاى راست براى تجديد           
سازمان حاکميت بورژوايى در             
مواجهه با چپ و طبقه کارگرى             
که با عروج کاپيتاليسم رشد پيدا             

با اينحال   .  کرده بود به ميدان آمد        
 در  ١٩٧٨-٧٩بدون تحوالت سال     

ايران، اين جريانات بنظر من                  
هنوز شانسى نداشتند و حاشيه اى         

در ايران بود که اين               .  ميماندند
جنبش خود را در يک حکومت              
سازمان داد و اسالم سياسى را در        

 

 عروج و افول اسالم سياسى 
 با منصور حکمت " پرسش "گفتگوى مجله 

کل منطقه به يک نيروى قابل           
 . اعتنا و مطرح تبديل کرد

 

اسالم سياسى از نظر من                     
عنوان عمومى آن جنبشى است      
که اسالم را ابزار اصلى يک           
بازسازى دست راستى طبقه            
حاکمه و يک نظام حکومتى              
عليه چپگرايى در اين جوامع           
ميداند و به اين اعتبار در                     
رقابت بر سر سهم خود از                  
قدرت جهانى سرمايه با                        
بخشهاى ديگر و بخصوص با         
قطبهاى هژمونيک جهان                   

. سرمايه دارى کشمکش دارد         
اين اسالم سياسى لزوما                        
محتواى اسکوالستيک و فقهى       

اسالم .  داده شده و متعينى ندارد    
سياسى لزوما بنيادگرا و                      

از انعطاف     .  دکترينر نيست    
پذيرى سياسى و پراگماتيسم             
عقيدتى خمينى تا محافل خشکه      
مقدس در جناح راست حکومت     
ايران، از نهضت آزادى و                 
مهدى بازرگان و امل و نبيه              
برى مکال و کراواتى تا                        
طالبان، از حماس و جهاد                   

پروتستانيسم "اسالمى تا يا                
امثال سروش و             "  اسالمى

اشکورى در ايران، همه                     
بخشهاى مختلف اين اسالم                 

 . سياسى اند

 

قدرتهاى غربى، و مديا و دنياى   
دانشگاهى شان، مقوله بنياد              
گرايى را پيش کشيده اند تا رگه       
هاى تروريستى و ضد غربى           
اين جريان اسالمى را از شاخه       
هاى پرو غرب و اهل سازش           

ضد غربى ها را      .  آن جدا کنند   
بنياد گرا مينامند و بنيادگرايى          
را ميکوبند تا اسالم سياسى                
بطورکلى را که از نظر آنها              
فعال يک رکن غير قابل                        
جايگزينى حاکميت دست                   
راستى و ضد سوسياليست در          

اما .  منطقه است نگهدارند            
جريانات ضد غربى لزوما                

١٩٣شماره   
جناح خشکه مقدس و متعصبين                  

. فقهى در اين جنبش نيستند                            
بنيادگراترين بخشهاى اردوى                     
اسالمى، نظير طالبان و عربستان            
سعودى، نزديک ترين ياران غرب         

 . هستند

 

تا چه حد بقدرت رسيدن            :  پرسش
اسالميست ها بيانگر عقبگردى                 
مذهبى است؟ آيا اين يک برگشت              
مذهبى در اين جوامع است؟ رجعتى       
به ارزشها و باورهاى دينى در                   

 زندگى فردى و اجتماعى؟ 

 

اين بنظر من ريشه    :  منصور حکمت 
در احياى اسالم به مثابه يک دستگاه       

اين اسالم فقهى          .  اعتقادى ندارد    
. نيست، بلکه اسالم سياسى است               

مبناى آن معادالت سياسى معينى              
بديهى است که با باال گرفتن          .  است

قدرت اسالم سياسى فشار براى                  
احياى ظواهر مذهبى در جامعه                 

اما اين يک فشار           .  شدت ميگيرد   
مردم به اين فشار           .  سياسى است   

پشتوانه اين    .  بعضا تمکين ميکنند      
اسالمى خشونت و ترور    "  رنسانس"

در الجزاير به يک شکل و در       .  است
در ايران     .  ايران به شکل ديگر            

واقعيت اين است که برعکس، به              
تناسب عروج اسالم سياسى و                      
حاکميت دينى، موج بازگشت ضد            
اسالمى در سطح معنوى و عقيدتى          
و در زندگى شخصى مردم به طرز         

. خيره کننده اى باالگرفته است                   
عروج اسالمى سياسى در ايران                
مقدمه اى بر يک انقالب فرهنگى             
ضد اسالمى و ضد دينى شده در                 
اذهان مردم و بويژه نسل جوان شده         
است که با يک انفجار عظيم جهان            
را متوجه خود خواهد کرد و شيپور         
پايان عملى اسالم سياسى در کل                
خاورميانه را به صدا در خواهد                 

 . آورد

 

اروند آبراهاميان در همين      :  پرسش
ميزگرد ميگويد سقوط جمهورى               
اسالمى ميخ آخر به تابوت جنبش              
اسالمى نخواهد بود، چون گرايشات      
ديگر، بخصوص غير شيعى ها،               
ميتوانند اين شکست را بپاى خود              

 آيا با اين ارزيابى موافقيد؟ . ننويسند

 

بنظر من حرکت      :  منصور حکمت  

اسالمى با سقوط رژيم اسالمى در      
ايران در خاورميانه و در سطح            

بحث بر  .  بين المللى از نفس ميافتد    
سر اين نيست که ايران اسالمى             
يک مدل شکست خورده خواهد            
بود که ديگران ميتوانند خود را             

شکست .  از آن مبرا بدانند                   
جمهورى اسالمى در متن يک               
خيزش سکوالريستى عظيم توده         

. اى در ايران رخ خواهد داد                    
خيزشى که دست به بنيادهاى                  
تفکر ارتجاعى اسالمى ميبرد و           
آن را در افکار عمومى جهان نه           
فقط بى اعتبار، بلکه محکوم و               

شکست رژيم        .  رسوا ميکند       
اسالمى چيزى از نوع سقوط                  

هيچ .  آلمان نازى خواهد بود               
فاشيستى نميتواند بسادگى با                    
صرف فاصله گذارى مکتبى و             
سازمانى ميان خود و اين قطب              
فروريخته مواضع و موقعيت خود     

کل اين جريان دهها      .  را حفظ کند   
شکست .  سال به رکود ميکشد            

اسالم سياسى در ايران، يک                   
پيروزى آنتى اسالميستى است که       
 . در محدوده ايران متوقف نميشود

..... 

 

از مصاحبه منصور حکمت با               
در باره عروج و    ”  پرسش“نشريه  

 افول اسالم سياسى

 

اسالم سياسى با تحوالت 
خاورميانه در بن بستى 
اين . استراتژيک قرار دارد

جنبش با سرنگونى حکومت 
اسالمى زمينگير ميشود و به 
همان حاشيه اى پرتاب خواهد 
شد که سرمايه دارى جهانى 
آن را بيرون آورد و به جان 

چپگرائى و مدرنيسم و برابرى 
.طلبى انداخت  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارس روز جهانی          8در گراميداشت       
زن، ديروز صدها نفر در ميدان تحرير            
قاهره تجمع کردند و خواهان آزادی و               

اين تظاهرات از       .  برابری زنان شدند      
مدتی پيش با شعار مارش يک ميليون                

در ساعات   .  نفر زن، سازمان يافته بود        
. اوليه اين تظاهرات با شکوه برگزار شد        

اما پس از دو سه ساعت اوباش اسالمی            
و حکومتی به ميان جمعيت مجتمع در               

به اذيت و آزار    .  ميدان تحرير نفوذ کردند   
به زنان      .  تظاهر کنندگان پرداختند           

آزاديخواه با فحش های رکيک حمله ور           
شدند و آنها را مورد آزار جسمی و                       

 .رب و شتم قرار دادندض

 

، زن جوانی که طی کنفرانس                "سالی"
اخير حقوق زن در قاهره با سازمان                    
آزادی زن و ادبيات آن آشنا شده بود، در           

 7يادداشتی به آذر ماجدی روز دوشنبه            
در تظاهرات مارش يک     : "مارس نوشت 

معيار "ميليون زن در مصر، من شعار            
آزادی جامعه، آزادی زن است را با خود         

 ".حمل ميکنم

 

 مارس، اما، سالی با       8پس از تظاهرات     
لحنی عصبانی و ناراحت طی نامه ای به        

"آذر ماجدی چنين نوشت         خيلی کوتاه   : 
. برايتان مينويسم که چه اتفاقی افتاد                    

تظاهرات ساعت دو بعد از ظهر شروع           
اما از  .  تا ساعت پنج خيلی عالی بود      .  شد

 بدترين و زشت ترين سه         8 تا    5ساعت  
اوباش به ما حمله         .  ساعت زندگيم بود     

بعد هم مردان اسالميست سلفی           .  کردند
بما توهين کردند، ما را مورد آزار                       

 ".جنسی و ضرب و شتم قرار دادند

 

. بگذاريد يک نمونه را برايتان بگويم             "
 ساله بمدت يک     45يک مرد الت حدود       

ربع به يک زن جوان که بنری با شعار              
برابری زنان در دست ايستاده بود،                     
حرف های رکيک و کثيف جنسی می                

اين مردان واقعا کثيف و رذل                  .  گفت
 ".نمی دانم چه بگويم. هستند

 

 گزارشی از قاهره

 حمله اوباش اسالمی و حکومتی
  مارس در ميدان تحرير قاهره8به تجمع 

طبق روال بسيار شناخته شده چنين ارازل و            
اوباشی، آنها ابتدا زنان را مورد تحقير و                      

برو بچه  : "فرياد می زدند  .  ريشخند قرار دادند  
"ات را شير بده        !" رخت هايت را بشور       !" 

 مارس شرکت       8مردانی که در تظاهرات             
. داشتند نيز شديدا مورد تحقير قرار گرفتند                

"خجالت بکش    " در ميان     "  مرد نيستی    !" 
مودب ترين تحقيرهايی بود که بر آنها                            

 .سرازير می شد

 

اينها عامل    "سپس فريادهای تحريک آميز              
بلند شد و عده ای از                "  خارجی ها هستند      

ارازل و اوباش به زنان حمله کردند و آنها را            
. شديدا مورد ضرب وشتم و آزار قرار دادند             

در پايان تعداد زيادی دختر جوان در گوشه و            
 . کنار در حالت شوک گريه می کردند

 

تجربه دردناک زنان در ايران پس از روی                
کار آمدن رژيم اسالمی دارد در مصر تکرار          

سازمان آزادی زن قاطعانه از                      .  ميشود
مبارزات جنبش آزادی زن در مصر و کل                  
منطقه دفاع می کند و از تمام آزاديخواهان و             
برابری طلبان می خواهد که در همبستگی با            
جنبش آزادی زن در مصر و منطقه بميدان                 

حکومت مصر شديدا ارتجاعی و زن            .  بيايند
جريان اسالميست نيز يک جريان      .  ستيز است 

اکنون نشان داده می شود که         .  زن ستيز است   
رفتن مبارک و دست نخورده ماندن نظام                     
تفاوتی در وضعيت مردم و زنان بوجود                       

بايد برای سرنگونی کل نظام و        .  نخواهد آورد 
مقابله با اسالميست ها و برای آزادی و                          

"برابری کامل زنان به ميدان آمد                  معيار . 
 ".آزادی زن، معيار آزادی جامعه است

 

 !ستم بر زن موقوف

 زنده باد آزادی و برابری زنان

 

 سازمان آزادی زن

 2011مارس   9

 

 

١٩٣شماره   

١٠صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 

در تهران و قاهره ارتجاع اسالمى 
يکسان به روز زن و معترضين 

ارتجاع ضد زن همه جا . برخورد کرد
.يک چهره دارد  

!زنده باد آزادى زن  


