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 سياوش دانشور

 
 

 کمونيسم کارگرى 
 و مسئله زن

 

 
دنيا غرق ثروت و تکنولوژى         .  قرن بيست و يکم است        

پيشرفته و دستاورد علمى و توان غول آساى انسانى                      
اگر از عينک نظام بورژوائى و                ،دنياى امروز  .  است

دستگاه مافيائى مذهب و مردساالرى نهادينه در آن                        
با هر محاسبه اى ميتواند دنيائى آزاد و               ،نگريسته نشود 

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

اما هنوز مردساالرى و            .  گريبانگير بشر آزاد باشد           
خشونت عليه زن هزارها بار بيشتر از طاعون و جزام و           
ايدز و بيماريهاى اپيدميک و حتى جنگها از بشريت                       

اين جان سختى        ،منشا اين زن ستيزى      .  قربانى ميگيرد  
اين فرهنگ ماچويستى کجاست؟ چرا                       ،مردساالرى

ضديت با آزادى و حرمت زن بعنوان يک انسان برابر                
عليرغم تفاوتهائى که در حقوق        ،در تمام شئون اجتماعى    

به      ،و موقعيت زنان در کشورهاى مختلف هست                          
شناسنامه دنياى امروز تبديل شده است و چرا اين                             

 فرهنگ منحط هر روز بازتوليد ميشود؟
 

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

اما سرمايه دارى     .  جنسيت ويژگى سرمايه دارى نيست        
اين ميراث نفرت انگيز تاريخ را مطابق با نيازهاى بازار     

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

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

٢صفحه تنها بيانگر اين      ،را بخاطر مى آورد      

 انقالب زنانه، : ايران
 مصافی مهم عليه اسالم

 

 ۶صفحه آذر ماجدی                                                     

 مارس   8اطالعيه حزب بمناسبت 

 آزادی و برابری زنان 
 در گرو مبارزه ای همه جانبه عليه نظام حاکم

 تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا
 ضرورت يک جبهه جهانى عليه اسالم سياسى

 

 ١٢صفحه هما ارجمند                                                

 کنفرانس بين المللى روز جهانى زن

 

 اعتصاب کارگران پااليشگاه اصفهان

  ،يادداشت سر دبير

 در حاشيه پالتفرم حزب 
 ٢ -در قبال جنگ تروريستها 

 

 ٩صفحه گفتگو با علی جوادی                                         

 بيانيه حقوق زنان
دفتر سياسی حزبمصوب    

 شکست جريان راست کورش مدرسی

 

 پارس جنوبى  ١۵اعتصاب کارگران فاز 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

واقعيت است که افکار و عقايد                
طبقه حاکم و نظام سرمايه دارى تا       
سطح افکار و فرهنگ قرون                    

در .  وسطى سقوط کرده است             
دنيائى که انفجار اطالعات آن را          

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

بورژواها و ژنرال ها و مشتى                
سياستمدار نوکر و آخوند و سر              
عشيره و آدمکش حرفه اى خدائى        

علم و دانش و تکنولوژى        .  ميکنند
 ،و ثروت و دستاوردهاى بشرى           

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

 ،يعنى طبقه بورژوازى        ،ناچيزى
 . بدل شده است

 
نه فقط ستمکشى زن و تبعيض                

بلکه نفس وجود      ،براساس جنسيت 
هر نوع ستم و تبعيضى در دنياى          

رابطه مستقيمى با منافع            ،امروز
نظام سرمايه دارى و طبقه حاکم            

از خانواده بعنوان يک نهاد        .  دارد
اقتصادى تا قلمرو توليد و                           

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

. طبقه اى را پاسدارى ميکند                    
ستمکشى زن يک رکن انباشت              

همين ضرورت     .  سرمايه است    
بازتوليد بقاى تبعيض و نابرابرى         
و نگرش ضد زن و خشونت عليه         

زن .  زنان را توضيح ميدهد                
ستيزى مسئله اى صرفا فرهنگى          

مسئله    ،و اخالقى واپسگرا نيست       
به .  اقتصادى و اجتماعى است            

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

 

 ...کمونيسم کارگرى و مسئله زن 
فرهنگ "متحجر بازار و                   

مرتجع بورژوا            "  سازان
 .بازتوليد ميشوند

 
در اين دنياى تاريک است که           

ما    ،ما کارگران و کمونيستها        
 ،زنان و مردان برابرى طلب          
 ،ما انسانهاى فهيم و آزاد انديش     

مارس را در           ٨هنوز پرچم       
آرزوى ما اين        .  دست داريم   

نيست که تا جهان وجود دارد            

به خيابان بيائيم و از برابرى             
آرزوى !  زن و مرد دفاع کنيم        

ما اينست که ديگر جنگى براى       
. مارس ضرورى نباشد                 ٨

تبعيض براساس جنسيت مانند        
هر جهالت و عقب ماندگى                  

. تاريخى ديگرى ور افتاده باشد     
مارس ميراث و سنت                        ٨

کمونيسم کارگرى است و بحق       
اما هدف  .  بايد عزيز داشته شود   

اين جنبش نفى فورى نابرابرى       
و تبعيض و نفى شرايطى است        
که جامعه طبقاتى با تمام                       
تضادها و تناقضات و مصائبش     
زندگى بشر امروز و از جمله          
زنان را به جهنمى روى زمين         

مارس      ٨.  تبديل کرده است        
صرفا يک يادواره و مراسم              

از عقايد پيشرو و            "  تکريم"
 ،آرمانهاى آزاديخواهانه نيست     

بلکه جبهه اى قديمى در جنگ         
عليه تبعيض و تحجر و                         

٢۴۴شماره   

نابرابرى است و بايد مادام که ذره            
اى از تبعيض براساس جنسيت                   
 . برجاست پرچم آن برافراشته باشد

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

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

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

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

از ارکانهاى مهم            ،آپارتايد جنسى   
ايدئولوژى جنبش اسالم سياسى                 

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

پيروزى بر حاکميت     .  باعث ميشود  
آپارتايد در ايران زنان را بعنوان               

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

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

 .سرمايه دارى است
 

براى کمونيسم کارگرى جنبش              
آزادى زن جنبشى قائم بذات براى       

اگر .  نفى تبعيض و نابرابرى است    
براى بورژوازى فرودستى زن            

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

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

 .بکوبد
 

در کشورهاى اسالم زده که                     
آپارتايد جنسى يک رکن حاکميت        

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

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

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

 * .مدنى انسانها گره ميخورد
  

 ،اولين بار در ستون يادداشت سردبير 
 ٢٠١٠مارس        ٣در        ١۴١شماره    
 .منتشر شد

 

برابرى بيقيد و  شرط زن و 
مرد در تمام شئون اجتماعى 

!همين امروز  
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مارس، روز جهانی زن فرا                  8
جنبش آزادی زن و جنبش      .  ميرسد

 8کمونيستی هر سال در آستانه              
مارس يکبار ديگر تعهد خود را به       
مبارزه برای آزادی بی قيد و                    
شرط زن و برابری کامل و واقعی       

. زن و مرد اعالم ميکند                               
مارس و اعالم تعهد      8گراميداشت  

جهانی به امر آزادی زن در آستانه    
اين روز به يک سنت پايدار                      

. راديکال در جهان بدل شده است         
دو سال پيش دنيا صدمين سالگرد         

مارس را گرامی داشت و اکنون        8
در بحران جهانی سرمايه داری،          
موقعيت ميليون ها زن در شرايط         
خطير تر و وخيم تری قرار گرفته        

 . است
 

گرايشاتی که آزادی و برابری زن       
را صرفا به يک مبارزه برای                 
کسب حقوق محدود ميکنند، بويژه       
در شرايط بحران اقتصادی، با               
جان سختی سنت زن ستيزی در            

بر متن ده     .  جامعه مواجه ميشوند    
ها سال تالش برای آزادی زن و             
برای دفاع از برابری زن و مرد،         
ميليون ها زن در جهان تحت                    
خشونت عنان گسيخته دولتی،                
مذهبی و در نهاد خانواده بسر می         

ميليون ها زن قربانی                  .  برند
خشونت روزمره توسط همسران،      
پدران، برادران و خانواده همسر         

از ضرب و شتم تا           .  خود هستند  
اسيد پاشی و به آتش کشيدن                       
سرنوشت بخش عمده زنان در دنيا      

قتل ناموسی، اين      .  را رقم ميزند     
پديده قرون وسطايی هنوز هزاران     

به همت   .  قربانی از زنان ميگيرد     
رشد و قدرت گيری اسالم سياسی        
و جنبش های مذهبی، سنت های            
عتيق جنايت و زن ستيزی،                       

. همچون سنگسار احياء شده است       
 .شرمناک است، اما واقعيت دارد

 

در جوامع پيشرفته سرمايه داری         
غرب نيز زنان هنوز از حقوق و           
ايمنی پايين تری نسبت به مردان           

عليرغم تصويب       .  برخوردارند
حقوق برابر در اين کشورها،                  
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 در گرو مبارزه ای همه جانبه عليه نظام حاکم

 20دستمزد متوسط زنان حدود      
درصد از دستمزد مردان      30تا  

در اين کشورها   .  پايين تر است  
نيز خشونت، قتل و تجاوز به            

فحشاء .  زنان ارقام بااليی دارد    
اکنون در قرن بيست و يک                
بصورت برده داری مطلق                

زنان بسياری با     .  درآمده است  
فريب و زور به اسارت                        
باندهای قاچاق انسان درآمده و       

. مجبور به تن فروشی ميشوند        
هر سال تعدادی از اين زنان              
قربانی توسط پليس کشورهای        

بعضا اين  .  غربی کشف ميشوند  
زنان با زنجير به تختخواب               

اين زنان قربانی    .  بسته شده اند   
فقر و فالکت نظام سرمايه                  

 .داری اند
 

زن ستيزی يک ايدئولوژی و           
سيستم عقيدتی و فرهنگی کهن        

اما نظام سرمايه داری         .  است
اين سيستم را کامال با نيازهای        
خود تطابق داده و از آن بهره            

کافی است فقط به              .  ميجويد
استثمار وحشيانه ميليون ها زن      
در کشورهای باصطالح جهان      
سوم توسط نه تنها سرمايه های       

، بلکه سرمايه   "ملی"باصطالح  
های جهانی نظری بياندازيد، تا      
منافع هنگفت ستمکشی زن و           
فرودستی زن را برای نظام              

از .  سرمايه داری درک کنيد         
لباس های شيک بوتيک های           
بين المللی تا قطعات کامپيوتر          
و تلفن موبايل و اسباب بازی و        
غيره توسط ميليون ها زن                  
کارگر و زحمتکش بيحقوق در       

. اين کشورها توليد ميشود                  
سودهای نجومی سرمايه از              
کار اين زنان گواه محکمی بر          
نياز سرمايه به ستمکشی زن            

 .است

 

درست است که تفاوت حقوق و       
جايگاه زن و مرد در                               
کشورهای غربی به عريانی            

. کشورهای ديگر جهان نيست        
اما در اين کشورها نيز اکثريت      

٢۴۴شماره   

زنان نه تنها مورد تهديد دائم                          
خشونت و تجاوز اند، بلکه در                     
عرصه اقتصادی نيز در نا امن                   
ترين بخش اقتصاد به کار اشتغال              

کارهای نيمه وقت، با حداقل        .  دارند
دستمزد و موقت عمدتا توسط زنان          

در شرايط بحران        .  اشغال ميشود   
اقتصادی نيز ايدئولوژی مردساالر        
بطور فعال و آگاهانه برای فرستادن       

 .زنان به خانه بکار ميافتد
 

در تمام بحران های اقتصادی زنان         
به بازگشت به خانه و نگهداری از            
کودکان و گرم نگاه داشتن محيط                

اما .  خانه و خانواده تشويق شده اند         
در دوران شکوفايی اقتصادی، يا              
نياز به نيروی کار زنان مانند زمان         
جنگ، دولت و آکادميها با طرح                 
تئوری های ارزشی جديد زنان را            
به بيرون آمدن از خانه تشويق کرده        

بحران جاری نيز خارج از اين         .  اند
اخيرا يک مخزن    .  قاعده قرار ندارد   

فکری علوم اجتماعی در بريتانيا              
تحقيقی منتشر کرده مبنی بر اينکه            
کار زنان در خارج از خانه به                      
سالمت فکری و تربيت روحی                   

درست زمانی   .  کودکان لطمه ميزند   
که بورژوازی و دولت بورژوايی            
از شبح مارکس به لرزه افتاده است          
و رقم بيکاری در بريتانيا به بيش از        

ميليون رسيده است، اين تحقيقات         2
 . به بازار عرضه ميشود

 

اگر زنان، پس از يک قرن مبارزه           
برای آزادی و برابری، هنوز در               
اين موقعيت وخيم قرار دارند؛ اگر           
هر سال بيش از يک ميليون زن از           
خشونت جان خود را از دست                      
ميدهند؛ آگر از هر سه زن در دنيا             
يک نفر مورد خشونت پارتنر خود          
قرار ميگيرد؛ اگر زنان با نرخ                    
وحشيانه ای در کارخانه ها استثمار        

ميشوند؛ اگر تازيانه های مذهب           
بر پيکره زنان فرود می آيد و                  
ميکوشد آنها را مطيع و                               
فرمانبردار نگاه دارد؛ اگر اوباش       
سرمايه ميکوشند که با اسيد پاشی        
به زن فعال حقوق کارگری او را         
خاموش سازند و سرمشقی برای         
زنان ديگر قرار دهند؛ اگر                       
ايدئولوگ های دست راستی                    
ميکوشند در شرايط بحران زنان         
را متقاعد کنند که مکان طبيعی             
آنها خانه است؛ اگر هنوز تجاوز          
به زنان بعنوان سالح به تسليم                
واداشتن دشمن جنگی مورد                    
استفاده وسيع قرار ميگيرد؛ اگر           
برده داری نوين جنسی بازار                 
گرمی پيدا کرده است؛ اينها همه           
بيانگر آنست که نظام سرمايه                 
داری به وجود زن ستيزی و                    

آزادی .  مردساالری نيازمند است    
و برابری کامل زن و مرد در                  
گرو سرنگونی سرمايه داری و            

 . برقرارى سوسياليسم است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
مدافعين آزادی و برابری واقعی و      
کامل زن و مرد را به پيوستن به            

. صفوف حزب فرا ميخواند                    
هيچگاه جهان اين چنين به                         
کمونيسم، به مارکس و منصور            

. حکمت نيازمند نبوده است                     
هيچگاه شرايط اين چنين برای              
سرنگونی نظام استثمار و تبعيض      
و خشونت سرمايه داری آماده               

کمونيسم کارگری     .  نبوده است    
همواره پرچم آزادی و برابری              

. زن را به اهتزاز درآورده است          
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
اعالم ميکند که با تمام قوا برای             
آزادی زن و برابری کامل زن و           

 .مرد ميکوشد
  

 !زنده باد آزادی زن

 !مارس 8زنده باد 

 !زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٢فوريه  ٢٩

 

معيار آزادى  ،آزادى زن
!جامعه است  



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

مردساالرى و زن ستيزى يکى از       
وجوه تاريک و شرم آور جامعه            

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

تاريخ شاهد   .  قديمى بشريت است    
جنبش هاى وسيع براى آزادى زن       

 .بوده است
      

تبعيض عليه زنان خاص ايران              
تحت حاکميت جمهورى اسالمى          

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

ولى در ايران تحت حاکميت                     
جمهورى اسالمى ستمکشى زن            

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

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

حاکميت آپارتايد جنسى   .  بازگرداند
و تحميل حجاب اسالمى برجسته          
ترين نمودهاى بردگى جنسى                  

 .جامعه امروز ايران است
      

از همان ابتداى حيات جمهورى             
اسالمى يک مبارزه بالانقطاع و           
راديکال عليه اين بردگى جنسى و        

. زن ستيزى عريان تولد يافته است     
مبارزه عليه ستمکشى زن بمثابه          
يک رکن مهم مبارزه اجتماعى،            
سياسى و فرهنگى در جامعه                    

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

طى دو دهه         .  در جريان است       
گذشته اين جنبش از فراز و نشيب         
هاى بسيارى عبور کرده است و            
اکنون با صدايى رسا خواست                 

 

 بيانيه حقوق زنان
 دفتر سياسی حزبمصوب 

آزادى زن را در مبارزات                 
مردم عليه جمهورى اسالمى و       
براى آزادى و برابرى طنين            

جنبش آزادى  .  انداز کرده است   
زن جنبشى راديکال و ضد                

 .اسالمى است
      

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

کمونيسم کارگرى         .  ميشود
تالش هاى جريانات راست و           

اسالمى در به سازش              -ملى
کشيدن جنبش آزادى زن و در          
کند کردن راديکاليسم اين                   
جنبش را افشاء و طرد نموده            

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

کمونيسم کارگرى به           .  است
سخنگو و رهبر راديکال اين            
جنبش بدل شده و پرچم آزادی          

جنبش .  زن را بلند کرده است        
آزادى زن امروز از ارکان               
مهم مبارزه براى سرنگونى             

 .جمهورى اسالمى است
      

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

امرى که    .  سوسياليستى است   
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        

 .براى آن مبارزه ميکند
      

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

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

٢۴۴شماره   

 :درآيد عبارت است از
      
اعالم برابرى کامل و بى قيد و             -١

شرط زن و مرد در حقوق مدنى و             
فردى و لغو فورى کليه قوانين و                
 .مقرراتى که ناقض اين اصل است

      
تامين فورى برابرى کامل زن و         -٢

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

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

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

 .ميکند
      
لغو کامل آپارتايد جنسى،                    -٣

ممنوعيت هر نوع جداسازى و                   
از )  زن و مرد  (محروم سازى افراد    

 .محيط اجتماعى و امکان معاشرت
      
سال به    ١٦حق هر زوج باالى         -۴

زندگى مشترک به ميل و انتخاب               
ممنوعيت هرنوع اجبار و             .  خود

اعمال فشار از جانب هر فرد و                   
مرجعى بر افراد در امر انتخاب                

 .همسر، زندگى مشترک و جدايى
      
برابرى کامل حقوق و موقعيت           -۵

لغو .  قانونى زن و مرد در خانواده          
سرپرست "امتيازات مرد بعنوان             

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

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

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

تعهدات انقياد آور زن به شوهر در           

ممنوعيت .  شرع و سنن کهنه             
برقرارى رابطه جنسى توسط               
شوهر با زن بدون تمايل او ولو              

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

ممنوعيت تحميل     .  قرار بگيرند    
کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه       

اعمال .  دارانه به زن در خانواده        
مجازات سنگين براى هر نوع               
آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير     
و خشونت عليه زنان و دختران             

 .در خانواده
      
برقرارى رابطه آزاد و                    -۶

داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير       
همه کسانى است که به سن قانونى     

 .و بلوغ جنسى رسيده اند
      
برابرى کامل زن و مرد در              -٧

قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه            
شمول يکسان قوانين کار و          .  اى

بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد          
مزد برابر  .  بدون هيچ نوع تبعيض   

در ازاء کار مشابه براى زنان و           
لغو هر نوع محدوديت بر      .  مردان

تصدى مشاغل و حرفه هاى                    
برابرى کامل  .  مختلف توسط زنان  

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

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

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

تشکيل .  مورد استفاده قرار بگيرد    
هيات هاى بازرسى و کنترل، با            
وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات        

 .فوق توسط بنگاه ها
۵صفحه         



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

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

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

 .اى تخطى کنند
      

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

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

 .تسهيل ميکند
      
لغو کليه قوانين و مقررات و             -٨

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

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

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

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

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

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

 

 ...بيانيه حقوق زنان 
نهادها و بنگاه هاى دولتى و               

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

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

ممنوعيت .  موسسات اجتماعى   
قيد جنسيت در آگهى هاى                    

حذف کليه اشارات            .  شغلى
آميز      تبعيض آميز و تحقير              

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

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

 .تبعيض نسبت به زنان
      
آزادى بى قيد و شرط                    -٩

انتخاب لباس، لغو هرنوع شرط   
و شروط رسمى و يا ضمنى بر       
مقدار و نوع پوشش مردم، از          

. زن و مرد، در اماکن عمومى        
ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا         
اعمال محدوديت بر مبناى                 

 .پوشش و لباس مردم
      
تالش فشرده و مستقيم              -١٠

نهادهاى ذيربط دولتى براى             
مبارزه با فرهنگ مردساالرانه     

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

 .برابرى زن و مرد
      

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

 * .اعالم خواهد کرد
 

٢۴۴شماره   

 پيام سازمان آزادی زن 
 1390مارس  8به مناسبت 

 

روز اعتراض زنان و مردان آزاديخواه       .  مارس روز زن در راه است         8
روزی که در سراسر جهان، پيشروترين               .بر عليه تبعيض و نابرابری        

بخشهای جامعه تالشی دوباره برای دستيابی به آزادی و برابری زن                          
به همگان موقعيت فرودست زن را ياد آوری ميکنند و                   .سازمان ميدهند 

سازمان .  اعتراض عليه اين وضعيت غير انسانی را دو چندان ميکنند                    
آزادی زن پرچمدار اين جنبش و اين تالش انسانی برای آزادی بی قيد و                    

 .شرط زن  و برابری کامل زن و مرد است
 

مارس ميرويم که از يک طرف فقر و               8امسال در شرايطی به استقبال         
تهيدستی مردم زحمتکش چند برابر شده و از طرف ديگر محاصره                            
اقتصادی و خطر يک حمله نظامی به ايران زندگی مردم را بيش از بيش                 
در تنگنا قرار داده است و حکومت ترور و سرکوب اسالمی می کوشد،                   

. در مقابل جنبش سرنگونی مردم سد ارعاب و سرکوب را محکم کند                         
بيکاری، تنگدستی و ناامنی اجتماعی در جامعه ايران بيداد ميکند و سهم                 

 .زنان در اين ميان فقر و ناامنی بيش از پيش است
 
 !زنان و مردان آزاديخواه 

از اين شرايط فقر و فالکت، سرکوب و             .  همه ما از اين رژيم منزجريم         
و اکنون تحت تحريم اقتصادی و            .  بيحقوقی جانمان به لب رسيده است           

جنگی که تهديد    .  تهديد جنگ زندگی مان سخت تر و ناامن تر شده است                
آنرا باالی سر ما قرار داده اند، بخشی از تخاصمات و جنگ ميان دو                          

تنها راه   .  قطب تروريستی، تروريسم دولتی و تروريسم اسالمی است                  
مقابله با اين تهديد و جنگ خانمان برانداز، تنها راه رهايی از اين شرايط                  
مشقت بار و از اين بيحقوقی مقابله قاطعانه، متحد و متشکل با رژيم                             

تا زمانی که اين رژيم در اريکه قدرت است، سرنوشت ما              .  اسالمی است 
راه رهايی در دستان     .  جز فقر و فالکت، سرکوب و بيحقوقی نخواهد بود           

با ايجاد تشکالت خود، در محالت، در محل کار، در مدارس و                 .  ما است 
دانشگاه، با تشکيل شوراهای خويش ميتوانيم و بايد تهاجمات اين رژيم و                 

رژيم .  راه ديگری نيست      .  تهديدات تروريسم دولتی را عقب بنشانيم                
  .اسالمی از مردم متشکل و متحد بشدت در هراس است

 

مارس روزی است که فرياد آزاديخواهی و برابری طلبی در سراسر                    ٨
ما نيز بايد همراه بشريت آزاديخواه و برابری            .  جهان به صدا در می آيد       

طلب، خواست خود را برای آزادی زن و برابری زن و مرد به جهانيان                    
در اين روز بايد نشان دهيم که اين رژيم يک وصله ناجور به               .  اعالم کنيم 

پيکر جامعه است و بايد برود؛ نشان دهيم که ما وکيل و نماينده خود                              
ما می خواهيم و می توانيم با جنبش خود به خواست               .  گمارده الزم نداريم  

می توانيم يک دنيای بهتر را        .  هايمان، آزادی، برابری و رفاه دست يابيم         
بر ويرانه های اين رژيم سرکوب و جنايت، اين نظام زن ستيز اسالمی                     
بنيان گذاريم و بساط حجاب اسالمی، آپارتايد جنسی، زن ستيزی و                              

 .مردساالری را همراه اين رژيم از جامعه جارو کنيم
 

 زنده باد آزادی زن
 مرگ بر آپارتايد جنسی

 
 سازما ن آزادی زن

 2012برابر با فوريه  1390بهمن 



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

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
 
اسفند   17برابر با     1979مارس    8

يک روز تعيين کننده در              1357
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
اين حرکت زنان در ايران،       .  گفتند

عمال آنها را بعنوان پيشتاز جنبش        
اعتراضی زنان به قوانين و                      
ايدئولوژی اسالمی درسطح بين           

 . المللی قرار داد

 

 انقالب زنانه، مصافی مهم عليه اسالم: ايران
  

 آذر ماجدی

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      90و      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

 
 مدرنيسم يا شرق زدگی؟

جامعه ايران در آن دوران با             
دو گرايش متضاد دست به                 

يکی، گرايشی که     .  گريبان بود  

٢۴۴شماره   

تمايل :  می توان آنرا مدرنيسم خواند      
به انتگره شدن در دنيای غرب،                  
تمايل به برخورداری از آزادی ها و       
فضای آزادتر، غير سنتی تر و                    
مدرن تری که در دنيای غرب حاکم        

. بود، گرايش به فرهنگ غربی                 
آزادی زن و مقابله با سنت های                   
اسالمی و شرق زده ضد زن يک               

اما اين   .  وجه مهم اين مدرنيسم بود       
مدرنيسم در 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 اسالمی                               
ناسيوناليستی را آنچه که می توان             

ناميد، تقديس می        "  شرق زدگی   "
با نظام   "  آل احمدی  "ضديت   .  کرد

سلطنت که از موضع عقب مانده               
نظام ارباب رعيتی پيشين، دهقان             

 -کنار جاليز خيار، نظام اندرونی             
بيرونی و 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      .  زنان بود 

مربوط می شود، آمار اشتغال                
قوانين .  زنان بسيار پايين بود             

خانواده و مناسبات ميان زن و                
مرد طبق قوانين شرعی اسالم               

محمد رضا      .  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               

٧صفحه شرق است،        



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

هر نوع عقب ماندگی، سرکوب،          
تحديد آزادی، اعمال تبعيض را بر      
مبنای يک پديده کامال اختياری،           
يعنی فرهنگ، توجيه و تشويق می      

اصول و معيارهای پيشرفت       .  کند
اجتماعی، عدالت طلبی،     –سياسی  

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

 

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

يک شکاف پر نشدنی ميان                
آزادی زن و رژيم اسالمی،               
ميان جنبش حقوق زن با                       
جمهوری اسالمی و 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

٢۴۴شماره   
اين نسل ضد آپارتايد جنسی، ضد              
حجاب و محدوديت های اسالمی               

آزادی جنسی عليرغم                 .  است
مجازات سنگينی که دارا است، در          

ارقام .  ميان اين نسل گسترده است         
باالی سقط جنين، عليرغم                              
غيرقانونی بودن، خطرناک بودن و       
مجازات سنگينی که حکومت برای        
آن در نظر گرفته است، يکی  از                 

عصيان عليه  .  شواهد اين پديده است    
سنت و قيود و بندهای سنتی و                       

اين فاکتور نيز     .  مذهبی وسيع است    
به قدرت و جان سختی جنبش حقوق        

اين تضاد نسلی يکی        .  زن ميافزايد  
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                    

ايدئولوژيک ايجاد کرده     –سياسی  
ايران جامعه ای است که           .  است

الک ناخن، ماتيک و چکمه در آن       
به يک امر سياسی مهم بدل شده             
است و خالفکار با مجازات                     

جنبش .  سنگين مواجه ميشود           
حقوق زن برای رسيدن به                        
خواست های خويش مجبور به              
درگير شدن با رژيم اسالمی                    

يک شرط الزم دستيابی به        .  است
آزادی زن سرنگونی اين رژيم              

در چنين شرايطی اين ادعا       .  است
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           

٨صفحه تمام .  دارند  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

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

اين گرايش      .  آزادی زن است          
بناگزير چپ است و برای                          
تغييرات پايه ای و بنيادی در                    

. مناسبات جامعه مبارزه می کند           
زيرا آزادی کامل و بدون 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

 

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

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 تحليل    .  ظاهری ميرسيم  
هاى ژورناليستی و جامعه                 
شناسانه از جامعه ايران                      

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

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

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      

٢۴۴شماره   
اند، حيرت و تحسين تمام جهانيان             

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

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

با تمام آزاديخواهی، برابری طلبی،        
سکوالريسم، مدرنيسم و پيشرويی          
اش عليه رژيم اسالمی مبارزه می           

اين يک نکته مهم و برجسته             .  کند
اين فقط زنان نيستند که بقول         .  است

جمله مردساالرانه ی معروف                    
مبارزه می    "  دوش بدوش مردان      "

اين جنبش آزادی زن است که        .  کنند
يک جايگاه رفيع و برجسته در                    

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

 
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               

 . است
 

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

 1789کاری را ميکند که انقالب         
 .  فرانسه با مسيحيت و کليسا کرد



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

در زمينه سبک      :يک دنيای بهتر   
کار و تاکتيک عملی حزب در                 
قبال جنبش ضد جنگ گفته شده              

ما در جنبش ضد جنگ     : "است که 
فعاالنه و بطور انتقادی شرکت              

ما هر گونه حضور                 .  ميکنيم
جريانات اسالميستی و يا تخفيف           
به جريانات اسالمی را قويا نقد و          

ما در عين حال           .  افشاء ميکنيم   
تالش ميکنيم که به ائتالفهای                    
سياسی پيرامون خط استراتژيک         
خود شکل دهيم و آلترناتيوی                    
راديکال را در مقابله با جنگ                  

ما در هر     .  تروريستها شکل دهيم    
شهر و کشوری بايد بتوانيم به                  
ائتالفی گسترده با جريانات                       
راديکال پيرامون شعارهای                    

." استراتژيک خود دست پيدا کنيم       
چرا شرکت؟ چرا انتقادی؟ چه                
داليلی موجب اتخاذ اين سياست            
شده است؟ چرا نبايد کال به                         
آلترناتيو ديگری بر مبنای                          
چهارچوب عمومی سياست حزب       
 در صورت وقوع جنگ شکل داد؟

 
ضد "ما در جنبش          :علی جوادی  

اما .  فعاالنه شرکت ميکنيم   "  جنگ
در عين حال با تمام قوا تاکيد                     
ميکنيم که اين جنگ دو قطب                   

دو قطبی که هر     .  تروريستی است 
کدام کارنامه طويلی در کشتار و           
آدمکشی و جنايت عليه بشريت              

جنگ دارای دو سو است و       .  دارند
هر دو سوی اين جنگ ارتجاعی و       

شرکت ما در       .  تروريستی است   
اعتراضات ضد جنگ به هيچوجه      
به معنای صحه گذاشتن و يا تائيد           
خط سنتی حاکم بر جنبش ضد                  

بر عکس يک رکن       .  جنگ نيست  
شرکت ما نقد فعاالنه سياست حاکم       
بر اين رهبری سنتی حاکم بر اين          

 .اعتراضات است
 

ما در جنبش ضد جنگ شرکت               
ميکنيم چرا که توده های معترض        
بسياری اين اعتراضات را                        

 

 در حاشيه پالتفرم حزب در قبال جنگ تروريستها 
)٢( 

 گفتگو با علی جوادی

مجرايی برای اعتراض به اين        
و اين  .  جنگ خانمانسوز ميدانند  

جنبش پيش از آنکه با مولفه               
های خط سياسی سنتی حاکم بر       
آن تداعی شود با اعتراضات            
توده ای مردم ضد جنگ عليه          

. طرفين اين جدال بيان ميشود         
ما در جنبش ضد جنگ شرکت       
ميکنيم چرا که ميخواهيم                     
فعاالنه حضور جريانات                     
اسالمی و مدافع رژيم کثيف              

. اسالمی را افشاء و طرد کنيم         
شرکت ما در عين حال تالشی         
برای جلوگيری از تحرک                  
جريانات اسالمی و مدافعان بی      
شرم اين رژيم در اعتراضات         
توده های مردم عليه جنگ                 

ما اجازه نخواهيم داد تا         .  است
اين جريانات مرتجع و آدمکش       
جايی در اين حرکت اعتراضی      

ما در هر کجا           .  داشته باشند   
کارنامه جنايت رژيم متبوعشان    
را برای توده های مردم                       
آزاديخواه و برابری طلب                  

 .    برمال خواهيم کرد
 

ما در جنبش ضد جنگ شرکت       
ميکنيم اما در اين پروسه                     
نگاهمان به شکل دادن و                      
سازماندهی به گرايشی                        
راديکال عليه هر دو قطب اين         

واقعيت اين است     .  جنگ است  
که توده های عظيم مردمی که         
تاکنون نيروی اجتماعی اين             

الزاما      ،اعتراضات بوده اند         
همسو و هم جهت با جريان                 
رهبری سنتی اين جنبش                      

از آن خط نميگيرند و         .  نيستند
تحت رهبری آن به معنای                  

اين توده ها   .  واقعی قرار ندارند  
خسته و بيزار از جنگهايی                 
هستند که ماشين جنگی آمريکا       
و ناتو تاکنون به جامعه تحميل         

بايد توجه داشت       .  کرده است   
همانطور که هيچ بخش قابل              
مالحظه ای از توده های                      

٢۴۴شماره   

عظيمی که در جنبش ضد جنگ                 
مدافع          ،عراق شرکت کردند                 

ديکتاتوری صدام و دستگاه                           
هيچ بخش اين            ،سرکوبش نبودند   

اعتراضات هم طرفدار رژيم                       
حساب .  آدمکشان اسالمی نيستند         

حضور و تحرک جريانات اسالمی         
آدمکش را بايد از واقعيت وجودی           
توده های مردم معترض به جنگ             

واقعيت اين است که در          .  جدا کرد  
غياب پرچم جنبشی که از موضعی          

 ،از موضع بشريت مترقی               ،سوم
عليه هر دو قطب اين جدال قد علم             

توده های مردم بعضا و ناچارا         ،کند
به سوی پرچمی کشيده ميشوند که            
تحت لوای اعتراض عليه جنگ به           
ميدان آمده است و موضع سومی را         

اما بايد تاکيد کرد      .  نمايندگی نميکند 
که اکثريت عظيم توده های معترض      
عليه جنگ عليه هر دو سوی اين                

 .جنگ و کشمکش هستند
 

و باالخره ما در جنبش ضد جنگ              
شرکت ميکنيم چرا که اين                              
اعتراضات بيشترين امکان و                      
شرايط را برای شکل دادن به                       
گرايشی راديکال و آزاديخواهانه در      
دفاع از خواست مردم در ايران                  
برای سرنگونی انقالبی رژيم                      

گسترش بين المللی دفاع از       ،اسالمی
برابری    ،آلترناتيوی متضمن آزادی    

و رفاه همگان در مقابل جريانات               
راست و ارتجاعی و همچنين تالش         
برای درهم شکستن سياست قلدری         
و ميليتاريستی تروريسم دولتی                   

از اين رو ما در اين          .  فراهم ميکند 
اعتراضات از موضعی مستقل و              

ما عليه هر     .  انتقادی شرکت ميکنيم    
اين جنگ  .  دو سوی اين تقابل هستيم     

ادامه سياست تقابل و کشمکش دو             
قطب تروريستی جهان معاصر                 

. از هر دو سو ارتجاعی است      .  است
صفی .  بايد به صفی سوم شکل داد          

از موضع بشريت مترقی و                            
 .آزاديخواه

در پالتفرم          :يک دنيای بهتر          
تاکيدی بر چگونگی و نقش حزب        
و جنبش کمونيسم کارگری در               

. اعتراضات عليه جنگ شده است      
ما با اعتماد به     : "قيد شده است که    

نفس به جامعه جهانی اعالم                     
ميکنيم که ما صدای کارگر و                  
کمونيسم و آزاديخواهی و برابری      

ما فرياد   .  طلبی در ايران هستيم       
مردم منزجر از جنگ و تروريسم      

ما بخشی از        .  در ايران هستيم       
در    ٩٩اردوی بشريت متمدن و          

 ١صد عليه اقليت استثمارگر                  
تاکيد بر  ."  درصد در ايران هستيم    

اين مساله چه ويژگی در سياست          
حزب و جنبش ما در اين شرايط            
ميتواند داشته باشد؟ چرا اين                    

 تاکيدات؟ 
 

اين تاکيدات بيانگر      :علی جوادی 
جايگاه مستقل و متمايز حضور ما      

. در اعتراضات ضد جنگ است          
حضور ما در جنبش ضد جنگ             
صرفا حضوری از موضع تقابل         
با جنگ دو قطب تروريستی                   

ما جريانی هستيم که در           .  نيست
عين حال درگير جدالی چندين               

. ساله بر عليه رژيم اسالمی هستيم     
هدف ما صرفا پايان دادن به                    
جنگ خونين دو قطب تروريستی       

ما خواهان پايان دادن به          .  نيست
اما نه از موضع      ،اين جنگ هستيم  

بلکه از     "  حفظ وضع موجود        "
زاويه نيرويی که خواهان                          
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی          

مدعی قدرت سياسی در            .  است
خواهان نابودی رژيم   .  ايران است 

اسالمی و برپايی رژيمی متضمن      
اراده آزاد و آراء مستقل و انقالبی       
توده های کارگر و زحمتکش در          

از اين رو بايد        .  آن جامعه است     
١٠صفحه اين موقعيت        



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

و جايگاه ويژه را به مردم                           
بايد .  معترض آگاهانه اعالم کرد       

توجه شان را به اين واقعيت جلب          
کرد که گرايشی در اين                                 
اعتراضات وجود دارد که صدای        
مردم معترض و خسته و بيزار از        

صدای .  رژيم اسالمی است              
مردمى است که بيش از سه دهه             
عليه رژيم اسالمی جنگيده است و       
بيشترين مصائب اين جنگ                      
ارتجاعی در صورت وقوع بر              

ما .  دوش آنها خراب خواهد شد           
موظفيم به اين مردم معترض                  
اعالم کنيم که ما صدای                                
آزاديخواهی و برابری طلبی در            
ايران عليه جنگ و تروريسم                   

صدايی که در هر دم و              .  هستيم
بازدم خود بر عليه رژيم اسالمی          
جنگيده است و نماينده آزاديخواهی     

 . و برابری طلبی در جامعه است
 

يک نکته مهم ديگر در اين شرايط        
عليه اقليت        ٪٩٩جنبش اکثريت       

وجود .  استثمارگر در جامعه است     
اين جنبش و فعاليت تاکنونی آن              
ويژگی خاصی به تالش ما در اين        

يکی از        .  دوره می بخشد               
دستاوردهای اين جنبش آن است           
که نشان داده است که اقليت                       
استثماگر کاپيتاليست دشمن مردم         
کارگر و زحمتکش در هر گوشه          

برای فعالين   .  ای از جهان است        
اين جنبش پذيرش اينکه رژيم                  
اسالمی در ايران در عين حال                
نماينده همان يک درصد جامعه             

و .  است مساله پيچيده ای نيست           
اين واقعيت به اعتراضات توده              
های مردم بر عليه جنگ ويژگی           
اجتماعی و سياسی خاصی می               
بخشد که پيشبرد اهداف سياسی ما        
را در اين ميدان بسيار آسان تر               

اين ويژگی يعنی اعتراض      .  ميکند
به اقليت استثمارگر يک درصد در    
جهان در عين حال مسير طوالنی         
برای اعتراض به هر دو سوی اين   

گره زدن    .  تقابل باقی نميگذارد       

 

در حاشيه پالتفرم حزب در قبال 
 ...جنگ تروريستها 

جنبش عليه هر دو سوی جنگ        
با جنبش عليه اقليت استثمارگر       
حاکم بر اين جوامع کار چندان         

و در عين       .  پيچيده ای نيست      
حال به تالش ما برای مقابله با         
هر دو قطب اين جنگ احتمالی       

 . خونين است
 

در پايان          :يک دنيای بهتر         
اجازه دهيد به اين مساله                       
بپردازيم که پالتفرم حزب                  
تاکيدی ويژه بر سياست خود            
در مقابله با تحريم اقتصادی و         
جنگ با ساير جريانات مخالف       
اما متعلق به جنبشهای                           
اجتماعی ديگر دارد؟ موضوع      
چيست؟ ملزومات اين تاکيدات       
کدام است؟ چرا تاکيد بر اين              

نقد ما به سياست    : "  سياست که 
تحريم اقتصادی و حمله نظامی      
در عين حال و در خود نقدی             

" حمله نظامی  "و   "  تحريم"به   
سی و چند ساله رژيم اسالمی           
عليه توده های مردم زحمتکش       

از نقطه کارگر و                   .  است
آزاديخواهی رژيم اسالمی سی      
و سه سال است که مردم را                

حمله "کرده و به آنها       "  تحريم"
ما تحريم   .  کرده است  "  نظامی

اقتصادی آمريکا و اروپا و                
حمله نظامی را از اين زاويه             

ما .  مورد انتقاد قرار ميدهيم          
نشان ميدهيم که اين اقدامات              
تالشهای عليه توده های مردم          
کارگر و زحمتکش و عليرغم          

اقدامی از يک               ،تخاصمشان
 ؟."جنس است

 
ما در اينجا يک        :علی جوادی 

ويژگی مهم تبليغاتی پالتفرم             
ضد جنگ خود را داريم بيان            

ببينيد از نقطه نظر ما         .  ميکنيم
کسانی که بيش از سه دهه بر            
عليه رژيم اسالمی جنگيده ايم         
تحريم اقتصادی و حمله نظامی      
احتمالی آمريکا و اسرائيل                 

٢۴۴شماره   
ادامه سياستهايی هستند که تاکنون            
رژيم اسالمی عليه مردم ايران در            
طول حيات سياه سی و سه ساله اش         

و از اين زاويه       .  اعمال کرده است    
اين جنگ و مصائب ناشی از آن                 
تنها در امتداد يک جهاد ضد انسانی         
عليه توده های مردم زحمتکش در           

 . جامعه است
 

اين زاويه اعتراضی در اعتراض            
عليه جنگ دو قطب تروريستی به            
ما امکان ميدهد که نه تنها ماهيت               
يکسان و ضد مردمی هر دو سوی            
اين جدال را برای مردم افشا و                     
برمال کنيم بلکه شرايطی ذهنی را            
فراهم ميکند که ما را جريانات                    
خجول و همسوی رژيم اسالمی و             
جريانات سبز و دنبالچه هايشان                 

به مقابله ما بر      .  کامال متمايز ميکند   
عليه تحريم اقتصادی و جنگ                      
احتمالی ويژگی کامال متمايز و                  
مستقلی از هر دو سوی اين جدال               

اين ويژگی سياست           .  می بخشد     
تبليغی ما در قبال جنگ در عين                  
حال کامال تبليغات جريانات مدافع           
جنگ و يا جريانات همسو با                          
قطبهای تروريستی را افشاء و                    
ماهيت ارتجاعی آنها را بر مال                   

 . ميکند
 

اجازه دهيد که در پايان به اين مساله        
اشاره کنم که تالشهای ما در مقابله           
با جنگ در ايران ويژگی خاصی              

ما در ايران پايان           .  خواهد داشت   
جنگ را با پايان عمر سياه رژيم                

شعارهای ما   .  اسالمی گره زده ايم       
در ايران بيانگر اين ويژگی خواهد          

ما تالشمان در عين حال                   .  بود
مستلزم تصرف قدرت سياسی و                
سازماندهی حکومت متضمن اراده        

 . آزاد توده های مردم خواهد بود
 

ما مقابله با جنگ را با تالش برای             
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی به          

 . پيش خواهيم برد
 

در اين زمينه در شماره های بعدی           
 . اشارات بيشتری بايد کرد

 
 

 ...ادامه دارد
 

پالتفرم ما در مقابله با 
 جنگ تروريستها

رئوس سياست حزب در خارج 
 کشور

  
هدف ما تاثير گذاری بر          :اهداف

افکار عمومی و به ميدان آوردن          
توده های مردم آزاديخواه در                  
کشورهای غربی به مقابله با                   
جنگ و کشمکش هر دو قطب                

 . تروريستی جهان معاصر است
 

مرگ : "شعارهای استراتژيک ما   
نه به     "  ،"بر جنگ تروريستها        
 ،اسرائيل  -ميلتاريسم آمريکا            

نه "  ،"مرگ بر جمهوری اسالمی    
نه به تحريم            ،به حمله نظامی       

نه به ميلتاريسم آمريکا       ،اقتصادی
نه به تروريسم                    ،اسرائيل  -

نه به سالحهای کشتار    "  ،"اسالمی
 ،"دسته جمعی در سراسر جهان          

 "رفاه ،برابری ،زنده باد آزادی"
 

Down with the war of 
terrorists! 
NO to US-Israeli milita-
rism, Down with the Is-
lamic Regime! 
No to military attacks, No 
to economic sanctions, No 
to Islamic terrorism! 
No to atomic weapons  
and weapons of mass de-
struction, world over!  
Long live Freedom, 
Equality, Prosperity! 

 
سياست ما در خارج کشور دارای       

ما عليه اين        .  ارکان زير است       
جنگ تروريستی و ضد انسانی             

ما خواهان در هم شکستن       .  هستيم
اسرائيل و ناتو     ،ميليتاريسم آمريکا 

ما برای سرنگونی انقالبی     .  هستيم
ما هر  .  رژيم اسالمی تالش ميکنيم   
حمله        ،گونه تحريم اقتصادی            

نظامی را اقدامی عليه زندگی                
مردم و سالحی کشنده قلمداد                   

ما خواهان برچيدن تمام         .  ميکنيم
سالحهای کشتار دسته جمعی و             
عدم دستيابی هر نيرويی به سالح        

کشتار دسته      
١١صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

تروريستها "  صلح"ما مردم را به              .  جمعی هستيم   
دعوت نميکنيم برای سرنگونی تروريسم اسالمی و در        
هم شکستن قدر قدرتی و ميليتاريسم تروريسم دولتی               

ما .  سياست ما حفظ وضع موجود نيست       .  تالش ميکنيم 
 . برای آزادی و برابری و رفاه تالش ميکنيم

 
ما در جنبش ضد جنگ فعاالنه و بطور                  :سبک کار  

ما هر گونه حضور جريانات        .  انتقادی شرکت ميکنيم   
اسالميستی و يا تخفيف به جريانات اسالمی را قويا نقد           

ما در عين حال تالش ميکنيم که به              .  و افشاء ميکنيم   
ائتالفهای سياسی پيرامون خط استراتژيک خود شکل           
دهيم و آلترناتيوی راديکال را در مقابله با جنگ                         

ما در هر شهر و کشوری بايد          .  تروريستها شکل دهيم  
بتوانيم به ائتالفی گسترده با جريانات راديکال پيرامون        

 . شعارهای استراتژيک خود دست پيدا کنيم
 

ما در جنبش ضد جنگ با شعارهای             :ماتريال تبليغی 
استراتژيک حزب خود و همچنين شعارهای ويژه اين           

 . شرايط شرکت ميکنيم
 

ما با اعتماد به نفس به            :ويژگی سياست  تبليغاتی ما       
جامعه جهانی اعالم ميکنيم که ما صدای کارگر و                      
کمونيسم و آزاديخواهی و برابری طلبی در ايران                     

ما فرياد مردم منزجر از جنگ و تروريسم در            .  هستيم
 ٩٩ما بخشی از اردوی بشريت متمدن و        .  ايران هستيم 

درصد در ايران         ١در صد عليه اقليت استثمارگر              
 . هستيم

 
ما بطور همه      :  مقابله با سياستهای ناسيوناليستی           

جانبه کليه نيروهای دست راستی پرو غربی که مدافع            
افشاء و ايزوله     ،حمله نظامی و تحريم اقتصادی هستند      

ما بطور فعالی سياستهای دفاع طلبی                     .  می کنيم    
ناسيوناليستی از رژيم اسالمی را عميقا و بطور همه               

نقد ما به سياست تحريم اقتصادی و          .  جانبه نقد ميکنيم   
" تحريم"حمله نظامی در عين حال و در خود نقدی به             

سی و چند ساله رژيم اسالمی عليه           "  حمله نظامی "و  
از نقطه کارگر و        .  توده های مردم زحمتکش است          

آزاديخواهی رژيم اسالمی سی و سه سال است که                     
کرده "  حمله نظامی "کرده و به آنها      "  تحريم"مردم را   

ما تحريم اقتصادی آمريکا و اروپا و حمله                      .  است
ما .  نظامی را از اين زاويه مورد انتقاد قرار ميدهيم                

نشان ميدهيم که اين اقدامات تالشهای عليه توده های               
 ،مردم کارگر و زحمتکش و عليرغم تخاصمشان                     

 .اقدامی از يک جنس است
 

 

در حاشيه پالتفرم حزب در 
 ...قبال جنگ تروريستها 

٢۴۴شماره   
 

 

 مارس روز جهانی زن ٨
روز پيوستن جنبش رهايی زن به صف مقدم جنبش ضد 

 !سرمايه داری و جنبش آزاديخواهی جهانی است
 

امسال روز جهانی زن در فضايی برگزار ميشود آه ميليونها آارگر و ستم آش در                 
دنيا اساس سرمايه داری و حكومتهای پارلمانی و ديكتاتوريهای عريان حافظ اين                

از يونان تا اسپانيا، از مصر تا سوريه               .  نظام را به جدالهای مهيب آشانده اند            
خيزشهای توده ای آماآان در جريان است و تا همين جا ضربات محكمی به                                
بنيادهای نظام عميقا بحران زده سرمايه داری، دمكراسی و حكومتهای هار                              

جنبش رهايی زن در متن اين فرصت تاريخی ميتواند           .  خودگمارده وارد آرده است   
و بايد با قرار گرفتن در صف اول جنبش ضد فقر و جنبش آزاديخواهی نقش تعيين                

مارس روز جهانی زن امسال بر بستر اين فرصت                       ٨.  آننده ای را بازی آند         
تاريخی ميتواند به سمبل همبستگی بين المللی، سمبل ميلتانتيسم و سمبل ترقی                      

 .خواهی بدل شود

 
در اين روز همچون بخشی از جنبش رهايی زنان در ايران بايد به صف                                          
اعتراضات و اجتماعات روز جهانی زن در اقصی نقاط دنيا پيوست تا از يكطرف                    
همبستگی جهانی جنبش زنان برای آزادی و برابری، جنبش جهانی برای رفاه و                  
آزادی را تقويت آرد و از طرف ديگر تعرض به جمهوری ضد زن اسالمی در                            

 .ايران را تقويت و تداوم بخشيد

 
در اين روز يكبار ديگر در صفی متحد و باشكوه بايد اعالم آرد بشريت به هيچ                          
چيز آمتر از رفاه و آزادی، برابری زنان، آوتاه شدن دست مذهب از جامعه                               

 . رضايت نميدهد

 
به اجتماع و راهپيمای روز جهانی زن در تورنتو بپيونديم و همصدا با تمام زنان                    

 . و مردان آزاديخواه جهان صف مبارزه برای يك دنيايی بهتر را تحكيم آنيم
 

 !مارس روز جهانی زن ٨زنده باد 

 !زنده باد آزادی و برابری

 !زنده باد سوسياليسم

 !سرنگون باد جمهوری اسالمی

 

 صبح ١١ساعت  ٢٠١٢مارس  ٣شنبه : زمان
 )St. George Subway Station(بلور استريت غربی  ٢۵٢: مكان

 
 

 تشکيالت آانادا -حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٢٠١٢فوريه  ٢٨
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آنچه مردم در خاورميانه و شمال          
آفريقا با آن رو در رو هستند فقط            
حکومتهای ديکتاتوری ضد                     

بلکه با      ،مردمی در منطقه نيست      
يک جنبش اسالمی که مدعی سهم        
خواهی از قدرت در سطح بين                
المللی است و ضديت با                                
آزاديخواهی و مدرنيسم مشخصه         

اين .  آن است هم روبرو هستند             
جنبش با تکيه به غرب توانسته در       
منطقه بسط و گسترش يابد و اولين       
وظيفه اش هم اينست که فعالين               
جنبش عليه فقر و ديکتاتوری را            
مورد هدف قرار دهد تا راحت تر         
بتواند بر جنبش توده ای عليه فقر          

. و ديکتاتوری سوار شود                          
دستگيريهای وسيع مبارزين و               

 ،دانشجوان و زنان                 ،پيشروان
تجاوز جنسی و شکنجه دستگير            

رها کردن اجساد شکنجه          ،شدگان
شدگان با استخوانهای شكسته در          
ميدانها و خيابانها، تنها بخشی از           
اعمال دد منشانه جنبش اسالمی             
در مناطق خاورميانه و شمال                  

حمله اين       .  آفريقا بوده است            
جريانات به کارگر، چپ و                        
جنبشهاى مترقى در اين منظقه               
خواست فوری سياستمداران                   

ثبات در  "غربى است که به آن هم       
 .  می گويند" منطقه

 
 چه بايد کرد؟
بر عليه      جبهه جهانى  ايجاد يک      

جنبش سياه اسالم سياسى مبرم و           
مستقل از اين که        .ضروری است 

در خود کشورهاى اسالم زده و              
مثال در تقابل با جمهورى اسالمى        

چه جنبش قدرتمندى            ،در ايران   
براى پس زدن و شکست اسالم               
سياسى جارى است و به چه                      
پيشرويهاى بزرگى تاکنون نائل            

در سطح اروپا و                  ،آمده است    
آمريکاى شمالى نيز بايد جبهه                 

. عليه اسالم سياسی را تقويت کرد       
تاکنون کوششهاى زيادى در اين           
زمينه صورت گرفته و سازمانها،       

 

 تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا
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 هما ارجمند

کمپينها و تالشهاى سياسى                 
. متعددى شکل گرفته است                

مبارزه عليه اسالم سياسی بايد        
جزئى از مبارزه هر حزب                
جدى مترقى، کمونيست و                  
سوسياليست و کارگرى، هر            
جريان مدافع حقوق زن،                     
کودک و بطور کلى مدافع                   

امروز هيچ  .  حقوق انسانى باشد  
جريانى، نميتواند در مقابل                
تهاجم راست به حقوق کارگر،        
حقوق زن و اتحاديه هاى                     
کارگرى، بيمه بيکارى و                    
بهداشت معترض باشد و در              
چند محله آنطرف تر ايجاد                 
دادگاههاى اسالمى، گتوهاى           
مذهبى و قومى، مدارس                      

زنان برقع پوش و                  ،مذهبى
جداسازى کودکان دختر و پسر      
و حجاب کردن سر دختر بچه          

به اين    .  ها را ناديده بگيرد           
جبهه   امروز ايجاد اين        معنى

ضد دخالت مذهب در زندگى             
مردم، يک جبهه ضد اسالم               

يک وظيفه عاجل همه       سياسى
اين وظيفه ماست که             .  است

اجازه ندهيم آلترناتيوی از نوع       
جنبش سبز در منطقه بوجود             

 .آيد
 

بخشی از کار ما بعنوان                        
مبارزين يک حزب سياسی               
کمونيستى کارگرى هم اکنون          
بستن سفارتخانه های جمهوری     

کمپين بين المللی   .  اسالمی است 
برای بستن سفارتخانه های               
جمهوری اسالمی يک سنگر           
از آن جبهه بين المللى عليه                 
اسالم سياسى است و بايد                     
اينگونه سنگرها را در همه جا        
و در زمينه هاى مختلف ايجاد          

اما صف مردم آزاديخواه      .  کرد
و انساندوست راهى جز اين              
ندارد که با تقويت نيروهايى از       
نوع ما بدنبال راه نجات واقعى        

نيروهايى که هيچ             .  بگردد

٢۴۴شماره   

منفعتى جز تامين سعادت و زندگى          
درخور انسان ندارند و تمام                           
تالششان بر آن است که بطور                     
راديکال و انسانى ريشه همه ستم              

ريشه همه نيروهاى کور و                    ،ها
ارتجاعى که انسان و حيات آن را به        

کمپين .  هيچ ميگيرند را بخشکاند          
بستن سفارتخانه های جمهوری                 
اسالمی  صفی از آن نيروى                          
اجتماعى است که در اين راه                        
مبارزه ميکند و از اين رو مراجعه           
وسيع مردم در برهه هاى از اين                 

. نوع کامال قابل انتظار به حق است        
اين تالش در راستای مبارزه براى          
آزادی و برابرى و سكوالريسم در           

اين يك خواست پايه ای      .  ايران است 
مردم بخصوص پس از تحكيم                     

يعنی     ،حاکميت اسالمی در ايران          
سرآوب انقالب توسط جمهوری              

بوده    ،اسالمی به سرآردگی خمينی      
يک نگاه ساده به اين سالها             .  است

نشان ميدهد که اين تالش تنها در                
سطح اميال و اشتياق توده مردم                  
باقی نماند و يا محدود به تمايالت               
قشر روشنفكر ناراضى و تحصيل           

بلكه حول اين خواست         .  آرده نشد  
شكل گرفت آه از يكطرف          جنبشی

خود را در تحرك احزاب و                            
سازمانهای اجتماعی و پالتفرمهای        
آنان منعكس آرد و از طرف ديگر           

 ،خود را در جدال هر روزه زنان              
جوانان و آارگران و اقشار محروم         
جامعه عليه ماشين عظيم سرآوب و       

 . آشتار نشان داد
 

و شرايط باز و موقت             ۵٧انقالب   
ناشى از آن هر چند آوتاه بود ولی             
وضعيتى را بوجود آورد آه در                  
صورت تداوم ميتوانست خواست            
آزادی و برابرى و جامعه اى                        

مطالعه اين   .  سكوالر را متحقق کند     
مقطع تاريخی و نفس انقالب بخوبی       
نشان ميدهد آه مردم در ايران تشنه         
آزاديهای سياسی و پيشرفت و                     

اما جمهوری     .  سكوالريسم هستند    
اسالمی با همكاری وسيع دولتهاى           

غربى از وحشت چپ سر کار                
آورده شد تا اين روند را با آتش و          

وظيفه نيمه آاره    .  خون قيچی آند   
رژيم شاه جهت متوقف آردن                 
ماشين انقالب به خمينی سپرده              

ملی و    ،اما او و تمام ليبرالها      .  شد
مذهبيون آه امروز خود را                      
طرفدار سكوالريسم و دموآراسی     

ميدانستند آه نميتوان            ،ميخوانند
انقالب را با همان سالحهای محمد    

بلکه يك  .  رضا شاه سرآوب آرد     
 ،دستگاه و سالح ايدئولوژيك                 

سياسی و سازمانی جديدی نياز             
ديگر نميشد بروی عظمت          .  بود

ايران و ناسيوناليسم آوبيد و از              
آمريكا و فرهنگ غربی طرفداری     
آرد و يا به دستگاه ساواك و                     
شهربانی و ارتش متكی بود و                 
مردم را به خانه فرستاد و                          
انتظارات و توقعاتشان را پايين             

از اين رو    .  آورد و سرآوب آرد     
ميبينيد آه يك رژيم آامال مذهبی           
بر اساس ايدئولوژى اسالمى طى        
دو سال به همان آاری مبادرت             
ميورزد آه رژيم شاه ميكرد با اين       
تفاوت آه همان حقوق محقر مدنی      
و شبه سكوالری آه مردم از آن             
برخوردار بودند را هم زير                      

زندان و اعدام از       ،ضربات شالق 
از مقطع تثبيت حاآميت      .  بين برد 

اسالمى مردم تنها با تداوم                       
ديكتاتوری مواجهه نبودند بلكه           
تالش انقالبى شان براى استيفاى      
حقوق و آزاديهاى فردى و                       
اجتماعى و يك جامعه آزاد و                   
سكوالر نيز مورد تاخت و تاز                

  .حاآميت اسالمى قرار گرفت
 

اين سرکوب تمايالت و خواستهاى     
آزاديخواهانه و انقالبى توسط ضد      

يكبار ديگر مسئله     ،انقالب اسالمى 
سكوالريسم و جدايی مذهب از              
دولت را به مسئله مهم مردم بدل           
آرد و به اين معنی جبهه جديدی            

١٣صفحه در سياست          



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

جبهه ای آه هر     .  ايران گشوده شد   
چند از نظر تاريخی جديد نبود                
ولی از ويژه گيهائی برخوردار             
بود آه آن را از دورانهای گذشته           

اين بار جنبش       .  متمايز ميساخت   
براى آزادى و سكوالريسم از بطن      
جامعه و نياز پايه اى مردم برای            

. يك زندگی روزمره برخاسته بود       
تصور باطلى است آه در متن                 

يك جامعه وسيعا           ،دنياى امروز   
شهری و صنعتی با قشر عظيمی           
از مردم آگاه و انقالب کرده و                   
جمعيتی که بخش عظيمش جوان           

با سكوالريسم ضديت داشته       ،است
باشد و يا مردم در مخالفت با آن              

! پرچم اسالم را بلند کرده باشند             
واقعيت اينست که نميتوان توقع             
مردم را از متن جهانى و زندگى            
معمولى مردم در دنياى امروز               
قيچى کرد بدون اينکه با مقاومت           
گسترده و همه جانبه توده اهالی آن 

 .آشور روبرو نشد
 

از اين رو تا آنجايی آه به خواست        
آزاديها و حقوق فردى و اجتماعى        

مردم در ايران     ،و مدنى برميگردد  
يكبار ديگر مصاف قديمی يعنی             
جنگيدن با يك رژيم ديكتاتور و               
سرآوبگر را در مقابل خود داشتند      
و اين تاريخا عرصه جديدی نبود          
و سابقه خيلی وسيعتر و گسترده            

. تری در اين رابطه وجود داشت          
اما تا آنجايی آه به خواست يك                 
زندگی آزاد و برابر و مدرن و                 

ابعاد مسئله به     ،سكوالر برميگشت 
اين گستردگی و در شكل يك مقابله       
همه جانبه با حاآميت عرصه                  

در دوران جمهوری     .  جديدی بود  
اسالمی ما با يك تالقی اجتماعى            
براى يک جامعه آزاد و حکومت          
غير مذهبى و سكوالر مواجهه               

امرى که به طرق               .  بوده ايم    
مختلف و از دريچه هاى گوناگون        
از آانال يك مبارزه سياسی با                   

ميخواهم .  حاآميت جريان دارد        
بگويم چشم انداز سكوالريسم در           
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. ايران آامال روشن است                   
يک   ،هرچه باشد   ،حکومت آتى 

تا .  حکومت غير مذهبى است       
آنجايی آه به جامعه و تمايالت        
توده های وسيع مردم                             

اين امر با با موانع         ،برميگردد
عطش .  بزرگی مواجهه نيست     

مردم براى داشتن جامعه اى             
آزاد و سکوالر و دستکم از                

بخصوص در      ،نوع غربی آن    
دوران حاآميت يك رژيم                     

چيزی نيست آه سوال        ،مذهبی
در مقابل تعرضات   .  بردار باشد 

دستگاههای سرآوب رژيم در        
مقاومت زنان    ،چند دهه گذشته   

 ،در مقابل حجاب اجباری                  
جنبش عظيم زنان برای بيرون       
آمدن از خانه و ورود به                        

تمايل و      ،دانشگاهها و جامعه     
جذب جوانان به فرهنگ غربی      

 ،و موزيك و پوشش اروپايی           
تحرك وسيع زنان برای داشتن       

سرپرستی آودآان      ،حق طالق  
همه ...  و آار و مسافرت و             

حكايت از عمق يك جنبش                   
گسترده برای تحقق آزاديهاى          
فردى و اجتماعى و يک جامعه       

 . سكوالر در ايران دارد
 

 ،بنا به همين واقعيات اجتماعى      
در ايران بيش از هر چيز                    
تمايالت آزاديخواهانه و                      
سكوالريستى با مقاومت  و                
ستيزجويی حكومت اسالمى            

حكومتی آه       .  روبرو است      
نميتواند مذهبی باشد و در عين        

بيهوده نبود آه      .  حال سكوالر  
تالشهای جريانات ملی مذهبی        
در طول يك دهه برای اصالح         
و بزک حكومت اسالمى عقيم          

اين تالش از پيش محکوم      .  ماند
به شکست بود و بيش از يک            
دهه است که تتمه آن افشا و نقد         

ديگر امروز نه تنها     .  شده است 
مردم کوچکترين توهمی به آن        
ندارند بلکه خود رهبران آن              

٢۴۴شماره   
اما در   .  سردرگم و متفرق شده اند         

ميان اپوزيسيون بورژوائى که                   
ظاهرا بر سکوالريسم نيم بندى تاکيد      

تالش دارد مسئله تحقق يک             ،دارد
جامعه سکوالر را به يک دوره                  

فلسفى و     –طوالنى مبارزه فکرى        
چيزى از نوع رنسانس فكری و                 

اينها معتقدند    .  فرهنگی حواله دهد      
دمکراسى مورد نظرشان طى دوره       

. اى طوالنى از اين مسير ميگذرد            
فرض اين تز بر اين اساس استوار            
است آه جامعه را طالب آزاديهای            
سياسی و مدنی و حقوق برابر                      
نميبيند بلکه جامعه ايران را يك                   
جامعه عقبمانده و مذهبی ميداند و از       
اين رو بيش از هر چيزی بر آار                
فرهنگی و آموزشی و يا حتی نقد               

از ديدگاه   .  فلسفی مذهب تاکيد دارد      
اين جريان همان     ،سياسى و تاريخى  

قدر پرت و بيربط به جامعه است که        
اصالح گران عقبمانده اسالمى و              

اينها يا چشمانشان را بر         .  حکومتى
واقعيات جامعه ايران ميبندند و يا              
ميخواهند به مذهب و دستگاه عظيم         
مذهبی فعال خدشه ای وارد نشود و          
يا ميخواهند جمهوری اسالمی البته         
با زدن يكسری لبه های تيزش                      

 . آماآان برسر آار باقی بماند
 

اما واقعيتها و نياز جامعه و حرآت          
خود مردم خالف اين تئوريها و                  

مردم ايران براى        .  سياستها است   
بقاى روزمره در يک جامعه شهرى       
و صنعتى ناچارند طوق مذهب را            

. از مناسبات اجتماعى بدور افکنند          
وضعيت کنونى تنها با حاکميت                  
ارتجاع اسالمى و فشار ممتد و                    
سرکوب مستمر سرپا مانده است و          
به مجرد ترک برداشتن قدرت                     
ارتجاع اسالمى همه ستونهاى آن             

بايد ابله بود و تصور کرد          .  ميريزد
که جامعه اى با يك قشر بزرگی از            
زنان تحصيل آرده و متوقع داشت و       
در عين حال از آنان خواست آه از           
حقوق ابتدايی خود بگذرند و هر چه        
مردان خانواده امر ميكنند عمل                  

نميتوان زنان در محيطهای           !  آنند
صنعتی و خدماتی مشغول کار باشند      
و در عين حال به آنان بعنوان                        

! برخورد آرد       شهروند درجه دو       
نميتوان در عصر اينترنت از                       
جوانان خواست همچون يك طلبه              

حوزه جهليه قم زندگی آنند و از            
نرمهاى زندگی دنياى امروز                 

نميتوان به     !  برحذرشان داشت    
کارگر و سوسياليست و آزاديخواه      
آن جامعه گفت که آزادى                            

تشکل   ،برابرى نخواهيد   ،نخواهيد
به     ،و حرمت و رفاه نخواهيد               

محمد و على و مناسبات قرون                
 ،نميشود!  وسطى قناعت کنيد           

 .   عملى نيست
 

به دليل وجود اين خواستهاى                   
آزاديخواهانه و حتى ضد مذهبى          
است که در جامعه ايران با يک             
نخواستن عميق حکومت اسالمى        
و يک تالش مستمر و عظيم براى       

تالشى که    .  سرنگونی روبروئيم   
در گام اول حکومت مذهبى را               
ملغى و آزادی و سكوالريسم را            

اين تالش و اين    .  اعاده خواهد کرد  
تمايل چنان در هم تنيده شده اند آه        

فصل .  قيبال تفکيک نيستند               
جنبش   ،مشترك جنبش آزادى زنان   

اعتراضات       ،مدرنيستى جوانان     
جنبش            ،راديکال دانشجويی          

و جنبش مذهب زدايی           ،آارگری
امروز دقيقا بر سر اين است آه             
چگونه رژيم اسالمی را به زير             
بكشند تا بتوانند براى تحقق آرمان       
ديرينه آزادى و برابرى و يک               
جامعه مرفه و سکوالر گام                       

 . بردارند
  
و اما تحوالت اخير و خيزش                  

مردم در منطقه عليه فقر و                        
بيعدالتی و برکناری حکومتهای           

تروريسم دولتی به            ،ديکتاتوری
سر کردگی آمريکا را به تکاپو              
انداخت تا هر طور شده از                         
مبارزات مردم عليه سرمايه و               
کسب قدرت بدست خود جلوگيری      

در اين بن بست با جريانات          .  کند
اسالمی در پشت درهای بسته به          
مذاکره پرداخت و بار ديگر از              

جنبش هار      ،وحشت عروج چپ     
. اسالمی را بجان مردم انداخت            

اين تالشهاى دولتهاى سرمايه                
دارى عمال صورت مسئله قديمى        
ايران را منطقه اى ميکند و تقابل          
با اسالم سياسى و حتى خواست             
سکوالريسم را بيش از هر زمان          

١۴صفحه به امر                     
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مردم .  اردوى چپ و سوسياليسم در منطقه تبديل ميکند                      
محروم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ميدان نيامدند تا                  
ديکتاتوريهاى نظامى را با ديکتاتوريهاى اسالمى و قوانين               

مردم آزادى و    .  مشت آهنين را با قوانين شريعه عوض کنند           
مردم عليه شكنجه، زندان، تبعض       .  برابرى و رفاه ميخواهند    

و اجتماعی و آشتار دسته                 نفی آزاديهای فردی       جنسی،
اولين درس اين تحوالت اينست که                 .  جمعی بپا خواستند      

دمکراسى غربى امروز حتى سکوالريسم هم نميخواهد تا چه          
تحقق اين امر و تمايالت ديرينه           .  رسد به آزادى و برابرى        

مردم در ايران و منطقه روى دوش کمونيستها و طبقه کارگر            
 . و امر انقالب کارگرى است

 
Homa Arjomand 

com.nosharia@homawpi 
com.nosharia.www 

com.closedowniranianembassies.www 
416-737-9500 

 

 تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا
 ...ضرورت يک جبهه جهانى عليه اسالم سياسى 

٢۴۴شماره   
 

  ،عليه جمهورى اسالمى
 !انتخابات متحدانه اعتراض کنيمعليه نمايش 

 

انتخاب "  وکيل مردم  "ميگويند براى مجلس اسالمى            !  است"  انتخابات"ميگويند   
ميگويند مردم بايد بيايند و راى بدهند و با راى شان نظام اسالمى را تقويت                   !  ميکنيم
. يک نمايش قلدرى و سرکوب اسالمى است         ،نيست"  انتخابات"ما ميگوئيم اين    !  کنند

حق    ،سازمانهاى کارگرى ممنوع اند          ،در کشورى که احزاب سياسى ممنوع اند              
 ،ابراز نظر و عقيده سياسى با اوين و کهريزگ جواب ميگيرد                  ،تشکل وجود ندارد   

 ،و کمونيستها و مخالفين سياسى واجب القتل اند                 ،زن نصف مرد محسوب ميشود        
اين حکومت حتى   .  انتخابات يک نمايش مضحک جنايتکاران حکومت اسالمى است         

مردم و    ،پاره هاى تن خمينى و قاتلين و شکنجه گران سابقه دارش را تحمل نميکند                  
   !نظر و راى شان که جاى خود دارند

 

اين حقايق را ما کمونيستها و انقالبيون سالهاست گفته ايم و امروز ظاهرا همه                               
حتى آنهائى که تا ديروز مدافع سينه         .  پذيرفته اند که نبايد در اين نمايش شرکت کرد           

شرکت در انتخابات    "اما همان مدافعان ديروز        .  بودند"  شرکت در انتخابات   "چاک  
بميدان آمده اند و وعده گذاشتن        "  انتخابات آزاد "امروز با طرح     "  جمهورى اسالمى 

تفاوت اينست که ديروز قرار بود خامنه اى تضمين کننده           .  صندوق راى به ما ميدهند    
باشد و امروز قرار است پنتاگون و ناتو و نهادهائى مانند مرکز                "  راى و انتخابات  "

 ! اوالف پالمه
 

سرنگونى انقالبى کل جمهورى     .  ما ميگوئيم اين حکومت يک ذره مشروعيت ندارد          
از نظر  .  اسالمى پيش شرط هر ذره آزادى و گشايش سياسى و رفاه اقتصادى است                 

ما خيلى بهتر است که هيچکسى در نمايش مضحک انتخاباتى رژيم اسالمى شرکت                 
مسئله تنها عدم شرکت در انتخابات فرمايشى           ،اما در وضعيت بحرانى کنونى     .  نکند

. بلکه تالش متمرکزتر براى تعيين تکليف با جمهورى اسالمى است             ،حکومت نيست 
تالش   ،هدف امروز بايد تالش گسترده تر براى سرنگونى انقالبى جمهورى اسالمى             

تالش   ،عليه جنگ تروريستها و سرمايه داران       آزاديخواه  براى شکل دادن به صفى        
و تالش براى آزادى کليه            ،براى بستن سفارتخانه هاى حکومت در خارج کشور              

 .  زندانيان سياسى باشد
 

شورا مردم آزاديخواه را دعوت ميکند که متحدانه و گسترده در تظاهرات عليه                            
وعده ما مقابل    .  حکومت اسالمى و عليه نمايش مضحک انتخاباتى اش شرکت کنيد              

مرگ بر جمهورى    !  سفارت جمهورى اسالمى در استکهلم با فرياد مرگ بر جنگ              
 !   زنده باد انقالب براى آزادى و رفاه! اسالمى

 

  12دوم مارس ساعت : زمان
 مقابل سفارت جمهورى اسالمى: مکان

 

 استکهلم –شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 
  ٢٠١٢فوريه  ١۴

  ،مارس ٨زنده باد 
 !روز جهانى زن

   
در گراميداشت مبارزه آزاديخواهانه و برابری طلبانه             
زنان جهان، در همبستگی با مبارزه عليه آپارتايد                       
جنسی حاکم بر ايران و خطر جنگ دو قطب تروريستی            
دولتی و اسالمی، صدای ميليونها انسان سرنگونی                  

 . طلب در ايران باشيم
 

سازمان آزادی زن از شما مردم آزاديخواه و برابری                
طلب، احزاب و سازمانهای انقالبی دعوت می کند تا در          

 33روز جهانی زن در کنار هم و در دفاع قاطعانه از                  
سال جنبش برابری طلبانه زنان ايران برای سرنگونی           
انقالبی رژيم اسالمی و استقرار آزادی و برابری و                    

 . رفاه به خيابان بياييم
  

18-16، ساعت 2012مارس 8پنج شنبه : زمان  

 
مرکز شهر گوتنبرگ سوئد، برونز :  مکان

 پارکن، جنب مجسمه يوهانا
 

برای اطالعات و هماهنگی بيشتر با شماره تلفن شهال نوری 

0737262622. تماس بگيريد  
www.azadizan.net 

زندانى سياسى  ،کارگر زندانى
!آزاد بايد گردد  
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کنگره "برگزاری مراسمی به نام        
توسط جريان    "  حزب حکمتيست   

کورش مدرسی بيش از هر چيز            
بيانگر شکست اين جريان                          
کودتاچی در تصرف حزب                      

اين سرنوشت     .  حکمتيست است    
گرايش راست  .  اجتناب ناپذير بود   

حزب "و سازشکاری که تحت نام       
فعاليت حزبی خود را     "  حکمتيست

آغاز کرده بود، جريانی که                        
کوچکترين ربطی به خط انقالبی         
و راديکال کمونيسم کارگری                  
منصور حکمت نداشت،                             
نميتوانست سرنوشتی متفاوت از         

روشن بود که       .  اين داشته باشد      
باالخره کادرهايی در اين حزب            
که منشاء فکری و سياسی شان نه         
خط کورش مدرسی در تمامی                 
ابعاد آن، بلکه اساسا کمونيسم                  
منصور حکمت است، در مقابل            
اين خط قد علم کنند و با اين                         

نهايتا .  جريان تسويه حساب کنند        
خود، "  خانه"اين جريان در                

اين .  شکست خورد و پس زده شد        
شکست را اکنون بايد تا انتها برد           
و به يک شکست تمام و کمال                   

 . سياسی و تشکيالتی تبديل کرد

 

خط کورش مدرسی دارای مولفه          
. های معين و تاريخ ويژه ای است       

اين جريان در متن شرايطی شکل        
گرفت که جريان راست در جامعه       

. جان و تحرک جديدی گرفته بود         
آمريکا به عراق حمله کرده بود،           
اپوزيسيون محافظه کار پرو                    

" تانکيو بوش "غربی با فريادهای      
خواهان اجرای پروژه خونين                 

اين شرايط  .  مشابهى در ايران بود    
در تزهای کورش مدرسی با                    

" راست دست باال را دارد     "کلمات  
"بيان شد    راست دست باال را           . 

، فقط يک ارزيابی غير                  "دارد
واقعی از توازن قوا و موقعيت                
جنبشهای اجتماعی متفاوت در               

يک حلقه ضروری      .  جامعه نبود  
در طرح تزهای راست کورش              

بر بستر اين سياست      .  مدرسی بود 
بود که کورش مدرسی ميتوانست         

داشته باشد تا توضيح          "  شانسی"
دهد که چرا بجای تعرض                           

 

 شکست جريان راست 
 کورش مدرسی

کمونيستی و راديکال به                       
جمهوری اسالمی، بايد سياست     

نافرمانی "پاسيو و راست                   
. را در دستور قرار داد      "  مدنی

و "  راست دست باال را دارد        "
دولت "از قرار مجاز است در         

. شرکت کرد         "  حجاريانی
لذا "  راست دست باال را دارد      "

بايد به جای طرح شعار و                    
استراتژی تمام قدرت به                      
شوراهای مردم و تالش برای         
شکل دادن به ارگانهای اعمال         
حاکميت توده های مردم،                    

مجلس "سياست راست                        
. را طرح کرد             "  موسسان

" راست دست باال را دارد              "
نتيجتا راحت تر ميتوان سياست     

" متمدنانه"انقالب تحولی                  
نيست را به يک حزب                           
کمونيستی و راديکال قالب                

"کرد راست دست باال را              . 
از اين رو ميتوان به              "  دارد

که "  منشور سرنگونی  "طرح   
با جريانات     "  وحدت"طرح     

" مشروعيت"راست است،              
"بخشيد راست دست باال را          . 
از اين رو بايد شعار              "  دارد

آزادی، برابری،   "استراتژيک   
را به شعار   "  حکومت کارگری 

تقليل داد و     "  آزادی، برابری  "
حکومت کارگری را از آن                

 . کنار گذاشت

 

اما زمانيکه اين دوران بنا به             
حکم شرايط عينی تغيير کرد؛         
آمريکا عمال در شکل دادن به          

خود در       "  اهداف سياسی      "
عراق شکست خورد؛ حمله              
نظامی به ايران در آن زمان              
عمال از دستور هيات حاکمه            
آمريکا به کناری گذاشته شد و         
غرب به موقعيت گسترش يافته      
رژيم آدمکشان اسالمی در                
منطقه اذعان کرد؛ جمهوری           
اسالمی به عنوان يک نيروی          

در اين   .  منطقه ای شناخته شد      
شرايط، اين خط جنبه ديگری          
از جوهر وجودی خود را به             

در اين دوران     .  نمايش گذاشت  
احمدی نژاد در راس دستگاه            

٢۴۴شماره   
ماشين آدمکشی رژيم اسالمی قرار         

متعاقبا کورش مدرسی با تز      .  گرفت
رژيم اسالمی در حال متعارف                "

به ميدان آمد و احمدی         "  شدن است  
نژاد را به نماينده کل بورژوازی و           
نماينده ناسيوناليسم عظمت طلب و          
منافع عمومی و دراز مدت سرمايه          

نزد اين      .  در ايران ارتقاء داد               
جريان، احمدی نژاد به نماينده                     

در ايران      "  بورژوازی صنعتی     "
اين خط، احمدی نژاد تير      .  تبديل شد 

" متعارف"خالص زن را پرچمدار       
بدنبال .  شدن حکومت اسالمی ناميد      

اين تحوالت اعالم کرد که جنبش               
سرنگونی طلبی توده های مردم                

و سپس    ".  شکست خورده است       "
اعالم کرد که به جهت حاشيه ای                

پروژه سرنگونی رژيم              "شدن        
منشور راست سرنگونی       "  اسالمی

وجه ديگر    .  کناری گذاشته ميشود      
اين تزهای ارتجاعی در ارزيابی از       

حذف "نقش و جايگاه طرح                           
ی احمدی نژاد قابل                   "سوبسيدها

اين گرايش از پهلو         .  مشاهده است  
اين طرح تماما ارتجاعی را مورد            

 .  دفاع قرار ميدهد

 

خط کورش      "يک مولفه ديگر                 
در سياست اين حزب در         "  مدرسی

قبال خيزش توده های مردم در سال        
اين .  هشتاد و هشت بارز ميشود             

جريان در اين اوضاع سياستی را             
در دستور گذاشت که تماما راست و        

اين گرايش مانند        .  پاسيفيستی بود   
جريان اکثريت و توده ای ها کل                 
اعتراضات مردم را به حساب                    

. جناحهای رژيم اسالمی گذاشت              
اعالم کرد که اعتراضات در ايران         

دو جناح هيات     :  تنها دو جناح دارد      
کل اين اعتراضات را به             .  حاکمه

حساب جنبش ارتجاعی سبز گذاشتند     
و با تفرعن خاصی بر اين ارزيابی          

توده ايستی از اعتراضات جامعه        
پافشاری کردند و سياست خانه              

را از  "  مردم خر نشويد  "نشينی و   
ارگانهای تبليغاتی شان تبليغ                   

واقعيت اين است که                .  کردند
پاسيفيسم اين جريان در قبال                    
خيزش توده های مردم تنها يک            
موضع پاسيفيستی در قبال                        

گوشه ای      ،تالطمات جامعه نبود     
از کنار گذاشتن پروژه سرنگونی        
رژيم اسالمی توسط گرايش                    

در حقيقت    .  کورش مدرسی بود      
گرايشی که سياست سرنگونی               
رژيم را کنار گذاشته است بنا به            
تعريف نميتوانست در تالطمات           
جامعه که يک سرش برای                       
سرنگونی رژيم است، نقشی ايفاء       

 . کند
 

اين جريان اکنون شکست قطعی          
اما به آخر نرسيده       .  خورده است  

ميتواند در کنار محافل              .  است
راست و حاشيه ای جامعه به بقای       
فرقه ای خود ادامه دهد، بمثابه               
خطی راست و شکست خورده و          

حزب اتحاد کمونيسم        !  کودتاچی
کارگری در شکست سياسی خط          

 .  کورش مدرسی سهيم است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
سوء استفاده اين جريان از نام                 

 –حزب کمونيست کارگری                 "
را قويا محکوم              "  حکمتيست

اين جريان نه مشروعيت        .  ميکند
تشکيالتی در استفاده از اين نام              
دارد و نه کوچکترين ربطی به              

 . کمونيسم منصور حکمت دارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٩ – ٢٠١٢فوريه  ٢٨

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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 کارگران تونل مترو تهران 
 )شرکت بتن سازان مهر(

 !ماه دستمزد معوق 5اخراج گسترده کارگران، 

 

 350اعالم داشتيم بيش از         14/10/90در اطالعيه قبلی در مورخ        
نفر از کارگران شرکت پيمانکاری بتن سازان مهر مجری احداث                
خط يک مترو تهران مستقر در کارگاه خيابان شريعتی دستمزدهای            

ماهه مهر و آبان و آذر را دريافت ننموده و عليرغم درخواست و                3
اعتراضات کارگران عوامل کارفرما همچنان از پرداخت دستمزدها        

"طفره ميروند   مدير شرکت در جواب کارگران            "  انصاری فر  . 
معترض با تهديد به اخراج  و توهين گفته بود من تکليف شماها را                  

ماه گذشته نه تنها ريالی از دستمزدهای              2در طی    .  روشن ميکنم 
معوق کارگران پرداخت نشده بلکه دستمزدهای دو ماه دی و بهمن               
کارگران نيز پرداخت نگرديده است و روز هفتم اسفند ماه                                   

عدم پرداخت     .  ماه ميرسد        5دستمزدهای معوق کارگران به                
 300ماه گذشته تا امروز حدود        2دستمزدها در حاليست که در طی       
ماه دستمزد طلبکارند از کار             5نفر از کارگران نيز در حاليکه              

در اين مدت پيگيری و اعتراضات                 .  اخراج و بيکار شده اند            
ماه دستمزد    5کارگران اخراجی برای بازگشت به کار و دريافت               

معوق به دليل مخالفت و کارشکنی کارفرما و حمايت ارگانهای                      
فاسد و مزدور حکومت اسالمی سرمايه داران از انصاری فر و                     

 .همدستانش عمال بدون نتيجه بوده است

 

چند سال است در پروژه احداث       :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت     
بطور شبانه   )  بهشت زهرا    –تجريش   (خط يک متروی تهران            

در اين مدت تعدادی از کارگران در           .  روزی از ما کار کشيده اند         
زير آوار تونل يا جانشان را از دست داده اند يا مصدوم شده و جمع                
بيشتری از کارگران بعلت کار مداوم در تونل بعلت عدم نور و                        
اکسيژن کافی و استنشاق گرد و غبار به آسم و بيماريهای ريوی                      

 ،حاال که احداث خط يک مترو رو به اتمام است                .  گرفتار شده اند   
حاال که خرشان از پل گذشته و سودهای ميلياردی را به بهای کار و  

در اين دو ماه گذشته به تدريج و به                  ،نابودی ما به جيب زده اند         
ماه   5.  نفر از ما را از کار اخراج نموده اند             300بهانه های واهی     

همه درها در اين دنيای تاريک و         .  دستمزد معوقمان را هم نميدهند     
حکومت اسالمی و قانونش،      .  سياه به روی ما کارگران بسته است          

درسشان را  .  اداره کار و بيمه همه از انصاری فر حمايت ميکنند                
حاال ما بالتکليف مانده      .  سرشان توی يک آخور است        ،خوب بلدند 

 5ايم، معلوم نيست دنبال کار بگرديم، معلوم نيست دنبال شکايت و               
يا هر روز با زجر و              ،ماه دستمزدی را که باال کشيده اند بدويم              

شرمندگی در برابر خانواده خود را از چهره عصبانی صاحبخانه                 
 .پنهان کنيم

 

شرکت بتن سازان مهر مجری احداث بخشهايی از تونل مترو                          
نفر کارگر قراردادی با            50تهران منطقه تجريش هم اکنون با                 

 300ماه تا يکسال و دستمزدهای پرداخت نشده               3قراردادهای از    
اما    ،عصر   5صبح تا      7هزار تومانی و ساعت کاری ظاهرا از              
 .بطور شبانه روزی و ايام تعطيل ميباشد
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٢۴۴شماره   
 

 کارگران شرکت مشاورين قدس نيرو
 !دستمزدهای معوق

 

مدير "  غفوری فر  "اين جواب      !  دستمزدها قابل پرداخت است       %  20فقط   
نفر کارگر معترض و به جان         1200شرکت مشاورين قدس نيرو به بيش از          

روز از پايان بهمن ماه گذشته، کارگران شرافتمند و زحمتکشی              8.  آمده است 
در حالی    ،که جز فروش نيروی کارشان نه پس انداز و نه اندوخته ای دارند                 

که در چنبره گرانی و تورم و فقر روز افزون گرفتار آمده اند در انتظار                             
. اما خبری از پول و دستمزد نيست            .  دريافت دستمزدهای ناچيزشان هستند      

سرانجام پس از چندين روز اعتراض و پيگيری عوامل کارفرما در مقابل                      
اعتراضات کارگران مجبور به عقب نشينی شده و اعالم داشته اند به دليل                       
ناتوانی و بحران مالی فعال قادر به پرداخت همه دستمزدهای بهمن ماه                               

از دستمزدهای بهمن   %  20کارگران نبوده و روز يکشنبه فقط بطور متوسط           
هزار تومان را به حساب کارگران واريز         100تا    80ماه را يعنی مبالغی بين      

 . نموده اند
 

اين در حاليست که غفوری فر و همه مديران ارشد و پادوهای حکومت                              
اسالمی عالوه بر درآمدهای چند ميليونی ماهيانه، عالوه بر همه دزديهای                     
آشکار و نهانشان، در اين روزهای پايانی سال دستمزدهای ناچيز و نان شب                 
خانواده های کارگری را در جهت داللی و معامله گری و کسب سودهای                         

از قرار و با توجه به شرايط و قراين موجود                 .  بيشتر به گروگان گرفته اند       
غفوری فر به همراه عواملش در نظر دارند در اين روزهای پايانی سال تا                      
آنجا که برايشان مقدور است مبالغ مربوط به پاداش و عيدی پايان سال و                           

اين شرايط به اوضاع ملتهب روانی و           .  دستمزدهای کارگران را باال بکشند       
 .خشم و تنفر کارگران عليه کارفرما و سرمايه داران دامن زده است

 

شرکت مشاورين قدس نيرو فعال در پروژه های پااليشگاهی و شيميايی از                    
درآمدهای .  زير مجموعه های بنياد جانبازان حکومت اوباش اسالمی است                

ميلياردی شرکت به حسابهای بانکی مزدوران حکومت اسالمی در بنياد                         
جانبازان سرازير ميشود و رنج و محنت و فقر و گرسنگی به خانواده های                      

هزار   300نفر کارگر با دستمزدهای        1200بيش از   .  کارگران تحميل ميشود  
ماه تا يکسال و ساعت کاری         6تومانی پرداخت نشده و قراردادهای کاری از         

دفتر .  عصر در شرکت مشاورين قدس نيرو مشغول به کارند           5صبح تا     8از  
 . مرکزی شرکت واقع در خيابان تخت طاوس تهران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٩ – ٢٠١٢فوريه  ٢٨

 

 کارگران شرکت راهسازى صفين
 ماه دستمزد معوق ۵

 

کارگران شرکت راهسازى صفين مهاباد همراه با کل                  ،بنا به خبر دريافتى      
اين شرکت در   .  ماه است که حقوق دريافت نکرده اند         ۵پرسنل ادارى آن مت      

  .پروژه ساخت اتوبان مهاباد سه راه دارلک مشغول به کار است
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يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه     
 

 کارگران شرکت آذين خودرو
 !يکماه دستمزد معوق

 

تا امروز دهم اسفند ماه بيش          ،بنا به خبر دريافتى    
نفر از کارگران شرکت توليدی آذين                     60از    

خودرو هنوز دستمزدها و مبالغ اضافه کاری                   
عدم .  مربوط به بهمن ماه را دريافت ننموده اند              

پرداخت دستمزدهای بهمن ماه در حاليست که                 
برخی از عوامل کارفرما اعالم داشته اند با توجه          
به کسادی بازار و بدهيهای شرکت احتماال قادر              
به پرداخت عيدی و پاداش پايان سال و                                   

" رضايی. "دستمزدهای اسفند ماه هم نخواهند بود     
من :  مدير شرکت خطاب به کارگران گفته است           

بيش از اين توانايی و کشش مالی برای پرداخت             
يا بايد تحمل کنيد و يا راه       .  دستمزدهايتان را ندارم  

 .باز است بفرماييد تسويه حساب و اخراج

 

معلوم نيست اين چه        :  يکی از کارگران ميگفت       
کار و بيگاری است که ما انجام ميدهيم؟ ما کار                
ميکنيم برای دستمزد، برای امکانات، برای                      

اما متاسفانه در     .  زندگی و رفاه خانواده هايمان         
سايه سياه اين حکومت اسالمی و مشتی سرمايه             
دار بيکاره و سودجو کار ما کارگران به بيگاری           

از صبح تا شب در بدترين                .  تبديل شده است      
. شرايط نامناسب از ما کار ميکشند در ازای هيچ          

در پايان ماه به جای دستمزد کوهی از وعده های           
دروغ و تهديد بارمان می کنند و درب خروجی               

از قرار اين    .  را به نشانه اخراج نشان می دهند           
قانون سرمايه داری و اسالم است که کار کنيم                  
بدون دستمزد، کار کنيم در نهايت محروميت و               
فقر و گرسنگی تا آخوندهای جنايتکار و سرمايه            
داران حسابهای بانکيشان از ثروتهای باد آورده            

بيش از يکماه است از شدت دندان         .  فربه تر شود  
درد و عفونت لثه در تمام شبانه روز به خود می              

با انواع قرص مسکن خودم را سرپا نگه               .  پيچم
برای معالجه و درمان هم نه وقت و نه            .  داشته ام 

در همچين مواقعی بيماری     .  پولی در بساط نيست    
هم مشکلی است مزيد بر اجاره خانه پس افتاده و             
گرانی و بدهکاری و فقر و محروميت برای ما                

 .کارگران و خانواده هايمان

 

در شرکت آذين خودرو واقع در ميدان ونک                      
نفر کارگر قراردادی با                60تهران بيش از            

قراردادهای موقت و سفيد امضا با دستمزدهاى              
هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا                   300

آذين خودرو توليد کننده        .  شب مشغول به کارند      
 .انواع روکش و کف پوش خودرو ميباشد
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٢۴۴شماره   
 

 اعتصاب کارگران ماشين سازى اراک
 پروژه ساخت مخاذن عسلويه

 

هفته گذشته کارگران ماشين سازى اراک که در پروژه عسلويه مشغول به                  ،بنا به خبر دريافتى    
دليل اعتراض کارگران عدم       .  کار هستند بمدت سه ساعت اعتصاب و دست از کار کشيدند                     

بدنبال اين اعتصاب کارگران موفق به دريافت حقوق معوق دو ماه           .  دريافت چهار ماه حقوق بود    
شدند و کارفرما وعده داد که تا ده روز ديگر مابقى حقوق و مبالغ مربوط به عيدى را پرداخت                       

اين کارگران در سه روز پيش نيز مجددا اجتماع کردند و اعتراض شان به عدم دريافت                         .  کند
 .حقوقها ادامه دادند
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 )صومعه سرا(کارگران کارخانه نئوپان گيالن 
 !ماه دستمزد معوق 3

 

ماه گذشته آذر، دی و بهمن بيش از           3تا امروز هفتم اسفند ماه دستمزدهای          ،بنا به خبر دريافتى   
"نفر از کارگران کارخانه نئوپان گيالن پرداخت نشده است                     150 مالک و مدير     "  محمدی. 

کارخانه با رياکاری و مظلوم نمايی در برابر کارگران معترض حاضر شده و با نشان دادن                            
باور   ،پول برای دستمزدهايتان ندارم    :  قبض برق پرداخت نشده کارخانه به کارگران گفته است           

 .کنيد اگر پولی بود اين قبض را پرداخت ميکرديم تا خط توليد کارخانه نخوابد

 

 12نفر در دو شيفت فشرده         150ما  .  خط توليد کارخانه به راه است      :  يکی از کارگران ميگفت    
هر روزه محصوالت چوب نئوپان ما از طريق کاميونها بارگيری شده و به                .  ساعته کار ميکنيم  

محمدی و عواملش حاضر نيستند حتی يک ساعت            .  تهران و شهرستانهای ديگر ارسال ميشود       
اين   ،در مسير اين توليد و کار ما و بده بستان و معامالت                    .  کار کارخانه و خط توليد بخوابد         

با )  محمدی  (حاال مرديکه دزد      .  سودهای فراوان است که به حساب محمدی سرازير ميشود               
ماه است    3نفريم و     500وقاحت و بيشرمی در برابر ما کارگران و خانواده هايمان که بيش از                 

که ريالی دستمزد نگرفته و برای همه نيازهای زندگيمان از اجاره خانه تا نان شب معطل مانده                    
ورق پاره به اصطالح پول برق را آورده و ميگويد به هزار امام و خدا و پيغمبر پول                                   ،ايم

 !ندارم

 

نفر کارگر قراردادی با          150کارخانه چوب نئوپان گيالن واقع در صومعه سرا با بيش از                        
 12هزار تومانی در دو شيفت          300ماه تا يکسال و دستمزدهای پرداخت نشده             3قراردادهای  

 .ساعته کاری توليد کننده انواع چوب و تخته نئوپان ميباشد
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!  زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

 

 اعتراض کارگران پااليشگاه اصفهان
 

ديروز سه شنبه کارگران پااليشگاه اصفهان در                ،بنا به خبر دريافتى     
کارگران .  مقابل شرکت سنا انديشه دست به تجمع و اعتراض زدند                    

ه پاداش وعده داده شده اوپکى که                 ،خواستار حقوق معوق بهمن ما          
 . پرداخت نشده و همينطور عيدى بودند

 

کارگران صبح سه شنبه قبل از رفتن به سر کار دسته جمعى در مقابل                 
مدير .  شرکت جمع شدند و مرتبا به تعداد اعتصابيون اضافه ميشد                      

شرکت و حراست فورا دخالت کردند و خواستند که با معرفى نماينده و              
کارگران به شرط     .  قول پيگيرى اعتصاب و اجتماع خاتمه پيدا کند                

. اينکه بالفاصله مطالبات پرداخت شود به اعتصاب خاتمه دادند                            
در عين حال    .  مطالبات کارگران امروز چهارشنبه تماما پرداخت شد           

کارفرما و حراست دست به تالشهائى زدند که تعدادى را بعنوان                            
اعتراض .  اعتصاب معرفى کنند تا فضاى ارعاب ايجاد کنند         "  محرک"

متحد کارگران براى مطالبات برحق شان به نتيجه رسيد و کارفرما و                 
حراست با پرونده سازى براى کارگران ميخواهد همين اتحاد را درهم              

درهم شکستن سياستهاى تفرقه گرايانه و پليسى کارفرما نيز                  .  شکنند
 .توسط همين اتحاد کارگران عملى است
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 پارس جنوبى ١۵اعتصاب کارگران در فاز 
 نفر از اعتصابيون ١۵دستگيرى 

 

نفر کارگران شرکت پناه ساز در مقابل          ١٠٠بيش از     ،بنا به خبر دريافتى   
عسلويه دست به اجتماع و اعتراض زدند و مانع                ١۵درب ورودى فاز      

اعتصاب و اعتراض کارگران از اول            .  تردد به درون پااليشگاه شدند         
کافرما و پيمانکار با    .  بعداظهر طول کشيد    ٢صبح شروع شد و تا ساعت        

نفر از    ١۵الى    ١٢سپاه    ١١کارگران وارد صحبت شدند و حوالى ساعت        
 . کارگران معترض را دستگير و بازداشت کرد

 

اعتراض و تجمع کارگران بدليل عدم دريافت چهار ماه حقوق و عدم                         
بدنبال دستگيريها و وعده يکى از عوامل مديريت               .  پرداخت عيدى بود    

مبنى بر پرداخت دو ماه حقوق در دو روز آينده اعتراض و اعتصاب                        
 .بعدازظهر به پايان رسيد ٢کارگران ساعت 
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 " آزادى"
 

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى،         
سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى،                 
يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى         
اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى       
رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى از انقياد           
طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى                         
بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و                     
انقياد فرهنگى، رهايى از پيله مذهب و پندارها            
و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز و عقب                      
مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى                          
مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت،         
جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه              

  .بورژوايى

 

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

ريشه .  رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است                          
نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکرى و                     
فرهنگى نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر                           
جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته                       

نظامى که به تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک              .  است
. عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد                   

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

 . معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

در اين جنبش   .  رفاه، برای ساختن يک دنيای بهتر به ميدان آمده اند           
آزادی و برابری کامل زن بايد به         .  ها زنان نقشی تعيين کننده دارند      

اين جنبش بايد بسمت      .  يکی از شعارهای مهم اين جنبش بدل شود            
تنها راه دستيابی به يک جامعه         .  نابودی سرمايه داری خيز بردارد      

آزاد، برابر و مرفه، جامعه ای که رهايی زن و برابری زن و مرد                 
تامين و تضمين می شود، يک جامعه سوسياليستی است که با                            
نابودی استثمار سرمايه داری، محو کار مزدی و لغو مالکيت                          
خصوصی هرگونه نياز به مذهب، خشونت، تفرقه ميان انسان ها و             

 .ايدئولوژی زن ستيز را از ميان می برد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای اين امر و آرمان مبارزه می                    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای آزادی بی قيد و شرط و                  .  کند

حزب اتحاد کمونيسم    .  برابری واقعی و کامل زن و مرد می جنگد             
کارگری تمام انسان های آزاديخواه و برابری طلب، تمام زنان                        
آزاديخواه و ارتش کارگری که هر روزه به بيگاری گمارده می                      
شود را فرا می خواند که به صفوف آن بپيوندند، جنبش کمونيسم                     
کارگری را در جامعه خود متشکل و متحزب سازند و برای ساختن             

 .يک جامعه آزاد، برابر و مرفه متشکل شوند
 

 !زنده باد سوسياليسم! مارس ٨زنده باد ! زنده باد آزادی و برابری زن

 

 مارس، روز آزاديخواهی و برابری طلبی ٨
 ...اعالم جرمی عليه سرمايه داری و مذهب 

٢۴۴شماره   

!زنده باد روز جهانى زن  
!در کنفرانس بين المللى آزادى زن شرکت کنيد  

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت

 مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد

!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد! توده کارگران است  



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

حدود دو قرن است که جنبش                    
حقوق زن به شکل اجتماعی به               
ميدان مبارزه برای برابری پا                 

بيش از يک قرن از         .  نهاده است  
تعيين روزی بنام روز جهانی زن        

. توسط جنبش کمونيستی می گذرد      
اما هنوز زنان در تمام دنيا تحت             

به يمن مبارزات وسيع         .  ستم اند  
اجتماعی توسط جنبش آزادی زن،      
جنبش کارگری و کمونيستی در            
بخشی از جهان، در دنيای سرمايه       
داری پيشرفته، زنان به برخی از         

اما .  حقوق خويش دست يافته اند         
اين پيشروی، گرچه بسيار با                    
ارزش، در متن جهانی همچون              

ميليون .  قطره ای در اقيانوس است    
ها زن هنوز در بردگی کامل در            
اسارت مناسبات سرمايه داری              
بسر می برند؛ حقوقشان هر روزه       
و هر لحظه به عيان ترين شکلی            
پايمال می شود و حتی بعنوان                  
شهروند درجه دوم نيز بحساب               

در اجتماع و در خانه،         .  نمی آيند  
در اشتغال و در متن جامعه، از              
نظر سياسی و فرهنگی بطور                 

. روزمره سرکوب می شوند                   
سرمايه داری جهانی سودهای               
کالنی از قبل کار مزدی اين زنان         

به يمن جهانی     .  به جيب می زند       
شدن سرمايه داری و ارتباطات             
گسترده در سراسر جهان، هر                
روزه در گوشه و کنار دنيا                         
محصوالت اين ارتش بيگاری               
کارگری در شکل کاالهای لوکس،     

از ما     «پوشاک در مزن های                 
يا فروشگاه های مد                    »بهتران

ارزانتر، کامپيوتر، تلفن های                  
موبايل و کاالهای روزمره ارزان       
که به بازارهای جهان صادر می          

فقر .  شود، خريد و فروش می شود     
و فالکت، مشقت و رنج و اسارت         
اين زنان بيحقوق کارگر در درون       

 

 مارس، روز آزاديخواهی و برابری طلبی ٨
 !اعالم جرمی عليه سرمايه داری و مذهب

 

 آذر ماجدی

هر يک از اين کاالها شيئت               
هر روز خبر و          .  يافته است   

گزارشی از مرگ و بيماری،          
از خودکشی و استيصال اين             
زنان بخاطر شرايط وحشيانه          
کار در گوشه ای از روزنامه           

دنيای امروز  .  ها منتشر ميشود   
به بازار خريد و فروش اين               
بيگاری، برده داری و استثمار       

 .خشن بدل شده است
 

گفته می شود که ستمکشی زن         
ميراث ايدئولوژی مردساالر           

مذهب و ارزش        .  کهن است   
های کهن مردساالر مسبب                
موقعيت زن در قرن بيست و            

بعضا گفته می شود     .  يک است 
که مردان، بخاطر هورمون             
های خشونت آفرين شان مسبب      

اين .  اين برده داری نوين اند          
ادعاها در مقابل واقعيت خشک     
و حساب دو دو تا چهارتای                

در .  اقتصادی رنگ می بازند       
دنيای نوين، در قرن بيست و            
يک اين نظام سرمايه داری               
است که دارد از بيحقوقی زن           
سود می برد؛ اين بورژوازی          
است که جيب های خود را از           
قبل موقعيت تحت ستم زن در           

و اين   .  جامعه پر پول می کند        
قانونمندی جان سخت سود                 
است که بمثابه سدی محکم در         
مقابل دو قرن مبارزه اجتماعی       
برای رهايی زن قرار گرفته            

در جهانی که سود تنها          .  است
محرکه آنست؛ در جهانی که             
حرص و ولع برای سود هر              
چه بيشتر بر آن حاکم است،               
زندانها، پليس و ارتش و يک            
دستگاه پيچيده ايدئولوژيک هر      
آن در صدد خفه کردن هر نوع        
گرايش انسانی برای تغيير و            

٢۴۴شماره   

اين .  ايجاد يک دنيای بهتر است              
مناسبات است که مانع اصلی                       
مبارزه برای آزادی زن و برابری            

 .زن و مرد است
 

در اين دنيای وارونه استثمار خشن،       
از مذهب و آراء عتيق برای عقب             
نگاه داشتن جامعه، تفرقه انداختن             
در ميان انسان ها، سرکوب                           
گرايشات و جنبش های اجتماعی              
برای رهايی و برابری با تمام قوا              

به جهان بنگريد که    .  استفاده می شود  
چگونه طی سه دهه اخير نقش                     
مذهب در زندگی مردم افزايش يافته       
است؛ چگونه مذهب همچون دوران       
جنگ های صليبی به کشتار انسان           
ها مشغول است؛ چگونه با                             
ايدئولوژی مذهبی مردم را تکه تکه        
می کنند؛ چگونه با خلق يک جنبش          
سياه تحت نام اسالم سياسی، زندگی        
مردم يک منطقه وسيع را به ورطه          
نابودی کشانده اند؛ چگونه در بخشی  
از جهان که بيش از نيم قرن، نقش             
مذهب حاشيه ای شده بود، اکنون               
انواع و اقسام کليسا، از کاتوليک تا          

. ارتودوکس بجان مردم افتاده است        
چگونه ايدئولوژی اسالمی و                       
يهوديت چندين دهه است که جنايت         
و جنگ و خونريزی را در منطقه             

. ای مشروع و مقدس جلوه داده است      
و کيست که نداند، مذهب يک                       

. ايدئولوژی تماما زن ستيز است               
. مذهب محصول دوران عتيق است       

اما امروز اين مذهب همچون بخش         
اليتجزای ايدئولوژی حاکم در                     
خدمت حفظ اين نظام و تحکيم و                  

 . تشديد زن ستيزی است
 

مسبب موقعيت برده وار، فرودست        
و بيحقوق زن در قرن بيست و يک           

نظامی که  .  نظام سرمايه داری است    
بر مبنای توليد سود حرکت می کند          

و استثمار نيروی کار بردگان                
مزدی مبنای وجودی آنرا تشکيل        

اين نظام با تمام خشونت      .  می دهد 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و             
فرهنگيش جامعه را به طبقات و           
اقشار مختلف تقسيم می کند و آنها        

ستم .  را بجان يکديگر می اندازد        
جنسی يکی از شنيع ترين و خشن        
ترين اشکال ستمکشی در جامعه         

بويژه در     .  سرمايه داری است       
بخش وسيعی از جهان اين                         
خشونت ابعادی باورنکردنی                 

از زنده بگور کردن                   :  دارد
نوزادان دختر، تا قتل های                        
ناموسی، تا اسيد پاشی به چهره             

، تا اسارت آنها        »نافرمان«زنان   
در حجاب سياه اسالمی و محکوم        
کردن جامعه به زيستن تحت                   

درست است که      .  آپارتايد جنسی  
اينها اشکال بروز ستمکشی زن           
تحت ايدئولوژی مذهبی است، اما       
اين جنايات تحت مناسبات سرمايه      
داری بوقوع می پيوندد و به                     

 .نيازهای آن پاسخگو است
 

نقطه اميد، اما جنبش ها و خيزش         
های عظيم توده ای در سراسر               
جهان و بويژه در خاورميانه و               

در شرايطی که   .  شمال آفريقا است  
بحران عميق سرمايه داری گلوی       
دنيا را می فشارد، ميليونها انسان        
در گوشه و کنار جهان به خيابان          
ها آمده اند تا از آنچه يک درصد           

جامعه می نامند، خلع يد کنند؛ تا             
مذهبی   -رژيم های استبداد نظامی   

سرمايه را به زير کشند؛ ميليونها         
انسان برای آزادی، برابری و                

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


