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 سياوش دانشور

 
 

 ،سوريه
 !جنگ آغاز شده است

 
برخالف تبليغاتى که تمرکز خود را بر حمله نظامى به                
ایران و خطر اتمى شدن جمهورى اسالمى متمرکز کرده          

تکرار سناریوى ليبى عمال در سوریه آغاز شده                 ،است
سوریه در ماههاى اخير به کانون تقابل گسترده تر          .  است

. تروریسم اسالمى و تروریسم دولتى تبدیل شده است                   
بشار اسد و حکومتش که یکى از متحدین استراتژیک                  
رژیم اسالمى است با شدت تمام به قتل و سرکوب                            

نيروهاى امنيتى و سرکوبگر           .  مخالفان مشغول است      
جریانات اسالمى در منطقه از جمله           ،جمهورى اسالمى 

کمکهاى مستقيم و غير مستقيم دولتهائى          ،حزب اهللا لبنان   
به اضافه      ،مانند روسيه و چين به حکومت بشار اسد                 

مجموعه اى        ،تالشهاى دیپلماتيک براى وقت خریدن            
است که ماشين سرکوب حکومت سوریه را براى سرپا              

دولتهاى     ،در طرف مقابل       .  ماندن روغنکارى ميکند       
اتحادیه   ،دولت ترکيه   ،آمریکا و ائتالف تروریسم دولتى      

نيروهاى القاعده و تبليغات جهت دار رسانه ها                  ،عرب
 ،دستکم در دو ماه گذشته         ،وضعيت امروز .  قرار دارند 

دیگر ادامه تظاهراتهاى مردم محروم براى اسقاط نظام             
اسد از یکسو و سرکوب دولت سوریه از سوى دیگر                     

آنچه در جریان است تکرار روندى است که در              .  نيست
ليبى اتفاق افتاد و عمال مردم را از صحنه سياست قيچى              

 . و به ناظر قضایا تبدیل کرد
 

اپوزیسيون دست ساز در سوریه مدتهاست سرهم بندى و          
"برسميت شناخته شده است         " شوراى انقالب سوریه     . 

اسالمى   -زرورقى است که دور این ارتجاع پنتاگونيستى        
"کشيده شده است      نيز بخشى از      "  ارتش آزاد سوریه     . 

٢صفحه نيروهاى سابق ارتش سرکوبگر                  

 

 بارزه با اسالم سياسیکاريکاتوى از م
 در حاشيه انتشار تقويم زنان برهنه

 

 ١١صفحه آذر ماجدی                                                    

  ،يادداشت سر دبير

 

 خيزش توده ای در آفريقای شمالی و خاورميانه
 آينده زنان در منطقه

  مارس با موفقيت برگزار شد ٨کنفرانس بين المللی 

 

 برگزارى کنفرانس اول تشکيالت خارج حزب
 

 گفتگو با مريم کوشا 
 دبير کميته تشکيالت خارج کشور حزب

 

 اعتياد  ،فقر، فحشا: ارمغان رژيم  اسالمی
 

 ١۵صفحه تورج عبدالهی                                                   

 

  ،قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب
 

 شورای پايه گذاری 
 سوسياليستی -حکومت کارگری 

 

 کدام موضع؟ کدام استراتژی؟
 

 ١٣حامد محمدى                                                 صفحه 

 پيام از قاهره 
 به کنفرانس بين المللى روز زن



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

و شاخه     ،نيروهاى القاعده   ،بشار اسد 
هاى نظامى اخوان المسلمين است که         

از کانال ترکيه و اتحادیه عرب و                    
منابع دول غربى وسيعا حمایت مالى           

نقش رسانه  .  و سياسى و نظامى ميشود 
ها در این اوضاع اینست که جاده                   

را بکوبند و      "  دخالت بشر دوستانه     "
هدف خونين و ارتجاعى      .  هموار کنند 

رسانه ها اینست تا با مهندسى افکار             
عمومى تالش کنند تا وجدانهاى                      
بشریتى که هر روز توسط جنایات               

به      ،بشار اسد جریحه دار ميشود                 
گسترش عمليات نظامى توسط ناتو و         
اعمال سياست جنگ داخلى براى                  
بقدرت نشان جریان اسالمى پرو                   

 . غرب رضایت دهند
 

آنچه در سوریه در جریان است از                
یکسو قيچى شدن مردم بيزار از اسد            
و حکومتش از صحنه سياست و از              
سوى دیگر تکرار سناریوى ليبى به            

امرى .  روشى تدریجى و کشدار است      
که قبلتر دورنماى یک وضعيت                      
بالکانيزه شدن و جنگ داخلى را                     
محتمل و امروز کمابيش به واقعيت             

سوریه همينطور    .  تبدیل کرده است      
کانون گرهى تقابل با اسالم سياسى               
ضد آمریکا در منطقه به سرکردگى             

امروز اسالم  .  جمهورى اسالمى است   
سياسى طرفدار جمهورى اسالمى در        
منطقه در جبهه سوریه هم با آمریکا و        

سرپا .  متحدینش در حال جنگ است         
نگهداشتن بشار اسد براى رژیم                      
اسالمى تالشى براى ممانعت از                    
شکستن جبهه و محورى در                               
خاورميانه در مقابل رقباى منطقه اى         

شيپورهاى تبليغاتى در   .  و جهانى است  
باره رژیم اسالمى و نعره هاى جنگ          
طلبانه اردوى تروریسم دولتى اگرچه        
روى مسائلى مانند پرونده هسته اى             
متمرکز شده اند اما جبهه واقعى                      

. جنگى را در سوریه باز نموده اند                
روشن است که پيروزى تروریسم                
دولتى در این جبهه معادالت                              
استراتژیک در خاورميانه را بهم                  

جمهورى اسالمى را در                 .  ميزند

 

 ،سوريه
 ...جنگ آغاز شده است 

 

موقعيت ضعيف تر و شکننده ترى                
قرار ميدهد و راه را براى تکرار                    
 . همين سناریو در ایران آماده تر ميکند

 
اما پيروزى جریان موسوم به                           

ارتش "و    "  شوراى انقالب سوریه      "
 ،بعنوان شاخه نظامى آن    "  آزاد سوریه 

همراه با خيل نيروهاى موئتلف القاعده      
اى و دولتهاى منطقه و دمکراسى                  

نهایتا و در بهترین حالت به               ،غربى
حزب توسعه و    "سر کار آوردن یک        

مدل ترکيه و مصر           "  رفاه اسالمى   
از پيش معلوم است که        .  منجر ميشود 

پس زدن جریان اسالمى ضد آمریکا           
قرار است به جلو کشيدن جریان                     

و .  اسالمى طرفدار غرب منجر شود        
این همان مسئله و سوال و هدف                       
قدیمى تروریسم دولتى است که در پى        
تحميل توازن جدیدى به اسالم سياسى         

توازنى که منافع و        .  در منطقه است    
اهداف استراتژیک آمریکا و                             
موئتلفينش در منطقه را موقتا تامين              

 . کند
 

در این ميان مردم قهرمان سوریه که           
طى یکسال گذشته هر روز در مقابل           
دیکتاتورى اسد کشته دادند و فریاد                

را سر   "  الشعب یرید اسقاط النظام        "
از ارتجاع حکومت بعثى بشار         ،دادند

اسد خالص و اسير ارتجاع اسالمى             
در شرایط کنونى         .  دیگرى ميشوند    

جلوگيرى از این روند ارتجاعى و                 
شکست آن تنها ميتواند به طرق واقعا          

یعنى .  انقالبى و از پائين عملى باشد           
خيزش گسترده و همزمان کارگران و        
مردم سوریه براى سرنگونى بشار              

گرفتن ابتکار عمل سياسى و                  ،اسد
کنترل     ،معکوس کردن روند کنونى         

اوضاع بدست خود و حراست از                   
در غياب چنين پروسه اى                .  آنست

گسترش جنگ داخلى و تکرار                         
سناریوى ليبى براى جایگزینى                       
ارتجاع بعثى با ارتجاع اسالمى                      
القاعده اى براى دوره دیگرى                          
سرنوشت مردم محروم سوریه را رقم       

 . *خواهد زد

٢۴۵شماره   
 

  ،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
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برابرى بيقيد و  شرط زن و 
مرد در تمام شئون اجتماعى 

!همين امروز  
 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 
!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

جامعه ایران در آستانه                          -١
تحوالت تعيين کننده و سرنوشت           
سازی قرار دارد و مساله آلترناتيو      
حکومتی و حکومتی که باید                     
جایگزین رژیم جمهوری اسالمی       
شود در صدر اولویتهای سياسی           

  .جامعه قرار گرفته است
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -٢

برای سرنگونی انقالبی رژیم                 
اسالمی و استقرار فوری یک                 

یک جمهوری      ،حکومت کارگرى  
. تالش ميکند                       ،سوسياليستی

جمهوری سوسياليستی نظامی               
متضمن نابودی استثمار سرمایه و      
لغو مالکيت خصوصی بر وسائل         
کار و توليد و تبدیل آن به دارایی            

در .  جمعی کل جامعه است                  
جمهوری سوسياليستی بجای توليد      

توليد برای رفع                  ،برای سود     
نيازهای همه مردم و برای رفاه             

. هر چه بيشتر همه انسانها مينشيند      
جمهوری سوسياليستی حکومتی          
شورایی و متضمن اعمال حاکميت     
توده های مردم در سطوح مختلف        

انقالب کارگری   .  در جامعه است    
 ،عليه رژیم اسالمی عملی ترین            

کوتاه ترین و انسانی ترین راه                 
رسيدن توده های کارگر و مردم            
زحمتکش به حکومت مطلوبشان         

  .است
 
اعم از          ،اپوزیسيون راست         -٣

قوم    ،ناسيوناليستهای محافظه کار    
 –پرستان و نيروهای جنبش ملی          

به تالش برای شکل دادن       ،اسالمی
به آلترناتيو حکومتی خود ابعاد              

این تالشها  .  گسترده ای بخشيده اند   
را ما اکنون در تشکالتی با                        

 ،"کنگره ایرانيان   "نامهایی مانند       
و امثالهم    ،"شورای ملی ایرانيان   "

این جریانات       .  مشاهده ميکنيم      
ميکوشند با حمایت دول ارتجاعی        
غربی به آلترناتيوهایی ارتجاعی         

کنگره ملی     "و استبدادی مانند             
" شورای موقت ليبی  "و یا   "  عراق

 

  ،قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب
 

 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

شکل داده و با زور تبليغات               
منکوب کننده دستگاه تبليغاتی         
غرب و مهندسی افکار عمومی     

ماهيت این  .  به جامعه حقنه کنند   
. آلترناتيو ها کامال روشن است      

ارتجاعی، استبدادی،                            
استثمارگرایانه و ضد انسانی          

تالش مذبوحانه ای برای         .  اند
جلوگيری از دخالت آزاد و                
آگاهانه مردم در تعيين آلترناتيو     

. حکومتی آتی در جریان است        
این نيروها از هم اکنون برای          
پيشروی آلترناتيو خود به                   
تحریم اقتصادی، حمله نظامی        
و جنگ و نابودی جامعه اميد           

کودتا و بند بست از         .  بسته اند  
باالی سر مردم و گره زدن                
فعاليتهای خود به قطب                         
تروریستی دولتی راه عمومی         
به قدرت رسيدن این جریانات         

حزب آلترناتيو این              .  است
جریانات را به عنوان موانعی         
در پروسه نابودی بنيادهای               
اقتصادی و سياسی حکومت             

 .اسالمی نقد و افشاء ميکند
 
در این شرایط حساس و                 -٤

سرنوشت ساز، بيش از هر               
زمان دیگری، الزم است که             
کمونيسم و کارگر نيز آلترناتيو       
حکومتی خود را بعنوان                      
آلترناتيو متضمن آزادی،                    
برابری و رفاه همگان، بعنوان       
آلترناتيو مطلوب توده های                
مردم در جامعه، اعالم کند و            
برای تحقق آن بيشترین نيروها       

  .را گرد آورد
 

از اینرو حزب اتحاد کمونيسم         
شورای پایه    "کارگری طرح        

 -گذاری حکومت کارگری               
را در دستور         "  سوسياليستی

قرار ميدهد و تالش ميکند تا              
 ،کليه نيروهای کمونيست                  

 ،انقالبی           ،چپ           ،کارگری
آزادیخواه و برابری        ،رادیکال

٢۴۵شماره   

  .طلب را به این بيانيه جلب کند

 
 

شورای پايه گذاری حکومت "طرح 
 "سوسياليستی -کارگری 

 
به منظور شکل دادن به حکومتی که    

برابری و رفاه              ،متضمن آزادی    
همگان در فردای سرنگونی رژیم           

حکومتی که در آن            ،اسالمی باشد  
مردم بر سرنوشت و مقدرات                       
خویش حاکم شوند و استبداد،                        
استثمار، تبعيض، نابرابری و                     

ما   ،ارتجاع در کليت خود نابود شود      
 -منادیان آلترناتيو کارگری                          

سوسياليستی برای تحقق شرایط زیر     
  :تالش ميکنيم

 
ما برای استقرار یک نظام              :  الف

آزاد سوسياليستی در فردای                          
سرنگونی حکومت اسالمی تالش           

جامعه ای که در آن استثمار       .  ميکنيم
نيروی کار و کار مزدی غير قانونی   

مالکيت خصوصی بر وسائل        ،است
کار و توليد لغو شده و به دارایی                  

. جمعی کل جامعه تبدیل می شود              
جامعه ای که در آن هدف فعاليت               
اقتصادی نه توليد سود برای سرمایه      
بلکه رفع نيازمندیهای متنوع و                   

یک .  گسترده همگان در جامعه است    
شرط تحقق چنين جامعه ای استقرار       
  .فوری یک حکومت کارگری است

 
حکومت کارگری به لحاظ               :  ب

حکومتى مبتنی بر سيستم            ،سياسی
شورایی و دخالت مستقيم و مستمر           

اعمال .  مردم در امر حاکميت است       
 ،حاکميت در تمامی سطوح جامعه          
 ،از سطح محلی تا سطح سراسری          

توسط شوراهای خود مردم انجام              
می گيرد که هم به مثابه قانونگذار و        

. هم مجری قانون عمل ميکنند                     
عاليترین ارگان حکومتی کشور               
کنگره سراسری نمایندگان                            

  .شوراهای مردم خواهد بود

حکومت کارگری تضمين           :  ج
کننده آزادیهای وسيع سياسی و              

گسترده و    ،بی قيد و شرط       ،مدنی
برابر برای همه و رفع هر نوع              

 ،تبعيض بر اساس جنسيت                       
تعلقات قومی، ملی،                    ،تابعيت

نژادی و مذهبی و سن در جامعه           
  .است

 
حکومت کارگری تضمين کننده    :  د

باالترین سطح رفاه و زندگی و              
امنيت اقتصادی در جامعه برای          

 .همگان است
 

 
سوسياليستی   -حکومت کارگری     

در گام اول خود فرامين زير را              
  :صادر و به اجراء خواهد گذاشت

 
انحالل کليت حکومت                     -١

انحالل ارتش و سپاه                ،اسالمى
پاسداران و سایر نيروهای مسلح         
حرفه ای و نيز کليه سازمانهای             
نظامی و انتظامی و جاسوسی و           

  .اطالعاتی رژیم اسالمی
 
محاکمه سران رژیم اسالمی         -٢

و کليه دست اندر کاران جنایت              
 .عليه مردم

 
اعالم جدایی مذهب از دولت          -٣

لغو کليه   .  و آموزش و پرورش        
قوانين و مقرراتی که منشاء                     

آزادی مذهب و بی      .  مذهبی دارند 
برقراری یک دولت و           .  مذهبی

. نظام سياسی مدرن و سکوالر             
مصادره و بازپس گيری کليه                 
اموال و دارایی ها و اماکنی که              
نهادهای مذهبی در طول حکومت      
رژیم اسالمی به زور و یا از                    
طریق دولت و نهادها و بنيادهای         

قرار .  مخلتف صاحب شده اند            
گرفتن این اموال و اماکن در                   
اختيار نهادهای منتخب مردم                 

  .برای استفاده های عام المنفعه
 
اعالم و استقرار آزادی های           -٤

 ،بيان     ،بی قيد و شرط عقيده                 
 ،تشکل      ،اجتماعات      ،مطبوعات

دفاع از      .  تحزب و اعتصاب          
آزادیها به قدرت ارگانهاى مستقل       

۴صفحه و انقالبى              



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

  .مردم
 
اعالم برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در                 -٥

حقوق مدنی و فردی و در کليه شئون سياسی و فرهنگی            
لغو کليه قوانين و مقرراتی که ناقض اصل          .  و اجتماعی 

لغو جدا   .  برابری و آزادی زن و مرد در جامعه باشد                
آزادى بى قيد و شرط انتخاب        .  سازیها و آپارتاید جنسی    

 .نوع پوشش
 
 ،اعالم برابری کامل حقوق همه شهروندان                           -٦

  .نژاد و تابعيت ،مليت ،مذهب ،صرفنظر از جنسيت
 
ممنوعيت هر گونه دستگيری یا     .  لغو مجازات اعدام     -٧

جرم "لغو   .  زندانی کردن به بهانه ابراز عقيده و بيان               
  ".سياسى

 
اعالم رفاه همگانى بعنوان یک حق پایه اى و تالش              -٨

تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط           .  براى استقرار آن     
پرداخت بيمه  .  نمایندگان تشکل های سراسری کارگری      

. بيکاری مکفی برای همه افراد بيکار و آماده به کار                   
 .پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی

 
تامين طب و درمان رایگان و قابل دسترس،                            -٩

آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب           
هزینه مسکن نباید از ده درصد درآمد فرد        :  برای همگان 

 .یا خانواده بيشتر باشد
 

سازماندهی و برگزاری نشست نمایندگان                           -١٠
شوراهای مردم توسط دولت انقالبی کارگرى بمنظور              

 . تدوین قانون اساسی حکومت کارگری و سوسياليستى
 

*** 
این قطعنامه و بيانيه با اکثریت آرای دفتر سياسی حزب به                   

 .تصویب رسيد

  ،قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب
 

 شورای پايه گذاری 
 ...سوسياليستی -حکومت کارگری 

٢۴۵شماره   

 

 پيام از قاهره 
 به کنفرانس بين المللى روز زن

 
 دوستان و فعالين عزیز در گوتنبرگ،

زن و مرد از سازمانهای مختلف          ١٠٠ما حدود   .  درودهای گرم ما را از قاهره بپذیرید        
هستيم که در مصر جمع شده ایم تا با برگزاری کارگاههای مختلف حول مکانيسم بين                        

 .  المللی و منطقه ای ارتقا حقوق زنان و ایجاد دموکراسی بحث کنيم
 

سازمان عربی در      ٧توسط شبکه ابتکار فمينيستی اروپا و           )  وورک شاپ (این کارگاه    
اهداف حاکم بر قيام در مصر یعنی غذا، آزادی و حرمت             .  منطقه سازمان داده شده است    

کرسی ها را به         ٪٧۵نتيجه آرای انتخابات که        .  انسانی کماکان در دستور کار هستند         
. اسالميون اختصاص داد خود زنگ خطری برای مردم مصر بخصوص زنان است                      

 .خطری در مقابل حقوق پایه ای و آزادی است
 

در کارگاه نشانه دخالت مهم جوانان مصر در             )  نصف جمعيت حاضر   (حضور مردان    
زنان نقش  .  زنان نباید از دستاوردهای انقالب محروم شوند           .  مبارزه برای تغيير است     

 .حياتی در مبارزه برای دموکراسی بازی ميکنند
 

نياز همبستگی بين المللی برای مقابله با تبعيض و ستم عليه زنان تحت نام فرهنگها،                           
در همين رابطه به کنفرانس شما      .  مذاهب و سنتهای متفاوت محور اصلی مباحث ما است        

 . درود ميفرستيم و برایتان آرزوی موفقيت ميکنيم
 

  .از اینکه در مصر هستيم خوشحاليم ولی دلمان ميخواست که نزد شما هم ميبودیم
 

 رئيس شبکه ابتکار فمينيستی اروپا ليلين هلس فرنچ،
 مسئول پروژه یورومد شبکه ابتکار فمينيستی اروپا بوريانا يونسون،

 ليگ سوریه نوال ياقضی،
 سازمان مصری برای ارتقا دخالت مردم افاف ماری،

 )وورک شاپ( کليه شرکت کنندگان در کارگاه

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 

مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد
اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران 

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

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                                                                 ۵صفحه     

سازمان آزادی زن یک کنفرانس          
خيزش توده ای    «بين المللی با تم        

در خاورميانه و شمال آفریقا،                  
عروج اسالم سياسی؟ موقعيت آتی     

 ٨بمناسبت          »زنان در منطقه         
مارس، روز جهانی زن، در سوم         
مارس در شهر گوتنبرگ، سوئد            

این کنفرانس،        .  برگزار کرد       
چهارمين کنفرانس بين المللی                 
سازمان آزادی زن است که با                  
حمایت ابتکار فمينيستی اروپا،              
سازمان آ ب اف در سوئد و                        

. مدوسا هوست، سازمان یافته بود       
در این کنفرانس سخنرانانی از               
کشور مصر، الجزایر، ایران،               
فرانسه، لهستان، سوئد دعوت شده      

سازماندهندگان کوشيده        .  بودند
بودند سخنرانانی متنوع از                        
کشورهای مختلف و با تجارب               

از اینرو    .  گوناگون دعوت کنند       
عالوه بر فعالين قدیمی و با تجربه        
در عرصه آزادی و برابری زنان،      
سکوالریسم و مبارزات اجتماعی،     
از نمایندگانی از نسل جدید نيز                

کنفرانس با  .  دعوت بعمل آمده بود    

شور و هيجان و با جدیت بسيار              
مسائل مختلف مبتال به جنبش                  
آزادی زن، سکوالریسم و جنبش          
آزادیخواهانه مردم منطقه را مورد     

این یک   .  بحث و گفتگو قرار داد        
کنفرانس موفق و جدی در رابطه          
با شرایط خاورميانه و شمال                    
آفریقا، بویژه موقعيت زنان در این      

 .منطقه بود
 

مارس سازمان    ٢بعدازظهر جمعه   
آزادی زن یک کنفرانس                              
مطبوعاتی در محل دفتر سازمان         

 خيزش توده ای در آفريقای شمالی و خاورميانه
 آينده زنان در منطقه

 مارس با موفقيت برگزار شد ٨کنفرانس بين المللی 
آزادی زن در شهر گوتنبرگ           

در این روز   .  فراخوان داده بود  
تعدادی از نشریات چپ سوئد،        
رادیو یک دنيای بهتر و                        
سازمان آزادی زن و همچنين          
تعدادی از عالقمندان در این             
کنفرانس مطبوعاتی شرکت             

ابتدا آذر ماجدی هدف       .  داشتند
سازمان آزادی زن از                            

سازماندهی این کنفرانس بين           
المللی را اعالم کرد و                            

. سخنرانان را معرفی نمود               

سپس هر یک از سخنرانان به          
. سواالت طرح شده پاسخ دادند      

سواالت و مباحث عموما حول        
شرایط منطقه، نقش اسالميست      
ها، آینده این مبارزات و                       

 .موقعيت زن دور ميزد
 

: سخنرانان حاضر در کنفرانس    
عليا مگد المهدی از مصر،                

/سواد آیسا بابا از الجزایر                  
فرانسه، نسرین رمضانعلی،           

آلمان، پروین کابلی                 /ایران
/سوئد، آذر ماجدی ایران   /ایران

٢۴۵شماره   

سوئد، /انگلستان، شهال نوری، ایران   
ماریا هاگبری از سوئد که اکنون               
مدت دو سال است در کشور عراق          
فعاليت می کند و ربکا هيبرنيت از           

کریم عامر از مصر         .  سوئد بودند  
بعلت مشکالت ویزا، هما ارجمند             
بعلت آنکه ميبایست در مراسمی                
برای دریافت جایزه ای شرکت کند،       
ليلين هالس فرنچ از فرانسه باین                

علت که مجبور شد در یک ورک              
شاپ برای فعالين حقوق زن در                  
قاهره حضور یابد و نينا سانکاری           
از لهستان نتوانستند در کنفرانس               

ليلين هالس فرنچ از       .  شرکت نمایند  
قاهره برای کنفرانس پيامی فرستاد         
و کریم عامر سخنرانيش را برای             
کنفرانس ارسال کرده بود که خوانده       

هما ارجمند نيز سخنرانيش را         .  شد
بشکل ویدیویی ضبط کرده است که        

در سایت سازمان آزادی زن در                 
بعالوه، نوال         .  دسترس است        

السعداوی که به کنفرانس دعوت          
شده بود ولی بعلت دعوت به                    
کنفرانسی در یمن و همچنين در            
قاهره نمی توانست به سوئد بياید،        
داستان کوتاهی که از زندگی یک        
زن جوان که با او در ميدان                       
التحریر آشنا شده، نوشته است را        
بعنوان پيام برای کنفرانس ارسال       
کرده بود که خوانده شد و مورد             

 .استقبال بسيار قرار گرفت
 

کنفرانس با خوشامد گویی مریم            
کوشا، مدراتور کنفرانس آغاز              

بعد از آن شهال نوری از                .  شد
شورای مرکزی سازمان آزادی           
زن که نقش مهمی در سازماندهی       
کنفرانس بعهده داشت به حاضرین     
خوش آمد گفت و از حمایت                      

سپس آذر    .  کنندگان تشکر کرد       
ماجدی، رئيس سازمان آزادی               
زن، به موقعيت خطير منطقه                 
اشاره کرد و بر لزوم فعاليت                   
متشکل و متحد برای آزادی، رفاه       
و برابری زن و مرد تاکيد                          

پس از سخنان افتتاحيه          .  گذاشت
  .سخنرانی ها آغاز شد

 
سخنرانان حاضر هر یک از                  

زاویه ای به      
۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

مساله زنان و موقعيت خاورميانه         
ماریا هاگبری به فعاليت     .  پرداختند

خود در عراق اشاره کرد و به                 
مشکالتی که در آنجا وجود دارد و       
همچنين به مساله وجود نسبيت               
فرهنگی در سوئد بعنوان یک مانع      

پروین کابلی درباره تاریخچه    .  مهم
اخوان المسلمين یک شمای بسيار        

شهال نوری با       .  جالب ارائه داد      
ذکر شرایط مبارزاتی در منطقه            
برای نان، آزادی، عدالت و رفاه           
به این اشاره کرد که یکی از جنبه          
های اتفاقاتی که در منطقه افتاده             
است اوجگيری اسالم سياسی است  
و اینکه زنان عالوه بر ستم                        
طبقاتی قربانيان نابرابری جنسی،       
خشونت خانگی، تجاوز،                            
ازدواجهای اجباری، ایدز، صنعت    
فحشاء، تجارت سکس، اعتياد،             
فقر، بيکاری و مشکالت پناهندگی      

پس از آن اجرای تئاتری          .  هستند
هنرپيشه و  .  برنامه ریزی شده بود    

کارگردان این تئاتر در کنفرانس           

حضور یافت و اعالم کرد که                   
بعلت مشکل نسبيت فرهنگی در            
جامعه سوئد، آنها اجرای تئاتر را         
متوقف کرده اند و دو ترانه زیبا              
که در تئاتر خوانده ميشد را اجرا           

سپس ربکا هایبرنيت در             .  کرد
مورد لزوم همکاری و اتحاد                    
سازمانهای مختلف دفاع از حقوق       

و .  زنان در سطح دنيا صحبت کرد   
سواد باباآیسا یک سخنرانی بسيار       
جذاب و گيرا در مورد پروژه                  
دولتهای غربی برای حقنه کردن          

 

 مارس  ٨کنفرانس بين المللی 
 ...با موفقيت برگزار شد

اسالميست ها به مردم منطقه،         
اما این بار تحت عنوان                         
اسالميست های معتدل ارائه            

این دولتها باید      :  او گفت  .  داد
توضيح بدهند که تعدد زوجات        

معتدل یعنی چی؟ فتوای معتدل       

یعنی چی؟ سنگسار معتدل                 
 یعنی چی؟

 
آیا به این معنا است که اندازه            

سنگ ها را طوری انتخاب می       
کنند که زنان بطور معتدل تا             
مرگ سنگسار شوند؟ او بر               
سکوالریسم بعنوان یک اصل         
مهم و خصوصی بودن امر               

و آنگاه      .  مذهب تاکيد کرد          
سخنرانی کریم عامر توسط              

  .مریم کوشا خوانده شد

٢۴۵شماره   

بعد از آن آذر ماجدی داستان کوتاه           
نوشته نوال السعداوی را قرائت                 

داستانی در مورد درد و زجر        .  کرد
یک زن جوان زحمتکش که از روز       
اول جز فقر، ستم، سرکوب و                       

و .  بيحقوقی حاصلی نداشته است          
ساله چگونه    ٢۴اینکه این زن جوان     

با اعتقاد به آزادی و برابری در                  
ميدان التحریر حضور می یابد و               
عليه استبداد، استثمار، سرکوب و            

سپس .  زن ستيزی مبارزه می کند          
یک اسالید شو از مبارزات مردم              
منطقه برای آزادی، برابری و رفاه،       
از خيزش توده ای مردم و همچنين           

از مبارزات مردم ایران در دو سال         
پيش و نقش زنان در این جنبش ها             

این اسالید شو   .  به نمایش گذاشته شد   
با استقبال گرم شرکت کنندگان                    

 .روبرو شد
 

پس از آن آذر ماجدی سخنرانی             
خود را در مورد اوضاع عمومی        

به خواست پایه     .  منطقه ارائه داد    
به این     .  ای مردم اشاره کرد             

واقعيت که مردم آزادی، برابری         
از فقر و       .  و رفاه می خواهند          

. فالکت و سرکوب عاصی شده اند     
از اینکه چگونه تروریسم دولتی          
با کمک نيروهای ارتجاع محلی           
می کوشد آلترناتيوهای ارتجاعی،     
از جمله اسالميست ها را تحت نام       

به مردم تحميل          »اسالم معتدل  «
آذر ماجدی تاکيد کرد که              .  کند

مبارزه مردم برای خواست                     
او گفت که       .  هایشان ادامه دارد      

مردم آزادی می خواهند و ارتجاع      
می کوشد دموکراسی را به آنها             
قالب کند؛ دموکراسی پارلمانی             

کالهی است  .  بمعنای آزادی نيست  
. که بر سر مردم گذاشته ميشود             

شوراها بر اساس مجامع عمومی        
تنها شکل تضمين کننده آزادی               

آذر ماجدی از همه خواست      .  است
که از مبارزات آزادیخواهانه                 

مردم منطقه و مبارزات جنبش              
حقوق زن حمایت کنند و در مقابل       
تهدید جنگ عليه ایران ایستادگی         

 .نمایند
٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

عليا المگدا مهدی سخنران بعدی           
این دختر جوان که اولين بار        .  بود

بود در یک کنفرانس شرکت و                
سخنرانی می کرد، با صدایی                  
لرزان که بتدریج محکم تر ميشد،         
از موقعيت تحت ستم و بيحقوق              
زنان و دختران در مصر سخن               

از موقعيت پایين تر                    .  گفت
اجتماعی، اقتصادی، سياسی و              
فرهنگی زن در این جامعه زن               

او می توانست   .  ستيز صحبت کرد  
ساعت ها درباره زجر و تحقيری         
که زن در این جامعه اسالم زده              

. متحمل می شود سخن گوید                     
کنتراست شدید ميان صدای لرزان      
و رفتار خجول این دختر جوان و          
عمل شجاعانه ای که در مصر                
زیر تهدیدهای اسالميست ها انجام      
داده بود، انسان را عميقا بفکر                 

انسان به عمق زن             .  واميداشت
ستيزی و فشار و زوری که بر                

زنان تحميل می شود، واقف می            
فقط یک احساس عميق                 .  شد

عصيان می تواند یک انسان آرام          
و خجول را به انجام عملی چنين            
شجاعانه و در جامعه ای مانند                

در .  مصر، خطرناک وادار کند         
عين حال انسان می توانست به               
تغيير عميق فضا در مصر و                    

نسل جوان به      .  منطقه باور آورد     
ميدان آمده است و تغيير می                      

و برای این تغيير حاضر        .  خواهد

 

 مارس  ٨کنفرانس بين المللی 
 ...با موفقيت برگزار شد

به پذیرفتن ریسک های بزرگ       
 .است

 

سپس نسرین رمضانعلی یک          
سخنرانی بسيار پرهيجان                   

درباره جنبش آزادی زن در              

٢۴۵شماره   

او در ابتدا از همه       .  ایران ارائه داد   
حاضرین خواست که بياد تمام                     
جانباختگان آزادی و زنانی که برای      

آزادی و برابری جان باخته اند یک         
سپس .  دقيقه سکوت را رعایت کنند      

در مورد مبارزات زنان در ایران            

 ٨در مورد اینکه        .  صحبت کرد  
مارس اکنون به یک سنت در                  

او گفت که     .  ایران بدل شده است     
مبارزه جنبش آزادی زن برای              
آزادی یک بخش مهم مبارزه                  

 .مردم عليه رژیم اسالمی است
 

پس از آن نوبت به پرسش و پاسخ        
و در انتها آذر ماجدی                .  رسيد

بعنوان قطعنامه کنفرانس تائيد               
حاضرین را در دفاع از مبارزات       
آزادیخواهانه مردم و جنبش حقوق     
زن در منطقه و مقابله با تهدیدات         
جنگ عليه ایران و مبارزه عليه           

. رژیم اسالمی خواهان شد                       
کنفرانس با دادن شاخه گل سرخی       
به تک تک سخنرانان و کسانی             
که با کار و فعاليت بيدریغ خود              
برگزاری کنفرانسی چنين موفقيت     
آميز را ممکن کردند، و همچنين          
تشکر و قدردانی از حمایت                      

 .کنندگان کنفرانس بپایان رسيد
 

در این کنفرانس بيش از صد نفر          
شرکت 

٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

کرون   ١۴٠٠داشتند و مبلغ                 
بعنوان کمک مالی برای سازمان         

. آزادی زن جمع آوری شد                        
سخنرانان و برخی از حاضرین تا       
دیروقت با یکدیگر بر سر ميز                
شام و پس از آن به بحث و گفتگو           

 مارس  ٨کنفرانس بين المللی 
 ...با موفقيت برگزار شد

 

 .پرداختند
 مارس ٨زنده باد  

 زنده باد آزادی زن
 

 سازمان ازادی زن
 ٢٠١٢مارس  ۶

٢۴۵شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

مارس اولين            ۴روز یکشنبه           
کنفرانس خارج کشور حزب اتحاد      
کمونيسم کارگری در شهر                        

در .  گوتنبرگ، سوئد، برگزار شد     
این کنفرانس اکثر اعضاء و                      
کادرهای حزب در خارج کشور           
که امکان ترک کشور محل زیست      

. شان را داشتند، شرکت کردند               
کنفرانس با خوش آمد گویی مریم          
کوشا، دبير کميته خارج کشور،            
پخش سرود انترناسيونال و یک            
دقيقه سکوت بياد تمام جانباختگان       
راه سوسياليسم و آزادی کار خود          

  .را آغاز کرد

 

پس از انتخاب هيات رئيسه و                   
تصویب دستور جلسه، مریم کوشا      
گزارش یکسال فعاليت کميته                   

در این      .  خارج را ارائه داد               
گزارش مریم کوشا بر پيشروی ها      
و کمبودهای فعاليت حزب در                 

او گفت   .  خارج کشور تاکيد کرد       
که پس از پایان کنفرانس کميته               
خارج و واحدهای حزبی در                     
خارج کشور بر کمبودها و ضعف       
ها متمرکز شوند و بکوشيم که بر          

تالش برای تحکيم     .  آنها فائق آئيم    
حزبيت، گسترش عضوگيری،             
دریافت روتين حق عضویت ها و        
کمک مالی برای فعاليت های                  
حزب که دائما رو به گسترش                  
است، تشکيل منظم خانه های                  
حزبی و امر آموزش اعضاء                   
رئوس فعاليت آتی کميته خارج              

 .خواهد بود

 

سپس شهال نوری، خزانه دار                  
کميته خارج، یک گزارش مالی به       

شهال نوری در   .  کنفرانس ارائه داد  
گزارش خود اعالم کرد که هنوز          
دریافت حق عضویت ها نظم                   

گزارش دهی کميته ها    .  نيافته است 
در این زمينه ضعف های بسيار             

حزب نياز مبرمی به                  .  دارد
باید .  گسترش امکانات مالی دارد      

جمع آوری کمک های مالی را در        
راس فعاليت های واحد های                     

بدون این کمک    .  حزبی قرار دهيم   
ها فعاليت های حزب با موانع                  

 

 برگزارى کنفرانس اول
 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 .جدی روبرو خواهد شد

 

پس از آن آذر ماجدی درباره            
او گفت   .  حزبيت صحبت کرد     

که بنظر می رسد که حزبيت             
درون جنبش کمونيسم کارگری     

. با یک بحران روبرو است              
انشعابات و اتفاقات متعاقب آن        
طی چند سال اخير یک روحيه        
دلسری را در ميان جنبش                   
کمونيسم کارگری حاکم کرده          

بخصوص نسل جوان از     .  است
یک .  این شرایط متاثر است          

روحيه نهيليستی نسبت به کار         
باید .  حزبی ایجاد شده است           

بکوشيم بر این روحيه فائق                
باید بدانيم که بدون حزب        .  آئيم

محکم، با دیسيپلين، ميليتانت و       
رادیکال کمونيستی تصاحب           

. قدرت سياسی غير ممکن است    
اگر ما بعنوان یک کمونيست            
کارگری به این تز مارکس                 

فالسفه تاکنون   «باور داریم که       
دنيا را تفسير کرده اند، حال               

 »مساله بر سر تغيير آنست                 
آنگاه باید بپذیریم که امر تغيير         
کامال توسط حزب امکانپذیر            

مردم عادی و             .  می شود      
بورژوازی همواره بما ميگویند    
که حرفهای شما بسيار خوب و       

ما .  زیباست، اما عملی نيست        
اگر به امر حزبيت و تحکيم آن        
بی تفاوت باشيم این گفته                      
بورژوازی را به اثبات رسانده       

باید با تمام قوا به ساختن            .  ایم
یک حزب کمونيستی کارگری       
مستحکم و با دیسيپلين باال                  

حزب از نظر       .  مشغول شویم   
سياسی و تئوریک کامال                      
پيشاپيش جنبش کمونيستی                 

. کارگری حرکت می کند                   
 .مشکل ما تحزب است

 

سپس سيروان قادری، دبير               
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی           
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،     
درباره اهميت این دفتر و                    
پرداختن و دخالت در جنبش             

او گفت  .  پناهندگی صحبت کرد  

٢۴۵شماره   

که بنظر می رسد که از یکطرف               
توجه نسبت به فعاليت دفتر کاهش            
یافته است و از طرف دیگر سبک            
کار متفاوتی دارد پيشنهاد می شود و   

. یا در دستور قرار گرفته است                   
حزب باید بار دیگر همانگونه که در    
پالتفرم دفتر ذکر شده است فعاالنه           

 .در جنبش پناهندگی دخالت کند

 

بعد از آن بحث حول مباحث مختلف        
شرکت کنندگان   .  گزارش آغاز شد     

در کنفرانس فعاالنه و با حرارت در        
بحث های  .  این بخش شرکت داشتند     

مفصلی حول جوانب مختلف حزبيت     
و تحزب، کار مالی و مساله                           

  .پناهندگی مطرح شد

 

موضوع مورد بحث بعدی در مورد       
ضرورت شکل دادن به یک                         
آلترناتيو سوسياليستی در مقابل                  
آلترناتيو های راست و طرح حزب         

این مبحث توسط   .  در این رابطه بود   
سياوش دانشور، عضو هيات دائر           

پس از آن شرکت    .  حزب ارائه شد  
کنندگان سواالت و نظرات خود            

 .را در این زمينه مطرح کردند

 

سپس انتخابات برای کميته خارج       
رفقا علی کالنتری،     .  برگزار شد  

مریم کوشا، آذر ماجدی، حبيب             
نصوحی و شهال نوری بعنوان              
اعضای کميته خارج انتخاب                  

همينطور کنفرانس قرارى      .  شدند
را تصویب کرد که دبيران کميته          
هاى کشورى حزب که عضو                 
کميته خارج نيستند بعنوان                        
اعضاى مشاور کميته خارج                   

این قرار به    .  کشور انتخاب شوند   
پس از    .  اتفاق آرا تصویب شد          

پایان کنفرانس کميته خارج جلسه        
کوتاهی تشکيل داد و در آن مریم          
کوشا را بعنوان دبير کميته خارج        

 .انتخاب کرد

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ١٧ – ٢٠١٢مارس  ٧



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

کنفرانس اول          :يک دنيای بهتر     
 ۴تشکيالت خارج کشور در روز        

سواالت و     .  مارس برگزار شد        
مسائل مطرح شده در این                            

 کنفرانس کدامها بودند؟
 

مبانی پایه ای                    :مريم کوشا      
تشکيالت حزبی مورد بررسی و          

برای شروع     .  بحث گذاشته شد       
نقاط ضعف و پيشروی های                     
فعاليتهای تشکيالت خارج کشور         

ماهه   ۶ما در پالتفرم      .  مطرح شد 
کميته خارج آورده بودیم که                      
کنفرانسهای کشوری و خارج                 

این امر در   .  کشور را برگزار کنيم   
خانه .  سوئد و هلند انجام گرفت            

های حزبی نيز که از جمله                         
فعاليتهای مهم حزب است در                   
واحدهای آلمان، هلند و سوئد                   

مسئله حق      .  برگزار شده اند           
عضویتها و جمع آوری کمکهای          
مالی آن عرصه ای است که حزب       
در آن ضعف دارد و باید در جهت        
رفع و بهبود آن تالش بيشتری                 

 .  کنيم
 

یکی از مباحثی که برخی از                     
اعضا مطرح کردند و مورد                     
بررسی قرار گرفت وظایف اعضا     

اینکه .  در هر واحد حزبی است           
اعضای جدید چه جایگاهی در               
تشکيالت دارند و چگونه ميتوانند        

. در پيشبرد فعاليتها عمل کنند                 
مسئله آموزش و برگزاری مرتب        
جلسات با شرکت همه اعضا حول       
مسایل سياسی مورد تاکيد قرار              

 . گرفت
 

اهميت حزبيت و پيشبرد فعاليتهای      
پایه ای در خارج کشور از مباحث       

یک عرصه   .  دیگر کنفرانس بود     
دیگر فعاليت که مورد بحث قرار          
گرفت، مسئله پناهندگی توسط                

. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بود       
آخرین بند دستور جلسه بحثی                  

 

 گفتگو با مريم کوشا 
 دبير کميته خارج کشور حزب

حول ضرورت شکل دادن به           
یک آلترناتيو چپ و                                 
سوسياليستی در مقابل                           

  .طرحهای راست بود
 

اولویتهای      :يک دنيای بهتر         
سياسی تشکيالت خارج کشور       
در دوره آتی کدامند؟ حزب در        
خارج بر چه مسائلی تاکيد                  

 ویژه دارد؟ چرا؟
 

اولویتهای سياسی      :مريم کوشا  
تشکيالت خارج کشور در                 
وهله اول حزبيت و پيشبرد                

بدون .  فعاليتهای روتين است       
داشتن یک حزب روتين و                  
شاداب نميتوان انتظار                          

. فعاليتهای وسيعتر داشت                  
برگزاری خانه های حزبی و           
جلب هر چه بيشتر عالقه مندان   
برای آشنایی با نظرات و                     
سياستهای حزب، برگزاری             
سمينارهای سياسی و بسيج               
نيرو برای کار روی افکار                
عمومی از رئوس سایر                        
اولویتهای تشکيالت خارج               

بعالوه .  است در دوره آتی است  
در تالش هستيم که بتوانيم                   
کنفرانسهای کشوری در                     
انگلستان و کانادا نيز برگزار          

  .کنيم
 

درباره فضای    :يک دنيای بهتر  
جنگی و جنبش ضد جنگ                  
سياستهای حزب در نشریه یک      

. دنيای بهتر طرح شدند                        
تشکيالت خارج چه اقداماتی           
عملی ای در این زمينه در                  
دستور دارد؟ فعالين، کادرها و       
تشکيالتهای حزب در خارج            
مشخصا باید چه اقداماتی را             

  پيش ببرند؟
 

همانطور که گفتيد      :مريم کوشا 
در این زمينه در شماره های             

٢۴۵شماره   

قبلی نشریه بحثهای زیادی شده و              
متن پالتفرم ما در مقابله با جنگ                
تروریستها، رئوس سياست حزب            

. در خارج کشور نيز چاپ شده است      
در آنجا گفته ایم که ما عليه جنگ                

ما .  تروریستی و ضد انسانی هستيم       
خواهان در هم شکستن ميليتاریسم           

ما .  آمریکا، اسرائيل و ناتو هستيم          
برای سرنگونی انقالبی رژیم تالش       

مسئله ای که سنتا در خارج        .  ميکنيم
مطرح ميشود و ما باید با دقت                      
بيشتری عمل کنيم اینست که                         
نگذاریم جنبش ضد جنگ به دفاع از     

متاسفانه .  رژیم اسالمی تبدیل شود       
چنين پتانسيلی در خارج کشور از            

در .  طرف برخی نيروها وجود دارد    
عين حال، نباید اجازه دهيم که                      
نيروی معترض به جمهوری                       
اسالمی، به سياه لشکر نيروهای               
ناسيوناليست دست راستی پرو                   

ما مخالف تحریم    .  غربی تبدیل شود   
اقتصادی هستيم زیرا تحریم فقط به          

رژیم .  توده های مردم فشار مياورد      
اسالمی خود در تمام دوره                              

و     »نظامی«حکومتش دائما حمله          
به مردم تحميل        »تحریم اقتصادی  «

مردم به یک حمله             .  کرده است    
نظامی یا تحریم اقتصادی دیگر                 

سياست ما در قبال         .  نيازی ندارند  
فضای جنگی، جلب حمایت افکار            
عمومی در خارج کشور حول                     
محکوميت جنگ دول آمریکا،                   
اسرائيل و ناتو از یکطرف و جلب            
حمایت افکار عمومی از مبارزه               
مردم در ایران برای سرنگونی                  

در .  انقالبی رژیم اسالمی است             
مورد اقدامات و جوانب عملى تر              
در این راستا کميته خارج حزب باید       

 .  طرحى تدوین و تصویب کند

 

فراخوان حزب      :يک دنيای بهتر    
به مردم آزادیخواه، افکار عمومی      
پيشرو و ایرانيان خارج کشور،            

 در شرایط کنونی چيست؟
 

اکثر ایرانيان حارج        :مريم کوشا  
کشور عليه جمهوری اسالمی                
هستند و روزشماری ميکنند که            

بسياری .  این رژیم سرنگون شود     
از ایرانيان از جهنم جمهوری                
اسالمی فرار کرده اند و در خارج   

فراخوان ما به       .  پناهنده شده اند      
همه ایرانيان اینست که باید این              
نفرت و انزجار را تبدیل کرد به            
یک حرکت سازماندهی شده                   

باید .  سياسی چپ و سوسياليستی       
متشکل شد و در مقابل مماشات             
دول نسبت به رژیم اسالمی                     

بدون اتحاد، تشکل، هدف       .  ایستاد
و آرمانهای پيشرو و کمونيستی            
نميتوان وضع موجود را تغيير              

حزب اتحاد کمونيسم کارگری    .  داد
آن ظرف سياسی برای تغيير                  
اساسی وضعيت موجود و                        
سرنگونی جمهوری اسالمی                  

به .  باید متحد و متشکل شد      .  است
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

با هم ميتوانيم یک دنيای       .  بپيوندید
دنيایی .  بهتری را بوجود بياوریم      

که در آن دیگر استثمار، فقر،                 
بدبختی، بی مسکنی، بيکاری،              

. سرکوب و جنگ وجود ندارد              
 . *زنده باد سوسياليسم

 

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

اخيرا یکی از سازمانهای جانبی           
حزب اکس مسلم فيل جدیدی تحت        

دفاع از آزادی     «نام پر طمطراق       
بيان، حقوق زن و مبارزه عليه               

. هوا کرده است          »اسالم سياسی   
طبق گفته خودشان بابتکار مریم           
نمازی، عضو دفتر سياسی این              

زنان انقالبی   «حزب، تقویمی از        
انتشار یافته و بفروش می        »برهنه

رسد که عکس برهنه مریم نمازی        
در .  نيز در آن بچاپ رسيده است        

تبليغ این تقویم یک ویدئو از                      
برخی از اعضای زن این حزب،         
از جمله از اعضای دفترسياسی و        
کميته مرکزی شان به شکل نيمه           

ادعا می  .  برهنه انتشار یافته است     
کنند که در حمایت از عليا مگدا              
المهدی، دختر مصری که در                  
اعتراض به زن ستيزی عميق در         
مصر عکس برهنه خود را در                
وبالگش منتشر کرد و گلشيفته                
فراهانی، که در فيلم تبليغاتی                    
جایزه فرانسوی سزار همراه                   
تعدادی زن و مرد هنرپيشه                       
فرانسوی نيمه برهنه ظاهر شد،            

 .دست به این اقدام زده اند
 

باید این ادعاهای پر طمطراق و             
دهن پرکن را شکافت و عمق و              
معنای واقعی اقدام این جریان                 
هميشه هياهو گر، آکسيونيست و           

ادعا .  اگزبيشنيست را برمال کرد       
ها در ظاهر بسيار پر معنا و                     

اما آیا این    .  مترقی بنظر می رسد     
اقدام در عمل به این ادعاها خدمت       
می کند؟ آیا این کاری شجاعانه و          
تابو شکن و در خدمت آزادی                   
بيان، حقوق زن و عليه اسالم                   
سياسی است؟ یا اقدامی مسخره و         
کاریکاتوری از عمل شجاعانه              

 -عليا ماگدا المهدی و کار هنری            
بازرگانی گلشيفته فراهانی؟ تالشی    
برای مطرح کردن خود حتی به             
قميت دلقک بازی؟ در این دنيایی          
که رسانه های بورژوایی دائما               

 

 بارزه با اسالم سياسی کاريکاتورى از م
 در حاشيه انتشار تقويم زنان برهنه

 آذر ماجدی

مشغول مهندسی افکار عمومی      
هستند و هر مشتاق نام و                       
شهرتی برای ظاهر شدن در             
این رسانه ها دست و پا می                 
شکند؛ در این دنيای ویرچوال         
که فيس بوک و تویتر جای                 
مبارزه متحد و متشکل را برای   
بسياری گرفته است؛ در این             
دنيای وارونه که مبارزات                 
رادیکال توده های مردم و                  
کمونيست های آرمانخواه و              
انقالبی بعضا زیر آوار                        
هياهوهای تابلویدی پنهان می         
شود؛ جریانی که برای مطرح        
شدن در رسانه ها از هيچ                    
کاری فروگذار نمی کند وادار         

این .  به هر دلقک بازی ميشود       
بار اما الحق و والنصاف که              

چاپ تقویم      :  گل کاشته اند          
که (  »زنان برهنه انقالبی          «

معلوم نيست انقالبی بودنشان          
را از چه گرفته اند؟ از                           

در برهنه شدن         »شجاعتشان«
یا از فعاليت روزمره شان                  
برای ساختن یک دنيای بهتر و       
در تالش برای آزادی، برابری      
و رفاه و واژگونی سرمایه                 

و ساختن ویدئویی از        )  داری؟
زنان نيمه برهنه که هيچ نيست        
جزء یک کاریکاتور مضحک       
از فيلم کوتاه فرانسوی که                   
 .گلشيفته در آن ظاهر شده است

 
قبل از بحث بيشتر در مورد              
این حرکت، باید سه نکته را              

 :  تاکيد کرد
 
فی الحال جریانات شرق            -١

زده و ملی اسالمی کپک زده،         
لمپنيسم شان را در رابطه با               
این تقویم و ویدئو، جاری                    

. سایت های مختلف کرده اند            
لمپنيسم و عقب ماندگی این                
شرق زده های اسالمی احتياج        

اینها .  به افشاءگری بيشتر ندارد   

٢۴۵شماره   

را همه می شناسند و برخوردهای            
کاله مخملی و الت مابانه شان را               
در مورد عليا و گلشيفته نيز شاهد              

  *.بودیم و افشاء کردیم
 
این اقدام حتی اگر تابو شکنی               -٢

تصور شود، باید پرسيد آیا هر تابو           
شکنی مثبت، پيشرو و بنفع پيشروی       
جامعه است؟ بصرف اینکه یکی               
تابو شکنی کرده است، به او لقب               
انقالبی، پيشرو و آزادیخواه اطالق         

بسيار اقدامات ممکن   .  نمی توان کرد  
است به ذهن هر یک از ما برسد که          
انجامش تابو شکنی است، اما نه تنها       
پيشرو نيست که ناهنجار است؛ نه            
تنها بنفع پيشروی جامعه و تعميق             
آزادی نيست، بلکه در جهت عکس         
آن یا حتی به معنای اسارت انسان             

 .  در فتيشيسم است
 
مساله بر سر آزادی بيان و                   -٣

هر کس آزاد       .  ابراز وجود نيست      
است که بهر شکل و شمایلی که می          
خواهد درآید و از خود عکس و فيلم         

این عين آزادی   .  بگيرد و منتشر کند    
اما در عين حال نقد              .  بيان است   

حرکت آنها نيز عين آزادی بيان                 
 .  است

 
نقد من به حرکت آنها نه از زاویه               
انکار آزادی ابراز وجود آنها، بلکه         

. از زاویه کمونيسم کارگری است           
عمل عليا در مصر یک حرکت                  
شجاعانه عليه زن ستيزی و اسالم            

زن جوانی که در             .  سياسی بود    
اسارت زن ستيزی، مردساالری              
عميق و تحت سلطه اسالميست ها            
زندگی می کند، بعنوان یک عمل              
اعتراضی به این شرایط عکس                  

او .  برهنه خود را منتشر کرد                  
ریسک باالیی را بجان خرید، تا به           
اسالميست ها بگوید که برای آزادی       

کمااینکه تهدید  .  زن مبارزه می کند     
اسالميست ها یک آن او را رها                   

دو سه روز پيش از           .  نکرده است  

سفر به سوئد برای شرکت در                 
کنفرانس سازمان آزادی زن، یک      
عده الت اسالمی او را ربودند و           

 .  تهدیدش کردند
 

اما آیا لخت شدن تعدادی زنی که           
در کشورهای اروپایی زندگی می      
کنند، که نه تنها چاپ عکس لخت         
در آن جرم و پيگردی ندارد، بلکه       
در پالژهای آن زنان لخت آفتاب          
می گيرند و کسی از این کار آنها           
برافروخته نمی شود، شجاعت             
خاصی را ابراز می کند؟ تابویی          
می شکند؟ کسی آنرا دفاع از                   

. حقوق زن قلمداد می کند؟ خير            
این کار بيش از آنکه بعنوان یک          
حرکت سياسی و معترضانه در            
دفاع از حقوق زن و در مقابله با            
اسالم سياسی تعریف شود، در              
رده نشریات تابلوید قرار می                  
گيرد که چاپ عکس زن لخت در         
آن به یک سنت دیرینه برای                    

. فروش بيشتر بدل شده است                   
همانگونه که عکس صفحه سوم           

کسی را    (Sun ) روزنامه سان  
بياد دفاع از حقوق زن و آزادی              
بيان نمی اندازد، یا این روزنامه           
را قهرمان مبارزه عليه اسالم                
سياسی نمی کند، تقویم مورد نظر        
هم در همين رده و مقوله قرار می     

پولی هم که از فروش آن            .  گيرد
عاید فروشندگانش می شود،                   
ارزشی بيشتر از فروش این                    

 .تابلوید ها ندارد
 

آیا گلشيفته فراهانی نياز به حمایت      
دارد؟ قطعا باید رژیم اسالمی و            

اسالمی های شرق زده             -ملی    
باید .  عقب مانده را افشاء کرد             

عقب ماندگی کپک زده لمپنی شان      
اما گلشيفته   .  را عميقا برمال کرد      

١٢صفحه   
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او در    .  نيازی به حمایت ندارد          
کشور فرانسه زندگی می کند که            
هيچ مشکلی با عکس برهنه یا                 

دنيای هنر   .  نيمه برهنه زن ندارد      
فرانسه و غرب او را در آغوش             

بعالوه، حرکت او نه     .  گرفته است 
اقدامی در دفاع از آزادی زن بود          
و نه اعالم جرمی عليه اسالم و               

فقط یک عده کودن     .  اسالم سياسی 
سبک مغز می توانند کار حرفه              
ای گلشيفته را به پای مبارزه ضد          

 . اسالم سياسی بنویسند
 

اما برای دفاع از عليا باید متشکل         
و متحد عليه استبداد و خفقان                    
نظامی و اسالمی که توسط                        
تروریسم دولتی به سرکردگی                
آمریکا بر مردم مصر تحميل شده        

باید دنيا را از     .  است، مبارزه کرد   
این توطئه و خفقان و ستمی که بر         
مردم مصر و منطقه و بر زنان               

باید .  اعمال می شود آگاه کرد               
را به دفاع محکم و             ٪٩٩جنبش   

همبستگی با این مردم بپا خاسته             
باید با دو قطب                 .  جلب کرد     

. تروریسم دولتی و اسالمی جنگيد      
باید بشریت آزادیخواه و متمدن را        
عليه این دو قطب بسيج کرد و                  

این کارها    .  قطب سومی ساخت      
باید برای آن طرح و      .  آسان نيست 

تئوری و سياست رادیکال                          
کمونيستی کارگری داشت؛ باید             
برای آن عرق ریخت؛ باید شب و         
روز قاطعانه و خستگی ناپذیر                

با هياهو و       .  برای آن کار کرد         
آکسيونيسم هم نمی توان قدمی در          

 .این جهت برداشت
 

اما از جریانی که در مبارزه عليه         
اسالم سياسی به دامن تروریسم             
دولتی پناه برده است و در جنگ و 
کشتار مردم غزه عمال به حمایت          
از اسرائيل در غلطيد؛ از جریانی        
که زمانی که مردم ایران ميليونی         
به خيابان ها می ریزند تا خود را           

 

 بارزه با اسالم سياسی کاريکاتورى از م
 ...در حاشيه انتشار تقويم زنان برهنه 

از شر رژیم اسالمی رها کنند،        
یاد دفاع از جریان سبز اسالمی      
می افتد و موسوی آدمکش را           
به ميان مردم قاچاق می کند و          
او را با سخاوتمندی خاصی              

 »نيروی سازشکار انقالب           «
می خواند چنين انتظاری                    

آب در هاون          .  بيهوده است    
اینها اگر ذره ای     .  کوبيدن است 

از سياست ها و سنت های                   
کمونيسم کارگری بویی برده           
بودند، به دامن چنين سياست            
های راست و ارتجاعی در                
نمی غلطيدند؛ اینقدر هر روزه       
معلق سياسی و زیگزاگ نمی          
زدند؛ اینها تا مغز استخوان               
پوپوليست اند و پوپوليست از           

کمونيستی،   -مبارزه سياسی        
آکسيونيسم و غوغا ساالری می     

همه چيز را از محتوا            .  فهمد
تهی می کند و به یک                              
کاریکاتور مضحک بدل می            

کار اخيرشان نيز یکی از       .  کند
دست گل های دیگرشان در               

 .همين راستا است
 

اینها مختار و مجازند که لخت         
شوند یا به هر شکل و شمایلی           
که می خواهند، درآیند؛ اینها             
مختار و مجازند که هياهو کنند       
و فيلم و عکس لخت چاپ کنند؛       
اینها مختار و مجازند که از هر       
رویدادی برای خود دکانی                 
بسازند؛ اینها مختار و مجازند         
که از ترس تروریسم اسالمی          
به دامن تروریسم دولتی پناه             
ببرند؛ اینها مختار و مجازند که      
تحت نام تاکتيک از کنار از               
تحریم اقتصادی و جنگ دفاع          
کنند تا شاید از مواهب آن بهره        
مند شوند؛ اینها مختار و                       
مجازند که دفاع از مردم غزه          
و محکوميت جنایت اسرائيل را     
به سخره بگيرند؛ اینها مختار و      
مجازند که بعد از یک عمر                

٢۴۵شماره   

کار کمونيستی و آته ئيست بودن                
یکشبه برای اسم در کردن و                          
دستخوش گرفتن اکس مسلم شوند؛           
اینها مختار و مجازند که پرچم سرخ     
خویش را سفيد کنند؛ اینها مختار و           
مجازند که با نيروهای ارتجاعی               
ناسيوناليست پرو غرب سلطنت                
طلب و سبز اسالمی متحد شوند؛               
اینها مختار و مجازند که برای بيانيه       
حقوق بشر مبارزه کنند؛ اما تا                      
زمانيکه تحت نام کمونيسم کارگری       
به این سياست های راست و                          
ارتجاعی در می غلطند و دلقک                 
بازی در می آورند، ما موظفيم که             

اینها هيچ ربطی به       .  افشایشان کنيم  
کمونيسم کارگری ندارند و فقط یک        
اسم را یدک می کشند و آن اسم را              

نيز همچون بسياری پدیده های              
  .دیگر از محتوا خالی کرده اند

 
برای بحث مفصل تر و همه               *

جانبه تر به لينک های زیر که دو         
ویدئوبالگ و یا مصاحبه ای با               
نشریه برای یک دنيای بهتر است       

 .رجوع کنيد
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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
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پروپاگاند جنگی، فضای روز                
سوال .  جامعه ایران شده است            

اول، جنگ چيست؟ بگذارید با               
چگونه جنگ  ای از لنين در          جمله

های   مجموعه مقاله ) را پایان دهيم   
) لنين با نام در بين دو انقالب                    

 :شروع کنيم
 

شان    دهقانان نمی خواهند گندم      ...  
را به پول بفروشند، و می خواهند         
در عوض، ابزار و کفش و لباس           

حقيقت عميقی در این             .  بگيرند
و به راستی      .  تصميم نهفته است     

هم، کشور به مرحله نابودی                     
رسيده و حاال در برابر همان                    
وضعيتی قرار گرفته، گرچه نه به       
آن شدت و حدت، که سایر                          
کشورها مدتها است با آن روبرو           

یعنی پول ارزش خود را         هستند،   
و حاال می   ...  .  از دست داده است    

. بينيم که آشکارا چنين شده است           
دهقان آنچه را همه می بينند، بيان         

قدرت پول به تحليل رفته      :  می کند 
تنها راه این است که                     .  است

شوراها بپذیرند که در عوض                  
. گندم، ابزار و کفش و لباس بدهند        

ای است که ما به          این همان نتيجه   
این پاسخی است که        .  آن ميرسيم  

اگر .  زندگی به ما دیکته می کند           
این کار را نکنند، دهها ميليون نفر        

کفش و        از مردم، گرسنه و بی             
دهها ميليون نفر     .  لباس می مانند    

از مردم، با فاجعه و مرگ روبرو        
می گویند که ما می                 ...  هستند

خواهيم قدرت در دست شوراها             
باشد ولی آنها چنين خواستی                     

ما ميگوئيم تجربه زندگی        .  ندارند
چنين راه حلی را در برابر آنها                
قرار خواهد داد، و تمام ملت                     

 ...خواهد دید که راه دیگری نيست
 

  آیا قرار است، جنگ و بطور کلی        
فضای جنگی بيانگر، موشک                

های متخاصم به                 پرانی رژیم     
همدیگر باشد، و آیا فلج شدن                     

های اقتصادی،        جامعه در بنيان       

 

 کدام موضع؟ کدام استراتژی؟
 

 حامد محمدى

تواند بيانگر            اجتماعی، نمی     
جنگ باشد؟ آیا قرار است                   
جنگ جز فروپاشی توليد                    

و فلج    اقتصادی در آن جامعه        
شدن روابط اجتماعی، ماحصل     
دیگری هم پدید آورد؟ طبيعتًا           
در ابعاد فزاینده تری، در طول       
پروسه حملٔه نظامی، این                     

  ولی.  قوانين حکم رانی ميکند       
در ماهيت قضيه، جنگ همان         

را قرار است سر جامعه          بالیی
ایران بياورد که تحریم،                       
پروپاگاند جنگی، و افزایش              

های   از قطب     کشتار توسط یکی  
درگير به همراه می آورد، و             
دیگر به وضع سابق هم بر                  

و این نقطه، نقطه ی       .  نميگردد
تعادل جدیدی در جامعه است           

بخواهد به تعادل بعدی      که اگر   
یا قبلی برگردد، امکان ندارد            

به یک    .مگر با سرنگونی رژیم 
 :دليل ساده

 
چون جمهوری اسالمی نه ثبات     
اقتصادی دارد، نه ثبات سياسی      
در جامعه، و نه حتی ثبات                  

سوریه در شرف        .  المللی    بين
حماس .  حملٔه نظامی قرار دارد    

از سرنگونی بشار اسد دفاع             
کند و دیگر متحدین هم، به           می

غرب نزدیک ترند تا رژیم                
این وجهه از روند            .اسالمى

ایران،       اوضاع، در جامعه ی       
منصور حکمت   روندی بود که   

سناریوى سياه، سناریوى      "در   
کند و    نيز به آن اشاره می    "  سفيد

 :ميگوید
 

ميان آنچه یک سناریوى           ...  
سياه ناميده ایم با یک تالطم                

. انقالبى یک دنيا تفاوت هست        
بحث سناریوى سياه صرفا بر          
سر وقوع درگيرى و کشمکش        

تصویر ارتشى    .  خونين نيست   
که روى مردم شليک ميکند و          

توپ "مردمى که فریاد ميزنند        

٢۴۵شماره   
" تانک مسلسل دیگر اثر ندارد                   

تصویرى از یک سناریوى سياه                
این تصویرى از یک انقالب       .  نيست
در انقالب مردمى هم خون           .  است

اما مشخصه         .  ریخته ميشود         
سناریوى سياه عنصر استيصال در         

ناتوانى جامعه در          .  جامعه است    
درک اینکه این وضعيت چرا پيش           
آمده، تا کى ادامه پيدا ميکند، چگونه        

انقالب صحنه کشمکش      .ختم ميشود 
کشمکشى، گاه بسيار خونين،      .  است

که از نظر خود توده مردم براى                 
بهبود اوضاع اجتماعى ضرورى            

هيچ سير تحول تاریخى       .  شده است  
اما من  .  بى مشقت پيش نرفته است       

سناریوى سياه را به وضعيتى                      
اطالق ميکنم که در آن صحبت نه             
بر سر تحول جامعه، بلکه بر سر               
تخریب چهارچوب مدنى جامعه                
برخالف ميل و اراده مردم و در                 
متن عجز و استيصال عمومى                     

 ...است
 

بنابراین، اگر این حکم را بپذیریم،           
آنوقت موضع و     :  پس باید بپرسيم،    

استراتژی صحيح در نقط تعادل                 
بگذارید   جدید، چه چيزی باید بشود؟     

ها در    به موضع بلشویک       تا نگاهی 
پروسه انقالب اکتبر بيندازیم تا                   
بدانيم استراتژی یک حزب                           
کمونيستی در چنين دورانی چه                  

 .چيزی ميتواند باشد
 
لنين در متن تسلط ارتجاع کامل،              

از       ارتجاعی که حتی بعضی            یعنی
ها شکست انقالب اکتبر              تئوریسين

رو به همين ربط ميدهند، قدرت                 
. ها کرد     سياسی را از آن بلشویک         

دورانی که بعد از انقالب اکتبر                   
علت رشد سریع روسيه این         :  گفتند

بود که بلشویک ها، در دورانی که           
راه حل جامعه تزاری روسيه                       
کاپيتاليسم بود و راه حل سرمایه                 
دارانه، برای آن جامعه مطرح بود،        

 .لنين قدرت سياسی را گرفت
 

های بی      در این شرایط که تز           لنين   
و نه      نه شرایط ذهنی     :ربطی چون 

شرایط عينی حاضر نيست، پس                
نه تنها            سوسياليسم زود است،           

سرنگونی را از دستور آن جامعه             
خارج کرد، بلکه سوسياليسم را در          

اوضاع جنگی به دستور روز                
به نظر من قدرت            .  تبدیل کرد   

سياسی یک حکم لنينيستی است،          
و اصال تمایز لنين با کل سنت                 

الملل دوم نه در        بلشویسم و با بين     
اینکه نوبت تاریخى کيست بلکه           

. در حزب و قدرت سياسی است           
پس اگر قدرت سياسی یک حکم           
لنينيستی است، استراتژی لنين در      
پروسه جنگ، برای ختم جنگ و         
گرفتن قدرت سياسی و استقرار            

. کند   سوسياليسم مبرميت پيدا می        
اما مبرميت گرفتن قدرت سياسی        
در تحليل من از لنين نسبت به                  
انقالب اکتبر، از آنجایی نشأت               

راست دست باال    گيرد که باز        می
دم عبر ادعای        دليلی)  1(،را دارد 

های ضد جنگ        شرکت در جنبش    
و رد آن نشود، کما اینکه                             
سوسياليسم را نيز باید در دستور          

 .تحوالت ایران گذاشت
 

 :حال ببينيم لنين چه ميگوید
 

چگونه می توان جنگ را                    ...
خاتمه داد؟ اگر شورا قدرت را به         

ها جنگ را      دست گرفت و آلمانی     
ادامه دادند، تکليف چيست؟                     
کسانی که به دیدگاههای حزب ما         
عالقه دارند، البد در پراودای چند      
روز پيش، نقل قول دقيقی از آنچه        

در خارج از کشور       ١٩١۵ما در    
گفتيم، یعنی این را که اگر طبقه             
انقالبی روسيه، طبقه کارگر، به          
قدرت برسد پيشنهاد صلح خواهد        

و اگر شرایط ما  . داد، خوانده است
از سوی سرمایه داران آلمانی یا           
از سوی سرمایه داران هر کشور        
دیگری رد شد، بعد، آن طبقه                   

١۴صفحه تمامًا طرفدار    
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ما نمی گوئيم    ...  جنگ خواهد بود   
ما .  که جنگ یکباره به پایان برسد      

ما این   .  ای نمی دهيم       چنين وعده  
راه حل غيرممکن و غيرعملی               
را، که جنگ می تواند فقط به                   
خواست یک طرف به پایان برسد،      

دادن چنين     .  موعظه نمی کنيم         
ای آسان است، اما عمل                    وعده

برای .  کردن به آن غيرممکن             
خارج شدن از این جنگ                              

ای وجود          دهشتناک، راه ساده         
این جنگ سه سال ادامه             .  ندارد

شما اگر اندیشه یک       .  داشته است  
انقالب دشوار و دردناک را                      
نپذیرید، تا ده سال دیگر هم                        

. راه دیگری نيست   .  خواهيد جنگيد 
جنگی که دولتهای     :  ما می گوئيم    

سرمایه داری به راه انداخته اند،           
فقط با انقالب کارگران به پایان              

 ...خواهد رسيد
 

اگر بشود مردمی که عليه جنگ و        
چون    ،همراه با ما حرکت ميکنند        

ميگویيم سرنگون باد جمهوری             
پس با استراتژی ما که             ،اسالمی

همان انقالب سوسياليستی است             
یا حتى      ،٨٨بعد از     .  نيز می آیند    

جامعه چند پروژه را       ،   ٧٨قبلتر،   
های      که هرکدام دستور جنبش              

متفاوتی بود، از دستور خود                     
یک      ٨٨انتخابات     .  خارج کرد    

که رفراندوم در رژیم      .  نمونه بود 
. معنيست        جمهوری اسالمی بی      

از     اصالح جمهوری اسالمی یکی    
بود که، القل   هایی آن دست راه حل

رفتار جناح در حاکم، به مردم                 
نشان داد که اصالحات در این                 

(چارچوب امکان پذیر نيست        به . 
همين علت به دو قسم خورد                       

سرنگونی دستور روز           ).  شدند
مردم شد، بدون اینکه حزبی در             
قامت رهبر باشد و طبيعتًا                           

ها فقط به خودمان                              ضعف
و حال جامعه بنا به             .  برميگردد

جواب سوال اول وارد فاز جنگی         
 .است

 

 ...کدام موضع؟ کدام استراتژی

موضع یک حزب کمونيستی           
کارگری در این فاز چيزی                

تواند باشد جز آنکه                          نمی
شرکت در جنبش ضد             بگوید

در خارج الاقل، بحث        (جنگ   
. فرق دارد                       داخل کمی       

های این جنبش متفاوت          فاکتور
، با شعار      )تر است در داخل        

ختم جنگ و مرگ بر                             
زنده       جمهوری اسالمی، ولی     

و طبيعتًا اتخاذ     .  باد سوسياليسم  
این استراتژی، سازماندهی و          
آمادگى ویژه این دوران پيچيده       

اگر بورژوازى  .  را طلب ميکند  
برای وارد شدن به جنگ از              
کسى اجازه نميگيرد، پس                   
کمونيسم و طبقه انقالبى هم باید      
براى ختم جنگ به سنتها و                 
روشهاى ویژه خودش به طرق       

 . انقالبى متوسل شود
*** 
 

که       هایی      تز     مثال لنين در       )  1
سياست را به             :  گفتند       می

سياستمداران واگذار کنيم، و به      
اکونوميست (اقتصاد بچسپيم           

که لنين به نظر من در نقد          )  ها
به این جریانات قدرت سياسی         
رو اولين بار اونجا مطرح                  

یا در نقد و نفى مواضع و       .  کرد
دیدگاههاى ناسيوناليستى                    
کائوتسکی و پلخانف در زمان        

  .در باره جنگ ١٩١٧_١٩١۴
 

این دیدگاه، بر اساس امکان               
گرایی به حزب و قدرت                       
سياسی نگاه کرد، و در نهایت          
به تزهایی از جمله شرکت در          
دولت حجاریانی، راست دست       
باال دارد، ما در طبقٔه کارگر             
نيستيم، و همان سبک از تزها          
در کنار آمدن با بورژوازى               

ادامه این نوع دیدگاه و     .  ميرسيد
تزها احتماال یا از جنگ دفاع           
خواهد کرد و یا موضعى ضد          

چه .  امپریاليستى اتخاذ ميکند       
بسا شرکت در جنبش ضد                   
جنگ را هم راست ارزیابی              

کند چون یک تز امکان                           
 ).گراست

٢۴۵شماره   
 

  گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی
 زن در تورنتو کانادا

در   ١در صد بر عليه         ٩٩    امسال روز جهانی زن در متن جنبش جهانی            
صد و در متن مبارزات مردم و زنان برای رهائی، آزادی و برابری در                      
کشورهای خاورميانه، و در متن بحران عظيم سرمایه داری و حمله                             

 . وازی به کليه دستاوردهای بشری برگزار شدژبور
 

اجتماع با شکوهی در دانشگاه        IWD در تورنتو کانادا به دعوت سازمان        
نفر از فعالين جنبش        ٢٠٠٠در این گردهمایی حدود        .  تورنتو برگزار شد   

ميزهای نشریات و کتاب احزاب سياسی،       .  آزادی زن در آن حضور داشتند      
به این      های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق زنان جلوه خاصی              اتحادیه

امسال مراسم روز جهانی زن، اعتراض به              تم اصلی .  اجتماع بخشيده بود   
ریاضت کشی اقتصادی و حمله بورژوازی به دستاوردهای رفاهی مردم و             

های مختلف به افشای دولت در کاهش دادن               سخنرانان از جنبه   .  زنان بود 
ساعت جمعيت با بنرها و       ٢بعد از   .  خدمات رفاهی مردم اعتراض ميکردند    

شعارهای .  پالکاردهای خود در مرکز شهر دست به راهپيمایی زدند                         
، "شما به حقوق ما حمله ميکنيد ما ميجنگيم             "،  "حقوق زن انسانی است     "
تورنتو طنين         در خيابانهای اصلی    "  اتحاد زنان شکست نخواهد خورد         "

 . افکند بود

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در مراسم روز جهانی زن حضور فعاالنه                  
آزدی "،   "به سرمایه داری          به اسالم سياسی، نه             نه"شعارهای   .  داشت

 ،زنده باد سوسياليسم  "،  "در صد هستيم    ٩٩ما  "،  "  تبعيض نه   ،برابری آری 
که از طریق بلندگوی حزب توسط فخری                     "  مرگ بر سرمایه داری          

جواهری داده ميشد با استقبال جمعيت روبرو شده و به گرمی تکرار                             
این اجتماع باشکوه در فضایی مملو از همبستگی، و مبارزه برای     . ميکردند

 .  ساعت به پایان رسيد ۶آزادی و برابری بعد از 
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نبود اتحاد و همبستگی و                             
پراکندگی در عرصه مبارزه عليه       
نظام سرمایه اسالمی در ایران و          
فرد گرایی و منفعت طلبی که خود       
نيز زایيده نظام سرمایه داری                  

 ،حاکم بر این جهان وارونه است          
زندگی خيل عظمی از انسانها را           

. به نابودی و فنا کشانده است                   
درطول سی و سه سالی که ازعمر       
رژیم کثيف اسالمی سپری شده              
عالوه بر انسانهایی که در                          
زندانهای این رژیم در برابر                    
جوخه های اعدام قرار گرفته اند           
یا درشکنجه گاهها جان خود را از       

بالیای خانمانسوز      ،دست داده اند    
دیگری موجود است که بخشهای          
دیگر سياست خود رژیم، جهت به        
استيصال کشاندن جوانان ميباشد          
که تاکنون قربانيان زیادی گرفته          

آمارهایی که از جانب                .  است
نهادهای رژیم منتشر می شوند               

خيل عظيمی   .  سرسام آور هستند     
در تنهایی ناشی از اعتياد، منزوی       
و گوشه گير به مرگ تدریجی                 

ارمغان رژیم    .  محکوم گشته اند      
اسالمی که هم اکنون شاهد آن                  
هستيم، فقر سرسام آور و فاصله            
طبقاتی شدید و تبعيض در همه               

 . سطوح در جامعه کنونی است
 

در کنار فقر عظيم و تنگدستی،               
جامعه ایران زخمهائى را بر پيکر       

با نگاهی گذرا به این         .  خود دارد  
مسئله می توان نشان داد  که آمار          
فقر، اعتياد، تن فروشی، فروش            
اعضای بدن و بسياری دیگر از             
این موارد در جامعه مانند                          
عفونتهایی سر باز کرده و رژیم             
اسالمی بواسطه چنين سياستهائی        
بر آن است که کل جامعه را به                 

مسئله ای   .  ورطه نابودی بکشاند     
به نام اعتياد که قبال خانواده های           
کمی را در برميگرفت اکنون به            
جایی رسيده است که در اکثر                   

. خانواده ها این معضل وجود دارد     
در امتداد چنين سياستی رژیم                  

 

 : ارمغان رژيم  اسالمی
 اعتياد  ،فقر، فحشا

 تورج عبدالهی 

اسالمى سرمایه در ایران این          
مسئله را به بخشی از                             
سياستهای کثيف خود جهت               

. کنترل جامعه تبدل کرده است       
سن متوسط قربانيان اعتياد در        

سال رسيده    13جامعه ایران به    
است و این نشان دهنده وجود            
یک معضل و سوال عظيم                  

در چنين جامعه   .  اجتماعى است 
. ای امنيت به صفر رسيده است     

سيستمی که خود مسبب اشاعه        
اعتياد و خود مافيای سازمانده         
توزیع و فروش مواد مخدر                
است و از این طریق ثروت               

معضل اعتياد    .  اندوزى ميکند   
انسانهای زیادی را قربانى و            

. در تنهایی ایزوله کرده است          
اعتياد تنها نتيجه ناتوانى فردى       
در مقابل معضالت و از خود           

 ،بيگانه شدن در این نظام نيست     

بلکه یک سالح سياسى در                 
دست حکومت براى ساکت               
نگهداشتن مردم و بویژه                      

 . جوانان است
 

طبق آمارها، بيشتر زندانيان با       
داروهای روانگردان همچون        

. کنترل ميشوند        "  متادون"
عليرغم ادعاها در جامعه ایران     
نه تنها آموزشی در این زمينه          
موجود نيست بلکه خود سيستم        
سرمایه داری اسالمی عامل             
اصلی قربانی کردن مردم در           

٢۴۵شماره   
شرایطی ایجاد   .  دام اعتياد مى باشد      

شده که انگار راهی برای برون                 
رفت از دامی که رژیم برای                         
اکثریت مردم در هر سطح سنی                 
گسترانده موجود نيست و انگار به            
مردم قبوالنده اند و دیگر برای                    
اکثریت مردم هم خود به مسئله ای            

این عادی   .  عادی مبدل گشته است       
بودن ناشی از تکرار مکرر                          
تصاویر دهشتناک زنان و مردانی           
است که مدام در کوچه و خيابان و             
پارکها و سایر مکانهای دیگر مشاهد    
می شوند و هر روز تعداد زیادى از         

 .  آنها جان ميسپارند
 

جوانان در ایران هر روز به اميد               
آنکه آینده و زندگی بهتری داشته               

با رو آورى به مواد مخدر از         ،باشند
 ،مشکالت واقعى فرار ميکنند                    

زندگی امروز خود را از دست                    
غافل از آنکه همان فردا                 ،ميدهند

امروز است و هر روز را بدتر از             
در حاليکه     .  دیروز شاهد هستند         

امروز شاهد هستيم که در خيابانها و       
کوچه ها انسانهای زیادی با مرگ            

احساس    ،دست و پنجه نرم ميکنند          

مسئوليت در مبارزه با هيوالی                   
وحشتناک رژیم اسالمی چيست؟ از       
جوانانی که مصرف کننده مواد                  

از کارتون خوابهایی        ،مخدر هستند  
و از      ،که بيشتر آنها اعتياد دارند           

خيل بيشماری که تنها برای سير                
کردن شکم خود تن به روابط                        

براى این طيف           ،ناخواسته ميدهند   
عظيم چه باید کرد؟ ریشه این مسائل       
کدامند؟ راههای کوتاه مدت و                      
درازمدت در حل این معضل                        

 چيست؟ 
 

واضح است که عامل مسبب تمام         
مشقات و دردهاى جوامع کنونى          
سرمایه دارى است و در ایران              
نيز مسبب اصلى حاکميت رژیم           

یک راه    .  اسالمی سرمایه است      
ریشه اى در گام اول سرنگونی             
این رژیم جهت خالصی از این             
زندگی فالکتبار اقتصادی، سياسی     

اما سوالى     .  و اجتماعی است         
دراینجا مطرح ميشود که آیا هيچ         
راه دیگری نيست که با توسل به           
آن بشود هم در مقابل قربانی شدن        
بيش از پيش جوانان ایستاد هم                
کاری کرد که بخشی زیادی از               
قربانيان اعتياد را به زندگی                     
دوباره بازگرداند؟ درجامعه ایران     
نهادهای غير دولتی وجود دارند          
که وابسته به رژیم نيستند و با                  
وجود ضعف هایی که در آنها                 
دیده می شود اما مسيری را در               
جهت بازگرداندن قربانيان مواد           
مخدر به زندگی دوباره پيموده               

این افراد و نهادها انسانهاى          .  اند
شریفى هستند که عليرغم                          

 ،ضعفهای اساسی این نهادها                 
عالوه بر مانع هایی که رژیم سر          
راه آنها گذاشته، از این معضل              

بخشی از این ضعف     .  رنج ميبرند 
ها کمی و بخشی دیگر کيفی                     

اوال ميزان اعتياد با ميزان      .  هستند
چنين نهادهایی تناسب ندارد و               
دوما چنين نهادهایی تنها با تاکيد           
بر تقویت اراده و بازگرداندن                 
اراده و اعتماد به نفس و دادن                  
آگاهی به قربانيان مواد مخدر که          
در خود مسائل قابل تأملی نيز                 

 . هستند با این پدیده در افتاده اند
 

در واقع ميتوان به دو صورت به          
یکی از   .  این مسئله برخورد کرد      

راهها سازمان دادن جنبش                       
سرنگونی رژیم است که یک راه         

١۶صفحه حل اساسى          



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

اگر با سرنگونى رژیم یک حکومت چپ و                .  است
ميتواند با سياستهاى انسانى و       ،کارگرى سر کار بياید   

علمى ریشه اعتياد را بکند و قربانيان را به جامعه و             
یک راه که پيشنهاد ميشود مسئله           .  زندگى برگرداند  

چون همانطور که       .  استقالل اقتصادی افراد است         
ميدانيم بيکاری و عدم استقالل اقتصادی یکی از                    

 . ریشه های اصلی پدیده اعتياد به مواد مخدر است
 

در جامعه چون    .  اما باز سوال دیگری مطرح است         
ایران با این حکومت کثيف که آمار بيکاری از آمار             

چگونه چنين      ،اعتياد بيشتر است و فقر بيداد ميکند            
انسانهایی ميتوانند استقالل اقتصادی داشته باشند؟               
رژیمى که فقر و سرکوب تجویز و تحميل ميکند                     
چطور ميتواند رفاه و استقالل اقتصادى تامين کند؟              
آنهم در حالى که از فروش مواد مخدر ثروت                            

در اینجا جنبه سياسی رفع این معضل       .  اندوزى ميکند 
برجسته ميشود و بازهم سرنگونى و نفى حکومتى               

 . است که در اعتياد و فقر و انفراد انسانها نفع دارد
 

ضمن احترام به افراد شریفى که با اعتياد مبارزه                   
باید بگویم راه حل آنها در            ،ميکنند و آگاهى ميدهند     

این راه  .  مقابل گستردگى مشکل دردى را دوا نميکند       
حل سطحى است و ناچارا روى مسئله اراده و قدرت           

از نظر اقتصادى در پاسخ به               .  فردى تاکيد دارد     
معضل ناتوان است و از نظر پزشکى و درمان                       

معضل اعتياد و    .  قربانيان دستش به جائى بند نيست        
تن فروشى در ایران معضل دهها ميليون انسان است          

نه جمهورى  .  و باید در همين سطح به آن فکر شود             
اسالمى و نه اپوزیسيون راست راهى براى این                      

 . دردهاى اجتماعى ندارد
 

اول .  پاسخ دست چپ و کارگر و سوسياليسم است               
باید حکومت مسبب اعتياد و فقر را واژگون کرد تا               
بتوان قدمهاى کوتاه مدت و دراز مدت براى درمان              

 . زخمهاى جامعه برداشت
 

*** 

 

 : ارمغان رژيم  اسالمی
 ...اعتياد  ،فقر، فحشا

٢۴۵شماره   
 

 کارگران مرکز تحقيقات ساختمان و شهر سازی
 

 !طرح اخراج از کار، دستمزدها و سنوات معوق
 

دستمزدهای مربوط به اضافه کاری چندین ماه گذشته و همچنين مبالغ                  ،بنا به خبر دریافتى    
سنوات کارگران مرکز تحقيقات و شهر سازی بعلت کارشکنی عوامل کارفرما تا امروز                         

بنا به اعالم    .  پانزدهم اسفند ماه همچنان پرداخت نشده و بالتکليف به قوت خود باقی است                    
یکی از مسئولين حسابداری شرکت هر یک از کارگران عالوه بر حق سنوات بابت اضافه                     

فاطمی از  .  هزار تومان طلبکارند    500کاری مربوط به چندین ماه گذشته بطور متوسط مبلغ           
بيخود کارگران را اميدوار     :  مزدوران حکومت اسالمی و مدیر شرکت در جایی گفته است              

ما فعال قادر به پرداخت مبالغ اضافه کاری و سنوات                          ،وعده و وعيد هم ندهيد             ،نکنيد
کارگران نيستيم و بر طبق برآوردی هم که داشته ایم تازه این تعداد نيرو برای شرکت زیاد                      

نفر از      150حداقل باید تا پایان سال           .  تعدیل نيرو داشته باشيم      %  40است ما باید حداقل         
 .کارگران اخراج و تعدیل شوند تا شرکت چابک و سبک شود و به سود آوری برسيم

 

روزهای پایانی سال، دستمزدهای معوق و پرداخت نشده و اخراجهای مکرر و گسترده                           
سياست هر ساله حکومت اسالمی و سرمایه داران برای دزدی بيشتر از دستمزدهای ناچيز                  

 .کارگران و در جهت نابودی و تحميل فقر و فالکت بيشتر به خانواده های کارگریست

 

نفر کارگر    400مرکز تحقيقات ساختمان و شهر سازی واقع در بلوار مرزداران تهران با                    
هزار تومانی و ساعت کاری        300ماه تا یکسال و دستمزدهای         3قراردادی با قرار دادهای      

شب از زیر مجموعه های وزارت به اصطالح مسکن و شهر سازی                             9صبح تا        8از   
 .حکومت اوباش اسالمی است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

  ١٣٩٠اسفند  ١٧ – ٢٠١٢مارس  ٧

 

!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/ 

 

!  زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه     

معضالت     ،بنا به خبر دریافتى           
اقتصادى ادامه کاری خط توليد در      
کارخانه توليد مواد اوليه دارو                 
پخش ساری را با مشکالت جدی          

مسئله .  مواجه ساخته است                
محاصره اقتصادی و واردات مواد     
اوليه بسياری از اقالم داروهای             
بدون کيفيت توليد داخل کشور                
یکی از مشکالت اصلی کارخانه          

مواد اوليه مورد نياز                  .  است
کارخانه در حالت کلی از                            
کشورهای خارجی و اروپایی                 

با افزایش فشارها و     .  تامين ميشود 
تنگ تر شدن حلقه های محاصره          
اقتصادی واردات انواع مواد اوليه      
دارویی یا قطع شده و یا بایستی از        
طریق دالالن و واسطه های                     
سودجو در بازار سياه دوبی                      
بسختی و با قيمتهای سنگين تری           

سقوط آزاد ارزش         .  تهيه گردد    
ریال در مقابل ارزهای خارجی            
نيز برای تهيه مواد اوليه در دوبی        
و بازارهای قاچاق دارویی مزید           

عالوه .  بر مشکالت گردیده است      
بر اینها چپاول باندهای در حال              
سقوط و اضمحالل حکومتی هم            
بيش از پيش زمينه ساز                                
ورشکستگی و بحران مراکز                  

. صنعتی را فراهم نموده است                
نپرداختن دستمزدها و دزدی و               
اجحاف روز افزون از حق و                   
حقوق ناچيز کارگران موجبات             
خشم و تنفر عليه اوباش حکومت          
اسالمی را نيز بيش از پيش در                

در این  .  ميان کارگران دامن ميزند   
اوضاع ادامه کاری کارخانه دارو       
پخش ساری با مشکل و بحران               
جدی روبرو شده و طبق معمول            
این کارگران و خانواده هایشان              
هستند که بایستی هزینه فساد و                
دزدی و جنایت باندهای حکومتی        

 . را بپردازند
 

 

 کارگران کارخانه دارو پخش ساری
 !شمارش معکوس اخراج تا پايان سال

در چند روز گذشته عوامل                
کارفرما به کارگران اعالم                
داشته اند این کارخانه دیگر              
قادر به ادامه کار نيست و تا               
پایان سال یعنی تا دو هفته                   
دیگر همه کارگران از کار                

. اخراج و بيکار خواهند شد              
عوامل کارفرما با بيشرمی به          
کارگرانی که هر یک سالهاست     
در این مرکز سابقه کار دارند          

در      ،گفته اند نگران نباشيد             
زمان اخراج به هر یک از                 
شماها دو برج حقوق اضافه هم       

ميخواهند !  پرداخت می کنيم        
کارگر و خانواده اش  را از                
کار و زندگی ساقط نمایند آن             
هم با وعده دروغ پرداخت دو          

این وعده   .  برج حقوق اضافه     
های بی اساس در حاليست که          
هم اکنون در اکثر مراکز                     
صنعتی دستمزدهای کارگران       

ماه معوق و        35از یکما ه تا         
در دو     .  پرداخت نشده است        

هفته گذشته تا امروز نيز بطور       
نفر از    15تدریجی و ادامه دار     

کارگران دفتر مرکزی دارو            
پخش واقع در خيابان فاطمی            

 . تهران از کار اخراج شده اند

 

شرکت دارو پخش عالوه بر             
ساری در تهران و بسياری                
دیگر از شهرستانها دارای                
مراکز و نمایندگيهایی در زمينه     
تهيه و توزیع دارو ميباشد که با       
ادامه این روند بيکاری و                    
اخراج از کار در آینده نزدیک        
تهدیدی جدی برای کار و                    
زندگی و معيشت این کارگران       

هم اکنو ن در      .  نيز خواهد بود   
شرکت دارو پخش زنگ خطر       
شمارش معکوس اخراج و                
بيکاری و ورشکستگی به صدا      

هرج و مرج و      .  در آمده است   
ورشکستگی و بحران در                   
صنایع دارویی که یکی از                  
علتهای اصليش تحریم های              
اقتصادیست پای انواع                          
داروهای قاچاق و تقلبی و و              
دست ساز و بی کيفيت را که             

٢۴۵شماره   
حتی مصرفشا ن نيز برای بيماران          
مضر است به بازار و داروخانه ها          

هم اکنون در سطح     .  باز نموده است   
شهر تهران عده ای از باندهای                    
سرمایه داران و دالالن حرفه ای در       
همدستی با عوامل حکومت اسالمی       
در زیر زمينهایی در مناطق جنوبی        
شهر با اجير کردن تعدادی کارگران      
روز مزد بطور گسترده اقدام به                 
توليد انواع داروهای دست ساز و             
تقلبی، بدون کيفيت و حتی خطرناک       

اخيرا این داروهای        .   می نمایند   
تقلبی عالوه بر اشباع بازار داخلی           
توسط دالالن سودجو و تحت حمایت      
باندهای حکومتی از طریق مرز               

 . بانه به عراق نيز صادر ميشوند
 

اگر تحریم اقتصادیست، اگر                        
باندهای تروریستی اسالمی و                     
سرمایه داران امریکایی و اروپایی         
برسر بمب اتم و سهم بيشتر از سود          

این   ،و جنایت به جان هم افتاده اند           
کارگران هستند که باید از کار و                
زندگی ساقط شوند و باز هم این                  
خانواده های کارگری هستند که در         
نهایت فقر و تنگدستی در بستر                    

بيماری باید بهای گزاف داروهای      
تقلبی و خطرناک و غير استاندارد  

داروهایی که در         .  را بپردازند    
بسياری موارد باعث مرگ و مير       

این کارنامه  .  بيماران نيز ميگردد   
جنایت اسالم و سرمایه داری در          

 .قرن بيست و یکم است 

 

کارخانه مواد اوليه دارو پخش               
نفر کارگر    200ساری با بيش از      

ماه   3قراردادی با قراردادهای از      
 300تا یکسال و دستمزدهای                 

هزار تومانی و ساعت کاری از            
صبح تا شب و کار اجباری در               
تعطيالت  توليد کننده انواع                      

بيش از   .  داروهای مصرفی است    
درصد کارخانه در مالکيت     %  50

تامين اجتماعی و مابقی متعلق به         
سهامدارانی است که جملگی از           
جنایتکاران و عوامل حکومت              

 .اسالمی تشریف دارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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 !اخراج کارگران شرکت تارا خاور پالستيک قزوين 
 

نفر از کارگران شرکت تارا خاور         20در هفته گذشته      ،بنا به خبر دریافتى   
هر .  پالستيک قزوین بنا به دستور کارفرما از کار اخراج و بيکار شده اند                

سال سابقه کار بوده و               3یک از این کارگران حداقل دارای یک تا                       
اعتراض و پيگيری و شکایت آنها به اداره کار و بيمه و دیگر مراکز                             

. حکومت اسالمی سرمایه داران برای بازگشت به کار بی نتيجه بوده است              
ساعته کاری    12عوامل کارفرما با افزایش ساعت کاری و ایجاد دو شيفت             

و تحميل کار اجباری در تعطيالت، کار روی زمين مانده کارگران                                
اخراجی را در ميان دیگر کارگران فعال شاغل سرشکن و تحميل نموده                      

در این شرایط تورم و     :  کارفرما در جواب کارگران اخراجی گفته است      .  اند
گرانی لحظه ای و به دليل محاصره اقتصادی و افزایش بهای مواد اوليه                     
کار و توليد به روال سابق دیگر سود آور نبوده و به همين دليل باید سطح                     

و البته  به زبان آدميزاد تعدادی از               !  توليد کاهش و روال کار تغيير یابد           
اخراج کارگران  .  کارگران و خانواده هایشان از کار و زندگی ساقط شوند             

در روزهای پایانی سال و تحميل فقر و محروميت بيشتر و سرگردانی و                     
بيکاری عيدی حکومت اسالمی و سرمایه داران به خانواده های                                      

 .کارگریست
 

نفر   40شرکت تارا خاور پالستيک واقع در شهر صنعتی قزوین فعال با                    
هزار تومانی    300ماهه و دستمزدهای      3کارگر قراردادی، با قراردادهای     

ساعته و کار اجباری در تعطيالت توليد کننده انواع                       12در دو شيفت        
 .ظروف پالستيکی یکبار مصرف ميباشد
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يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

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

 8کمونيستی هر سال در آستانه              
مارس یکبار دیگر 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    
این روز به یک سنت پایدار                      

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

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

 . است
 

گرایشاتی که آزادی و برابری زن       
را صرفا به یک مبارزه برای                 
کسب حقوق محدود ميکنند، بویژه       
در شرایط 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، این      .  را رقم ميزند     
پدیده قرون وسطایی هنوز هزاران     

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

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

 

در جوامع پيشرفته سرمایه داری         

 مارس   8اطالعيه حزب بمناسبت 

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

غرب نيز زنان هنوز از حقوق       
و ایمنی پایين تری نسبت به               

عليرغم .  مردان برخوردارند    
تصویب حقوق برابر در این             
کشورها، دستمزد متوسط زنان     

درصد از        30تا        20حدود    
. دستمزد مردان پایين تر است        

در این کشورها نيز خشونت،          
قتل و تجاوز به زنان ارقام                  

فحشاء اکنون در     .  باالیی دارد  
قرن بيست و یک بصورت                

. برده داری مطلق درآمده است      
زنان بسياری با فریب و زور           
به اسارت باندهای قاچاق انسان     
درآمده و مجبور به تن فروشی        

هر سال تعدادی از این     .  ميشوند
زنان قربانی توسط پليس                     
کشورهای غربی کشف                       

بعضا این زنان با              .  ميشوند
زنجير به تختخواب بسته شده          

این زنان قربانی فقر و              .  اند
 .فالکت نظام سرمایه داری اند

 

زن ستيزی یک ایدئولوژی و           
سيستم عقيدتی و فرهنگی کهن        

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

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

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

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

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

٢۴۵شماره   

 .است
 

درست است که تفاوت حقوق و                   
جایگاه زن و مرد در کشورهای                 
غربی به عریانی کشورهای دیگر           

اما در این کشورها نيز     .  جهان نيست 
اکثریت زنان نه تنها مورد تهدید                
دائم خشونت و تجاوز اند، بلکه در           
عرصه اقتصادی نيز در نا امن                   
ترین بخش اقتصاد به کار اشتغال              

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

در شرایط بحران        .  اشغال ميشود   
اقتصادی نيز ایدئولوژی 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 تشویق شده اند         
در دوران شکوفایی اقتصادی، یا              
نياز به نيروی کار زنان مانند زمان         
جنگ، دولت و آکادميها با طرح                 
تئوری های ارزشی جدید زنان را            
به بيرون آمدن از خانه تشویق کرده        

بحران جاری نيز خارج از این         .  اند
اخيرا یک مخزن    .  قاعده قرار ندارد   

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

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

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

 

اگر زنان، پس از یک قرن مبارزه           
برای آزادی و برابری، هنوز در               
این موقعيت وخيم قرار دارند؛ اگر           
هر سال بيش از یک ميليون زن از           
خشونت جان خود را از دست                      
ميدهند؛ آگر از هر سه زن در دنيا             

یک نفر مورد خشونت پارتنر                
خود قرار ميگيرد؛ اگر زنان با              
نرخ وحشيانه ای در کارخانه ها           
استثمار ميشوند؛ اگر تازیانه های       
مذهب بر پيکره زنان فرود می             
آید و ميکوشد آنها را مطيع و                   
فرمانبردار نگاه دارد؛ اگر اوباش       
سرمایه ميکوشند که با اسيد پاشی        
به زن فعال حقوق کارگری او را         
خاموش سازند و سرمشقی برای         
زنان دیگر قرار دهند؛ اگر                       
ایدئولوگ های دست راستی                    
ميکوشند در شرایط 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 نوین جنسی بازار                 
گرمی پيدا کرده است؛ اینها همه           
بيانگر آنست که نظام سرمایه                 
داری به وجود زن ستيزی و                    

آزادی .  مردساالری نيازمند است    
و برابری کامل زن و مرد در                  
گرو سرنگونی سرمایه 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 این چنين به                         
کمونيسم، به مارکس و منصور            

. حکمت نيازمند نبوده است                     
هيچگاه شرایط این چنين برای              
سرنگونی نظام استثمار و تبعيض      
و خشونت سرمایه 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
 ٢٠١٢فوریه  ٢٩

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


