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 سياوش دانشور

 

 

 مجلس رژيم اسالمى“ انتخابات”
 

نمايش انتخابات مجلس رژيم اسالمى در نوع خود جزو       
بى رونق ترين مضحکه هائى بود که رژيم اسالمى براى 

ه است        ت . کسب مشروعيت فرمال همواره به آن نياز داش
مى                       دي اران ق ن دو آتشه و ي ي ع داف در اين نمايش حتى م

د              کردن ن             .  جمهورى اسالمى شرکت ن ا اي ن ع ن م ه اي ب
ه                          ژى اى ک رات وت کل است اب ر ت ود ب انتخابات ميخى ب

ون                    “  آزادى”  ي وزيس ه در اپ ومت و چ ک ه در ح را چ
د       “  صندوق راى” بورژوائى در  ن ک ي يش از     .  جستجو م ب

ى       الب ق پيش مسجل شد که امر آزادى بدوا از سرنگونى ان
 . و نفى کليت جمهورى اسالمى ميگذرد

 

ات ” مانند هميشه .  اما اين تمام مسئله نبود ه    “  انتخاب ن صح
ود      ى ب ت دهاى            .  کشمکش باندهاى حکوم ان ار جدال ب ب ن اي

ود                  ان ب ات در جري اب خ ت  ،راست حکومتى که پيش از ان
روژه حذف           حرافى       ” قرار بود مقدمات پ ان ان را “  جري

جنگ      ،طرح سوال از احمدى نژاد در مجلس.  فراهم کند
رون مجلس        ي  ،اوباش طرفدار خامنه اى و احمدى نژاد ب

حت و      ابقاى رفسنجانى بعنوان دبير مجمع تشخيص مصل
رد          ،حتى راى دادن خاتمى که دل هوادارانش را ريش ک

د              روسه واحد داللت دارن ر       :  همگى بر يک پ م ب ي تصم
يش از        حذف احمدى نژاد قطعى تر شده و يا شرايط آن ب

 . پيش فراهم شده است
 

ادى آن           ه م اي اما اين جدالها هميشه وجود داشته است و پ
د     خواه ي ان   .  نيروى سومى است که کل اين نظام را نم اي پ

ى     گون دادن به اين معرکه گيرى نيز با عروج جنبش سرن
ژه در        ،امروز .  انقالبى حکومت اسالمى ممکن است وي ب

راى     ،متن اوضاع منطقه و جهان عروج جنبش توده اى ب
ردم در              سرنگونى حکومت اسالمى تنها راه خالصى م

 . *ايران است

 

 ؟"انقالبيون برهنه"نکاتی در نقد جنبش 
 

 ٩صفحه على جوادى                                                                           

  ،يادداشت سر دبير

 

 در باره کنفرانس بين المللى سازمان آزادى زن
تاکيدی دوباره بر لزوم شکل دادن به يک قطب 

 سوم در مقابل تروريسم اسالمی و دولتی
 

 ٧صفحه                                                                               گفتگو با آذر ماجدى

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 به کنگره پنجم حزب حکمتيست

 

 
 گفتگو با رهبری حزب پيرامون قطعنامه

 

 شورای پايه گذاری "
  "سوسياليستی –حکومت کارگری 

 

 ٢آذر ماجدى                                                           صفحه  ،على جوادى

 

 ناسيوناليسم کرد و روز زن
 

 ١٢صفحه داليا علی سعيد                                                   

از احتمال جنگ تا 
 سرنگونی رژيم
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

کدام ملزومات؟      :يک دنيای بهتر    
کدام شرايط؟ ضروريات پايه ای          
طرح اين قطعنامه چيست؟ برخی        

شورای "شايد بپرسند که اصوال           
 –پايه گذاری حکومت کارگری            

چه مقوله ای است؟      "  سوسياليستی
 -مگر يک حکومت کارگری                  

سوسياليستی را ميتوان در خارج         
  کشور پايه گذاری کرد؟

 
واقعيتی که قطعنامه      :علی جوادی 

بر مبنای آن استوار شده اين است         
که جامعه در آستانه تحوالت تعيين      
کننده و سرنوشت سازی قرار                 

سرنوشت رژيم در      .  گرفته است  
تالشهای .  حال رقم خوردن است       

" پايين"و در     "  باال"بسياری در     
برای تعيين تکليف با رژيم                        

جنگ .  اسالمی در جريان است          
ميتواند به يک واقعيت خشن و در         
عين حال تعيين کننده در سرنوشت      

جنبشها و     .  اوضاع تبديل شود         
طبقات اجتماعی آلترناتيوهای خود    
را دارند و برای پيشبرد اهدافشان        

راست جامعه از هم     .  تالش ميکنند 
اکنون برای فردای تحوالت خيز          

کنفرانس پشت      .  برداشته است     
 ،هر جک و جانوری             ،کنفرانس

به     ،رژيم کنونی و رژيم سابقی            
دور هم جمع شده اند و ادعای                   
شکل دادن به آلترناتيو حکومتی            

. برای فردای رژيم اسالمی دارند        
در چنين شرايطی کمونيسم و                  
کارگر و چپ جامعه هم بايد                      

. آلترناتيو خود را داشته باشد                   
. جامعه ما جامعه ای طبقاتی است       

اپوزيسيون رژيم اسالمی جريانی       
نخواهد .  يکدست و همگون نيست     

ما شاهد دو اردوی عظيم       .  هم بود 
چپ و راست در مقابله با رژيم               

کارگر و توده های    .  اسالمی هستيم 
مردم زحمتکش و آزاديخواه                    

 ،آلترناتيو خود را ميخواهند                     
تا کی      ،انتخاب خود را ميخواهند      

بايد مبارزات کارگر و مردم                    
زحمتکش سکوی پرش طبقات              

 

 گفتگو با رهبری حزب پيرامون قطعنامه
 

 "سوسياليستی –شورای پايه گذاری حکومت کارگری "

دارا و بورژوازی جامعه                    
بسوی قدرت سياسی باشند؟ در      
انگليسی ضرب المثل گويايی          

"وجود دارد        کافی کافی        : 
بايد با  .  ديگر بس است     ،"است

قدرت تمام آلترناتيو کارگر و           
کمونيسم را در سطح جامعه              
مطرح کرد و برای آن نيرو               

بايد به يک انتخاب      .  گرد آورد 
و آلترناتيو واقعی کارگری و           

چنين .  چپ در جامعه شکل داد      
آلترناتيوی بايد آلترناتيوی                 

ما گروه فشار      .  حکومتی باشد  
به طبقات ديگر اجتماعی                    

تصرف قدرت سياسی      .  نيستيم
يک حلقه محوری در تالش ما         
برای تحقق آزادی و رهايی               

از اين رو حزب تدوين         .  است
چنين قطعنامه ای را در دستور      

شورای پايه      "قرار داد و                 
 –گذاری حکومت کارگری              

حاصل چنين       "  سوسياليستی
تالشها و پاسخگويی به چنين            

 .مسائل و معضالتی است
 

واقعيت اين است که ما مصميم       
تا نگذاريم اين بار هم حاصل            
جانفشانيها و مبارزات مردم به       
کيسه راست و نيروهای طبقات     

مانند دوره تحوالت     ،استثمارگر
در آن زمان هم توده      .  برود  ۵٧

های مردم برای سرنگونی                
استبداد سلطنتی و بی حقوقی            
سياسی و اجتماعی به ميدان              
آمدند اما نظر به فقدان آلترناتيو      
چپ و کارگری در جامعه و با         
توجه به تالشهای بورژوازی          
غرب در مهندسی افکار                      

جريان کپک        ،عمومی جامعه   
زده و تا مغز استخوان مرتجع         
خمينی را به خورد جامعه                   

ائتالف خمينی و                 .  دادند
بازرگان و ضد انقالب اسالمی      
را به جامعه حقنه کردند تا با              
تمام قوا مشغول سرکوب                    

ما .  خونين تالشهای مردم شوند    

٢۴۶شماره   

مصميم تا نگذاريم اين تاريخ تکرار        
شورای پايه گذاری        "طرح    .  شود

" سوسياليستی  –حکومت کارگری      
 .  اقدامی حياتی در اين راستا است

 
برخی شايد بپرسند که    : "  پرسيده ايد 
شورای پايه گذاری                 "اصوال         

" سوسياليستی  –حکومت کارگری      
به اين مساله     "  چه مقوله ای است؟      

. بايد از جوانب متفاوت پاسخ داد               
آنچه در اين قطعنامه مد نظر است            
در درجه اول گرد آوردن وسيعترين      
نيرو برای شکل دادن به يک                        

يک .  آلترناتيو حکومتی است               
آلترناتيو حکومتی که به لحاظ                      
طبقاتی آلترناتيو کارگر در جامعه            

. در قبال تحوالت جاری است                     
آلترناتيوی که به لحاظ اقتصادی يک  

ما از    .  آلترناتيو سوسياليستی است     
" پايه گذاری "اين تالش تحت عنوان     

و کل اين طرح را            .  نام برده ايم     
شورای پايه گذاری حکومت                     "

نام گذاری  "  سوسياليستی  –کارگری  
نام اين طرح در عين حال       .  کرده ايم 

بطور موجزی بيان ويژگی ها و                
خصوصيت آلترناتيو حکومتی مورد    

 . نظر است
 

آيا ميتوان يک حکومت کارگری              
سوسياليستی را در خارج کشور پايه      
گذاری کرد؟ در پاسخ به اين بخش            
از سئوال شما بايد به تعابير متفاوتی        
که ميتوان از پايه گذاری داشت                  

از نقطه نظر ما تمامی        .  اشاره کرد 
تالشهايی که برای شکل گيری چنين      

تالشی    ،آلترناتيوی صورت ميگيرد    
برای پايه گذاری چنين حکومتی               

قصد ما محدود به ارائه يک          .  است
بلکه اساسا  .  آلترناتيو حکومت نيست  

برای تحقق و پياده کردن چنين                    
اين تالش   .  آلترناتيوی تالش ميکنيم    

را مسلما بايد از جايی و در زمانی            
نميتوان صبر کرد تا           .  آغاز کرد   

رژيم اسالمی سرنگون شود و در             
فردا دير   .  جامعه دست به کار شد         

از همين امروز بايد آغاز               .  است

 .کرد
 

ما در دوره            :يک دنيای بهتر       
اخير شاهد تالشهای ويژه ای                  
توسط جريانات متعدد اپوزيسيون      

. بورژوازی و راست بوديم                     
کنفرانس اوالف پالمه يک نمونه          

کنفرانسهای مشابهی هم      ،آن است 
در آلمان و فرانسه در همين راستا       

شورای "طرح    .  صورت گرفت   
 –پايه گذاری حکومت کارگری           

چه پاسخی به اين        "  سوسياليستی
طرحها است؟ شايد گفته شود که           
چگونه حزب اتحاد کمونيسم                   
کارگری ميتواند چنين تالشی را          
در دستور قرار دهد؟ پاسخ شما             

  چيست؟
 

بقول منصور حکمت     :آذر ماجدی 
نفر از صف               ۵-۴هر وقت          

جريانات بورژوايی دور هم می           
نشينند مساله کسب قدرت را در            

گويی از   .  مقابل خود می گذارند       
کودکی قدرت را به پای آنها                     

لذا تالش برای              .  نوشته اند      
آلترناتيو سازی و سازماندهی                
پروژه های مختلف از جانب                   
جريانات بورژوايی امری کامال         

اينها هر بار   .  قابل پيش بينی است    
که مردم به اعتراض بلند می                   
شوند، بالفاصله يک پروژه ای             

دولت «،   »دولت گذار  «تحت نام     
، »شورای ايرانيان       «،        »موقت

و   »اتاق فکر «،  »کنگره ايرانيان «
قس عليهذا راه می اندازند و حول        

قدرت را حق    .  آن هياهو می کنند     
يکی از     .  مسلم خود می دانند            

داليلی که اين پروژه ها با استقبال        
روبرو نشده است، وجود ما است؛    
ما کمونيست های کارگری که               
حرکتهای اين چنينی را در اولين          

٣صفحه قدم افشاء می     



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

نيت ارتجاعی شان را برمال       .  کنيم
اينها دو سال پيش هم            .  می کنيم  

اقدامات بسياری انجام دادند که              
. همگی با شکست روبرو شد                  

اکنون، دوباره، بدنبال تشديد                    
تحريم اقتصادی توسط دولت های       
غربی و باال گرفتن تهديد جنگی            
توسط تروريسم دولتی، عمليات            
دولت سازی در تبعيد جان تازه ای    

 .گرفته است
 

تفاوت اين بار در اينست که غرب        
بطور جدی تر دارد می کوشد                 
پروژه آلترناتيو سازی را پيش                

پيش از اين بارها کنگره              .  ببرد
آمريکا کوشيد نيروهای ارتجاع            

اسالمی، -در جنبش ملی                             
ناسيوناليسم پرو غرب و                             
ناسيوناليست های قوم پرست را            
گرد هم آورد و هر بار اين تالش            

قبال اين  .  ها سريعا شکست خورد     
بود،   »رژيم چنج «تحرکات نامش    

حاال به آلترناتيو سازی تغيير نام           
همان باليی که      .  پيدا کرده است     

سر عراق آورده اند را می خواهند       
با تغييرات ظاهری در مورد                    

بايد توجه داشت   .  ايران انجام دهند  
که غرب برای ليبی و سوريه نيز          

در .  آلترناتيو سازی کرده است          
ليبی ديديم که چه اتفاقی افتاد، در           
سوريه هم داريم به همان جهت               

همين مرکز     .  حرکت می کنيم         
اوالف پالمه نقش مهمی در ساختن      
آلترناتيو دولتی ارتجاعی برای              

 .سوريه داشته است
 

اما پروژه شان در مورد ايران در         
وسط راه با يک افتضاح سياسی            

هر چه سعی کردند         .  روبرو شد  
مخفيانه و در پشت درهای بسته             
توطئه خود را به پيش برند، موفق        

کمونيست ها و چپ های           .  نشدند
انقالبی اجازه ندادند و نقشه آنها را       

همين .  برمال و رسوا کردند                
واقعيت بما نشان می دهد که                     
جامعه ايران متفاوت است و بايد           

 

 گفتگو با رهبری حزب پيرامون قطعنامه
 

 "سوسياليستی –شورای پايه گذاری حکومت کارگری "

بر همين ويژگی جامعه ايران          
نسبت به عراق، ليبی و سوريه        

 .تکيه و تاکيد کرد
 

ايران از نظر سياسی و                         
جنبشی، جامعه ای بسيار قطبی      

از زمان انقالب          .  تر است     
جنبش       ۵٧شکست خورده            

کمونيستی در ايران بسيار قوی      
جنبش کمونيستی     .  بوده است   

کارگری يک جنبش قوی در            
اپوزيسيون .  جامعه ايران است    

ايرانی در خارج کشور نيز               
. بسيار سياسی و قطبی است            

بسياری از چهره هايی که در           
پروژه آلترناتيو سازی غرب           
شرکت دارند، چهره هايی                  
منفور و دارای پرونده جنايت          

مردم اينها را    .  عليه بشريت اند   
و کمونيست ها آنها    .  می شناسند 

  .را کامال افشاء کرده اند
 

صف آرايی کمونيسم در مقابل        
بورژوازی و چپ در مقابل              
راست در ميان اپوزيسيون                
ايران و درون جامعه ايران               

ما با   .  يک مقوله معرفه است       
چنين پديده ای در مورد عراق،      
بويژه زمان حمله نظامی به               
آن، يا ليبی و سوريه روبرو               

کمونيسم و چپ   .  نبوده و نيستيم  
می توانند و بايد قطب                             
آزاديخواهی و برابری طلبی را     
گرد آورند و در مقابل راست و       

کمونيسم در  .  ارتجاع قرار دهند  
ايران بايد نشان دهد که                          
آلترناتيو قدرتگيری در جامعه        
است و تنها جريانی است که             
می تواند خواستهای پايه ای              
مردم، يعنی آزادی، برابری و         

  .رفاه را تامين و تضمين کند
 

اکنون جامعه ايران در شرايط         
ما .  خطيری قرار دارد                 

کمونيست ها بايد نشان دهيم که       
اجازه نخواهيم داد که                             

٢۴۶شماره   

بورژوازی و ارتجاع يکبار ديگر            
مبارزات مردم و کارگران را تخته          

بايد .  پرش قدرت خود قرار دهند            
نشان دهيم که اوضاع اين بار بسيار        

غرب   ١٣۵٧در سال   .  متفاوت است 
توانست از طريق تشکيل کنفرانس          
گوادولوپ يک آلترناتيو ضد                        
انقالبی، ارتجاعی و پوسيده را به             

کمونيسم از  .  مردم ايران تحميل کند     
آن زمان بسيار رشد کرده و درون            

ما بايد اين    .  جامعه نفوذ بسيار دارد     
 »دموکراتيک«بار کنفرانس های           

غرب را که جانشين همان                              
گوادولوپ هستند بر سر ارتجاع بين      

. خراب کنيم         »وطنی«المللی و          
بهترين راه انجام اين مهم ساختن                
آلترناتيو کمونيستی و چپ برای                

 .گرفتن قدرت سياسی است
 

از اين رو است که حزب اتحاد                    
شورای «کمونيسم کارگری طرح           

 -پايه گذاری حکومت کارگری                  
را تهيه و به جامعه             »سوسياليستی

اين طرح تالشی    .  ارائه نموده است   
برای تخريب آلترناتيو راست و                 

 -استقرار يک حکومت کارگری              
سوسياليستی بر ويرانه های رژيم            

اين دخالت   .  جنايتکار اسالمی است    
دخالت در   .  در قدرت سياسی است      

قدرت سياسی صرفا بمعنای کسب           
قدرت نيست، بمعنای شرکت در                
پروسه کسب قدرت و تغيير توازنه          
قوا بنفع طبقه کارگر و آزاديخواهی         

ارائه .  و برابری طلبی نيز هست            
چنين طرحی و تالش برای                            
گردآوری نيرو برای آن دقيقا در               
جهت تغيير توازن قوا بنفع صف               

. کارگر و مردم زحمتکش است                 
اثبات اين امر است که کمونيسم                  
ديگر نمی خواهد يک جريان حاشيه       

می خواهد در پروسه            .  ای باشد   
کسب قدرت سياسی نقش فعال و                

  .تعيين کننده داشته باشد
 

به اين معنا حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری کامال در جهت برنامه و             

استراتژی خويش حرکت کرده             
است و می کوشد پاسخی اصولی         
و مسئوالنه به تحرکات ارتجاعی        
راست بدهد و جامعه را حول                  
  .چنين طرحی بسيج و متشکل کند

 
اين قطعنامه چه      :يک دنيای بهتر   

حزب و     "تغييراتی در پروژه             
ايجاد ميکند؟ کال     "  قدرت سياسی  

چه رابطه ای ميان اهداف اين                 
حزب و قدرت   "قطعنامه و پروژه    

  است؟" سياسی
 

اين قطعنامه                :علی جوادی        
کوچکترين محدوديت و يا تغييری     

حزب و    "در رابطه با پروژه               
برای حزب ما        "  قدرت سياسی   
چنين قصدی هم        .  ايجاد نميکند   

" حزب و قدرت سياسی        ".  ندارد
مقوله ای در چهارچوب تصرف         

يک مقوله    .  قدرت سياسی است      
کليدی و پايه ای در حزب ما                     

تمام تالشهای ما برای تحقق     .  است
جامعه ای آزاد و برابر و مرفه و           

يک جامعه آزاد                             ،انسانی
کمونيستی به مساله محوری                   

. قدرت سياسی گره خورده است          
ما بدون تصرف قدرت سياسی              
نميتوانيم به اهدافمان دست پيدا              

نميتوانيم به جامعه ای آزاد و . کنيم
بدون .  کمونيستی شکل دهيم             

تصرف قدرت سياسی حزبيت              
کمونيستی معنی پايه ای خود را            

به قول   .  برای ما از دست ميدهد        
" قدرت سياسی  "منصور حکمت      

آن مقوله ای است که ويژگی يک         
. حزب کمونيستی را بيان ميکند           

حزب سياسی بدون تالش برای             
تصرف قدرت سياسی حزب                  

گروه فشار بر احزاب             .  نيست
 .اصلی جامعه است

۴صفحه    



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

اهدافی که اين قطعنامه در مقابل            
ما قرار ميدهد کوچکترين تناقضی      
با اهداف اعالم شده تاکنونی حزب      
و تالشهای ما برای تصرف قدرت      

ما در هر   .  سياسی در جامعه ندارد   
 ،پروسه که به قدرت رسيده باشيم        

هدفمان در پس تصرف قدرت                 
سياسی شکل دادن به يک حکومت      

يک       ،سوسياليستی  –کارگری      
اين .  جمهوری سوسياليستی است     

قطعنامه هم دقيقا همين اهداف را          
تفاوت اينجاست که    .  مد نظر دارد   

اين قطعنامه اساسا به جنبه های             
عمومی چنين مساله ای و                           
پروبلماتيک های سياسی جامعه           
در فردای سرنگونی رژيم اسالمی     
و تصرف قدرت سياسی می                     

در صورتيکه مقوله             .  پردازد
عمدتا "  حزب و قدرت سياسی         "

مقوله ای در چهارچوب تالش                
حزب برای تصرف قدرت سياسی      

به اين اعتبار اين دو مقوله          .  است
نگاه و    .  مکمل يکديگر ميشوند       

تاکيداتشان بر بخشهای متفاوت              
يک مقوله واحد و اجزاء متفاوت          

از اين رو نه تنها اين             .  آن است  
طرح محدوديت و يا محظوراتی           
در پروژه حزب و قدرت سياسی           
ايجاد نميکند بلکه مکمل آن                       

 .ميشود
 

اين قطعنامه          :يک دنيای بهتر        
 ،فراخوانی به احزاب کمونيستی          

انقالبی و راديکال و                          ،چپ
نيروهای آزاديخواه و برابری                

تفاوتها و تشابهات اين     .  طلب است 
اتحاد "طرح با طرحهای از نوع           

... و    "  جبهه چپ   "و يا        "  چپ
  چيست؟

 
بايد توجه داشت که          :آذر ماجدی  

اين طرح بهيچوجه طرحی برای          
ايجاد جبهه چپ نيست؛ طرحی              
برای ايجاد چتری بعنوان اتحاد              

طرحی است برای        .  چپ نيست   
گردآوری تمام نيروهای چپ                  

 

 گفتگو با رهبری حزب پيرامون قطعنامه
 

 ..."سوسياليستی –شورای پايه گذاری حکومت کارگری "
 

انقالبی و کمونيست برای شکل      
دادن به آلترناتيوی برای آينده          

لذا سازمانها، احزاب و      .  ايران
افراد کمونيست و چپ انقالبی         
با حفظ هويت و موجوديت خود      
در چنين طرحی شرکت                      

هيچ جريانی خود    .  خواهند کرد 
را منحل نخواهد کرد؛ اين                  
طرحی برای مستحيل کردن            
جريانات چپ در يک پديده                

  .بزرگتر نيست
 

اين مساله در خود طرح نيز              
ما .  کامال روشن و گويا است         

در پی اتحاد با سازمانهای چپ       
و کمونيست در ميان                               

چنين کاری  .  اپوزيسيون نيستيم 
نه امکانپذير است و نه امری            

اما چپ و کمونيسم          .  مطلوب
انقالبی می توانند بر مبنای                
اصول پايه ای يعنی سرنگونی       
سرمايه داری، لغو کار مزدی         
و مالکيت خصوصی بر وسايل      
توليد، استقرار سوسياليسم و            

. يک نظام شورايی توافق کنند        
. اين بنظر من کامال عملی است     

هيچ مانع برنامه ای يا                            
ايدئولوژيک در مقابل آن قرار        

و بايد کوشيد موانع              .  ندارد
ديگر را بخاطر يک هدف                  
بزرگتر، بخاطر نجات جامعه         
از چنبره ارتجاع، اختناق، فقر        
و فالکت، زن ستيزی و عقب           

 .ماندگی از سر راه برداشت
 

مختصات پايه    :يک دنيای بهتر  
ای و عمومی اين طرح کدامها        
هستند؟ محورهای تمايز و                 
تفاوت اين آلترناتيو حکومتی با      
آلترناتيو حکومتی بورژوازی        

  و راست چيست؟
 

اين طرح دارای      :علی جوادی 
چهارچوب روشن و تعريف             

دارای چند رکن    .  شده ای است   
از يک طرف        .  اساسی است   

٢۴۶شماره   

تعريفی مختصر و موجز از يک               
. حکومت سوسياليستی ارائه ميدهد        

حکومتی که هدفش از فعاليت                      
اقتصادی نه توليد سود برای سرمايه      
بلکه رفع نيازمنديهای متنوع و                   

حکومتی .  گسترده آحاد جامعه است     
که به لحاظ سياسی مبتنی بر گسترده       
ترين آزاديهای سياسی و حقوق                  
مدنی فردی و رفع هر گونه تبعيض         

حکومتی .  و ستم و نابرابری است         
جدايی دين از           ،که سکوالر است      

. دولت يک ويژگی آن است                          
حکومتی که به لحاظ ساختارهای              

متضمن دخالت  .  خود شورايی است   
مستقيم و مستمر توده های مردم در         
سرنوشت سياسی و مقدرات جامعه         

 . برابر و مرفه ،نظامی آزاد. است
 

اين طرح در عين حال دارای                       
بندهايی است که بيانگر فرامينی               
است که بايد فورا و در پس                             
سرنگونی رژيم اسالمی اعالم و               

اعالم نابودی و انحالل       .  اجرا شود  
. کليه دم و دستگاه رژيم اسالمی                

تشکيل دادگاههای علنی برای                     
محاکمه سران رژيم اسالمی و باز            
پس گيری تمامی اموال مصادره               
شده که دوران حکومت اسالمی از          

اعالم آزادی  .  مردم گرفته شده است    
و برابری زن و مرد در جامعه و                

... 
 

و باالخره اين طرح اعالم ميکند که         
ما خواهان سازماندهی نشست                    
شوراهای نمايندگان مردم برای                 
تدوين قوانين اساسی حکومت                     

چرا .  سوسياليستی هستيم   –کارگری  
که از نقطه نظر ما اين تنها ارگانی           
است که دارای مشروعيت الزم                 
برای تدوين قوانينی است که جامعه        
آتی ميتواند و بايد بر مبنای آن                      

در زمينه تمايزات و        .  سازمان يابد  
تفاوتهای ويژه اين طرح با                             
آلترناتيوهای بورژوايی در                           
فرصتهای ديگری بايد بطور مفصل      

 .بحث کرد

چرا نيروهای        :يک دنيای بهتر      
مخاطب اين طرح بايد از اين                  
طرح استقبال کنند؟ تاکيدات حزب     
در اين رابطه کدام است؟ آيا با                

حزبی "توجه به برخی مالحظات       
بهتر نبود که اين          "  سازمانی  –

طرح ابتدائا با اين احزاب و                      
سازمانها مطرح شود؟ مسير راه         

  آتی کدام است؟
 

از اين رو که اين              :آذر ماجدی  
اتخاذ آن     .  طرح راهگشا است        

نيروهای چپ و کمونيست را در          
موقعيت بسيار بهتر و مناسب                 
تری در مصاف با رژيم اسالمی          
و در تقابل با اپوزيسيون راست و        

. ارتجاعی قرار می دهد                             
کمونيسمی که به تحقق آرمانهای         
کمونيستی می انديشد، که عليرغم       
هر نوع اختالف نظر سياسی و             
تئوريک، واژگونی سرمايه داری      
و استقرار سوسياليسم، يعنی ايجاد      
يک جامعه آزاد، برابر و مرفه              
برای همگان را خواهان است،             
قاعدتا نبايد در اساس با چنين                  

 .  طرحی معضلی داشته باشد
 

اين برنامه يک حزب خاص                    
اين طرحی است برای            .  نيست

ساختن يک آلترناتيو چپ در تقابل      
تصور نمی    .  با آلترناتيو راست      

کنم که هيچيک از جريانات                     
کمونيستی و چپ انقالبی، بر                  
اساس برنامه يا ايدئولوژی خويش      
با اين طرح اختالف اساسی داشته       

ما در تهيه اين طرح                   .  باشند
مالحظات اين چنينی را ملحوظ            

لذا بايد کوشيد بر هر           .  کرده ايم  
گونه مالحظات سکتاريستی فائق       

بحث بر سر نيروی اول و             .  آمد
بحث .  دوم ميان جريان چپ نيست    

بر سر نيروی اول و دوم در                     
گستره جامعه و در امر کسب                  

 .قدرت سياسی است
 

در پاسخ به بخش دوم سوال بايد            
بگويم که در عين حاليکه اين                   
طرح خطاب به تمام نيروهای                
کمونيست و چپ انقالبی است،             
مخاطب آن صرفا اين جريانات            

مخاطب ما کل جامعه و           .  نيستند
۵صفحه طبقه کارگر       



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

لذا اين طرح بايد انتشا          .  نيز هست  
علنی يابد و در مقابل جامعه قرار              

بايد کوشيد مردم را حول       .  داده شود 
بايد اين    .  اين آلترناتيو بسيج کرد          

طرح را به يک طرح معرفه برای           
مردم نيز بايد بتوانند    .  مردم بدل کرد  
انتخاب در چنين           .  انتخاب کنند     

. شرايطی ميان چپ و راست است           
يک      ١٣۵٧اگر مردم در سال                  

آلترناتيو چپ داشتند زير بار دسيسه       
اين بار   .  اسالميست ها نمی رفتند        

نبايد بگذاريم که سناريوی مشابه ای       
 .به اجرا درآيد

 
ما بايد اين امر را تسهيل کنيم که                  
مردم در مقابل دو انتخاب چپ و                

باين ترتيب     .  راست قرار گيرند         
بسياری از ترديدها و مالحظات و            

. گيج سری ها کنار زده می شود                
باين ترتيب راست و ارتجاع قادر             
نخواهند بود به آسانی توطئه خود را       

کار قطب     .  به مردم قالب کنند              
تروريست دولتی بسيار پيچيده تر و         

اينها بايد     .  سخت تر خواهد شد             
فعاليت بسياری انجام دهند تا طرح           

. سياه خود را به مردم بياندازند                   
بعالوه، اين طرح مقابله با رژيم                 
اسالمی را نيز برای مردم و طبقه             

از اين   .  کارگر آسانتر خواهد نمود       
رو ما معتقديم که اين طرح می تواند      
 .در اين شرايط بسيار راهگشا باشد

 
ما در جريان تدقيق بيشتر اقداماتی           

. که بايد در دستور بگذاريم هستيم            
اما باعتقاد من تماس با کليه سازمان         
های کمونيست و چپ انقالبی بايد             
در دستور باشد؛ تالش برای                         
سازماندهی يک نشست برای                      
ديالوگ در مورد اين طرح بايد قدم           

بعالوه، ما با تمام قوا           .  بعدی باشد  
اين طرح را تبليغ خواهيم کرد تا                 
مردم در جريان آن قرار گيرند و با           

می .  خطوط اصلی آن آشنا شوند             
کوشيم که پذيرش و انتخاب اين                   

 * .طرح را برای مردم تسهيل کنيم

گفتگو با رهبری حزب پيرامون 
 قطعنامه

 

شورای پايه گذاری حکومت "
 ..."سوسياليستی –کارگری 

٢۴۶شماره   
 

 کارگران مراکز مخابراتی تهران
 !اخراج گسترده در روزهای پايانی سال

 

معاون "    سلطان محمدی "اعالم داشتيم بخشنامه ای به امضای پاسدار  28/10/90در اطالعيه قبلی در مورخ 
اداره مخابرات به کليه مراکز خدماتی و شرکتهای انگل پيمانکاری ارايه دهنده خدمات مخابراتی در سطح                          

حکومت اسالمی سرمايه داران در اين دستور العمل از شرکتهای پيمانکار                    .  شهر تهران ارسال شده است       
خواسته بود تا پايان سال و در جهت کاهش هزينه ها تعداد زيادی از کارگران از کار اخراج و بيکار شوند و                         

 .با افزايش ساعات و حجم کار بيشتر بر شدت فشار و استثمار در حق ديگر کارگران شاغل بکوشند
 

 )موج آسا سابق(کارگران شرکت تجارت تيوا 

در چند روز اخير و بطور همزمان با جايگزينی شرکت انگل پيمانکاری تجارت تيوا با شرکت موج آسا حکم                     
عوامل کارفرما همزمان با اخراجها     .  نفر از کارگران صادر و به مرحله اجرا در آمده است             12اخراج فوری   

ساعت و حجم و ميزان کار کارگران فعال شاغل را به طرز وحشيانه ای افزايش داده اند تا مبادا کار کارگران                   
تا   2کارگران اخراجی که هر يک از          .  اخراجی بر روی زمين بماند و از سودهای سرشار شان کاسته شود                

عالوه بر آنکه از کار و زندگی ساقط شده اند، عيدی و پاداش پايان سال و                            ،دسال سابقه کار نيز دارن        10
سنواتشان نيز باال کشيده شده و در برزخ بالتکليفی و سرگردانی در ميان دو شرکت انگل پيمانکاری و اوباش                   

کارگران اخراجی و بيکار و خانواده هايشان با رنج و          .  سپاه پاسداران در مخابرات تهران به سرقت رفته است    
اندوه ناشی از فقر بيشتر و سرگردانی با جيبهای خالی در حاليکه حتی دستمزدهای ناچيزشان توسط سرمايه                      

در روزهای پايانی سال و همزمان با افزايش سر سام               ،داران و حکومت جانيان اسالمی به تاراج رفته است           
اين قانون جنگل نيست اين قانون وحشيانه       .  آور تورم و گرانی و هزينه های زندگی دستشان به جايی بند نيست      

و ماهيت مشتی سرمايه دار طفيلی و سود جو و حکومت اوباش اسالميشان برعليه خانواده های کارگری در                       
 . آغاز سال جديد است

 

 12تهران هم اکنون با        5در بخش منطقه     )  موج آسا سابق  (شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی تجارت تيوا         
 300سال و دستمزدهای       10تا    2نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه با سوابق کاری                

صبح تا شب و اضافه کاری اجباری حتی در تعطيالت ارايه دهنده خدمات                8هزار تومانی و ساعت کاری از       
 .تهران ميباشد 5مخابراتی در منطقه 

 

 مرکز مخابرات کاشانی 

. نفر از کارگران مرکز مخابرات خيابان کاشانی تهران از کار اخراج شده اند                              12در چند روز گذشته          
هم اکنون در مرکز      .  کارگران اخراجی مبالغ عيدی و پاداش پايان سال و سنوات را نيز دريافت ننموده اند                       

هزار   300نفر کارگر فعال شاغل با قراردادهای موقت و سفيد امضا و دستمزدهای                        11مخابرات کاشانی    
عوامل .  تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری و مجانی در همه تعطيالت مشغول به کارند                           

کارفرما با تهديد و ارعاب و سرکوب ساعات کاری کارگران را بشدت افرايش داده و با گستاخی به کارگران                     
اولتيماتوم داده اند يا بايستی کار کارگران اخراجی را نيز انجام دهند و يا اخراج و بيکاری در انتظار آنها                                

 .خواهد بود

 

 )پونک(مرکز مخابراتی پيام نور 

. نفر از کارگران مرکز مخابراتی پيام نور از کار اخراج شده اند                      20تا امروز بيست و چهارم اسفند ماه              
عوامل کارفرما  .  کارگران اخراجی در اين مرکز عيدی و پاداش پايان سال و سنوات را نيز دريافت نکرده اند                 

به جای پرداخت حق و حقوق کارگران با اخراج با تهديد و ايجاد فضای رعب و وحشت از طريق افزايش                              
در حال حاضر در    .  ساعت کار، کار کارگران اخراجی را هم  به ديگر کارگران فعال شاغل تحميل نموده اند                   

 300نفر کارگر با قراردادهای موقت سفيد امضا و دستمزدهای            22مرکز مخابرات پيام نور در منطقه پونک        
 .هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب در تحت شرايط استثمار وحشيانه مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٢۴ – ٢٠١٢مارس  ١۴
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بنا به دعوت حزب کمونيست کارگرى      
هيئتى از جانب حزب          ،حکمتيست  –

اتحاد کمونيسم کارگرى متشکل از             
آذر ماجدى و کريم        ،سياوش دانشور 

نورى در کنگره پنجم حزب                               
پيام حزب   .  حکمتيست شرکت کردند     

توسط آذر ماجدى در کنگره قرائت             
 . شد

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 به کنگره پنجم حزب حکمتيست

 

 !رفقا

را به شما            ۵برگزاری کنگره        
اين کنگره در       .  يمئتبريک ميگو   

سرنوشت حزب حکمتيست جايگاه     
جدالی  که شما          .  ويژه ای دارد      

درون حزب تان با جناحی از                   
رهبری حزب که بحق نام                           
کودتاچی برازنده آنها است، به              
پيش برديد، نه تنها برای خود                  
شما، بلکه می تواند برای جنبش            
کمونيسم کارگری نيز حائز اهميت     

 .بسيار باشد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با           
عالقه و دقت اين جدال را دنبال              
کرده است و نظر خويش را نيز             
طی اطالعيه ها و در نوشته هايی         
از رهبری حزب اعالم نموده                  

ما گفته ايم که هر حرکتی            .  است
که با هدف حاشيه ای کردن                       
خطوط و سياست های راست و              
غير کمونيستی کارگری باشد، هر      
حرکتی که هدفش برافراشتن پرچم     
کمونيسم کارگری منصور حکمت      
در جامعه باشد، با حمايت و دفاع          

حزب ما دقيقا با    .  ما روبرو ميشود  
هدف به اهتزاز درآوردن پرچم             
کمونيسم کارگری منصور حکمت      

سال پيش پايه گذاری           ۵بيش از     
حزب ما با هدف تقويت و               .  شد

تحکيم کمونيسم کارگری منصور        

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 به کنگره پنجم حزب حکمتيست

حکمت و حاشيه ای کردن                  
سياست های راست و                            

 . شدپوپوليستی تشکيل 

 

عبور از منصور حکمت                    
سياستی است که توسط                         
گرايشهاى غير کمونيستى                 

جای .  کارگرى دنبال شده است     
بسی خوشحالی است که شاهديم     
صفی از کمونيست ها در                    
حزب حکمتيست در مقابل اين        

. سياست راست قد برافراشتند        
بويژه که در ميان آنها تعدادی          
از کمونيست های قديمی وجود       
دارند که از تشکيل حزب                    
کمونيست ايران همسنگر                   

 . منصور حکمت بوده اند

 

اين کامال روشن است که                    
پيروزی طبقه کارگر، انقالب         
کارگری و استقرار جمهوری         
سوسياليستی در شرايط حاضر      
فقط و فقط با اتکاء به کمونيسم         
مارکس و حکمت امکانپذير             

ما هميشه بر اين حقيقت        .  است
پای فشرده ايم و به سهم خود             
کوشيده ايم تا هر گونه شائبه              

. ای را در اين جهت بزدائيم              
مارکس و حکمت همواره با              
سالح نقد کوبنده راه خويش را        
گشوده اند و سياست های خود         

بايد اين    .  را تثبيت کرده اند          
سالح نقد را محکم عليه تمام             
موانعی که ارتجاع در مقابل             
مبارزات مردم و طبقه کارگر         
برای رهايی قرار می دهند،             

بديهی است که در         .  قرار داد  
تقابل کمونيسم کارگری با                  
گرايشات و جنبشهای اصلی             
بورژوائی، نقد کمونيسم                      
غيرکارگری و بورژوايی يک       
وظيفه تعطيل ناپذير هر جريان      

٢۴۶شماره   

ما .  حقيقتا انقالبی و کمونيست است      
خوشنوديم که سياست های راست و        
سنتهای ضد حزبی در حزب شما              
مورد نقد قرار گرفته و شکست                   

بايد اين نقد را تا به            .  خورده است  
نقد عميق و کوبنده    .  انتها به پيش برد   

و حاشيه ای کردن اين سياست ها              
در حزب حکمتيست الزمه پيشروی      

 .کمونيسم کارگری است

 

ما با عالقه وافر اين روند را دنبال            
کرديم و انتظار داريم تمايزات و                
تفاوتهائی که بين ديدگاههای راست        
و کمونيسم کارگری وجود دارد به           
روشنی تبيين و مبنای پراتيک حزب   

پيروزی .  حکمتيست قرار گيرد           
کمونيسم کارگری منصور حکمت          
بر خط راست درون حزب                             

حکمتيست ميتواند تخته پرشی              
برای پيشروی کمونيسم کارگری        
منصور حکمت در جنبش طبقه            
کارگر و جامعه ايران برای                     
دستيابی به قدرت سياسی و به                
اهتزاز درآوردن پرچم حکومت          

 . کارگری باشد

 

برايتان کنگره ای پر بار، با                     
سياستهای قاطع کمونيستی                      
 . کارگری و پيروزی آرزو ميکنيم

 

 زنده باد کمونيسم کارگرى

 زنده باد منصور حکمت 

 

  2012مارس  10

 

 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی 
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 
امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت 

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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چهارمين         :يک دنياى بهتر               
کنفرانس بين المللى سازمان                     
آزادى زن در گوتنبرگ سوئد                  

تم کنفرانس چه بود و      .  برگزار شد 
بر چه اساسى تعيين شده بود؟ آيا            

  کنفرانس به اهدافش رسيد؟
 

تم کنفرانس خيزش         :آذر ماجدی  
توده ای در خاورميانه و شمال                
آفريقا، عروج اسالم سياسی؟ و              

اين تم اکنون      .  موقعيت زنان بود     
يکی از مبرمترين و مهمترين                 
مسائل پيشاروی جنبش بين المللی        

بيش از يکسال     .  آزادی زن است    
از خيزش توده ای در اين منطقه            

مردم کل منطقه به            .  می گذرد   
ميدان آمده اند و برای آزادی،                  

. برابری و رفاه مبارزه ميکنند               
وجود يک استبداد خشن، فقر و               
فالکت، بيحقوقی و سرکوب مردم       
که در شرايط بحران جهانی                      
سرمايه داری ابعادی وسيعتر                 
بخود گرفته است خشم مردم را              

مردم با يک نه      .  لبريز کرده است   
بزرگ به کليت اين نظام های                  
سرکوب و استثمار به خيابان ها             

 .آمده اند
 

اما مساله اينجاست که عليرغم                
موفقيت مردم در سرنگونی چهار        
ديکتاتور، شرايط بطور اساسی            

در تونس و     .  تغييری نکرده است    
مصر همان رژيم ها با يک سر               
ديگر به حيات خود ادامه می دهند        
و در ليبی با حمايت و دخالت ناتو          
يک رژيم مشابه را سر کار آورده        

در يمن نيز که معاون بجای           .  اند
ارتجاع داخلی  .  رئيس نشسته است  

با کمک تروريسم دولتی به                       
سرکردگی آمريکا می کوشد با               
همين تغييرات ظاهری و ناچيز             

. مردم را به خانه ها بازگرداند               
مردم اما اگر نه با همان جوش و             

 

 آزادى زندر باره کنفرانس بين المللى سازمان 
تاکيدی دوباره بر لزوم شکل دادن به يک قطب سوم در 

 مقابل تروريسم اسالمی و دولتی
 

 گفتگو با آذر ماجدى

خروش اوليه، به مبارزات خود     
ادامه می دهند، بويژه در                     

بعالوه، جريانات           .  مصر
اسالمی که همواره در حکومت     
نقش داشته اند، اکنون نقش                 

. وسيعتری پيدا کرده اند                      
تروريسم دولتی با اسالميست          

. ها به يک سازش رسيده است        
اکنون تالش ميشود که                          
اسالميست ها را بعنوان                       
اسالميست های معتدل، طبق           
الگوی ترکيه به مردم منطقه             

 .قالب کنند
 

زنان در تمام اين تحرکات نقش      
مهمی ايفاء کرده اند و خواهان        

اما .  رفع بيحقوقی خويش هستند   
حال و آينده در اين جوامع                   
بسيار نگران کننده و اسفناک           

در حال حاضر                   .  است
اسالميست ها در مصر و ليبی        
محدوديت های بسيار بيشتری        
را به زنان فی الحال بيحقوق             
تحميل کرده اند و اين                              
محدوديت ها در حال گسترش         

جنبش آزادی زن از اين       .  است
. شرايط بسيار نگران است               
. مورد ايران بياد همه هست             

چگونه يک انقالب برای                     
آزادی، رفاه و عدالت و عليه            

انقالب «تبعيض را به يک                 
بدل کردند و کوشيدند      »اسالمی

که زنان را به گوشه خانه ها              
از اين رو است که            .  بفرستند

تالشهای مختلفی برای مقاله با        
تبعيضات کنونی در حال انجام       

 . است
 

با توجه به اين شرايط، کامال             
طبيعی بود که سازمان آزادی          
زن که يک تمرکز اصلی آن             
عليه اسالم سياسی و کسب                 
آزادی و برابری برای زنان در      

٢۴۶شماره   

ايران و منطقه است، به اين مساله             
انتخاب اين تم بنظر کامال        .  بپردازد

بديهی می رسيد و با استقبال زياد               
فعالين جنبش آزادی زن در سطح              

بويژه ابتکار     .  جهانی روبرو شد        
فمينستی اروپا که ما با آنها چند                    
سالی است فعاليت های مشترک                
. انجام ميدهيم، از اين تم استقبال کرد

تعدادی از سخنرانان کنفرانس،                  
منجمله خود من، با اين سازمان                  

رئيس اين   .  همکاری نزديک داريم    
سازمان، ليلين هالس فرنچ که بعلت         
شرکت در يک ورک شاپ در                     
قاهره برای فعالين حقوق زن                       
نتوانست در کنفرانس ما شرکت                
کند، از طرف اين کارگاه برای ما             

ترجمه فارسی اين پيام    . (پيام فرستاد 
در نشريه برای يک دنيای بهتر                  

 )هفته پيش منتشر شد
 

کنفرانس بنظر من بسيار موفقيت              
آيا کنفرانس به اهدافش         .  آميز بود  

رسيد؟ اين يک سوال بسيار بازی             
بنظر من به اهدافی که در               .  است

. خود کنفرانس پی می گرفت، بله             
اما موفقيت اهداف آنرا فعاليت های         
آتی ما و تماس و ارتباط نزديکتر با          

 . سخنرانان تعيين می کند
 

برنامه کنفرانس        :يک دنياى بهتر      
چه بود؟ سخنرانان چه کسانى                      

 بودند؟
 

خوش آمدگويی و               :آذر ماجدى     
سخنرانی افتتاحيه، سخنرانی ها،              
خواندن پيام های رسيده که                             
بخصوص پيام نوال السعداوی که             
داستان کوتاهی بود از زندگی يک           
زن جوان زحمتکش که نوال با او             
در ميدان التحرير آشنا شده بود،                 
بسيار توجه شرکت کنندگان را                   

يک تئاتر و اساليد شو         .  برانگيخت
از خيزش توده ای اخير در منطقه و        

و نقش      ٢٠٠٩از ايران در سال         
زنان در آنها با استقبال بسيار                  

در پايان پرسش و          .  روبرو شد   
در پايان من      .  پاسخ انجام گرفت     

سخنان کوتاهی بعنوان قطعنامه           
کنفرانس اعالم کردم و تائيد                     
شرکت کنندگان را در حمايت از          
مبارزات آزاديخواهانه مردم                 
منطقه، جنبش آزادی زن و                       
همچنين مقابله با تهديد نظامی                
عليه ايران و مقابله با رژيم                       

سپس با  .  اسالمی را خواهان شدم     
ارائه يک شاخ گل سرخ به                        
سخنرانان و کسانی که با فعاليت           
بيدريغ خود برگزاری اين                         
کنفرانس را امکانپذير کردند،                

  .کنفرانس پايان يافت
 

سخنرانان زير به کنفرانس دعوت      
هما ارجمند، سواد بابا     :  شده بودند 

آيسا از الجزاير که اکنون ساکن            
فرانسه است، نسرين رمضانعلی،      
نينا سانکاری از لهستان، پروين          
کابلی، کريم عامر و عليا مگدا               
المهدی از مصر، شهال نوری،             
ماريا هاگبری از سوئد، ليلين                  
هالس فرنج از فرانسه، ربکا                   

. هيبرنت از سوئد و خود من بودند  
مريم کوشا نيز مدراتور کنفرانس       

 .بود
 

سخنرانان در        :يک دنياى بهتر      
باره تم کنفرانس بر چه نکات                  

  اساسى تاکيد کردند؟
 

نکات متعددی مطرح     :آذر ماجدى 
سخنرانی سواد بابا آيسا و             .  شد

خود من بر مساله آلترناتيو سازی        
برای منطقه توسط دولتهای غربی     
و بسته بندی اسالميست ها در                

٨صفحه زرورق   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

متمرکز شده بود،      »اسالم معتدل «
که هر يک به وجوهی از اين                    

وضعيت عراق،   .  مساله پرداختيم  
قتل ناموسی، نسبيت فرهنگی در          
جامعه سوئد، تاريخچه اخوان                 
المسلمين، لزوم اتحاد سازمان های     
حقوق زن برخی نکات ديگری              

عليا .  بود که به آنها اشاره شد                
درباره وضعيت اسفناک و تحت           
ستم زنان و دختران جوان در                   

کريم عامر که   .  مصر صحبت کرد  
بعلت مشکل ويزا نتوانسته بود به         
کنفرانس بيايد، سخنرانی خود را          
برای ما ارسال کرده بود و در آن          
حقايق تلخی را در مورد وضعيت        
زنان در شرايط حاضر در جامعه        

 .مصر طرح کرده بود
 

ارزيابى شما از      :يک دنياى بهتر   
کنفرانس چيست؟ بعد از کنفرانس        
چه مسائل محورى اى را در                    

  دستور داريد؟
 

بنظر من کنفرانس           :آذر ماجدى   
. بسيار موفق و پر محتوا بود                   

نزديکی فکری سخنرانان با                     
يکديگر يک نکته جالب توجه                 

با وجود اينکه کليه           .  ديگر بود   
سخنرانان از قدرتگيری بيشتر              
اسالميست ها هراسان و نگران             
بودند، هيچيک از رژيم سابق                 

شايد طرح اين       .  دفاع نمی کرد      
. نکته در اينجا عجيب بنظر رسد          

اما بايد توجه داشت که در جنبش           
حقوق زن يک گرايش راست                  
موجود است که در بحبوحه                      
خيزش مردم، باسم دفاع از حقوق        
زن، به دفاع از رژيم های حاکم              
بلند شده بود؛ فعالينی که عمال در          
تقابل با تروريسم اسالمی در کمپ       

. تروريسم دولتی قرار می گيرند          
سال پيش من در يک کنفرانس                
اينترنتی به زبان انگليسی شرکت        
داشتم که عموم سخنرانان از اين           

بنظر من موضع          .  کمپ بودند    
سخنرانان کنفرانس سازمان آزادی    

 آزادى زندر باره کنفرانس بين المللى سازمان 
تاکيدی دوباره بر لزوم شکل دادن به يک قطب سوم در مقابل 

 ...تروريسم اسالمی و دولتی 
زن مقابله با هر دو قطب                      

نقد و افشای هر      .  تروريسم بود 
دو قطب را در دستور خويش           

 .گذاشته اند
 

سازمان آزادی زن در سالهای        
اخير، از زمان تاسيس، کوشيده     
است که اين دو قطب را افشاء          
کند و برای بسيج يک قطب                

جای .  سوم فعاليت نمايد               
خوشحالی است که فعالينی که         
در کنفرانس سازمان آزادی زن     
شرکت داشتند، عليرغم تجربه       
ها و سوابق متفاوت، در اين              

. امر با يکديگر توافق داشتند           
اغراق نيست اگر بگوييم که ما        
در اين جهت نقش مهمی ايفاء           

 .کرده ايم
 

يکى از            :يک دنياى بهتر          
مهمانان امسال عليا مگدا                    

عليا چه گفت و چه    . المهدى بود
پيامى از نسل جديد در                           
خاورميانه و مشخصا مصر             

  داشت؟
 

عليا يک دختر            :آذر ماجدى   
برای خود   .  جوان خجول است    

من جای تعجب بسيار داشت که      
چنين دختر خجولی دست به              
چنين اقدام شجاعانه ای زده               

تنها توضيحی که می           .  است
توانستم برای اين کنتراست               
بيابم، وجود ستمکشی بسيار             
خفقان آور و عميق زن در                  
مصر و همچنين شرايط هيجان      

. انگيز اعتراض توده ای است       
در چنين شرايطی انسان                      
شجاعت و اعتماد به نفس                    
بسياری کسب می کند؛                         
روانشناسی توده ای و                           
اجتماعی تاثيرات مهمی بر               
روانشناسی فردی می گذارد؛          
عصيان و شورش بهترين                  
توصيف برای حرکت عليا                

 .است

٢۴۶شماره   

عليا با صدايی يواش و لرزان                      
او به وجود يک       .  صحبت می کرد    

تبعيض وسيع و عميق نسبت به                   
اين .  زنان در مصر سخن می گفت         

واقعيت که چگونه از روز نخست            
زندگی دختران را از پسران متمايز        
می کنند و پسران را در همه                          
عرصه ها بر دختران ارجحيت می         

برای ما اينها مسائلی عجيب         .  دهند
اما می توان گفت که وجود              .  نبود

يک جنبش وسيع و توده ای آزادی            
زن در ايران بسياری از اين پندارها       
و پراتيک های مردساالرانه را به            

در مصر چنين   .  مصاف طلبيده است  
اما .  جنبش توده ای وجود ندارد              

بنظر می رسد که در حال شکل                   
 .گيری است

 
پيام سازمان آزادى     :يک دنياى بهتر  

زن به جنبش آزادى زن در ايران و          
منطقه در اوضاع متحول کنونى                
چيست؟ براى تشکل و بميدان آمدن         
جنبش زنان چه بايد کرد؟ در سطح           
بين المللى چه اهدافى را دنبال                      

 ميکنيد؟  
 

امر ايجاد تشکالت توده      :آذر ماجدى 
ای در اين شرايط در منطقه يک                 

در شرايط  .  امر حياتی و عاجل است    
حاضر اين مهمترين و ساده ترين              

سالح مقابله با ارتجاع حاکم و                
بهترين راه مقابله با سرکوب                   

جنبش حقوق زن نيز      .  خشن است 
بايد به ايجاد چنين تشکالتی دست        

بايد کوشيد که خواستهای            .  زند
زنان را به خواستهای فراگير بدل       

بايد يک جنبش اجتماعی            .  کرد
. وسيع آزادی زن را سازمان داد          

  .اين کامال عملی است
 

سازمان آزادی زن می کوشد تا با        
فعالين جنبش حقوق زن در منطقه       

. تماس نزديک تری برقرار کند           
خواهد کوشيد که طی اين تماس             
ها تجارب جنبش آزادی زن در             

فی .  ايران را به آنها منتقل کند             
الحال سازمان آزادی زن برای             
بخشی از جنبش حقوق زن در                
مصر، تونس، اردن، لبنان،                     
فلسطين و سوريه جريانی شناخته       

ما با فعالينی در اين           .  شده است  
سازمان .  کشورها در تماس هستيم   
در   ٢٠١٠آزادی زن در دسامبر        

يک کنفرانس برای حقوق زن و           
سکوالريسم در قاهره شرکت                

عليا و کريم طی همان                  .  کرد
کنفرانس با سازمان آزادی زن و          

خود من    .  ادبيات آن آشنا شدند          
عالوه بر دعوت به اين کنفرانس،       

، به کنفرانسی در    ٢٠١٠در اکتبر   
بيروت دعوت شده بودم که                      
متاسفانه بعلت مشکالت در                     

راه .  هيچيک نتوانستم شرکت کنم     
دراز و پر نشيب و فرازی در                  

اما آماده ايم که با             .  پيش داريم   
  .قاطعيت در اين راه قدم بگذاريم

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

نقد کمونيستی آذر ماجدی به                     
با "  انقالبيون برهنه      "سياست       

واکنشهای هيستريک و عصبی             
اين .  مدافعين اين حرکت مواجه شد

. واکنشها قابل پيش بينی بود                     
جريانی که با مبانی کمونيسم                    
کارگری وداع کرده است ناچار            
است در هر چرخش خود به                      
راست اينچنين برافروخته و کاله         
مخملی در قبال نقد کمونيستی به            

در اين   .  پاسخ دهد  "  کمپين"اين   
نوشته به نکاتی ديگر پيرامون اين       
طرح و تمايز آن با سياستهای يک        
حزب علی الظاهر مدعی کمونيسم      

 . می پردازم
  

 کدام جنبش انقالبی؟
به حرکت برهنه    "  انقالبی"اطالق  

شدن برخی از اعضای دفتر                     
سياسی و کادرهای حزب سابقا              

بهيچ وجه    "  کمونيست کارگری   "
قائم به ذات به اين حرکت خصلتی        

مترقی و يا پيشرو           ،آزاديخواهانه
چرا که انقالبی گری را          .  نميدهد

اصوال نميتوان مستقل از مضمون      
و ماهيت طبقاتی و اجتماعی آن              

منصور .  مورد قضاوت قرار داد      
کارگران "حکمت در جزوه کوتاه       

بيانات بسيار گويايی در    "  و انقالب 
 .اين زمينه دارد

 
طبقات مختلف و گرايشات                     "

سياسى و اجتماعى مختلف                        
را به معانى بسيار                "  انقالب"

دنياى ما    .  متفاوتى بکار ميبرند       
و همه نوع       "  انقالب"همه نوع       

. اى بخود ديده است                "انقالبى"
تقريبا هر کس و هر جريانى که              
ميخواهد وضع موجود در جامعه         
را بشيوه اى ناگهانى و بطور                   
غيرمسالمت آميز تغيير بدهد از             
انقالب حرف ميزند و خودش را           

خيلى از اين            .  انقالبى مينامد     
انقالبات چيزى بيشتر از ارتجاع          

انقالب "نمونه      .  صرف نيستند     
زنده و حى و حاضر             "  اسالمى

 

 ؟"انقالبيون برهنه"نکاتی در نقد جنبش 
 

 على جوادى

عقب مانده  .  جلوى چشم ماست   
ترين خرافات و مشقت بارترين     
اوضاع را انقالب نام گذاشته            

مرتجع ترين و کثيف ترين      .  اند
عناصر نام انقالبى برخود                 

کارگر کمونيست      .  نهاده اند     
پيگيرترين دشمن چنين                        
انقالبات و انقالبيون دروغينى       

 .است
 

برخى ديگر از انقالبات چيزى       
فراتر از اصالحات محدود در        

خالصى .  وضع موجود نيستند    
از استبداد، کسب استقالل                   
اقتصادى، برنامه ريزى و                 
بهبود سطح توليد، توزيع به              

ثروت "  عادالنه تر  "اصطالح   
و غيره مضمون اصلى                        
بسيارى از تحوالتى بوده است        
که در کشورهاى مختلف تحت        
عنوان انقالب صورت گرفته          

در همه اين موارد بنياد         .  است
مناسبات موجود در جامعه و            
کل نظامى که مايه مشقات و              
محروميت هاى توده مردم                 
کارگر و زحمتکش را تشکيل          
ميدهد دست نخورده باقى مانده       

دو دهه قبل شاهد                   .  است
انقالبات متعدد اينچنينى در               
کشورهاى تحت سلطه بوده               

امروز وقتى به اين               .  است
کشورهاى انقالب کرده نگاه            
ميکنيم ديگر حتى نشانى از               
همان تحوالت محدود ناشى از        
انقالب هم باقى نمانده است و            
منطق نظام سرمايه دارى بار          
ديگر اين واقعيت را آشکار               
کرده است که مادام که اساس            
سرمايه و سرمايه دارى                       
پابرجاست نصيب توده کارگر       
و زحمتکش جز فقر و بى                    
حقوقى سياسى و اجتماعى                 

 .نخواهد بود
 

خاصيت مشترک همه اين                  
انقالبات دروغين و نيم بند اين         

٢۴۶شماره   

است که تماما تحت تاثير اهداف و             
مقاصد بخش هائى از خود طبقات             
حاکمه قرار داشته اند و رهبرى                 
سياسى و عملى آنها بدست همين                

کارگران همواره   .  اقشار بوده است    
بعنوان نيروى ذخيره و کمکى به               
ميدان کشيده شده اند، جنگيده اند و            
فداکارى هاى بى نظير از خود نشان       

اما حاصل کار جز دست          .  داده اند  
بدست شدن قدرت در درون خود               
طبقه سرمايه دار و جز پيدايش                    
شکل هاى جديدى براى اداره نظام           

در .  استثمارگر موجود نبوده است        
بسيارى موارد اولين کسانى که                  
مورد تعرض بخش هاى تازه                       
بقدرت رسيده طبقه حاکمه قرار                 
گرفته اند خود کارگران بوده اند و            
انقالب خود به دستاويز جديدى                   
براى سرکوب جنبش کارگرى تبديل      

 .شده است
 

بنابراين وقتى کارگر از انقالب                  
صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه         

. چيز ميخواهد و چه چيز نميخواهد         
ما خواهان انقالب کارگرى عليه کل       
سيستم سرمايه دارى و کل قدرت              

ما .  طبقه سرمايه دارى هستيم                
خواهان انقالب کمونيستى هستيم که       
جامعه موجود را از بنياد دگرگون            

 ".ميکند
 

و در اينجا بايد صد بار تاکيد کرد               
هر آنچه که منصور حکمت در                   

" انقالبيون"و   "  انقالبات"تقابلش با     
کاذب و غير کمونيستی بيان داشته           
است تماما و نعل به نعل در اين                   

هم صادق  "  انقالبيون برهنه "  ،مورد
عده ای تقويمی از عکسهای         .  است

برهنه رهبری و کادرهای حزبشان        
منتشر کرده اند و در ويدئويی که               
بهمراه آن در بازار بفروش                           
ميرسانند نکاتی در حق شان در                  
برهنگی و کنترل خود بر بدنشان              

و اين اقدامات را      .  اظهار داشته اند   
نام گذاری  "  جنبش انقالبيون برهنه  "

اين جست و    !  ديدنی است .  کرده اند 

خيزهای مديا پسند بهيچوجه اين           
حرکت را در قالب تالشهای يک          
جنبش کمونيستی برای آزادی و           
برابری زن و مرد در جامعه                   

برهنه شدن در خود     .  قرار نميدهد 
يک ارزش مترقی و آزاديخواهانه     

تالش کمونيسم در مبارزه      .  نيست
با رفع تبعيض و ستم بر زن                      
تالشی همه جانبه و ريشه ای                   

سياسی و اجتماعی و                 .  است
 .حقوقی است

  
برای نابودی قاطع نابرابری زن         
و مرد در جامعه بايد نظام سرمايه       
داری و در ايران حکومت کثيف          
اسالمی را که خش ترين اشکال            
ستم بر زن است را در هم                           

حتی اگر از   .  شکست و نابود کرد    
اين جريان کاذب کمونيستی                     
بپذيريم که اين پروژه ای                            

است بالفاصله بايد           "  انقالبی"
کدام طبقه؟       "  انقالبی"پرسيد       

کدام جنبش اجتماعی و      "  انقالبی"
با کدام اهداف    "  انقالبی"انقالبی؟  

و سياستهايی؟ ترديدی نيست که           
پاسخ هر چه باشد نميتواند جنبش         
انقالبی کمونيستی و کارگری مد          

 ! نميتواند باشد ،نظر باشد
 

 چرا انقالبی؟
مدافعين هيستريک اين پروژه               
ادعا ميکنند که اين حرکت يک              

و از قرار     .  است"  اقدام انقالبی  "
برهنگی آن ويژگی ای است که             
بايد به اين پروژه خصلت                          

در اين رابطه بايد    .  بدهد"  انقالبی"
. به نکاتی بديهی اشاره کرد                     

معموال هر جريان انقالبی مستقل        
از اينکه انقالبی گری اش به کدام         
طبقه و اهداف اجتماعی تعلق                 

انقالبی گری اش را          ،داشته باشد  
١٠صفحه از اهداف و         



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

سياستها و پراتيک سياسی اش                
اما اين جريان   .  نتيجه گيری ميکند  

اين "  انقالبيگری"غير کمونيستی     
پروژه را از سياستهايشان در                  

نتيجه نگرفته    "  جنبش برهنگان   "
خودشان اذعان ميکنند که              .  اند

تمام ويژگی اين پروژه در                          
برهنگی شان است و نه در                        

 -حرفهای نيم پز و ليبرال                           
از قرار ما فعالين      .  فمينيستی شان 

کمونيست کارگری بايد از اين                
جريان هيستريک بپذيريم که                   

در خود اقدامی انقالبی    "  برهنگی"
"است جنبشی "  جنبش برهنگی   . 

ايجاد تقويمی از         .  انقالبی است   
و "  انقالبی"زنان برهنه اقدامی          

فروش آن در بازار کاالها اقدامی         
و هيچکدام از    .  تر است "  انقالبی"

" جنبش انقالبيون برهنه      "فعالين    
ظاهرا الزم نمی بينند که به خود            
زحمت دهند و در دفاع از اهداف          

چهار کلمه      "  جنبش برهنگی     "
حرف معقول و دندانگير غير از           

 .فحاشی و لجن پراکنی بزنند
 

اما برهنگی در خود هيچ سياستی         
نه بد است نه          .  را حمل نميکند      

نه زشت است نه زيبا      .  خوب است 
بخشی از جنبش خالصی          .  است

فرهنگی و قيد و بندهای طبقاتی و         
يک صفت        .  اجتماعی نيست       

مشخصه و بيان کننده جوهر                     
فعاليتهای انسانهای نيست که                   
خواهان زير و رو کردن مناسبات        
نابرابر و ضد انسانی سرمايه                  

. داری حاکم بر جامعه هستند                   
تالشی نيست که در امتداد و                      
گسترش خود به يک نرم اجتماعی       
مدرن و آزاديخواهانه در جامعه            
تبديل شود و جامعه به آن متقاعد            

" برهنه"شود که از اين پس بايد             
در جامعه و محل کار و زندگی               

به همين اعتبار هم            .  ظاهر شد   
بخشی از خواستها و اهداف اعالم        
شده جنبش آزادی و برابری زن و        

تاکنون هيچ  .  مرد در جامعه نيست    

 

 نکاتی در نقد جنبش 
 " ...انقالبيون برهنه"

جنبشی برابری طلبانه و                      
آزاديخواهانه ای برهنگی را            
بعنوان يکی از مطالبات خود           
در آزادی و برابری زن و مرد        

. در جامعه مطرح نکرده است       
اين .  علت آن هم روشن است         

اقدامی نيست که بتوان مناسبات     
جامعه آزاد و برابر را بر                    
مبنای آن سازمان داد و استوار       

 .کرد
  

" جنبش برهنگی         "بعالوه          
جنبشی در خود عليه تبعيض            

در خود عليه        .  جنسی نيست   
نابرابری زن و مرد در جامعه        

هر .  عليه پوشش است     .  نيست
چه پوشش کثيف    .  نوع پوششی 

مذهبی و اسالمی و چه پوششی      
که انسانهای آزاد برای خود              

به همين     .  انتخاب کرده اند         
" جنبش برهنگی         "اعتبار          

جنبشی برای مقابله با نابرابری     
"زن و مرد نيست        " برهنگی. 

مترادف آزادی در انتخاب نوع      
"پوشش نيست         " برهنگی. 

ما .  نوعی از پوشش نيست             
کمونيستهای کارگری مدافع             
حق انسانها در آزادی انتخاب          

در برنامه  .  نوع پوششان هستيم  
در زمينه    ،يک دنيای بهتر     ،ما

حقوق فردی و انسانی آمده                 
 :است

  
آزادی بی قيد و شرط انتخاب        "

لغو هر نوع شرط و                  ،لباس
شروط رسمی و يا ضمنی بر            

اعم   ،مقدار و نوع پوشش مردم     
در اماکن          ،از زن و مرد              

ممنوعيت هر نوع          .  عمومی
تبعيض و يا اعمال محدوديت           
بر مبنای پوشش و لباس                       

 ".مردم
  
جنبش ما     "  جنبش برهنگی    "

ما .  کمونيستهای کارگری نيست  
کمونيستهای کارگری از حق          

٢۴۶شماره   
اين افراد در برهنه شدن و عکس               

همانطور که از     ،گرفتن دفاع ميکنيم  
. غير جنايی شدن فحشا دفاع ميکنيم        

اين افراد  "  هنری"ما از حق ابراز        
 ،در برهنه شدن دفاع ميکنيم                         

همانطور که از حق آزادی ابراز               
وجود هنری حتی در زمخت ترين           

ما از حق اين     .  شکل آن دفاع ميکنيم   
افراد در توليد تقويم برهنگان دفاع           
ميکنيم همانطور که از آزادی مذهب      

اما اجازه  .  و بی مذهبی دفاع ميکنيم     
نميدهيم که اين جنبش را بعنوان                 
جنبشی انقالبی با مفاهيم مورد نظر         
کمونيسم کارگری بخورد جامعه               

 .دهند
  

عليه اسالم سياسی يا اقدام فرقه ای       
 ديگری؟ 

اسالم "ميگويند اين اقدامی بر عليه          
تاکيد بسياری بر اين     .  است"  سياسی

در اين  .  زمينه از پروژه شان دارند      
زمينه بايد به دو نکته اساسی اشاره          

برهنه شدن تعدادی از اعضای     .  کرد
يک سازمان کاذب کمونيستی پيش          
از آنکه نشان يک تقابل اجتماعی و          
مترقی در مقابله با اسالم سياسی                

اقدامی مشابه فرقه های                       ،باشد
مذهبی است که اعضای فرقه شان           
بنا به رهنمودهای رهبری شان                  
دست به اقداماتی ميزنند که واکنش          
اوليه هر انسان آزاديخواهی در                  

اينها چه   "درجه اول اين است که             
چه شده است که       "  شان شده است؟    

مبارزه مترقی و آزاديخواهانه عليه        
اسالم سياسی را به تالشهای فرقه             
گرايانه و حاشيه ای تبديل کرده اند؟        
از يک مبارز پيگير عليه اسالم                  
سياسی بپرسيد به شما خواهند گفت          
که مبارزه عليه اسالم سياسی در               
درجه اول مبارزه عليه حکومتی               
است که تبعيض و نابرابری و ستم           
بر زن يک محور سياست اش در              

مبارزه عليه اسالمی    .  حاکميت است 
 ،سياسی مبارزه ای متشکل کننده             

آگاهگرايانه و سازماندهنده عليه يک     
جنبش ارتجاعی و تا مغز استخوان          

. عقب مانده و تروريستی است                   
مبارزه ای برای شکل دادن به يک           
جنبش عظيم اجتماعی در جارو                 
کردن بساط اسالميسم در جامعه                

مجموعه ای از اقدامات                .  است
 .نمايشی مديايی نيست

شدن در اروپا و     "  برهنه"بعالوه   
آمريکا و در حريم خصوصی و            
شخصی خود بيانگر هيچ مبارزه         
روشن و قاطعی عليه اسالم                      

مترادف حجاب     .  سياسی نيست    
. برکندن در جامعه ايران نيست            

مترادف حجاب سوزان در مراسم      
مترادف .  چهارشنبه سوری نيست   

اگر کسی     .  نيست"  بد حجابی    "
قصد و يا ادعای مبارزه عليه                  
اسالم سياسی را دارد بايد به                    
جنگ اين جنبش با مختصات داده        

. شده و تعريف شده اش برود                  
شد و ادعا کرد       "  برهنه"نميشود   

عليه اسالم     "  برهنگی"که اين         
جنبش .  انقالبی است   ،سياسی است 
واقعيت اين است که    .  انقالبی است 

اين سازمان ميتواند تماما برهنه           
کسی هم به برهنه شدن آنها          ،شود

و بايد          ،ايرادی نخواهد گرفت        
مطمئن باشند که ما از اين حق                
شان کامال دفاع ميکنيم اما اجازه          
نميدهيم اين اقدامات را با زرورق       
کمونيسم و آزاديخواهی و برابری      

 .طلبی به خورد جامعه دهيد
   

بعضا گفته ميشود که اين اقدام از          
. جنس اقدام عليا در مصر است            

آذر ماجدی بطور همه جانبه ای            
به اين ادعای کاذبشان پاسخ داده           

در اينجا بايد اضافه کرد            .  است
همانطور که عدم تمکين به حجاب      
اسالمی در غرب را نميتوان به             
حساب مبارزه با اسالم سياسی              

همانطور هم نميتوان                ،گذاشت
شدن و تقويم درست             "  برهنه"

کردن و فروش آن را به حساب              
مبارزه عليه اسالم سياسی                        

 .گذاشت
 

تاکتيک يک حزب کاذب                             
 مارس ٨کمونيستی در 

. مارس روز جهانی زن است            ٨
روز تالش برای آزادی و برابری       
و تالش برای نابودی مناسبات و          
فرهنگ و قوانينی است که                       
تبعيض و فرودستی زن بخشی از       

در اين   .  سيستم وجودی آن است       
روز تمامی جنبشهای آزاديخواه و      
برابری طلب و مدافع آزادی و               
برابری بی قيد و شرط زن و مرد         

١١صفحه در جامعه به       



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

 ،اعتراض ميکنند     ،ميدان می آيند    
 ،کنفرانس ميگذارند     ،فرياد ميزنند  

و     ،نقد ميکنند       ،سخنرانی ميکنند   
در مبارزه برای آزادی و برابری        

در .  زن و مرد هم پيمان ميشوند           
اين روز ما شاهد عزم بخشهايی            
از جامعه و جنبشهای برابری                 
طلب در مبارزه عليه ريشه ها و            

شاهد .  مظاهر نابرابری هستيم         
پرچمهای سرخ و آزاديخواهانه             
کمونيستی در برابری زن و مرد           

اما بنظر چنين اقداماتی از       .  هستيم
قرار ديگر از اين حزب کاذب                 

. کمونيستی انتظاری بيهوده است        
مارس روز جهانی        ٨اين جريان     

تقويم انقالبيون    "زن را با تهيه             
و تمام      .  برگزار کرد     "  برهنه

پيامشان به جامعه در هشت مارس       
. را در اين تقويم خالصه کردند             

خالی و تهی از هر نوع                                 
 .آزاديخواهی و برابری طلبی

 
مارس اتحاد و                  ٨يک پيام            

همبستگی در مبارزه عليه                         
اما .  نابرابری و ستم بر زن است         

تاکتيک اين جريان فرقه ای و                  
تاکتيکی که    .  تفرقه افکنانه است      

نتواند در قبال موضوعی به                      
عظمت مبارزه برای آزادی و                 
برابری زن در جامعه اجتماعی            

تاکتيک و سياستی غير توده        ،شود
 ٨.  ای و غير کمونيستی است              

اقليتی "  اعتراض"مارس روز          
انگشت شمار در اعتراض به                  

تالشی عظيم      .  نيست"  پوشش"
 .برای برابری و آزادی است

     
 در پايان

زمانی منصور حکمت ميگفت که       
حزب کمونيست کارگری ميتواند        
آن قدر گسترده و اجتماعی شود             
که افرادی به آن بپيوندند که ندانند         

 ،"لنين خوردنی است يا پوشيدنی     "
. يک حقيقت سياسی را بيان ميکرد     

در عين حال تاکيد ميکرد که                     

 

 نکاتی در نقد جنبش 
 " ...انقالبيون برهنه"

 

ستون فقرات و کادرهای اين            
. حزب بايد مارکسيست باشند          

بايد آنقدر مارکسيست در اين           
حزب موجود باشد که وزن                
افرادی که کمترين شناخت را          
از مارکسيسم و رهبران                      
کمونيست دارند کوچکترين             
تاثير منفی بر خصلت                            
مارکسيستی و کمونيستی اين           

اما آن     .  حزب نداشته باشد         
حزب اکنون آنچنان تغيير کرده      
و دگرگون شده است که ديگر          
هيچ وجه تمايزی با حزب                   
کمونيست کارگری دوران                

اگر در  .  منصور حکمت ندارد   
آن دوران بحث بر سر اين بود         
که حزب ميتواند آنقدر گسترده       
شود که اعضايی داشته باشد که   
ندانند رهبران کمونيست و                 

اکنون ما      ،طبقه کارگر کيستند    
با حزبی مواجهيم که رهبرانی        
دارد که حتی نميدانند جنبش              

 ،کمونيستی کارگری چيست            
منصور            ،مارکس کيست          

لنين کيست؟          ،حکمت کيست    
نميدانند که لنين خوردنی است        

سرنوشت غم      !  يا پوشيدنی     
 .انگيز و تاسف آوری است

  
واکنش و عکس العمل مدافعين       

به همان      "  کمپين برهنگی     "
اندازه مدافعين حجاب اسالمی        
و غيرت و ناموس پرستی                  
مردساالرانه زمخت و کاله              

از همان    .  مخملی مآب است       
. جنس است اما در سوی مقابل       

ما تاکنون روی اسالمی و                   
ناسيوناليستی اين سنت کاله              

. مخملی مآب را ديده بوديم                
يعنی   ،اکنون با روی ديگر آن       

زمانی که عده ای برهنه                       
اما از برهنگی شان            ،ميشوند

 ،بهمان گونه کاله مخملی ها             
. مواجه ميشويم       ،دفاع ميکنند   

اين لشگر شکست خورده و به         
هزيمت رفته به نادرست می            

٢۴۶شماره   
ميتوانند جايی برای خود در دنيای تحوالت           "  جنبش برهنگی "پندارد که با      

 .آزاديخواهانه و برابری طلبانه دست و پا کند
   

 :دوست دارم که اين مطلب را با نقل قولی از منصور حکمت به پايان ببرم
 
براى کارگر کمونيست انقالب يعنى خيزش طبقه کارگر براى عملى کردن             "

مبارزه براى آزادى، برابرى و حکومت            .  تمام اين تحول عظيم اجتماعى        
...  کارگرى جريان کمونيستى در درون طبقه کارگر هدف خود را اين                     . 

قرار داده است که کارگران را به اين دورنما مجهز کند و حرکت مستقل                        
کارگران براى کسب قدرت سياسى و انجام انقالب کارگرى را سازمان                        

 ".بدهد
 

توضيح ديگری الزم     ،مقايسه کنيد "  جنبش برهنگی "اين اهداف را با اهداف      
 * !نيست

 

 کارگران شرکت ساختمانی عمران نيرو
 !پايان سال، يکماه دستمزد معوق

 

نفر از کارگران         80پرداخت دستمزدهای بيش از              ،بنا به خبر دريافتى       
شرکت عمران نيرو بعلت کارشکنی و سود جويی کارفرما به سال آينده                        

به دنبال مراجعات و پيگيريهای چند روز اخير کارگران به             .  حواله داده شد  
سر انجام تير           ،عوامل کارفرما برای دريافت دستمزدها و طلبهايشان                   

در جواب اعتراض و پيگيريهای کارگران چهره         .  کارگران به سنگ خورد    
مدير شرکت عمران نيرو با توسل به            "  باهر"دزد و منفور ضد کارگری          

من مطلقا پولی     :  تهديد به اخراج و ارعاب خطاب به کارگران گفته است                  
در اين روزهای پايانی سال     .  برای پرداخت دستمزدهای اسفند ماه شما ندارم      

پول کجا بود؟ در ضمن اين تعداد کارگر برای اين شرکت جز ضرر نتيجه                  
تا آن   .  در سال جديد بايد عده ای از کارگران تعديل شوند                  .  ديگری ندارد  

 .موقع هم فکری برای دستمزدها ميکنيم

 

اين جواب سرمايه داران و نظامى است که از قبل کار و استثمار وحشيانه                   
اين جواب هر تازه سرمايه دار       .  کارگران سودهای ميلياردی به جيب ميزند      

و جنايتکار اسالمى است که در چهار گوشه ايران زندگى و همه چيز طبقه                  
ميليونها که ماهها در ازای دستمزدهای اندک       .  کارگر را به گرو گرفته است     

در شرايط بردگی مطلق اجير و استثمار شده اند و هنوز که هنوزه ريالی از                
 .دستمزدهای ناچيزشان را دريافت نکرده اند

 

نفر کارگر قراردادی با            80شرکت ساختمانی عمران نيرو با بيش از                    
هزار تومانی پرداخت      300ماه تا يکسال و دستمزدهای           3قراردادهای از    

هم   ،شب و کار اجباری در تعطيالت          7صبح تا    7نشده و ساعت کاری از        
اکنون مجری احداث مجتمع های تجاری نيروی انتظامی حکومت اسالمی                

باهر مدير شرکت از طريق همدستی و زد         .  در شهرک آزمايش تهران است     
و بند با عوامل حکومتی در نيروی انتظامی و همچنين از طريق عدم                               

 .پرداخت دستمزدهای کارگران به ثروتهای ميلياردی رسيده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٢۴ – ٢٠١٢مارس  ١۴



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

مارس روز جهانى         8در آستانه      
احزاب ناسيوناليست گمارده         ،زن

 ،شده پنتاگون بر کردستان عراق         
در تداوم سياستهای زن ستيزانه            
شان به تبليغات مسموم و                             
ارتجاعى و تفرقه افکنانه براى              

در کانالها  .  روز زن متوسل شدند     
و شبکه های تلويزيونی و ماهواره      
ای اين احزاب مرتجع و زن                     

روز پوشيدن  "روز زن را        ،ستيز
لباس کوردی و رقص و پايکوبی          

! اعالم و بنمايش ميگذارند     "  زنان
آنهم با جداسازی زنان از مردان         (

 ). در هنگام رقص
 

حتى   ،در مقابل اين ارتجاع محض    
براى حفظ ظاهر هم که شده                      
اپوزيسيون ناسيوناليسم چپ                    
ايرانى حاضر در عراق نه فقط              
مثل هميشه کوچکترين نقشی در           
افشاء اين نوع سياستهای زن ستيز      
نداشت بلکه مردم کردستان عراق       

مارس در                  8هم مراسم                  
اردوگاههاى اين اپوزيسيون را به       

عروسى و پايکوبی        )  حفله(نام    
 . ميشناسند

 
براى .  دليل البته روشن است              

نيروهاى متفرقه ناسيوناليستى               
تابع ديپلماسى  "  اصول و برابرى   "

آنها در مقابل    .  و منافع مالى است     
دريافت کمک مالی از احزاب                 

سياست شان سکوت و                   ،حاکم
همراهى و همسوئى با جريانات            

تحت .  ناسيوناليستى مادر است         
تاثير همين سياستهاى ارتجاعى در     
اردوگاههاى جريانات قوم پرست        
نيز شاهد جناياتی فجيع و دلخراش       
در حق زنانی که به اين نيروها               

(ميپيوندد هستيم و بوده ايم        همين . 
چند ماه پيش شاهد قتل ناموسی               

) يلدا(يک زن به نام مريم صادقی        
در اردوگاه سازمان زحمتکشان           
مهتدی بوديم که توسط همسرش با       

 ).  شليک چند گلوله جان باخت

 

 ناسيوناليسم کرد و روز زن
 

 داليا علی سعيد

مارس بر همگان     8اما واقعيت   
اين روز، روز        .  عيان است   

مبارزه حق طلبانه زنان است          
که برای آزادی و برابری زن          

روزى .  و مرد در دنيا ميجنگند     
است که سوسياليستها وارد                
فرهنگ سياسى جامعه بشرى         
کرده اند و از همان ابتدا جواب        
اين قوم پرستان و ناسيوناليستها     
و زن ستيزهاى مدافع سرمايه         
دارى و مردساالرى را داده              

اين روز، روز مبارزه با          .  اند
قوانين ضد زن، روز مبارزه           
بر عليه سنگسار، روز مبارزه       

. بر عليه آپارتايد جنسی است           
روز مبارزه عليه مالکيت مرد        

روز مبارزه     .  بر زن است         
برای آزادى و اختيار زن بر             
تعيين سرنوشت خويش بعنوان       

روز .  يک انسان برابر است         
مبارزه با قتل ناموسی و                       
قصابخانه های اسالميون و               

روز مبارزه     .  مذهبيون است    
برای برابری فرزندان دختر با       

روز مبارزه با          .  پسر است    
زندان کردن زنان در منزل به         
بهانه خانه داری و بچه داری و       
دور کردنشان از صحنه                      
سياسی و فعاليت اقتصادی                 

روز مبارزه برای آزادی    .  است
پوشش و برانداختن حجاب                

روز مبارزه     .  اجبارى است    
برای حق انتخاب، مبارزه                 
برای استقالل اقتصادی و روز       
اعالم اين واقعيت است که ستم        
بر اساس جنسيت لجن تاريخ             
بشرى است که سرمايه دارى و      
مردساالرى از آن دفاع ميکند         

 . و بايد ور انداخته شود
 
اين نوع تبليغات در راستای          "

زن ستيزيها و ستم کشی زنان          
 2005تا        1991که از سال          

زن را قربانی     30000بيش از   
سياست مردساالرانه احزاب           

٢۴۶شماره   
ناسيوناليست حاکم در عراق کرده           

 50است و فلج کردن جنسی بيش از        
". درصد از دختران و زنان است             

 )ئقيانوسيک له تاوان(
 

من به عنوان يک انسان که در                     
کردستان عراق متولد و زندگى                  

بعنوان کسى که شاهد                ،کرده ام   
صحنه هائی از اين توحش و                         
نابرابری بوده ام و به اندازه توان              

 ،خود هم به مبارزه با آن پرداخته ام         
همچنين به عنوان يک فعال جنبش           
کمونيسم کارگری که در راه افشاء           
اين نيروهای مرتجع و ناسيوناليست      

هرگونه به انحراف      ،تالش کرده ام   
مارس توسط جريانات            8کشيدن    

مرتجع ناسيوناليستى و شرکايشان           
فراخوان .  را قاطعانه محکوم ميکنم     

من به زنان و مردان آزاديخواه و               
برابری طلب اين است که به مبارزه       
قاطع بر عليه اين سياستهای شناخته        
شده و ضد زن احزاب مرتجع                      

اين روز را      ،ناسيوناليستى برخيزند 
همانطور که بوده و هست گرامی              

بدارند و در راه آزادی و برابری          
زن و مرد تمام تالش خود را                   

 . بکار گيرند
 

ناسيوناليسم بنا بر ماهيت خويش          
دشمن برابرى انسان است و به              
همين دليل مهر قومى بر روز زن        
ميکوبد تا زنان را به نيروى                     
جنبش ارتجاعى خود بر عليه                 
جنبش براى زن و مرد در                         

زنده باد  .  سراسر جهان قرار دهد     
 ! آزادی و برابری زنان و مردان

 

 

برابرى بيقيد و  شرط زن و مرد در 
!تمام شئون اجتماعى همين امروز  

 " 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



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

هيچ جريانی جز مسئله حمله                    
نظامی به ايران و احتمال وقوع             
جنگ نمی توانست جمهوری                  
اسالمی را که در گرداب بحران            
های سياسی درونی جامعه و قطب      

! هايش گير کرده را به وجد بياود         
برای الپوشانی کردن جريان                  

هزار ميلياردی که يکی      3اختالس  
از هزاران ارقامی است که از                
جيب اين مردم دزديده می شود،            
برای تحت الشعاع قرار دادن                  
افزايش تورم و رو به فزونی رفتن   
فشار فقر بر جامعه، برای توجيه          
سياست های سرکوبگرانه عليه             
مخالفين و هزينه های تروريستی         
در سوريه و لبنان و صدها نقطه            

براى فرار از بن بست هاى        ،ديگر
همه جانبه و تقابل با خطر                           
سرنگونى اين حکومت اسالمی            
حتما نياز به خطری مثل جنگ               

امروز بحران های کارگری    !  دارد
و افزايش ميزان فقر در جامعه از         
قبل فشار تحريم ها بر مردم آن                
چنان کمر شکن شده که زندگی               
بسياری از مردم را به مرز از هم         
پاشيدگی کشانده اما در اين ميان             
خامنه ای و دست نشانده هايش                
اعتقاد دارند که اين تحريم ها                    
درصدی تاثير بر کشور نداشته              

روز به روز موجی از               !  است
کارگران اخراجی به نيروی بيکار     
در جامعه اضافه می شود اما                   
احمدی نژاد و دارو دسته اش می          

ميليون و        2گويند که دولتشان           
هزار فرصت شغلی در هر          500

 ! سال ايجاد کرده
 

تا دلتان بخواهد بين واقعيت جامعه      
ايران و واکنش هاى رژيم نسبت           
به اين حقايق پارادوکس وجود                
دارد و تا ابد و دهر هم اين غائله              
ادامه پيدا خواهد کرد اگر شرايط           
عکس العمل نشان دادن ما نسبت           
به اين رژيم برای سرنگونی اش           
رو به سازماندهى و تسريع                       

اين جامعه ديگر        !  حرکت نکند   

 

 از احتمال جنگ تا سرنگونی رژيم
 

 کوروش سميعی

بيش از اين توان برای تحمل             
فشارهايی که از طريق اين                
حکومت بر آن تحميل ميشود            

حساب اين مردم با        .  را ندارد  
. اين حکومت صاف است                  

مجلس اسالمى        "  انتخابات"
خلوت تر از هميشه برگزار شد      

شوِی رای دادن خاتمی        ىو حت 
هم نتوانست به تعداد تماشاچی        
های اين نمايش مضحک                    

حتى کسانی که        !  اضافه کند   
سنگ اصالحات و دو خرداد           
را به سينه می زنند هم امروز          
از به سمت هيچ حرکت کردن          
خود سرخورده شدند و تدريجا        
پشت آمريکا و نيروهاى                      

اين .  پنتاگون بسيج ميشوند           
نيروها سابقه روشنی در همگام     
شدن با مطالبات مردمی ندارند       
و امروز نيز فاصله شان از               
حکومت اسالمى به معنى                   
پيوستن به صف مبارزات                  
مردم براى سرنگونى انقالبى         

اين نيروها  .  اين حکومت نيست  
همواره از ارتجاع دفاع کرده          
اند و مدافع ارتجاع هم باقى                

گيرم شناسنامه و      ،خواهند ماند 
 . پرچم ارتجاع تغيير کند

 
اما کسانی که هنوز سعی در              
تحريف سرنگونی طلبی مردم        
دارند، کسانی که پشت سر                 
خاتمی نماز آشتی ملی می                  
خوانند و با دموکراسی شيدايی       
و پايبند بودن به مقدسات و                 
هزار بهانه ديگر موتور                      
آدمکشی رژيم را در حال کار          
کردن نگاه داشته اند از                         
همدستان قاتلين و شکنجه گران      

در !  اين مردم خواهند بود              
پستوهای اوين و شکنجه گاه             
های اين رژيم قشون قشون                
مبارزانی هستند که هفته ها در       
انفرادی به سر می برند و                    

. بدنشان کبود از شکنجه است         
هزاران اعدامی سياسی در               

٢۴۶شماره   

انتظار اعدام و زير خاک وجود                  
دارند که نه نامی از آنها در ميان                 

کسانی که برای   . است و نه نشانه ای
آزادی و رسيدن به جامعه ای برابر         

کمترين !  دست به مبارزه زده اند           
اينها هزار شرف دارند به موسوی           
و کروبی هايی که در البی های                  
قدرت و چانه زنی های سهم خواهی       

چشم ها را   !  دچاره خانه نشينی شدند   
بايد نسبت به واقعيت جامعه باز                  

وقت آن رسيده که کليه                     .  کرد
نيروهائى که اساس وضع موجود             
بيزارند تبديل به جريانی عملی و               
قدرتمند در جامعه شوند و با تمام               
قدرت با شعار مرگ بر جمهوری            
اسالمی پايه هاى فردای آزادی                   

 .  جامعه را بنا بگذارند
 

 ،اينکه آيا جنگ ميشود يا نميشود              
اينکه آيا تحريم های بين المللی                    

اينکه     ،برداشته ميشود يا نميشود           
بحران اتمی ايران با مذاکره و کوتاه        
آمدن يک قطب متخاصم ختم به خير       

عليرغم تاثيرات      ،ميشود يا نميشود    
بالفصل و يا رفع مخاطرات در                  
اساس ربطى به تحقق آزادى و رفاه         

تحقق آزادى در     .  مردم ايران ندارد    
ايران راهى جز سرنگونى انقالبى          
حکومت اسالمى ندارد و هر                        
تغييرى در باال به هر شيوه اى                     
نسخه اى براى تداوم وضع موجود          

اين حکومت   .  به شکلى ديگر است      
بيش از سی و يک سال است که با              
همين اندازه فشار و نو آوری و نوع         
آوری در محدود کردن آزادی های          

مردم و اعمال شکنجه و جنايت             
روی کار مانده و بعد از اين هم              
حتى با برگشتن به شرايط قبل از          
اين بحران ها درصدی عوض               

اين سيستم بورژوايی    .  نخواهد شد 
اسالمی در هيچ قالب و رويکردی      
نميتواند با مطالبات مردمی در              

وقت آن    .  يک سو قرار بگيرد          
رسيده به همان گونه که اين مردم         
با انتخاب کردن مبارزه مشخص         
سياسی تکليف خود را با اين                    
حکومت و سرکرده هايش روشن        
کرده اند، اقليتی که هنوز در                    
خواب به سر می برند نيز با                     
چشمی بيدار و فريادی سرا با                 
شعار مرگ بر جمهوری اسالمی        
 .تمامی اين رژيم را نشانه بگيرند

 
تنها راه خروج از شرايط اسفبار          
فعلی، سرنگونی جمهوری                      
اسالمی و انقالبی کمونيستی                   

پروژه ای که حزب اتحاد          .  است
کمونيسم کارگری ايران دنبال               
ميکند و در تالش برای                                

بيشک .  سازماندهی کردن آنست      
پيوستن به اين حزب می تواند                 
رسيدن به اين امر را تسريع                     

 .بخشيد
 

زنده باد          ،زنده باد سوسياليسم        
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  

 

زنده باد جنبش مجمع عمومى 
!کارگران  

   

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
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توليدات *  ماشين جدل آنالين            
مونتاژی خود را دوباره آغاز                  

آذر ماجدی حرکت        .  کرده است   
اعضای دفتر سياسی، کميته                     
مرکزی و کادرهای اين حزب را          
در توليد تقويمی شامل عکس های       
لخت زنان و ويدئو کليپی از زنان         

اين يک . نيمه برهنه نقد کرده است
آذر .  نقد جدی و سياسی است               

ماجدی اين اقدام را در متن راست        
روی ها و زيگزاگ زدن های اين        

سال اخير و سبک       ۶-۵حزب در    
کار آکسيونيستی و غوغا ساالری        

او گفته  .  اين حزب قرار داده است     
 »مختار و مجازند    «است که آنها       

که هر کاری می خواهند انجام                
دهند، از چاپ عکس لخت گرفته          
تا هر کاری که به مخيله شان                    

اين عين آزادی      .  خطور می کند     
بيان و ابراز وجود است؛ اما حق           
ندارند آنرا باسم کمونيسم کارگری      

آذر ماجدی در پايان می        .  بنويسند

 !کافر همه را به کيش خود پندارد
 در حاشيه آغاز بکار دور جديد جدل آنالين

 
 نسرين رمضانعلی

اينها هيچ ربطی به    «:  نويسد که 
کمونيسم کارگری ندارند و فقط      
يک اسم را يدک می کشند و               
اين اسم را نيز همچون تمام                
پديده های ديگر از محتوا خالی       

 ».کرده اند
 

اين نقد سياسی آذر ماجدی با             
هجمه برخی کادرهای بسيار           

اين      »با فرهنگ و مودب            «
بعضی .  حزب مواجه شده است    

دست کاله مخملی های                         
. را از پشت بسته اند        »وطنی«

برخی به سبک خاله زنک                 
هايی که در کوچه تخمه می               
شکنند و پشت مادر زن و مادر        
شوهر و عروس و جاری                    
صفحه می گذارند، وارد بحث         

به خيال خود خيلی          .  شده اند   
هوش نشان داده اند و علت نقد          

 »حسادت«آذر ماجدی را در           
تز حسادت  .  او توضيح داده اند    

٢۴۶شماره   

را ليدر اين حزب در زمان                             
اوجگيری اختالفات سياسی درون          

تمام اختالفات   .  حزب اختراع کرد     
سياسی و تئوريک ما را با يک کلمه        

برای         »حسادت«پر محتوای                
  .اعضای حزب توضيح دادند

 
بايد گفت که کافر همه را به کيش                

حسادت نقش مهمی در     !  خود پندارد 
سرنوشت ناگوار اين حزب ايفاء               
کرد؛ اما اين دوستان لطف کرده و            

از حسادت  .  فرا افکنی می فرميايند     
بر سر ليدری ميان ليدر فعلی و ليدر        
سابق که اکنون در يک حزب ديگر         

حسادت برای     .  کودتا کرده است        
ظاهر شدن بر صفحه تلويزيون،               
چون ظاهرا هر که صورتش بر                 
صفحه تلويزيون پيدا می شد،                       
بالفاصله به رهبر مردم بدل می                 

از پشت پا گرفتن برای رفيق            !  شد
ديروز تا وفاداری به رهبری حاکم          
ثابت شود و پست و مقامی گرفته               

 .شود و قس عليهذا
 

اين .  ما اينها را از نزديک ديديم          
و .  حرکات حقير مشمئزمان کرد       

وقتی ديديم که درخت از ريشه               
کرم زده است، اين حزب را ترک       
کرديم تا حزبی بسازيم تا صالبت        
سياست و تئوری مارکس و                      

اينها در  .  حکمت را نمايندگی کند     
آن زمان ماشين جدل آنالين شان          
را فعال کردند و تمام انسان های           
آزاديخواه، شريف و کمونيست را       

حاال هم که با يک       .  مشمئز کردند 
نقد کوبنده روبرو شده اند، دوباره        
به تنها سالحی که می شناسند و             
در آن تبحری دارند، روی آور              

از اينها بيش از اين               .  شده اند   
. انتظار و توقعی نمی توان داشت       

اما شايد  .  اينها را همه می شناسند      
بد نباشد بهشان توصيه کنيم که               
ديگر بيشتر از اين آبروی خود را        

  .بباد ندهند
 
 
باور کنيد که توصيف لجن                 *

 .آنالين برای آن مناسب تر است

 

 !روز جهانى زن ،مارس 8زنده باد 
 2012مارس  8گزارش ميز اطالعاتی و آکسيون 

 
مارس   8  در گراميداشت مبارزه آزاديخواهانه و برابری طلبانه جنبش آزادی زن و در همبستگی با مبارزه عليه آپارتايد جنسی حاکم بر ايران در روز                        

ميز کتاب سازمان آزادی زن از         .  ، سازمان آزادی زن همچون سالهای گذشته اقدام به برگزاری ميز اطالعاتی در شهر گوتنبرگ سوئد کرد                         2012
تراکت در رابطه با خيزش        500ساعت چهار بعد از ظهر در ميدان مرکزی شهر برپا بود و فعالين سازمان آزادی زن تالش کردند با پخش بيش از                             

  .توده ای در خاورميانه و شمال آفريقا، عروج اسالم سياسی، توجه رهگذران را به موقعيت آتی زنان در منطقه جلب کنند
 

 .گزارش تصويری اين آکسيون در سايتهای زير موجود است
 

www.azadizan.net 
www.azadi-com 
www.mobarezan.com 
www.wupiran.net 

 
 زنده باد آزادی، زنده باد برابری

 زنده باد آزادی زن
 

 سازمان آزادی زن
 2012مارس   9



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     
 

 کارگران شرکت نو آرنده
 !اخراج در روزهای پايانی سال، عدم پرداخت دستمزدها

 

نا به  در آخرين روزهای پايانی سال ب           ،بنا به خبر دريافتى     
نفر از     19دستور مزينانی مدير شرکت وارداتی نو آرنده              

اخراج کارگران  .  کارگران از کار اخراج و بيکار شده اند             
در حاليست که دستمزدها و پاداش پايان سال کارگران تا                    

. روز بيست و يکم اسفند ماه پرداخت نگرديده است                               
اعتراض و پيگيری کارگران برای بازگشت به کار تاکنون             
بی نتيجه بوده و مزينانی در جواب کارگران معترض و                     

من که تعهد نداده ام تا شغل و هزينه                 :  اخراجی گفته است   
تا امروز به شماها       ،های زندگی شما کارگران را تامين کنم        

کار ما واردات   .  نياز کاری داشته ام از اين به بعد نميخواهم          
به دليل محاصره اقتصادی و تحريمها ديگر به ما                       ،است

. شرکت در حال ورشکستگی و رکود است           .  جنس نميدهند 
 .شما کارگران هم به سالمت

 

سال در اين      5بيش از    :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت       
شرکت برای اين مزينانی کار کرده ام، هرگاه که نياز                           
کاريش بوده و هر روزه تا آخر شب و حتی در همه                                  

حاال که سود     .  روزهای تعطيل هم از ما کار کشيده است               
آوری اين کار به هر دليلی برايش کاهش يافته کوتاه تر از                  

البته مسئله محاصره       .  ديوار ما کارگران ديواری نيست            
اين ما   .  اقتصادی بر روی همه چيز اثر گذار بوده است                   

کارگران و خانواده هايمان هستيم که مستقيما هزينه اين                      
همه هزينه هاى زندگی از خورد و        .  تحريمها را می پردازيم   

همه قيمتها را به ناحق            ،خوراک گرفته تا درمان و دارو           
آخر سرهم اين تحريمها    .  چندين برابر بيشتر افزايش داده اند      

بهانه دندان گيری شده برای مشتی سرمايه دار دزد و بی                    
همه چيز که به اين بهانه آن هم در اين روزهای آخر سال                    

با اين همه سابقه کاری         ،که هزينه های زندگی بيشتر است        
ما را از کار اخراج نموده و به               ،که من و امثال من داريم        

اين بهانه ها هم چندرغاز پاداش و عيدی پايان سال و                             
آيا آخوندها و وکيل وکالهای        .  سنوات ما را هم باال بکشند         

کاسه ليس ريز و درشت و آنهايی که در حکومت با                                 
آيا اين خيل اوباش       ،ثروتهای ميلياردی باد آورده نشسته اند       

انگل هم به دليل تحريمهای اقتصادی مثل ما کارگران از                    
کار اخراج ميشوند؟ آيا اين آقايان اصال کار ميکنند که قرار              
شود از کار اخراج و بيکار گردند؟ اگر فردا جنگی هم به پا               
شود اين ما کارگران و خانواده هايمان هستيم که در نهايت                
فقر و فالکت بايد گوشت دم توپ سود جويی و جنايتکاری                 

 .اين حکومت اسالمی و آمريکا و اروپا باشيم

 

نفر ديگر    19نفر کارگر که      12شرکت نو آرنده هم اکنون با       
ماهه و        3با قراردادهای           ،نيز از کار اخراج شده اند                

هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا              300دستمزدهای  
دفتر مرکزی   .  وارد کننده انواع مواد غذايی است                 ،شب

 .شرکت در خيابان قائم مقام تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٢۴ – ٢٠١٢مارس  ١۴

٢۴۶شماره   
 

 شرکت صادراتی رهنورد
 !دزدی از عيدی و پاداش پايان سال کارگران

 

در آخرين روزهای پايانی سال مبالغ ناچيز عيدی و پاداش پايان               ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارگران شرکت صادراتی رهنورد مورد دزدی و اجحاف کارفرما                  10سال  

هزار تومان      300مدير شرکت مبلغ       "  قناد پور  "بنا به دستور       .  قرار گرفته است    
بعنوان عيدی پايان سال بدون احتساب و پرداخت سنوات و برخی مزايای جانبی به                    

بر طبق قانون کار فرمايشی حکومت اسالمی              .  حساب کارگران واريز شده است         
سرمايه داران ميزان عيدی پرداختی پايان سال کارگران حداقل بايستی دو برابر پايه               

هزار تومان باشد که البته مبلغ معادل                700دستمزد ماهيانه کارگران يعنی حدود           
قناد پور مدير      .  يکماه دستمزد نيز بايد بعنوان سنوات به کارگران پرداخت شود                      

هزار تومان برای ماستمالی پاداش پايان سال         300شرکت با رندی و سود جويی فقط        
به حساب کارگران واريز نموده و با پر رويی خطاب به کارگران معترض گفته                           

اعتراض بی اعتراض، هر کسی معترض است بفرمايد تسويه حساب و                            :  است
 .اخراج

 

اين روزها مسئله جر زنی و دزدی سرمايه داران و عوامل حکومت اسالمی در                           
دزدی از عيدی و پاداش اندک         .  روزهای واپسين سال بازار گرم و پر رونقی دارد             

بنا به اخبار موثق دهها        .  پايان سال کارگران صرفا مختص شرکت رهنورد نيست             
هزار نفر کارگر از خود رو سازيها گرفته تا همه صنايع ريز و درشت و تا کارگران                 

عيدی و پاداش پايان     ...  مناطق مختلف شهرداری و ميادين ميوه و تره بار تهران و                
سال و سنوات و برخی مزايای جانبی کارگران به طرز جنايتکارا نه ای از سوی                         

 .سرمايه داران و حکومت اوباش اسالمی مورد چپاول و دستبرد قرار گرفته است
 

نفر کارگر      10شرکت صادراتی رهنورد واقع در خيابان يوسف آباد تهران با                           
هزار تومانی از      300قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و دستمزدهای                

 .جمله صادر کنندگان اصلی قير به کشور پاکستان ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٢۴ – ٢٠١٢مارس  ١۴



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

  

 اخراج کارگران 
 !شرکت وارداتی اليت

 

نفر از      8از هفته پيش تا امروز              ،بنا به خبر دريافتى      
. کارگران شرکت وارداتی اليت از کار اخراج شدند                   

اخراج ناگهانی در روزهای پايانی سال زندگی کارگران        
و خانواده هايشان را در کابوس فقر و گرسنگی بيشتر و            

عوامل کارفرما    .  در جهنم بيکاری فرو برده است                  
ميگويند در شرايط تحريمها و به دليل سقوط ارزش                     
ريال و افزايش بهای انواع ارز خارجی ديگر قادر به                 

سرمايه داران سرمايه       .  واردات و ادامه کار نيستيم            
هايشان را از بازار کساد تجارت و واردات به  بازار                   
سود آورتر بساز و بفروش و داللی ارز و سکه منتقل                  

 .نموده اند

 

بله، همانگونه که اوباما و ديگر سران جنايتکار دول                   
سرمايه داری امريکا و اروپا ميگويند تحريمهای                          
تاکنونيشان بر عليه حکومت اوباش اسالمی از قرار                   

به دليل محاصره اقتصادی، به دليل          !  موثر افتاده است   
ورشکستگی، به دليل بحران العالج سرمايه داری و به           
دليل ماهيت کثيف و ضد انسانی اين نظام هر روز دسته            

. دسته از کارگران از کار اخراج و بيکار ميشوند                          
تحريمها حربه مناسبی برای اخراج کارگران و                              

اخراج و بيکاری     .  نپرداختن گسترده تر دستمزدهاست      
کارگران مساويست با افزايش فقر و گرسنگی و                             
محروميت روز افزون، اخراج يعنی سلب حق حيات و             
زندگی ميليونها انسان شريف و زحمتکش از خانواده                 

اخراج و بيکاری يعنی تن فروشی و                .  های کارگری  
اعتياد بيشتر، يعنی حراج و فروش کليه و اعضا و                        

بيکاری .  جوارح بدن در بازار مکاره سرمايه داری                
تحريمها زندگی    .  يعنی انهدام خانواده های کارگری             

ميليونها نفر انسان کارگر و زحمتکش را نشانه رفته                   
است و سران جانی حکومت اسالمی در حاليکه در                      
بارگاه امن حکومتی نشسته اند در زرادخانه هايشان با              
عصای جهل و خرافه و جنايت کورمال کورمال به                      

چه دنيای وارونه و        .  دنبال کشف ذرات اتم ميکوشند          
 !زشتی

 

نفر   13و  (نفر کارگر شاغل      8شرکت اليت هم اکنون با      
ماه تا يکسال و              3با قراردادهای       )  کارگر اخراجی   

 8هزار تومانی و ساعت کاری از                 300دستمزدهای   
عصر و اضافه کاری اجباری بنا بر نياز                   6صبح تا     
دفتر .  وارد کننده انواع مواد غذايی است                    ،کارفرما

 .شرکت در خيابان قائم مقام تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩٠اسفند  ٢۴ – ٢٠١٢مارس  ١۴

٢۴۶شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 مجمع عمومى 
مجمع ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد

! عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است
!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

 فرودستى زن
 

اما .  نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست                     
سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده               
. و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است               

ريشه 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               

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

ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج،         .  سرمايه مينگرد 
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

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  

 

:قابل توجه عالقمندان و خوانندگان  
 

“ سازمانده -آژيتاتور”در باره زمان انتشار نشريه   
-آژيتاتور”نشريه  ،با پوزش بدليل مشکالت کارى و محدوديت هاى زمانى

انتشار آن به تاخير مى  ،که قرار بود اواخر ژانويه شروع بکار کند“ سازمانده
. اميدواريم بر اساس جدول کارى ما انتشار نشريه در ماه آتى ميسر شود. افتد  


