
!  کارگران جهان متحد شويد  

 براى

 يک دنياى بهتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

٢٧٧ 
  e.mail: siavash_d@yahoo.com  ١٣٩١آبان  ٣ - ٢٠١٢اکتبر  ٢۴

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

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

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 

 

 "تشکل مستقل زنان کارگر"
 تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری

 
 ۴آذر ماجدى                                                 صفحه 

 
 

کارگران دولت انتاريو را به 
 !مصاف ميکشند

 

 ١٣هما ارجمند                                              صفحه 

 

  ،مساله ملی ،ستم ملی
 راه حل های ارتجاعی

 

 ٩على جوادى                                               صفحه 

 

 

 فرقه آورش مدرسی

با ملقمه اآونوميست ـ پاسفيست در ضديت با 
 آمونيسم آارگری

 ١۵جليل بهروزی                                                     صفحه 

 

 

 

 

 
 سياوش دانشور

 

 

 "!جنگ بازنده ها"
 تشديد بحران رژيم اسالمى

 
جمهورى اسالمى در عميق ترين بحران تاريخ خود                      

 ،وجوه سياسى   ،اين بحران قديمى است    .  دست و پا ميزند    
بحرانى که  .  بحران بقا است   .  اقتصادى و فرهنگى دارد     

اساس اين بحران وصله      .  در هر دوره تشديد يافته است        
ناجور جمهورى اسالمى به روش زندگى و تمايالت و                
توقعات فرهنگى و سياسى و اقتصادى جامعه اى است                

اين رژيم نه ميتواند منشا      .  که اين وضعيت را نمى پذيرد      
که همين خود در گرو         ،گشايش فرهنگى و سياسى باشد      
نه ميتواند رژيم مطلوب       ،گشايش و ثبات اقتصادى است      

راه انداختن سرمايه دارى ايران و بسيج طبقه بورژوازى         
نه ميتواند در تعادلى قابل قبول و دراز مدت             ،ايران باشد 

نميتواند     ،و مهمتر       ،با دنياى بيرون خود قرار گيرد               
بعنوان يک حکومت اسالمى با قوانين عصر حجرى                   
مردم کارگر و زحمتکش و اکثريت عظيمى را به تمکين            

بحران اين حکومت راه          .  به وضعيت موجود بکشاند         
ايران ژاپن  "از پروژه سردار سازندگى و         .  عالج ندارد 

ديالوگ "تا پروژه اصالحات دينى خاتمى و                  "  ميشود
نشان   ،تا جنبش سبز خمينى چى موسوى و شرکا        "  تمدنها

داده که بحران اين رژيم الاقل از درون رژيم اسالمى                   
تنها توانسته براى        ،کل اين پروژه ها      .  راه عالج ندارد    

بقاى ننگين حکومت در متن محدوديت هاى داخلى و بين           
بحران حکومت اسالمى به اين معنا          .  المللى وقت بخرد   

 . آنست" بحران آخر"
 

اما مشخصات بحران حکومت اسالمى ابعاد جديدترى               
عزم مردم براى سرنگونى حکومت به تشديد            .  يافته اند 

انشقاق در باال و گسترش جدالهاى خونين درون                               
اقتصاد .  حکومتى منجر شده است       

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

با يکی گفتگوى کامران پايدار 
ازکارگران مهر کام پارس 

 !ايران خودرو

 

 

 در باره تومار دستمزدها
 

 گفتگو با احمد بابائى
 

 ١٧صفحه 

 

اعتصاب کارگران 
 گاز عسلويه



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

جمهورى اسالمى عليرغم همه              
تمهيدات تاکنونى نه تنها جانى                 
نگرفت بلکه به ورشکستگى تمام         

توليد .  عيار اقتصادى منجر شد          
بيست درصدى بخش اعظم                       

تعطيلى بسيارى از پروژه       ،صنايع
ناتوانى در نوسازى           ،هاى جديد   

 ،صنعت نفت و کاهش مرتب توليد      
سقوط آزاد      ،تورم افسار گسيخته     

تبديل داللى به رکن        ،ارزش ريال 
ناامنى شديد          ،تحرک اقتصادى    

بيکارى   ،سرمايه و فسخ قراردادها   
فقر و فالکت روز افزون        ،نجومى

تشديد فساد و            ،چند ده ميليونى       
و       ،جنايت و ناامنى عمومى                 

وحشت از کمبود و قحطى                          
مايحتاج پايه اى مردم تنها از نتايج       
تشديد بحران اقتصاد سرمايه دارى  

اگرچه تحريمها در       .  ايران است   
تشديد اين اوضاع نقش داشته اند            
اما تنها فاکتورى نيست که اقتصاد       
ايران را به اين ورطه سقوط آزاد          

 . رانده است
 

 دور جديد جنگ جناح ها
اين اوضاع درهم ريخته مجالى             
براى تظاهر به آرامش و به                       
اصطالح پائين کشيدن فتيله جنگ        
باندهاى اسالمى در سطح علنى             

لذا دور جديدى از     .  باقى نميگذارد 
جدال تند درون حکومتى آغاز شده    

احمدى نژاد قاتل که قرار           .  است
بود قهرمان عربده کشى                              
تروريستى باشد و با اجراى                      
سياست حکومتى حذف سوبسيدها       

به   ،تسمه از گرده کارگران بکشد       
سيبل تهاجم جناح خامنه اى و                   

متقابال باند  .  شرکا تبديل شده است    
خامنه اى و موئتلفينش مورد                    
هجوم و ريشخند و تهديد به                        
افشاگرى احمدى نژاد و شرکا                 

اهداف و        .  قرار گرفته اند              
محاسبات جناحى طرفين هرچه            

واقعيت اجتماعى  .  باشد مهم نيست   
بسيار عظيم ترى چهارچوب اين          

 

 "!جنگ بازنده ها"
 ...تشديد بحران رژيم اسالمى

دعواها را به کل حاکميت                    
 . اسالمى تحميل کرده است

 
برخالف ادعاها و صورت                

تند شدن جدال        ،ظاهر تبليغات  
حکومتى برسر قانون و                       
چهارچوبهاى اختيارات                      

. حکومتى و قواى آن نيست               
آنچه که اين دعوا را به اين                  
مرحله حاد کشانده است                       
اوضاع وخيمى است که بيرون      
کل حکومت و در جامعه                     

همان اوضاعى    .  موجود است   
که بقاى روزمره را براى                   
کارگر و اکثريت مردم محروم       
به مسئله فورى تبديل کرده                 

اوضاعى که گرانى و          .  است
. فقر و کمبود در آن بيداد ميکند      

اوضاعى که بيکارى مثل                   
طوفان سهمگينى خانواده هاى        

. کارگرى را درو ميکند                      
اوضاعى که بيمارى و کمبود          
دارو و درمان روزانه کرور            

اوضاعى که  .  کرور آدم ميکشد  
احساس ناامنى اقتصادى و                
ترس از قحطى به کابوس                   

. جامعه تبديل شده است                        
شرايطى که ارکان اساسى                 
اقتصاد رژيم اسالمى به گل               
نشسته و هيچ چشم اندازى به            

 .  روى آن باز نيست
 

در اين اوضاع است که ادامه           
سياست حذف سوبسيدها بعنوان    
سياستى حکومتى ممکن نيست       
و طرح مجازات جمعى                        
سرمايه داران اسالمى و بانک       

در اين    .  جهانى سقط ميشود       
اوضاع است که بايد مجرمى           
براى همه مصائب اجتماعى            
پيدا کرد و سفره نظام و اسالم           

به .  و سرمايه را از آن جدا کرد      
اين دليل ساده است که احمدى          
نژاد و دولتش مسبب کل                      

از .  اوضاع معرفى ميشود           

٢٧٧شماره   
نابسامانى اوضاع بين المللى و                   
منطقه اى رژيم اسالمى تا پرونده             
اتمى و سقوط روزانه ارزش ريال           
تا اوضاع وخيم اقتصادى و رشوه            
خوارى و فساد و جنايت همه چيز             
به گردن باند قاتل و آدمکش احمدى         

 . نژاد انداخته ميشود
 

کارگران و مردم به جان آمده اما در        
پس اين اوضاع سير اضمحالل و              

. سقوط کل رژيم اسالمى را ميبينند         
رژيمى که از هر سو در بن بست               

نه ميتواند نان مردم    .  تمام عيار است  
نه ميتواند آزادى و گشايش        ،را بدهد 

نه ميتواند جام           ،سياسى ايجاد کند      
و نه ميتواند        ،زهر اتمى سر بکشد      

. به عر و تيز تروريستى ادامه دهد           
جدال جناح ها به ناچار قالبهاى                   

اما اين قالبها      ،جديدى بخود ميگيرد   
تنها منعکس کنند حقيقت ساده تشديد        
فشار اقتصادى و سياسى و فرهنگى        

 . از پائين است
 

خامنه اى و احمدى نژاد و                               
رفسنجانى و اصالح طلبان حکومتى     
عليرغم هر اختالف ميکروسکوپى        
پاره هاى تن رژيم اسالمى اند و                  
بدون رژيم اسالمى موضوعيت                

همه اينها و هر کدام به                  .  ندارند
نوعى در اين اوضاع بحرانى اظهار      

" دلسوزانه"پيشنهاد    ،نگرانى ميکنند 
خود را در        ،براى نظامشان ميدهند    

جنگ کثيف بقاى نظام به حراج                  
دسته جمعى از سقوط و            ،ميگذارند

نابودى کل نظام ابراز نگرانى                    
اما هيچکدام نميدانند در                 ،ميکنند

صحنه بعدى بحران العالج                         
حکومت اسالمى کدامشان نابود                
خواهد شد و سرنوشت کل نظامشان        

نه خامنه اى و     .  به کجا خواهد کشيد    
ابواب جمعى آن ميتوانند با حذف               
باند احمدى نژاد تعادل نظامشان را          
حفظ کنند و نه احمدى نژاد قاتل                   
ميتواند به اين مجموعه فائق آيد و              

نه .  مردم را راضى نگهدارد                  
جريانات ميانى و مرکز درون                    
حکومت ميتوانند بحران را به نفع             
بقاى نظام در ايندوره حاد مديريت           
کنند و نه مردم به هيچکدام اينها                  

 . فرصت خواهند داد
 

 اپوزيسيون راست و اوضاع جديد
هر زمان که تنش و تقابل سياسى          
و ديپلماتيک و ايضا خطر تقابل            
نظامى و جنگ بين اردوهاى                  

تحرک     ،تروريستى باال ميگيرد       
شديدى در درون نيروهاى                       
اپوزيسيون راست آغاز ميشود و         
با فروکش کردن آن يا دچار                     
ديپرسيون سياسى ميشوند و يا                
عمده همين جماعت به طرق                   
مختلف به دامن جناحى از                         

بار .  جمهورى اسالمى ميخزند        
ديگر اين صحنه به شکل                            
مضحک آن دارد تکرار ميشود و        
طيف وسيعى از نيروهاى                         
اپوزيسيون و تازه اپوزيسيون و           
پرت شده از مدار حکومت                       

اعم از جنبش ملى                       ،اسالمى
اسالمى و جنبش ناسيوناليسم پرو        

نيروهاى عشيره اى و                  ،غرب
قومى تا شخصيتهاى تاريک فکر        

تحت حمايت    ،ژورناليست و مفسر  
رسانه اى وسيع در ارکسترى                
گوشخراش بر طبل جنگ و                     
تحريم اقتصادى و آلترناتيو سازى      

 . ميکوبند
 

ترديدى نيست که منشا اين تحرک       
تغييرات جدى در موقعيت                        

اوضاع منطقه    ،جمهورى اسالمى 
بحران .  اى و جهانى است                   

اقتصادى جهان سرمايه دارى و           
موج تعرض دست راستى در                 
ابعاد جهانى به مردم کارگر و                 

بميدان آوردن مجدد            ،زحمتکش
ميليتاريسم و تروريسم دولتى                 

دخالت بشر         "تحت عنوان                 
براى قيچى کردن              "  دوستانه

 ،اعتراضات توده اى و انقالبى             
شکل دادن به نيروهاى دست                  
راستى و بعبارت دقيقتر تجديد               
آرايش در درون صفوف                           
بورژوازى براى مقابله با                         
پيامدهاى بحران سياسى و                        

 ،اقتصادى در کشورهاى مختلف        
تضعيف جريان اسالمى ضد                  
آمريکا و رسيدن جدال تروريستى      

ناتوانى     ،به مراحل تعيين کننده          
بورژوازى از کنترل اعتراضات       
توده اى و کارگرى در خود                      

عروج              ،کشورهاى غربى            
٣صفحه اعتراضات   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

کارگرى و زير سوال رفتن نفس           
مشروعيت نظم سرمايه دارى و            
شکست ترهات و تبليغات ضد                

سر باز کردن تقابلهاى       ،کمونيستى
جهانى بعد از جنگ سرد براى               
شکل دادن به حوزه هاى قدرت و          

 ،نفوذ سياسى و اقتصادى                           
فاکتورهائى هستند که همه                         
نيروهاى درگير در صحنه سياست     
را به تحرک و تالش براى ايفاى           

تحرک اپوزيسيون   .  نقش واميدارد 
دست راستى ايران در اين متن               
منطقه اى و جهانى معنى پيدا                   

 . ميکند
 

مجموعه اين اوضاع نيروهاى               
 ،مختلفى در جنبش ملى اسالمى            

قوم        ،ناسيوناليسم پرو غربى             
پرستان و خيل تاريک فکران                  
اپوزيسيون را با پرچمها و                         
توجيهات و ادله هاى مختلف پشت       

حمله      ،سياست تحريم اقتصادى         
و   ،هورا کشيدن براى ناتو     ،نظامى

جلسات مکرر براى تشکيل                      
و "  کنگره ملى "و  "  شوراى ملى "
. و غيره ميبرد        "  دولت موقت    "

بخشى از اين نيروها طرفداران             
وقيح حمله نظامى و تحريم همه              

صريحا ميگويند  .  جانبه تجارى اند  
که اين کشتار وسيع مردم و                       

 

 "!جنگ بازنده ها"
 ...تشديد بحران رژيم اسالمى

پيامدهاى آن براى نسل هاى             
اى است که      "  هزينه"متمادى   

بخش .  بايد پرداخت شود              
ديگرى در صورت ظاهر اين         
وقاحت را ندارند اما در نفس            
پروژه شريک اند و هر زمان          
که اجرائى بودن آن عملى تر            

بدون ترديد روى اين                ،شود
ارابه ميپرند و توجيه و تئورى        
کافى هم براى آن سرهم                        

 . ميکنند
 

اين نيروها با هر رنگ پرچمى       
دشمنان آزادى و     ،دشمنان مردم 

دشمنان کودکان                    ،برابرى
دشمنان پيران و                    ،معصوم
دشمنان کارگران و            ،بيماران

محرومانى هستند که در چنين         
جز قتل    "  انتخابى"اوضاعى    

اين نيروها    .  عام شدن ندارند      
شبيه سربازان اسرائيلى هستند       
که مجرى صبراها و شتيالها           

شبيه نازيها و فاشيستها       .  بودند
هستند که آشويتس ها و قتل                
عامهاى فراموش نشدنى تاريخ      

. را به نام خود ثبت کرده اند              
اين نيروها در شقاوت و                       
ضديت با انسان از جنس خامنه      
اى و جمهورى اسالمى و                    

اين .  طالبان و القاعده اند                

٢٧٧شماره   
دشمن رفع        ،دشمن اعاده حرمت انسانى               ،نيروها دشمن آزاديخواهى       

. دشمن جنبش سوسياليستى و کمونيستى و طبقه کارگر اند                                ،تبعيض
جريانات و نيروهائى که تاريخشان يا با حمايت از حکومت جالد و ضد                       
آزادى اسالمى عجين است و يا تبديل شدن به سگ شکارى ارتش آمريکا و               

 . ناتو را براى رسيدن به نان و نوائى پالتفرم خود قرار داده اند
 

 کمونيسم کارگرى و اوضاع جديد
 ،جنبش آزاديخواهانه طبقه کارگر عليه سرمايه دارى                ،کمونيسم کارگرى  

هيچ سنخيتى با دشمنان     ،جنبش رفع تبعيض و اعاده آزادى و برابرى و رفاه
جامعه ايران بايد در اين دوران حساس دوستان و دشمنان خود            .  مردم ندارد 

اين دوره اى است که کمونيسم کارگرى        .  را با تمام قد و قواره شان بشناسد        
و اردوى آزاديخواهى و برابرى طلبى و انقالبيون بايد اوال براى رفع اين                  

ثانيا آمادگى کامل براى مقابله با              .  خطر و منتفى کردن آن تالش کنند                
تروريستهاى متفرقه دولتى و اسالمى و موئتلفين اپوزيسيونى شان را ايجاد             

بار ديگر مسئله قدرت       .  و راسا بعنوان يک نيروى آلترناتيو آماده شوند               
عده اى ميخواهند روى دوش تلى از          .  سياسى روى ميز همه قرار ميگيرد       

اجساد و قربانيان بيشمار و عنصر استيصال جامعه به سمت قدرت دورخير            
کمونيسم کارگرى و جنبش آزادى و برابرى نيز بايد براى همان                         .  کنند

اهداف ديرينه آزاديخواهانه و سوسياليستى اما در شرايطى جديد با تمام                       
قدرت و با پاسخ دادن به الزامات چنين دوره ويژه اى براى قدرت سياسى                   

دفاع از  "اهداف ما نه با بقاى جمهورى اسالمى و سياست                  .  دورخيز کند 
نه با دفاع از وضع موجود و موعظه صلح بين                ،"وطن در مقابل خارجى    

اهداف .  و نه با تهاجم تروريستى آمريکا و ناتو متحقق نميشود              ،تروريستها
ما در گرو سرنگونى جمهورى اسالمى و به شکست کشاندن دورنماى                        

 . ميليتاريستى و تروريستى است
 

براى منتفى کردن اين خطر بزرگ بايد امروز مبارزه عليه جمهورى                          
امروز تشديد مبارزه براى سرنگونى انقالبى رژيم        .  اسالمى را گسترش داد   

اسالمى تنها راه حلى است که به کل سناريوهاى دست راستى و تالشهاى                   
ما وارد دوره پيچيده و      .  مدافعان مرتجع و ضد جامعه آن مهر بطالن ميزند          

احتماالت .  پر تالطمى شده ايم اما هدف اساسى ما تغيير نکرده است                            
 . متعددى ميتواند براى دوره هائى چهارچوب سياست ايران را قالب بزند

 
براى کمونيسم کارگرى مسئله اساسى اينست که قالب و چهارچوب انقالبى              
و آزاديخواهانه خود را بر تحوالت سياسى بکوبد و امر سرنگونى                                  
جمهورى اسالمى و استقرار دولت انقالبى کارگرى براى استقرار فورى                 

 . *سوسياليسم در ايران را تسهيل کند

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  

 

 

 انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز 

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

ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود . هستيم
!را از بنياد دگرگون ميکند  

 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

اخيرا مساله تشکل مستقل زنان              
کارگر از جانب برخی جريانات           
چپ مدافع حقوق زن مطرح شده           

اين .  و مورد دفاع قرار ميگيرد           
ايده بعنوان يک مطالبه در جهت           
دفاع بهتر و قاطع تر از منافع و              
خواستهای زنان کارگر طرح می        

از جانب مدافعين اين ايده            .  شود
استدالل می شود که تشکل مستقل        
زنان بهترين راه رفع موانع                      
پيشاروی زنان کارگر، بعنوان              
ضربه پذير ترين بخش طبقه                    
کارگر، در يک جامعه مردساالر         

بديهی است که تشکل                 .  است
مهمترين ابزار مبارزه برای                   
دستيابی به اهداف هر جنبش                    

اما .  سياسی است       -اجتماعی      
ماهيت و شکل اين تشکل خود                 
يک سوال اساسی است که بايد به          

بايد به اين سوال    .  آن پرداخته شود  
آيا تشکل مستقل    :  اساسی پاسخ داد   

زنان واقعا راه حلی اصولی برای        
رفع موانع فوق است؟ آيا چنين                

ی سازماندهی از نظر منافع          شيوه
زنان کارگر، هم بعنوان عضوی          
از طبقه کارگر و هم بعنوان                      
عنصری از يک قشر سرکوب               
شده و تحت ستم در جامعه مطلوب 
و ضروری است؟ از نظر ما اين           
ايده يک ايده نادرست و از نظر              
 . منافع طبقاتی بسيار مخرب است

 
 خاستگاه اين مطالبه چيست؟

نقطه عزيمت اين گرايشات در               
طرح ضرورت و مطلوبيت اين            

برخی .  نحوه از تشکل يکی نيست      
از موضعی ايدئولوژيک حرکت          
می کنند و برخی ديگر در پاسخ             

برخی از     .  به معضالت عملی        
موضع فمينيستی به اين ضرورت       
می رسند؛ برخی از موضع                      

نقطه عزيمت هر چه        .  پوپوليستی
باشد، الزم است اين مساله هم از           
نقطه نظر منافع مبارزه طبقاتی              
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 آذر ماجدى

طبقه کارگر و هم از نقطه نظر        
جنبش آزادی زن مورد بررسی     

سوال اينست که آيا     .  قرار گيرد 
اين يک ايده پيشرو و                              
کمونيستی است؟ آيا اين ايده              
بنفع پيشروی طبقاتی طبقه                 
  کارگر و بنفع آزادی زن است؟

 
ايده تشکيالت مستقل زنان                 

در .  کارگر ايده جديدی نيست       
جنبش چپ در ايران ايده                      
تشکالت مستقل زنان کارگر کم     
و بيش در ابتدای بقدرت                       
رسيدن رژيم اسالمی طرح می      

و اکنون مدتی است که             .  شد
دگر بار بحث تشکل مستقل                
زنان کارگر به درون سايت              

. های چپ راه پيدا کرده است           
ميالدی    ٩٠و      ٨٠در دو دهه       

امر تشکل مستقل زنان برای            
مبارزه برای حقوق خويش                

اکنون که    .  موضوع داغ بود      
اين موضوع ظاهرا ديگر کهنه      
و دمده شده است، مساله تشکل        
مستقل زنان کارگر توسط چپ       

 . سنتی مطرح می شود
 

از نظر چپ سنتی و بخشی از          
آن که در جنبش حقوق زن                  
فعالند، ضرورت و مطلوبيت          
تشکل مستقل زنان کارگر                  
چيست؟ در عين حاليکه نقطه          
عزيمت اين دو جريان متفاوت        
است، اما اين دو گرايش دو                
روی يک سکه عقب مانده و             

بخشی از جنبش    .  سکتی هستند 
فمينيستی از زن حرکت می              

زن .  کند و به زن ختم می کند          
نزد آن مرکز و محور جهان              

زن حرف اول و آخر            .  است
با اين تعريف، کسانی که      .  است

به صورت ظاهر مساله می              
نگرند، اين نوع فمينيسم را                
مدافع پر و پا قرص حقوق زن         
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ممکن است به اين گرايش      .  می دانند 
از اين زاويه که به مسائل ديگر دنيا         
بی اعتناء است نقد کنند، اما از                     
زاويه حقوق زن نقدی به اين ديدگاه         

اينجا است که اين       .  وارد نمی دانند    
ظاهر بين ها به يک اشتباه مهلک              

چرا که اين نوع         .  دچار می شوند     
فمينيسم، نه تنها به مسائل دنيا کور           
است، بلکه از حل مساله زن نيز                 

اينگونه فمينيسم در اصل    .  ناکام است 
. با ناسيوناليسم تفاوتی ندارد                         

همانگونه که ناسيوناليسم پاسخ                   
مساله ملی نيست، فمينيسم نيز قادر          

هر دو به     .  به حل مساله زن نيست       
مشقات گروه های اجتماعی ای که           
مدعی نمايندگی آن هستند می                       

 .افزايند
 

اين دو جريان هر دو بر ضرورت            
و مطلوبيت اين نحوه از تشکل، چه          
از نظر طبقاتی و چه از زاويه                      

. جنبش حقوق زن، پای می فشارند          
بنظر می رسد که اختالفات و نقد               
گذشته از بی توجهی جنبش چپ به           
مساله زن و حقوق زنان، هر دو                 

 -جريان را که از نظر اجتماعی                 
سياسی در يک بستر فکری قرار              

. دارند به اين نتيجه رسانده است                
ظاهرا، برای جبران بی توجهی                
گذشته، تشکل مستقل زنان کارگر به      
نقطه سازشی ميان منتقدين جنبش             

که عموما زنانی هستند که در        (چپ  
خود به سازمانهای      ۶٢-۵۶سالهای  

چپ متعلق بودند و زنان جوانانی که 
اکنون در بستر عمومی همين جنبش       

مردان (و موضوع نقد      )  قرار دارند 
چپ در آن مقطع و مردان جوانی              
که در همين بستر فکری هستند و              
می خواهند تعهد خود را به مساله              

 .بدل شده است) زن ثابت کنند
 

مسائل متعددی در همين نقطه                      
عزيمت وجود دارد که بايد مورد نقد       

نقد جريانات   .  و بررسی قرار گيرد      

چپ بخاطر کم توجهی به جنبش           
حقوق زن در جامعه و چشم بستن        
به ماهيت زن ستيز رژيم اسالمی،      
پس از سرکوب خونين کمونيست        

شمسی، همراه با        ۶٠ها در دهه       
مهاجرت بخشی از زنان چپ و             
کمونيست به کشورهای غربی،           

نشريات زنان انتشار     .  باب گرديد  
يافت و نقد جنبش چپ و                               
کمونيستی به پای ثابت اين                        

چپ و کمونيسم    .  نشريات بدل شد   
تنها جنبش و جريان سياسی بود            
که مورد نقد قرار می گرفت؛                  
بعضا اين نقد تا آنجا پيش می                   
رفت که اين برداشت را در ذهن           
خواننده ايجاد می کرد که عامل             
اصلی سرکوب زنان، نه رژيم               
اسالمی، بلکه جنبش کمونيستی           

روشن است که برخورد           .  است
جنبش چپ به جنبش حقوق زن و         
زن ستيزی رژيم اسالمی قابل نقد        

اما .  است و می بايست نقد شود            
اوال اين چپ تحت حاکميت                      
پوپوليسم بود و الجرم اين                          
پوپوليسم است که می بايست                   
مورد نقد قرار گيرد، نه                               
مارکسيسم و کمونيسم؛ ثانيا،                   
عليرغم تمام کمبودها و عقب                  
ماندگی که اين چپ از آن در رنج         
بود، چپ فعالترين بخش جامعه            
نسبت به حقوق زن در جامعه                 

 .  ايران بود
 

يک مساله مهم ديگر موقعيت                 
اينها زنانی بودند      .  منتقدين است  

که در سازمان های مختلف چپ           
فعاليت می کردند؛ برخی فعاليت         
خويش را از کنفدراسيون در                  
خارج کشور آغاز کرده و در                  
دوران انقالب به ايران آمده                     
بودند، برخی زنانی که طی                      

۵صفحه -۶٠سالهای      



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

به سازمانهای چپ جذب شده          ۵۶
اکثريت قريب باتفاق               .  بودند

سازمانهای زنان در اين دوره                 
توسط زنان چپ بنيان گذاشته شده        

اگر به چپ نقدی وارد بود،           .  بود
که بود، شامل اين زنان و                            
سازمانهای زنان مزبور هم می             

اما اشکال نقدهای اين دوره به     . شد
چپ اين نکته است که منتقدين                 
خود را از زير نقد بيرون می برند      
و نقدها عموما متوجه مردان چپ         

چنين متدی خود   .  سازمان می شود  
بيک معنا مردساالرانه است؛ يعنی 
عمال بر اين تز مردساالرانه که             

زنان قدرت تفکر و تصميم گيری      "
تائيد "  ندارند و نياز به قيم دارند           

کافيست کمی در           .  می گذارد     
اينگونه نقدها دقيق شد تا متوجه             
شويم که سازمانهای چپ ضميری      
است که برای مردان چپ مورد            

بايد توجه   .  استفاده قرار می گيرد      
داشت که عالوه بر مورد معين               

، شرايط  ۵٧جامعه ايران و انقالب     
بين المللی نيز به اين يورش به                 

 ٨٠در دهه        .  چپ نقش داشت       
ميالدی جنبش فمينيستی در نقد               
کمونيسم و مارکسيسم در عرصه         
مساله زن بسيار فعال بود؛ در اين         
دوره برخی از تئوريسين های                

مارکسيسم را به                        ،فمينيست
نابينايی در مورد مقوله                             "

(جنسيت متهم می   )  کور جنسی  " 
 ٨٠سپس در اواخر دهه           .  کردند

همراه با سقوط شوروی و نظام              
سرمايه داری دولتی که تحت نام           
سوسياليسم وجود داشت، حمالت         
به چپ و کمونيسم در عرصه                  
مساله زن تشديد شد و فمينيسم                  

 .  ارج و غربی يافت
 

 پوپوليسم و مساله زن
چپ سنتی در ايران دچار کور                
جنسی بود؛ بعضا مساله زن را در       
سطح کالسيک های مارکسيستی،       
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برسميت می شناخت، اما                    
جنبش حقوق زن را بعنوان                

رد می     "  جنبشی بورژوايی    "
جنبش کمونيستی در            .  کرد

 ۵٧ايران در مقطع انقالب                 
. تحت حاکميت پوپوليسم بود           

پوپوليسم در عمل گرايش چپ        
جنبش ناسيوناليستی در                        
کشورهای تحت سلطه را                    

ضديت با    .  نمايندگی می کند       
قوی ترين و عمده    "  امپرياليسم"

. ترين خصلت اين جنبش است       
پوپوليسم در ايران بشدت با               
نظرات، ارزشها و اخالقيات           

. شرق زده و اسالمی تنيده بود        
بطور نمونه اگرچه يک                       
پوپوليست از ضرورت برابری    
زن و مرد سخن می گفت، اما           
اوال از آنجا که در آثار                           
کالسيک خوانده بود که رهايی       
واقعی زنان در جامعه                           
سوسياليستی قابل تحقق است،        
مبارزه برای برابری زن و               
مرد را نيز به بعد موکول می            
کرد؛ ثانيا بر اساس اخالقيات          
عقب افتاده شرق زده هرگاه از       
آزادی زن سخن می گفت، خود      
را موظف می ديد که خط و                
مرز خويش را با فساد اخالقی         
ترسيم کند؛ ثالثا نزد اين                        
جريان، مبارزه عليه امپرياليسم    
بمعنای مبارزه با فرهنگ و              

اين .  اخالقيات غربی نيز بود        
چپ از نظر اخالقی و فرهنگی      
هيچ ربطی به مارکسيسم يا                

. جنبش کمونيستی نداشت                  
فرانتس فانون يا ورژن                         

آن علی شريعتی و          "  وطنی"
جالل آل احمد شکل دهندگان            

 .  اخالقی اين چپ بودند -فکری
 

بدين ترتيب روشن است که               
بخش عمده جنبش چپ در                  
مقطع قدرتگيری رژيم اسالمی      
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عمال در برابر مساله زن و آزادی             
زن خلع سالح بود؛ بايد تاکيد کرد              
که در اين زمينه مرد و زن چپ                  
نزديکی نگرشی و اخالقی بسياری         

لذا زمانی که اسالميست ها        .  داشتند
بر جنبش سرنگونی مردم حاکم                  
شدند و حقوق و موقعيت زنان در              
خطر جدی قرار گرفت، اين چپ               

. کامال برای مقابله با آن ناآماده بود          
در تظاهرات و اعتراضات خيابانی        
ضد شاه، پس از آنکه غرب موفق             
شد خمينی و اسالميست ها را                       
بعنوان رهبر انقالب به مردم جا                 
بزند، اکثريت غريب باتفاق زنان              

پس از   .  چپ با حجاب ظاهر شدند        
قدرتگيری رژيم اسالمی، برخی از        
اين سازمان ها، بطور مثال سازمان       
پيکار، زنانی که در تابستان داغ                
لباس بی آستين می پوشيدند را به               

 .  ميتينگ های خود راه نمی دادند
 

تفاوت زيادی ميان نحوه لباس                     
پوشيدن زنان سنتی و زنان                            
پوپوليست وجود نداشت؛ عموم اين         
زنان روسری بسر داشتند، لباس               

. های آستين بلند و گشاد می پوشيدند       
گويی عمد داشتند که خود را به                   
غيرجذاب ترين شکل ممکن                         

اين الگوی يک زن                  .  درآورند
همانگونه .  کمونيست و انقالبی بود      

که شاعران و نويسندگان و                             
اسالمی   –باصطالح ادبای ملی             

زنان را فقط در قالب مادر بزرگ يا        
فاحشه به تصوير می کشيدند، نزد            
جنبش چپی که اصل و نسبش به                  
همين ادبا می رسيد، زنان انقالبی             

" متين و محجوب  "جلوه ای از زنان     
 .آل احمدی بودند

 
 ٨(اسفند      ١٧زمانی که زنان روز        

در اعتراض به حکم      ١٣۵٧)  مارس
خمينی مبنی بر حجاب اجباری                   
برای زنان کارکن به خيابان                         
ريختند، اين سازمانها عمال غافلگير      

مارس در همان     ٨اعتراض  .  شدند
روز ختم نشد و يک هفته ادامه               
يافت، تحصن در دادگستری،                 
ميتينگ در زمين چمن دانشگاه و         
باالخره به ميدان آمدن زنان وکيل       
و تهيه قطعنامه ای برای ارائه به          
دولت بازرگان مراحل مختلف آن       

در تحصن در دادگستری            .  بود
يک جو اعتراضی راديکال حاکم        
بود؛ بدنبال بيش از يکسال                        
اعتراضات توده ای و شکل گيری      
يک جنبش انقالبی که رژيم                      
ديکتاتوری شاه را بزير کشيده               
بود، روحيه بشدت راديکال و                
ميليتانتی بر زنان مجتمع در                    

. صحن دادگستری حاکم بود                   
خبرنگاران خارجی با عالقه اين         

زنان .  واقعه را دنبال می کردند         
چپ متشکل در سازمان های                  
زنان با جديت خاصی تالش می            
کردند که زنان آرايش کرده را از        
جلوی دوربين های خبرنگاران            

بخوبی بخاطر  .  خارجی دور کنند   
دارم که يکی از اين زنان که از              
نزديک با او آشنا بودم با تعجيل             
بسيار از من می خواست که                    
نگذارم زنان آرايش کرده با                     
خبرنگاران مصاحبه کنند و بجای       
آنها خودم با خبرنگاران مصاحبه       

به او گفتم ما که مبصر مردم        .  کنم
نيستيم، اينها معترضند و حق                  

 .  دارند اعتراضشان را بيان کنند
 

يک واقعه مهم ديگر کنفرانسی             
در آمفی    ١٣۵٩بود که در پائيز        

تئاتر دانشگاه پلی تکنيک در                   
مورد حقوق زنان سازمان يافته            

تمام سازمانهای زنان بمدت       .  بود
چند ماه فشرده برای سازماندهی          

من .  اين کنفرانس کار کرده بودند      
. در ميان کميته برگزارکننده بودم      

اين کنفرانس مصادف شد با                     
با وجود    .  اشغال سفارت آمريکا      

اينکه کليه اين سازمانها به                        
سازمانهای سياسی چپ وابسته            
بودند، روز کنفرانس سازمانهای        
سياسی از حمايت از کنفرانس سر      
باز زدند و بجای آن در مقابل                  
سفارت آمريکا در حمايت از                  

خمينی "  دولت ضد امپرياليست     "
زمانی که چپ     .  راهپيمايی کردند  

۶صفحه ها در مقابل         



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

سفارت آمريکا در پشتيبانی از               
دانشجويان خط امام رژه می                    
رفت، حزب اهللا به دانشگاه پلی               
تکنيک ريخته بود تا کنفرانس                 
زنان را بهم ريزد؛ برق آمفی تئاتر    
را قطع کردند، به سالن که جای              
سوزن انداختن در آن نبود، هجوم        

زنان مجتمع در آمفی              .  آوردند
تئاتر را مسخره کردند و اراجيفی         

"چون خواهرم حجاب تو محکم        : 
 .  سر دادند" تر از سالح من است

 
 سابقه و تاريخچه

با رشد سرمايه داری در ايران و           
ورود زنان به بازار کار، به                      
دانشگاه ها و الجرم به درون                    
جنبش چپ، بويژه همراه با شکل          

، ١٣۵٧گيری جنبش سرنگونی           
برخی .  مساله زن برجستگی يافت    

زنان چپ، بويژه آنهايی که در                
خارج کشور و در کنفدراسيون              

قبل و    ١٣۵٧فعال بودند، در سال      
بعد از قيام چند سازمان زنان                    

اين سازمانها يا          .  تشکيل دادند    
انجمن های زنان عمال از خط                 
سياسی سازمان متبوع خود تبعيت      

نزد اين سازمانها نيز       .  می کردند  
مساله "  ضد امپرياليستی  "مبارزه   

. بود"عمده"اصلی و باصطالح            
هيچيک از اين سازمانها يک                   
موضع قاطع و محکم عليه حجاب        

حاکميت .  اسالمی اتخاذ نکرد           
پوپوليسم بر اين سازمانها آنها را           
به بی اعتنايی يا کم بها دادن به                 
مسائل عمومی حقوق زن سوق              

در مواضع رسمی، آنها        .  می داد  
اعالم می کردند که مسائل زنان             
کارگر و زحمتکش در اولويت               

اما از آنجا    .  اهدافشان  قرار دارد     
که آنها مساله حجاب و آپارتايد                

" مساله زن زحمتکش    "جنسی را     
نمی دانستند، به اين دو مساله مهم         

. و اصلی توجه خاصی نداشتند              
مواضع آنها، مانند سازمانهای               

 

 "تشکل مستقل زنان کارگر"
 ...تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری 

سياسی متبوع خود، در قبال             
زنان کارگر و زحمتکش بيک        

 .معنا   اکونوميستی بود
 

آن نسبت به مبارزه طبقاتی و جنبش             
های اجتماعی را مورد ارجاع قرار            
می داد و در آن دنبال توجيه مواضع            

وجود غيرمارکسيستی خويش می گ     
يک جنبش حقوق زن، که                   
سازمانهای چپ، عليرغم                   
کمبودهای فاحش شان، نقشی          
مهم و اصلی در آن ايفاء می              
کردند، زن کارگر و زحمتکش       
را به يک وجه دائمی نشريات         

. اين سازمانها تبديل کرد                     
ستونی ويژه زن کارگر و                   

در "  زنان خلق  "زحمتکش يا      
زن .  نشريات چپ ايجاد شد           

روسری به سری را در حال             
رژه و پرچم بدست باالی اين            
ستون طراحی کردند و يکی از       
کادرهای باالی زن سازمان             

در اين      .مسئول اين ستون شد      
ستون به مشقات زنان کارگر و       

. زحمتکش می پرداختند                     
مسائلی که طبق تعاريف چپ           

ناميده می شود،   "  صنفی"سنتی  
مهد :  موضوع اين ستون بود         

کودک و شيرخوارگاه، دستمزد     
برابر در مقابل کار برابر،                 

. مرخصی زايمان و غيره                  
تحليل آنها از ستمکشی زن در         

ستم "جامعه تحت مقوله                       
فرموله می شد و          "  مضاعف

اين تعريف به ستم بعنوان                   
کارگر و زحمتکش و بعنوان            

جنبش چپ   .  زن اشاره داشت     
" خلق"عموما امر خود را                 

اين خلق يک      .  قرار داده بود     
کيسه گل و گشاد بود که از                  
کارگر و دهقان، خرده                          
بورژوازی شهری و روستا و         

شامل آن     "  بورژوازی ملی    "
سازمان های زنان نيز     .  می شد 

٢٧٧شماره   

عمدتا به مسائل زنان خلق می                      
پرداختند و از اينرو به مساله آزادی        
ها و حقوق مدنی، که آنرا مطالبات           
زنان بورژوا می ناميدند، کم توجه           

 .بودند
 

نزد آنها، خواست مقابله با حجاب              
اجباری، آپارتايد جنسی، اصالح              
قوانين خانواده و برابری در امر               
تحصيل، خواستهای زنان بورژوا           
محسوب می شد و لذا جايگاه مهمی          

مبتذل ترين نوع اين ارزش       .  نداشت
: گذاری باين ترتيب فرموله می شد         

حجاب مساله زنان زحمتکش                   "
به يک معنا همان ديد                 !"  نيست

اکونوميستی به مبارزات طبقه                    
کارگر به مبارزات زنان برای                    
حقوق برابر تعميم داده می شد؛                   
همان ديدگاه پوپوليستی که مبارزه           

را مبارزه کارگر و                 "  صنفی"
را مبارزه         "  سياسی"مبارزه         

و طبقه بورژوا می            "  روشنفکر"
دانست، مبارزه برای حقوق سياسی،     
اجتماعی و مدنی برابر برای زن و          
مرد را به زنان طبقات ديگر می                
سپرد و زنان کارگر را به مبارزه              
برای دستمزد برابر، تشکل و مهد            

 .کودک محدود می کرد
 

اين ديدگاه درکی محدود و کارخانه          
مبارزه .  ای از مبارزه طبقاتی دارد       

طبقاتی نزد اين جنبش مبارزه ای              
است که در عرصه کارخانه ميان             
کارگر و کارفرما انجام می گيرد،            
حداکثر مبارزه ای است که طبقه               
کارگر بر سر دستمزد و حقوق                    

. کارگری با دولت به پيش می برد            
مبارزه بر سر تغيير دنيا، جامعه،             
بر سر ايدئولوژی حاکم، بر سر                  
ناسيوناليسم، دموکراسی و قدرت             
سياسی در ميان مبارزه طبقاتی جای      

در اينجاست که می بينيم که         .  ندارد
کاسه داغ تر از آش شدن روشنفکر          
خرده بورژوا برای کارگر، و                     

کارگر کارگر کردن آنها چگونه           
اسارت کار مزدی و اسارت                    
طبقاتی را بر دست و پای کارگر          

  .تحکيم می کند
 

نزد اين چپ، کارگر به مبارزه              
سياسی بر سر مسائل اصلی                     

کارگر فقط    .  جامعه کاری ندارد      
در عرصه کارخانه مبارزه می            

اين ديد در بهترين حالت به          .  کند
يک رفرميسم تريد يونيونيستی             

لذا عليرغم ظاهر     .  ختم می شود    
اين جنبش،  "  کارگری"راديکال و   

اين يک ديدگاه محدود، عقب مانده      
بر اين     .  و غيرکارگری است         

تصور عقب مانده و عاميانه تاکيد        
دارد که زن کارگر جز دستمزد و        
مهدکودک به مقوله ديگری نمی           
انديشد، قادر نيست بيانديشد و اگر       
بيانديشد اسير تفکرات بورژوايی       

مساله حجاب مساله زن    .  شده است 
آنهم .  غير پرولتر تعريف می شود     

در جامعه ای که حجاب و آپارتايد       
جنسی به يکی از مهمترين                        
عرصه های مبارزه طبقاتی با               
حکومت بورژوايی حاکم بدل شده      

اين ديدگاه از تعيين عرصه      .  است
های اصلی مبارزه طبقاتی عاجز        

هر مساله ای بغير از                  .  است
مسائل اقتصادی که به مبارزه                
جاری طبقه کارگر محدود می               
شود را از مبارزه طبقاتی و از               
دسترس طبقه کارگر خارج می            

  .کند
 
" تشکالت مستقل زنان کارگر           "

پاسخی است که اين ديدگاه عقب           
 -مانده، محدود نگر رفرميستی            

پوپوليستی در مقابل زنان کارگر         
و در اينجا اتفاقا با             .  می گذارد   

عقب مانده ترين گرايش جنبش              
فمينيستی هم زبان و هم رای می           

فمينيسم از روی مرد                  .  شود
ستيزی به تشکل مستقل زنان                  
کارگر می رسد؛ پوپوليست از               
عجز در درک مفهوم طبقه،                     

. مناسبات، منافع و مبارزه طبقاتی     
بعالوه، پوپوليسم از نظر                           
اجتماعی و فرهنگی يک ديدگاه            
عقب مانده است؛ خود اسير                     
مردساالری است؛ و در يک                   

٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

جامعه تحت حاکميت زن ستيزی          
اسالمی، طبيعی ترين شکل                      
مبارزه نزد آن، مبارزه مجزای              

آپارتايد حاکم بر    .  زن و مرد است    
جامعه را بطور خودبخودی به               
مبارزه زن و مرد کارگر هم تعميم       

مبارزه مستقل زنان          .  می دهد    
کارگر برای او يک امر طبيعی             
 .است، آنرا زير سوال هم نمی برد

 
 چپ و تشکل زنان کارگر

بايد توجه داشت که هرگاه اين چپ 
از تشکل کارگری يا جنبش                       
کارگری سخن می گفت، جنبشی          
کامال مردانه را مد نظر دارد و               
روی سخنش با مردان کارگر                  

تحت فشار واقعيات عينی،       .  است
يعنی وجود بخشی از طبقه کارگر        
که زن بود و محرومترين و                      
ضربه پذير ترين بخش آنرا                      
تشکيل می داد، شکل گيری يک            
جنبش وسيع حقوق زن و تحت                

چپ، "  روشنفکر"فشار زنان           
درهای سازمان های چپ بروی           
مسائل زنان کارگر نيمه گشوده              

سازمان های چپ يا سازمان        .  شد
های زنان تشکيل دادند، يا يک               
دپارتمان زنان که کارش پرداختن       

 .به مسائل زنان بود
 

در متن شرايط مردساالرانه ای که      
آپارتايد جنسی حاکم در جامعه را         
به امری طبيعی بدل کرده بود،               
بشکلی خود بخودی، زنان چپ              
امر تشکل مستقل زنان کارگر را          

عمال طبقه کارگر را    .  طرح کردند 
و جالب  .  به دو دسته تقسيم کردند       

اينجاست که در بسياری موارد،            
ضرورت و مطلوبيت تشکل زنان       

مردان "  منافع"کارگر از زاويه         
کارگر طرح می شد و مورد دفاع         

اگر زنان آگاه       .  قرار می گرفت      
نمی شدند، مبازه طبقه کارگر                  
شکست می خورد؛ اگر زنان                   
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متشکل نمی شدند به مانعی در        
مقابل مبارزه مردان بدل می             

الجرم زنان چپ                !  شدند
مبارزه "بمنظور ممانعت از            

خواهران کارگرشان     "  شکنی
بايد به آگاهی و تشکل آنها می          

 .پرداختند
 

 انترناسيونال اول و دوم
جنبش کمونيستی سنتا در قبال         
مساله زن و جنبش حقوق زن           

اين .  دچار کمبود بوده است           
کمبود به مارکس و مارکسيسم        
مربوط نمی شود؛ از درک                
نادرست از مارکسيسم نشات           
می گيرد که با مردساالری                
حاکم در جامعه پيوند می                     

جنبش چپ در ايران           .  خورد
. دچار مشکالت متعددی بود           

عالوه بر عقب ماندگی                          
اخالقی   -پوپوليستی فرهنگی       

بومی، آنجايی نيز که به جنبش        
کمونيستی طی تاريخ مراجعه         
می کرد، ديدگاه های                              

انترناسيونال .  اکونوميستی شت 
اول و دوم و جنبش کمونيستی          
روسيه هر يک بدرجاتی از اين    

. شيوه برخورد متاثر بودند               
ناسيوناليسم روس که پس از             
شکست انقالب کارگری در              
روسيه تحت نام حزب                           
کمونيست بقدرت رسيد يک              
ديدگاه و درک مکانيستی و                
اکونوميستی نسبت به جنبش             
های اجتماعی را که مهمترين         
آن جنبش آزادی زن بود،                    

  .ترويج می کرد
 

انترناسيونال اول، انترناسيونال    
در .  مردان کارگر بود                  

انترناسيونال دوم برای جلب            
حمايت آن از حق رای زنان،            
ساعات طوالنی بحث شده و در    
قطعنامه ای مفصل مطلوبيت و      

٢٧٧شماره   

ضرورت آن برای طبقه کارگر                 
با شکست   .  توضيح داده شده است       

بلشويسم در مقابل ناسيوناليسم                    
رفرميسم روس، اين روند به يک              
سنت پايدار و جان سخت بدل شد که        
جاپای آنرا در تمام جنبش ها و                     

. احزاب پرو سويت مشاهده می کنيم      
کمونيسم چينی و مائوئيست که از             
اين نظر از جنبش برادرش نيز                   

 .عقب مانده تر بود
 

در ايران اسالم زده تحت رژيم                    
اسالمی بخاطر فشارهای روزافزون    
بر زنان و اعمال محدوديت های                
بسيار بر زنان و ايجاد يک نظام                 
آپارتايد جنسی رسمی که با خشونت        
اعمال می شد، مساله تشکل مستقل          
زنان کارگر حتی زير سوال نيز                

بعنوان يک امر طبيعی               .  نرفت
شمسی     ۶٠در دهه        .  پذيرفته شد   

بدنبال سرکوب خشن هر نوع جنبش       
و حرکت اپوزيسيون و سرکوب و            
قتل عام کمونيستها، جنبش حقوق              

پس از پايان       .  زن به محاق رفت         
جنگ ايران و عراق، شرايط جامعه       

نسل جديد به حقوق و          .  متحول شد  
جايگاه زن حساس بود و نطفه های          
يک جنبش حقوق زن وسيع و توده           

با رشد جنبش حق      .  ای شکل گرفت   
زن در ايران و مصاف روزانه آن            

. با رژيم اسالمی، شرايط تغيير کرد       
اين تحوالت حتی سازمان مجاهدين        
خلق را که يک سکت اسالمی است         
وادار کرد شکل ظاهر خود و                       

. آرايش سازمانيش را تغيير دهد                
رهبر سکت همسری برگزيد و او             

ناميد و اعضای زن      "  هم رهبر "را  
سازمان مجاهدين در خارج کشور           

اينها .  مدل لباس خود را تغيير دادند       
همگی تالشهايی پوچ و سطحی                  
برای مورد قبول افتادن نزد جنبش           

. عظيم حقوق زن در جامعه بود                 
سازمانهای چپ نيز که به خارج                
کشور مهاجرت کرده بودند، در                 

مقابل حضور جنبش زن در                     
صحنه جامعه و نيز آشنايی با                  
آراء و عقايد فمينيستی، در                        
مواضع پيشين خود تجديد نظر              

 .کردند
 

جنبش بورژوايی، جنبش                         
 پرولتری

البته بايد اشاره شود که اين                        
نظرات مردساالر مختص جنبش        

تاريخا جنبش   .  چپ ايران نيست     
کارگری و سوسياليستی در غرب       
نيز بدرجاتی اين گرايش را                      
نمايندگی می کرد و روند مشابه            

مطالعه .  ای را طی کرده است            
تاريخ انترناسيونال اول و دوم               
  .مملو از چنين برخوردهايی است

 
سنتا در جنبش چپ، جنبش حقوق        
زن را به دو گرايش بورژوايی و         

جنبش .  پرولتری تقسيم کرده اند        
پرولتری زنان را به عرش اعالء        
رسانده اند؛ جنبش بورژوايی                 

اين .  زنان را محکوم کرده اند             
ديدگاه، ديدگاه حاکم در جنبش                 

از .  کمونيستی بوده است                  
انترناسيونال دو و سه تا امروز             
جنبش کمونيستی سنتی دو قطبی          

بورژوايی را برای            -پرولتری
تعريف و تبيين جنبش حقوق زن           

. مانند کالم آخر بکار بسته است           
بايد ديد که اين دو صفت عمال به           

در تحليل جنبش      .  چه معنا است     
حقوق زن و شناسايی آنکه                        
کداميک بورژوايی و کداميک              
پرولتری است، تئوريسين ها و             

سياسی   -رهبران فکری                   
کمونيستی به پايه طبقاتی فعالين           
جنبش می نگرد؛ جنبش                              
بورژوايی جنبشی است که فعالين       
آن عمدتا از خاستگاه غير                          

جنبش پرولتری،     .  کارگری اند    
جنبشی است که فعالين آن عمدتا           

باين ترتيب تمام خواست   . کارگرند
های سياسی، اجتماعی، فرهنگی        
و بعضا اقتصادی جنبش اول                  
بعنوان خواست هايی بورژوايی          

تاريخا خواست  .  شناخته می شوند   
تحصيل، اشتغال، حق رای، و               

اجتماعی   -ساير حقوق سياسی           
بعنوان خواستهايی بورژوايی نزد      

٨صفحه   
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اين جنبش از اهميت پايينی                        
اما خواست  .  برخوردار بوده است   

حقوق برابر در مقابل کار برابر و       
تشکل که از طرف زنان کارگر             
مطرح ميشود، بعنوان خواستهايی      
پرولتری و مهمترين خواست های      

 .طبقاتی
 

بطور نمونه کالرا زتکين يکی از        
رهبران حزب سوسيال دموکرات       
آلمان و از رهبران جنبش                           
کمونيستی زنان طی يک سخنرانی     
به کنگره حزب سوسيال دموکرات     

اعالم ميکند    ١٨٩۶آلمان در سال     
که مساله زن دارای خصلت                     
طبقاتی است و اشکال متفاوتی در        
ميان زنان طبقات مختلف بخود              

اين سخنرانی بعد از آن      .  می گيرد 
بشکل يک جزوه منتشر شد و به            
موضع رسمی جنبش سوسياليستی      

"آلمان بدل گرديد    يک مساله زن    . 
برای زنان پرولتر، يکی برای               
زنان بورژوازی متوسط و اقشار         
متخصص، و يکی برای ده هزار         

بر طبق  .  زن طبقه باال وجود دارد     
موقعيت طبقاتی اين اقشار، مساله        
زن اشکال متنوعی بخود می                   

("گيرد زنان پرولتر و انقالب         ." 
 Socialist در"  سوسياليستی
Register ١٩٧۶  ١٩٢صفحه(  

 
سپس زنکين به توضيح مساله زن       
در ميان هر يکی از اين طبقات               

در مورد زنان پرولتر    .  می پردازد 
نياز سرمايه به     "ريشه مساله زن       

استثمار و جستجوی پايان ناپذيرش  
برای نيروی کار ارزان است که           

." مساله زن را بوجود آورده است      
زن : "و باالخره اعالم می کند که       

پرولتر استقالل اقتصادی خويش          
را بدست آورده است، اما نه                      
بعنوان يک شخص، نه بعنوان                
يک زن يا يک همسر امکان ندارد       
که بعنوان يک فرد از يک زندگی         

 
 "تشکل مستقل زنان کارگر"

 ...تعميم آپارتايد جنسی به جنبش کارگری 

و ."  کامل برخوردار باشد           
نتيجتا "نتيجه می گيرد که                   

مبارزه رهايی بخش زن                      
پرولتر نميتواند مانند مبارزه            
زن بورژوا عليه مرد هم طبقه         

برای زن      ."  ای خود باشد          
پرولتر مساله در مورد پايين            
کشيدن ديوارهايی که امکان             

} با مرد هم طبقه ايش    {رقابتش  
بلکه .  محدود می کند، نيست         

مساله بر سر ساختن موانع             "
جديدی است عليه استثمار زن         
پرولتر؛ مساله بر سر احياء و          
تضمين حقوق همسری و                    

هدف نهايی او   .  مادری او است  
نه رقابت آزاد با مردان، بلکه           
استقرار حکومت پرولتاريا              

زن "با اين وجود                ."  است
پرولتر با مطالبات جنبش زنان       

اما .  بورژوا نيز توافق می کند       
از نظر او تحقق اين مطالبات           
وسيله ای برای رسيدن به يک         
هدف است؛ تا اينکه او بتواند            
در نبرد در کنار مرد کارگر و         

 ".با سالحی برابر قرار گيرد
 

در مورد مطالبات زنان                       
: بورژوا زتکين چنين می گويد      

جامعه بورژوايی در مقابل            "
مطالبات جنبش زنان بورژوا          
اساسا موضع مخالفی نمی                  

اين مساله با اصالحاتی       .  گيرد
که فی الحال بنفع زنان در                   
عرصه های مختلف، چه                    
شخصی و چه عمومی، انجام           

در .  گرفته قابل مشاهده است         
مورد کار حزبی در ميان زنان       
پرولتر زتکين اين رهنمودها           

"را ارائه می دهد            در اين    : 
عرصه ايده راهنما چنين بايد           

در ميان زنان ما هيچ             :  باشد
آژيتاسيون ويژه زنان نداريم،          
بلکه آژيتاسيون سوسياليستی را    

. بايد در ميان آنها به پيش بريم         

٢٧٧شماره   

ما نبايد منافع لحظه ای پيش پا افتاده         
زنان را در راس قرار دهيم؛ وظيفه         
ما بايد بعضويت گرفتن زنان پرولتر    

 ." در مبارزه طبقاتی باشد
 

عليرغم اينکه اين موضع زتکين در       
قياس با موضع انترناسيونال اول و          
دوم قدمی بجلو است؛ اما تحليل وی         
يک تحليل تقليل گرايانه و ساده                   

زتکين بر مبنای          .  گرايانه است    
مطالبات زنان طبقات مختلف در آن        
مقطع معين تاريخی مساله زن را به        

فی .  سه مساله مجزا تقسيم می کند          
المثل آز آنجايی که زنان دهقان                   
جنبش و مطالبه ويژه ای عرضه                
نکرده بودند، زتکين بر اين نظر                
بود که در ميان زنان دهقان مساله             

بعالوه، زتکين تنها   .  زن وجود ندارد  
بر خواست های عمومی طبقه                     
کارگر متمرکز می شود و در مورد         

احياء و تضمين   "زنان کارگر صرفا    
را مطرح  "  حقوق همسری و مادری   

بر مبنای اين ديدگاه تنها           .  می کند  
وظيفه حزب سوسيال دموکرات                
جذب زنان کارگر به مبارزه طبقاتی       
عمومی است و در مقابل جنبش                  

 .حقوق زن بی وظيفه است
 

  تشکل مستقل زنان
سازماندهی مستقل زنان کارگر                 
هيچگاه يک ايده برجسته درون                  

تبيين .  جنبش کمونيستی نبوده است      
اکونوميستی و غير مارکسيستی از         
ستمکشی زن و جنبش حقوق زن،            

انحرافات متعددی را بر جنبش              
اگر .  کمونيستی تحميل کرده است     

چه اين انحرافات در قرن نوزده و       
اوايل قرن بيست مانع مهمی در            
مقابل جنبش طبقه کارگر و جنبش       
کمونيستی قرار نداده بود، اما در         
نيمه دوم قرن بيست، همراه با                 
شکل گيری جنبش آزادی زن در          
غرب و در شرايطی که آنچه به             
سوسياليسم موجود معروف شده          
بود، عمال يک جنبش بورژوايی          
و سرمايه داری دولتی را                           
نمايندگی می کرد، موانع بسياری       
را در مقابل جنبش طبقاتی طبقه            
کارگر و جنبش آزادی زن قرار            

نقدهای بی پايه و اساس                 .  داد
فمينيستی از اين انحرافات و                    
پراتيک غير مارکسيستی عمال            
دامن مارکسيسم و کمونيسم را               

در ميان جنبش چپ ايران      .  گرفت
نيز شرايط را برای طرح و                      
ترويج يک ايده غير طبقاتی و                

  .سکتی توجيه و مهيا کرد
 

تشکل مستقل زنان نه تنها از                   
زاويه منافع طبقه کارگر نادرست       
و مضر است، بلکه از زاويه                   
جنبش آزادی زن نيز راه بجايی            

زن کارگر آنجا که برای     .  نمی برد 
منافع طبقاتيش می جنگد بايد                   
همراه رفيق مردش در                                
سازمانهای توده ای کارگری                 

و آنجايی که برای       .  متشکل شود  
حقوق برابر بعنوان يک زن، بايد        
به يک عنصر فعال جنبش آزادی        

هيچ راه ميان بری           .  زن درآيد   
نسخه تشکل مستقل     .  وجود ندارد  

زنان کارگر يک نسخه عقب مانده      
و مخرب در جنبش کارگری                   

بايد با تعميم آپارتايد جنسی       .  است
درون جنبش کارگری مبارزه                

 * .کرد

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America,  Routing Number :  
121 000 248, Account Number:  36 48 46 88 52 
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طرح شعار ارتجاعی فدراليسم از        
جانب نيروهای قوم پرست و                   
پشتيبانی بخشهايی از هيات حاآمه      
آمريكا از اين طرح در آينده                      
تحوالت سياسی ايران زمينه ساز         
مباحث حاد و تعيين آننده ای در             
فضای سياسی اپوزيسيون رژيم            

تشديد تبليغات   .  اسالمی شده است    
ارتجاعی قوم پرستانه و                              
ناسيوناليستی يك محصول اين                

بلند آردن پرچم و           .  فضا است   
و مقابله   "  تماميت ارضی  "چماق   

محصول ديگر   "  تجزيه طلبی  "با   
اين آينه توزی و آشمكش قومی و        

اگر اين آشمكش فقط        .  ملی است  
جدالی ميان جريانات قوم پرست و       

تاثيری بر              ،ناسيوناليست بود      
زندگی و تحوالت سياسی جامعه           

صرفا منجر به              ،ايران نداشت    
تضعيف و حاشيه ای شدن                          

 ،جريانات ناسيوناليست ميشد                 
امكان داشت با نشان دادن حقارت        
و ضد انسانی بودن اين جدال از             

اما متاسفانه چنين   .  آنار آن رد شد    
اين جدال در متن يك                  .  نيست

فضای سياسی مساعد جهانی                   
ميتواند بشدت مخرب و دهشتناك          

سئوال اين است آه چگونه         .  شود
ميتوان اين فضا و جريانات را                
حاشيه ای آرد؟ چگونه ميتوان               
جلوی تاثيرات مخرب و دهشتناك        
گسترش اين تحوالت ارتجاعی را       
گرفت؟ راه حل انسانی و متمدنانه        
برای مقابله با اين فضا آدامست؟         
برای بررسی از جنگ هويتهای           

 ،هويت قومی و هويت ملی       ،آاذب
 . بايد شروع آرد

 

جنگ :  هويت ملی      ،هويت قومی 
 هويتهای آاذب

يك رآن پايه ای آشمكش قومی و          

 

 راه حل های ارتجاعی ،مساله ملی ،ستم ملی
 

 على جوادى

ناسيوناليستی جنگ هويتهای          
ملت .  آاذب ملی و قومی است       

يا مليت اسم رمز جنگ ميان             
ناسيوناليستهای عظمت طلب و      
ناسيوناليستهای قوم پرست                

صورت مساله از قرار        .  است
اين است آه يا هويت                               

يك ملت   "  ،ناسيوناليسم ايرانی  
و يا اينكه هويتهای      ،"يك آشور 

جامعه آثير    "  ،متفاوت قومی   
و نتيجتا هويتهای              "  الملله

متفاوت قومی بايد مبنای هويت      
داريوش !  مردم در ايران باشد؟    

: همايون در اين جدال ميگويد         
ما يك ملت ايران داريم با                  "

پيشينه دراز دفاع از يكپارچگی     
و استقالل ملی و اين ملت                    

در ".  ميخواهد همچنان بماند        
طرف ديگر ناسيوناليستهای            
قوم پرست بر هويت متمايز              

" اقوام و ملل ساآن ايران                 "
متشكل از آرد و عرب و بلوچ         

يك .  تاآيد ميكنند . . .  و آذری و    
طرف اين جدال ميكوشد هويت      
ملی ايرانی و طرف ديگر                  
ميكوشد مردم را بخش بخش             
آرده و هويتهای قومی را به             

 . آنها حقنه آند

 

بحث پيرامون اين هويتها و               
نشان دادن پوچی و آاذب بودن       

صرفا يك   "  جدال هويتی  "اين   
بحث تجريدی پيرامون مقوالتی    

بحثی .  فلسفی و آآادميك نيست     
زمينی است و نتايج مادی و               
عينی عميقی به دنبال خواهد             

متاسفانه در دوران           .  داشت
اخير اين جدال ميتواند ابعاد              

. بسيار خونباری بخود بگيرد         
تاريخ معاصر اين جدالها حتی        
در قلب اروپای متمدن چيزی          

٢٧٧شماره   

گورهای   ،جز اعدامهای دسته جمعی   
دسته جمعی و پاآسازيهای خونين            

برای غلبه بر       .  قومی نبوده است      
تعلقات ناسيوناليستی و قومی و                   
حاشيه ای آردن اين جريانات بايد            
در عين حال دست به ريشه فكری و         

بايد پوچ   .  فلسفی اين جريانات برد       
بودن مبانی پايه ای اين تقسيم بنديها         

اما چرا تقسيم انسانها و     .  را نشان داد  
مردم علی العموم به ملتها و يا مليتها    
اقدامی ارتجاعی است؟ آال به مقوله       
ملت و مليت چگونه بايد برخورد              
آرد؟ اين آشمكش چه جايگاهی در         
اين جدال خونين ناسيوناليستی بر             

 سر هويت مردم دارد؟

 

واقعيت اين است آه مقوله ملت و يا         
مليت مقوالتی اسطوره ای و                         

. اساطيری و غير قابل تعيين هستند         
نه تفاوتهای بيولوژيك و طبيعی                  
انسانها مبنای تعريف ملت و يا مليت       
است و نه تعاريف بدست داده شده تا        
آنونی قابل دفاع و دارای مبنای                 

نه مردم ساآن             .  علمی هستند      
جغرافيای ايران را ميتوان به                       

عناصر "و يا   "  اعضای ملت ايران  "
تقسيم "  مليتهای مختلف ساآن ايران     

مردم ساآن ايران مانند مردم         .  آرد
ساآن ساير جغرافيای سياسی                      

نه بلوچ    ،نه آرد اند   .  موجود انسانند 
انسان .  نه عرب اند و نه فارس         ،اند
جهان مجموعه رنگين آمانی از      .  اند

ملتهای مختلف با هويتهای گوناگون       
اين تقسيم بنديها مستقل از            .  نيست

 ،اينكه از آدام سو بكار گرفته شود           
تقسيم بنديهای آاذب و ضد انسانی            

اقدامی است ارتجاعی برای      .  هستند
ايجاد شكافهای قومی و ملی ميان               
مردم و تحكيم حاآميت طبقه سرمايه      

چرا؟ برای بررسی     .  دار بر جامعه    
از پايه ای ترين مقوله در اين جنگ          

 .يعنی ملت آغاز ميكنيم

 

برای پی بردن به پوچ بودن مقوله       
. ملت يك سئوال ساده آافی است          

ملت چيست؟ اين سئوال جوهر              
تناقضات  و معضالت اين مفهوم         

به .  ناسيوناليستی را روش ميكند       
 ،ملت(قول منصور حكمت                      

ناسيوناليسم و برنامه آمونيسم               
تا )  ١٩٩۴نوامبر              ،کارگرى

زمانيكه پرسيده نشده است گويی          
. پاسخش روشن و داده شده است         

ملت چيست؟ تعاريفی آه                           
چه        ،ايدئولوگهای ناسيوناليست      

از قضيه ارائه     ،چپ و چه راست    
ميدهند عمدتا بر فاآتورهايی مانند      

 ،سرزمين       ،اشتراك در زبان            
تاريخ و آداب و رسوم و اقتصاد            

. سياسی واحد را در بر ميگيرند           
اما اين تعاريف و يا هر زير                      
مجموعه آن به سادگی در مقابل            
واقعيات ابژآتيو نادرستی علمی و     
غير واقعی بودن خود را نشان               

 . ميدهد

 

بخشی از مردم نيست آه به         ،ملت
مردم .  زبان واحدی تكلم ميكنند         

انگليس و آمريكا و بخشهای                     
وسيعی از هندوستان و يا                           
مستعمرات سابق انگليس به زبان       

اما آمتر     .  واحدی تكلم ميكنند         
ناسيوناليست دو آتشه ای حاضر          
است تعريف ملت انگليسی را به          
مردم ساآن هندوستان و يا ساآنين      
مستعمرات سابق اين آشور در             

" ملتهای"نه تنها   .  آفريقا تعميم دهد  
ملت "از جمله     ،چند زبانه بسيارند  

در "  ايران
١٠صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

تعريف ناسيوناليستهای عظمت             
" چند مليتی  "بلكه زبانهای        ،طلب

. نيز در جهان بسيار يافت ميشوند        
 ،آن شاخه هايی از ناسيوناليسم              

آه عمدتا زبان      ،ناسيوناليسم قومی 
مشترك را مبنای هويت بخشهای          

 ،مختلف مردم قرار ميدهند                       
بسادگی غير علمی بودن اين                    

 . تالششان روشن ميشود

 

اشتراك در سرزمينهايی آه مورد        
زيست بوده اند نيز آمكی به حل             
مساله و ارائه تعريفی عينی از                
مقوله ملت نميكند؟ در طول تاريخ       
مردم منتسب به ملتهای مختلف در      
سرزمينهای مشترآی زندگی آرده     

بسياری از جنگهای قومی و         .  اند
ملی نيز بر سر تعيين حدود و                   
ثغور سرزمينهای مورد ادعای             

نمونه ها      .  طرفين بوده است           
بر "  ملت يهود  "ادعای   .  بسيارند

سرزمينهای پيرامون اورشليم يك        
نمونه زنده و برجسته اين                            

 . آشمكشهاست

 

اقتصاد مشترك و پيوندهای                      
اقتصادی نيز چاره ساز نيست و            
نميتواند مبنايی برای تفكيك و                  

ملتها "بخش بخش آردن انسانها به 
تا آنجا  .  متفاوت باشد "  و يا مليتهای  

آه به نظام سرمايه داری و                        
مقوالتی ازجمله اقتصاد مشترك و       

 ،بازار اقتصادی واحد بر ميگردد       
اين مفاهيم بدون وجود دولت واحد       

و چنانچه ملتی     .  قابل تبيين نيست    
توانسته باشد دولت واحد و خودی        

آنوقت ارجاع      ،را شكل داده باشد      
به مقوله خود ملت از پيش زائد و           
غير الزم است و نميتواند مبنای             

بعالوه .  تبيين ملت واقع گردد             

 

  ،مساله ملی ،ستم ملی
 ...راه حل های ارتجاعی 

اقتصاد انتگره و بهم پيوسته              
سرمايه داری جهانی و روند            
گسترش جهانی سرمايه داری         
اين مفاهيم را آامال سوبژآتيو         

به .  و غير واقعی ميكند                   
اعتباری جهانی شدن سرمايه          
بايد زمينه های وجود ملت را           
نيز بنا به تعريف خود                             

 .ناسيوناليستها از بين ببرد

 

تاريخ و روحيات مشترك و يا          
آاراآتر فرهنگی و اخالقی               
مشترك نيز بجای آمك به حل          
مساله برعكس آار                                  
ايدئولوگهای ناسيوناليست را          

اخالقيات و   .  مشكل تر ميكنند     
فرهنگ مشترك به شدت                     
اختياری و تعابيری دلبخواهی        

. و غير قابل تعيين هستند                     
معيارهای روحيات مشترك             
فرهنگی عينی چيست؟ شاخص     

اين مقوالت به شدت    .  ها آدامند 
از .  ذهنی و دلبخواهی هستند        

طرف ديگر تالش برای                      
تعريف مقوله ملت با مفاهيمی         
از جنس اخالقيات و يا فرهنگ       
مشترك تالشی آامال ضد علمی     

اگر فرهنگ و    .  و وارونه است   
آاراآتر و اخالق مشترك                   
محصول وجود و سوخت و               
ساز يك ملت است نتيجتا  تالش    
برای اثبات مقوله ملت بر                   
مبنای اخالق و فرهنگ مشترك     
فرض گرفتن وجود ملت و                 
توضيح آن بر مبنای عالئم و             

 . بروزات وجود آن است

 

پروسه تعريف مقوله ملت يك          
پروسه علمی و متكی به علوم          

يك تالش سياسی     .  دقيقه نيست  

٢٧٧شماره   
واقعيت اين     .  و ايدئولوژيك است        

است آه ملت و هويت ملی محصول        
طبيعت يا تقسيم بنديهای واقعی و               
قابل تبيين ميان مردم از جمله                       
تقسيمات بيولوژيك و يا نژادی و يا           

محصول تالش        .  زبانی نيستند       
نيروهای رنگارنگ ناسيوناليستی          

تاريخ معاصر اين امكان را        .  هستند
به ما داده است آه شاهد خلق                         

مختلف از يك سو و از             "  ملتهای"
سوی ديگر شاهد از بين رفتن                      

ملت ناميده   .  ديگر باشيم  "  ملتهای"
شدن بخشهايی از مردم يك وظيفه             
هويتی و هميشگی نيروهای                         

و در   .  رنگارنگ ناسيوناليسم است     
طول تاريخ بعضا موفق شده اند اين         
هويت را عليرغم غير واقعی و                   
آاذب بودن به باور بخشهای وسيعی      

بطوريكه .  از مردم تبديل آنند                
بخشهايی از مردم خود را با اين                 
هويتهای آاذب و ارتجاعی بيان و            

سهم ناسيوناليسم در     .  تعريف ميكنند  
اين ميان خلق يك ملت در ذهن                     

خالق يك   .  بخشهايی از جامعه است     
ملت نه طبيعت و تكامل طبيعی                   
انسانها بلكه ناسيوناليسم و جريانات        

هويت ملی و       .  ناسيوناليستی است   
ناسيوناليستی همانند هويت مذهبی و      
باورهای مذهبی تماما خرافی و ضد       

(علمی است     برای بحث بيشتر          . 
پيرامون اين مقوله رجوع آنيد به              

ناسيوناليسم و    ،ملت:  منصور حكمت 
نوامبر     ،برنامه آمونيسم آارگری       

١٩٩۴.( 

 

اما چه اهداف زمينی و مادی و                    
سياسی در پس اين هويت تراشی               
آاذب برای بخشهای مختلف مردم           
دنبال ميشود؟ يك هدف هميشگی               
ناسيوناليستها در پی تالش برای                

هويت "ايجاد      ،شكل دادن به ملت        
. است"  ملی و يا اراده و منفعت ملی       

ملت از قرار موجوديتی است آه در        
فرای تقسيم بنديهای طبقاتی موجود         

هم آارگر  .  در جوامع قرار ميگيرد     
هم استثمار      .  هم بورژوا     .  است

و به   .  ميشود و هم استثمار ميكند           
همين اعتبار از قرار دارای بار                  

و .  سياسی و طبقاتی خاصی نيست        

به همين اعتبار ميتوانند مدعی               
 ،صاحب حق برای ايجاد دولت            

صاحب تشكيل آشور مستقل و يا         
صاحب سرنوشت مشترك و                   

بنا به اين تعاريف        .  واحدی باشد  
 ،"ملت"ناسيوناليستی آحاد يك              

مجزا از تقسيم بنديهای طبقاتی              
 ،غير قابل انكار هر جامعه ای               

دارای منافع مشترك اقتصادی               
بنا .  وهويت مشترك يكسانی هستند   

به اين تقسيم بنديها بسادگی                        
حاآميت ملی و حاآميت                             
ناسيوناليستها با حاآميت آحاد آن         

اين .  يكی تلقی ميشود         "  ملت"
منفعت زمينی تالشی برای حقنه          
آردن هويتهای آاذب ملی و قومی      

تمام قدرت و هنر      .  بر مردم است   
ناسيوناليسم در اين است آه با                 
انكار منافع متضاد طبقاتی ميتواند      
هويتی به اصطالح مشترك را               
مبنای حاآميت و دولت و سازمان       
سياسی و اقتصادی جامعه قرار            

هويت ملی مبنای استراتژيك     .  دهد
ناسيوناليسم در سازماندهی دولت       

 . طبقاتی و ملی است

 

اما جنگ و جدال ناسيوناليستهای        
رنگارنگ جنگی بر سر تعاريف        

. ضد علمی و خود ساخته نيست           
بار و منفعت زمينی و اقتصادی و        
سياسی خاصی و همانطور آه               
بخشهای پيشين اين مطلب اشاره          
آرديم ثمرات خونبار و هولناآی          

جنگی بر  .  به دنبال خواهد داشت     
سر سهم بری از قدرت سياسی و          
نتيجتا سهم بری از ارزش                         
اقتصادی توليد شده توسط آارگر        

ناسيوناليسم .  در جامعه است            
عظمت طلب با انكار سهم بری              
ساير بخشهای بورژوازی بومی          

 ،آه بر طبل قومی گری ميكوبند          
ميكوشد موقعيت انحصاری و               

. ويژه خود را حفظ و تامين آند              
در طرف ديگر جدال                                    
ناسيوناليستهای قومگرا ميكوشند       
با رجوع به پيشينه ای از                            
نابرابری و ستم در جامعه حق و           
حقوقی برای خود و به عبارت               

ديگر برای        
١١صفحه   
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دست و پا       "  بورژوازی خودی   "
يكی از نتايج مخرب هويت         .  آنند

ملی و ناسيوناليسم ضديت با اصل       
تالش برای   .  اصالت انسان است     

حقنه آردن هويت قومی و ملی بر        
بخشهايی از مردم سنگ بنا و                   
تخته پرش رو در رو قرار دادن             
انسانها بر مبنای قوميت و مليت و        
راه اندازی جنگهای قومی و ملی          

ناسيوناليسم و هويت ملی با       .  است
اصل اصالت انسان در تناقض               

ناسيوناليسم منجر به تكه تكه     .  است
آارگری .  آردن طبقه آارگر است    

آه خود را آرد و فارس و بلوچ               
ميداند ابتدا به ساآن سر خود را              
برای پذيرش يوغ بردگی و                       

 . اسارت ملی خم آرده است

 

از هر        ،افشا و نقد ناسيوناليسم          
و نشان دادن        ،جنس و شاخه ای       

منافع اقتصادی و سياسی نهفته در        
تالش برای خلق هويتهای قومی و       
ملی خرافی و رو در رو قرار                  
دادن بخشهای مختلف مردم توسط       
ناسيوناليستها يك وظيفه دائمی               

. جنبش آمونيسم آارگری است             
نشان دادن ماهيت ضد انسانی اين        
 . تالشها يك وظيفه هميشگی ماست

 

راه حل های             :  ستم ملی             
 ناسيوناليستی

اگر افشاء و نقد هويتهای آاذب               
قومی و ملی يك وظيفه دائم و                    

 ،هميشگی آمونيسم آارگری است     
تالش برای رفع تبعيض و                          
نابرابری و ستم بر حسب تعلق و           
يا انتساب مردم به مليتهای مختلف       
يك رآن ديگر و هميشگی مبارزه         

 . آمونيستی است

 

 

  ،مساله ملی ،ستم ملی
 ...راه حل های ارتجاعی 

يكی از نتايج آريه و زشت                 
رقابت و آشمكش ملی و                       
ناسيوناليستی تبعيض و ستم              

انسانهايی آه صرفا    .  ملی است 
بخاطر تعلق آاذب به ملت و             
مليتی ديگر مورد ستم و                       

از .  تبعيض قرار ميگيرند            
بدون اينكه        ،آودك و سالمند       

الزاما عملی مرتكب شده باشند       
و يا خود بدانند آه عملی                       

مستوجب "مرتكب شده اند آه         
باشد از بدو تولد تا         "  مجازاتی

روز پايانی زندگی مورد تحقير      
و تبعيض و مجازات قرار                  

ستم ملی يك مجازات      .  ميگيرند
آريه و ضد    .  دسته جمعی است   

 .انسانی است

 

اين ستم و نابرابری ريشه در            
رقابتها و آشمكشهای تاريخ              

شكل .  معاصر بورژوازی دارد   
گيری دولتهای بورژوايی در          
بسياری از موارد همراه با                 
اعمال تبعيض و نابرابری عليه      

و يا به اصطالح      "  ملت اقليت "
ساآن در    "  ملتهای فرودست   "

جغرافيای يك آشور معين بوده       
آشورهايی آه بر مبنای      .  است

قرار دادن هويت و آاراآتر              
ملی داده شده ای در ساختار              
دولت و نظام سياسی جوامع              

اساسا دارای      ،شكل گرفته اند     
ستم .  چنين ويژگی های هستند      

سيستماتيك ملی اساسا نتيجه و         
محصول ملی تعريف آردن             
دولت و فلسفه قدرت دولتی در        

زمانيكه .  جامعه است              
و "  ملت باال دست  "ناسيوناليسم  

به اصطالح ملت تشكيل دهنده        
دولت بورژوايی هويت ملی را       
به رآنی از ارآان قدرت دولتی      

٢٧٧شماره   
و ابزاری برای تامين برتری ملی            
تبديل ميكند در نتيجه ستم و تبعيض          
ملی يكی از نتايج زشت و آريه                   

ملت .  چنين سياستی خواهد بود              
ايرانی نتيحه تالش ناسيوناليسم                  
ايرانی برای ايجاد آشوری واحد در       

نابرابری در    .  دوران پهلوی است      
برخورداری از امكانات اقتصادی و      
اجتماعی يكی ديگر از جنبه های               
ستم ملی در جوامع طبقاتی موجود           

 .است

 

ستم ملی در تاريخ معاصر ايران با          
شكل گيری دولت بورژوايی همراه         

ظهور و     .  و مترادف بوده است           
 ،عروج دولت استبداد رضا شاهی          

قرار دادن هويت ناسيوناليسم ايرانی      
در بطن ساختار دولتی و سرآوب            
جريانات ناسيوناليستی قومگرا و             
اجباری آردن زبان فارسی در                   
سيستم آموزشی و اداری جامعه                 
بخشی از پروسه استقرار دولت                 
مرآزی مستبد و عظمت طلب در             

تجزيه "چماق     .  ايران بوده است        
يك "  طلبی و حفظ تماميت ارضی          

ابزار و اهرم مهم تبليغاتی                               
ناسيوناليسم عظمت طلب در                        
سرآوب مطالبات و حرآتهای                    
سياسی جنبشهای ناسيوناليستی در          

اين .  گوشه و آنار ايران بوده است         
ميراثی است آه رژيم اسالمی نيز            

 . از آن بهره برده است

 

اجباری بودن زبان فارسی بمثابه              
زبان آموزشی و اداری جامعه يك             
رآن ديگر اين ستم ملی در ايران               

اجباری بودن زبان فارسی در     .  است
عين حال يك ابزار ناسيوناليسم                   
ايرانی برای حفظ برتری ملی و يك         
شرط سوخت و ساز اقتصادی در              
جامعه و تشكيل بازار داخلی سرمايه    
داری و تسهيل آننده مبادالت                       
اقتصادی و تجاری در نظام نوپای           

 . سرمايه داری در ايران بوده است

 

راه حل های ناسيوناليستهای قومی          
برای رفع ستم ملی متنوع و                           

اين راه حل ها تا        .  گوناگون است 
آنون از خودمختاری فرهنگی و         

تشكيل حكومتهای فدرال         ،اداری
و يا جدايی و تشكيل دولت         ،قومی

. مستقل ملی را در بر گرفته است        
در دوران اخير و با توجه به                    
تحوالت بين المللی پس از سقوط          

قراردادن نوع معينی      ،بلوك شرق 
از ناسيوناليسم و آن هم عمدتا                  
ناسيوناليسم قومی به عنوان                     
شالوده ايدئولوژيك حكومتهای نو        
پا و طرح فدراليسم قومی در                   
صدر اين راه حل ها قرار گرفته           

در مرآز اين طرحهای             .  است
ستم "ناسيوناليستی برای رفع                

جامعه آثير  "در ايران بحث    "  ملی
"قرار دارد   "  الملله " چپ ترين   . 

اين جريانات ناسيوناليستی معتقدند    
آه قدم اول در حل مساله ملی                  
پذيرش هويت قومی در جامعه و          
قبول جامعه ايران به مثابه آشور         

" ملل و اقوام           "در برگيرنده            
تالش برای حقنه       .  مختلف است   

آردن و ابدی آردن هويت ملی و         
قومی يك رآن پايه ای سياست                

ملت "ارتجاعی ناسيوناليسم                   
 . است" فرودست

 

طرح خود مختاری و اتونومی آه       
مدتها از جانب ناسيوناليستهای             
قومی بعنوان طرحی برای پاسخ         

 ،دادن به ستم ملی دنبال ميشد                  
اساسا يك طرحی ارتجاعی برای        

. اداره جامعه در سطح محلی است     
بر خالف تبليغات ناسيوناليستهای      
قومی اتونومی و خودمختاری به         

" بسط پايه های دمكراسی    "معنای  
و اقدامی ريشه ای بمنظور رفع             
تبعيض و نابرابری در سطح و              
ابعاد سراسری در آل آشور                   

ايده خود مختاری آه               .  نيست
متضمن حفظ چهارچوب واحد              
آشوری است با قرار دادن هويت        
قومی و ملی در سياست و فلسفه            

نسخه ای برای     "  حكومت محلی  "
تعبيه آردن شكاف و نابرابری              
ميان مردم و ابدی آردن اين                    
شكاف در پايه ای ترين سطوح              

. جامعه است   
١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

خود مختاری اگر چه ممكن است          
رابطه ملت باالدست با ملت                      

و       ،فرودست را دگوگون آند               
را "  ملت فرودست  "تبعيض عليه     

 ،در منطقه خود مختار آاهش دهد       
اما در سطحی گسترده تر و                       
سراسری تر در آشور يك رابطه          
نابرابر و تبعيض آميز را ميان                
مردم منتسب به مليتهای مختلف            
در جامعه شكل و سازمان و                      

اين طرحها جامعه     .  نهادينه ميكند  
را به مليتها تقسيم آرده و هر                    
تقسيم انسانها به اجزاء قومی و               
ملی متضمن برقراری شكاف و            
رو در رويی در جامعه بر مبنای           

. اين هويتهای آاذب و جعلی است        
مساله اين است آه نفس ايجاد هر           

چه محلی و چه                            ،حكومتی
بر مبنای هويت قومی          ،سراسری

و ملی در واقع به معنای زير پا               
گذاشتن حاآميت و حقوق                            
شهروندان و محدود آننده حقوق           
مدنی و انسانی در جامعه در                     

. سطحی پايه ای تر است                             
خودمختاری و اتونومی طرحی            
برای سهم بری ناسيوناليسم قومی        
و بورژواهای محلی از قدرت و            
سرمايه انباشته شده در جامعه                 

 .است
  

از طرف ديگر فدراليسم نيز نسخه      
ای عميقا ارتجاعی و بمراتب ضد        
انسانی تر از طرح های                               
خودمختاری و اتونومی در پاسخ         
به ستم و تبعيض ملی در جامعه              

فدراليسم يك سياست و طرح     .  است
ارتجاعی برای آينده تحوالت                  

نه فقط       .  سياسی ايران است            
متضمن هيچ درجه ای از گسترش       
آزاديهای سياسی و مدنی مردم               
نيست بلكه طرحی اساسا ارتجاعی     
و ضد مردمی و متضمن تحميل             

 

  ،مساله ملی ،ستم ملی
 ...راه حل های ارتجاعی 

عميقترين عقبگردهای فرهنگی    
و سياسی و فكری در جامعه              

فدراليسم قومی تعبيه           .  است
آردن هويت قومی و ملی را به       
تمامی شئون حاآميت در                    
بخشهای مختلف جامعه بسط            
داده و به اين اعتبار به ابعاد               
ضد انسانی خودمختاری و                
اتونومی ابعادی سراسری و             

فدراليسم .  همگانی می بخشد       
قومی به لحاظ عملی زمينه                
ساز خونبارترين آشمكشهای          
قومی و ملی در سطح آشور             

هر نوع تالش برای              .  است
تقسيم بخشهای مختلف                          
جغرافيای ايران بر مبنای                   
قوميت بدون ترديد منجر به يك       
جنگ و آشمكش خونين قومی        
خواهد شد آه ابعاد آن حتی                 
قابل مقايسه با فاجعه                               
يوگسالوی و پاآسازيهای قومی    

 . و نژادی نخواهد بود
 

واقعيت اين است آه راه حل              
های ناسيوناليستی برای رفع           
ستم ملی تماما ارتجاعی و ضد        

وجود ستم ملی     .  انسانی هستند  
در جامعه توسط جريانات و              
جنبش های اجتماعی متفاوت           
ميتوانند به سرانجامهای آامال        

راه حل   .  متفاوتی منجر شوند     
چه     ،ناسيوناليستی از هر سو         

و "  ملت باال دست  "ناسيوناليسم  
ملت فرو      "چه ناسيوناليسم            

متضمن تداوم                            ،"دست
نابرابری و شكاف بر حسب              
تعلقات آاذب ملی و قومی در           

به قول منصور      .  جامعه است  
مساله ملی محصول        "حكمت    

اما راه حل      .  ناسيوناليسم است  
آن بارها به دوش سوسياليسم            

 ." *آارگری قرار ميگيرد

٢٧٧شماره   
 

 کارگران شهاب خودرو
 !کاهش قراردادها از يکسال به يکماه

 

بحران و ورشکستگی در کارخانه شهاب خودرو                   ،بنا به خبر دريافتى       
اخراج صدها نفر از کارگران              .  همچنان از کارگران قربانی ميگيرد             

زحمتکش در چند ماه اخير بدون پرداخت هيچگونه حق و حقوقی به آنها،                  
تا پيش از اين قراردادهای کاری کارگران يکساله بود اما حاال و پس                              
اخراجهای گسترده و در اوج بحران مالی و ورشکستگی کارخانه، عوامل              
کارفرما در جهت سود جويی بيشتر و تسهيل مسير اخراجهای خودسرانه                 
کارگران انعقاد قراردادهای کاری با کارگران را از يکسال به يک ماه                         

در اين رهگذر خطر اخراج و بيکاری بيش از هر زمان                    .  تقليل داده اند   
 .ديگری در کمين کارگران فعال شاغل است

 

در اين چند ماه صدها نفر از ما را اخراج کرده              :  يکی از کارگران ميگفت    
اند، ميگويند بعلت تحريمهای اقتصادی و نبود و گرانی مواد اوليه توليد                      

اين حرفها برای من کارگر و امثال من که             .  ديگر مقرون به صرفه نيست      
. سالهای سال عمر و جوانيمان را در اينجا دفن کرده ايم که جواب نمی شود  

اين کار از سه       .  قراردادهايمان را از يکساله به يک ماه کاهش داده اند                   
اوال برای کارگر يک ماه قرارداد حق بيمه نمی          :  جهت به به سودشان است    

پردازند، دوما کارگری که امنيت شغليش را اينطور از او سلب نموده اند                   
تا اعتراض کنی درب     .  خطر اخراج در لحظه و هر آن باالی سرش هست            

در درجه سوم در حاليکه اقتصاد اين حکومت         .  کارخانه را نشانت می دهند    
و سرمايه دارها در رکود و بحران و بن بست فرو رفته هر وقت که به                           
صالح و سودشان نبود با اين قراردادهای يک ماهه خيلی راحت از شر                       

 .کارگر مزاحم و موی دماغ هم خالص می شوند

 

بازگشت به کار همه کارگران اخراجی، برچيدن قراردادهای موقت يکماهه          
و امنيت شغلی، بيمه بيکاری مکفی، حق اعتصاب و اعتراض و هرگونه                   
تشکل، مسکن و بهداشت و درمان و آموزش مناسب در سطح                                             
استانداردهای يک زندگی انسانی و افزايش فوری دستمزدها مطابق با                        
گرانی و تورم از جمله خواستهای اصلی و مبرم کارگران شهاب خودرو                   

 .است

 

جاده مخصوص هم اکنون با          9کارخانه شهاب خودرو واقع در کيلومتر            
 389نفر کارگر با قراردادهای سفيد امضا و يک ماهه و دستمزدهای               150

عصر توليد کننده انواع          5صبح تا        8هزار تومانی با ساعت کاری از              
الزم به يادآوريست هم اکنون بعلت       .  کاميون و خودروهای سنگين می باشد      

افزايش و فشار تحريمهای اقتصادی آمريکا و اروپا خط توليد اصلی                             
کارخانه به حالت تعطيل درآمده و عمدتا فعاليت توليدی کارخانه در زمينه                

 .توليد برخی قطعات و لوازم جانبی انواع کاميون می باشد

 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٢۴ – ١٣٩١آبان  ٣



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

نخست وزير ايالتی انتاريو دالتون       
را به      ١١٥مک گينتی اليحه ای         

اگر اين  .  مجلس برای تصويب داد    
از کارگران      ،اليحه تصويب شود    

نه تنها حق اعتصاب گرفته خواهد       
شد بلکه حق تجمع و يا حق                         
تقاضای هر نوع افزايش دستمزد         
و يا تقاضای هر نوع خواستهای            
از جمله تقاضای ايمنی در محيط          
کار و تضمين کاری هم گرفته                 

تارگت اول کارکنان      .  خواهد شد  
 .بخش دولتی است

 
دولت انتاريو اين اليحه را در                  
زمانی که موعد تمديد قرار داد               
معلمين بود با قيد دو فوريت به                
مجلس برد تا بدين وسيله از                       
افزايش حقوق آنان که به ميزان              
پنج و نيم درصد بود جلوگيری کند       
در ضمن مانع اعتصابشان هم                

در دفاع از اين طرح دالتون       .  شود
مک گينتی دم از حقوق دانش                   
آموزان زد و گفت که نبايد هيچ               
مانعی برای تحصيل کودکان                   
بوجود آيد و اعتصاب معلمين را           
مانعی بزرگ در جهت ادامه                    

داليل  .   تحصيل کودکان دانست      
ديگری که ارائه داد بحران و                   

 .کسری بوجه بود
 

 

 

 کارگران 
 !دولت انتاريو را به مصاف ميکشند

 
 هما ارجمند

اما کارگران در تقابل با اين             
دولت را      ،اليحه ضد کارگری    

اتحاديه .  به مصاف کشاندند         
OPSEU                که يکصد و سی

عضو دارد همراه با اتحاديه              
CUPE        که شامل پنجاه و پنج

عضو است با ساير سازمانهای      
در صدد مقابله با اين قانون                

نماينده .  ضد کارگری بر آمدند     
فدراسيون معلمين که حدود               
دويست هزار نفر را نمايندگی         
ميکند اين اليحه را عليه                       

اتحاديه ها و آزادی فعاليت                 
تشکلهای کارگری ناميد و گفت      
که حق اعتصاب حقی است که        
کارگران با مبارزات و متقبل          
شدن خسارات سنگين بدست            
آورده اند و اين اليحه در واقع          
می خواهد کارگران را به عقب      

 .براند
 
 ٢٠١٢اکتبر        ١١در تاريخ         

OPSEU            در دفاع از حق
مذاکر برای افزايش دستمزد و        

تضمين   ،بهتر شدن شرايط کار    
کار و حفظ حقوقهای کسب شده      
تاکنونی با شکايت به ديوان               
عالی کشور دولت اين استان را      

ساير .  به مصاف قانونی کشيد      
اتحاديه های کارگری از جمله        

اتحاديه            ،اتحاديه معلمين          

٢٧٧شماره   

کارکنان بخش خدمات و سازمان              
حقوق مدنی از ديگر تشکلهايی است      

اين .  که اين شکايت را امضا کردند        
اتحاديه ها اساس شکايتشان بر اين           

در     ١١٥استوار است که اليحه               
مخالفت با قانون اساسی که حق                  
اعتصاب و مذاکره را رسميت                    

رهبر اوپسو         .  ميباشد         ،ميدهد
Warren (Smokey) Thomas 

خطاب به ديوان عالی گفت که مک          
گينتی دارد قانونی را به تصويب               
ميرساند که آزادی بيان و اعتراض          
کارگران را زير پا می گذارد که                
اين خود ضربه بزرگی به حقوق               
کارگران چه در بخش دولتی و چه            

. در بخش خصوصی خواهد آورد            
اين اليحه به دولت اجازه خواهد داد         
تا در امر اعتصابات و اعتراضات          
کارگران نه تنها مداخله کند بلکه                

ايشان سپس   .  آنرا غير قانونی کند        
گفتند که کارگران مجلس ليبرال                 
آنتاريو را قبول ندارند و اليحه                    

. مربوطه را نيز غير قانونی می داند   
زيرا که حق مذاکره  کارگران با                
کارفرمايانشان که يکی از حقوق              
الزم و ضروی است را زيرپا                      

ما می دانيم که اين اليحه          .  ميگذارد
شروع تجاوز به حقوق کارگران               

حفاظت از   "اليحه پيشنهادی     .  است
هم به دولت اين     "  سرويسهای دولتی 

اجازه را می دهد که  قبل از اينکه              
کارگران به مذاکره بنشينند برايش           

 . تعيين تکليف کنند
 

در ادامه همين اعتراض يک                        
کنفرانس اضطراری سراسری با            
شرکت نمايندگان اتحاديه ها و                     

اکتبر   ١٨فعالين کارگری در تاريخ       
در هتل هيلتون ريچموند هيل                       

بيش از هزار نفر در          .  برگزار شد  
در طول  .  اين اجتماع شرکت کردند     

اين کنفرانس يک روزه ضمن                     
تصويب  قطعنامه ای بر عليه دولت        

اشکال   ١١٥و اليحه ضد کارگری        

و ادامه مبارزه بر عليه  آن مورد          
 .بررسی قرار گرفت

 
مفاد اين قطعنامه به قرار زير                 

 :باشد
اتحاديه های کارگری تعهد می             

نمايند که بطور همه جانبه با                    
سازماندادن پيشروان کارگری             

عليه   ،جهت تضمين حق مذاکرات    
هر گونه ميانجی گری دولتی و              
دخالت در امور کارگران دولت           
انتاريو را بطور مليتانت به عقب         

 .براند
 

ما متعهد می شويم که                       
مبازره عليه اليحه                

را فعاالنه به پيش      ١١٥
 .ببريم

ما متعهد می شويم که با تمام        
قوا و با استفاده از                   
تاکتيکهای مختلف از          
جمله مطلع کردن و              
درگير کردن کليه                  

با            ،اعضای خود          
برگزاری جلسات در          
محيط کار و                               
سازماندادن اعتراضات   
هم در محيط  کار و               

دولت را به            ،محالت
 .مصاف بکشيم

ما امر خود می دانيم که در           
جهت مطلع کردن کل         
جامعه از طريق رسانه     
ها و با سازماندادن                
کمپينها و درگير کردن      
مردم در اين کمپينها در     
حمايت از خواست                
کارگران مردم را به            

 .ميدان بياوريم
در همين راستا ما متعهد می        
شويم که با برقراری            

١۴صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

جلسات متعدد در سالن        
های شهرداريهای                 
محالت و با برقراری          
پانلها و کنفرانسها امر         
دخالت گری مردم را           

 .   سازمان دهی کنيم
ما از هم اکنون امر                              
سازماندادن اعتصابات     
گسترده و سراسری را       
نه تنها در انتاريو بلکه        
در سراسر کانادا در             
دستور کار خود قرار          

 . داده ايم

ما همچنين امر خود می دانيم       
که با اين اليحه همزان         
بطور قانونی مبارزه           
کنيم و به همين جهت            
دولت را بطور قانونی        

 . چلنج می کنيم
 

الزم بياد آوری است که تا                          
فشارهای همه جانبه                     ،همينجا

کارگران مک گينتی نخست وزير       
انتاريو را وادار به استعفا کرد                
ولی اين استعفا چنان تدارک ديده          
شد که مجلس نيز عمال منحل شده         
و تا انتخاب رهبر جديد در حزب           
ليبرال و گماردن نخست وزير                
ايالت انتاريو حداقل سه تا چهار             
ماهی به دولت فرصت خواهد داد         
تا با تحميل جنگ فرسايشی                       
مبارزات کارگران را به عقب                

 
کارگران دولت انتاريو را به 

 ! ...مصاف ميکشند
اما کارگران در تدارک       .  براند

يک سلسله اعتراضات گسترده      
 .هستند

 
الزم به ذکر است که در اين              

اجتماع بزرگ هما ارجمند نيز       
از طرف اتحاديه خود شرکت          

او در سه نوبت توانست         .  کرد
صحبت کرده و تاکيد کند که              
در گير کردن هرچه وسيع تر          
کارگران در سطح گراس                   
رووت و توده ای بايد يک                   

همچنين .  وظيفه عاجل باشد         

بخصوص    ،مطلع سازی مردم    
جوانان و بهره بری از سوشال       

. مديا را بسيار اساسی دانست          
هما ارجمند همراه با تعدادی از      
فعالين و نمايندگان کارگری              
شرکت کنندگان در اين                         
کنفرانس جز تيم سازمان دهنده      

 . تظاهرات ماه نوامبر شد
 

اين کنفرانس با شعور و شعف         
 ,fightبسيار و با شعار                     

fight, fight  به پايان رسيد. 
 

*** 
 

برای مشاهده عکس های بيشتر     
اين کنفرانس اضطراری لطفا         

 .به سايت زير مراجعه کنيد
://http

٢٧٧شماره   

/media/com.facebook.www
?/set

11.409260955798640.a=set
ty&160136850711053.6160

4=fbid?php.photo!/#1=pe 
 

 ٢٠١٢اکتبر  ٢٠

 :عکسها از
اکتبر   ١٨کنفرانس اضطراری    *  

 ١١٥عليه اليحه  ٢٠١٢
 ١١٥اعتراض به عليه اليحه          *  

 مقابل مجلس
تظاهرات در مقابل مجلس              *  

 ١١٥انتاريو عليه اليحه 

 

جنبش مجمع عمومى زنده باد   
زنده باد شوراهاى ! کارگران

!کارگرى  
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 

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

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



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

فرقه آوروش مدرسی اخيرا             
آنگره ای را برپا آرد آه                     
ميتوان آن را آنگره ضديت               
آشكار با آمونيسم آارگری،              
جنبش سوسياليستی درون طبقه     
آارگر و مبارزات آارگران و         

يكی از          .  مردم دانست         
شاهكارهای اين مجمع اليت              
قطعنامه ای است آه ظاهرا               

ملزومات پيشروی     "ميخواهد     
در اتحاد و تشكل يابی                             

. را نشان دهد              "  آارگران
قطعنامه ای آه ابتدا به ساآن             
طبقه آارگر ايران را همچون          
توده بدبخت و ذليلی تصوير              
ميكند آه اول بايد دوران                       
غارنشينی مبارزه اقتصادی             
برای رسيدن به يك درك                       

طبقاتی را طی آند تا تازه                      
بتواند به درك سوسياليستی                

طبقه آارگری آه       .  دست يابد   
شديدا از پراآندگی رنج ميبرد          
و گويا مبارزه صنفی سراسری      
با مطالبات واحد راه حل از بين       

اين .  بردن اين پراآندگی است       
را ميگويند اين همان گويی                 

آارگران متحد شويد    !!  مضحك
! تا پراآندگی را از بين ببريم            

گويی آه آارگران فقط منتظر          
اين .  قطعنامه حضرات بودند       

. آه ديگر قطعنامه نميخواست        
. اما قضيه چيز ديگری است            

اين قطعنامه قرار است به                   
همراه ديگر فرامين اين                        
جماعت در آنگره، آارگران           
را از مبارزه سياسی آه همان          
مبارزه طبقاتی است منصرف         

چرا آه اينها تصميم گرفتند    . آند
آه هر مبارزه سياسی آارگران      
و مردم در ايران را در شرايط         
آنونی به نفع امپرياليسم و                   

 .سناريو سياه بخوانند

 

 فرقه آورش مدرسی

 با ملقمه اآونوميست ـ پاسفيست در ضديت با آمونيسم آارگری
 

 جليل بهروزی

اما تا جايی آه به مبانی                   
تئوريك اين قطعنامه                        
برميگردد اين تبيين عين              
اآونوميسم اويل قرن بيستم         

با اين تفاوت آه                .  است
حداقل اآونوميستهای آن              
دوره دخالتگری فعالی در           
جنبش آارگری داشته،                  
آارگران را سازمان                       
ميدادند، بسيج و اعتصاب           
توده های آارگر را به پيش         
ميبردند ولی اين جماعت نه       
تنها بی ربط به مبارزات              
آارگران در ايران هستند            
بلكه هر روز اين بی ربطی        
را تئوريزه آرده و گويا هيچ      
شغل شريفی را در عالم                 
سياست به غير از پاشيدن            
تخم پاسفيسم و بی عملی                

. برای خود تعريف نكرده اند    
اگر آنها رشد آگاهی سياسی        
آارگران را در ادامه                      
مبارزات صنفی ميديدند،            
اينها تجويزگر آنند آه                     
آارگری آه حتی مبارزه             
صنفی اش شديدا با انگيزه           
های سياسی عجين است را        
هم چند گام به عقب برده تا           
رژيم را از زير ضرب                  

 .مبارزات آنان بدر برند

 

جوهره اآونوميسم قطعنامه       
شان در اين بند خالصه                 

طبقه کارگر در         "ميشود،     
جريان مبارزه مشترک                 
اقتصادی برای بهبود شرايط    
کار و زندگی خود، بعنوان         
فرشنده نيروی کار و بعنوان     
يک موجوديت واحد                       
طبقاتی، به درک طبقاتی از       

. موقعيت خود دست می يابد      

٢٧٧شماره   

اين درک طبقاتی، شرايط مادی          
الزم را برای طبقه کارگر جهت         
دستيابی به آگاهی سوسياليستی و       
تالش سازمان يافته برای ايجاد            
يک دنيای بهتر، برای خود و                

بنا "  .همه شهروندان مهيا ميکند       
بر اين اصل، طبقه آارگر هر               
جغرافيای سياسی و در هر دوره        

نميدانيم اين دوره های            (معين    
بايد همان  !)  چگونه تعيين ميشود   

پروسه رسيدن به آگاهی طبقاتی         
را طی آند آه طبقه آارگر بطور        
مثال در انگلستان دويست سال            
پيش طی آرده و يا آارگران                  
روسيه صد سال پيش طی آردند         
و يا حتی چرا دور برويم همان             
پروسه ای را آه طبقه آارگر                
ايران سه دهه پيش طی آرده                 

همين يك تز به تنهايی آل         .  است
مبنای آمونيسم آارگری ای را            
آه منصور حكمت به زير سئول         
مبرد، آه تاآيد ميكند سوسياليسم         
و بطور مشخص آمونيسم                      
آارگری جنبشی است درون                 
طبقه آارگر و اين يك پديده                      

قرار نيست هر        .  ابژآتيو است   
نسل آارگران ابتدا با درهم                     
شكستن ماشينها و سپس با                        
سازمان دادن مبارزات صنفی و        
تشكيل انجمنهای برادری و غيره       
آل پروسه تاريخی تبديل شدن به        
يك طبقه درخود را طی آنند تا              

" ادراك سوسياليستی    "تازه به          
اينها نقد اين گونه تزهای       .  برسند

و يا           "  تكامل تدريجی          "
از اين  .  را ميدانند "  اآونوميستی"

رو زنده آردن چنين تئوری قرار       
است به اهداف سياسی ديگری             

آه بعدا بدان              .  خدمت آند      
 .   ميپردازم

 

اينها ميدانند آه طبقه آارگر              
ايران سياسی است از اين رو           
جريات آمونيست را محكوم            
ميكنند آه با سياسی آردن                   
مبارزات آارگران از شكل              
گيری آگاهی طبقاتی آنان                   

جريانات !!  جلوگيری ميكنند     
آمونيستی آه بی ربط بودن              
آنها به طبقه آارگر توسط اين          
جماعت ظاهرا هزار بار ثابت       
شده است و خود اين قطعنامه           
مملو از تناقضات  آشكار در             
رابطه با نقش و جايگاه                         
آمونيسم و گرايش آمونيستی         

اگر .  درون طبقه آارگر است       
خودآگاهی طبقه      "قرا است           

کارگر در نتيجه يک مبارزه            
مشترک و سراسری               ،متحد

بمثابه يک طبقه نه            اقتصادی
بوجود آيد در اين                  "  آحاد

صورت در خود جنبش آارگر       
ما نبايد شاهد گرايش آمونيستی     

و قطعنامه شان نيز نبايد     !  باشيم
خطاب به آمونيستهای جنبش         

آارگری بوده و يا فراخوانی             
برای متشكل آردن و متحد                
آردن آارگران برای پيش برد       
 .همان مبارزات اقتصادی باشد

 

بطور قطع يكی از وظايف                
اساسی آمونيستها سازمان                
دادن مبارزات آارگران برای        

چرا .  رفاه و زندگی بهتر است      
آه طبقه آارگری آه از تباهی         
جسمی و روحی رنج ميبرد از        
قدرت و توان مبارزه در يك              
مقياس اجتماعی و گسترده و            
حرآت به سمت يك تحول                   

اجتماعی 
١۶صفحه   
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. انقالبی آمتر برخوردار است   
آمونيستها مبارزات صنفی را     
سازمان نميدهند تا آارگران          
را در دل اين مبارزه به                      

. آگاهی سوسياليستی برسانند       
اگر قشری از آارگران پيشرو     
و مبارز در محيط آار و                    
زندگی آارگران را آمونيستها    
تشكيل ميدهند آه بنا به هزار          
شواهد و تاريخ چند دهه                     

جنبش آارگری در ايران و              
تحرآات و مبارزات جاری           
آارگری آامال به آن داللت             
دارد، اين آگاهی ابژآتيو شده        

 . حاملين انسانی دارد. است

 ...ادامه دارد

 ٢٠١٢اآتبر  ٢۴   

 

 فرقه آورش مدرسی

با ملقمه اآونوميست ـ 
پاسفيست در ضديت با 

 ...آمونيسم آارگری 

٢٧٧شماره   
 

 در حمايت از هفته همبستگی برای آزادی فعالين کارگری
 موج اخير اعدامها در ايران  اعتراض به

 

رژيم جمهوری اسالمی زير فشار امواج بحران اقتصادی يورش وحشيانه ای را به معيشت کارگران و مردم                           
تحريمهای اقتصادی غرب، افزايش هر روزه فشار گرانی و گسترش بيکاری                     .  زحمتکش سازمان داده است      

همزمان رژيم جمهوری اسالمی با دستگيری و         .  وخامت زندگی کارگران و محرومان را افزون تر کرده است             
زندانی کردن تعدادی از رهبران، فعالين و پيشروان جنبش کارگری و با تهديد به دستگيری و احضار شماری                         

هم اکنون علی رضا عسکری عضو کميته       .  ديگر از آنها فشار هر روزه بر جنبش کارگری را افزايش داده است             
اجرائی کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، رضا شهابی از اعضای هيئت مديره                                       
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهيم زاده از                               
اعضای کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگری، علی نجاتی عضو هيأت مديره سنديکای کارگران                               
نيشکر هفت تپه، مهدی فراحی شانديز و عليرضا اخوان از جمله فعاالن جنبش کارگری هستند که در زندانهای                      

حدودا دو ماه پيش دادگاهی در سنندج پدارم نصرالهی، فعال کارگری و عضو                .  جمهوری اسالمی بسر می برند     
همچنين شريف ساعدپناه و مظفر صالح نيا از                .  کميته هماهنگی را به سه سال حبس تعزيری محکوم کرد                    

. اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که با قرار وثيقه آزاد شده بودند نيز به دادگاه احضار شده اند                       
همزمان رژيم جمهوری اسالمی فعالين دفاع از حقوق زنان، فعالين دانشجويی و فعالين دفاع از حقوق کودک را                   

سال زندان    5اخيرا ثمين احسانی فعال دفاع از حقوق کودک را به             .  نيز تحت پيگرد و فشار پليسی قرار داده اند         
 .محکوم کرده اند

 

در چنين شرايطی مبارزه و مقابله با پيامدهای دردناک اين تعرض اقتصادی معيشتی و تقويت جنبش کارگری و                    
توده ای دفاع از فعالين و رهبران کارگری و جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی يکی از مصاف های اساسی                       

 .پيش روی ما است
 

تشکيالت بريتانيای حزب حکمتيست و حزب اتحاد کمونيسم کارگری و تعدادی از سازمانها و نهادهای مدافع                         
با کارگران ايران و برای آزادی فعالين کارگری و          )  اکتبر  27تا    20(جنبش کارگری از کارزار هفته همبستگی        

برای آزادی کارگران        در لندن در راستای مبارزه          فعالين مبارزات اجتماعی حمايت نموده و در همين رابطه             
در اين      ايرانيان مقيم لندن و ساير شهرستانها ميخواهد فعاالنه             و از همه      تجمع اعتراضی نموده      زندانی اقدام به  

 .تجمع شرکت نمايند
 

انداختن موجی از توحش جمهوری اسالمی و از سر گيری اعدامها در                       همزمانی اين پيکت اعتراضی با راه        
گوش جهانيان      اين اعمال شنيع يکبار ديگر صدای اعتراض خود را به               عليه    ايران ما را بر اين امر واداشت که        

 .برسانيم
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی ،زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 تشکيالت بريتانيای حزب حکمتيست

 تشکيالت بريتانيای حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2012اکتبر  23
 

 محل تجمع اعتراضی در مقابل تلويزيون بی بی سی بخش فارسی

 بعد از ظهر 05:30تا  03:30ساعت  2012اکتبر  27  شنبه
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فقر و فالآت عامل 
 !تباهی است

 

زندگی مرفه، زندگی 
انسانی حق مسلم 

 !ماست
 

 مرگ بر 
حكومت فقر و 

 !گرانی
 

 زنده باد 
آزادی، برابری و 

 !رفاه
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بيش از بيست         :يک دنياى بهتر     
هزار کارگر تومارى براى اضافه      
دستمزدها تهيه و آن را براى                    
وزارت کار و رفاه و تعاون                      

نظر شما بعنوان    .  ارسال کرده اند   
يک فعال کارگرى در اين زمينه            

 چيست ؟
 

قبل از هر چيز بايد          :احمد بابائى 
بگويم طومار نويسی شکلی از               
مبارزه است که نه در ايران بلکه          
در تمام دنيا که همواره عده ای                
وقتی تصميم به اعتراض دارند به        

. اين نوع مبارزه متوسل ميشوند           
اين نوع مبارزه در غرب و اروپا         
بيشتر به چشم می خورد و عمدتا           
آن بخش از جامعه به طومار                    
نويسی متوسل ميشوند که خواهان       
رفع يک ستم اجتماعی باشند که             
ملزومات آن را دولت و يا ارگان           

مثال .  مربوطه به تصويب برساند      
ممنوعيت کار کودکان و يا نفى               

. قوانين عليه زنان و نظاير آن                 
طومار نويسی برای افزايش                    
دستمزد را ميتوان از همين                        

اما اگر فرضا   .  چارچوب نگاه کرد  
کارگران يک کارخانه و مجتمع            
صنعتی وقتی برای افزايش                      
دستمزدها مبارزه ميکنند ديگر              
دست به طومار نويسی نميزنند              
بلکه گروهی دسته ای و يا بخش            
عظيمی از کارگران تصميم                     
ميگيرند در محل مثال وزارت کار      
يا مجلس حضور يابند و اعتراض        
خود را به صورت تجمع اعالم               

 . کنند
 

در عين حال تجربه مبارزه                       
کارگران در ايران بارها نشان داد        
که کارگران براى تحقق                              
خواستهاى برحق شان دست به              

چه .  اعتصاب و اعتراض زده اند       
اعتراضات و اعتصابات کوتاه              
مدت يا طوالنى تر در اشکال                   

 

 در باره تومار دستمزدها
 

 گفتگو با احمد بابائى
 

متنوع بيان اعتراض واقعى              
شايد بخشا  .  کارگرام بوده است   

قبل از اين اعتصابات تومار هم      
منظورم اين است که        .  نوشتند

کارگران شاغل به يک طومار       
نويسی صرف قناعت نکرده و       

. به اقدام عملی دست می برند          
اقدام اتحاديه آزاد کارگران                
مبارزه برای افزايش دستمزد          
است و جای تقديراست و                     
حمايت همه کارگران از آن را        
ميطلبد اما نفس اين عمل                      
درخود به نظر می رسد و                   
صرفا در چارچوب طومار              

با توجه به     .  نويسی مانده است   
موقعيت بحرانى جامعه ايران و   
با توجه به اينکه شيوه طومار           
نويسی بارها و بارها در ايران        
چه از طرف محافل و نهادها و        
تشکلهای کارگری و چه از               
جانب کارگران کارخانجات             

قاعدتا آدم از      ،تجربه شده است   
خودش خواهد پرسيد چه کسی        
به اين طومارها جواب خواهد         
داد؟ چه تضمينی برای اجرا آن      
هست؟ به سر ساير طومارهای      
که نوشته شده چه آمده است؟            
اگر بازهم پاسخ ندادند چکار            
ميکنيد؟ بازهم تا سال ديگر                
صبر ميکنيد تا تومارى ديگر          

 بنويسيد؟ 
 

همه اين سوالها و سواالتى از           
اين دست ابهاماتی است که                
ارزش کار طومار نويسى را با      
توجه به بى نتيجه بودن آن                  

به نظر من       .  پائين مى آورد      
مطلوبيت طومار بردن آن به            
ميان کارگران کارخانجات و           

يعنى .  مراکز صنعتی می باشد     
آنجا که اهرمى دست کارگر             
است که طومار را بعنوان                  
التيماتوم ميدهد تا بتواند                        

 ،اعتصاب راه بياندازد                         

٢٧٧شماره   
و بطور        ،کارگران را بسيج کند          

واقعى جنبشى براى افزايش                         
در غير     .  دستمزدها را بياندازد         

 ،تنها طومار نوشتن                ،اينصورت
حتى آنجا که کارگران شاغل                        

و     ،بصورت منفرد امضا ميکنند           
قرار نيست عملى اعتراضى بعد آن        

يعنى اتميزه کردن           ،صورت گيرد  
کارگر و گرفتن قدرت واقعى در               
توليد و تجمع در يک مرکز و                       
استفاده نکردن از اهرم اساسى                   

 ! کارگران يعنى اعتصاب
 

آيا شما با نفس              :يک دنياى بهتر      
تومار نويسى مخالفيد و يا نامه به               
ارگانهاى رژيم را مناسب نميدانيد؟         
انتقادتان به اين سبک کار بعنوان              
يک گرايش در ميان کارگران                     

 چيست؟ 
 

من در سوال باال گفتم         :احمد بابائى 
با طومار نويسی مخالفتی ندارم اما          

مخصوصا با نگاهی      .  کافی نميدانم  
به تجربيات مبارزاتی کارگران در         
ايران و ايجاد شوراها و مجامع                   

طومار نويسی را بعنوان           ،عمومی
يک روش کار در چهارچوب                      
گرايشات سنديکاليستی و توسل به           
قانون گرائى گرايش سنديکاليستی           

اين سياست ضمانت اجرائی      .  ميدانم
و تاثير تشکل      ،با دوام نيست     ،ندارد

پذيری و گرد آوردن نيروی وسيع            
کارگران کارخانجات به حول خود          

 . را ندارد
 

در بهترين حالت اينطور است که              
اين طومارها را عده ای با اسم و                 
امضا به دست مسئول و يا نماينده              
فالن وزارتخانه رژيم تحويل ميدهند      
تا روال اداری را طی کند و در                   
نهايت جواب آن را مکتوب به دست        

آنچه اتفاق افتاده   .  صاحب نامه برسد  
است چرخش يک طومار نويسی              
صرف در داالنهای اداری رژيم               

 . اسالمى است
 

اما اگر کارگران ميدانند که طومار          
آنها منجر به تغيير وضعيت شان از         
طرف سرکوبگران و استثمارگران        

اگر ميدانند آنهائى که        ،شان نميشود 
در وزارت کار و تعاون رفاه نشسته        

اند از مسببين بيکارى و سرکوب         
اگر ميدانند که        ،و فقر او هستند       

اين اوباش ضد کارگر بدون                     
اعمال قدرت کارگران حاضر               
نيستند حتى دستمزدهاى عقب                

آنوقت متکى شدن     ،افتاده را بدهند  
به طومار نويسى تنها ميتواند در          
دراز مدت روحيه ياس و محافظه        
کارى در ميان کارگران را                       

طومار هم شکلى از    .  گسترش دهد 
آيه .  مبارزه و گوشه اى از آنست        

نيامده که حتما طومار بنويسيم و           
 ،گاهى نميشود .  بعد اعتراض کنيم   

گاهى روحيه کارگران آمادگى              
گاهى          ،اعتراض را ندارد                 

لذا   ،پراکندگى و موانع زياد است       
فعال کارگرى تشخيص ميدهد که        
اقداماتى براى بسيج کارگران                

طومار ميدهند و       .  صورت دهد   
ميدانند جواب نميگيرند اما ذهنيت      
کارگر را آماده و پتانسيل                           
اعتراضى را بحرکت در مى                  

کارگر کمونيست ميداند         .  آورند
طومار مقدمه اى براى اعتراض         

 ،اگر نباشد    .  و اعتصاب است        
حتى اگر تملق      ،طومار فى النفسه   

 ،دولت و قانون را هم نگويد                    
ماهيتا و از نظر عملى تفاوتى با            
روش و سياست گرايشات محافظه     
کار و حتى نوع خانه کارگرى                

ترديدى نيست تمايز نهادها     .  ندارد
و افراد و کارگران شريف با                    
عناصر مزدور نهادهائى مثل                
خانه کارگر بجاى خود محفوظ              

بحث برسر ماهيت روش         .  است
اعتراضى است که در هر حال              
کارگر را به صحنه نمى آورد                 
بلکه در انتظار قانون و مرحمت          
وزارت ضد کارگرى کار قرار            

 .  *ميدهد



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

سالم خسته نباشيد،     :کامران پايدار 
در هفته گذشته در اخبار آمده بود          
عده ای از کارگران مهر کام                    
پارس از کار اخراج و بيکار شده          

 اند مسئله چيست؟
 

بله        :کارگر مهر کام پارس                   
متاسفانه در طی روزهای گذشته          

نفر از همکاران ما شغل       40حدود  
. و کار خود را از دست داده اند              

در اين اوضاع و احوال و در اين           
شرايطی که هست برای ما                        
کارگران و خانواده هايمان اخراج       
از کار برابر است با مرگ                         

مدير (تدريجی، اينها، همين ترابی      
و همه عوامل و       )  مهر کام پارس    

اطرافيانش همانطور که بيشتر به         
منفعت و سودشان باشد همانطور         

برای اين آقايان و     .  رفتار می کنند   
برای حکومتشان زندگی و خانواده     
های ما کارگران بی ارزش ترين          
و پست ترين اولويتهای درجه آخر      

همين ها يک زمانی که               .  است
کارشان به روال و رونق بود با ما        
قراردادهای يکساله می نوشتند،           
فشار کار و شيفتها را تا هر کجا              
که برايشان مقدور و ممکن بود              

سال   2در همين   .  افزايش می دادند  
 8شيفت      3پيش ما را از حالت             
ساعته     12ساعته به دو شيفت              

کاری بردند يعنی خيلی راحت در        
ساعت به ساعت     4هر روز کاری    

اگر نياز         .  کاريمان افزودند        
کاريشان باشد مهم نيست امروز            
جمعه يا شنبه است يا فالن روز              

در .  امام حسين شان مرده است           
يک کالم سود و سود هرچه بيشتر        
انگيزه و هدف اين سيستم ضد                 
انسانيشان است هر جا که سودش         
بيشترباشد رل فرمانشان را به                

 .همان جهت می چرخانند
 

علت و انگيزه              :کامران پايدار    
عوامل کارفرما از اين اخراجها            

 چيست؟

 

 گفتگوى کامران پايدار
 !با يکی ازکارگران مهر کام پارس ايران خودرو

ببينيد،    :کارگر مهر کام پارس      
گفتم، اينها هدفی جز سود و                

همه .  ثروت اندوزی ندارند         
حرفشان اين است می گويند              
ايران خودرو ديگر سود آور            
نيست، می گويند تحريم و                   
محاصره اقتصادی شده ايم،             
مواد اوليه و قطعات مونتاژی          
نيست، قبال از اروپا وارد می           

می .  شد حاال راهش را بسته اند     
گويند ارزش ريال سقوط کرده       
با اين ريال بی ارزش ديگر               
نمی توان دالر و ارز گران                
قيمت تهيه نمود و آن هم با اين          
پول بی ارزش نمی شود به                
جای واردات بطور مستقيم از         
کشورهای توليد کننده اصلی با       
چندين برابر قيمت های گزاف        
و خيلی باال مواد اوليه و                       
قطعات و لوازم حتی تقلبی و             
نامرغوب را از طريق واسطه       
ها و کشورهای حوزه خليج               
فارس و عمدتا از امارات وارد       

علت همه اين تحريمهای     .  نمود
اروپا و امريکا هم روشن                    

هم آنها جنايتکارند و هم       .  است
اينها با   .  اين حکومت اسالمی     

هم مشکل و مناقشه دارند به هم       
اين .  آويزان و گالويز شده اند        

يکی دنبال بمب اتم و تروريسم        
و طالبان و سوريه و حزب اله          
است و اون يکی يعنی همان              
اروپا و امريکا هم به نوعی               

. دنبال هدف و سود خودشانند          
اين وسط مرغ عزا و عروسی         
ما کارگران و خانواده هايمان          

 .هستيم
 

قبال در خبرها        :کامران پايدار  
 5آمده بود می خواهند حدود             

درصد از کارگران را يعنی              
نفر را از         200چيزی حدود      

کار اخراج و بيکار نمايند اما            
حاال چی؟ اوضاع را چطور             

 می بينيد؟

٢٧٧شماره   

آره، قبال چند   :  کارگر مهر کام پارس   
در صد را        5ماه پيش ها، اخراج          

. خودشان در آن زمان گفته بودند              
ميگويم آن زمان، چرا؟ چون همه             
چيز در اين جامعه و تحت                               
سياستهای اين حکومت اسالمی از          
هم پاشيده بسيار متزلزل و بی ثبات          

اما قدر مسلم اين     .  و لحظه ای است    
است که شرايط زندگی و اوضاع              
هر روز رو به مشکالت و وخامت          

با اين شرايط کاری و     .  بيشتری دارد 
اوضاعی که من در اينجا در مهر              
کام پارس می بينم اين عين شرايط            

. يک بيمار العالج و دم موت است         
راست می گويند فشار بی سابقه                  
تحريمها از يک طرف و از جهت             
ديگر دزدی و بخور بخور بی                      
حساب و کتاب اين حکومت و                      
عواملش واقعا کمر صنعت و ايران         

اينجا .  خودرو را شکسته است               
ويرانه سرای مغشوش و در هم                  
شکسته ای است که هر کس از                    
عوامل حکومت می خواهد جيب و          

. حسابهای بانکيش را با آن پرنمايد          
بن های خوار و بار را که سالهای              

 60تا        50پيش مبلغش هم حدود             
هزار تومان بود سر ماه به ماه می             
پرداختند خيلی مدت است ديگر بن          
های خوار و بارمان را نمی                           

تا چند وقت پيش ها بعنوان       .  پردازند
صدقه اسالمی مثال در تاريخ تولد و        
مرگ فالن امامشان يا بمناسبت                  
مراسمات حکومتيشان بطور اتفاقی       
چيزی در غالب بن خوار و بار می           
پرداختند اما حاال ديگر چندين ماه             
است پرداخت بن های خوار و بار            

قبال .  را قطع نموده اند                             
قراردادهايمان يکساله بود، حاال               

ماه شده،        6ماه و           3قرارداد ها       
عالوه بر اينها االن چندين ماه هست        

را نيز   )  بهره وری  (که حق آکورد       
خالصه کنم هر روز    .  قطع نموده اند  

حلقه محاصره و فشارها و فقر و                
. تنگدستی بيشتر و بيشتر می شود            

من خوش بين نيستم، من فکر می               

کنم در آينده نزديک حتی تعداد               
بسيار بيشتری نسبت به آنچه                   
خودشان قبال گفته اند از ما                        
کارگران فعال شاغل در صف                

 .اخراج و بيکاری خواهيم بود
 

ساعات اضافه          :کامران پايدار    
کاريها را هم برداشته اند اين شايد        
خوب باشد تا کارگران فرصتی            
برای استراحت و با خانواده                    

 هايش بودن را داشته باشند؟
 

چه خيال      :کارگر مهر کام پارس      
خامی، اضافه کاری را برداشته           
اند برويم استراحت و نزد خانواده       

نه بابا اين حرفها نيست،        !  هايمان
اين حکومت با اين گرانی و فقر و        
بی درآمدی و تورمی که خودش           
برای ما کارگران و همه مردم به          

مگر با جيب خالی و              ،پا نموده  
هزار فکر درهم و پريشان و با               
دنيايی قرض و بدهکاری و هزار        
و يک مشغله و گرفتاری ديگر آيا        
فرصتی برای استراحت و با                   
خانواده بودن باقی ميماند؟ ببينيد،        
ما را آنچنان در بحران فقر و                   
نداری و گرانی و آن هم با اين                 
دستمزدهای چندرغاز گرفتار               
نموده اند که بسياری مواقع آدم به         

ساعت   24خودش ميگه کاش اين       
ساعت ميبود تا         50شبانه روز      

تا بتوانم کار            !  فرصت باشد     
بيشتری انجام دهم؟ تا شايد زندگی      
خانواده ام از اين فالکتی که هست       

البته اگر کاری باشد      !  بيرون بياد 
که نيست، اين روزها بدست                    
آوردن کار حتی بصورت روز             

با ...  مزد و قرارداد يک ماهه و          
ساعت کاری صبح تا شب در                 

 400تا              300ازای ماهی              
هزارتومان کار حضرت فيل                 

کار کجا بود، به هر جا                .  است
سرک می کشی دارند نيروهايشان     
را کاهش و تعديل و اخراج می              

حاال ببينيد، چطور و چگونه      .  کنند
با اين حکومت و آخوندها و                      

. سرمايه دارها گرفتار شده ايم              
اضافه کاری اسمش با خودش                
است يعنی کار اضافه و بيهوده،           
کارگری که از صبح تا شب پای           
فالن دستگاه در فالن خط توليد              

١٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

همه اش کار کرده ديگر رمقی                
البته بهتر است بگويم رمقی     .  ندارد

من خودم در     .  برايش نگذاشته اند    
اين چند سال بارهای بار به چشم            
خودم ديده ام در همين جاده                        
مخصوص در همين جاده قديم                
کرج بعلت نبودن سرويس و                     
امکانات اياب و ذهاب، کارگران          
کارخانه های مختلف، کارگری که     
از صبح تا شب از گرده اش تسمه         
کار کشيده اند و شب هنگام حين             
خروج از کارخانه بعلت خستگی         
مفرط و بيش از حد، بعلت گيجی           
و منگی ناشی از خستگی و فشار          
کار دچار تصادف و سانحه شده و        
همانجا در دم فوت شده است و                
خانواده اش هم رها شده اند به                  

حاال من کارگر را با           .  امان خدا  
اين همه خستگی روانی و جسمی         
ناشی از کار و فقر و نداری در               
شرايطی قرار داده اند که بازهم با        
اين ناتوانی و خستگی حاضرم               
برايشان اضافه کاری و اضافه               

اين اضافه کاری به          .  کاری کنم   
نوعی خودکشی و خود زنی است         
تا خانواده هايمان بتوانند برای                

نان و زندگيمان     .  فردا زنده بمانند    
اين .  را به گروگان گرفته اند                

حکومت و سرمايه دارها تمام                 
مهره های اين بازی شطرنج                    
ناعادالنه را بر حسب منافع و                  
سودشان به ضرب قانون کار،                
گرانی و فقر و پاسدار و بسيجی و         
زندان و شکنجه و اعدام به نفع                

حاال اين وسط     .  خودشان چيده اند    
ما کارگران مانده ايم در حالت                 

 .کيش و مات
 

اخراج و بيکاری،      :کامران پايدار 
فقر و گرانی، عدم امنيت شغلی              

يک آينده بسيار سياه و                    ...  و
. تاريک در برابرمان گذاشته اند          

چاره چيست؟ راه خروج از اين             
فالکت و فقر و بدبختی در                           

 کجاست؟

 

 گفتگوى کامران پايدار
 ...با يکی ازکارگران مهر کام پارس ايران خودرو 

 
زندگی    :کارگر مهر کام پارس     

سياه است و آينده هم از سياه               
تاريک تر، به عقل خودتان                
رجوع کنيد اين حکومت يک           

ساله به دنبال      33کارنامه سياه    
در اين   .  خودش يدک می کشه      

سال حکومت آخوندها و              33
سرمايه دارها هر روز بدتر از       
ديروز و اما حاال ديگر کفگير          
حضرات به ديگ اصابت                  
نموده صنعت و زندگی و                    
مملکت و اقتصاد و فرهنگ و          
همه چيز را به باد فنا و تاراج            

تا اين حکومت و اين        .  داده اند 
بازی و شرايط هست                              
فرداهايمان از امروز هم بدتر         
و بدتر خواهد بود، البته حاال             
ديگر مشکالت ناشی از اين              
حکومت ننگ و لجن اسالمی           
آنقدر زياد شده که همه چيز در        

. بحران و بن بست رفته است           
من فکر ميکنم انفجار بزرگ و       

اين .  واقعا بزرگ در راه است       
قطعی و يقين است حاال از کجا        
و کی و چگونه اين آتشفشان              
کينه و تنفر و فقر و گرسنگی            

 .طغيان کند بحث ديگريست
 

اين قبول، اين         :کامران پايدار  
درست، زندگی در فلج فقر و            
بيکاری و گرسنگی و فساد و            
دزدی و ورشکستگی اين                   
حکومت اسالمی تا خرخره              

انفجار و      .  فرو رفته است          
طغيان بزرگ مردمی هم در            

همه اينها به جای        .  پيش است  
خود، اما مشکالت زندگی ما            
کارگران از کل نظام سرمايه           
داريست، اگر در فردا روزی          
اين حکومت با همه گند و                    
کثافتش افتاد و سقوط نمود، آيا         
ما کارگران به خواستهايمان،          
به يک زندگی مرفه و آزاد و             
برابر و خوشبخت که ديگر               

٢٧٧شماره   

خبری از اين همه فقر و محروميت          
و گرسنگی و مصائب نباشد خواهيم       
رسيد؟ آيا در مصر و تونس و ليبی            
زندگی مردم و کارگران بهبود يافته        

 است؟
 

ضرب المثل    :کارگر مهر کام پارس    
دعواهايمان :  قشنگی هست می گويند

! را اول بکنيم آشتی بماند برای بعد         
می خوام اينو بگم آيا االن در همه              
کشورهای دنيا مگر آخوند و عمامه         
و ريش و پشم و تسبيح حکومت می          
کنه که در همه جا کارگر و بيکار و          
جوان و همه مردم به خيابانها ريخته       
اند و اعتراض می کنند؟ مگر در               
آمريکا، مگر در اروپا و هر جای             
ديگری سران حکومتها به جای                 
ريش و عبا و عمامه کراوات و کت          
شلوار نمی پوشند تازه عطر و                     
ادوکلون های آنچنانی هم می زنند            
پس مشکل کجاست؟ من قبل از                   
هرچيز فکر می کنم هر حکومتی              
نماينده و حافظ يک نظم و قوانينی             
هست، مشکل ما کارگران با نظام             
سرمايه داريست، مشکل ما با                      
نظامی و حکومتی است که ثروت و        
همه دارايی ها و همه قوانين و همه           
و همه چيز در اختيار يک عده ای             
است بقيه و همه مردم از کارگر و             

برده و اجير     ...  بيکار و کارمند و         
مالکيت مال آنهاست،     .  آنها شده اند    

سود و ثروت مال آنهاست، بانک              

مال آنهاست، مجلس و قانون مال         
آنهاست، کار هم نمی کنند،                       
حکومت و قانون هم از آنها                      

مفت می خورند       ،حمايت می کند   
اين که نشد       .  و مفت می چرند         

همه اين دنيای لعنتی داره     !  زندگی
همينطور برعکس می چرخه، در      

در ...  سوريه، در ليبی در تونس و     
کجا وضع خوب شده؟ مردم آمدند        
وسط گفتند نان و کار و رفاه و                 
مسکن و آزادی می خوايم، هم                
حکومتهای آنجا و هم اروپا و                  

به نام حقوق بشر و          ...  آمريکا و  
آزادی و دموکراسی آمدند با                    
موشک و بمب همه چی را به                  

حاال .  خون و نابودی کشاندند             
دوباره مردم اين کشورها                          
همانطور شايد بدتر از دوران                
سابق در جنگ و نابسامانيهای              

من اين را    .  بيشتر گرفتار شده اند    
می خوام بگم، می خوام نتيجه                
بگيرم، اگه قراره اين حکومت              
لجن اسالمی سرنگون بشه بايد به       
دست ما کارگران و ما پايينی ها            

اگر در فردا روزی قراره         .  باشه
حکومتی هم تشکيل بشه بايد به              
دست خود ما کارگران و همه                  
 .انسانهای زجر کشيده تشکيل بشه

 
. مرسی، تشکر         :کامران پايدار    
برای رفاه و           !  رفقای کارگر     

خوشبختی، برای آزادی و                        
برابری، برای يک زندگی در                
شان و شايسته انسان به حزب                 
خودتان، به حزب انقالب و                      
سوسياليسم فوری، به حزب اتحاد       

 . *کمونيسم کارگری بپيونديد

 

 

!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  
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم           
جمهوری اسالمی تمام تالشش بر      
اين است آه بار بحران سرمايه             
داری را با تحميل فقر و فالآت بی        
حد و حصر بر سر ما آارگران و            

رژيم .  مردم آارآن خراب آند             
جمهوری اسالمی با پايين                         
نگهداشتن دستمزدها، بيكاری             
سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن     
هر چه وسيعتر خدمات بهداشتی،       
حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن           
دست تجار و بازاريها در تعيين             
قيمت اقالم مورد نياز مردم                       
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی              
افزوده است آه آل جامعه را به             

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش         

 

ما آارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالآت برويم

است آه بار مالی رقابتهای               
سياسی و نظامی با دول غرب         
و تروريسم دولتی و پروژه               
دست يابی به سالحهای اتمی          

رژيم .  را بر دوش ما خالی آند       
جمهوری اسالمی در تالش              
عامدانه است آه با تحميل فقر        
و فالآت غير قابل تحمل                       
آمرمان را خم آند، به تباهی            
جسمی و روحی مان بكشاند و        
مقاومت و مبارزه مان را درهم    

 .شكند
 

مهار اين رژيم و پايان دادن              
بايد .  فقر و فالآت آار ماست         

متحد و متشكل به جدال با فقر          
و گرسنگی و به مبارزه عليه          

با .  عاملين آن به ميدان آمد            

٢٧٧شماره   
ايجاد شوراهای آارگری در محل             
آار و محل زندگی و برقراری آنترل    

با تامين صف متحد     .  توليد و توزيع  
آارگران بيكار و شاغل در تشكل               

با تبديل صفهای خريد    .  عليه بيكاری 
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی             

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی             
خواست بستن دست زالوهايی آه            
موجب گرانی ميشوند و آنترل                   
قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای          

با خواست بيمه بيكاری     .  خود مردم 
. مكفی برای همه افراد آماده به آار        

با خواست اضافه دستمزد به تناسب      
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج            
خواست بيمه های بهداشتی و                    
پزشكی رايگان، مناسب و قابل                  

با خواست     .  دسترس برای همه        
بايد .  مسكن مناسب برای همه              

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و          
بايد نويد    .  گرسنگی و گرانی بود        

بخش جدال برای رفاه و آسايش                
آل جامعه چشم به ما        .  همگان بود 
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز         
جزيی از مبارزه ما برای بقا و               

جزيی از مبارزه ما      .  زندگی است 
برای يك جامعه مرفه و آزاد                    

اين مبارزه را بايد تا به              .  است
زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل         
 . طبقه ما و آل جامعه به پيش برد

 

زنده باد مبارزه و همبستگی 
 !آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

زنده باد اتحاد آارگران شاغل 
 !و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

مرگ بر رژيم اسالمی 
 !سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 

 اعتصاب کارگران گاز عسلويه
 

چهارشنبه گذشته کارگران قسمت برنامه ريزى در اعتراض به نپرداختن حقوق شهريور ماه و مزاياى ديگر در پااليشگاههاى گاز                     ،بنا به خبر دريافتى
به آنها وعده دادند که       ،مسئولين و کارفرما که از اعتراض کارگران وحشت کرده بودند         .  عسلويه دست از کار کشيده و به مقابل ساختمان عمليات رفتند          

الزم به ذکر است که قسمت مهندسى نيز        .  درصد آن پرداخت نشده است      ۴٠از حقوقهاى شهريور    .  حقوق معوقه شهريور را همين هفته پرداخت ميکنند       
کارگران را  .  بدنبال اعتراض کارگران فضاى بگير و ببند و ارعاب راه افتاد            .  در حمايت از کارگران اعتصابى در مقابل ساختمان عمليات جمع شدند            

 .بصورت انفرادى احضار کردند و تالش داشتند اتحاد کارگران اعتصابى را درهم شکنند
 

در همان روز چهارشنبه کارگران سکوى        .  اعتصاب به سکوهاى گاز کشيده شد         ،بدنبال اعتصاب کارگران قسمت برنامه ريزى و تهديدهاى مديران            
ادعاى مديران مربوط   .  گازى دست به اعتصاب زدند که بالفاصله مديران وارد صحبت با کارگران ميشوند و وعده پرداخت سريع حقوق ها را ميدهند                     

ميگويند دولت  .  به پيمانکاران اينست که کارفرما و دولت به ما پول پرداخت نکرده و در اين شرايط سخت ما امکان پرداخت فورى حقوقها را نداريم                            
کارگران در پاسخ متحدانه اعالم کردند که چنانچه حقوق هاى معوق پرداخت نشود و حقوق ماه آتى سر                       .  کلى بدهى به ما دارد و ميگويند پول نداريم          

بالفاصله و در روز پنج شنبه مديران براى جلوگيرى از اعتصاب در سکوهاى گاز به محل                .  در اول آبان دست به اعتصاب ميزنند ،موقع پرداخت نشه
 . کارگران همان روز به سر کارهايشان بازگشتند. رفتند و اعالم کردند که طى چند روز آتى حقوقها را پرداخت ميکنند

 

هم   ،کارگران با اعتصاب متحدانه و زنجيره اى خود        .  اکتبر مبالغ بيمه و حقوق ها را به حساب کارگران ريختند             ٢٢چهار روز بعد يعنى روز دوشنبه       
 . زنده باد اتحاد و همبستگى کارگران. توانستند حقوقهاى معوق را نقد کنند و هم پاسخ قاطعى به سياست ارعاب بدهند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٢۴ – ١٣٩١آبان  ٣

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


