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باد سوسیالیسم  زنده  

درگرامی داشت خیزش انقالبی 

 آبانماه
 سعید یگانه

مردم کارگر و  ۸۹آبان  ۴۲دو سال قبل در 
محروم به ستوه آمده از فالکت،  فقاتان و 

عدالتی  و عمدتا در محالت کتارگر  و  بی
فایرنشین در شهرها  ایران علیه بیکار  و 

رغتت   فاروگرانتتی بتته وتتا فواستتت د و علی
حضورگتترترده و ملیتانتت، در بتتریار  از 
شهرها  ایران حماسته آفریدنتد و رویتداد 
سیاسی بزرگی را رقت  زدنتدا ایتن فتیز  

ا  که ابتدا در اعتراض به گرانی ب زین  توده
رفته بته قیتامی شتهر  علیته  آغاز شد رفته

بانیان این نظ  وارونه تبدیل شتدا ایتن بتار 
ور کتردا  ب زین  آتش فتش  متردم را شتعله

آمده از رنج و مشاات  مردم فرته و به ت گ

هتتا رینت تتد و ایتتن وایتتان بتته فیابتتانبتتی

تر از همیتتشه بتتا  تتترو قااعانتتهبتتارمحک 
شعارهایی در نقی تمامی، نظام  فش   نقترت 
وانزجار فود را از وضع موجود بته نمایتش 
گذاشت دا جامعه ایران ای چ د سال گذشتته 
تحتتتووت و رویتتتدادها  شتتتگرفی را 
ازستترگذرانده استت، و هرکتتدام در متتریر 
مبارزه برا  آزاد   رفاه و همچ ین رهایی 
از تبعیض و استتممار و ایتن دولت، نکبت، 

ا  اسالمی  ناش آفری ی کرده و فصل تتازه

بنش را بته   آزادینوانه و رهایی از مبارزه

ا  در رو  جامعه گشوده اندا فیز  تتوده
آغتتتاز تحولتتتی جدیتتتد   ۸۹متتتاه  د 

فواهی تمامی، نظام را بته حتح ه سرنگونی
آورد و فتتتیز  اناالبتتتی محرومتتتان و 

 !روند افول اسالم سیاسی در عراق و ایران و خاورمیانه
 

 عبداله دارابی

کمیته مرکزی حزب حکمتیست با  0٤پلنوم 

 موفقیت برگزار شد
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 زنده باد اکتبر، زنده باد انقالب کارگرى!
 

 سیاو  دانشور

4صفحه   

12صفحه   

 پایان دادن به خشونت کی و چگونه؟
!نوامبر روز منع خشونت علیه زنان ۵۲به مناسبت   

 

 ملکه عزتی
7صفحه   

 مشکل بیکاری  و راه حل آن 
 

 ابراهی  باتمانی
10صفحه   



 

 

  در ۸۹متتتتاه  ستتتتتمدیدگان درآبان
تردیتتتد یکتتتی از    آن  بی ادامتتته

رویتتدادها  بتتزرت و تاذیرگتتذار در 
تحووت سیاسی ایران بود که جامعه را 

  مترت به شدت تکتان داد و لترزه
برانتتدام حکومتت، نکبتت، استتالمی 

 انداف،ا 
ایتتن شتتور  اناالبتتی اگتتر چتته بتتا 

ستتاباه  بتتا  گر  و قتتصاوت بی وحتتشی
کتتشتار و رینتتتن فتتون کتتارگران  
هتا  جوانان و محرومان در کف فیابان

با تلنی فتراوان در آن ماعتع وایتان 

ماه فونین ها  آبانیاف،  اما وس لرزه
به گترتردگی جامعته ادامته داردا آن 

هتایی کته اعتتراض و عوامل و انگیزه

متاه فش  متردم را در روزهتا  آبتان
شکل داد در جامعه همچ ان وابرجتا و 

اندا جامعه ایران به تر شده چه برا عمیق
حح ه اعتتراض و اعتتصابات هتر روزه 
کتتارگر   معلمتتان و بازنشتترتگان 

بزرت مردم بته “  نه” تبدیل شده اس،  
انتنابتتات جمهتتور  استتالمی  فتتیز  
متتردم محتتروم فوزستتتان در تیرمتتاه 

در اعتتتراض بتته کمبتتود آ  و  ۰۲۱۱

وهمه حتدا  اعتتراض و برق وااا همه

ها کارگر و زحمتکتش نارضاتی میلیون
ماه به بنتشی    آبان اس، که در ادامه

 از زندگی مردم تبدیل شده اس،ا
آبتتان اعتراضتتات در ۴۲از شتتامگاه 

شتتتهرها  متتتشهد  تهتتتران  اهتتتواز  
کرمانتتشاه  ستت  دز  یتتزد  جوانتترود  
مریوان  ارومیته  بوکتان  ستیرجان و 
شتتیرازآغاز شتتد و بتته ب تتدرعبا   
احتتقهان  کرمتتان  قتتزوین  شتتهر  
اندیشه  ماهشهر  گچراران  فرمتشهر  

بابل  رش،  بیرج د  جیرف،  شوشتتر  
اندیمشک  کتازرون  بهبهتان  بوشتهر  
دهدش، و دهها شهر کوچک و بتزرت 
دیگر گرتر  یاف،ا جمهور  اسالمی 
با یک قیام مردمی روبرو شد و از ش به 

بتته دستتتور ستتران   ۰9۸۹آبتتان  ۴۲
ج ایتکار رژی  ای ترن، سراسر  قعتع 
شد و دس، به کشتار معترضتین زدنتدا 
رژی  ج ایتکار استالمی از تتر  قیتام 

  نیروهتا   مردم و سترنگونی  همته
ام یتی  انتظامی  سپاه و بریج و ارتتش 
را برا  سرکو  قیام ستتمدیدگان بته 

ها گریل کرد و از هیچ ج ایتتی  فیابان
 کوتاهی نکردا

متتاه  فتتیز  فتتیز  اناالبتتی آبتتان
کارگران  محرومان  حاشیه نتشی ان و 
در کتتالم فیزشتتی از اعمتتاق جامعتته  
فیز  اباات فرودست، جامعته  علیته 

عتدالتی  بترا  نتان  فار و ست  و بتی
آزاد   برابر  و رفاه بود که به فون 
کشیده شدا مردمی که فرته از فاتر و 

ها آمدنتد تبعیض و نابرابر  به فیابان
تا حدا  اعتراض و نارضایتی فتود از 
وضع موجود را فریاد بزن دا اما حدا  

  متزدوران  این محرومتان بتا گلولته
اسالمی واسخ گرف، و به فون کتشیده 
شدا ب ا به گزارشی ت ها درشتهریار  در 
ج تتو  غربتتی تهتتران بیتتشتراز حتتد 
نقرتوستتن نیروهتتا  گتتارد ویتت ه و 

هتتا  لبتتا  شنتتصی بتتا شتتلیک  ام یتی
مرتای  این مزدوران و یتا استتقاده از 

 مرلرل کشته شدندا 

ماه به فون کشیده شد امتا فیز  آبان
بریارعظی  بودا عظم، ایتن رویتداد را 

اور بیان کردنتد  فود سران رژی  این

رمتتتضان شتتتریف  
ستتتن گو  وقتتت، 
ستتتپاه واستتتداران 
ایتتران گقتت، کتته 

براستتا  آفریتتن ”
 ۰۲۱ااالعتتتتات از

شتتهر کتتشوردر حتتدود یکتتصد شتتهر 
حوادث و اتقاقاتی کوچتک و بتزرت 
رخ داد که بیتشتر م تااق در کمتتر از 

 ۰۴ساع، و در برفتی شتهرها در  ۴۲

  و یا ستاور آب تو   “شد ساع، جمع

  وق، عملیات بریج ایران نیز فرمانده
آبان  9۱دریک سن رانی روز و جش به 

گقته اس، که آنچه اتقاق افتتاد را  ۸۹
ج گ جهانی تمام عیار  علیه نظام و ” 

ع تتوان ”و گقتت، بتته “  اناتتال  فوانتتد
کری که در حتح ه بتودم معتاتدم کته 

 “افان فدا ما را نجات داد
یکتی  ۸۹ها  آبان  به روایتی اعتراض

هتتا  جمهتتور   از بزرگتتترین بحران
استتالمی در چهتتل ستتال گذشتتته بتتودا 

گترا ها  احولمحمدرضا باه ر از چهره
ا  ازمتتردم تماشتتا  عتتده”گقتتته بتتود  

وجتور  کردند و به آن نپیوست د  جمع
شد وگرنه به سم، اناتال  یتا اناتال  

کترد و احتال قابتل منملی حرک، متی

 “ا  کردن نبودجمع

متاه بتر جتر  و روزها  فونین آبتان
روح جامعه ناش برته اس، و اک ون به 
بنتتشی بتتریارمه  از تتتاریخ مبتتارزات 
مردم علیته جمهتور  استالمی تبدیتل 

  بته ۰9۸۹شده اس،ا فتیز  آبانمتاه 

بته ۰9۸۹ماه ا  د دنبال فیز  توده
اور واقعی ذاب، کرد که جامعه راهتی 
جز عبور از رژیت  جمهتور  استالمی 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
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 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

نداردا دو سال از این رویتداد مهت  و 

  گذشتتته استت،  ولتتی ده تتده  تکتتان
جامعتته تمامتتا در تتت  وتتتا  متترا ل 

تربته فتود  ها  جد  ما ه وتاابلآبان

ماه را ویچدا عواملی که فیز  آبان می

آورد همتتواره شتکل داد و بتته حتتح ه
  اکمری،  مرا ل گرهی جامعه  دغدغه

هتا آمدنتدا مردمی اس، که به فیابتان
  این عوامل نه ت ها تنقیف ویتدا  همه

انتدا اند  بلکه تشدید نتیز شتدهنکرده
ها  جمهور  استالمی نته ت هتا  بحران

اند  بلکه تتشدید و کاهش ویدا نکرده
ب تتا بتته گقتتته اقتتتصاددانان دولتت، در 

  ورشکرتگی اقتتصاد  قترار  آستانه
اس،ا فار  بیکتار   گرانتی و   گرفته

  متردم را  تورم بیشتر از گذشته یاته
گرفتتته استت،ا نقتترت و بتتیزار  از 
سازندگان این زندگی جه می بیشتر و 

ها   بیشتر شده اس،ا تضادها و شتکا 

انتتد و جامعتته تتتر شتتدهاباتتاتی عمیتتق
ا  جتتز عبتتور از ایتتن بتتااالق  چتتاره
 نداردا

دول، ر یتری ج ایتکتار بتا ستازمان  
دادن متتتشتی واستتتدار و بتتتریجی و 

هتتتتتا   آدمکتتتتتش در را  ارکان
حکومتی  هدفی جز ماابله با اعتتراض 
و فتتیز  مردمتتی نتتداردا جمهتتور  
اسالمی ناتوان از حل متشکالت متردم 

نمایی بتا فتشون، و  به آفرین قتدرت
سرکو  و ارعا  بیتشتر رو  آورده 
استت،ا آرایتتش حکومتت، جوابتتی بتته 

ها  عمیای است، کته راه حلتی بحران
 برا  آن ندارندا

واقعی، این اس، که جمهور  استالمی 
مانع احلی هر نوع بهبتود و ویتشرف، 

بترا   در زندگی متردم است،ا جامعته

هتتا و تعیتتن رفتت، ازایتتن بحتتران برون
دار  حاک   بته  تکلیف با رژی  سرمایه

ها میان  ها و فیز ها و کشمکشتاابل
دار  حاک  رو   مردم و دول، سرمایه

آورده اس،ا جامعه ایران به این دلیتل 

هتتا  بتترا  نجتتات ازایتتن ت تتاقض
فردک  تتده بتته یتتک تنیتتیر اناالبتتی و 
زیروروک  تتده نیتتاز داردا اعتراضتتات 

ماه  آبانمتاه و تیرمتاه و همچ یتن  د 
اعتصابات کارگر   مراحلی ازاین نوع 

هتتا بتتر ستترتنییر ایتتن شتتراین و  تاابل
بار اقتتصاد   عبورازاین زندگی فالک،

و اجتماعی بودندا ایتن تنیتیر اناالبتی 
فاتتتن بتتته دستتت، اباتتته کتتتارگر و 
اقشارمحروم و به میتدان آمتدن ایتن 

وذیتتر  نتتیرو  عظیتت  اجتمتتاعی امکان

متاه و ماه و آبتانهایی د اس،  همان

تیرمتتتاه را بتتته وجتتتود آوردنتتتدا 

ماه  یاد عزیزان  روزفیز  آباندرسال

داری   فتود را جانبافته را گرامی می
در ک تتتتار فتتتتانواده و بتتتترتگان 

بافتگان راه آزاد  وبرابتر  و جان

  راه ایتن بی ی  و بتا ادامته عدال، می
آزادگان و تتا رستیدن بته اهتدا  و 
آرزو  آنان و برچیدن دستگاه ستت  
و استتبداد راهتشان را ادامته فواهیت  

 دادا

 ۰۲۱۱آبان 

 سعید یگانه
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حکمتیست بپیوندید —به حزب حزب کمونیست کارگری  

کمیتتته مرکتتز  حتتز   ۲9ول تتوم  
آبتان  ۸و  ۹حکمتیر، در روزهتا  

اکتبتتر  9۰و  9۱برابتتر بتتا  ۰۲۱۱متتاه 
با شرک، اکمری، اعضا  کمیتته  ۴۱۴۰

مرکز  بتصورت ای ترنتتی برگزارشتدا 
جلتتره بتتا ستترود انترناستتیونال و یتتک 

ا  سکوت به یتاد جانبافتگتان  دقیاه
 راه آزاد  و سوسیالیر  افتتاح گردیدا
ول وم با ستن ان جمتال کمتانگر دبیتر 
کمیته مرکز  شروع شدا بعد از تاییتد 
آ ین نامه و متوازین ای ترنتتی جلتره  
 ول وم موارد زیر را در دستور گذاش، 

گزار  ر یس دفتر سیاستی  دبیتر  -۰
ها   کمیته مرکتز  و دبتیران کمیتته

 ارزیابیا -احلی حز  
مناارات ویتش رو    جهاناوضاع  -۴

موقعیتت، اباتته کتتارگر و کمونیتتر ا 
معرفین حرن مرادبیگی )حمه ستور  و 

 رحمان حرین زادها 
اوضتتاع سیاستتی ایتتران  آفریتتن  -9

ها  جدیتد  فتن متشی حتز   مو لقه
 حکمتیر،ا معر   رحمان حرین زاده

تمرکز بر مرا ل گرهی و تاکتیکتی  -۲
ج بش کارگر   ما چته متی گتو ی   

 معر   سیاو  دانشور
تعییتتن تتتاریخ ول تتوم حتتضور  و  -۲

 ک گره ده  حز ا
 قرارها و قعع امه هاا -۹
 انتناباتا -۰
 

ها و  گزارشتتتها  متتترکولین کمیتتتته

ارگانها  حز  همراه با ر و  مباحمی 
که در دستور ول وم قترار گرفت تد بته 
حورت کتبی از قبل در افتیار شترک، 
ک  تتدگان گذاشتتته شتتده بتتودا تمتتام 
مباحث توسن رفاا  معر  بته نشتر، 
کمیته مرکز  ارا ته شتدند و رفاتا  
کمیتتته مرکتتز  وتتیرامون جوانتت  
گوناگون آنها فعاونه دفال، و اظهتار 
نظتر کردنتتدا ستت د اوضتتاع جهتتانی بتتا 
اکمریتت، آراو و یتتک را  ممت تتع بتته 
تتتصوی  ول تتوم رستتیدا بتته ستترانجام 
رستتاندن بحمهتتا  اوضتتاع سیاستتی و 
متترا ل گرهتتی ج بتتش کتتارگر  و 
است تاجات سیاسی و عملتی از آنهتا بتر 
عهده رهبر  م تنت  ول توم گذاشتته 

 شدا 
 

حتضور  در حز  بتصورت   ۲۲ول وم 
و ک گره ده  حتز   ۴۱۴۴ماه آوریل 

برگتزار فواهتد  ۴۱۴۴در ماه سپتامبر 
 شدا 

 
در ب تتد قرارهتتا ستته قتترار دافلتتی بتته 

 تصوی  ول وم رسیدا 
 

در ب تتد انتنابتتات بتترا  دبتتیر کمیتتته 
مرکز   جمال کمانگر به اتقتاق آراو 
انتنا  شد و برا  دفتر سیاسی ستیزده 
عضو کمیته مرکز  انتنا  شتدندا بته 
ترتی  القبا  ابتراهی  باتمتانی  ورویتن 
کتتابلی  رحمتتان حتترین زاده  رضتتا 

کمانگر  سعید یگانه  سیاو  دانتشور  
سیوان کریمی  حالح سردار   عبتدا  
دارابی  کری  نور   ملکه عزتی  ناحر 

 مراد  و همایون گدازگرا
مرکتتز  حتتز  کمیتتته  ۲9ول تتوم 

حکمتیر، وس از دو روز کار فتشرده 
با سن ان افتتامیه جمال کمانگر دبیتر 
کمیته مرکز  دربتاره موفایت، کامتل 
نشر، در رسیدن بته هتد  فتود در 
واسنگویی به نیاز و چتش  انتدازها  
ویش رو  با نوافتن سرود انترناستیونال 

 وایان یاف،ا
وتتس از وایتتان ول تتوم  دفتتتر سیاستتی 
م تن  در نشرتی سیاو  دانشور را به 
اتقتتاق آراو بتته ع تتوان ر یتتس دفتتتر 
سیاسی و و ج عضو دیگر فود را بترا  
هیک، اجرایتی انتنتا  کتردا بته ایتن 
ترتیتت  هیکتت، اجرایتتی عبارت تتد از  
سیاو  دانشور  رحمتان حترین زاده  
ستتعید یگانتته  وتتروین کتتابلی  حتتالح 

 .سردار  و عبدا  دارابی
 

کمیتتته مرکتتز  حتتز  کمونیتتر، 
 حکمتیر، –کارگر  ایران 
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کمیته مرکزی حزب حکمتیست با موفقیت  0٤پلنوم 

 برگزار شد
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روندها  شتاف  و احتلی امتروز در 
بزرگتتتترین کتتتانون آشتتتو  دنیتتتا

ها  ستتابق  )فاورمیانتته   لشکرکتتشی
کشورها  امپریالیرتی و دول غتر  و 
شرق به آنجا نیر،ا بر فتال  ج تگ 
بین دولتها  تروریرتی با شافه هایتی 
از تروریر  اسالمی غیر دولتی سترمایه 
دار  و ویروز  یا غلبه یکی از آنهتا 
بر دیگر   آنچه امروز در فاورمیانته 
م جملتته در عتتراق و ایتتران میگتتذرد 
رویگردانی و بیزار  روزافتزون غیتر 
قابتتل انکتتار متتردم از استتالم سیاستتی 
تحمیل شده بتر آنهاست، و متیرود تتا 

ها  احتلی آنترا بته  ستاره اقبال بنش
سم، تاریکی و افول سوق دهتدا ایتن 
رویگردانتتی از استتالم سیاستتی فلتتق 
الراعه نیر،ا با یک نبرد عمیق سیاستی 
و اجتماعی اوونی مدت توأم با تلقات 
جانی و مالی غیر قابتل جتبران همتراه 
بود که شرح مبروط آن در توان ایتن 
نوشته کوتاه نیر،ا ولتی جتا دارد بته 
سرفصل آن ورداف، و نکات کوتاهتی 
را یادآور شدا جرقه اول ایتن رویتداد 
دوازده سال قبل در تونس زده شد کته 
بالفاحله با ایرتادگی ک  نظیر و قااتع 
کارگران  زنان و مردم آزادینتواه در 

دریتتتت   فاورمیانتتته و حمایتتت، بی
آزادینواهان جهان روبرو شدا متعاق  
آن سرنگونی چ د حکومت، و دولت، 
مرتجع و سترکوبگر از جملته دولت، 
حتتر ی مبتتار  را بتتدنبال داشتت، کتته 

در سراستر  “ بهار عربتی” سرانجام با نام 
جهان شهرت یاف، و زبانزد فاص وعام 
شدا تداوم این تحول جدیتد بتا چ تد 
سال وققه مجددا درچ د کتشور دیگتر 
فاورمیانه م جمله عتراق و ایتران ستر 
برآورد و مردم محروم این جوامتع در 
ابعاد وسیع و گرترده علیه موجودیت، 
و ستلعه حکومتهتا  جانیتان استالمی 

هتتا   واوتترگرا کتته ستتافته دولتها 
مرتجتتع امپریالیتترتی هتترت د بمیتتدان 
آمدندا جتا دارد همی جتا در راستتا  
بررسی این تنیتیر و تحتول  در میتان 
اظهتتار نظرهتتا  متعتتدد ماامتتات رده 

ها  ایران و عتراق  چ تد  باو  رژی 
نمونه مشن  را ع وان ک   تا به عمتق 

ها  احتلی ایتن  این تحووت در روند
ا  وی ببری  و آنرا بهتتر  رویداد م عاه

بش استتی ا در آغتتاز تحمیتتل حاکمیتت، 
اسالم سیاسی بر مردم ایران  فمی ی در 
یک جلره منقی و محرمانه فعتا  بته 
ماامات درجه اول زمان فود میگوید  

بترسید از روز  که این مردم بقهم د ” 
در باان و ذات شما چه میگذرد و یک 
انقجار حاحل بشودا از روز  بترستید 
که ممکن اس، یکی از ایام ا  فتدا  
ننواسته باز ویدا شود و آن روز دیگر 
قضیه این نیر، که برگردی   قضیه ایتن 
ر “  استت، کتته همتته متتا را میکتتش دا

ها  افیرنیز شهردار  تهتران بتا  هقته
باز کردن یک حقحه ای ترنتی از متردم 
فواسته لیر، آرزو هایشان را در ایتن 

حتتحقه ب ویتتر دا اتتی چ تتد روز در 
میلیون نقر ذبت،  9۰حقحه مذکور نظر 

شده با این آرزو که جمهور  استالمی 
هتشدار “  سپاه نیوز” برود! هقته گذشته 
ا   عبدالتته حاجتتی  نمای تتده فام تته

حادقی در مورد بتی اعتبتار  دیتن و 
دستتتورات دیتت ی را ای گونتته ناتتل 

نته “  فرزندان اناتال ”میک د  در بین 
ا   فان در باره تتصمیمات علتی فام ته

بلکتته در بتتاره حاکمیتت، شتتریع، و 
روحانی، و دین اسالم نیز بتی اعت ایتی 
وجود داردا هقته گذشته نتیز ماتتد  
حدر  یکی از روحانیون مرتجع و وتر 
نقوذ شیعه درعراق به رژیت  جمهتور  
اسالمی ایران هشدار داده در سرنوشت، 
سیاسی این کشور دفال، نک دا ای دو 
سال افیر یکتی از فواستتها  جتد  

نقتراز  ۹۱۱معترضین عراق که بیش از 
آنان توسن اوباشان رژی  ایتران کتشته 
شتدند  ایتن بتود کته اوباشتان مترلح 
ارفدار رژی  ایران باید از عراق فارز 

 شوندا 

بر مب ا  نکاتی که به آنها اشاره کردم 
باید بدنبال ریشه یابی این رویگردانتی 
روزافتتزون متتردم از ایتتن رژیمهتتا  
سرکوبگر رف، و به آن واسخ دادا چرا 
اکمری، مردم جامعته ایتران و عتراق  
رسما و عل ا از اجرا  قتوانین ووستیده 

هتتا در ابعتاد دههتتا میلیونتتی  ایتن رژی 
سرباز میزن د و معلاتا از ایتن قوانیتن 
ویرو  نکترده و روزانته آنهتا را بته 
چال ج میکش د  چرا برادگی اکمریت، 
واجدین شراین را  در انتنابات افیتر 
ریاس، جمهور  در ایران و انتنابتات 
وارلمتانی دو هقتته افیرعتراق شتترک، 
نمیک  تتد و در ابعتتاد بتتریار باویتتی 

، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبر

 

روند افول اسالم سیاسی در عراق و 

 ایران و خاورمیانه
 عبداله دارابی
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انتنابتتات و رونتتد آن را بتته چالتتش 
میکتتش د  چتترا یکتتی از شتتعارها  
معترضان لب انی در فیابانها عدم دفال، 
رژی  ایران در لب ان بود  هیچکدام از 

 سال قبل رخ نداده!  ۲این رویدادها در 

واسخ به این سواوت آنادر روشن اس، 
که هر فرد عاد  جامعه بتا یتک هقتته 
زندگی در این کشورها میتوانتد عمتال 
به عمق این قضایا وتی بتبردا در اولیتن 
مشاهده میتوان سرکو   عتدم ام یت، 
شهروندان و بیحاوقتی اکمریت، متردم 
محروم را دید و تتشنی  داد قتانون 
ج گل بر جامعته حکت  میرانتدا هیتچ 
احول و قواعد  که نتشان از بترآورد 
کردن فواست، وحاتوق اولیته متردم 

ها وجتود نتداردا  باشد در ایتن کتشور
آنچه که روشن و واضح است، استتممار 
وحشیانه و سیرتماتیک  نبود قانون در 
حمایتت، از کتتود  و زن و جتتوان و 
تتتوده کتتارگر و زحمتکتتش در ایتتن 
جوامع اس،ا اگر ه  قوانیت ی موجتود 
باشد حرفا بناارتتامین ستود حتاحبان 
وروت و سامان و ستودهی بیتشترآنها  
عامدانتته از اجتترا  آن فتتوددار  
میشودا سالح و زور و ارعا  در عراق 
و ایران و سایر کشورها  م عاه حر  
اول را میزند و هر چه با سیرت  سرمایه
)سود و سودهی  در ت اقض باشد با قهر 
و زور ک ار زده میشودا اتکا حاکمتان 
و فرمانروایان ریتز و درشت، نتیز بتر 
رو  همیتتن رکتتن )زور  متکتتی و 
مرتاراس،ا مضا  بر آن  ای را ه  باید 
دانر، که تکیه گاه احتلی ایتن افترار 
گرینتگی زورم دان و قدرتمداران و 

رینتتته و نابتترامان در   وضتتعی، بهتت 
ها  قدرتم تتتد  فاورمیانتتته  کتتتشور

امپریالیرتی اس، که از بدو شکل دهی 
ایتتن حکومتهتتا  آدمکتتش تتتا وایتتان 
قدرتمداریشان حامی و وتشتیبان آنهتا 
هرت دا االبان افنانرتان  نمونه بارز و 
روشن این روند اس، و کری ه  قتادر 
به انکار آن نیر،ا س اریو بته قتدرت 
نشاندن دو رژی  اسالمی ایران و عتراق 
بر گرده مردم ه  نشأت گرفته و مبت ی 
بر همین سیاس، به اجرا در آمد که در 
باو اشاره کردما تز اسالم سیاسی جدید 
و امتتروز   همتتان چتتیز  بتتود کتته 
آمریکتتا و دول غتتر   بتترا  مهتتار 
کارگران کمونیر، و اناالبیون م عاته 
به آن احتیاز داشت د و مردم جهان ه  
آنرا بنوبی دیدند و متشاهده کردنتدا 
از قترار معلتتوم اتکتتا  آنهتا بتته ایتتن 
جانوران آدمکش و استممارگر و افرار 
گرینته و فاسد وااا در امور سیاسی بد 
نبودا ولی زمان نشان داد که در اتناذ 
این سیاس، نه ت ها در ایتن دو کتشور  
بلکه در افنانرتان هت  کتامال شکتر، 

 فوردند و راه بجا  نبردندا

م شأ این تنییر و تحتول در عتراق و  
ایران از یکرو ناشی از اعمال به غایت، 

ستتال  ۲9وحتتشیانه و ضتتد انتترانی 
حاکمی، این جانیان بر مردم است، کته 

هتا میلیتون انتران  تا ک ون زندگی ده
شریف کارکن و آزادینواه در عراق و 
ایران را به تباهی و فا  سیاه نشانده و 
جان حد هزار زن و مترد و کتود  را 
نتتیز بتته فتتا  و فتتون کتتشیده انتتدا 
جنرافیا  این دو کشور را بته زنتدان 
بزرگی برا  ناراضیان آن تبدیل کرده 
اندا هرز و مرز البی و بهمرینتگی و 

نظمتی در ایتران و عتراق همچ تان  بی
هتتا در  ادامتته دارد و تتتا ایتتن رژی 

حاکمی، باش د ج گ و نبرد علیه آنها 
نیز همچ ان باقی فواهد ماندا ویامد و 
تأذیرات ناشی از آن نیز کل فاورمیانه 
را به ع وان گرمترین کانون آشتو  و 
هرز و مرز البی در ستعح دنیتا باقتی 

 فواهد گذاش،ا

تریتن   تترین و موذر مضافا بر ای هتا  مه 
عامتتتل ویتتتشرونده در ایتتتن رابعتتته  
ایتترتادگی و حتتالب، واستتتوار  و 

ها  بوده و هتر، کته  فداکار  انران
اتتی چ تتد دهتته افتتیر توانتترت د بتتا 

ها  جانی و مالی بتاور نکردنتی  هزی ه
داران و  ها  آه یتن سترمایه از ست گر

مرتجعین ضتد انترانی ایتن دو کتشور 
عبور ک  تد و نتدا  آزادینواهتی و 

فواهی فتود را بته  البی و برابر  حق
 گو  همه جهانیان برسان دا

ترین و  نکتتته فتتوق التتذکر  درفتتشان
موذرترین فتاکتور  است، کته تتا بته 
امروز در حح ه سیاسی ایران و عتراق 
بته ذبت، رستیده و نتتبرد بتتی رحمانتته 
ابااتی را با قامتی بر افراشته و سربل د 
به ای جا رسانده اس،ا و ه  اک ون نیتز 
بی حبرانه به راه فود ادامته میدهتد و 
بتتته کمتتتتر از ستتترنگونی رژیتتت  

داران حتتتاک  در م عاتتته  و  ستتترمایه
دستیابی به آزاد  و برابتر  و حاکت  
شدن بر سرنوش، فویش راضی و قانتع 
نیر،ا در نتیجه  باید با تمام تتوان بته 
کمک ج بش سرنگونی البی و کارگتر 
و متتردم آزادینتتواه و برابتتر  التت  
شتاف، و روند ویموده شده تتا ک ونتی 
را تا تحاق تمتام و کمتال فواستتها  

 آنها به ویش بردا

  ۴۱۴۰اکتبر  ۴۸عبداله دارابی 

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد
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نوامبر روز جهانی م ع فتشون،  ۴۲به 
علیه زنان نزدیک میشوی ا چ دین سال 

نوامبتتر   ۴۲ ستتازمان ملتتل روزاستت، 
المللی مبتارزه بتا فتشون،  روز بین را

وقتیکته اس،ا     اعالم کرده علیه زنان
به م ابع ااالعاتی جه، ستر  مع تا  
هتا  فشون، مراجعه میک یتد ایتن واژه

فتتشون، مبتتت ی بتتر   ؛ویتتدا میتتشوند
ج تری،  فتشون، فتانگی  فتتشون، 
ج ری  فشون، اقتصاد   قتل زنان بر 
وایه نامو   کتود  همترر  وااا در 
مراجعه به حقحات مترتبن بتا ستازمان 
ملل مشابه ایتن ستعور را هت  میتشود 
فواند  براسا  تعریف مصوبات مجمع 
عمومی سازمان ملتل متحتد  فتشون، 
علیه زنان عبارت اس، ازهرگونه عمتل 
فشون، آمتیز بتر وایته ج تری، کته 
بتواند م جر به آسی  فیزیکی  ج ری 
یا روانی زنان شودا  در ایتن تعریتف 

ها  زنان  جبر و سل  مرتبدانه آزاد 
چتته در اجتمتتاع و چتته در زندگتتی 
شنصی  فشون، علیه زنان ع وان شده 
استت،ا در همیتتن حتتقحات میتتتوان 
ااالعات بیشتر  جمعآور  کردا ممال 
ای که از هرسه  زن   یک زن در اول 
حیات فتود متورد فتشون، ج تری  
فیزیکتتی یتتا روانتتی قتترار گرفتتته و 
میگیرنتتدا بتتر استتا  تحایاتتاتی کتته 
معموو بعور ساونه ب ا بته درفواست، 
یک یا چ تد ستازمان درهمکتار  بتا 
سازمان ملتل تهیته میتشود  ای گونته 

گزار  میده د  هر سال بیتشتر از دو 
میلیون زن از اتر  متردان فتانواده 

نیتز  و جاه درحدبی  د و  بدرفتار  می
از ارق متقاوت قربانی اعمال فتشون، 

هتتا   شتتوندا نتتتایج و وهش بتتار می
نشان میدهد کته زنتان هتش،  منتلف

برابر بیشتر از مردان فشون، را تجربه 
ک  د! درادامه هت  میتشود فوانتد؛  می

شتود  فشونتی که بتر زنتان اعمتال می
هتتا  ودرستتاور  و  محتتصول ارز 

نابرابر  ج ریتی قدرت در فانواده و 
 جامعه اس،!

هتتا و چتته در  حایاتت، چتته در تحایق
زمین سق، و واقعی این اس، که  زنان 
در گرتره وه اور جهان روزانه  متورد 
فشون، و تهدید و تحایر و بیحرمتتی 
قتترار میگیرنتتدا حتتتی زنتتانی کتته از 

ا  از قتدرت و موقعیت، برتتر  درجه
ابااتی و اجتماعی برفوردارند ممکن 
اس، در یکتی از متوارد بتاو متورد 
فشون، قرار بگیرند و دقیاا بته ایتن 
دلیل اس، که فشون، ج ریتی تا ایتن 
درجه مورد توجه اس، و در مورد آن 
بحث و بررسی انجام میشودا از امریکا 
تا ارووا و آسیا در حتلح و ج تگ در 
سالم، و در وانتدمی آنانکته تحایتر 
میشوند  کتک مینورند و با زیر چتش  
کبود درفانه و آشپزفانه به ظاهر رام 
و معیع دوباره به ون، ووز و رتتق و 
فتق امورات روزانته متشنول میتشوند 

زنان هترت دا دردآورتتر از ایتن امتا 
ای تتر، کتته کتترانی تحتت، تاذیتتر 

ها  از ایتن  ها  دی ی درگوشه آموزه
دنیتتا  وارونتته و مبتتت ی برستتت  و 
فشون،  سکوت و ترلی  دربرابر ظلت  
و ستتت  وفتتشون، جزفتتضایل استت، و 
ابیعی قلمتداد میتشوندا درایتن بتاور 
بیمارو فشن زن هر میزان سربزیرتر و 
تر  ساک، ترباشد به همان اندازه مابول

 تر اس،!  و ور دیده

در بحث ناش دین و قتوانین مذهبتی 
در فرودستی زنان هرت د کترانی کته 
دربرابتتر تتتال  متتا کمونیتترتها جهتت، 
روش گر  و افشا  قوانین مبت ی بتر 
دین و ناش ایتن قتوانین در فتشون، 
علیه زنان  ایراد میگیرنتد کته گویتا 
فشون، ت ها منت  کشورها  استالم 
زده نیتتر، و یتتا بتته آنهتتا محتتدود 
نمیشودا حتمن همی عور اس، اما هیتچ 
جا  دیگر  در دنیتا ایتن متیزان از 
تبعیض و نابرابر  بین زنان و متردان 
در سایه قوانین مذهبی و ضد زن آنه  
به شکل سیرتماتیک ستاباه نتداردا متا 
ا   بارها گقته ای  فشون، امر و ودیده

منت  به ایتران یتا حتتی فاورمیانته 
نیر، اما واقعیت، ایتن است، کته در 
کشورها  فاورمیانه و فصوحا آنجتا 
کتته حتتدود و ذنتتور آزاد  زنتتان را 
شرع و مادستات ووستیده و متحجتر 
دی ی تعیین میک تد  شتراین زندگتی 

 نه به حکومت ضد زن

 

 پایان دادن به خشونت کی و چگونه؟
!نوامبر روز منع خشونت علیه زنان ۵۲به مناسبت   

 ملکه عزتی
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زنتتان بمراتتت  استتقبارتراز هتتر جتتا  
دیگر  است،ا در قتوانین جتار  در 
بریار  از این جوامع زنان محکوم به 
وتتذیرفتن سرنوشتت، محتتتوم فویتتش 
میشوند و بهمین دلیل یکی از شتروط 
وایتان دادن بتته فتشون، علیتته زنتتان 
افرار زدن دین و قوانین مذهبی اس،ا 
درعین حال شتراین اقتتصاد  آزاد  

محدود  برا  میلیونها انرانانتنا  را 
میک د  مشکالت ناشی از االق و حق 
سرورستی کودکان عمال دس، بریار  
از زنان را درتعیین تکلیف  نهتایی در 
یک همزیرتی  تلخ و اجبار  میب تددا 
در ایتتران و فصوحتتا در شتتهرها  
کردستان سالها ویش زنان را برا  فت  
دشم ی مابین دو فتانواده بته ازدواز 
مجبور میکردندا ویونتد  نافواستته 
کتته زن بتتشکلی بتتشدت غتتیر انتترانی 
قربانی حلح متابین دو عتشیره میتشدا 
امروز دنیا شاهد ویشرویهایی در برفی 

ها بوده و این ویتشرویها ست ن و  زمی ه
آدا  ارتجاعی و ووستیده را هت  بته 

ا  تح، تاذیر قرار داده و بنشا  درجه
وادار به عا  نشی ی کردها شاید نترل 
امروز زنان و دفتران دیگتر بته ایتن 
شیوه مشن   قربانی نتشوند و شتاید 

ا  اساسا ایتن مترایل بیتان  برا  عده
ا  دور باشتد امتا  کابوسی در گذشتته

این فشون، غیر قابل تصور برا  نرلی 
از زنان عین واقعی، و زنتدگی بتودا 
امروزه  گرچه در بعتضی از کتشورها 
زنان از حاوق نربتا برابتر بتا متردان 
برفوردارند و قوانی ی در حمایت، از 
آنان وجتود دارد امتا فتشون، علیته 
زنتتان کماکتتان بیتتان واقعیتت، تلتتخ 
وضعی، دههتا میلیتون زن در سراستر 

جهان اس،ا متردان عتصبانی زنتان را 
میکش د  مردان تحایر شتده زنتان را 
میکش د و متردان حامتل افتاللهتا  
روانی و تروما زنان را میکش د و این 
در حالی اس، که در ایران  افنانرتان  
عراق و واکرتان  عربرتان و بتریار  
دیگر از کشورهایی که احکام دیتن و 
شریع، در تباهی جامعه تاذیر مترتای  
دارند  قتاتلین زنتان متورد کمتریتن 
تعای  و ویگرد قانونی و جزایی قترار 
میگیرند! ارتجاع  دیتن  مردستاور  
و افتالفات سرسام آور ابااتی چ تان 

انتد کته   عرحه را بر زنان ت تگ کرده
زندگی تبدیل به چرفه دردآور  از 

 حاوقی شدها فشون، و بی

ا   فشون، علیته زنتان درهتر ودیتده
فود را نشان میدهتد از بینانمتانی و 
متتشاات عدیتتده ناشتتی از ج تتگ تتتا 
قرنعی ه در وانتدمی! در اتی واندمتی 
کرونا در همه جا  دنیا ححب، بر ستر 
اعمال فشون، بیشترعلیه زنان در فقتا 
بودا قرنعی ه و عدم ارتباط بتا دنیتا  
فارز شراین را برا  اعمتال فتشون، 
جرمی و ج ری مهیتاتر کترده بتود و 
ه وزه  بنشا ادامه داردا زنان علیرغ  
ای که علتی العمتوم بعتور مترتای  در 
ج گها درگیر نیرت د اما در ج تگ و 
آوارگی ناشی از ج گ بعتور ابیعتی 
زنان و کودکان در معترض بیتشترین 
فشون، و آزار قرارمیگیرندا از قترار 
فتتشون، علیتته زنتتان ج تتگ و حتتلح 
نمیش استتدا همزمتتان درعیتتن حتتلح 
وآرامش و در چهتاردیوار  فانته و 

ترین   دراتاق فوابها بیتشترین و شت یع
افتتتدا  فتتشونتها  فتتانگی اتقتتاق می

در “  عتتدم تمکیتتن -قتتانون تمکیتتن”

قوانین قضایی ایران نماد عی ی فشون، 
ج ری و فیزیکی و بیان زش، و ش یع 
مردساور  و مالکی، مردان بر زنتان 
اس،ا درحالیکه در قوانین تعداد  از 
کشورها  حدود افتیارات زن و مترد 
شراین و محدودیتها  مشنتصی دارد 
و حق زن بر بدن فود حتتی در یتک 
رابعه رسمی و قانونی برسمی، شت افته 
شده و هردو ار  از نظر قوانین ملتزم 

 به رعای، این احل هرت دا 

کود  همرر  و کار کودکتان جهت، 
ترین   تامین معیش، فتانواده از شت یع

ها و نمتتود عریتتان فتتشون، و  ودیتتده
برستتمی، نتتش افتن حاتتوق کتتود  
میباشتتدا درحالیکتته درتعتتداد  از 
کشورها  ارووتایی قتوانین محکمتی 
برا  حمای، از کودکان وجود دارد  
در ایتران  استالم زده هتر دو  ایتتن 
موارد از ار  قانون حمای، و تشویق 
میشوند! فشون، اقتصاد  ه  از موارد 
بارز فشون، تعریف شده در ایران بته 
وفتتور و روزانتته اعمتتال میتتشودا از 
فتترو  ج یتتن بتتدلیل نیتتاز متتالی تتتا 
ب گاهها  حینه موق، و وادار کتردن 
زنان به تتن فروشتی استالمی تتا ارث 
نتتابرابر و حتتدها متتورد ایتتن چ ی تتی 
دیگتتراز نمادهتتا  عیتت ی فتتشون، 
اقتصاد  و فیزیکی تح، اجبتار و در 
ستتایه قتتوانین متعقتتن متتذهبی استت،! 
ووشش و حجتا  استالمی و اجبتار  
نمتتاد زمنتت، دیگتتر  از فتتشون، و 
برسمی، نش افتن حق انتنا  بر بتدن 
و ووشش زنان اس،ا فتشون، ت هتا در 
جامعتته و فتتانواده اعمتتال نمیتتشودا 
درزندانها  ایران و فصوحا در زندان 
زنان میزان فشونتی که زنان زندانتی 

ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  
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روزانه با آن مواجه میشوند غتیر قابتل 
تصور اس،  ای جا ت هتا بحتث شتک جه 
زندانی برا  اعترا  گیر  نیر، بلکه 
کل وروسه زندان از بازداش، تا حدور 
حک  و تحمل زمان محکومیت، است،ا 
فشون، در هر شکلی امروز کلید واژه 
ترلی  به وضعی، موجود اس،ا ترلی  به 
ای که همین اس، کته هتر،ا تترلی  و 
شکتترتن انتتران در راستتتا  حقتت  
تادساتی چون مالکی،  دین  باورها  
ارتجاعی و ضد شاد  و سعادت انترانها 
اس،ا با ای همه و با وجتود ایتن متیزان 
ازستتت  و نتتابرابر  ج بتتش آزاد  و 
برابتتر  زن کتته در ماابتتل آوارتایتتد 
ج ری  تا امروز مااوم، کرده باید بته 
فود ببالد که دراین فتضا نته ت هتا تتن 
نداده نه ت ها ترلی  نشده بلکه هتر روز 
با شکرتن تابوها  با زیر وتا  گذاشتتن 
قوانین و با ابراز وجود اجتماعی مجتال 
و امکان حتذ  زنتان از جامعته و از 
محین کتار و آمتوز  را از حاکمتان 
سرکوبگر سل  کردها همین هقتته بتود 
که دفتران دانشجو در ماابل دانتشگاه 
تهران با از سر بتر داشتتن حجتا  بته  
استابال جتشن فتارا التحتصیلی فتود 
رفت دا روز  نیر، ویدیویی از رق  

هتا از فتضا   و شاد  زنان در فیابان
مجاز  به بتیرون درز ویتدا نک تد و 

باعتتث فتتش  دای استتورها  حکومتتتی 
 نشودا 

در این دنیا  سراوا نابرابر  و فاتر و 
از ذتتروت  ۹۱۸فالکتت، کتته مالکیتت، 

از متتردم استت،   ۰۸جهتتان در دستت، 
استتتقاده از هتتر ابتتزار  بتترا  تامیتتن 
ام ی، سرمایه و حق  موقعی، فرودس، 

باقیمانتتده مجتتاز استت،ا تامیتتن  ۸۸۸
سوددهی بیشتر وحق  تراک  سترمایه و 
ذتتروت اجتمتتاعی در دستت، اقلیتتتی 
محتتدود متترتلزم ستترکو   فتتشون، 
سازمانیافته و قوانین آه ی ی است، کته 
عدول از آن عاوب، سنتی داردا دیتن 
و سرمایه دس، در دس، هت  تادستاتی 

انتتد کتته   را بتته جامعتته تحمیتتل کرده
فالحتتی از آن بتته مبتتارزه و تالشتتی 
جد  نیاز داردا اگر بپتذیری  روب تا  
جامعه تابعی از قوانین زیر ب ایی است، 
ا   که ابق تعریف بایتد م قعت، عتده

قلیل از قبل آن تامین و تمبیت، شتود 
ا  بترا   آنوق، فهمیدن ای کته عتده

حق   نظ  موجود هر چیز و هر کس را 
قربانی میک  د سن، نیر،ا از ایتن رو 
تا حاحبان ذتروت و سترمایه حاکمتان 
این جهتان نتابرابر باشت د علتیرغ  هتر 
درجتته از ادعتتا  واهتتی احتتترام بتته 

نته ”   حاوق بشر و دمکراستی کتاذ ” 
فشون، بعور کامل ریشه کن میشود و 

نه متردم محتروم چته زن و چته مترد 
رنگ آرامش و آستایش میبی تدا امتا 
ابعا هر تالشی بترا  وایتان دادن بته 
فتتتشون، نهادی تتته علیتتته زنتتتان از 

هتا   روزجهانی م ع فشون، تتا تال 
جمعتتی و فتترد  و ستتازمانی در هتتر 
سعحی تالشتی ارزشتم د و قابتل ارز 
اس،ا تتال  نهتایی امتا مبتارزه بترا  
وایتتان دادن بتته م استتباتی استت، کتته 
مالکی، فصوحتی بتر ابتزار تولیتد را 
رسمی، میبنشد و درسایه قوانی ی کته 
فتتود آن را تتتدوین کتترده ج ایتت، 
میافری د وفتشون، و سترکو  را در 
جامعه نهادی ه میک تد و بته نتابرابر  
رستتتمی، ابتتتد  میبنتتتشدا وزمتتته 
بازگرداندن افتیار به انران و بته تبتع 
آن م ع فشون، علیه زنتان  و وایتان 
دادن نهایی به هرنابرامانی و ستمی کته 
امروز گریبان اکمری، مردم محتروم و 
ستتتمدیده جامعتته را گرفتتته  درهتت  
شکرتن نظ  سرمایه و برقرار  دنیایتی 
اس، که همه بته یکتران از ذتروت و 

 سامان جامعه برفوردار باش دا 

 

 ملکه عزتی

 مرگ بر جمهوری اسالیم
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قبتتل از ای کتته در متتورد متتشکالت 
بیکتتار  و تتتشنی  راه درستت، آن 
حتتحب، نمتتای    وزم میتتدان  اشتتاره 
کوتاهی به  سیرت  جهانی نظام سترمایه 
دار  که حکوم، ایران ه  عضو ایتن 
سیرت   میباشد  ب مای  ا متا در دنیایتی 
زندگی میک ی  که قحعی گرست گی   
بیمار  و ج گ ها  تحمیلی هر روز 
جان میلیونها انران محروم را بته کتام 
مرت می کشاندا حاحبان واقعتی ایتن 
جامعتتته افری  تتتدگان واقعتتتی ان  
کارگرانی هرت د که فتود بترده متزد 

 بگیر میباش دا 

در این فرومایه ترین حتاحبان سترمایه 
دار  که  کوچکترین زحمتی به فتود 
نمیده د   تمام ذروت و سامان جامعته 
را به تصاح  فود دراورده اندا سرمایه 
داران بترا  حقت  سترمایه بتاد اورده 
شتتان ارتتتش   نیروهتتا  متنتتص  
سرکو    زندان و شتک جه گاههتا   
عل ی و منقی ایجاد نموده انتدا  نظتام 
ستترمایه دار  و   حکومتت، فاستتد 
اسالمی ایران مبت ی بر بردگتی متزد  
استت،ا بردگتتان کتته همتتان کتتارگران 
میباش د هیچ گونه فدمات اجتمتاعی   
بیمه   رفاه   و افزایش درامد ندارند و 
ه گامیکه اعتراض می مای د بتا  شت یع 
تتترین شتتیوه غتتیر انتترانی ستترکو  

 میشوندا

این ماهی، نظام سترمایه دار  است، ا 
اگر هر کارگر  لحظه ا  بته اوضتاع 
جامعه و زندگی سن، فود بیاندیتشد  
دشمن احلی فود و راه حتل آنترا بته 
فوبی تتشنی  داده  و میدانتد  چته 
بایرتی انجام دهدا در اکمر جامعه ها  
ستترمایه دار  لتتشکر  از  بیکتتاران 
وجتتود دارد ا علتت، احتتلی بیکتتار   
ندان  کار  و بی برنامته گتی سترمایه 
داران و حکومتشان نیر،  بلکه ارح 
و برنامه ریز  دقیتق از ویتش تعییتن 
شده ا  اس، که آنها اتناذ کرده انتدا 
آنها با این شیوه به اهدا  کمیف و ضد 
بشریشان که سود بیشتر اس،   میرس دا  
سرمایه داران در انظار عموم کتارگران  
بیکار را تحایرنموده و آنان را ناتوان 
معرفی میک  د در ضمن  کتارگرانی را 
که کار میک  د تح، فشار قرار داده   
متتزد کمتتتر  بتته آنهتتا داده و کتتار 

 بیشتر  ازآنها میکش دا 

در کارگاهها  اگتر کتارگر  اعتتراض 
نمایتتد بالفاحتتله توستتن کارفرمتتا بتته 
فاموشی تهدیتد شتده و اگتر اااعت، 
ن ماید  او را افراز و کارگر  دیگتر 
را  استتتندام می مایتتدا  ستترمایه دارن 
انگل با یک تیر دو تتا نتشانه میزن تد ا 
آنها هدفشان به جی    زدن سود بیشتر 
و حک  کردن بر بردگتان قتانونی کته 

 همان کارگران هرت د   میباشدا 

در سیرت  سرمایه دار  همته چتیز بتر 
اسا  وول محاسبه میشودا  اگتر کتری 
وول داشته باشد   میتواند در حد توان 
درامد روزانه ا   زندگی نماید و اگتر 
وتتول نداشتتته باشتتد بتته حکتت  سیتترت  
سرمایه دار  و سافتار کمیقش باید در 
گوشتته فیابتتان بمتتیرد ا  در اکمتتر 
کشورها  دنیا مادار   بیمه بیکتار  
از اتتر  دولتت، بتته اشتتناص بیکتتار 
ورداف، میگرددابرا  نمونته در کتل 
ارووا این قانون اجرا میتشود   امتا در 
ایران اسالم زده مترکله بیکتار  یتک 

 فاجعه اس،ا

کارگران بیکار در ایران بتا متشکالت 
اقتصاد    روحی و روانی  زیاد  ش  
را به روز میرستان د و ایتن در حالتی 
اس، سرمایه داران و حکمرانان سرمایه 
وولشان به شتمار نمیایتد ا آنهتا دارا  
بهترین فانه ها  گران قیم، و افرین 
مدل ماشی ها  چ تد میلیتارد تومانتی 
میباش دادر سراسر ایتران بیکتار  بته 
اوز فود رسیده اس، ا در کردستتان  
به گقته معتاون اقتتصاد  استتاندار  
 9کردستان نرخ بیکار  در کردستان 

در حتتد از میتتانگین کتتشور  باوتتتر 
اس،ا با ایتن وحتف اکمریت،  جامعته 
بیکتتار میباشتت د و زنتتدگی کتتارگران 
بیکار در روز روشتن رو بته نتابود  
استتت،ا جوانتتتان تحتتتصیلکرده کتتته 
تحصیالت دانشگاهی فود را بته اتمتام 

 

 مشکل بیکاری  و راه حل آن 
 

 ابراهی  باتمانی

، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبر
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رستتانده انتتد  و دارا  متتدر  معتبتتر 
میباش د جذ  بازار کار نمیشوند زیترا 
کار  وجتود نتدارد و  بته ناچتار بتا 
حاتتوق نتتاچیز وتتدر و متتادر زندگتتی 
میک  د ا آنها  وول تو جیبی ندارنتد و 
حتی نمیتوان د تشکیل فانواده بده تد 
و به هدفهایشان برس دا کتارگرانی کته 
دارا  زن و بچتته هتترت د بتته مراتتت  
بیشتر از هتر کتس دیگتر  زیرفتشار 

 زندگی قرار دارندا

کارگرانی کته زیتر ستایه نکبت، بتار 
جمهور  اسالمی  مشنول به کارهرت د 
 دستمزدشتتتان جوابگتتتو  زندگتتتی 
روزمتتره نمیباشتتد و روز بتته روز بتته 
مشکالتشان اضافه میشود ا  سران ریتز 
و درش، حکومت، آفونتد  متشنول 
انباشته کتردن  وتول و سترمایه بترا  
فود و اارافیانشان چه در دافل ایران 
و چه در فارز از کشور هرت د ا هد  
احتتلی حکومتت، فاستتد و ستترمایه دار 
اسالمی  ایزوله کردن جامعته و عتادت 
دادن آنها  به یک زندگی فالک، بار و 

 بنور و نمیر اس،ا 

حال سوال این اس،   کتارگران بیکتار 
چگونه بایرتی در ماابل این متشکالت 
بایرت د  قبل از هر چیز باید ماهیت، و 
عملکرد جمهور  استالمی  بته فوبتی 
ش افته شود ا کارگران بایترتی دست،  
از توه    وعده و وعید ووشالی ستران 
جمهور  اسالمی دس، بردارند و برا   
ستترنگونی جمهتتور  استتالمی م تظتتر 
هیچگونتته کمکتتی از کتتشور هتتا  

 فارجی  نباش دا  

ما ج بش کمونیر، کارگر  و حتز  
کمونیر  کارگر   حکمتیتر، بارهتا 
یادآور شده  و نوشته ای  که این رژیت  
دیکتاتور اسالمی قابل احالح نبتوده و 
نیر، ا  کارنامه و عملکرد ایتن رژیت  
فاسد در عرض چهل و سته ستال بترا  
تک تک احاد جامعه روشن است، ا ایتن 
رژی  فاسد نه ای که وول نداشته باشد و 
یا عالش نمیرسد کته چته کتار  بایتد 
انجتتام ده تتد  آنهتتا نمینواهتتد بتته 
فواستها  برحق کتارگران و اکمریت، 
جامعه  جوا  ممب، بده د  بتر عکتس 
ارح و سیاس، رژی  هتار استالمی  در 
اتتول ایتتن چهتتل و ستته ستتال اعتتدام  
منتتالقین   زنتتدانی کتتردن رهتتبران 
کمونیتتتر،   دستتتتگیر  فعتتتالین و 
نهادها  اجتماعی   رهبران کارگر    
معلمان مبارز   دانتشجویان ازادینتواه 
و برابر  الت  و انترانها  شترافتم د 
جامعتته و در را  همتته انتتان زنتتان 
ازادینواه و مبارز بتوده است،ا رژیت  
دیکتتتاتور استتالمی توستتن نیروهتتا  
ام یتی و تروریترتی فتود گروههتا  
تروریتترتی حتتشد شتتعبی در عتتراق   
حوسیها در یمن   حتز  ا  لب تان را 
تاوی، کرده و  هزی ه ها  حد میلیارد 
دور  بتترا  حقتت  باتتا  بشاراستتد 
درکشور سوریه و  کمک مالی ه گقت، 
و ترلیحاتی به گروه ها  استالمی در 
فلرعین و البه هتا  فتارز از کتشور 
که در ایتران در  افونتد  فوانتده 
اند   میپردازدا  تمامی ایتن هزی ته هتا 
بدون نظر فواهی و دفال، مردم ایران 

 هزی ه و ورداف، میگرددا  

دول، اگر نصف ایتن هزی ته هتا را در 
افتیار مردم بگذارد و حتق و حاوقتی 
برا  آنها بع توان یتک شتهروند قا تل 
گردد   آنها از لحاظ اقتصاد  تا حدود 
زیاد  تتامین میگردنتد امتا متاستقانه 
رژی  دیکتاتور  اسالمی ایتن کتار را 
نکرده و فود را نتاجی و قیتوم متردم 
دانرته و با قلدر  و بی شرمی به کری 

 حرا  وس نمیدهدا 

وظیقتته یتتک دولتت، متعهتتد   رفتتع  
نیازها  اقتصاد   فره گی و اجتماعی 
تمام افراد جامعته بنتصوص کتارگران 
میباشتتدا  دولتت، موظتتف استت، مان تتد 
کشورها  مترقی دنیا بیمه بیکار  بته 
کارگران بیکتار وردافت، نمایتدا امتا 
متاسقانه دول، دیکتاتور استالمی فاتن 
و فاتتن بقکتتر دارو دستتته فتتود و 
اوباشانش میباشدا ب ابراین حتق توستن 
ایتتن ستتتمکاران دادنتتی نیتتر،   حتتق 
گرفت ی اس، و باید همه بتا هت  متحتد 
شوی  و حامان را به زور از حلاومشان 

 بیرون بکشی ا 

اولین قدم در جه، ویروز    ای تر،  
کتته کتتارگران بیکتتاربرا  گرفتتتن 
معالبات فود در شهرها و روستتاها بتا 
یکدیگر ارتباط بر قرار کترده و ابتق 
ناشه فود در یک مکان از ویش تعییتن 
شده جمع بشوند ا آنها بایترتی مجمتع 
عمومتتی تتتشکیل داده و چ تتد نقتتر را 
بع وان نمای دگان فود انتنا  نمتوده 
و در مورد بیکار  که دول، بتر آنهتا 
 تحمیل نموده اس، تبادل نظر نمای د ا 

ایتتن نمای تتدگان میتوان تتد از جانتت  
کتتتتتتتتارگران 

 مرگ بر جمهوری اسالیم

 بایه در حقحه 16
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دنیتتا  امتتروز در ک تتار اناالبتتات 
تک ولوژیتتک و انقورماتیتتک در عیتتن 
حال دنیا  عابگردها  وستیع است،ا 
در جهانی که غرق ذروت اس، بیتش از 

اند و تعتداد   یک میلیتارد نقتر گرست ه
بریار بیشتر  از بشری، کارگر به اوز 
بیحرمتی و بیحاوقی رانتده شتده انتدا 
رشد تتوان علمتی و تک ولوژیکتی و 
قدرت تولیدى و فالقی، بشر  که علی 
الااعده و با هر م عق ساده ا  باید بته 
رشتتد رفتتاه و تعتتالی و آزاد  عمتتل 
انتترانها ترجمتته شتتود  در م استتبات 

دار  به ابزار انایتاد سیاستی و  سرمایه
اقتتتصاد  و واوتترگرا ی فکتتر  و 
فره گی تبدیل شتده است،ا آنچته در 
قبال چتشمان متا رژه متیرود  اعت  از 
ج تتگ و تروریتتر  و فعتتال مایتتشا ی 
مشتی اقلی، زورگوى بورژوا و دولتها 
و سن گویانشان  اگتر یتک وجته آن 
تتتداوم م استتبات استتتممار  و قتتانون 
بردگی مزد  اس، اما وجه دیگتر آن 
مدیون شکر، اناال  اکتبر و وررف، 
ج بتتشی استت، کتته بتترا  دهتته هتتا  
متمتتاد  در بنتتش اعظتت  جهتتان بتته 

 .بورژواز  افرار زده بود

 
دار  بتتدون ج تتگ  بتتدون  ستترمایه

توسعه البی امپریالیرتی  بدون اعمتال 
تبعیتتض و ایجتتاد تقرقتته در اردو  
بشری، کارگر  بدون استتقاده از نهتاد 
متتذه   و بتتدون اتکتتا بتته ولیتتس و 
نتتتیرو  ستتترکو  و بوروکراستتتی 

هیچوق، مع ی نداشته است،ا امتا چ تد 
افیر و بوی ه رونتد  کته بتا ستالها  
دهه هشتاد شتروع شتد  رونتد  کته 
مشنصه ا  تعترض راست، افرااتی در 
قلمرو سیاس، و اقتتصاد و فره تگ و 
اید ولوژ  به هر دستاورد و ته مانتده 
ج بش سوسیالیرتی اباه کتارگر بتود  
چهره جهان را تمامتا دگرگتون کتردا 
بازار آزاد افرار گرین،  هر نوع حق 
و ام یتت، اجتمتتاعی وتتو  اعتتالم شتتد  

سرمایه و سود حتر  اول و آفتر هتر 
بورژوا ی شد و ج گی تمام عیار علیته 
اباتته کتتارگر و آرمانهتتا  شتتریف 
سوسیالیتترتی و کمونیتترتی کتتارگر  
شروع شدا دنیا به محتل تافت، و تتاز 
تروریتتر  ع تتان گتترینته زیتتر ورچتت  
دمکراسی تبدیل شتد و کترور کترور 
انران بیدفاع قربانی سرمایه شتدا آنهتا 
که توانترته بودنتد در ج تگ درون 

دار  شترق و  ابااتی دو بلو  سرمایه

غر  وتیروز شتوند  در ادامته تتال  
کردند برا  همیتشه کتارگر و آرمتان 
کارگر  تنییر اناالبتی جهتان را زیتر 
آوار دیتتوار بتترلین متتدفون ک  تتد و 
عاربه ساع، جهان را به قترون وستعی 
برگردان دا و یادمان هر، که چگونته 
نان به نرخ روز فورها  سیاس، رو به 
قبله تاچریر  و ریگانیر  و بازار بنتن 
شدند  در دانشگاهها و هر تریبونی بته 
کمونیتتر  و آرمتتان کتتارگر  لیچتتار 

ترین  احتتول  گقت تتد  و حتتتی ستتاده
لیبرالیر  و مدرنیر  را با ترهات وتر، 

 .مدرنیر  زیر وا له کردند

 
این دوره اگتر از نظتر سیاستی بعتد از 
چ تتد ستتال بتته تتته رستتید امتتا از نظتتر 
اقتصاد  به یمن بازارهتا  تتازه فتتح 
شده بلو  شرق سابق و تهاج  به اباته 
کارگر دوره اوونی تر  نیتاز داشت، 
که به بن بر، و بحران برستدا راست، 

باد تشکیل شوراها زنده  

 زنده باد اکتبر، زنده باد انقالب کارگرى!
 

 سیاو  دانشور
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افرااتتی در متتتن تتترلی  و شکتتر، 
دار  دولتتتتی در شتتترق و  ستتترمایه

کی رگرایتتان سوستتیال دمکتترات در 
غر   و مهمتر رو  دو  تهتاج  بته 
سازمانها  کارگر  و عاشتورا  ضتد 

  ه تتوز “وایتتان تتتاریخ”کمونیتترتی 
میتوانر، سود سرمایه را تتامین ک تدا 
اما با بحران اقتصاد  جهانی که بارقته 

شتتروع شتتد  ۴۱۱۰هتتا  آن از ستتال 
جشن راس، افراات  بتازار هت  بپایتان 

و “  ویروز” رسیدا معلوم شد بورژواز  
شکتتر، فتتورده حرفتتی بتترا  زدن 
ندارندا معلوم شد که چگونه حتتی در 
اوز فالک، عمومی حدها میلیارد دور 
از جی  کتارگران فتالی و بته جیت  

داران و بانکتداران و سیترتمی  سرمایه
واریز میتشود کته فتود مترب  تمتام 
متتشاات بتتشر امروزنتتدا معلتتوم شتتد 
دمکراسی و حدور آن به جهتان ستوم 
ت ها با موشک کروز و تروریر  هوا تی 
و نابود  کل یک جامعه ممکن است،ا 

نظت  ”معلوم شد تحقه ها  دمکراستی 
چیز  بیشتر از نیروهتا  وتس “  نوی ی

مانده تاریخ و انتواع ارتجتاع قترون 
وسعا ی که ت ها در چ ین اوضاع دره  
رینته ا  میتوان تد بته متردم تحمیتل 

 .شوند نیر،

 
شکر، راس، افرااتی و جلتو آمتدن 
ج اح مرکز با وعده ها  وو  و تداوم 
همان والتقرم فار و فاقه  ت هتا بیانگتر 

دار  بته  این حایا، بتود کته سترمایه
انحعاط فود رستیده است،ا مترتال از 
ای که چه کری و چه ج احی از اباته 
حتاک  سترکار است، و چته وعتده ا  

دار  بترا  فتروز از  میدهد  سرمایه

بحتتتران ت هتتتا یتتتک راه دارد و آن 
کوبیدن اباه کارگر و به ایتن اعتبتار 
نابودى کل ل گتر انترانی و حاتوق و 
حرم، در جامعته و ستازماندهی یتک 
بردگی تمام عیار اس،ا به همین اعتبتار 
اس، که بار دیگتر متارکس بتا کمتال 
احترام به حح ه وارد میتشود و اعتبتار 
ناد مارکری به دنیا  موجود بیتش از 
هر زمان حاانی، ویدا میک دا به دلیتل 
این کارنامه سیاه و گ دابی که سترمایه 
دارى در چهار گوشه جهان بپتا کترده 
اس،  و همی عور اذبات عملی و عی تی 
سرا  بودن وعده هتا  دمکراستی و 

اس، که کل “  آزاد ” بورژواز  برا  
زرادفانه تبلینات ضتد کمونیترتی بتی 
ارز  و وو  میشودا اما ای ها ه توز از 
تک و تتا نیافتتاده انتدا از ژوکرهتا  
سیاس، و کرانی کته ناتش شتان فاتن 
ای تتر، ممتتل دوون بتترا  ستترمایه و 
انتنابات ها  مرنره ا  بازار گرمتی 
ک  د تا متوهمان و نوکران این بارگتاه 
که آرزو  کری شدن در نهاد سیاستی 
و ادار  بتتتتورژواز  را در ستتتتر 
میپروران تتد  ه تتوز بتتدون تهتتاج  بتته 
کمونیتتر  نمیتوان تتد فتتود را تبکیتتن 
ک  دا ه توز حملته بته اناالبیگتر  و 
رهبران کمونیر، و اناالبی یتک شتنل 
نان و آ  دار بترا  بتریار  و یتک 
شاف  مه  تعلتق بته اردو  وستیعتر 
راس، اس،ا و این برا  هتزارمین بتار 

دار   اذبات میک د که مادام که سرمایه
برجاس، و مادام که قرار است، سترمایه 
رو  دو  بردگی کارگر ارتزاق ک د  
و مادام که فعتر بتالاوه یتک اناتال  
کتتارگر  وجتتود دارد  آنوقتت، یتتک 
حتتز  جهتتانی اعتتالم نتتشده آنتتتی 

کمونیتترتی وجتتود دارد کتته شتتنل 
ناشتتریف آن تولیتتد دروا و اشتتاعه 
فرافه اس،ا این ح ع، مان د هر ح ع، 
دیگتتر بتترا  بتتورژواز  و تتتداوم 
حاکمی، و قلدر  سرمایه و کوبیتدن 
کارگر مه  اس، و در ک ار نهاد مذهت  
ناش مهمی را در باتا  وضتع موجتود 

 .ایقا میک د

 
 کمونیر  کارگر 

اعتبار و حاانی، انتااد مارکریرتی امتا 
مادام که به ورچ  سیاسی اباته کارگتر 

دار  از جایتش  تبدیل نتشود سترمایه
تکتتان نمینتتوردا اگتتر بتتا فروواشتتی 

دار  دولتی شتورو  و بلتو   سرمایه
شتتترق و سوستتتیال دمکراستتتی در 
کشورها  غربی این نتوع سوسیالیتر  
بورژوا ی بپایان رسید و بی اعتبار شد  
با بن بتر، و شکتر، افاهتا  راست، 
ویروز در فود کشورها  غربی امکان 
بازگتتش، بتته ج تتاح چتت  و مرکتتز و 
چهارچوبهتتا  اقتتتصاد نیمتته دولتتتی و 
کی ز  وجود نداردا این ج بشها م تشا 
هر نوع بریج نیرو در دوره بی افای و 
فادان آلترناتیو برا  نیروهتا  اباته 
حاک  شوند  اما نمیتوان تد م تشا بتریج 
اباتته کتتارگر بتترا  و تحتت، نتتام 

 .سوسیالیر  باش د

 
امتتروز بیتتش از هتتر زمتتان کمونیتتر  
بع وان ج بش سیاسی اباه کارگر ت هتا 
میتواند بر ورچ  انتااد زیر و رو ک  ده 
مارکس و م صور حکم، بترا  تنییتر 
جهان متکی شودا امتروز بیتش از هتر 
زمان کمونیر  ت هتا بع توان کمونیتر  
کارگر   کمونیر  فود اباته کارگتر 

باد سوسیالیسم زنده  
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کتتته افتتتق نتتتابود  و واژگونتتتی 
دار  و برقرار  نظامی برتتر و  سرمایه

متکی بر رفع نیازها  انرانها را هتد  
فود قرار داده اس، میتواند موضوعی، 
داشته باشتدا ایتن کمونیتر  نته بترا  
تقریر فلرقی جهان  نته بترا  تحبیت  
بنشی از بورژواز   نه بترا  اهتدا  
قرمتی و دمکراتیتک و ناسیونالیترتی  

دارى دولتتی  نه برا  بروتا ی سترمایه
تح، ع وان سوسیالیر   نه برا  رفترم 
در بازار و ماید کردن مجتدد آن بته 
قوانین  نه برا  ک تترل بانکتداران و 
سقته بازان  نه برا  آزاد  و استیقا  

و “  فلتق” و “  ملت،” حاوق این و آن 
نت اد ”   نه برا  اذبتات برتتر  “ قوم” 

“ برتتر  جو تی”و یا هر نوع “  کارگر
  بلکته امتر  “ اید ولوژیک” سیاسی و 

تنییر جهان و آزاد  کل جامعه است،ا 
کمونیر  مارکری  کمونیر  کتارگر   
کمونیتتر  وراتیتتک  ج بتتش واقعتتی و 
عی ی و اناالبی اباه کارگر برا  نقتی 
وضتتع موجتتود استت،ا ایتتن کمونیتتر  
نیازم د حتز  سیاستی اباته کتارگر  
حز  کمونیرتی کارگر  اس، کته در 
هتتر کتتشور بعتتور عیتت ی قتتادر باشتتد 
سوسیالیتتر  را بع تتوان یتتک آلترناتیتتو 
سیاسی ممکن و معلو  در ماابتل کتل 
جامعه بگذاردا آلترنتاتیو  قدرتم تد 
کتته قتتادر باشتتد کتتل حاکمیتت، اباتته 
بورژواز  را همراه با دستگاه سرکو  
و بوروکراسی و قوانین تبعیتض گتر  
بزیر بکشد و افق یک دنیاى بهتر را بته 

 .رو  بشری، بگشاید

 
 اکتبر و ل ی ی دیگر وزم اس،

اناال  کارگر  اکتبر علیرغ  شکتر، 

آن در مرحلتته تعییتتن ک  تتده  یع تتی 
اجتترا  فرمتتان اقتتتصاد  اناتتتال  
سوسیالیتتترتی  علتتتیرغ  کمبودهتتتا و 

محدودیتها  حز  بلتشویک  علیرغت  
تبلینات زهر آگی ی که بیش از هتشتاد 
سال علیه ا  حتورت گرفت، و ه توز 
ادامه دارد  مهمترین واقعه قرن بیترت  
بودا این اناال  ج بش اباه متا بترا  
تنییر جهان بتود و همته افتنتارات و 
محدودیتها و کمبودهایش ه  بر عهتده 
اباتته و ج بتتش ماستت،ا ایتتن اناتتال  
حاانی، داش، و باید در سالروز اکتبتر 
قبل از هر چیز بر حاانی، عمل اناالبتی 
و دورفیز کارگر برا  فلع ید سیاسی 
و اقتصاد  از بورژواز  تاکیتد کتردا 
ایتتن اناتتال  و رگتته ل یتت ی حتتز  
بلشویک  در تاابتل بتا ست ، رایتج و 
مرلن آندروان یع ی س ، دترمی ترتی 
احزا  انترناسیونال دوم که بتر عمتده 
رهبران حز  بلشویک نیز ترلن داش،  
بتتر ناتتش اراده اناالبتتی و سیاستت، و 
وراتیتتتک اناالبتتتی و امکانپتتتذیر  
سوسیالیر  و اذبات آن تاکید میک تدا 

تزها  آوریل ل ین فان یتک مجموعته 
عاایتتد و تبکیتتن سیاستتی و تاکتیتتک 
اناالبی نبود بلکه یک فن مشی سیاسی 

 -و یتتک متتتدولوژ  ماتریالیتترتی 
وراتیکی و یک ش  سیاستی تتیز و یتک 
در  موقعی، و قاویدن فرح، ه  بودا 
امر  که هر حز  قدرتم د کمونیرتی 
بتدون آن میتوانتد شکتر، را بتترا  
همیشه از آن فود ک دا ل ین بترفال  
فزعبالتی کته عتده ا  راجتع بته او 
میگوی تتد  اعتت  از بورژواهتتا ی کتته 

نام میگذارند “  کودتا” اناال  اکتبر را 
تا شتبه سوسیالیترتها ی کته از موضتع 
دمکراستتی بورژوا تتی و در بهتریتتن 
حال، اناتال  را کتار اکمریت، اباته 
کارگر میدان د  با توسل بته اقلیتتی بتا 
نقوذ از اباه کارگر قیتام کتارگر  را 
سازمان داد و ویروز شتدا در تابترتان 

و در ماهها  ژو ن و ژو یه در  ۰۸۰۰
 ۰۱۲نمای ده ت ها  ۹۱۱شوراها از میان 

و “  ا  آر” نقرشان بلشویک بودا بایته 
م شویک بودند و کمتر از یکمتاه قبتل 
از قیام اکتتبر  آنهت  ات  یتک واقعته 

باد آزادی و برابری زنده  
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سیاسی یع ی شکتر، کودتتا  ژنترال 
کرنیلتتتو   بلتتتشویکها ت هتتتا در دو 
شورا  مترکو و وتروگتراد اکمریت، 
ویدا کرده بودندا حز  بلشویک حزبی 
کارگر  بتود امتا نته اکمریت، اباته 
کارگر روسیه و نه اکمری، مردم را در 
آنزمان و قبل از قیتام اکتتبر بتا فتود 
نداش،ا اما این مرکله باعتث نتشد کته 
ل ین از موضع دمکراسی شترایعی کته 
امکان گرفتن قدرت هر، را نبی د  و 
قتدرت را بته اقلیت، زورگتو بتورژوا 
متشکل در دولت، کرنترکی واگتذار 
ک دا اقدام ل یتن شترط اکمریت، شتدن 
بلشویر  بودا کران  که منتالف بحتث 
حز  و قدرت سیاس  و حز  و جامعه 
م صور حکم، هرت د  در واقع منالف 

 سیاس، ل ین هرت دا   

 
بدون اناتال  اکتتبر مهمتترین واقعته 
قرن بیرت  رق  نمینوردا بدون اناال  
اکتبر الگو  آزاد  اباته کتارگر و 
الگو  قیام بلتشویکی در اتول قترن 
بیر، به ورچ  آزاد  در جهان تبدیل 
نمیشدا بدون اناال  اکتبر بتریار  از 
تنیتتیرات و رفرمهتتا در قلمروهتتا  
منتلف به بورژواز  تحمیتل نمیتشدا 
بدون اناال  اکتبر موازنته فکتر  و 

اید ولوژیکی جهان به ستم،  -سیاسی 
چتت  بعتتور کلتتی نمیچرفیتتدا بتتدون 
اناتال  اکتتتبر ضترورتی بتر ستتر کتتار 
آمدن ایقی از دولتها  رفاه در فتود 
ارووتتا  غربتتی کتته یتتک هتتد  آن 
جلوگیر  از تکرار الگو  اکتبر بتود 
ضرور  نمیشدا بتدون اناتال  اکتبتر 
ایف مت وع ج بتشها  ناسیونالیترتی  
ح ع، گرا  استاالل ال   دمکترات و 

رفرمیر،  و انواع افترران کودتاچتی 
نمینواندنتتدا “  سوسیالیتتر،”فتتود را 

اناال  اکتبر ج بش سوسیالیترتی بیتن 
المللتتتی را در موقعیتتت، جدیتتتد و 
ه مونیکتتتی قتتترار داد و عاایتتتد 

تبدیتل “  متد روز” سوسیالیرتی را بته 
کرد و سوسیالیر، بودن برا  بریار  

افتنار شدا ایتن ج بتشها  غیتر  أم ش
سوسیالیتترتی بتتا شکتتر، و فروواشتتی 
شورو   و حتی از اوافر دهه هقتتاد  
دیگر فود را سوسیالیر، نمی نامیدند 
بلکه به دمکراستی چرفیدنتدا چتون 
دمکراسی فواهی دس، باو ویدا کترده 

بتتودا امتتروز و در “  متتد روز”بتتود و 
دار  جهتان را بته  شرایعی که سرمایه

گ تتد کتتشیده و میلیاردهتتا نقتتر را بتته 
گرس گی و بیکار  و فار و سترکو  
و زندگی تح، تروریر  محکوم کرده 
اس،  بیش از هر زمان جهتان نیازم تد 
اکتبر دیگر  اس،ا امروز بیش از هتر 
زمان جهان نیازم د احزا  کمونیترتی 
کارگر  و رهبرانی چون ل یتن است،ا 
احزابتتی کتته تجربتته و محتتدودیتها  
فکر  و سیاسی و عملی این اناتال  و 
کل ج بش موسوم به سوسیالیتر  قترن 
بیرت  را جمعب د  کرده  احزابتی کته 
سواوت امروز و مو لقته هتا  دنیتاى 
امروز را میش اس د  کمبودها  اناال  
اکتتتبر را میش استت د و از تکتترار آن 
اجت ا  و برا  اکتبر دیگتر  تتال  

 .میک  د

 
برا  ما کمونیرتها  کارگر  ستالروز 
اناال  اکتتبر و نگتاهی بته تتاریخ و 
متترا ل آن اناتتال  نتته یتتک برفتتورد 
نرتال یک و یادواره ا  شبه مذهبی  نه 

شانه باو اندافتن در ماابتل تقاوتهتا  
امروز با آندوران  نه تعمی  دلبنواهتی 
چهارچوبهتتا  اجتمتتاعی و تارینتتی 
اناال  روسیه به ایران امروز و یتا هتر 
کتتشور دیگتتر  نتته چتتش  بتترتن بتته 
محدودیتها و کمبودها  آن اناتال   
بلکه تال  برا  تکرار اکتبر دیگر  
در چهتتارچو  مو لقتته هتتا  دنیتتا  

 .امروز اس،

 
در ای روز شهام، و فداکار  جمعی و 
فتترد  بلتتشویکها و میلیونهتتا کارگتتر 
سوسیالیر، و کمونیر، را کته بترا  
آزاد  بشر تال  کردند ارز می نهی ا 
در ایتت روز از حاانیتت، عمتتل اناالبتتی 
ج بش اباه متان در هتر گوشته کتره 
فاکی دفتاع میک یت ا در ایت روز بتر 
ضتترورت عتتروز مجتتدد ل یتتن هتتا و 
رهتتبران هتتشیار و اناالبتتی کمونیتتر، 
اباتته کتتارگر تاکیتتد داریتت ا بتتشری، 
امروز برا  رها ی راهتی جتز اناتال  
علیه سرمایه نداردا جهان بترا  تنییتر 
اناالبی نیازم د بروا ی اکتتبر دیگتر  
اس،ا اناال  اکتبر الهام بنش اباه متا 
برا  تکرار اکتبر دیگرى علیته نظتام 

دار  و بروا ی یک جامعه  م حن سرمایه
 آزاد و مرفه سوسیالیرت  اس،ا 

 
*** 

باد انقالب اکتبر  زنده  
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است که هر ماه یک بار منتشر  -اکتبر نشر

 شود!  یم
 

یه همایون گدازگر  رسدببر نشر

homayon_1954@yahoo.de 

 دببر کمیته کردستان : صالح رسداری 

saleh.sardari@gmail.com 

 

یف زاده  روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر رسر

Abo_sh2008@hotmail.com 

فواهتتان وردافتت، بیمتته بیکتتار  از 
دول، شتوند ا بترا  نمونته کتارگران 
بیکار در شهر مهاباد و یا بوکان که در 
نزدیکتتی یکتتدیگر قتترار دارنتتد در 
مکانی جمع شده و تتشکل کتارگران 

 بیکار را تشکیل ده دا 

ایتتن شتتیوه م استتبی بتترا  تتتشکل ه 
کارگران بیکار میباشد و میتوانتد بته 
سرع، به تمتامی شتهرها  ایتران هت  
کشیده شتده تتا جا یکته  نمای تدگان 
شهرها  منتلف نیز با ه  اش ا میتشوند 
و در مورد فواسته هایشان با یکدیگر 
تبتتادل نظتتر می مای تتدا نمای تتدگان 
میتوان د با ارح و ناشه عملی اقتدامات 
وزم را در متورد حتق بیمته بیکتار  
کارگران بیکار از حکوم، گرفتته  و 
در مجمع ها  عمومی هزاران نقر  به 

 کارگران گزار  ده د ا

این  راهکار و مبارزه درس، بر علیته  
این ستتمگران  است، کته بوستیله آن 
میتوانیتتد دولتت، را را بتته وتتا  میتتز 
مذاکره کشیده و حق و حاوق فود را 
از دولتت، بگیریتتدا  در ایتتن حرکتت، 
اناالبتتی متترلما رهتتبران کتتارگر    
کمونیرتها  جد  و دلروز در جامعته 
  فعالین نهادها  اجتماعی   معلمتان   
دانشجویان ازادینواه وبرابر  ال  و  
فعالین جبش زنان به یار  شما فواه د 
امدا زیرا در تشکلها  مجمع عمومتی 
ورود  ازاد اس، و هر کری میتواند در 
آن شرک، ک دا بدی وستیله یتادآور  
می مای  که  حتز  کمونتیزم کتارگر  
حکمتیر، با تمام توان و قدرت فتود 
در ک تتار شتتما و تتتشکلهایتان فواهتتد 
ایرتاد و ازهیج کمکی دریت  ننواهتد 

 کرد ا

  

بتته امیتتد تتتشکیل  مجتتامع عمومتتی 
 کارگران بیکار

 ابراهی  باتمانی  

 

  

  

 

 

 مشکل بیکاری در ایران ...
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