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 قطعنامه دفتر سياسى حزب حكمتيست در باره؛

خيزش انقالبى جاری و نقش 

محوری طبقه كارگر در 

 جدال برسر قدرت سياسى

جامعه ايران وارد يکدوره انقالبی شده .  ١
مهمترين مشخصه و سوال محوری .  است

دوره انقالبی، تشديد جدال سياسی و کشمکش 
حزب .  طبقاتی برسر قدرت سياسی است

حکمتيست در تحوالت   -کمونيست کارگری 
جاری برای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
سازماندهی انقالب کارگری، کسب قدرت 
سياسی و استقرار يک حکومت کارگری 

 .  مبارزه می کند

 

خيزش انقالبی جاری جنبش توده ای .  ٢
سرنگونی .  سرنگونی جمهوری اسالمی است

انقالبی جمهوری اسالمی حلقه ای از انقالب 
کارگری و سوسياليستی در ايران و يک 
سکوی خيزشهای انقالبی و توده ای در 
کشورهای اسالم زده و استبدادی در منطقه 

ماهيت حرکت انقالبی جاری در ايران .  است
ملی و قومی و مذهبی نيست، خصلتی جهانی 
و مدرنيستی و آزاديخواهانه و ضد تبعيض 

انسانگرائی و برابری طلبی قوی اين .  دارد
 . جنبش خصلت سوسياليستی آنست

  

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 جلسه دفتر سياسى 

 حكمتيست برگزار شد -حزب كمونيست كارگری 

 

كمپين شكست خورده رضا پهلوی و عكس العمل 

 نيروهای اپوزيسيون
 گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری
 

 ٥ صفحههالله طاهری                                                                                                                 

٢صفحه   

 يا اصالت انسان؟" اصالت خاک" 
 ؟"ايران كجاست، ايرانى كيست" سخنرانى در سمينار 

 

 ٩حه سياوش دانشور                                                                                                               صف

 بحران ايدولوژيك 

 پ ك ك و اقمارش
 

 جمال كمانگر  

در حاشيه افتضاح 

 ميدهم_وكالت#
 

 سياوش دانشور

 

 تجمع اعتراضى اتحاديه ای در همبستگى با جنبش كارگری ايران 



 ٦٨٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 قطعنامه دفتر سياسى حزب حكمتيست در باره؛

 ...خيزش انقالبى جاری و نقش محوری طبقه كارگر در جدال برسر قدرت سياسى 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

جنبش سرنگونی و خروش انقالبی جاری يک راديکاليسم اجتماعی .  ٣
جنبشی بشدت زنانه، با نقش مبتکرانه نسل جوان . چپ را نمايندگی ميکند

پيشرو، ضد تماميت جمهوری اسالمی و ضد مذهب، با پتانسيل باالی 
اين واقعيت رسانه ها و نيروهای سياسی راست .  ضد کاپيتاليستی است

را هراسان کرده و با تبيين وارونه خود از تحوالت ايران با عناوينی 
انقالب "و "  انقالب دمکراتيک ايران"، "انقالب ملی ايران"مانند؛ 

اين عناوين وارونه هيچکدام کاراکتر اجتماعی .  نام ميبرند"  فمينيستی
جنبش سرنگونی و انقالبی را منعکس نمی کنند و تالشهايی برای مسخ و 

بدون ترديد انقالبی در راه است، انقالب کارگری که . مهار اين جنبش اند
چشم انداز تحقق آن منشأ اميد طبقه کارگر و ستمديدگان جامعه و مايه 

 . هراس بورژوازی جهانی و محلی است

 

يک مشخصه مهم خيزش انقالبی زنانه در ايران ضد مذهبی بودن .  ٤
برای اولين بار در تاريخ افق يک رنسانس ضد اسالمی پديدار .  آنست

شده است که نه فقط ميتواند سيمای خاورميانه را تغيير دهد، بلکه 
حجاب سوزان، .  صورت مسئله اسالم سياسی را در جهان عوض ميکند

طناب دار سوزان، اعالم بيزاری از دين و آئين اسالم و آخوند بعنوان 
. سمبل جاهليت، بارقه های يک موج برگشت قوی آنتی اسالميستی است

در صحنه سياست ايران تنها نماينده پرشور اين آنتی اسالميسم جنبش 
 . کمونيستی کارگری است

 

تشديد بحرانهای عميق سياسی و اقتصادی و فرهنگی رژيم، .  ٥
برآمدهای توده ای و انزجار وسيع از جمهوری اسالمی، اضمحالل و 
سرنگونی رژيم را بيش از هر زمان به يک امر ممکن و در دسترس 

در پنجمين ماه خيزش انقالبی سراسری، عليرغم .  تبديل کرده است
سرکوب خشن، جامعه اميدوار ايران بسان کوه آتشفشان زبانه می کشد و 
مساله آينده و قدرت سياسی را در مقابل کارگر و کمونيسم قرار داده 

يک فرصت تاريخی فراهم شده است تا طبقه کارگر و کمونيسم .  است
کارگری بتواند در راس جنبش برای  آزادی و برابری، برای رهايی 
زن، برای نفی فقر و فالکت، برای سرنگونی جمهوری اسالمی قرار 

 .گيرد و پرچمدار يک انقالب سوسياليستی قرن بيست و يکمی شود

 

، دنيائی از اتحاد مبارزاتی و ابتکار ١٤٠١خروش انقالبی شهريور .  ٦
مهمترين دستاوردهای چهار ماه .  سياسی و فرهنگی ببار آورده است

تحميل عقب نشينی به حکومت و کنار :  خيزش انقالبی عبارتند از
انداختن حجاب در سطح وسيع، استمرار و سراسری بودن جنبش، خسته 
کردن و ريزش از درون نيروی سرکوب، بی اعتبار کردن نمادهای 

اقتدار حکومت و حمله مستمر به آنها، حاشيه ای کردن سياستهای تفرقه 
اندازانه مذهبی و ملی و قومی، ايجاد اتحاد بين بخشهای مختلف مردم، 
بازگرداندن اميد به جامعه در مقياس وسيع، عبور از فاز مطالبه گری به 
فاز انقالبی و جنگ رودررو با حکومت، جلب حمايت بيسابقه و گسترده 
افکار عمومی پيشرو جهان، اتکا به تجارب نبردهای پيشين و متشکل 
شدن در سطح ارگانهای انقالبی محالت، تغيير ادبيات سياسی و منش 

 . جامعه و تقويت همبستگی است

 

جنبش انقالبی متکی به درجه ای از سازماندهی و رهبری در مقياس .  ٧
محلی، تاکنون پيشروی نموده است، اما ادامه پيشروی موثرتر در گرو 
سازمانيابی بيشتر شبکه ها و ارگانهای انقالبی در محالت و مراکز کار، 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ميان جنبشهای اجتماعی راديکال و مهمتر 

برای تامين رهبری سراسری و تضمين .  تامين رهبری سراسری است
پيروزی خيزش انقالبی بايد طبقه کارگر سوسياليست ابتکار عمل سياسی 

سياست حزب حکمتيست رفع موانع و محدوديتهای سد .  را بدست گيرد
راه طبقه کارگر و تقويت شبکه های متحد رهبران و فعالين کارگری 
پيشرو و ايجاد سازمانهای توده ای و حزبی کارگران برای دخالت موثر 

 . در پروسه انقالبی است

 

حکمتيست بر اهميت سازماندهی يک   -حزب کمونيست کارگری .  ٨
جنبش مجمع عمومی در کارگاهها و واحدهای توليدی و اقتصادی تاکيد 

در غياب شوراهای قوام گرفته کارگری، در فقدان هرنوع .  ميکند
سازمان توده ای قدرتمند و ادامه کار کارگری، مجمع عمومی يعنی 
تجمع هدفمند و آگاهانه کارگران برای تصميم گيری جمعی و تامين 
رهبری حرکات اعتراضی، کليد پيشروی جنبش اعتراضی کارگران 

مجمع عمومی ادامه کارترين و موثرترين شيوه سازماندهی توده .  است
ای کارگران در شرايط کنونی و يک پيش شرط قدعلم کردن يک جنبش 

 . کارگری قدرتمند در تحوالت جاری است -شورائی

 

حکمتيست در جنبش   -يک رکن سياست حزب کمونيست کارگری.  ٩
سرنگونی و انقالبی جاری در ايران عليه رژيم اسالمی، تفکيک و جدا 
کردن کارگران و مردم زحمتکش از هر آلترناتيو و افق و سياست راست 
و بورژوايی، افشای نقطه سازشهای اپوزيسيون راست، سوق دادن 
جنبش سرنگونی به سمت موضعی چپ و انقالبی و نه گفتن مردم به 

نبايد .  کليت رژيم، دستگاه سرکوب و استثمار و تبعيض و نابرابری است
. گذاشت جنبشهای طبقات دارا دوباره سرنوشت جامعه را تعيين کنند

تضمين اينکه اينبار پيروز شويم، در گرو دخالت موثر 
  ٣صفحه   



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

 . کارگر و کمونيسم سازمانيافته و متحزب است

 

حکمتيست بر حساسيت   -حزب کمونيست کارگری .  ١٠
شرايط تاريخی کنونی و رفع موانع حضور متشکل طبقه 
کارگر و کارگران کمونيست در صف اول جدالهای پيش رو 

دوره جدالهاى تعيين کننده برسر سهم انسانها از .  تاکيد دارد
تحوالت امروز ايران .  آزادى و رفاه و سعادت فرا رسيده است

بلکه بر سر .  فقط برسر سرنگونی جمهوری اسالمى نيست
آنچه امروز در ايران ميگذرد .  شکل دادن به آينده هم هست

. تعيين ميکند که فردا دهها ميليون انسان چگونه خواهند زيست
اگر پيروز بشويم، و .  آن آينده دارد امروز ساخته ميشود

ميتوانيم بشويم، آنگاه اين آينده شاهد برپايى جامعه اى آزاد و 
جامعه اى بدون استثمار، .  برابر و مرفه و انسانى خواهد بود

بدون فقر، بدون طبقات باالدست و فرودست، بدون استبداد، 
بدون حاکميت خرافات مذهبى و سنتها و اخالقيات ارتجاعى، 

حزب .  يک جامعه سوسياليستى.  بدون نابرابرى، بدون تبعيض
حکمتيست بر نقش تاريخساز طبقه کارگر  -کمونيست کارگرى 

و جنبش کمونيسم کارگرى در شکل دادن به آينده ايران و 
فرصت کم نظيرى که براى ايفاى نقش کارگر و کمونيسم 
بعنوان رهبر يک جنبش عظيم براى آزادى و برابرى و 

ما .  حکومت کارگری در ايران فراهم شده است تاکيد ميکند
رهبران کارگری راديکال و کمونيستها و آزاديخواهان را 
برای تحقق چنين آينده و دورنمايی به همگامی مبارزاتی و 

حکمتيست   -پيوستن به حزب کمونيست کارگری ايران 
 ! فراميخوانيم

 مصوب اجالس دفتر سياسی باتفاق آرا
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 قطعنامه دفتر سياسى حزب حكمتيست در باره؛

خيزش انقالبى جاری و نقش محوری طبقه 

 ...كارگر در جدال برسر قدرت سياسى 

 بحران ايدولوژيك پ ك ك و اقمارش
 

 جمال كمانگر 
 

آمد شاهو عضو رهبرى حزب حيات آزاد 
پژاك در مصاحبه اى در تلويزيون   -كردستان

كه نسخه چاپى آن در " آرين"اين جريان به اسم 
وابسته به اقمار پ كا كا "  خبرگزارى فرات "

"منتشر شده است، گفت هدف بنيادىن اسالم، : 
اما نيروهاى .  نجات انسانيت از بردگى و جهالت است.  نجات بشريت است

صاحب قدرت ميخواهند اسالم را براى اهداف كثيفشان به كار ببرند و انسانيت را 
انسانهاى كه به !  انسانيت را در نادانى نگه ميدارند.  برده و زير دست قرار دهند

بازگشت به راه و !  دنبال آزادى و آگاهى هستند را دستگير و مجازات و ميكشند
اهداف و هسته و گوهر اسالم كه خود دمكراتيك است، باعث جلوگيرى از 

كردها كه با دل و جان از اسالم دفاع .  كشمكش در خاورميانه و جهان خواهد شد
 ).ترجمه از متن كردى(" !ميكنند صاحب راستين و گوهر اسالم هستند

 
ايدئولوگهاى اسالمى در خاورميانه جرات ندارند اين چنين بر حقانيت اسالم تاكيد 

سال است كه يك رنسانس ضد اسالمى در حال ريشه دواندن  ٤٤در ايران !  كنند
امينى توسط گشت بدنام ارشاد اسالمى در پنج ماه _مهسا#است كه به دنبال قتل 

اخير، و در جريان خيزش انقالبى ما شاهد عروج بخشهاى از راديكاليسم آن 
 ! هستيم

 
روى اسب بازنده اسالم در "  پ ك ك"اين بار رهبرى حزب كارگران كردستان 

رهبرى حزب كارگران !  ايران، تركيه، سوريه و عراق شرط بندى كرده است
ستاره اقبال .  كردستان تركيه و اقمارش در يك بن بست ايدولوژيك قرار گرفته اند

آنها در كردستان سوريه با نشست اخير وزيران دفاع روسيه، تركيه و سوريه در 
در مسكو بدون حضور رژيم اسالمى برگزار شد، رو به افول  ٢٠٢٢دسامبر  ٢٨

" هالل شيعه"و " محور مقاومت"رژيم فاشيست اسالمى به عنوان سركرده ! است
بخشى از آن است، در سراشيبى سقوط قرار گرفته "  پ ك ك"در خاورميانه كه 

آويزان شدن بيشتر پژاك به اسالم در اين برهه از زمان را بايد در اين متن .  است
فقط يك قلم از دست آوردهاى اسالم براى بشريت آپارتايد جنسى بر نيمى از !  ديد

اين جريان بايد در مقابل هزاران دختر ايزدى كه توسط .  جوامع بشرى است
سربازان خليفه اسالم البغدادى مورد تجاوز جنسى و هتك حرمت و بردگى جنسى 

 !قرار گرفتند سرافكنده باشند
  

 ٢٠٢٣ژانويه  ٢٦

 -به حزب كمونيست كارگری ايران

! حكمتيست كمک مالى كنيد  

 



 ٦٨٣شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

ژانويه  ٢٢و  ٢١  برابر با  ١٤٠١بهمن  ٢و  ١روزهای شنبه و يکشنبه 
 -جلسه حضوری دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری  ٢٠٢٣

در اين .  حکمتيست با حضور اکثريت اعضای دفتر سياسی برگزار شد
نشست رفقا نادر شريفی دبير تشکيالت خارج حزب و ابراهيم باتمانی 

ژانويه کميته  ٢٠روز جمعه .  عضو کميته سازمانده حضور داشتند
 .  سازمانده حزب جلسه حضوری خود را برگزار کرد

 

گزارش و   -١:  دستور جلسه مصوب دفتر سياسی عبارت بود از
جمعبندی از جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی و نقش   -٢ارزيابی 

رهبری   -٣محوری طبقه کارگر در جدال قدرت سياسی در ايران 
کمونيستی در جنبش سرنگونی و تحول انقالبی جاری و نقش حزب 

موقعيت جنبش کارگری در   -٥حزب  ٤٧تدارک پلنوم   -٤حکمتيست 
در باره لزوم ايجاد يک قطب چپ   -٦شرايط کنونی و موانع پيش رو 

 .انتخابات -٨قرار و قطعنامه  -٧در خارج کشور 

 

حزب، سياوش دانشور رئيس دفتر در بحث گزارش سياستها و اقدامات 
رحمان حسين سياسی و همايون گدازگر دبير اجرائی حزب و رفقا 

زاده، صالح سرداری، نادر شريفی به ترتيب دبيران کميته های 
سازمانده، کردستان و خارج، رفقا ملکه عزتی و سعيد يگانه مسئولين 
مالی گزارش فعاليت ارگان تحت مسئوليت شان را به نشست دفتر 

گزارش سياسی و تشکيالتی شامل دوره بعد از .  سياسی ارائه کردند
کنگره دهم و تمرکز حزب روی جنبش سرنگونی و خيزش انقالبی، 
تصميمات و اقدامات و فراخوانهای حزب، نحوه و سطح دخالت حزب 
در داخل و خارج، اقدامات تشکيالتی و پروژه های حزب بعد از 
کنگره، همکاری با نيروهای چپ و کمونيست در سطح سراسری و در 

در بحث ارزيابی سياسی، نشست دفتر سياسی بر سياستها . کردستان بود
و خط مشی روشن حزب در برخورد به دوره انقالبی، انطباق بيش از 
هر زمان جهت سياسی اعتراض توده ای و کارگری با سياستهای 

همزمان .  کمونيستی و راديکال حزب، امکانات و محدوديتها تاکيد کرد
برای رفع کمبودهايی مانند حضور سازمانيافته و گسترده تر حزب در 
داخل و خارج، حرفه ای کردن تبليغات کتبی و شفاهی در تلويزيون و 
سوشيال ميديا، تامين نيازهای آموزشی و حزبی، رفع موانع عدم تناسب 
رشد حزب و امکانات مالی با فضای سياسی و انقالبی، تحکيم حزبيت، 
باال بردن انتظار از رهبری و کادرها و تشکيالت ها برای پاسخگوئی 
به نيازها، ايجاد تغييرات ضروری و تشکيالتی از جمله نکات بحث 

 .  پيرامون گزارش و ارزيابی بودند

 

سند "  و خيزش انقالبی در ايرانجنبش سرنگونی جمعبندی از "بحث 
پيشنهادی داشت که توسط کميسيونی مرکب از رفقا سياوش دانشور و 
جمال کمانگر و رحمان حسين زاده و عبداله دارابی تهيه و به جلسه 

در بحث پيرامون سند تغييرات و اصالحاتی پيشنهاد شد و .  معرفی شد
کليت سند با خطوط اصالحات وارده به اتفاق .  مورد توافق قرار گرفت

متن نهائی اين سند در همين شماره کمونيست منتشر .  آراء تصويب شد
 .  شده است

  

در دستور تدارک پلنوم که با حضور دبير کميته مرکزی رفيق پروين 
کابلی مورد بررسی قرار گرفت، گزارشی از کارهای اجرائی انجام شده 
توسط مسئولين ارائه و نکات ضرور اجرائی و سياسی مطرح و برای آن 

 . تصميمات الزم اتخاذ شد

 

رهبری کمونيستی در جنبش سرنگونی و تحول انقالبی جاری و نقش "
دستور بعدی نشست دفتر سياسی بود که توسط رفيق "  حزب حکمتيست

در اين دستور بر کمبودها و نيازهای حزب .  رحمان حسين زاده ارائه شد
در اين تحوالت، ايجاد تغييرات الزم در رهبری و نوع کار و تامين 
نيازهای سياسی و پراتيکی رهبری انقالبی در اوضاع انقالبی محور اين 

جلسه ضمن هم جهتی عمومی با خطوط عمده اين موضوع، در . بحث بود
استنتاجات پراتيکی تر اين .  مورد جوانب اين بحث به تبادل نظر پرداخت

مبحث به اجالس حزبی و از جمله پلنوم کميته مرکزی که در آينده 
 .      نزديک برگزار ميشود، واگذار شد

 

" موقعيت جنبش کارگری در شرايط کنونی و موانع پيش رو"دستورهای 
بدليل کمبود وقت "  در باره لزوم ايجاد يک قطب چپ در خارج کشور"و 

 . به جلسات نتی دفتر سياسی موکول شد

 

 . در بحث قرارها دو قرار داخلی و اجرائی به تصويب رسيد

 

ابتدا سياوش دانشور به اتفاق . دستور آخر جلسه دفتر سياسی انتخابات بود
در انتخابات هيئت .  آرا بعنوان رئيس دفتر سياسی حزب انتخاب شد

اجرائی رفقا رحمان حسين زاده، عبداله دارابی، صالح سرداری، سعيد 
يگانه و همايون گدازگر به عنوان اعضای هيئت اجرائی دفتر سياسی 

سپس رفيق همايون گدازگر باتفاق آرای اعضای هيئت .  انتخاب شدند
 . اجرايی بعنوان دبير اجرائی حزب انتخاب شد

 

 حکمتيست –دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران 

 

 ٢٠٢٣ژانويه  ٢٦ -١٤٠١بهمن  ٦

جلسه دفتر سياسى حزب كمونيست 

 حكمتيست برگزار شد -كارگری 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   

  ۵صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

 حقوقی زنان -جنبش فمينيستی و مسئله برابری اقتصادی
يک دهه و نيم پيش سلسله اعتراضات خيابانی زنان تکانی ناگهانی به 
جهان داد و وسعت آن به مناطق زيادی از امريکا تا آسيا و استراليا و 

تظاهراتهای گسترده زنان در  ٢٠٠٨سال .  سراسر اروپا کشيده شد
ايتاليا، شيلی، برزيل، آرژانتين، شمال امريکا، هند، پاکستان، اسپانيا، 

در روز افغانستان، آسيای جنوبی و بخشهايی از آفريقا تا خاورميانه 
جهانی زن با خواست مبارزه با بی عدالتی و تبعيض و مبارزه برای 

و فمينسيتی و "  زنانه"برابری اقتصادی فضای افسرده و سکوت محافل 
در آن روزهای پرشور زنان در حالی که .  تشکلهايشان را شکست

شعارهای متعددی از خواستهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی را 
وعده هر !)  کافيست!" (ايناف ايز ايناف"مطرح ميکردند فرياد ميزدند 

ساله سازمان بين الملل، تعهدات پوشالی دولتهای وقت در رابطه با 
بهبود وضع زنان نه تنها هيچ فرقی نکرده بود بلکه بطرزغيرباوری 
سالمت و امنيت زنان را بخطر انداخته و خشونت خانگی وسيعا افرايش 

-نتيجه اقتصاد بازار آزاد و گردش ميليونی سرمايه، جنگهای پی.  يافت
پی و آوارگی ميليونی مردم، اذيت و آذار سيستماتيک، قدرتگيری -در

ارتجاع مذهبی از نوع اسالم در بخش هايی از جهان از جمله 
خاورميانه و آفريقا و بخشی از آسيا، قبل از هر چيز موقعيت زن را به 

فقر، بيکاری و راندن آنها به خانه و خانه .  خطر نابودی کشانده بود
داری، عدم بهداشت و تحميل بردگی جنسی و زنده شدن احکام قرون 

اين بود که زنان صبرشان لبريز .  وسطايی همه بر سر زنان خراب شد
فمينيستهای وقت همان .  و چاره کار را به اعتراضات خيابانی کشاندند

فمينيستهای "موقع نام اين حرکتهای خودجوش زنان را جنبش 
 .ناميدند" اعتصابی

  
فمينيست آمريکايی به اتفاق چند فمينيست -نانسی فريزر، سوسياليست

 ٢٠١٩در سال "  مانيفست فمينيست اعتصابی"ديگر در يک اثر به نام 
"و به تاثير از مجموعه حرکتهای خودجوش زنان نوشتند که مبارزه : 

تواند آن افرادی را که در آن  يک فرصت و يک مدرسه است، می
تواند فهم پيشين ما از خودمان را  مشارکت دارند، متحول سازد، می

و باز هم در ."  دچار چالش کند و نگاه ما نسبت به جهان را تغيير دهد
تواند تنها يک شکل از  مبارزات زنان نمی"جايی ديگر اشاره ميکنند که 

در چنين شرايطی، .  خشونت را بدون َمنعِ اشکال ديگر متوقف کند
در ."  اند های انتزاعِی خواهرانگِی جهانی غيرسازنده و بيهوده بيانيه

بخشهای ديگری از اين مانيفست بطور مشخص به همبستگی با 
مبارزات کارگری اشاره ميشود که نزديکی اين دو جنبش زنان و 

 .کارگری را امری ضروری فرض می گيرند
 

فمينيسم گرايش فکری جنبش جنسيتی زنان است اما در عين حال در 

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری
 ...بخش دوم وپايانى 

 هالله طاهری 

اشکال اجتماعی هم فعاليتهای 
دارای .  گسترده ای دارد

گرايشات متفاوتی از راست 
. افراطی تا سوسياليسم است

در سطح جهانی، در عصر 
سرمايه دارای روی وجود و 
عملکردهای فکری و نظری 

افت و .  آنها حساب ميشود
خيزهای سياسی و تاريخی 

پديده ايست که .  خود را دارد
بخاطر دفاع از حقوق زنان در 
ميان گرايشات اجتماعی 
بسياری مواقع موی دماغ دولتهای در .  خوشنام و قابل پشتيبانی ست

قدرت ميگردد و خيلی جاها هم سر ميز مذاکره براحتی با سران حکومتی 
بشدت همه پسند بويژه در ميان اقشار متوسط، باال، .  معامله ميکند

بسيار انعطاف پذير و در عين حال .  آکادميک و کارشناسان تاريخی است
 . ميتواند طغيانگر و قهرمان گردد

 
گرايشات فمينيستی نوع ايرانی، از ليبرال شرق زده تا ليبرال  پروغربی 

در .  هم در دهه هشتاد بشکل سازمان يافته و دارای سخنگو رشد کردند
منهای (سياسی در جنبش زنان، اغلب فمينيستها -کنار گرايشات اجتماعی

را برخود گذاشتند که "  فمينيستهای اسالمی"بخشی که اسم بی مثمای 
مورد تهاجم جمهوری اسالمی )  مستقيما از کوزه مجلس آب داده ميشدند

. بوده چرا که هر ندای زنانه در اين رژيم دشمن اسالم محسوب ميگرديد
اما ديری نپاييد که راه هايی برای فعاليت قابل هضم با بخشی از مجلس و 
نمايندگان پيدا شد و بخشی از اين فمنيستها رسما به دامن جناحی از رژيم 

کنفرانس و ديدار و گفتگوهای .  يعنی خاتمی و اصالح طلبان غلتيدند
دعوت نامه از داخل به خارج، از خارج به داخل .  مجلسی باال گرفت

مسابقه گرفتن .  برای دعوت همفکران در اروپا و امريکا متداول شد
جوائز از مراکز فمينيستی و دولتهای اروپايی و استقبال از حرکت ليبرال

تومارنويسی و .  فمينيستها و بخش اسالم زده بيوقفه رونق گرفت-
البيگری با مجلس برسر کنار آمدن با رژيم و قابل هضم کردن قانون 

نفس اينکه همه به تکاپو افتاده بودند که وضعيت .  اساسی بشدت مد شد
فالکت بار زنان در رژيم اسالمی را منعکس کنند در خود هيچ اشکالی 
نداشت، اما خاک پاشيدن به مبارزات واقعی زنان و تقليل دادن خواستهای 
زنان برای رهايی، توجيه و واسطه گری بين يک رژيم بشدت زن ستيز 
و مقبوليت دادن به اعمال آن ديگر هيچ توجيهی نمی پزيرد و قابل بخشش 

برای نمونه، قطعنامه های راديکال جنبش آزادی زن از خشونت .  نيست
عريان رژيم، از فقر اقتصادی، از بی امنيتی و بردگی زنان ميگفت، 
جبهه مقابل از نوع شيرين عبادی و مهرانگير کار در تب تئوری نسبيت 

. فرهنگی سوخته بود و هزيان آشتی حقوق بشر و اسالم را فرياد ميزدند
تمام مبارزات زنان عليه حجاب در اواخر دهه هشتاد و دهه نود، هشت 
مارسها در سنندج و تهران، کارهای خالف جريان جوانان عليه آپارتايد و 

از نظر گرايش راست و "  حجاب-بی-حجاب"جداسازی جنسی و حرکات 
اصالح طلب حرکاتی آنارشيستی، زياده روی و تخريب اعتراضات 

ميگفتند که مشکل زنان در .  مخملی و مدنی تلقی ميشد
  ۶صفحه   

 



  ۶صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 ...از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری 

يا اينکه قانون اساسی، بويژه بخش قانون خانواده .  جامعه حجاب نيست
 .قابل اصالح است

 
 ناسيوناليسم و مسئله آزادی زن

بگذار قدری به عقب برگرديم و تاريخ بخشی از اعتراضات زنان در 
در تمام جنبشهای استقالل طلبانه .  کشورهای نزديک را نگاهی بياندازم

در دهه پنجاه ميالدی از جمله مصر، تونس، مراکش و الجزيره زنان 
نقش بسزايی در بثمر رساندن استقالل از غرب داشتند اما سهم آنها 
بالفاصله بعد از پيروزی خانه نشينی و پرورش کودکان و احيای کانون 

احزاب ناسيوناليست در طول جنگ زنان را قهرمان و .  خانواده بود
شيرزن ميخواندند و در پايان کار به نيروهای اسالمی فرصت ميدادند 

ميگفتند زنان .  که عليه زنان تبليغات شرم آوری در مساجد راه بياندازند
فعالين .  بايد از مدلهای غربی فاصله بگيرند چون جامعه ما اسالميست

زن را متهم به آشوبگری ميکردند و آنها را حتی زندانی و بدنام شان 
 . کردند

 
برای نمونه، در اوايل دهه پنجاه ميالدی جنبش استقالل طلب الجزيره 
وسيعا از جانب زنان و تشکلهايشان پشتيبانی شد و مقاومت و زحمات 

اينکه چطور شد که زنان در آن شرايط دارای .  آنها در ديد همگان بود
در .  تشکلهايی بودند برميگردد به دوران استعماری و تاثير تمدن غرب

اين دوره نيروی وسيعی از زنان به تحصيل گرويدند و بخش تحصيل 
کرده ها برای خود تشکلهايی ايجاد کردند که به آگاهگری زنان 

مشارکت زنان در به پيروزی رسيدن چشمگير بود و .  ميپرداختند
حرکاتی سياسی برای کسب آزاديهای خود بشدت جای نگرانی برای 

بالفاصله بعد از پيروزی .  جبهه آزاديبخش و نيروهای اسالمی بود
خواهران درگير در "نيروهای ائتالفی بقدرت رسيده اعالم کردند که 

آنجا برای آنها امن تر .  جنبش بهتر است به خانه هايشان برگردند
همان زمان فعالين زن برای داشتن حق رای مبارزه ميکردند ".  است

وعليرغم مقاومت شديد جريانات در قدرت در مقابلشان اين خواست را 
زنان همچنين خواستهايی در رابطه با قانون خانواده .  به کرسی نشاندند

و دستمزد برابر و بهبود شرايط کار را برای زنان کارکن خواهان بودند 
که  اينجا بود رسما جلو آنها گرفته شد و فعالين زنان مورد تهاجم قرار 

آنها زنان را متهم ميکردند که از فرط غرب زدگی در دوران .  گرفتند
استعمار فراموش کرده اند که اين رفتارهای غربی مناسب کشور ما 

به اين صورت دهه ها بعد . نيست و آنها را متهم به خودخواهی ميکردند
زنان در الجزيره تحت حاکميت دولتهای ناسيوناليستی و مذهبی 

سرنوشت مبارزات زنان در مصر در دوران .  حقوقشان پايمال شد
استقالل و با وجود مبارزات وسيع زنان چند برابر دراماتيک تر و 

 . خشونت بارتر از الجزيره از آب درآمد
 

اگرهم در .  تاريخا ناسيوناليسم و مذهب همواره در کنار هم ايستاده اند
چه نيرويی بهتر از .  تقابل افتاده باشند مصلحت و يا بازی قدرت است

دينی که بر پايه جهل جامعه ای استوار و سنگسار انسانی را در مال عام 

رسم ميکند، همجنسگرايان را از جامعه بشری طرد و مجازات سنگين بر 
آنها ميبندد، نيمی از جامعه را که زنانند برده آن نيم ديگر ميکند، با خرافه 
عبادت نان سر سفره مردم را بين مساجد و دولت تقسيم می کند، طبقه ای 
چون کارگران ثروت آفرين را گرسنه و در منجالب فقر و بی حقوقی 
زنجير ميکند، ذهن خالق و پيشرو يک جامعه را زندانی و خرواری از 

صنعت دين نياز جامعه سرمايه . اراجيف خرافه را به جامعه تحويل ميدهد
 . داری و ناسيوناليسم است و بايد حفظ  گردد

 
در ايران بارها قدرت در ميان جريانات اسالمی و ناسيوناليستها و ملی 
گراها دست به دست شده و درعين حال سپر حفاظتی همديگر هم بوده 

نمونه بارز آن حکومت رضا شاه و بعد پسرش بود که با پول نفت و .  اند
بر گرده زحمت طبقه کارگر جشنهای دو هزار و پانصد ساله بی پايه و 

بعد که نوبت رژيم اسالمی رسيد زير پای سلطنت .  اساس را برپا کرد
حال .  خالی و اسالم سياسی برای بيش از چهار دهه به جهان عرضه شد

که فضای اعتراضات بشدت ضد مذهبيست سناريوهای زنده شدن 
به خيال خود آماده تحويل )  در خارج کشور(ناسيوناليسم و پان ايرانيسم 

شواليه های پوشالی و ناشناخته براه افتاده اند و ميگويند .  قدرت است
اسم رمز زنان مبارز در ادبيات آنها زنان ".  خاک شان را پس می گيرند"
" زن، زندگی، آزادی"در مقابل .  شده اند"  کاوه آهنگر"و "  ساسان"
با تجربه ای که از تاريخ .  را سرزبانها انداخته اند"  مرد، ميهن، آبادی"

خودشان دارند به عربده کشی عليه فعالين چپ و کمونيست و اعتراضات 
در پی غريزه .  از هيچ عملی شرم ندارند.  آزاديخواهانه دست ميزنند

سرسپردگی دروازه های پارلمان امريکا و اروپا را چسييده اند که جا 
تاريخا ناسيوناليستها از نوادگان اسالم در ايران بوده اند و هنوز .  نمانند

امروز اگر ژست دمکرات ميگيرند و کلمات سکوالر بر زبان .  هم هستند
مياورند از جنبش عمامه پرانی جوانان و حجاب سوزانی زنان حساب 

اگر اين تظاهر به مدرنيته را انجام ندهند همين جنبشهای حاضر .  ميبرند
اينکه سعی ميکنند با کشاندن بازی .  در خيابانها سياهشان خواهند کرد

خود "  دولت در تبعيد"قدرت چند شخصيت سلبرتی زن هم وارد ليست 
کنند بخاطر حضور جنبش قوی ست که از جنس آنها نيست اما حذف 

 .شدنی هم نيست
 

جنبش زنان در ايران هم جدال های زيادی در طول تاريخ با اسالم و 
فضای گمراه کننده نويسندگان و شخصيتهای .  ناسيوناليسم داشته اند

سياسی، از نيروهای اسالمی تا ملی اسالمی هائی امثال آل احمدها طی 
آل .  يک دوره طوالنی بر فعاليتها و جنبشهای اجتماعی سايه انداخته بود

سنتی را برای زنان ايران واجب اما برای   -احمد آشکارا چادر اسالمی
در زمان پهلوی ها برای جلب .  خودش توالت فرنگی را ترجيح ميداد

رونق بازار و کسب و کار و کم رنگ کردن تصوير روستايی ايران، اما 
سفر شاه .  سرشار از منابع طبيعی چون نفت اقداماتی صورت گرفت

بهمرا خانواده به کشورهای اروپايی، مدرنيته کردن دربار، و در آخر 
مدارس دخترانه و چند سازمان وابسته به خود دربار در خصوص مسائل 

مسئله کشف .  زنان را اينروزها شاهی ها مدام به رخ مردم ايران ميکشند
حجاب رضا شاه و بعدها بازگشايی مدارس و تحصيل و کار برای بخش 
محدودی زير کنترل دو دولت شديدا پليسی پهلوی ها با پرونده هزاران 
زندانی سياسی، شکنجه و اعدام و سربه نيست کردن مخالفين بسيار 

"زيادند و دادن قدرت به مساجد و آيت هللا هايی که "  خدا، شاه، ميهن. 
تحصيالتشان را در بزرگترين مدارس اسالمی جهان عرب به پايان 

  ٧صفحه   رسانده و برای ارشاد مردم ماموريت داشتند هم از 



  ٧صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 ...از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری 

بلندگوهای مساجد در دست آخوندها .  شاهکارهای رژيم پهلوی بود
چند دهه نگذشت .  ميچرخيد که جامعه را برای سرکوب زنان بسيج کنند

اعتراضات .  که سراب پهلوی هم در يک خيزش همگانی سقوط کرد
مردمی با اميد به رهايی و شکستن درب زندانها که پر از فعالين سياسی 
بود، کارگران و بيکاران به اميد بهتر شدن زندگی، طيف وسيعی از 
حلبی آبادهای کنار شهری و دهقانان رانده شده از زمينهای برباد رفته 
شان به اميد پيدا کردن لقمه ای برسر سفره همه به خيابان آمده بودند و 

روزهای گذار از قيام مردمی ديری نپاييد که .  کار پهلوی ها يکسره شد
به جهنمی ديگر نزول کرد و جمهوری اسالمی با پرچمهای سياه و گله 

ناگهان ابرهای .  های حزب هللا شهرها و اماکن آزاد شده را تسخير کردند
زنان .  سياه خشونت، جهالت، وحشت برآسمان همه جا سايه انداخت

ايران نزديک به شصت سال در ايران بين سه دولت کودتايی و از باال 
آيا اين برای .  تعيين شده سهمشان هميشه بردگی و بی حقوقی بوده است

 زنان در ايران کافی نيست؟ 
 

وقتی که جهان به .  در کردستان هم اتفاقات مشابه ای در جريان است
مهسای شجاع بعنوان سمبل مبارزه عليه حجاب می نگرد احزاب -ژينا

ناسيوناليست کرد در اوج خشم و اعتراضات خيابانی، مردم را به 
آرامش و خراب نکردن اماکن سپاه و رژيم دعوت ميکردند وبه جوانان 

حمله به عمامه مالها را محکوم .  نکنند"  خشونت"هشدار ميدادند که 
اعالم ميکنند که پليس خودی را به خيابان خواهند آورد تا جلو .  ميکنند

عده ای از مالها و شخصيتهای دينی در شهرهای .  جوانان را بگيرند
کردستان تجمعات و بيانيه هايی در وفاداری به رژيم منتشر کردند اما 
. خيلی زود در مقابل اعتراضات هر روزه مردم دود شدند و هوا رفتند

بايد سخنرانی بعضی از اين رهبران ناسيوناليست را در تلويزيون 
هايشان بشنويد که در اين طوفان سراسری چگونه به قايقهای باديشان 

مصاحبه رهبر حزب دمکرات کردستان، مصطفی هجری از . چسبيده اند
انگار که گفتمان شاهی ها، اصالح طلبانه آبروباخته و .  آنجمله است

يکی به .  رنگ عوض کرده، ملی گريان ناسيوناليست ايرانی را ميشنويد
آنچه مسلم است و جای اميدواری !  فارسی و اين ديگری به کردی

بسياری از ما در اين دوره است که گرايش کمونيستی و آرمانخواهی 
گرايش .  راديکال و سکوالريستی همواره در کردستان قوی بوده است

جنبش آزادی و برابری وسيعا مورد پشتيبانی احزاب چپ و جنبش 
کارگری بوده و در مراحل تاريخی از آنجمله هشت مارسهای سرخ 
سنندج، قطعنامه های راديکال و اعتراضات ضد حجاب و تاثيرات اين 

جنبش زنان و فعالين آن .  حرکات سياسی تا ديگر نقاط ايران رفته است
تاريخ جنگهای تحميلی حزب دمکرات برعليه کومه له و مذاکرات مکرر 

آنها درچند .  احزاب ناسيوناليست با سران جمهوری اسالمی را بياد دارند
تجارب مشترک و .  ماه اخير بدجوری از جوانان و زنان سيلی خورده اند

همکاری مستقيم با جنبش سراسری زنان دهها قدم جايگاه جنبش راديکال 
جنبش آزادی و . و برابری طلب زنان در کردستان را قوی تر کرده است

برابری زنان در کردستان به يمن همسويی آرمانخواهانه با کمونيستها و 
جنبش کارگری در جامعه کردستان وزنه مهمی ست که ناسيوناليستهای 

 . کرد نه ميتوانند براحتی آنها را حذف و نه به سلطه خود درآورند
 

سخن کوتاه، مبارزات زنان برای رسيدن به آزادی و برابری شرقی، 
متعلق به هيچ قوم خاصی .  کرد و فارس و بلوچ ندارد.  غربی ندارد

جنبشها و جريانات سياسی و احزاب ميتوانند پشتيبان اعتراضات .  نيست
سخنگوی .  زنان باشند ولی حق قيم شدن بر زنان و مبارزاتشان را ندارند

. زنان نيستند، زنان خود بهترين سخنگويان همين جنبش همگانی هستند
زنان با فعاليتهای درخشان و .  کسی حق ندارد به جايشان تصميم بگيرد

راديکالشان که طی چهار دهه کسب کرده اند توانايی سازمان دادن و 
برنامه ريزی برای رسيدن به رهايی کامل آزادی و برابری در کنار 

لطفا کسی صندلی .  جنبشهای همسو و نظير خود در حال مبارزه هستند
رهبران زنان محله .  برای زنان سلبرتی صادراتی از خارج رزرو نکند

محور و در سنگرهای خيابانی از جايگاه و موقعيت خود آگاهند و بوقت 
خود برسر ميز مذاکره برای خواستهای برحق خود و نه فقط خواستها 

 . بلکه بر سر اداره جامعه خواهند نشست
 

جنبش آزادی زن در ايران چشم و چراغ نه تنها مردم ايران بلکه 
اميدبخش جنبش آزادی زن در بسياری از نقاط جهان بويژه در 

نقطه عطف و توجه جهانی .  خاورميانه و شمال آفريقا تا آسيای جنوبيست
به مسئله زن در ايران در مبارزه سرسخت و تعييين کننده آنها با مذهب 
و بويژه دين اسالم است که تا بحال هيچ کجايی در جهان هيچ کدام از 
جنبشهای در نبرد نتوانسته اند تا به اين اندازه به يک دين خرفت، اما 

به گيسوان زنان گير دادند و از آنها تصوير .  بشدت انتقام گير نه بگويند
گيسوان زنان امروز اژدهايی شده که گلوی رژيم و .  اژدها ساختند

هيزتويی هرزه تويی، زن آزاده "شعار .  حاکمان اسالمی را ميفشارد
در خطاب به اراجيف خامنه ای ورد زبان زنان و مردان معترض !"  منم

 !اين ديگر شوخی نيست. در خيابانهاست
 

در شرايط حاضر جنبش زنان با چنين موقعيت و جايگاه ويژه ای که 
کسب کرده مسير رهايی کامل از قيد بردگی جنسی، رهايی از جهل و 
خرافه دين و فرامين زن ستيزانه آن و در نهايت ايجاد دنيايی برابر 
همراه با آزاديهای وسيع برای زنان و برای کل جامعه را ميتواند ممکن 

-برای رسيدن به اين هدف احتياج به داشتن مانيفستی سياسی.  سازد
. طبقاتی ست که بروشنی همه خواستها و اهداف جنبش را بيان کند

سازماندهی حول اين مانيفست همچنين ادامه کاری مبارزات و رسيدن به 
احتياج به برنامه عملهای کوتاه مدت، دراز .  خواستها را تضمين ميکند

مدت، ائتالف و همبستگی با متحدين و همراهانی چون جنبش کارگری و 
عصر اينفورماتيک بيشترين امکان را .  ديگر جنبش های اجتماعی است

. برای کسب تجارب از جنبشهای ديگر بطور وسيع فراهم کرده است
درسهای گرانبهای جنبش های زنان در يک آن ميتواند به طرح و 

کسب تجارب و کار .  سازماندهی هر هسته و گروه سازمانی تبديل گردد
مشترک با رهبران کارگری و طرح مشترک اعتراضات ضمانتی برای 

همسويی اين دو .  ادامه کاری بهتر و به سرانجام رساندن کار نهاييست
فرزندان کارگران .  جنبش در زندگی طبيعی شان است

  ٩صفحه   
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كمپين شكست خورده رضا پهلوی و عكس 

 العمل نيروهای اپوزيسيون
 

 گفتگوی تلويزيون پرتو با رحمان حسين زاده

به رضا پهلوی بسرعت شکست "  وکالت ميدهم"کمپين  :سعيدآرمان
 خورده به نظر ميرسد، چرا؟ 

 
. اين کمپين شکست خورد.  مشاهده شما درست است :رحمان حسين زاده

چون اين کمپين نشان داد، جريان مشروطه خواهی و سلطنت طلبی آن 
سطح از حمايت قابل قبول را حتی در ميان جريانات راست اپوزيسيون 

شکست خورد چون عکس العمل منفی .  در خارج کشور را با خود ندارد
بااليی از جانب صف خودآگاه از جمله در ميان ميليونها ايرانی خارج 

آماری .  کشور که اين کمپين در وهله اول خطاب به آنها بود، دريافت کرد
که منتشر کردند، برخالف پروپاگاند رسانه های نان به نرخ روز خور و 
حواريون سلطنت، موقعيت ضعيف سلطنت طلبی را در فضای سياسی 

اين واقعه نشان داد، روش کسب حمايت عصر حجری به .  نشان ميدهد
در "  سايه خدا"و سرسپردگی در مقابل "  بيعت برده و بنده با شاه"سبک 

ادعای وکالت .  دنيای امروز منسوخ و مردود و شکست خورده است
گرفتن برای چانه زنی با دولتهای مرتجع در آمريکا و اروپا و منطقه 

قبأل بدون طومارجمع کردن به اين بند و بست . توجيه بی پايه و سبک بود
و فسق و فجورها مشغول بوده و نيازی هم به امضا جمع کردن نديده 

برای آينده "  رهبر سازی"در خدمت "  ايميج سازی"هدف اينها .  است
اين اقدام به اذعان بعضی از عناصر مشروطه خواه و .  تحوالت است

سلطنت طلب دوستدار شخص رضا پهلوی هم اقدامی ناکام بود و از او 
اتفاقا شکست در اين کمپين موقعيت او را .  خواستند، از آن تبری جويد

برای مذاکره و بند و بست احتمالی با قدرتها و دولتهای ارتجاعی هم به 
 . شدت تضعيف کرد

 
عکس العمل نيروهای اپوزيسيون را اعم از راست و چپ  :سعيد آرمان

 به اين مسئله چگونه می بينيد؟ 
 

فرصت نيست مواضع تمامی جريانات اپوزيسيون را  :رحمان حسين زاده
اين .  اما ابتدا به مواضع بعضی جريانات راست بپردازيم.  بررسی کنيم

شايد آنچه برای .  کمپين در بلوک راست هم عمدتا با مخالفت روبرو شد
رضا پهلوی و اطرافيانش شوکه کننده بود، از درون طيف مشروطه خواه 

برای مشروطه "  آبروريزی"هم عده  قابل توجهی اينکار را به زعمشان 
طبيعی .  شاخه های مختلف جمهوريخواه مخالفت کردند.  و سلطنت ديدند

است نه از زاويه منفعت مردم و خيزش انقالبی، بلکه به عنوان 
رضا پهلوی و مشروطه خواهان و نگران از اينکه سهم "  انحصارطلبی"

مورد پسند آمريکا و غرب رعايت نشود، "  آلترناتيو سازی"آنها در 
دبير کل شورای مديريت "لحن تند حسن شريعتمداری .  اعتراض داشتند

فشرده نگرانی جمهوريخواهان "  وکالت ميدهم"عليه کمپين "  گذار
دست راستی "  آلترناتيو سازی"پروغربی از بيرون افتادن از دايره بساط 

" بی تعهدی"پرو غربی و گاليه از 
رضا پهلوی و مشروطه خواهان در 

شکننده ای "  ائتالف سازی"قبال روند 
بود، که با اينکار به نقطه صفر 

جريانات و عناصر .  برگشته است
جمهوريخواه بيرون از شورای مديرت 
گذار هم، وارثان اکثريت و توده و 
اصالح طلبان بيرون رانده شده از 
قدرت در همين مايه نگران از 
انحصارطلبی به اين کمپين اعتراض 

اين نوع مخالفتها جدال درون .  داشتند
خانوادگی آلترناتيو بورژوايی ضد کارگر و ضد منافع مردم و مانع 
ايجاد کن در مقابل خيزش انقالبی جاری است، که درست مثل مشروطه 

 . خواهان و رضاپهلوی الزمست افشاء و منزوی شوند
 

شورای مديريت "در اين ميان عبدهللا مهتدی فدراليست عضو سربزير 
که بعضأ هم با ربط و بيربط از قول مرکز همکاری احزاب "  گذار

کردستان سخن ميگويد، از همه عناصر جريانات دست راستی موضع 
حتی در سطح دبيرکلش حسن شريعتمداری هم .  زبونانه تری گرفت

هر کار و اقدام فردی "ايشان .  اعتراضی به نمايش رضا پهلوی نداشت
رضا پهلوی را حق طبيعی او و البته تاکيد کرد جناب آقای رضا پهلوی 

و توصيه اش اين بود، چنين وکالت "  را سرمايه سياسی ايران ميداند
موضع مهتدی دريوزگی .  واگذار شود"  صندوق رأی"گرفتنهايی به 

حقيرانه در بارگاه مشروطه خواهان و رضا پهلوی برای گرفتن کرسی 
احتمالی آتی مورد نظر "  ائتالفات ارتجاعی و مجلس موسسان"در

کرنش و موضع جبونانه اين عنصر مرتجع .  مشروطه خواهان است
فدراليست را در مقابل جريانات راست و رضا پهلوی با موضع دشمنانه 

. او در مقابل کمونيستها و دستور ترور آنها را در کنار هم بگذاريد
آنوقت متوجه عاقبت سياسی يک عنصر بی ثبات و اپورتونيست و غير 
قابل اعتماد حتی در همان بلوک راست و فدراليست و جايگاه سازمان 

خالصه کنم، نمايش .  بدنام او را در فضای سياسی متوجه ميشويد
 . از درون جريانات راست هم  شکست خورد" وکالت ميدهم"
 

در ميان اپوزيسيون چپ تا آنجا که من مطالعه کردم، بخش عمده 
را افشاء "  وکالت ميدهم"نيروهای چپ هرکدام با هر زبانی، نمايش 

واقعيت اينست بيشتر نيروهای چپ و کمونيست عليه کليت .  کرده اند
آلترناتيو و سياست جريانات راست و به ويژه سلطنت طلبان هستند و از 
اين زوايه طبيعی است عليه اين نوع ترفندهای مشروطه خواهان و 

 . جريانات راست هم بودند
 

ن  م" در ميان قطبی که به بلوک چپ موسومند، در کمپي ده ي ت م ال " وک
ر .  موضع دو جريان قابل توجه بود ي زاده دب ي ل م ع ي راه اول، موضع اب

اول جريانی است که هنوز اسم سازمان کردستان حزب کمونيست ايران  
رح .  را يدک ميکشد)  کومه له(  ل ط اب ق ی در م ون زي او در ميزگرد تلوي
م"  ده ي ه "  وکالت م ران گ وب رک ی و س ت س ي وون ا و ش م خ ن ث ن ح ب و م

ه "  تماميت ارضی" ناسيوناليسم ايرانی تحت نام  ت داخ ران زبان بسته و سپ
ه .  و سردرگم موضع گرفت زاده ب ي ل ه ع ت روان ع راس علت اين موض

 روال معمولش محاسبه گری برای آينده ای است که طبق 

 

  ٩صفحه   



  ٩صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 :مروری بر جنبش آزاديخواهانه زنان در ايران

 ...از گذشته تا حال، از مقاومت تا رهبری 

نيمی از .  دختران جوان آنها هستند که در خيابانها ميجنگند
جمعيت ستمديده زنان در جامعه از طبقه کارگرند و 
آگاهگری و سازماندهی اين بخش از زنان کارگر وظيفه 

نه سوختبری، نه کولبری، آزادی و "شعار .  فعالين زن است
بحق بيانگر اتحاد دو جنبش برجسته در "  برابری

فعالين محالتی که متشکل شده اند، .  اعتراضات اخير است
دانشجويان، زنان خانه دار، موج وسيع بيکاران تحصيل 
کرده، خانواده های فقير و حاشيه نشينها، زندانيان سياسی و 
خانواده هايشان، خانواده های جان باختگان، معلمين و 
بازنشتگان و پرستاران معترض از ديگر متحدين طبيعی 

چنانچه در مانيفست جنبش آزادی زن .  جنبش زنانند
آرمانهای يک زندگی آزاد و برابر، تضمين امنيت و سعادت 
انسانها تضمين گردد ديگر چه جای شبه ای ميماند که اين 

 لشکر ميليونی زجر ديده در جامعه به آنها نپيوندند؟
 

بگذار دقيق بگوييم که عصر تک ليدرها که با لشکرکشی 
نمايشات روی سن و .  شهرها را فتح ميکنند گذشته است

پشت تلويزيون از اتحاد چهره های انتصابی خارج کشوری 
که گويا ناجی و قهرمان قيام مردمی خواهند شد با منطق 

اگر . خود قيام انقالبی از داخل منزوی و پس داده خواهند شد
امروز در خارج کشور تنور شوآف لباسهای يک رنگ و 

چند -اسماعليون-عنتربازی کارت پستال مثلث رضا پهلوی
خانم سلبريتی در خارج کشور داغ بنظر ميرسد به دليل وقفه 
در اعتراضات هر روزه خيابانی و همچنين نداشتن فرصت 
هايی برای سازماندهی وسيع و نداشتن مانيفستها آزادی و 

برنامه ريزی، سازماندهی و داشتن .  برابری زنان است
دورنما برای ادامه کاری از جمله وظايف عاجل رهبران 

دوره .  عملی تشکلهای کارگری و فعالين آزادی زن است
اخير ميدان قهرمانانی اکتورهايی ست که کار را شروع و تا 

از مرحله مقاومت تا پيروزی در .  به پايان در صحنه اند
احاطه ميليونی آکتورهای نظير خود در سنگفرش خيابانها و 

قيام انقالبی به .  محالت کار همه جا حضور دارند
تشکيالتی نياز دارد و اين در -سازماندهی و آرايش حزبی

بخاطر .  ظرفيت و قواره امروز اکتورهای واقعی ما هست
بسپاريم که آنان که ميجنگد تاريخ را ميسازند و ميتوانند 

. سرنوشت خود را هم رقم بزنند و آينده از آن اين قهرمانانند
به شهادت بيش از چهل و سه سال مبارزه بی وقفه و بيش از 
صد روز از قيام حاضر جنبش آزادی زن و بسياری از 
فعالين و آرمانخواهان برابری ثابت کردند که ظرفيت 
بسرانجام رساندن اميال و آرزوهای ميليونها زن و جوان در 

 .*ايران را دارند

محاسباتش، نکند، اپوزيسيون راست و مشروطه خواه به جايی برسند و الزمست 
 . جريان تحت مسئوليت او در آن بساط جايی داشته و از قافله دورنماند

 
واقعيت .  دوم ، موضع حزب کمونيست کارگری و حميد تقوايی ليدر حزب است

و عدم توجه آنها به تمامی چراغ سبز "  آلترناتيوسازی راست"اينست، تشديد تقالهای 
ائتالف اپوزيسيون "دادنهای حميد تقوايی و حزب متبوعش برای راهيابی در جمع 

اين "  همه باهمی و اپوزيسيون اپوزيسيون نشويد"کل توجيهات ارتجاعی "  راست
در اين فضا نامه دادنهای سرگشاده به عناصر .  حزب را به بن بست رسانده است

بيمايه و نان به نرخ روز خور امثال مسيح علی نژاد و عناصر ديگر قطب راست  
گاليه های بيهوده برای بازسازی فصل مشترک با بعضی عناصر و جريانات راست 
و در عين حال تالشی ناکام برای پينه کردن مواضع تمامأ راست روانه تاکنونی اين 

يک بار ديگر معلوم شد چپ همه باهمی و پوپوليست قربانی توهمات .  حزب است
 .  راست روانه و بورژوايی خود شد

 
اين نمايشات از جانب جريانات راست سابقه داشته و در آينده هم تکرار  :سعيد آرمان

 ميشود، کارگران و صف آزاديخواه و چپ چه برخوردی به آن بايد داشته باشند؟ 
 

سطحی را در "  ايميج سازی"اين نمايشات فضا سازی و  :رحمان حسين زاده
اگر .  چهارچوب جست و خيز آلترناتيو سازی راست بورژوايی پروغرب بايد ديد

آلترناتيو راست پروغربی واقعيتی است در فضای سياسی ايران و در جدال برسر 
کاری که . قدرت سياسی، اين اقدامات و ترفندهای آنها را هم بايد افشاء و منزوی کرد

جنبش و حزب ما از آن غافل نمانده و به سهم خود در ايجاد صف خود آگاه در مقابل 
در نتيجه تا آنجا که به ما و قطب .  جريانات راست نقش مثبت و موثر ايفا کرده ايم

چپ و آزاديخواه و کمونيست در داخل و خارج کشور مربوط است، آگاهگری و 
. ايزوله کردن جريانات راست و اقدامات و ترفندهای آنها را بايد پيگيرانه ادامه دهيم

اما وجه مهمتر مسئله اينست که آلترناتيو کمونيستی و کارگری با خودآگاهی و 
به عنوان .  سازنيافتگی کل پتانسيل عظيم خود را موظف است به ميدان بکشد

پرچمدار و رهبر بی اما و اگر جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی و سازنده و اداره 
اين .  کننده جامعه ايران بعد از جمهوری اسالمی سرنوشت جامعه را به دست گيرد

راه موثر کنار زدن آلترناتيو بورژوايی و راست در فردای سقوط جمهوری اسالمی 
 . است

 
*** 

كمپين شكست خورده رضا پهلوی و عكس العمل 

 ...نيروهای اپوزيسيون 



  ١٠صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 يا اصالت انسان؟" اصالت خاک" 
 ؟"ايران كجاست، ايرانى كيست"سخنرانى در سمينار 

 

 سياوش دانشور

 !حضار محترم، خانمها و آقايان
به شما خوش آمد ميگويم و با تشکر از انجمن پژوهشگران که اين 

قبل از وارد شدن به بحث مايلم نکته اى را .  فرصت را فراهم آوردند
سالروز نسل کشى از مخالفين .  خرداد است ٣٠امروز .  يادآور شوم

ادامه  ٦٠خرداد  ٣٠. توسط جمهورى اسالمى ٥٧سياسى و نسل انقالب 
بمباران کردستان، اعدامهاى صحرائى خلخالى، کشتار ترکمن صحرا، 

هزاران .  تحميل حجاب به زنان و شليک به کارگران بيکار اصفهان بود
، و خاورانها دسته جمعى "لعنت آبادها"، "تف آبادها"نفرى که در 

آرميده اند، الزم است در اين روز مورد احترام عميق بشريت آزاديخواه 
من خواستم قبل از شروع صحبتم ياد اين عزيزان را .  قرار گيرند

گرامى داشته باشيم، به خانواده قربانيان اين قتل عام اداى احترام کرده 
باشيم، و بر اين تاکيد کنيم که روز اول پيروزى بر ارتجاع اسالمى در 
ايران بايد مجازات اعدام را لغو کنيم، زندانهاى سياسى را موزه کنيم، و 
در دادگاههاى عادالنه، مستقل و منتخب مردم، سران رژيم اسالمى و 

بزرگترين تجليل را از .  مسببين اين جنايات عليه مردم را محاکمه کنيم
اين قربانيان بعمل آوريم و با برپا کردن بناهاى يادبود براى آنها 

 .سهمشان را در امر مبارزه براى آزادى پاس بداريم
 

من قصد بحث .  يا اصالت انسان است"  اصالت خاک"تيتر سخنرانى من 
اما آن .  فلسفى در اين زمينه را ندارم چون موضوع اساسا سياسى است

مبناى فلسفى که نقطه رجوع من در مبارزه سياسى براى امر آزادى 
است، اصالت دارد و هر سوال و موضوعى را از اين زاويه مورد 
بررسى قرار ميدهم، انسان و آزادى انسان است نه محصوالت ساخت 

. نه کاال، نه مذهب، نه مليت، نه قوميت، نه خاک و سرزمين.  انسان
براى من نه ايران بعنوان يک جغرافياى معين مقدس است و نه هيچ 

مهم اينست که انسانها در آن خاک .  جغرافياى سياسى فرضى ديگر
آيا احساس خوشبختى ميکنند؟ آيا در ظرفيت .  چگونه زندگى ميکنند

جمعى و فردى آزاد هستند؟ آيا از ستم و تبعيض چه جنسى، ملى و 
قومى و چه سياسى و اقتصادى و اجتماعى رها شده اند؟ براى من 

من براى نفس .  سرزمينى که در آن انسانهايش اسيرند، زندان است
 .زندان دل نمى سوزانم

 
 ناسيوناليسم

در ايران و طى دهه هاى گذشته، شوونيسم و تبعيض و ستم ملى  
بعنوان يک واقعيت زشت، چه در دوران پهلوى ها و چه در جمهورى 

"اسالمى، در اشکال متفاوت وجود داشته و عمل کرده است تماميت . 
پرچم اين خود محور بينى ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانى "  ارضى

اين واقعيت بنوبه خود زمينه تحرک سياسى ناسيوناليسم محلى و .  است
در .  قومى را فراهم ميکند و يک منشا باد زدن تنش ملى و قومى است

حقيقت وجود يکى زمينه رشد 
اما ناسيوناليسم .  ديگرى است

محلى هم از نقطه نظر جهان بينى 
و ارزشهاى اجتماعى همين 
ماهيت را دارد، تنها تفاوتش 
اينست که در موضع قدرت 

در اپوزيسيون .  سياسى نيست
بودن ناسيوناليسم محلى چيزى در 
مورد حقانيت سياسى اش 

ابزار هر دو براى .  نميگويد
هويت و "بسيج، ارجحيت دادن به 

و نگاه کردن "  منفعت ملى خودى
هر دو .  است"  منافع ملى"به دنيا و حق و آزادى بشر از دريچه تنگ 

براى سهم برى بيشتر از قدرت سياسى و سود حاصله از استثمار 
البته معناى آزادى و خوشبختى .  کارگران در بازار داخلى رقابت ميکنند

خيلى از کارگران .  براى کارگر اين نيست که کارفرمايش همزبانش باشد
در طول زمان عمر کارشان حتى يکبار کارفرماى واقعى خود را 

فکر نميکنم هيچ کارگر مارابو و مالبورو و شرکتهاى ديگر .  نميبينند
 .جناب فليپ موريس را ديده باشد

 
از نظر ما ناسيوناليسم بعنوان يک جنبش سياسى، مستقل از اينکه در 
موضع قدرت است يا اپوزيسيون، ربطى به آزادى مردم در هر جامعه 

ناسيوناليسم ايدئولوژى بورژوازى و طوق بردگى کارگران و .  اى ندارد
ناسيوناليسم حتى قادر به حل ستم ملى نيست و اساسا .  مردم محروم است

همينطور .  از طريق ابدى کردن آن ميتواند موجوديت سياسى داشته باشد
از نظر ما حل ستم ملى يا قومى جواب اتوماتش تشکيل دولت محلى 

چه کسى معتقد است که با حاکميت عظمت طلبان ايرانى مردم .  نيست
فارس زبان آزاد شدند تا با تشکيل دولت کردى يا آذرى و عربى يا نظام 
فدرال مردم آزاد ميشوند؟ هيچ رابطه روشن و يک به يکى بين تشکيل 
دولت توسط ناسيوناليسم محلى و آزادى مردمى که تحت ستم ملى بوده 

در دوره اى که جوامع از ارتجاع قديم فئودالى عبور .  اند وجود ندارد
ميکردند، بورژوازى و جنبش ناسيوناليستى، اساسا در پاسخ به نياز يک 

تاريخا اين .  ملت شکل داد  -بازار داخلى و يکپارچه، به پديده دولت 
روندى رو به جلو بود، چرا که از ايل و تبار و عشاير و خان خانى ها و 
روابط سنتى به فرهنگ شهرى، اقتصاد جديد و به طبع آن روابط 

سرمايه دارى به مجرد .  اجتماعى و سياسى و فرهنگى نوينى ميرسيم
اجتماعى بنوبه خود در مقابل   -مسلط شدن بعنوان يک نظام اقتصادى 

جنبش سوسياليستى کارگران قرار ميگيرد که خواهان نفى روابط و 
امروز ناسيوناليسم بعد .  مناسبات ملکى حاکم در جامعه بورژوائى است

از دوره جنگ سرد، که اساسا قوم پرستى است، همين پروسه تاريخى را 
 .ميخواهد به عقب برگرداند و پديده اى واپسگرا است

 
، "هويت ملى"، "ملت"بنا براين مفروضات جنبش ناسيوناليستى، مانند 

و غيره نقطه "  پرچم ملى"، "زبان رسمى"، "منفعت و فرهنگ ملى"
عزيمت من نيستند و اساسا آنها را بعنوان مقوالتى که بتوان منافع عام 
انسانها و مبارزه براى امر آزادى را از مجرايشان تبئين کرد، قبول 

روشن است که اين حق هر کس است که هر تعلق ملى، مذهبى، .  ندارم
قومى و نژادى داشته باشد، حق هر کسى است که بتواند 

 

  ١١صفحه   
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!نه كولبری نه سوختبری، آزادی و برابری  

 يا اصالت انسان؟" اصالت خاک" 
 ...؟ "ايران كجاست، ايرانى كيست"سخنرانى در سمينار 

به زبان خود بنويسد و بخواند و آموزش ببيند، حق هر کسى است که 
هر لباسى دوست دارد بپوشد و حق هر کسى است که سرنوشتش را 
انتخاب کند و مهمتر اينکه حق هر کسى است که در يک شرايط برابر 

 .و با حقوق يکسان با ديگر شهروندان زندگى کند
 
 سواالت واقعى 
تيتر سمينار ميخواهد به نگرانى و سواالت واقعى توجه دهد که با  

چه ميشود؟ ايران بعنوان "  گربه"فرض مشکالت موجود عاقبت اين 
بعنوان اتيکت و "  ايرانى"يک کشور و جغرافيا معلوم است کجاست و 

، که به تمام کسانى که در آن جغرافيا بدنيا آمده اند الصاق "هويت ملى"
شده است، معلوم است که در زير سلطه اسالم و رژيمش در ايران بسر 
ميبرند و در تالشى روزمره و سهمگين براى نفى اين اختناق و استبداد 

بخشى هم که آواره است يا هنوز شالق اختناق و .  و فالکت است
سرکوب بر تن و روح و روانش سنگينى ميکند و يا مستقيا در تالش 

 .براى تغيير اين وضعيت است
 

کجاست و يا شهروند "  ريشه ايرانى"مسئله و سوال اين نيست که 
امروز جامعه ايران که هفتاد درصد آن را نسل جوان تشکيل ميدهد 

شهروند !  و غيره کيست و چيست"  سامى و مزدک"ميخواهد بداند که 
. نيست"  هويت خويش"امروز جامعه ايران بدنبال اين ريشه يابى از 

ها با تمام تنوعشان چگونه ميتوانند "  ايرانى"سوال واقعى اينست که اين 
در آن جغرافيا و در يک شرايط برابر با هم زندگى کنند؟ ستم ملى 

موجود "  پاسخهاى. "مسئله اى سياسى است و پاسخ آن نيز سياسى است
به اين سوال چه از موضع ناسيوناليسم عظمت طلب که بر طبل 

ميکوبد، چه از جانب ناسيوناليسم اپوزيسيون و "  تماميت ارضى"
تمايالت قوم پرستانه که فدراليسم را پيشنهاد ميکند، و چه در موضع 
خاکسترى جمهوريخواهان که ميان ايندو در نوسانند، در يک فرض 

و وارد کردن فاکتور "  هويت ملى"مشترکند؛ و آن اينست که از موضع 
ادارى جامعه   -مليت و قوميت و چه بسا مذهب در مناسبات سياسى 

اين نه فقط پاسخ مسئله را نميدهد .  ميخواهند به اين سوال پاسخ گويند
به نظر .  بلکه معضل را پيچيده تر و به مراحل خطرناکى سوق ميدهد

 .حتى سراغ معضل نميرود" راه حل ها"من هيچکدام از اين 
 

اگر نقطه عزيمت اين باشد که ايران از نقطه نظر جغرافيا يعنى حفظ 
" اقوام"و يا "  ملتها"، همينطور برسميت بشناسيم که "تماميت ارضى"

اما در   -بسته به اينکه هر کسى چگونه تبئين ميکند   -ديگر هم هستند 
و غيره، ما "  آذرى"يا "  کرد"هستند، بعد مثال "  ايرانى"درجه اول همه 

انبارى از باروت باالى سر .  با اين مفروضات معضل را ابدى کرديم
جامعه گذاشتيم که هر زمان با هر اختالف و يا هر جاه طلبى اين يا آن 
طرف دعوا ميتواند منفجر و سرآغازى براى شروع تصفيه و پاکسازى 

بايد به مسئله چه جزئى و چه مهم پاسخ سياسى و سر .  هاى قومى شود
اگر شما بدوا مليت و يا مليتها و قوميتها را .  راست و بدون تعصب داد

اين "  اصالت"بعنوان فاکتور وارد معادله کنيد، اگر شما خاک ايران، 
را وارد معادله کنيد، "  تقدس تماميت ارضى"خاک و در سطح سياست 

شونيسم و پان ايرانيسم و تعصب .  داريد مهمات جنگ فراهم ميکنيد
و خاک و خون و نژاد، کارخانه توليد ناسيوناليسم و "  تماميت ارضى"

قوم پرستى حق بجانب در اپوزيسيون و منشا رواج کينه ملى و قومى 
اين سياست شکاف توليد ميکند و شکافهاى موجود را الينحل .  است

اين سياست مبشر بردن کشور به پاى تقابلهاى ملى و جنگ داخلى . ميکند
اين نتيجه واقعى اين سياست در دنياى امروز مستقل از نيت هر .  است

اين سوال وقتى پاسخ ميگيرد که از تعلق ملى و قومى و .  کسى است
مذهبى انتزاع کنيم و مبناى وحدت و حقوقمان را انسان و آزادى او به 

 .معنى وسيع کلمه بدانيم
 

 مسئله کرد
اين سوال .  در ايران ما مسئله تاريخى و مشخصى داريم بنام مسئله کرد

جوابش ديپلماسى و نان قرض دادن به همديگر نيست، پاسخ سياسى 
اين پاسخ تنها ميتواند زمانى عملى شود که از همين .  کنکرت ميخواهد

مفروضات فوق انتزاع کرده باشيم و مهمتر انتخاب را بعهده خود مردم 
ميگويم انتخاب .  در يک شرايط آزاد مثال در يک رفراندوم واگذار کنيم

. مستقيم مردم و نه معامله و بند و بست احزاب سياسى باالى سر مردم
همينجا تاکيد کنم که به نظر ما وجود درجات متفاوت ستم ملى در 
بخشهاى ديگر ايران اين حکم را تصديق نميکند که ما در ايران با اين 

، که "مسئله مليتها"معضل، بعنوان موضوعى تعميم يافته، بعنوان 
همزيستى بخشهاى مختلف جامعه را با هم غير ممکن کرده است روبرو 

ايران با چنين تنش قومى و ملى در ابعاد سراسرى روبرو نيست .  هستيم
و براى مردم مسئله ملى و اختالفات قومى بعنوان معضلى بزرگ و 
اجتماعى مانند مسئله زن يا مسئله جوانان و يا فقر و غيره ابدا مطرح 

عملکرد شووينيستى دولتهاى مرکزى و تحرک ناسيوناليسم .  نيست
محلى، خوشبختانه هنوز موجبى براى روياروئى ملى و قومى در مقياس 

. وسيع ميان بخشهاى مختلف مردم و طبقه کارگر ايجاد نکرده است
برعکس، مردم بيشتر تمايل به فراتر رفتن از آن جغرافيا و وارد شدن 

ارزشها، .  نام گرفته است"  دهکده جهانى"در دنيائى هستند که امروز 
روش زندگى، منش فرهنگى، تفريحات و روابط مردم در بخشهاى 

. مختلف ايران و از جمله در کردستان، تصوير ديگرى را نشان ميدهد
مردم ايران مانند اکثر مردم دنيا ميخواهند آزاد و برابر در يک جامعه 

 .پيشرفته زندگى کنند
 

مسئله کرد که تاريخى طوالنى دارد و طى دهه هاى گذشته موضوع 
جدال سياسى، نظامى و سرکوبهاى خشن حکومتهاى مرکزى بوده است 
و هنوز کردستان شبيه يک پادگان نظامى است، از نظر ما پاسخ روشن 

برگزارى رفراندوم و رجوع به آراى خود مردم :  و متمدنانه اى دارد
اين تنها راه حل .  کردستان براى تعيين تکليف سياسى و حقوقى کردستان

ماندن در چهارچوب :  سوال اين رفراندوم روشن است.  مسئله کرد است
ايران بعنوان شهروندان متساوى الحقوق و يا جدائى و تشکيل دولت 

در اين رفراندوم، مانند هر مورد ديگرى در دنياى امروز، بايد .  مستقل
احزاب سياسى فرصت کافى براى تبليغ و ترويج نظراتشان را آزادانه 

احزاب سياسى از طرق دامنه نفوذشان بر مردم و بنا به .  داشته باشند
. نظرشان در پاسخ به اين سوال، در روند اين انتخاب شرکت ميکنند

احزاب سياسى طى قرارداد و يا بند و بستى نميتوانند 
  ١٢صفحه   
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!آزادی، برابری، رفاه همگانى  

 يا اصالت انسان؟" اصالت خاک" 
 ...؟ "ايران كجاست، ايرانى كيست"سخنرانى در سمينار 

از نظر حزب ما هر گونه توافق . تکليف حقوقى کردستان را روشن کنند
. و بند و بست احزاب سياسى در مورد کردستان فاقد مشروعيت است

تنها راه حل متمدنانه آن رجوع به آراى عمومى خود مردم کردستان 
مسئله .  نتيجه اين رفراندوم هرچه باشد از نظر ما قابل قبول است.  است

نه جنگى الزم شده، نه خواب و بازى .  کبک در کانادا مثال خوبى است
در يک روز معين مردم .  و شير کودکى مورد تعرض قرار گرفته است

رفراندوم پاسخى سياسى براى يکى .  راى و تصميمشان را اعمال کردند
 .از مسائل قديمى و معرفه در ايران و خاورميانه است

 
 خود مختارى

خودمختارى در .  همينجا تاکيد کنم که ما خود مختارى را قبول نداريم
خودمختارى يعنى حق .  چهارچوب ايران مصداق تعدد زوجات است

باالخره يا شما شهروند اين کشور هستيد و با .  ويژه نسبت به همسايه
ديگران داراى حقوق مساوى و يا جدا ميشويد و کشور مستقل خود را 

نميشود هم در چهارچوب يک قرارداد با ديگران بود و .  تشکيل ميدهيد
هم از حقوق ويژه اى نسبت به مردم در تهران و اصفهان و جاهاى 

اتفاقا يک دليل طرح بحث فدراليسم همين تناقض .  ديگر برخوردار بود
رجوع به .  در شعار تاکنونى حزب دمکرات يعنى خودمختارى است

آراى مردم کردستان در يک رفراندوم پاسخ اصولى براى حل مسئله 
در مورد هر شرايطى نميتوان حکم يکسانى صادر کرد، اما .  کرد است

در شرايط امروز ارزيابى من اينست که نتيجه يک رفراندوم فرضى، با 
راى باالى مردم کردستان به نفع ماندن در چهارچوب ايران بعنوان 

 .شهروندان متساوى الحقوق است
 

 فدراليسم
از نظر .  فدراليسم يک شعار دست ساز جنبش ناسيوناليستى است

در هيچ مقطع تاريخى .  اجتماعى و تاريخى در ايران بى ريشه است
فدراليسم .  جامعه ايران بعنوان يک خواست اجتماعى مطرح نشده است

نسخه اى است براى يک دوره جديد جنگ قومى و مذهبى و توليد نفرت 
اين يک تز ضد جامعه، ضد کارگر، سياستى عميقا ارتجاعى و .  ملى

ما در جامعه ايران با خصومت و تنش ملى و قومى . غير مسئوالنه است
حدت يافته، که به يک معضل سياسى الينحل تبديل شده باشد و امکان 

همانطور که .  همزيستى شهروندان را سلب کرده باشد، روبرو نيستيم
اشاره کردم بجز استثناى مسئله کرد چنين وضعيت تعميم يافته اى در 

وجود درجات متفاوت ستم ملى در ايران را .  ايران وجود خارجى ندارد
و تالش براى يکسان نشان دادن آنها "  مسئله مليتها"برابر دانستن با 

براى جا انداختن شعار و سياست فدراليستى، قبل از اينکه ريشه اى در 
واقعيت جامعه ايران داشته باشد تالشى سياسى و واپسگرا توسط 

معضل امروز . جريانات و محافل ناسيوناليست براى ساختن مسئله است
و "  فارس"بلوچ و "و "  کرد"و "  ترک"مردم ايران اين نيست که به 

. تقسيم نشده اند و برايشان شناسنامه قومى صادر نشده است"  عرب"
. چنين تمايلى ريشه اى در جامعه امروز ايران ولو حاشيه اى ندارد

تمايالت چند محفل قوم پرست اينجا و آنجا که تالش دارند دنيا را از 
مجراى تعصبات خويش ببينند هيچ چيز راجع به واقعيات سياسى و 

اما بى ريشه بودن اين تمايالت .  ابژکتيو جامعه امروز ايران نميگويد
از هر سو دکانى "  قومها"باعث نشده است که کدخداهاى خودگمارده 

قوم پرستان تنها نماينده .  باز نکنند"  ملت خودى"و "  قوم"سياسى بنام 
خودشان هستند و نه هيچ کس ديگر که برحسب اتفاق محل تولدش با 

عظمت طلبان تنها نماينده شوونيسم و نژاد پرستى .  اينان يکى است
سازمانها و شخصيتهاى جنبش ناسيوناليسم محافظه کار هستند نه مردمى 

قوم پرست و عظمت طلب بودن به تنهائى و .  که به فارسى تکلم ميکنند
مردم ايران آرزوى شان اين نيست . اتومات، کسى را نماينده مردم نميکند

تقسيم شوند، دور خودشان زنجير بکشند، قوم و " قومها"و " ملتها"که به 
نژادشان را برجسته کنند، آداب و رسوم متفاوتى داشته باشند، و توسط 

را چک "  غريبه ها"گزمه و ژاندارم مرزى، شناسنامه و گروه خون 
مردم ايران مانند مردم تمام دنيا ميخواهند آزاد و برابر زندگى !  کنند
 .کنند

 
فدراليسم محصول واقعيات ابژکتيو سياسى و اجتماعى ايران نيست بلکه 
شعار من در آوردى نيروهاى دست راستى و وسيله اى براى بند و بست 

"از باالى سر مردم است شناسنامه طيف آريائى و "  تماميت ارضى. 
شعار اين جريان روشن .  نيروهاى عظمت طلب ناسيوناليسم ايرانى است

"است تماميت "يعنى "  ايران"و اين "!  چو ايران مباشد تن من مباد: 
اين .  نه اينکه مردم ساکن ايران چگونه زندگى ميکنند"  ارضى ايران

بکند و در "  تماميت ارضى"جريان حاضر است هر جنايتى براى حفظ 
معضل نيروهاى اين کمپ از جمله سلطنت طلبان و .  سابقه کم ندارد

. جمهوريخواهان نزديک به آنها اينست که به مسئله کرد چه پاسخى بدهند
" تجزيه طلب"در مقابل حزب دمکرات کردستان ايران بخاطر مهر 

، با مانع "خودمختارى کردستان"نخوردن و در عين حال پيشبرد شعار 
فدراليسم را ايندو ارتجاع ناسيوناليستى .  روبرو است"  تماميت ارضى"

ربطى به . فرمولى است براى معامله و رفع نگرانى دو طرف. ساخته اند
را منتفى "  تجزيه"براى سلطنت طلبان اين شعار خطر .  مردم ندارد

اتهام تجزيه "ميکند، و براى حزب دمکرات تالشى است براى پس زدن 
 .و همينطور تسرى دادن خودمختارى به بقيه" طلبى

 
در قدرت مرکزى اند و "  فارس"سناريو اينست که عظمت طلبهاى 

در قدرت محلى و خود مختار "  نمايندگى کردها"حزب دمکرات به 
"کردستان اما بالفاصله سوال دوم .  هم صورت نگرفته است"  تجزيه. 

خوب، اگر کردستان خودمختار باشد، آذربايجان و .  پيش مى آيد
حقوق و قدرت "بلوچستان و غيره چرا نباشد؟ اين مشکل را با تعميم 

، تقسيم قدرت و بقول خودشان "کثيرالملله بودن ايران"، تز "قومى و ملى
حاال اگر کسى مشکلى ندارد بايد پيدا کند و .  پاسخ ميدهند"  عدم تمرکز"

حکومت فدرال !  اگر عرق ملى و قومى ندارد بايد فکرى بحال خود بکند
، مملکت خراسان، )خوزستان کنونى(مملکت عربستان "يعنى تشکيل 

، و ليست اين "مملکت بلوچستان، مملکت آذربايجان، مملکت کردستان
و البته ساده لوحى است اگر کسى فکر کند .  ممالک طوالنى است

سناريوى فدراليسم مطابق فرمولهاى نوع دانشگاهى آن پيش خواهد 
حتى بعد از سرنگونى آن .  رژيم اسالمى با رژيم شاه فرق ميکند.  رفت

تعداد زيادى گانگستر سياسى نظامى بجا ميماند که بايد توسط نيروى 
در سناريوى فرضى .  انقالب از جامعه جارو شوند

  ١٣صفحه   



  ١٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٣شماره    

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 يا اصالت انسان؟" اصالت خاک" 
 ...؟ "ايران كجاست، ايرانى كيست"سخنرانى در سمينار 

مردم ايران "فدراليسم سر و کله آخوندهائى پيدا ميشود که ادعا دارند 
و يا در کردستان و بلوچستان و آذربايجان "!  مسلمان و شيعه اند

اينها .  آخوندهاى سنى امثال مفتى زاده ادعاى خودشان را خواهند داشت
تصور .  را با به زور اسلحه اعاده ميکنند"  منطقه خودشان"هرکدام 

. اينکه فدراليسم ميتواند چه کابوسى براى مردم ايران باشد سخت نيست
هر انسان کمى مسئول، اگر بخواهد لحظه اى از تعصب قومى و ملى 
. اش فاصله بگيرد، ميتواند نتايج خونبار سياست فدراليسم را درک کند

، برسر تقسيم مناطق، "ممالک جديد"فدراليسم يعنى برسر حدود و ثغور 
شهرها و حتى محالت، برسر هر کوه و تپه دعوا و ادعاى ارضى 
وجود دارد و بايد بيست سال ديگر مردم زير پرچم مقتدا صدرها و 

فدراليسم يعنى سازماندهى .  ميلوسويچ هاى ايران بجان هم بيافتند
 .پاکسازى قومى

 
و "  اقليتها"منطق فدراليستها اينست که بنا به تعريف جامعه ايران از 

از طرف ديگر براى . تشکيل شده است" قوميت ها"و " پيروان مذاهب"
و "  اقليتها"جلب ناسيوناليستهاى افراطى و آريائى بايد راهى براى تفاهم 

از اين .  پيدا کنند"  تماميت ارضى"در چهارچوب "  قوميتها و مذاهب"
بالفاصله ارتجاع فدراليسم قومى و اختيارات محلى "  دمکراتيک"نسخه 

اين نسخه عراقيزه کردن ايران و مبناى جنگ داخلى و .  عروج ميکند
کشتارها و کشمکشهاى قومى و مذهبى دامنه دارى است که شروع آن 
در ايران به فاجعه اى ختم خواهد شد که فجايع يوگسالوى سابق در 

فدراليسم شعارى ارتجاعى است که با . مقايسه با آن هيچ محسوب ميشود
 .قومپرستى و جنگ داخلى را تبليغ ميکند" دمکراسى"علم و کتل 

 
 پاسخ آزادى است

ناسيوناليسم، از هر نوع آن، اولين مانع .  ستم ملى بايد فورا رفع شود
ستم ملى بايد بعنوان يک واقعيت زشت .  براى حل و رفع ستم ملى است

شرط اين به حاشيه راندن ناسيوناليسم بعنوان .  پشت سر گذاشته شود
در قوانين .  يک حرکت سياسى واپسگرا در هر دو سوى معادله است

کشور بايد زبان رسمى اجبارى لغو و ممنوع شود، هر کسى بايد بتواند 
به زبان مادرى خود درس بخواند و در مناسبات اجتماعى با ديگر 

دولت ميتواند يک زبان را از ميان .  شهروندان معضلى نداشته باشد
زبانهاى رايج کشور بعنوان زبان ادارى و آموزشى اصلى تعيين کند، 
مشروط بر اينکه امکانات الزم و کافى براى کسانى که به زبانهاى 
ديگر تکلم ميکنند در تمام قلمروهاى سياسى، اجتماعى و آموزشى 

اين حق هر شهروند است که از تمام امکانات و .  وجود داشته باشد
ثروت اجتماعى همگانى برخوردار باشد مستقل از اينکه به چه زبانى 

به نظر ما بايد طى دوره اى پيش .  در فعاليت اجتماعى شرکت ميکند
بينى شده و به تدريج زبان انگليسى بعنوان زبان آموزشى و ادارى 

آموزش انگليسى از سنين پائين در مدارس اين .  کشور مبنا قرار گيرد
همينطور تمام قوانينى که بنحوى از .  هدف را طى دوره اى تامين ميکند

انحا برترى قومى و ملى و يا تبعيض بر اساس مليت و قوميت را تداعى 

تبعيض نه فقط براساس .  ميکند بايد فورا و بدون قيد و شرط لغو شود
مليت و قوميت بلکه هر نوع تبعيضى نبايد بين شهروندان جامعه وجود 

يک شرط مهم رفع تبعيض و تامين يک شرايط آزاد و برابر .  داشته باشد
براى همگان، گسست همه جانبه دولت و نظام سياسى جامعه از قوميت، 

مبنا براى ما نه تعلق قومى و مذهبى و ايدئولوژيکى . مليت و مذهب است
يک .  افراد، بلکه انسان بودن و برابر بودن آنها در پيشگاه جامعه است

جامعه آزاد تنها ميتواند روى هويت انسانى، بعنوان هويت مشترک 
يک جامعه آزاد در عين برسميت شناختن تنوع .  همگانى، تکيه کند

انسانها، شرايط يکسانى را براى ماديت بخشيدن به استعدادها و تمايالت 
بعنوان انسانهاى برابر و متساوى .  فردى کليه شهروندان فراهم ميکند

بايد تاکيد کرد که يک پايه مهم برابرى شهروندان .  الحقوق جامعه
جامعه اى که اساس آن بر نابرابرى اقتصادى بنا شده .  اقتصادى است

باشد، جامعه اى که در آن هنوز عده اى مزد ميدهند و عده اى مزد 
ميگيرند، با هر درجه برابرى در مقابل قانون، نميتواند جامعه اى آزاد 

نابرابرى در قلمرو اقتصاد بناگزير نابرابرى در قلمرو سياست و .  باشد
سوسياليسم و کمونيسم بعنوان نظامى که در .  قوانين را بهمراه دارد

قلمروهاى مختلف آزادى و برابرى همگان را تامين ميکند، پاسخ فورى 
 .ماست

 
امروز بيشتر ناظران و تحليلگران سياسى اذعان دارند که جامعه ايران 

در شرايط انقالبى . آبستن يک انقالب و تحول زير و رو کننده ديگر است
انقالب و افق .  تمايل به هويت ملى و قومى بدرجه بيشترى رنگ ميبازد

تغيير راديکال جامعه، پوسته مرزهاى تصنعى و هويتهاى کاذب ملى و 
قومى را کنار ميزند، به جوهر انسانى و هويت جهانشمول انسانها دست 
ميبرد و نيروى اجتماعى و طبقاتى را براى تغييرات ريشه اى سازمان 

الغاى هر نوع ستم و تبعيض و استثمار نقطه عزيمت مادى و .  ميدهد
تاکيد بر همسرنوشتى کارگران و مردم محروم .  اجتماعى انقالب است

براى امر آزادى و برابرى و لغو هر نوع ستم و استثمار، کار حزب و 
رژيم اسالمى يک ربع قرن .  جنبش آزاديخواهانه کمونيسم کارگرى است
نبايد اجازه داد که اينبار .  مردم را با اهرم مذهب کوبيده است

ناسيوناليستهاى رنگارنگ مردم را با اهرم مليت و قوميت به قهقرا 
هوشيارى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه نسبت به جرياناتى که .  ببرند

ميخواهند سياست تحول ارتجاعى انسانيت به قوم پرستى را به جامعه 
در دنياى اينها قرار است انسان انسان نباشد، .  تسرى دهند الزم است

ترک و فارس و کرد و بلوچ باشد، همينطور به دنيا بيايد و همينطور 
اين .  زندگى کند، اگر در جنگ قومى کشته نشد همينطور هم بميرد

مردم آزاديخواه براى .  سناريو بوى خون و آتش و قساوت نژادى ميدهد
جلوگيرى از آلوده شدن جامعه به تعصبات و جهالت ملى و قومى بايد 

راه آن مقابله اى قاطع با هر حرکت ارتجاعى و واپسگرا، .  واکسينه باشد
 .پاسخ سرراست به ستم ملى و برافراشتن پرچم آزادى و برابرى است

 
 .متشکرم

 
در سمينار سه  ٢٠٠۴ژوئن  ١٩  -  ١٣٨٣خرداد  ٣٠اين سخنرانی روز شنبه *  

در  ٢٠٠۴ژوئن  ٢٠و   ١٩،  ١٨روزه انجمن پژوهشگران در روزهای 
 :اطالعات بيشتر از تمهای بحث. استکهلم سوئد صورت گرفته است

%8D%AC%8D%9A%DA%-86%9D%7A%8D%1B%8D%A8%9D%7A%8D/%farsi/com.aciiran://http
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A8%9D%7A%8D%-AF%8D%7A%8D%A8%9D%/ 
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 جمعه های اعتراضی بلوچستان
امروز عليرغم بسيج نيروی انتظامی و سرکوب و بستن جاده و خيابان 

از شعارهای امروز .  مردم در زاهدان وسيعا دست به اعتراض زدند
ی ما خاليه،  سفره«، »وکالت ما مدرن است نه فرد محور«:  زاهدان
فقر و فساد، "، "ای لعنت بر خمينی مرگ بر خامنه"، »ای جانيه خامنه

مرگ بر "، "ای مرگ بر خامنه"، "ريم تا سرنگونی گرونی، می
اين همه سال جنايت، مرگ بر اين "، "مرگ بر سپاهی"، "بسيجی
ديشب نيروهای سرکوب تعدادی از جوانان را بازداشت .  بودند"  واليت

و ربودند و امروز در زاهدان و اطراف مسجد مکی با معترضين 
 .درگير شدند و تعدادی را بازداشت کردند

 
 تداوم اعتراض کارگران پتروشيمی بندرماهشهر

کارگران شاغل در پتروشيمی بندر  ١۴٠١بهمن  ۵روز چهارشنبه 
ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود برای چهارمين 

از جمله اعتراض .  روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند
های گذشته به اقدام اين شرکت مبنی بر  کارگران اين پتروشيمی در ماه
نفر از پرسنل زير نظر شرکت  ٣٠٠قرار دادن وضعيت و انتقال 

اين انتقال نيرو و .  عمليات غيرصنعتی بندر ماهشهر بوده است
وضعيت به پيمانکاری ها موجب حذف برخی مزايا مانند پاداش توليد 

 .و کاهش دريافتی کارگران شده است
 

اعتراض کارگران شرکت پتروشيمی چوار ايالم به عدم اجرای طرح 
 بندی طبقه

کارگران شرکتی پتروشيمی چوار ايالم نسبت به عدم اجرای طرح 
نمايندگان اين کارگران که تعداد .  بندی مشاغل اعتراض دارند طبقه

عليرغم بيش از يکسال و نيم :  گويند ها حدود ششصد نفر است، می آن
بندی برای ما اجرايی نشده است و اميدی به  انتظار، هنوز طرح طبقه

اين کارگران که از سطح پايين دستمزد و مزايای .  اجرا شدن هم نداريم
به هر نهادی که فکرش را بکنيد :  گويند مزدی خود انتقاد دارند؛ می

نتيجه بوده است؛ با رئيس اداره کار استان ايالم  ايم، اما بی مراجعه کرده
صحبت کرديم، چندين بار به اداره کار استان رفتيم، با مديرعامل 

به گفته اين کارگران، .  مان کردند پتروشيمی صحبت کرديم، اما جواب
پيش از اين مسئوالن پتروشيمی قول داده بودند برای گروهی از 

هايی که از  برای آن(شود  کارگران طبقه بندی مشاغل اجرايی می
اند تعدادتان زياد  اما بعد گفته)  اند ابتدای ساخت پتروشيمی مشغول بوده

 .کنند مدام امروز و فردا می! پذير نيست است و امکان
 

 تجمع اعتراضی پرسنل بيمارستان خمينی اهواز 
بهمن پرسنل بيمارستان خمينی اهواز با برگزاری  ۵روز چهارشنبه 

تجمعی به وضعيت نامطلوب سرويس های اياب و ذهاب و تاخير ده 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

تجمع کنندگان بعد از  .ماهه در پرداخت کارانه های خود اعتراض نمودند
حضور سعيد آزنده معاون توسعه و علی نجفی مدير روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بيمارستان خمينی ضمن هو کردن اين 

 .سر دادند" مسئول بی کفايت نمی خواهيم نمی خواهيم"افراد شعار 
 

 اعتراض کارگران شهرداری ياسوج به عدم پرداخت حقوق معوقه
سال سابقه  ١٨تا  ١٧با اينکه : کارگران پيمانی شهرداری ياسوج می گويند

ماه از مطالبات خود را از کارفرما دريافت  ۵تا  ۴کار دارند اما بين 
با وجود پيگيری مداوم برای دريافت : يکی از اين کارگران گفت. اند نکرده

او .  مطالبات خود، هنوز هيچ مسئولی پاسخگوی  آنها در شهرستان نيست
کارگران شهرداری به دنبال وصول مطالبات و مشخص شدن :  افزود

پولی و سرگردانی آنها، مشکالتی را  وضعيت شغلی خود هستند چرا که بی
انتظار داريم :  اين اضافه کرد.  های آنها ايجاد کرده است برای خانواده

مسئوالن شهرستانی و اعضای شورای شهر ياسوج در حمايت از 
کارگران شهرداری به موضوع مشکالت آنان ورود کنند تا همه مطالبات 

 .کارگران پرداخت شود
 

 مطالبات مزدی کادر درمان در اهواز
نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با انتشار نامه ای 

در .  خطاب به استاندار خوزستان از مطالبات مزدی کادر درمان خبر داد
هر (اين نامه مواردی همچون کمبود شديد نيرو در قياس با ساير استانها 

و )  کند پرستار اهوازی بجای سه پرستار در کشور خدمت رسانی می
آخرين پرداختی (کسری از ساعات اضافه کاری واقعی با تاخير چند ماه 

همچنين در اين نامه آمده است درحالی که .  ذکر شده است)  مرداد ماه
بسياری از استانها در پرداخت کارانه اختالف دو يا سه ماه دارند ولی در 

صورت گرفته  ١۴٠١دانشگاه اهواز آخرين پرداختی کارانه فروردين
همچنين هزينه بسيار ناچيز حق لباس و مسکن در حالی که در .  است

هزار  ١٠٠هزار تومان ولی اهواز  ٣٠٠يا  ٢٠٠کالنشهرها حق مسکن 
  در اين نامه به عدم اجرای صحيح قانون ارتقا بهره. تومان تعيين شده است

 .وری نيز اشاره شده است
 

 کارگران شهرداری خاش از معوقات مزدی خود خبر دادند
. های آذر و دی ماه خود را طلبکارند کارگران شهرداری خاش حقوق ماه

عيدی کارگران نيز در سه، تا چهار سال گذشته همانند کارکنان دولت 
. پرداخت شده و پرداخت حق بيمه هر چند ماه يکبار با مشکل همراه است

کارگر در مجموعه شهرداری خاش به صورت قرارداد  ٣٠٠حدود 
مستقيم مشغول کارند که عالوه بر دريافت حداقل حقوق از اضافه کار و 

کارگران .  برخی مزايای قانونی، عرفی و مناسبتی هم محروم هستند
بندی مشاغل هم  شهرداری خاش از مزايای سختی کار و طرح طبقه

  ١٥صفحه   محروم هستند و هر زمان پيگير پرداخت مطالبات خود از 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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خواهند شرايط و  انديشی از ما کارگران می مسئوالن شدند، بجای چاره
 . پولی شهرداری را درک کنيم وضعيت بی

 
 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خوزستان مقابل استانداری

، جمعی از کارگران شرکتی شاغل در ١۴٠١بهمن ماه  ٢روز يکشنبه 
های خوزستان، در مقابل ساختمان استانداری واقع   مجموعه شهرداری

تجمع اين کارگران در .  در اهواز، دست به تجمع اعتراضی زدند
اعتراض به عدم تحقق وضعيت استخدامی خود از سوی مسئوالن و 

 .ديگر مطالبات خود صورت گرفته است
 

 تجمع اعتراضی کارگران برق کشور مقابل ساختمان وزارت نيرو
هايی از کارگران ادارات برق کشور در  جمع ١۴٠بهمن  ٣روز دوشنبه 

اعتراض به عدم رسيدگی به مشکالت و مطالباتشان مقابل ساختمان 
اعتراض اين کارکنان به عدم پرداخت .  وزارت نيرو دست به تجمع زدند

  بندی مشاغل، سختی کار، جمعه دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقه
 .باشد کاری، حق جذب و ديگر مشکالتشان می

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی در شهرستان شوش

های  ، جمعی از بازنشستگان شهرستان١۴٠١بهمن  ٢روز يکشنبه 
شوش، هفت تپه، کرخه و حر مقابل سازمان تامين اجتماعی شوش تجمع 

 -١:  مطالبات اين بازنشستگان بشرح ذيل است.  اعتراضی برگزار کردند
سازی  اجرای متناسب  -٢  ١۴٠٠سازی سال درصد متناسب ٢۵اجرای

اجرای ماده   -۴پرداخت عيدی کارگری به بازنشستگان   -٣   ١۴٠١سال 
اجرای انتخابات کانون   -۵تامين اجتماعی و درمان رايگان  ٨٩

 .۴۴عدم واگذاری بانک رفاه درقالب اصل  -۶بازنشستگان شهرستان 
 

 تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان مخابرات 
کارگران و بازنشستگان مخابرات  ١۴٠١روز دوشنبه سوم بهمن 

چهارمحال و بختياری، خراسان، اردبيل، لرستان، يزد اصفهان، تهران، 
کردستان، کرمانشاه و گيالن در اعتراض به تاخير در پرداخت مطالبات 

های رفاهی مقابل استانداريها و اداره مخابرات  و فريز کمک هزينه
 .استانها تجمع برپا کردند

 
 تجمع معلمان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش

هايی از بازنشستگان وزارت  جمع ١۴٠١ماه  بهمن ٣روز دوشنبه 
ها و  آموزش و پرورش در اعتراض به عدم رسيدگی به خواسته

مشکالتشان، مطابق فراخوان از پيش اعالم شده مقابل ساختمان اين 
 .وزارتخانه دست به تجمع زدند

 
 کارگر از جمله يک کودک کار در قزوين ٨مرگ و مصدوميت 

، انفجار کپسول گاز در ساختمان نيمه ١۴٠١دی ماه  ٢٨روز چهارشنبه 
کارگر از جمله يک کودک  ٨کاره در قزوين موجب مرگ و مصدوميت 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

حسن اسماعيلی، رئيس مرکز اورژانس پيش بيمارستانی و .  کار شد
امروز طی تماسی با  ١٩ساعت ”:  مديريت حوادث استان قزوين گفت

های پزشکی قزوين، گزارشی مبنی بر   واحد ارتباطات مرکز فوريت
انفجار کپسول به دنبال نشت گاز در ساختمانی نيمه کاره واقع در شهرک 

وی در “  .مهرگان دريافت و تيم اورژانس به محل حادثه اعزام شدند
های همسايه  تن که از اتباع کشور ٨در اين حادثه ”ادامه با بيان اينکه 
 ۴۶دو تن از اين مصدومان که يک آقای”:  افزود“  بودند مصدوم شدند

ساله بودند که به علت شدت جراحات وارده و  ١۶ساله و نوجوان 
شش ”:  اين مقام مسئول در ادامه اعالم کرد“  .سوختگی شديد فوت کردند

شده بودند که توسط  ٢مصدوم ديگر اين حادثه دچار سوختگی درجه 
 “.آمبوالنس اورژانس به بيمارستان رجايی منتقل شدند

 
 دو کارگر در کرج قربانی حادثه کاری شدند

دی دو کارگر در استان البرز حين انجام کار  ٣٠و  ٢٩طی روزهای 
ها کارگر ساختمانی بود و ديگری  يکی از آن. جان خود را از دست دادند

ای که به مرگ کارگر  بنا بر گزارش منتشرشده در حادثه.  هم مقنی
ساله از بلندی يک  ٢٩ساختمانی در فرديس کرج انجاميد، يک کارگر 

هويت اين .  ساختمان در دست ساخت سقوط کرد و جانش را از دست داد
کن  دی ماه نيز يک کارگر چاه ٢٩روز .  کارگر هنوز اعالم نشده است

های چاه در  در منطقه اغالن تپه چهارباغ کرج به دليل ريزش ديواره
تالش نيروهای امدادگر برای نجات اين کارگر . حال حفر، زير آوار ماند

جان او را از چاه بيرون  ها تنها جسم بی ثمر ماند و آن ساله بی ٢٧
 .کشيدند

 
 سرما جان يک کودک کولبر ديگر را گرفت: بانه

ساله در حين کولبری در  ١٦يک کودک کولبر به نام هيوا اختيارالدينی 
به گفته يک منبع مطلع، هيوا .  مرز بانه در اثر سرمازدگی جانباخت

اختيار الدينی اهل بخش آرمرده بانه به دليل تاريکی هوا مسير را گم 
 .کرده و از دوستانش جدا شده و در نهايت جانباخته است

 
 تجمع خانواده ها و بستگان زندانيان محکوم به اعدام در تهران

، تعدادی از خانواده ١۴٠١بهمن ماه  ٥تا روز چهارشنبه  ١از روز شنبه 
ها و بستگان زندانيان محکوم به اعدام در تهران، مقابل ساختمان قوه 

های زندانيان محکوم به  خانواده.  قضاييه دست به تجمع اعتراضی زدند
قزلحصار و زندان مرکزی کرج، با در دست داشتن   اعدام زندان

و سر دادن شعارهايی، خواستار “  اعدام نکنيد”پالکاردهايی با محتوای 
روز چهارشنبه با يورش وحشيانه .  توقف اجرای حکم اعدام شدند

نيروهای امنيتی به تجمع مدقابل زندان قزلحصار کرج تعدادی زخمی و 
 .مصدوم شدند

 
 لواسان  »تراس«اتهام محاربه برای کارگران رستوران 

يازده کارگر رستوران تراس لواسان که بيش از دو ماه پيش بازداشت 
بنابر خبرهای .  اند ها به محاربه متهم شده نفر از آن ۵شدند، اخيرا 

ساله و ٢۵علی جهانگيری، «های  نفر از اين افراد با نام ۴منتشرشده، 
سينا دمحمرضايی، «، »ساله و آشپز٢۶مهدی شيرانی، «، »سرآشپز

اوين به سر  ٢٠٩در بند  »احمد«و فرد چهارم به نام  »ساله و آشپز٢٧
نفر پنجم يک تبعه افغانستانی .  اند برند و با اتهام محاربه روبرو شده می

است که به زندان قزلحصار منتقل  »قدرت مبارز«بنام 
  ١٦صفحه   
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های منتشر شده، همزمان با ايجاد جو امنيتی در زاهدان،  بنا به گزارش
ای از جانباختگان جمعه  های خدانور لجه ای، پسرخاله ابراهيم و خالد لجه

 .خونين زاهدان، با يورش نيروهای امنيتی در منزل خود بازداشت شدند
 

 سال زندان کاميار فکور اجرای حکم يک 
سال حبس کاميار فکور،  حکم يک:  نگاران المللی روزنامه فدراسيون بين

سرا که در جريان اعتراضات سراسری از  خبرنگار خبرآنالين و ترانه 
روز پنجشنبه .  سوی نيروهای امنيتی بازداشت شده بود به اجرا درآمد

سايت نويسندگان ايران به نقل از نزديکان آقای فکور  ماه وب دی ٢٩
و  »تبليغ عليه نظام«نگار از بابت اتهامات  گزارش داد اين روزنامه 

که سال گذشته و بخاطر  »زدن امنيت ملی اجتماع و تبانی به قصد برهم«
اش محکوم شده بود، برای اجرای حکم يک سال زندان  های هنری فعاليت
براساس اين گزارش، کاميار فکور .  زندان اوين منتقل شده است ٨به بند 

ماه به همراه همسرش بازداشت شده بود، منتظر  که در پانزدهم آبان
دادگاه فرمايشی تهران به رياست جانی ١۵صدور حکم جديد در شعبه 

 .صلواتی است
 

 ناپديد شدە است ٩٧فريد پژوهی از آبان 
آبانماە در  ٩٧/٨/٧ساله اهل مريوان در تاريخ ٢٥فريد پژوهی دانشجوی 

با توجه به .  شهر مريوان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است
پيگيری های مکرر خانواده فريد پژوهی و در خواست از مقامات دولتی 

ها گفته شده که در  نسبت به وضعيت فرزندشان در زمان دستگيری به آن
اداره اطالعات شهر مريوان بازداشت شده است اما بعد از آن منکر 
بازداشت وی شدند و از آن زمان تا به حال هيچ گونه خبری از وی در 

 .دسترس نيست
 

 راد مادر کيان پيرفلک ممنوعيت از حضور در محل کار زينب مواليی
خانم زينب مواليی راد مادر کيان  ١۴٠١روز شنبه مورخ يک بهمن 

حضور )  محل خدمت ايشان(پيرفلک در هنرستان فاطميه شهرستان ايذه 
داشتند که به ايشان گفتند به حراست اداره مراجعه کنند بعد از مراجعه به 

 .او گفتند تا اطالع ثانوی حق رفتن به مدرسه را ندارد
 

 يک خبرنگار ديگر بازداشت شد
روزنامه شرق .  مليکا هاشمی، خبرنگار خبرگزاری شهر بازداشت شد

او امروز برای «:  در حساب توييتری خود با اعالم اين خبر نوشته است
 .»ارائه توضيحات به دادسرای اوين رفته بود که همانجا بازداشت شد

 
 فرهاد شيخی بازداشت شد

 ١٠ماه پس از يورش فرهادشيخی از فعالين کارگری روز شنبه اول بهمن
شهر منتقل  نفر از مأموران امنيتی به منزلش بازداشت و به زندان رجائی

فرهاد شيخی پيشتر و در جريان تجمع روز جهانی کارگر .  شده است
 .در مقابل مجلس نيز دستگير شده بود ٩٨سال 

 
 پيمان سالم به سه سال حبس محکوم شد

دادگاه انقالب تهران به   ٢٨بر اساس حکمی که اخيرا توسط شعبه 
رياست دمحمرضا عموزاد صادر و به پيمان سالم ابالغ 

 . داده است شده، او در رستوران کار شستن ظروف غذا را انجام می
 

 بازداشت چند کارگِر کارخانه سيمان برای پست اينستاگرامی
شماری از کارگران کارخانه سيمان شمال با اتهاماتی چون تشکيل دسته 
و گروه جهت براندازی و تبليغ عليه نظام در چهار ماه گذشته بازداشت، 

هادی شکاری يکی از کارگران اين کارخانه .  اند احضار و بازجويی شده
شدگان اعتراضات سراسری با وثيقه پنج ميليارد تومانی   و از بازداشت 

آزاد شده، اما بازداشت ميثم ابراهيمی، کارگر ديگر که با اتهام تبليغ عليه 
نظام، شرکت در اعتراضات و تحريک کارگران برای شرکت در 

در گزارشات  .چنان ادامه دارد  ماه هم ٣.۵تظاهرات مواجه شده پس از 
کم از شش کارگر ديگر کارخانه سيمان شمال نام برده  منتشر شدە دست

سازی حراست اين واحد صنعتی، احضار و با اتهاماتی  که با پرونده
چون تشکيل دسته و گروه جهت براندازی و تبليغ عليه نظام مواجه 

اند و از جمله مصاديق اين اتهامات، انتشار چند استوری يا پست  شده
به گفته يکی از کارگران اين کارخانه، از  .اينستاگرامی عنوان شده است

های منتشرشده توسط همکاران او، انتشار يک بيت شعر از  جمله پست
حافظ و منتشر کردن عکسی از ميدان آزادی، بدون کپشن و هشتگ بوده 

کارگران کارخانه سيمان شمال، دو به دو احضار، بازجويی و  .است
های سنگين خواسته  ها وثيقه اند و برای آزادی موقت آن تفهيم اتهام شده

 .شده است
 

 نفر از زندانيان سياسی زير حکم اعدام قرار دارند ١۴
زهی ريگی، منصور دهمرده، ابراهيم  کامبيز خروت، شعيب ميربلوچ 

نارويی، مهدی دمحمی فرد، عرشيا تکدستان، جواد روحی، صالح 
ميرهاشمی، مجيدکاظمی، سعيد يعقوبی، دمحمقبادلو، مهدی بهمن، 

طی دو ماه گذشته، حاکميت سياە  .  نواز و دمحم بروغنی منوچهرمهمان
مجيد «های  نفر از جوانان شريف و معترض به نام ۴اسالمی، جان 

 »دمحممهدی کرمی«و  »دمحمحسينی«، »محسن شکاری«، »رضارهنورد
 .صدای زندانيان سياسی و زندانيان محکوم به اعدام باشيم. را ستاند

 
 محکوميت سهيال مطاعی، فعال حقوق زنان به حبس 

سهيال مطاعی، فعال حقوق زنان توسط شعبه دو دادگاه فرمايشی دهگالن 
 .ماه حبس تعزيری محکوم شده است١٠سال و ٣به تحمل 

 
 سال حبس ۶نگار به  محکوميت عليرضا خوشبخت، روزنامه

دادگاه کذايی تهران   ٢٩نگار توسط شعبه  عليرضا خوشبخت، روزنامه 
 ۵سال حبس محکوم شد که در صورت تأييد در مرحله تجديد نظر،  ۶به 

 .سال آن قابل اجرا خواهد بود
 

 ای های خدانور لجه بازداشت پسرخاله

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٧صفحه   
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اجتماع و تبانی به قصد اقدام ”شده، وی از بابت اتهام 
به تحمل سه سال حبس با احتساب “  عليه امنيت کشور

 .ايام بازداشت قبلی، محکوم شده است
 

 دمحمرضا عليجانی از فعالين معلمان مشهد بازداشت شد
های مشهد و گلبهار، در  دمحمرضاعليجانی، دبير دبيرستان

بهمن   های گسترده اخير روز شنبه يکم جريان دستگيری
، پس از احضار به دادسرای مراجعه کرده و ١۴٠١ماه 

در همانجا بازداشت، و سپس به زندان وکيل آباد منتقل 
 .شدند

 
 بازداشت سه عضو يک خانواده در مريوان

های کمال کيانی و عمرکيانی و برادرزاده  دو برادر به نام
آنها به نام آرام کيانی توسط نيروهای اطالعات در 

از داليل بازداشت آنها اطالعی .  مريوان بازداشت شدند
 .در دست نيست

 
 بازداشت برادران هيمن حمزه

صبح افراد مسلح به خانه  ۵بهمن ساعت  ۴شنبه  روز سه
 ٣هيمن حمزه از جانباختگان سردشت يورش برده و 

های آزاد حمزه، عبدهللا حمزه و دمحم  برادر او را با نام
قابل ذکر است که هر .  حمزه را به سختی مجروح کردند

سه اين مجروحان را برای مداوا به بيمارستان اين شهر 
 .اند منتقل کرده

 
ضرب و شتم عباس واحديان شاهرودی در زندان وکيل 

 آباد مشهد 
عباس واحديان شاهرودی، نويسنده و فعال مدنی محبوس 
در زندان وکيل آباد مشهد، در پی اعتراض به شرايط 

بهمن ماه  توسط مسئولين  ١نامناسب موجود، روز شنبه 
زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نتيجه آن از 

وی همچنين برای .  ناحيه چشم و فک دچار آسيب شد
اعمال فشار مضاعف برای دو هفته از امکان برقراری 

 .تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است
 

 محکوميت سارا سياهپور به زندان
سال  ۶سارا سياهپور فعال صنفی معلمان تهران به 

سال  ٢سال ممنوعيت خروج از کشور و  ٢زندان، 
های صنفی و قانونی محکوم شده  محروميت از فعاليت

 .*است

!مرک بر حكومت اعدام  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

در اجتماع همبستگى با خيزش انقالبى و جنبش 
 كارگری ايران در لندن شركت كنيد
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

آدرسهای تماس با حزب 

حكمتيست -كمونيست كارگری   
 

 دفتر مركزی حزب

 پروين كابلى

daftaremarkzy@gmail.com  
 

 رئيس دفتر سياسى

 سياوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  
 

 دبير كميته مركزی

 پروين كابلى

parvin.kaboli@gmail.com  

 

 دبير كميته سازمانده

 رحمان حسين زاده

hosienzade.r@gmail.com  
 

 دبير كميته كردستان 

 صالح سرداری

sale.sardari@gmail.com  
 

 دبير تشكيالت خارج 

 نادر شريفى

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 ميدهم_وكالت#در حاشيه افتضاح        
 

 سياوش دانشور
 

رسانه و سلبريتی و پول و تطميع بسيج شدند تا به رضا .  ماوقع را همه ميدانند
و حاال رای تان را بشماريد، کمتر از نيم درصد جمعيت . وکالت بدهند#پهلوی 

مفسران و تحصيلکردگان و ژورناليست های نان به نرخ روز خور بسيج شدند تا يکبار ديگر .  واجد رای
هشياری سياسی کمونيست ها و .  فرهنگ دستبوسی و بيعت را در متن يک خيزش انقالبی جاری کنند

اهل «به جنگ امروز  »وکالت ميدهم«افتضاح .  آزاديخواهان اين پروژه منحوس را در نطفه سقط کرد
جامعه فهيم و قرن بيست و يکمی ايران، طرح بيعت را توی صورت تان .  انجاميده است »بيعت و ائتالف

 .کوبيد
  

 :نتايج ديگر هم داريم که نبايد از نظر دور بمانند
 

 »امروز فقط اتحاد«شکست مکرر  .١
برای هر تازه وارد به سياست .  شعار محوری رضا پهلوی برای چندمين بار مفتضحانه شکست خورد

 »اتحاد«چه .  فاشيستها و فاالنژها و ساواکی ها افسار پاره کردند.  معنای عملی اين شعار معلوم شد
 !پرشکوهی

 
 »همه با هم«شکست مکرر سياست  .٢
پوپوليسم راست و چپ .  خمينی است »وحدت کلمه«و  »امروز فقط اتحاد«بيان ديگری از  »همه با هم»

هشياری .  يک سياست دارند و هر کدام بخشی از مخاطبين را با زبان و ادبيات ويژه خود ميپوشانند
 .سياسی، واقعيات اجتماعی و ناهمخوانی جامعه با اين سياستهای ارتجاعی، کمر پوپوليسم را شکست

  
 سلبريتی و سياست  .٣

در سياست سلبريتی ها در سطح .  يک سلبريتی البد از آنرو سلبريتی شده که در کار خود موفق بوده است
اين توهم که فاالور با تو بيعت کرده و انتخابش تابعی از مزاج سياسی شماست، .  اکابر هم ظاهر نشدند

ظرفيت سياسی .  همان نگاه شاه به رعيت و برسميت نشناختن استقالل فردی و عقل و شعور انسانهاست
 !برخی از سلبريتی ها و فرهنگ واپسگرای آنها روئيت شد؛ سلبريتی های درباری

  
تری شکست ميخورد و هر بار بی ربطی آنها به  طرح های سياسی رضا پهلوی هر بار در زمان کوتاه

اين شکست مشمول موئتلفين تاکتيکی .  روندهای واقعی جامعه و تمايالت مردم بيش از پيش روشن ميشود
در ايران سنت تحزب و مسئوليت .  از جمهوريخواه و ملی اسالمی تا دگرانديش و پوپوليست هم ميشود

حداقل انتظار در غرب از سياستمدار مسئول اينست که مسئوليت پذير باشد . داشتن در سياست ضعيف است
 .گيری کند و با چنين اشتباهات مهلکی کناره
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