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 اسفند  ١٧روز 

 !"شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان"
 

ان روز  م د  ١٧بازنشستگان، کارگران و معل ن ف اس
ل اداره  اب ق ا م ه ان ت رس مقابل وزارت کار و در شه
ايشان از  واست ه تامين اجتماعی برای پيگيری خ

 . ميليونی، تجمع ميکنند ١٢جمله دستمزدهای 
 

بازنشستگان همراه با بخشهای مختلف طبقه * 
کارگر خواهان واکسيناسيون رايگان و همگانی با 

 . استانداردهای معتبر جهانی هستند
و وعده "  بيمه تکميلی"بازنشستگان به طرح * 
اعتراض دارند و خواهان "  بازسازی حقوق ها"

بيمه درمانی و خدمات پزشکی و داروئی رايگان و 
 .معيشت مکفی هستند

بازنشستگان به تاراج صندوق های بيمه * 
بازنشستگی و دست درازی سازمان تامين 
اجتماعی و سرمايه داران بورس باز اعتراض 
دارند و برآنند که هيچ مسئول و ارگانی حق ندارند 
به اندوخته اين صندوقها که توسط خود آنان در 
دوران اشتغال تامين شده، دست درازی کنند و يا 

 . خود را صاحب اختيار آن بدانند
ازنشستگان خواهان اِعمال نظارِت مستقيم ب  *

نمايندگان منتخب خود و انتخاب هيئت مديره و 
بازرسان توسط خود آنان برای اداره صندوقها 

 . هستند
بازنشستگان به سياست ايجاد تفرقه دولت و *  

نهادهای حکومتی براساس فرق قائل شدن بين 
بازنشستگان بخشهای مختلف از لشکری و کشوری 
تا مستخدمين دولتی و بازنشستگان تامين اجتماعی 

 . و مستمری بگيران اعتراض دارند
بازنشستگان خواهان تامين معيشت مکفی و  *

برخورداری از سالمتی و واکسيناسيون برای همه 
 .مردم ايران هستند
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!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن

 

 !چهار دهه نبرد بى امان با حكومت آپارتايد جنسى

  !پيروزی از آن ماست

                                               مارس، روز جهانى زن ٨سمينارهای 

 راه حل سوسياليستى مسئله زن    
 

 ١٠سياوش دانشور                                                                                                            صفحه 

 بيانيه حزب حكمتيست 

 در گراميداشت يكصد و پنجاهمين سالروز كمون پاريس

  درسهای كمون برای مبارزه كمونيستى امروز

 

 به نقل از نشريه كمونيست ماهانه،
 

 چپ و مسئله زن، كمونيسم كارگری و مسئله زن
 

 ٦گفتگو با آذر ماجدی                                                                                                    صفحه 

 !حكومت اعدام، حكومت قتل عام گرسنگان
  جمهوری اسالمى چهار زندانى سياسى را در خوزستان اعدام كرد

 مزد توافقى عين جنايت است
 

 ١٢ جاويد حكيمى                                                                                                              صفحه

 به ياد آنانكه با لب های دوخته اعدام شدند
 ١٤جاويد حكيمى                                                                                                            صفحه 

د   و د    ھان    ان    !کار  



 ٥٨٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

جنبش آزادی زن و سنت هشتم مارس، ميراث گرانبهای جنبش 
از کمون پاريس تا انقالب اکتبر و انقالب . سوسياليستی طبقه کارگر است

آلمان، از زنان انقالبی و سوسياليست در آمريکا و انگلستان تا دانمارک 
و ايران، ستارگان و پرچمداران برابری زن و مرد بر تارک تاريخ می 

تاريخ را کسانی ساخته اند و می سازند که سلطه طبقات دارا و .  درخشند
لوئيز ميشل از کموناردهای .  نابرابری بنيادی و استبداد را نپذيرفتند

برای  ١٨٧١مشهور و زنان قهرمان کمون پاريس، وقتی در دسامبر 
محاکمه در برابر جنايتکاران ششمين شورای جنگی ورسای قرار 

من دفاعيه ای از خود ندارم و : "گرفت، با عزمی پوالدين و افتخار گفت
من با تمام وجودم به انقالب .  نيز نمی خواهم که کسی از من دفاع کند

اجتماعی تعلق دارم و در همين جا اعالم می دارم که مسئوليت تمامی 
تمامی آنها را بدون کوچکترين کم و .  اعمالم را برعهده می گيرم

 "!کاستی
 

اگر در قرن بيست و يکم و در عصر انقالبات تکنولوژيک هنوز تبعيض 
براساس جنسيت يک مشخصه جوامع کنونی است، تنها بيان اين واقعيت 
ساده است که سرمايه داری آزادی و برابری کامل و بيقيد و شرط زن و 
مرد را نمی پذيرد، چون ستمکشی زن و تحميل موقعيت فرودست در 
زندگی فردی و اجتماعی، يک رکن انباشت سرمايه است و نابرابری 

در نظامی که تبعيض .  بنيادی در جامعه سرمايه داری را بازتوليد ميکند
و نابرابری، مالکيت خصوصی، بردگی مزدی، استثمار فرد از فرد و 
ايجاد شکاف ميان آحاد طبقه کارگر رکن اساسی آنست، آزادی زن از 
انقياد سياسی و اقتصادی و فرهنگ و اخالقيات متحجر سرمايه داری 

کسب برابری حقوقی و تغييرات در قوانين و پيشرفتهای .  ممکن نيست
حاصل شده در بخشی از کشورهای جهان، نه از ترقيخواهی بورژوازی 
بلکه نتيجه مبارزات قهرمانانه زنان و جنبش سوسياليستی طبقه کارگر 

 .بوده است
 

کمپين های فراوانی برای رفع خشونت بر زنان تالش می کنند اما هر 
بردگی زن به يک .  روز بر مقياس خشونت بر زنان افزوده می شود

نظام آبروباخته سرمايه داری بدل شده و مذهب و فاشيسم و  همشخص
پاندمی .  واپسگرائی، اولين قربانيانش را در ميان زنان جستجو ميکند
زنان اما کرونا مشقات عظيمی بر مردم کارکن جهان تحميل کرد، 

قربانيان صف اول چه در صفوف کادر درمان و چه در اعمال خشونت 
کرونا اگر خاصيتی داشت روشن تر .  فوق برنامه در خانواده بودند

کردن اين حقيقت بود که سرمايه داری بعنوان يک نظام و صنعت مذهب 
بعنوان يک رکن تخدير و تحميق ايدئولوژيک، ضد زن و ضد هر 

در جهانی که کسب سود .  اولويت و حقوق پايه ای بشر امروز است
انجيل آنست، در نظامی که نفس حق حيات انسانها بسادگی قربانی 
. منفعت مولتی ميلياردرها ميشود، ستم براساس جنسيت نميتواند رفع شود

در اين جهان وارونه زن آزاد نمی شود مگر آنکه با يک انقالب عظيم 
 .اجتماعی و زير و رو کننده کل بنيادهای آن درهم کوبيده شود

 

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 !چهار دهه نبرد بى امان با حكومت آپارتايد جنسى

 !پيروزی از آن ماست

در بخش اعظم کره خاکی و اکثريت کشورهای جهان، زنان از همان 
حقوق محقر برسميت شناخته شده در کشورهای غربی برخوردار 

زن ستيزی و زن آزاری در کشورهای استبدادی و اسالم زده .  نيستند
ً آپارتايد جنسی حکم .  بيداد ميکند در ايران و افغانستان و عراق رسما

ميراند و اِعمال محروميت از بدوی ترين حقوق فردی و اجتماعی، 
در .  سازماندهی خشونت قانونی در مقياس وسيع، يک مشخصه آنهاست

کشورهائی مانند ايران سرنگونی کامل حکومت آپارتايد، الغای کليه 
ارکانها و قوانين موجود، بزير کشيدن پرچم اسالم سياسی و سمبل 

آزادی زن با بقای .  خونين آن، حجاب اسالمی، گام اول آزادی زن است
در ايران اما چهار دهه نبرد قهرمانانه .  جمهوری اسالمی مانع الجمع اند

زنان با حکومت آپارتايد مسئله زن را به صدر سواالت محوری جامعه 
جنبش آزادی زن عليرغم دادن قربانی های فراوان و تحمل .  رانده است

خشونت بيسابقه هرگز تسليم اين نظام ضد زن نشد و هر روز آنرا به 
جنبش آزادی زن نه تنها موفق شده است صفی محکم .  عقب رانده است

در مقابل ارتجاع ضد زن و اسالميسم قرار دهد، بلکه تالشهای 
ارتجاعی جنبش های بورژوائی و حکومتی را درهم شکسته و رسوا 

امروز راه حل سوسياليستی مسئله زن به راه حل .  کرده است
سوسياليستی نجات جامعه ايران گره خورده است و جنبش آزادی زن به 

 .يک رکن اساسی جنبش سوسياليستی بدل شده است
 

حکمتيست چهار دهه نبرد بی امان و بيوقفه   -حزب کمونيست کارگری 
زنان و مردان برابری طلب و آزاديخواه و سوسياليست را گرامی 

زنان قهرمانی که .  ميدارد و اعالم ميکند بايد در اين نبرد پيروز شويم
بودند، زنان  ٩٨و آبانماه  ٩٦در صف اول نبردهای خونين ديماه 

مبارزی که در اعتراضات دانشگاهها و در خيابان و محل کار شجاعانه 
جنگ ما برای آزادی زن و .  ايستاده اند، از اين نبرد پای پس نمی کشند

نفی نظم آپارتايد در خيابان و خانه و مدرسه و کارخانه بيوقفه ادامه 
ما اعالم ميکنيم که مبارزه برای نفی ستم براساس جنسيت فقط امر . دارد

زنان نيست، اين سوال جنبش طبقه کارگر و سوسياليسم و امری 
جنبش ما ميرود که آخرين ميخ را بر تابوت .  اجتماعی و طبقاتی است

آنروز که در خيابانها پرچم اسالم سياسی و حجاب .  نظام آپارتايد بکوبد
 . اسالمی را بزير بکشيم، دور نيست

 
فراخوان ما اينست برای نبردهای نهائی، برای سرنگونی انقالبی 

ما به کمتر .  همه جا متشکل شويم.  حاکميت آپارتايد اسالمی آماده شويم
از برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی 
رضايت نمی دهيم و اين مبنای نزديکی و دوری ما با هر حرکت و 

حزب حکمتيست زنان و مردان برابری . جنبشی در باره مسئله زن است
طلب، خانواده های کارگری، معلمان، پرستاران و دانشجويان را به 

تحقق آزادی جامعه و برابری .  بزرگداشت روز جهانی زن فراميخواند
زن و مرد بدون سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی، بدون سرنگونی 
نظم مبتنی بر نابرابری و تبعيض و بردگی مزدی، بدون سرنگونی 

 !پيروزی از آن ماست. سرمايه داری ممکن نيست
 

 !حجاب اسالمی، نه به آپارتايد جنسیبه نه 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
 ٢٠٢١فوريه  ٢٣ -١٣٩٩اسفند  ٥



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

در انقالب کبير فرانسه تا بخون   ١٧٨٩ژوئيه  ١۴از فتح باستيل در 
، فرانسه درگير يک ١٨٧١هفته خونين مه کشيده شدن کموناردها در 

اروپای کهن با .  دوره تحول و کشمکش سياسی حاد طبقاتی است
حکومتهای استبدادی و سلطنتی در کشاکش جنگ و برتری جوئی بود و 
طبقه کارگر در وحشتناک ترين شرايط ممکن زيستی سربازان ساده 

در اروپای کهن نيازی اجتماعی و تاريخی .  جنگ و رقابت بورژوازی
برای تغيير ضروری شده بود و اين کارگران قهرمان پاريس بودند که 

کمون پاريس از .  با اولين انقالب کارگری جهان فصلی نو درانداختند
سقوط امپراتوری دوم، اعالم يکسو در تحوالت انقالب فرانسه از جمله 

جمهوری سوم، مسئله کمبود غله و نان و گرسنگی شديد، شکست 
فرانسه در جنگ با دولت پروس ريشه دارد، و از سوی ديگر، به 
تجارب برجسته مبارزه طبقه کارگر اروپا مانند جنبش چارتيستها در 
انگلستان، شورش مسلحانه کارگران نساجی آلمان و کارگران ابريشم 

 . بافی ليون فرانسه، متکی بود
 

کارگران فرانسه از . کمون پاريس فشرده تجربه مبارزه طبقه کارگر بود
انقالب کبير فرانسه تا کمون پاريس بارها مسلح شدند و در سنگرهای 
مختلفی جنگيدند اما هر بار حاصل فداکاری پرولتاريا را بورژوازی 

اروپا،  ١٨٤٨در انقالبهای .  درو کردندسلطنت طلب مرتجع و اشراف 
در فرانسه سلطنت بوبورن ها و لوئی فليپ سرنگون شد و حاصل آن 

تنها چند ماه بعد در اواخر .  جمهوری دوم فرانسه در ماه فوريه شد
قيام ژوئن کارگران پاريس .  کارگران پاريس قيام کردند ١٨٤٨ژوئن 

و سرنگونی بوربون ها اين  ١٨٤٨تجربه قيام ژوئن .  بخون کشيده شد
ضرورت را برجسته کرد که کارگر بايد راسا و در صف مستقل خويش 

مارس  ١٨اين تجربه در .  برخيزد و کل نظم کهن را درهم بکوبد
 . به کمون پاريس منجر شد ١٨٧١

 
ناپلئون سوم .  اما اتفاق مهم ديگری زمينه خروش پرولتاريای پاريس بود

که با موج نارضايتی عمومی و فقر و گرسنگی شديد روبرو بود، با 
. وارد جنگ می شود ١٨٧٠در ژوئيه "  راين"بيسمارک برسر منطقه 

ناپلئون در اين نبرد متحمل شکست های پی در پی ميشود و بناچار 
تسليم سدان و شکست ناپلئون .  را به ارتش پروس تسليم ميکند"  سدان"

سوم و دستگيری وی توسط ارتش بيسمارک در روزهال اول سپتامبر، 
سپتامبر با خبر تسليم در  ۴روز .  تنور تحوالت فرانسه را داغ تر ميکند

سدان، کارگران پاريس به چند مرکز دولتی حمله می کنند و مجلس 
عصر روز .  اعالم سقوط امپراتوری می کنند قانونگزاری را وادار به 

اعالم و "  جمهوری"چهارم سپتامبر در تاالر شهرداری مرکزی پاريس 
با سياست ادامه جنگ و بيرون کردن ارتش " حکومت موقت دفاع ملی"

 .شود  پروس از فرانسه، مستقر می
 

کارگران پاريس مسلح بودند و بورژوازی فرانسه تالش داشت با تبليغات 
دولت دفاع "اولين اقدام .  را تحکيم کند"  دفاع ملی"ناسيوناليستی دولت 

در .   برقراری نظم و سرکوب طبقه کارگر و خلع سالح آنان بود"  ملی
کارگران مسلح تالش کردند که  ١٨٧١ژانويه  ٢٢و در  ١٨٧٠اکتبر  ٣١

در فاصله .  دولت دفاع ملی را درهم بکوبند اما هر بار سرکوب شدند
، کارگران پاريس واحدهای مسلح خود را ١٨٧١تا مارس  ١٨٧٠اکتبر 

در مناطق بيست گانه پاريس سازمان داده بودند و مهمتر ارتش کارگری 
" کميته مرکزی گارد ملی"و "  گارد ملی کارگران"خود را تحت عنوان 

دولت در فکر خلع سالح کارگران بود و اولين کنگره گارد .  ايجاد کردند
"يکی از نمايندگانش قاطعانه اعالم کرد"  وارلين"ملی از زبان  ما : 

کارگران به خود اجازه خلع سالح نخواهيم داد، نبرد تا پيروزی ادامه 
هر بار موفق "  دولت دفاع ملی"کارگران پاريس در کشمکش با "!  دارد

در اين نبردها هر روز آموزش ديدند، .  شدند زور را با زور پاسخ دهند
 ١٨قدرت شان را حفظ و تحکيم کردند و برای تصرف قدرت در روز 

 :  مارکس در بيانی شيوا ميگويد. آماده شدند مارس
 
از "  زنده باد کمون"مارس، پاريس با صدای رعد آسای  ١٨در صبح "

های  ها و خيانت پرولترهای پاريس، در ميان ضعف…  خواب بيدار شد
طبقات حاکمه دريافتند که ساعت عمل برای نجات اوضاع، از راه به 

وقتی کمون پاريس …  دست گرفتن اداره امور کشور، فرا رسيده است
زمام انقالب را به دست خود گرفت، وقتی برای نخستين بار کارگران 

خود تجاوز کنند، در آن "  های باال دستی"ساده جرأت کردند به امتيازات 
وقت دنيای کهن به ديدن درفش سرخ، مظهر حکومت کارگری که 
برفراز شهرداری به اهتزاز درآمده بود، از خشم و غضب متشنجانه به 

اين کارگران ساده در شرايط بيمانندی از سختی، با .  دست و پا زدن افتاد
فروتنی و دلسوزی و به نحوی مؤثر کار خود را به انجام رساندند و آن 
هم در ازای حقوقی که باالترينش به قول يک مقام عالی علمی، به زحمت 

 ." رسيد به يک پنجم حقوق منشی شورای اداری يکی از مدارس لندن می
 

 اقدامات کمون
مه اقداماتی صورت داد که بورژوازی در يک  ٢١مارس تا  ١٨کمون از 

مارس  ١٨اين درحالی است که همان روز .  قرن نتوانسته صورت دهد
که برای خلع سالح پاريس تالش می کند، ارتش را به "  يِر  آدلف تی"
کند، اما سربازان با آژيتاسيون يکی از زنان کمونارد به  پاريس اعزام می 
کارگران پاريس ملحق می شوند، از فرمان آتش به سمت کارگران  

ژاک "و " کلود مارتن ِلکنت"خودداری می کنند و دو ژنرال فرمانده خود 
ير بدنبال اين واقعه جنگ داخلی   تی.  را بقتل ميرسانند"  توما  لئونار کلمان
زنان نقش بسيار برجسته ای در کمون و در نبردها .  کند را آغاز می

بسياری کارها از فرماندهی جنگ تا اداره امور را زنان عهده دار . داشتند
 .  شدند
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. شود  توسط شهروندان پاريس انتخاب می  کمون پاريس مارس،  ٢۶روز 
ها پيروان انترناسيونال از  کمون شامل کارگرانی است که در بين آن

مارس کميته  ٢٦تا  ١٨در فاصله .  پرودون تا بالنکی وجود دارند
در .  مرکزی گارد ملی اداره امور و وظائف حکومت را در دست دارد

مارس، کمون  ٣٠در .  مارس، کميته مرکزی گارد ملی استعفا ميدهد ٢٨
گارد ملی تنها نيروی .  کند وظيفه و ارتش دائمی را ملغی می  نظام 

. کنند حمل سالح در آن ثبت نام می   افراد قادر به  مسلحی است که همه
 ١٨٧١تا آوريل  ١٨٧٠های معوقه را از اکتبر  خانه اجاره   کمون کليه

در همان روز اعتبارنامه خارجيانی که برای عضويت کمون .  بخشد می
شود، زيرا پرچم کمون پرچم جمهوری جهانی  اند، تاييد می انتخاب شده

ترين حقوق دريافتی  کند که باال آوريل، کمون اعالم می ١در روز .  است
آوريل،  ٢در روز .  کند فرانک تجاوز نمی ۶٠٠٠يک عضو کمون از 

مقاصد  کمون جدائی کليسا از دولت، الغای هرگونه کمک مالِی دولت به 
مذهب .  اموال دولت را مقرر کرد مذهبی و تبديل تمام اموال کليسا به 

آوريل، در تالش برای  ۵در روز .  شود امری صرفاً شخصی اعالم می
قانونی در   جلوگيری از تيرباران کموناردها توسط ورسای، يک اليحه

نامه همه کسانی که   براساس اين تصويب.  ها تصويب شد مورد گروگان
شدند، گروگان اعالم  داشتن ارتباط با حکومت در ورسای متهم می به 

آوريل، گيوتين اين  ۶در روز .  اين تصميم اما هرگز اجرا نشد.  شدند 
گارد ملی بيرون آورده شد و در ميان  ١٣٧مظهر اعدام توسط گردان 

آوريل، ارتش ورسای  ٧در روز .  غريو شادی پاريسی ها سوزانده شد
يک جبهه در غرب پاريس را تصرف و به تيرباران کموناردها مبادرت 

سياست تيرباران کموناردهای  العمل به  کمون در اينروز در عکس.  نمود
  "دندان در مقابل دندان"و "  چشم در مقابل چشم"دستگير شده، سياست 
اما يک اقدام جنگی و تبليغاتی .  مثل کرد مقابله به  را اعالم و تهديد به 

بود، کارگران پاريس هيچ کسی را در دوره حکومت کمون اعدام 
آوريل، کمون با تصويب يک اليحه قانونی هرگونه  ٨در روز .  نکردند

اين قانون .  نشانه، تصوير، دگم و دعای مذهبی را از مدارس بيرون راند
حوزه وجدان فردی تعلق دارد از مدارس خارج  مقرر کرد هرآنچه به 

آوريل، جنوب پاريس درگير تهاجم ارتش فرانسه  ١١در روز .  گردد
آوريل، کمون  ١٢در .  است، کموناردها ارتش فرانسه را عقب می رانند

، اين نماد "واندوم"در ميدان "  ستون پيروزی"تصميم ميگيرد که 
ناسيوناليسم و عظمت طلبی فرانسه را که پس از فتوحات ناپلئون در 

عنوان نشانه شوينيسم و  های غنيمتی ساخته شده بود، به از توپ ١٨٠٩
اجرا  مه  ١۶اين دستور کمون در روز .  تحريک نفرت ملی، تخريب کند

  ها و لغو بهره آوريل، کمون تعويق سررسيد کليه بدهی ١۶در روز .  شد
همينطور کمون تصويب کرد که ليستی . آنها را تا سه سال بعد اعالم کرد

اند تهيه شود و  هائی که توسط صاحبان آنها بسته شده  از کارخانه
ها توسط کارگران  هائی تنظيم گردد که مطابق آنها اين کارخانه طرح

ها  اين تعاونی.  شوند، اداره گردند سابق خود که در تعاونيها متشکل می
آوريل، کمون  ٢٠در روز .  در يک سنديکای واحد بزرگ متشکل شوند
  همچنين کارت قديمی ثبت.  شب کاری کارگران نانوائی را ممنوع کرد

نام کارگران که توسط امپراطوری دوم تهيه شده بود را ملغی و صدور 
شهرداری مناطق بيست گانه پاريس  نام کارگران را به  کارت ثبت 
يِر برای  آوريل، نمايندگان کمون با تی  ٢٣در روز .  واگذار کرد

معاوضه بالنکی نماينده منتخب کمون که زندانی بود با اسقف اعظم 

 ٥٨٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

هائی که در پاريس گروگان بودند، مذاکره  کشيش  ژرژ داربوا و کليه
. تاکيد ميکند"  توطئه پاريس"تی ير مذاکرات را قطع و بر خطر .  ميکند

اين دليل که  ها را به  آوريل، کمون دستور تعطيل گروخانه ٣٠در روز 
استثمار کار هستند و با حق کارگران بر ابزار کاِر خود و حيثيت   وسيله

مه، کمون دستور  ۵در روز .  کند  شان تناقض دارد، صادر می شخصی 
ساخته شده  ١۶که در استغفار از اعدام لوئی "  محراب ندامت"تخريب 

بعنوان مظهر "  واندوم"مه، ستون  ١۶در روز .  کند بود، را صادر می
افتخار ناسيوناليسم و توسعه طلبی فرانسوی در ميان شادی کارگران 

اقدامات کمون در متن يک جنگ بيوقفه . شود انقالبی پاريس واژگون می 
مه، سربازان  ٢١روز .  توسط دولت انقالبی کارگری صورت گرفت

در با کموناردها ورسای وارد پاريس ميشوند و نبرد سنگر به سنگر 
 .  پاريس آغاز ميشود

 
مه  ٢٨تا  ٢١در فاصله .  طول کشيدمه طول  ٢٨مارس تا  ١٨کمون از 

يعنی هفته خونين، ارتش تی ير در همکاری با بيسمارک،  ١٨٧١
ها که دژهای شمال و شرق پاريس  پروسی.  کموناردها را قتل عام کرد

دهند که از طريق  سربازان ورسای اجازه می را در دست داشتند به 
ها منطقه  بس برای آن  امالک شمال پاريس که مطابق قرارداد آتش

کارگران پاريس در اين .  سمت پاريس پيشروی کنند  ممنوعه بود، به
شهر  (غربی پاريس   در نتيجه، در نيمه.  جناح نيروی اندکی داشتند

نيمه شرقی  مقاومت ضعيفی صورت گرفت و هرچه سربازان به )  تجمل
. شدند مقاومت سرسختانه بود تر می  نزديک)  شهر کارگران (پاريس 

غير  کشتار کارگران و تيراندازی به  ارتش فرانسه هشت روز را به 
شد که  اين عمليات توسط مارشال ماکماهون رهبری می.  نظاميان گذراند

کمونارد بی   ٣٠٠٠٠حدود .  رياست جمهوری فرانسه رسيد بعداً به 
نفر زندانی گرديدند و حدود  ٣٨٠٠٠قريب .  محاکمه تيرباران شدند 

 . تبعيد فرستاده شدند به  ٧٠٠٠٠
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نام و مقاومت کموناردهای قهرمان پاريس بر پرالشز و سنگفرشهايش 
حک شده و بعد از صد و پنجاه سال هنوز نام پرالشز آخرين سنگر 

ديوار هم "ديوار گورستان پرالشز بعدها .  کموناردها را تداعی می کند
نام گرفت، محلی که صدها کمونارد وقتی بعد از شليک آخرين "  پيمانان

زنده باد "گلوله هايشان اسير شدند، دستجمعی در اين محل با فرياد 
حتی آنزمانی که خيزش در "بقول مارکس، .  تيرباران شدند"  کمون

معرض شکست بود، کارگران هنوز به مقاومت قهرمانانه خود پای می 
آنها .  آنها مرگ با افتخار، با تفنگ در دست را ترجيح دادند.  فشردند

نمی خواستند سالحشان را بر زمين گذارند زيرا که می خواستند سربلند 
آنها روح پرولتاريای انقالبی را به نمايش گذاشتند و مرگ .  زندگی کنند

بدنبال قتل عام مه و ".  را بر تسليم شدن بی افتخار ترجيح دادند
دستگيری ها و تبعيدهای وسيع، حکومت ضد انقالبی ورسای در ژوئن 

 . مجددا در پاريس مستقر شد ١٨٧١
 

. کمون دولت انقالبی طبقه کارگر بود که در پی استقرار نظم جديدی بود
جوهر حقيقی کمون اين بود که کمون، يک دولت "بقول مارکس، 

محصول مبارزه طبقه توليد کننده بر عليه طبقه غاصب و .  کارگری بود
سرانجام، آن روبنای سياسی که تحت حاکميت .  چپاولگر محصول توليد

نظام ".  آن، امکان رهائی اقتصادی کار ميسر ميگردد، کشف گرديد
ترکيب کمون عمدتا از .  شورائی محصول تجربه کمون پاريس است

اعضای انترناسيونال و پرودونيست ها و بالنکيست ها بود اما اقدامات 
کمون از اين چهارچوبها بسيار فراتر رفت و پرولتاريا با اتکاء به 
غريزه طبقاتی خود، رشته های اتصالی به پرودونيسم و بالنکسيم را 

کمون گور "بقول انگلس، .  پاره کرد و به مسائل دوره خويش جواب داد
هر چيز کهنه و بطور اخص سوسياليسم فرانسوی بود، هم زمان گهواره 

اولين درس ."  انترناسيوناليسم کمونيستی بود که در فرانسه جديد بود
کمون اينست که طبقه کارگر نميتواند ماشين حاضر و آماده دولت 
بورژوائی را بکار بگيرد بلکه بايد آنرا درهم بکوبد و ارگانهای نظم 

کموناردها بدليل شرافت بيش از حدشان . نوين کارگری را جايگزين کند
و بخشاً بدليل بقايای توهمات پرودونيستی به بانک فرانسه دست نزدند و 

کمون نشان .  مهمترين قدرت بورژوازی را دست نخورده باقی گذاشتند
داد فقدان يک حزب سياسی کمونيستی در اوج فداکاری طبقه کارگر 

 . فاجعه بار است و هر پيروزی را معکوس ميکند
 

گراميداشت کمون پاريس برای طبقه کارگر جهان و کمونيسم کارگری 
در ايران، نه تجليلی عرفانی از يک تجربه مبارزه کارگری بلکه 

امروز .  اقدامات و درسهائی است که برای مبارزه طبقاتی امروز دارد
در جنبش کارگری جهانی نه پرودونيسم و نه بالنکيسم وجود خارجی 
ندارد، کارگران از اين توهمات در همان دو ماه سرخ پاريس عبور 

اما دولت نوع کمون، شورا در مقابل پارلمان، تسليح عمومی و .  کردند
ميليس توده ای در مقابل ارتش حرفه ای و مافوق مردم، اقدامات فوری 
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برای رفع تبعيض و برابری، کوتاه کردن دست دستگاه دين و خرافات، 
تقابل با عظمت طلبی و ناسيوناليسم با هويت انترناسيوناليستی، برافراشتن 
پرچم جمهوری جهانی در مقابل رقابت و قدرت بورژوازی در هر 
کشور، عدم تکرار کمبودهای انقالبات کارگری و آماده شدن برای 
مبارزه ای بدون توهم با کليت نظام بورژوائی، اينها مسائل اساسی هستند 
که در دنيای قرن بيست و يکم بسيار حياتی و در مقابل نظم کهنه 

 . بورژوائی بسيار تازه و بديع هستند
 

حکمتيست همراه با کارگران   -در اين مناسبت حزب کمونيست کارگری 
جهان سالروز کمون پاريس و مقاومت و قهرمانی کموناردها را گرامی 

. ميگويد"  زنده باد کمون"ميدارد و همراه با آنان با صدای رعد آسا 
 . کمونيسم تنها راه نجات بشريت امروز است

 
 !زنده باد يکصد و پنجاهمين سالروز کمون پاريس

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ١٣٩٩اسفند  ١٤ -٢٠٢١مارس  ٤

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه 

در كارخانه ها و محالت شوراها ! جا برپا كنيد

!  را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان 

!حاكميت  
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نگرش کمونيسم کارگری نسبت به مسئله زن تفاوتهای : کمونيست ماهانه
در آستانه روز جهانی زن ميخواهيم مروری به برخی .  بنيادی دارد

اولين نکته بحث متشکل شدن .  مقوالت و مسائل اساسی داشته باشيم
منشا اين .  سخن ميگويند"  تشکل مستقل زنان کارگر"عده ای از .  است

 بحث در ميان چپ کجاست و چه استداللی پشت آن است؟
 

خواست تشکل مستقل زنان کارگر بطور گذرا در سالهای :  آذر ماجدی
در آن مقطع تئوری خاصی پشت اين .  مطرح می شد ١٣٥٧  -٦٠

دنباله روی از شرايط اجتماعی و سياسی حاکم، چپ را به .  خواست نبود
تسليم به و دنباله روی از شرايط موجود تحت نام .  اين موضع می رساند

يکی از خصلت های عمده چپ "  احترام به فرهنگ و سنت های خلق"
فرهنگ "  حجاب"جنبش پوپوليست بر اين عقيده بود که .  پوپوليست است

توده هاست و با اين استدالل نه تنها آنرا توجيه می کرد، بلکه اکثريت 
از سوی ديگر .  قريب باتفاق زنان پوپوليست خود زير حجاب رفته بودند

حاکميت رژيم اسالمی و تالش برای تحميل حجاب اسالمی و آپارتايد 
درک .  جنسی اين چپ را کامال در مقابل اين شرايط به تسليم کشانده بود

جنبش چپ پوپوليست از مساله زن، يک درک محدود و کليشه ای از 
عليرغم اعالم دفاع از برابری زن .  کالسيک های جنبش کمونيستی بود

و مرد، از اينرو که مارکسيسم و جنبش کمونيستی از اين خواست دفاع 
می کرد، زن کارگر و مطالباتی که صرفا به محيط کار مربوط می شد، 

اما در آن مقطع بخش .  تنها مساله مورد توجه چپ پوپوليست بود
کوچکی از زنان طبقه کارگر در بيرون خانه و در کارخانه ها شاغل 

بنابراين از نظر کميت نيز زنان نمی توانستند جايگاه بااليی در .  بودند
اما شکل گيری يک جنبش قوی حقوق .  ليست کار اين جنبش داشته باشند

زن از يک سو و وجود فعالين بسيار زن در صفوف جنبش چپ اين 
 . سازمانها را مجبور به اعالم موضع و دخالت در اين عرصه می کرد

 
شمسی، حضور  ٤٠با عروج و رشد سرمايه داری در ايران در دهه 

بويژه تعداد دانش آموزان .  زنان در سطوح مختلف اجتماع گسترش يافت
از سوی ديگر تعداد زنان کارگر و .  و دانشجويان دختر بسيار وسيع شد

حضور زنان در جنبش چريکی چپ و  ٥٠در دهه .  کارکن رشد کرد
عليرغم تعداد انگشت شمار، حضور .  اسالمی توجه را بخود جلب نمود

نظامی با رژيم ديکتاتوری خشن، نمونه  -زنان در عرصه مبارزه سياسی
 .سياسی زنان در جامعه بود -ای از تحول در موقعيت اجتماعی

 
زنان جوان و دختران .  شکل گرفت ٥٧در متن چنين شرايطی انقالب 

اولين نطفه .  نوجوان وسيعا در تحرکات سياسی و انقالبی شرکت داشتند
عليرغم .  يک جنبش اجتماعی توده ای حقوق زن در همين مقطع بسته شد

فرهنگ و اخالقيات عقب مانده و شرق زده حاکم بر جنبش چپ وقت که 
می دانست "  مبارزه ضد امپرياليستی"مهمترين اولويت سياسی خود را 

يک وجه مهم اين مبارزه را تشکيل "  فرهنگ امپرياليستی"و مبارزه با 
می داد، صرف حضور زنان جوانی که با شجاعت و از خود گذشتگی 
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بسيار در مبارزه برای آرمانشان شرکت 
داشتند، مساله زن را بيکی از مسائل در 
دستور جنبش چپ و حتی سازمان 

 .مجاهدين بدل کرد
 

در اين مقطع ادبيات بخش عمده چپ مملو 
. پوپوليستی بود  -از کليشه های مائوئيستی

نزد اين چپ، محور اصلی مساله زن را 
امر برابری و آزادی تشکيل نمی داد، بلکه اين مساله برايش نقشی 

بطور .  ابزاری داشت و شيوه برخوردش بيک معنا اپورتونيستی بود
"مثال يکی از !"  بدون شرکت زنان هيچ انقالبی پيروز نمی شود: 

به آنها .  اين شعار خطاب به مردان خلق بود.  شعارهای اصلی آن بود
هشدار می داد که بايد زنان هم در مبارزه شرکت داشته باشند وگرنه 

حتی اين مشاهده که در .  انقالب پوپوليستی آنها به پيروزی نائل نمی شد
زنان دوش بدوش : "تحليل از اوضاع انقالبی  مکررأ بچشم می خورد

حاصل يک بينش مردساالر است و ."  مردان در انقالب شرکت داشتند
 .قرابتی با مارکسيسم ندارد

 
خواست تشکل مستقل با حرکت از .  بهرحال سخن کوتاه کنيم

اما در .  و بشکلی پراگماتيستی در آن مقطع مطرح شد"  ضرورت"
شرايط حاضر اين شعار نقطه سازش زنان چپ فمينيست با سازمانهای 

 ٨٠شعار تشکل مستقل زنان در دهه .  شرمنده از شووينسم سابق است
اما اکنون ديگر جذبه .  ميالدی توسط زنان فعال چپ در تبعيد مطرح شد

لذا زنان چپ فمينيست و .  و موضوعيت خود را از دست داده است
رفته اند "  زنان طبقه کارگر"سازمان های چپ سنتی دگر بار به سراغ 

 .و خواست جدايی تشکيالتی زنان و مردان کارگر را مطرح می کنند
 

چپ ايران بدنبال انقالب در قبال مسئله زن چه ديدگاه :  کمونيست ماهانه
و سياستی را دنبال ميکند؟ چرا عده ای از همين چپ امروز جريانات 
چپ را متهم ميکنند که نقشی در دفاع از حقوق زن نداشته است و حتی 
به روی کار آوردن جمهوری اسالمی کمک کرده است؟ نظر شما 

 چيست؟
 

. در پاسخ به سوال اول تا حدودی به اين مساله پرداخته شد:  آذر ماجدی
چپ ايران عمدتا پوپوليست و تحت حاکميت اخالقيات و افکار شرق زده 

گروه خون اين چپ به علی شريعتی و جالل آل احمد .  قرار داشت
از نظر اخالقی .  نزديکتر بود تا به مارکس، انگلس، کولونتای و آرماند

فاطمه، "کتاب مبتذل .  چپ پوپوليست با مجاهدين نزديکی بسيار داشت
. علی شريعتی جزء ليست کتابهای اين جريانات قرار داشت" فاطمه است

هر .  به آزادی زن بعنوان يک مقولهُ مبتذل امپرياليستی نگريسته می شد
گاه در مورد آزادی زن صحبت می شد، اين چپ خود را موظف می ديد 

از نظر فرهنگی اين چپ خود را با .  که با فساد اخالقی مرزبندی کند
ناسيوناليستی چپ بود نزديک   -مائوئيسم که عمدتا يک جنبش روستايی 

لباس پوشيدن و ظاهر دختران چپ خود شاهدی بر اين مدعا .  می ديد
بسياری از دختران چپ برای نزديکی با خلق روسری به سر می .  است

از همان ديد سنتی جامعه جايگاه "  متانت"و "  عفاف"مساله .  کردند
 .بااليی نزد اين جنبش چه زن و چه مرد داشت

 
اين چپ خواستهای سياسی، اجتماعی و مدنی زنان را بورژوايی 

ارزيابی می کرد و لذا نه تنها در دفاع از آنها نقشی ايفاء 

 به نقل از نشريه كمونيست ماهانه، 
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اما بايد توجه .  سازمانهای چپ علی العموم موضعی نگرفتند.زنان کند
داشت که سازمانهای زنان که جملگی وابسته به سازمانهای چپ موجود 

هر چند که .  بودند در تظاهرات وسيع خود انگيخته زنان شرکت کردند
عالوه بر تالش برای رهبری آن عمدتا نقش مبصر اين تحرکات را ايفاء 

 . می کردند
من در آن مقطع هم با يکی از اين سازمانهای زنان فعاليت می کردم و 

ا م ک مساله حجاب را محکوم .  هم با سازمان اتحاد مبارزان کمونيست
خوب .  اما اين سازمان در ابتدای شکل گيريش و کوچک بود.  کرد

بخاطر دارم که در جلسات سازمان زنان مهمترين مساله مورد بحث 
مبارزات ضد امپرياليستی، برخورد دوگانه به دولت و کار با زنان 

مساله حجاب برای فعالين اين سازمان که وابسته به يک .  زحمتکش بود
 .بودند از اهميت چندانی برخوردار نبود ٣سازمان پوپوليست خط 

 
مارس محدود نشد، يک هفته  ٨تظاهرات و اعتراض زنان به همان روز 

روحيه انقالبی و راديکالی .  هفته پر شور و هيجانی بود.  بطول انجاميد
متاسفانه سازمانهای زنان می کوشيدند .  بر تظاهرات حاکم بود

تحصن در دادگستری، جلسات .  راديکاليسم ضد دولتی آنرا تخفيف دهند
در زمين چمن دانشگاه تهران و باالخره يک جلسه از فعالين اصلی 
شرکت کننده در اين تحرکات در دفتری در خيابان تخت طاوس نقطه 
پايان اين دور از مبارزات ضد حجاب بود که به عقب نشينی دولت 

در جلسه در دفتر تعدادی وکيل در خيابان تخت طاوس، فضا .  انجاميد
عمدتا دست زنان حقوقدان بود که خط سياسی شان به جبهه ملی نزديک 

در همين ميتينگ عکس العمل من به سخنان يک زن سرشناس خط .  بود
. دفاع می کرد، فضا را برای مدتی منقلب کرد"  ملی"فدايی که از دولت 

در اين ميتينگ می شد تشخيص داد که مساله اصلی هيچيک از اين زنان 
خط سازمانی شان را در .  حقوق و آزاديهای فردی و مدنی زنان نبود

. زنان وکيل و حقوقدان نگران مشاغل خود بودند.  آنجا دنبال می کردند
حال اگر اين تيپ فعالين از سازمان های چپ طلبکار شوند، بايد گفت که 
هيچ احترامی به عقل و شعور خودشان نمی گذارند و زنان را همانگونه 
که فرهنگ حاکم کم عقل و فاقد استقالل رای می شناخت، ارزيابی می 

 .کنند
 

عمدتا اين ديدگاه در ميان چپ ديده ميشود که به مسئله : کمونيست ماهانه
و يا به .  زن بعنوان يک موضوع قائم بذات اجتماعی برخورد نميکند

اوال .  وجه طبقاتی حاکميت تاکيد بيشتری ميکند تا بر وجه اسالمی آن
ايراد اين نگرش تا به شناخت سرمايه داری و روبنای سياسی آن مربوط 
است چيست؟ و ثانيا بحث رايج چپ، مبنی بر وجود دو گرايش 

بورژوايی و پرولتری ميان زنان چه مبنائی دارد؟ 

نمی کرد، بلکه بعضا اين خواستها را محکوم و مدافعين آنرا به سخره 
که از طرف رژيم اسالمی باب شده بود و به "  طاغوتی"لقب .  می گرفت

فعالين زن مدافع حقوق زن، بطور نمونه فعالين عليه تحميل حجاب 
اما .  اطالق می کرد، با طرز نگرش و تفکر اين چپ قرابت داشت

عليرغم تمام اين محدوديت ها و عقب ماندگيها، چپ تنها جنبش سياسی 
دفاع مارکسيسم از برابری .  بود که از بخشی از مبارزات زنان دفاع کرد

زن و مرد آنچنان محکم و صريح است که جنبش چپ نمی توانست به 
در سطح شعار، چپ از برابری زن و .  مساله زن کامال بی تفاوت باشد

مرد دفاع می کرد، اما عمدتا اين دفاع را به زنان کارگر و زحمتکش 
ضمنا بايد توجه داشت که اکثريت قريب باتفاق فعالين .  محدود می نمود

تنها جمع زنان غير .  سازمانهای زنان وابسته به سازمانهای چپ بودند
چپ، زنان وابسته به جبهه ملی بود که در سطحی محدود ابراز وجود 

 . می کردند و با اولين حمالت حزب الهی به حاشيه رانده شدند
 

کسانی که چپ را متهم می کنند، ظاهرا زنان چپ را از سازمانهای چپ 
جدا می کنند، وگرنه فعالين اصلی دفاع از حقوق زن در آن مقطع زنان 

مارس در سال  ٨بطور نمونه سازماندهندگان مراسم متعدد .  چپ بودند
در دانشکده پلی تکنيک برگزار  ٥٩و کنفرانسی که در آبانماه  ٥٨و  ٥٧

از مقطع جنبش انقالبی تا .  شد و همچنين سخنرانان آن، زنان چپ بودند
که کشتار مخالفين و کمونيست ها در زندان ها آغاز شد  ٦٠خرداد 

سازمانهای زنان به اشکال مختلف ابراز وجود می کردند، نشريه و 
اطالعيه منتشر می کردند، جلسه تشکيل می دادند و درگير فعاليت هايی 

وسيع يا محدود، اين .  برای آگاه کردن و سازمان دادن زنان بودند
بنابراين .  سازمانها تنها بروز سازمانيافتهُ دفاع از حقوق زنان بودند

ادعايی که در سوال مطرح شده نه تنها دروغ بلکه يک موضع ارتجاعی 
اين ادعا بعضا از جانب جنبش ناسيوناليسم پرو غرب و بعضا .  است

توسط زنان فعال در تبعيد که پيش از اين خود از فعالين سازمانهای چپ 
 .بودند اعالم می شود

 
در کشمکش برسر حجاب اسالمی در دوره خمينی :  کمونيست ماهانه

چپ چه سياستی داشت؟ اين سياست تا چه حد توجه زنان را جلب ميکرد 
 و نقد شما به آن چه بود؟

 
اولين کشمکش بر سر حجاب دو هفته پس از قيام رخ داد، :  آذر ماجدی

در آن مقطع بخش عمده چپ نسبت به .  ٥٧اسفند  ١٧مارس يا  ٨در 
اين همان چپی بود که .  جريان اسالمی و شخص خمينی بسيار متوهم بود

حجاب "  داوطلبانه"فعالين زنش در تظاهرات تاسوعا، عاشورا و اربعين 
و خوب بخاطر دارم که تعدادی از آنها من و دو تن از . (بسر کرده بودند

دوستانم را که بی حجاب در تظاهرات شرکت کرده بوديم، نصيحت می 
مهمترين .)  کردند که برای وحدت خلق عليه نظام شاه حجاب بسر کنيم

" ضد امپرياليستی"مساله اين چپ پوپوليست يا طرفدار شوروی مبارزه 
خرده بورژوازی "خمينی نزد اين چپ بعنوان .  يا ضد آمريکايی بود

لذا حاضر نبود که بخش .  ارزيابی می شد"  مترقی ضد امپرياليست
يعنی آزادی مدنی و فردی "  غير عمده"مبارزه را قربانی بخش "  عمده"
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 نقد کمونيسم کارگری به اين ديدگاه چيست؟
 

چپ سنتی جنبش های اجتماعی را نمی بيند و جايگاهی :  آذر ماجدی
مبارزه طبقاتی نزد اين چپ فقط . برای آنها در مبارزه طبقاتی قائل نيست

بر سر "  صنفی"در صحن کارخانه اتفاق می افتد؛ باين ترتيب مبارزه 
دستمزد و شرايط کار مبارزه طبقاتی است؛ اما مبارزات اجتماعی و 
سياسی عمومی در جامعه بطور مثال بر سر مسائل ناسيوناليسم، مذهب، 

" بورژوايی"دموکراسی، آزاديهای مدنی، حقوق زنان و غيره مبارزاتی 
تلقی می شوند؛ اگر فرضا زنان کارگر برای خواستهای صنفی خويش 

البته در .  زنان ارزيابی می شود"  پرولتری"مبارزه کنند، اين مبارزه 
" خلق تحت ستم"عرصه مبارزات ناسيوناليستی اين چپ تخفيفی به نفع 

چپ سنتی از درک اهميت و جايگاه مبارزه برای فرضا .  قائل می شود
 .سکوالريسم، آزاديهای مدنی، سياسی در مبارزه طبقاتی عاجز است

 
در مقاطع مختلف در جوامع معين جنبش هايی برای برخی مطالبات 

اين جنبش "  جنسيت. "سياسی، اجتماعی و حتی فرهنگی شکل می گيرد
ها را پيشاپيش نمی توان تعيين کرد؛ در سير حرکت می توان جايگاه 

تا آنجا که به .  آنرا در مبارزه طبقاتی پرولتاريا برای رهايی تشخيص داد
بحث کنونی ما مربوط می شود، جنبش آزادی زن يک جنبش قائم بذات 

بسياری .  بورژوايی يا پرولتری خواندن آن غير مارکسيستی است.  است
حقوق خانواده، :  از مطالبات زنان، بمعنی اخص کلمه، فرا طبقاتی اند

يعنی .  آزادی های مدنی از جمله پوشش، سفر، تحصيل و قس عليهذا
اتفاقا بخاطر موقعيت غيرممتاز و .  شامل تمام زنان جامعه می شود

محروم زنان طبقه کارگر،برخی از اين مطالبات برای آنها از اهميت 
بيشتری برخوردارند، زيرا فقدان آنها محدوديت کمتر و تاثيرات منفی 

اجتماعيشان   -کمتری بر زنان طبقه بورژوا بعلت موقعيت اقتصادی
 .اعمال می کند

 
در ادبيات کمونيستی اواخر قرن نوزده و اوايل بيست اين دسته مطالبات 

نه باين خاطر که فعالين و اکتيويست های آن .  را بورژوايی می خواندند
منشاء غير پرولتری داشتند، بلکه از اينرو که اينها مطالباتی محسوب 
می شدند که منطقا با عروج سرمايه داری قابل دستيابی بودند، اين 

دموکراتيک خوانده می شدند؛ در تقابل با مطالباتی که   -مطالبات بورژوا
اما نه تنها در همان مقطع . فقط در يک جامعه سوسياليستی قابل تحقق اند

نيز دستيابی به اين مطالبات مستلزم مبارزه معينی بود؛ بلکه در دنيای 
خوانده می شد با "  دموکراتيک-بورژوا"معاصر ديگر آنچه مطالبات 

اکنون سرمايه داری تمام پهنه .  عروج سرمايه داری قابل تحقق نيست
جهان را گرفته است؛ ليکن بخش اعظم جهان تحت ديکتاتوری خشن و 

باين اعتبار بخش عمده اين .  اختناق و بی حقوقی کامل بسر می برد
دموکراتيک فقط و فقط در يک   -مطالبات يا حقوق باصطالح بورژوا 

 . جامعه سوسياليستی قابل تحقق اند
 

رهبران .  اين اشتباه مختص چپ پوپوليست يا سنتی در ايران نيست
جنبش کمونيستی بين المللی در انترناسيونال دوم و سوم نيز همين نگرش 

يک نمونه برجسته اين درک غير مارکسيستی، مکانيکی و .  را داشتند
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بعضا اکونوميستی در برخورد به جنبش حقوق زن را زتکين در جزوه 
که ابتدا بعنوان "  زنان پرولتر و انقالب سوسياليستی"ای با عنوان 

ارائه  ١٨٩٦سخنرانی در کنگره حزب سوسيال دموکرات آلمان در سال 
اما . و سپس به سند حزب سوسيال دموکرات آلمان بدل شد، نشان می دهد

اجتماعی وقت،   -اگر چنين نگرشی در آن مقطع، بخاطر شرايط سياسی 
ضربه بزرگی به مبارزه طبقاتی پرولتاريا نمی زد، اکنون ضربه مهمی 
به مبارزه پرولتری، سازماندهی انقالب کارگری و استراتژی قدرت 

يک تفاوت عمده کمونيسم .  گيری طبقه کارگر و حزب کمونيستی آنست
کارگری با چپ غير کارگری در همين شيوه برخورد و نگرش نهفته 

مهم اينست که اين جنبش ها و مکان آنرا تشخيص داد و کوشيد که .  است
يک وجه مهم ديگر .  در آن هژمونی پرولتری يا کمونيستی اعمال کرد

کمونيسم کارگری رابطه رفرم و انقالب است که درک صحيح آن در 
 .چگونگی برخورد به جنبش های اجتماعی منعکس می شود

 
حکومت سرمايه در "  وجه اسالمی"در رابطه با بخش ديگر سوال، 

کمونيستی که تشخيص ندهد در شرايط حاضر مهمترين عرصه .  ايران
مبارزه طبقاتی سرنگونی رژيم اسالمی و الجرم، زدن رژيم اسالمی در 
عرصه سياست و ايدئولوژی است، مارکسيسسم را بنظر من نفهميده 

لذا عالوه بر آنکه مساله نفس حجاب برای يک کمونيست مهم .  است
است، زيرا طرفدار آزادی و برابری است؛ بلکه از نظر جايگاه جنبش 
عليه حجاب و آپارتايد جنسی در مبارزه طبقاتی، بعنوان عرصه های 
مهم اين مبارزه، اين جنبش در استراتژی کمونيستی در ايران نقش مهمی 

مبارزه عليه "  کارگر محوری"کسانی که از زور باصطالح .  دارد
حجاب و آپارتايد جنسی را بورژوايی ارزيابی می کنند و به آن بی توجه 

اينها نه کمونيست بلکه اکونوميست و .  اند، مارکسيسم را درک نکرده اند
 .رفرميست اند

 
تشکل "سياست کمونيسم کارگری در قبال بحث :  کمونيست ماهانه

چيست؟ آيا اگر زنان کارگر مستقال خودشان "  مستقل زنان کارگر
 متشکل شوند، بر درجه ای از تفرقه در جنبش کارگری فائق می آيند؟

 
بطور عام سياست تشکالت مستقل زنان کارگر يک سياست :  آذر ماجدی

می گويم بطور عام، باين .  اشتباه و غير پرولتری است
خاطر که ممکن است در يک شرايط ويژه چنين تشکلی 
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تقسيم بندی طبقه کارگر به عناصر مختلف بر .  ضروری يا مطلوب باشد
مبنای جنسيت، مليت، زبان و قس عليهذا يک سياست غيرکارگری و 

اين عمل نه تنها تفرقه در صفوف طبقه را کاهش نمی .  ارتجاعی است
بخصوص در جامعه ای که تحت اسالم قرار .  دهد، بلکه تعميق می کند

دارد معنايی بجزء تعميم آپارتايد جنسی اسالمی تحميل شده نخواهد 
 .داشت

 
اين سياست را برخی گرايشات فمينيست از اين زاويه که مردان زنان را 

بهتر می توانند از خود "  زنانه"سرکوب می کنند و زنان در سازمانهای 
دفاع کنند و پوپوليسم با دنباله روی از گرايشات خود بخودی يا از زاويه 

چنين سياستی نه بنفع منافع طبقه کارگر است .  پراگماتيستی تبليغ می کنند
کمونيسم کارگری بايد قاطعانه عليه اين سياست و .  و نه بنفع حقوق زنان

کارگران بايد در تشکالت توده ای .  رواج آن درون طبقه کارگر بايستد
کمونيسم کارگری تشکيل مجامع عمومی و شورا را .  خود متشکل شوند

همه کارگران .  بعنوان بهترين تشکل توده ای طبقه کارگر تبليغ می کند
. بايد در مجامع عمومی شرکت کنند و در تصميم گيری سهم ايفاء نمايند

اين تنها راه تامين منافع کوتاه مدت و دراز مدت کارگران است و تا آنجا 
که به حقوق زنان کارگر بعنوان زن بر می گردد، مبارزه در اتحاد با 
مردان و تالش برای ايفای نقش برابر در تشکالت توده ای می تواند 

زنان قرار نيست موقعيت برابر .  موقعيت زنان را در جامعه متحول کند
خود را در ميان زنان کسب کنند، بلکه در عرصه های مختلف اجتماعی 

 . زنان بايد به برابری با مردان برسند
 

در مورد کار خانگی چه فکر ميکنيد؟ ميان چپ اين :  کمونيست ماهانه
ديدگاه رايج است که کار خانگی بايد دستمزد داشته باشد و گوشه ای از 

 کمونيسم کارگری چه نقدی به اين ديدگاه دارد؟. پروسه استثمار است
 

مباحث بسياری درباره کار خانگی و نقش آن در ستمکشی :  آذر ماجدی
در ميان رهبران و فعالين کمونيست روسيه و آلمان .  زن درگرفته است
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در اواخر قرن نوزده و اوايل بيست کار خانگی بعنوان يکی از موانع 
در پاسخ به اين .  اصلی پيشروی زنان و برابری آنها ارزيابی شده است

مساله امر اجتماعی شدن کار خانگی و نگهداری و پرورش کودکان 
منشاء خانواده، انگلس اين مساله را در کتاب .  طرح شده و تبليغ می شده

مطرح کرد و عقيده داشت که بدون آن مالکيت خصوصی و دولت 
لنين هم بر اين مساله تاکيد بسيار .  رهايی زنان امکانپذير نخواهد بود

در چند سال اوليه پس از انقالب اکتبر بيشترين تاکيد لنين بر .  داشت
چهره .  اجتماعی کردن کار خانگی و نگهداری و پرورش کودکان بود

کولونتای تا .  های ديگر از جمله کولونتای نيز بر اين مساله تاکيد داشتند
را تبليغ می "  جدايی آشپزخانه از ازدواج"آنجا پيش می رفت که شعار 

 .  کرد و بنظرش اهميت اين مطالبه در سطح جدايی دين از دولت بود
 

ميالدی برخی از تئوريسين های فمينيست متعلق به گرايش  ٧٠در دهه 
" بحث کار خانگی"مارکسيست فمينيست بحثی را مطرح کردند که به 

اينها اعالم کردند که کار خانگی زنان بخشی از پروسه .  معروف شد
توليد ارزش اضافه است زيرا کار خانگی زنان بازتوليد نيروی کار 

اعالم می .  است، چه باز توليد روزمره نيروی کار و چه باز توليد نسلی
کردند که اين بحث را بر مبنای بحث مارکس در کاپيتال، بخش باز توليد 

از آنجا که در اين بخش مارکس گفته است .  نيروی کار استنتاج می کنند
که بورژوازی باز توليد نيروی کار را بعهده خود کارگر می گذارد و 
يکی از فاکتورهای تعيين دستمزد کارگر هزينه باز توليد نيروی کار 

باينصورت اين تئوريسين های فمينيست کار خانگی را بعنوان .  است
برخی از آنها کار خانگی را .  بخشی از پروسه توليد تعريف می کردند

بعنوان کار مولد ارزيابی می کردند، زيرا معتقد بودند که کار خانگی 
 .ارزش اضافه توليد می کند

 
مارکس در کاپيتال .  اين بحث از نظر تئوری مارکسيستی بی پايه است

زمانيکه از توليد ارزش اضافه صحبت می کند درباره پروسه اجتماعی 
توليد حرف می زند، نه هر عملی که در جامعه انجام می گيرد و ممکن 

لذا در عين حالی که کار خانگی مهم .  است بر پروسه توليد تاثير بگذارد
است و تقسيم کار درون خانواده در موقعيت زن در جامعه تاثير می 

کار خانگی بخشی از پروسه توليد ارزش اضافه : "گذارد، تئوری فوق
نتايج عملی اين .  ، بحثی است کامال اشتباه و غير مارکسيستی"است

تئوری اشتباه غير مارکسيستی تاکتيک های نادرست و حتی ارتجاعی 
 . *است؛ تعيين دستمزد برای کار خانگی مظهر چنين تاکتيک هايی است
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جهان بدون فراخوان 
 سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،  » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 منصور حكمت



اينجا .  مسئله زن در ايران با ديگر کشورهای سرمايه داری تفاوت دارد
فقط تبعيض براساس جنسيت نيست که عمل ميکند بلکه يک نظام آپارتايد 

لذا مبارزه برای برابری و رفع تبعيض بالواسطه .  جنسی حاکم است
تقابلی با نظام حاکم، با اسالم و قوانين اسالمی بعنوان پرچم ايدئولوژيک 
آن، با حجاب اسالمی بعنوان سمبل فرودستی زن، و صد البته با نقد 
. ريشه های نابرابری زن و مرد در جامعه سرمايه داری گره ميخورد

ً اينکه کشمکش حکومت اسالمی با زنان و مقاومت و مبارزه  مضافا
زنان و مردان آزاديخواه با حکومت از روز اول بقدرت رسيدن رژيم 

جنبش آزادی زن يکی از سنگرهای ثابت .  اسالمی در جريان بوده است
نبرد عليه حکومت اسالمی بوده است و مسئله زن بعنوان بارومتر و 

به اين اعتبار اين جنبش .  شاخصی برای سياست ايران عمل کرده است
از خرده انتقادهای درون خانوادگی و .  مدعيان مختلفی داشته است

، از "رفع تناقض اسالم و حقوق زن"اسالمی تا تالش برای اثبات 
اصالح طلبی اسالمی تا آويزان شدن به کنوانسيون حقوق زن سازمان 

آنچه که روشن است و خود رژيم .  ملل، در اين سالها آمده و رفته است
اسالمی نيز قبول کرده است، اينست که هر سال نسبت به سال قبل 

يعنی عليرغم انواع .  حکومت در مقابل تعرض زنان عقب رفته است
اقدامات سرکوبگرانه، گسيل ارتش ضد زن به خيابانها، اسيد پاشی و 

های گسترده، باز  تعدی فيزيکی به زنان، تهديد و جريمه و دستگيری
 . حکومت عقب رفته و زنان سنگرهای جديدی را فتح کردند

 
جامعه ايران عموماً و زنان خصوصاً سلطه قوانين اسالمی و تبعيض را 

برابری و رفع .  نمی پذيرند و به کمتر از برابری زن و مرد قانع نيستند
. تبعيض، اين افقی است که امروز بر جنبش آزادی زن حاکم است

حضور جسورانه زنان در قلمروهای مختلف و در جلوی صف مبارزات 
ای، راديکاليسم و تقابل بی تخفيف با آپارتايد و جداسازی جنسيتی،  توده

ايستادگی در مقابل نيروی سرکوب و اوباش ضد زن، از توقع و تفکر 
جامعه و زنان نسبت به خود در مقابل قوانين عقب مانده و حاکميت ضد 

زن در ايران از منظر قوانين در عهد عتيق مانده .  زن سخن ميگويد
ً بيحقوق است، اما در تفکر و منش و فرهنگ و مناسبات  است و تماما
اجتماعی و مبارزه برای برابری از بسياری از کشورهای پيشرفته 

افق آزادی زن در ايران بيش از پيش با جنبش رهائيبخش .  جلوتر است
کارگری و سوسياليستی پيوند خورده است و بعنوان يک رکن جنبش 

 . سوسياليستی برای رفع تبعيض و استيفای برابری عمل ميکند
       

 جنبشهای اجتماعی و مسئله زن 
حضور گسترده زنان در قلمروهای مختلف و تحميل خود به حکومت، 

. های سياست سراسری بدل کرده است مسئله زن را به يکی از شاخص
بعبارت ديگر قدرت اين جنبش اجتماعی باعث ميشود که از چپ تا 

يعنی .  ای داشته باشد راست اپوزيسيون برای مسئله زن طرح و برنامه
نميتوان در ايران کار و مبارزه سياسی کرد و مثال در قبال مذهب و 

در عين حال در جنبش حقوق .  اين عملی نيست.  مسئله زن بی تفاوت بود
. زن مانند ديگر جنبشهای توده ای گرايشات و خطوط مختلفی وجود دارد

تا به نيروهای اردوی راست جامعه برميگردد، نهايتا و در بهترين حالت 
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افق برابری حقوقی را در برنامه خود 
اند اما همزمان جا را برای بازتوليد  گنجانده

مردساالری و مذهب و نابرابری اجتماعی 
راست مذهبی .  و اقتصادی باز گذاشته اند

در ايران جائی ميان جنبش حقوق زن پيدا 
نميکند و کالً بی ربط به روند اوضاع 

سرنگونی حکومت اسالمی جائی .  است
برای ابراز وجود راست مذهبی باقی نمی 

اما راست سکوالر و پرو غرب با طرح برابری حقوقی و حقوق .  گذارد
بشر و کنوانسيون حقوق زن سازمان ملل، تالش دارد حقوق زن را با 
مقتضيات و نيازهای بازار وفق دهد و چهارچوبهای فرهنگی شرقی را 

 . در خدمت نابرابری زن و مرد بازتوليد کند
 

مبارزه با تبعيض و نابرابری برای جنبش کمونيسم کارگری و 
جنبش .  راديکاليسم سوسياليستی طبقه کارگر امری قائم بذات است

سوسياليستی نقد به تبعيض و نابرابری را از حيطه قوانين اسالمی و 
بحث برابری حقوقی فراتر می برد و چرائی تداوم ستم براساس جنسيت 

ترديدى نيست که ستم بر .  را در سرمايه داری امروز توضيح ميدهد
زنان با تاريخ مکتوب بشر عجين بوده و با سرمايه داری شروع نمی 

اما اين تاريخ عتيق هرچه بوده و هر سنت کثيفى براى ما به ارث .  شود
. گذاشته است، امروز قرنهاست که در دنياى سرمايه دارى زندگى ميکنيم

ميدانيم که سنتهاى بسيار جان سخت تر و هرچه که سد راه گسترش 
لذا دليل تداوم ستم بر . بازار و سود سرمايه بوده است کنار زده شده است

اگر . اساس جنسيت را بايد در نيازهای سرمايه داری امروز جستجو کرد
هنوز و عليرغم مبارزات جنبشهاى پيشرو، ستم بر زن و نابرابرى زن و 
مرد يک واقعيت زشت دنيای امروز است؛ بايد منفعتى روشن در نظام 

 .  اجتماعی امروز يعنی سرمايه دارى داشته باشد -اقتصادی 
 

از کار .  واقعيت اينست که ستمکشی زن يک رکن انباشت سرمايه است
فرسوده کننده خانه داری تا تر و خشک کردن کارگر خسته اى که بايد 
فردا سر کار برگردد، از توليد نسل جديد کارگر براى بازار و تربيت در 
مکانيسم خانواده بعنوان يک واحد اقتصادى مهم جامعه موجود، بخشاً 

ً هزينه اى است که بايد سرمايه براى .  جزو مخارج سرمايه است بخشا
نظام سرمايه .  گرداندن چرخ توليد و بازتوليد نيروى کار پرداخت کند

داری به تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد تا ايجاد شکاف در ميان 
طبقه کارگر، از تقسيم طبقه به بخشهای محروم و محرومتر تا اشاعه 
عقايد کهنه پرستانه و ارتجاعی به عنوان يک عامل مهم اقتصادى و 

قانون "و "  انجيل"سود .  سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد
همين ضرورت بازتوليد و بقاى تبعيض و .  سرمايه است"  اساسى

. نابرابرى و نگرش ضد زن و خشونت عليه زنان را توضيح ميدهد
برخالف ديدگاههای سطحی رايج فمينيستی و رفرميستی، زن ستيزى 
ً فرهنگى و اخالقى واپسگرا نيست، بلکه مسئله ای  مسئله اى صرفا

زن ستيزی به منافع سلسله مراتب نابرابرى .  اقتصادى و اجتماعى است
در جامعه در تمام سطوح خدمت ميکند و دقيقا به همين اعتبار افکار و 
آرا و نگرش ضد زن ضرورى اند و توسط دستگاه مذهب و ايدئولوژى 

 . متحجر بازار بازتوليد ميشوند
 

برای جنبش ما مبارزه براى بهبود و تغيير قوانين به نفع زنان فوری و 
ما کمونيستها و فعالين جنبش آزادی زن در صف اول هر .  حياتی است

. مبارزه برای بهبود قانونی حقوق و حرمت زنان هستيم

 راه حل سوسياليستى مسئله زن 
 

 سياوش دانشور

 

  ١١صفحه   



در عين حال بين هر تغيير و اصالحى به نفع زنان رابطه روشنى با نفى 
اساس اين .  ريشه ستم بر زن در جامعه طبقاتى امروز برقرار ميکنيم

نظام بر تبعيض و نابرابرى و بهره کشى فرد از فرد مبتنى است و ستم 
بر زن در جامعه و در خانواده يک رکن نظام استثمارگر سرمايه دارى 

 .  برای آزادى و رهائی کامل زنان بايد ريشه اين نظام را زد. است
 

 !متشکل شويم
امروز در تقابل جامعه با جمهوری اسالمی يک آگاهی اجتماعی وسيع 

زنان .  شکل گرفته است و يک توقع از خود و آينده در جامعه موج ميزند
از بازيگران مهم سياست در جامعه هستند و نسل جديد و انقالبی بويژه 

اين .  هيچ بدهی ای به حکومتی ها و جريانات دست راستی ندارد
جسارت انقالبی و نقش رهبری زنان که طی اين سالها و در خيزشهای 

اين جنبش بايد .  توده ای شاهد بوده ايم، يک سرمايه عظيم سياسی است
در اشکال حزبی و توده ای متشکل شود و بعنوان يک نيروی اجتماعی 

به نظر من .  هر جريان سياسی را برای اهداف خود زير فشار بگذارد
رابطه اين جنبش راديکال و برابری طلب با هر جريانی که مدعی حقوق 
و آزادی زن است بايد بر اساس رابطه آن جريان با خواسته ها و افق اين 

شما نمی توانيد برای الغای آپارتايد مبارزه کنيد و .  جنبش تنظيم شود
همزمان با جرياناتی که اسالم هنوز جائی در تفکر و سياست شان دارد 

شما نميتوانيد عليه تبعيض و نابرابری .  همسوئی و همکاری داشته باشيد
باشيد و همزمان با نيروهائی که خواهان بازتوليد و َمّرَمت تبعيض و 

شما نميتوانيد از حقوق جهانشمول .  نابرابری هستند دست همکاری بدهيد
و انسان محور و برابر و سوسياليستی حرف بزنيد اما در مقابل هويتهای 
کاذب قومی و ملی و عشيره ای و تبديل نيروی زنان و کارگران به زير 

شتر سواری .  مجموعه جريانات ارتجاعی سکوت کنيد يا انتقادی نباشيد
 . دوال دوال نمی شود

 
جنبش آزادی زن در ايران اين پتانسيل را دارد که قالب قديمی سياست 

جنبش ازادی زن اين .  بورژوائی و مردساالر را عمالً منسوخ کند
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پتانسيل را دارد که الگوئی برای آزادی زن و رهائی از مذهب در منطقه 
اين جنبش بعنوان يک رکن مبارزه سوسياليستی برای آزادی و .  باشد

رهائی جامعه ميتواند و بايد افقهای محدود و قالبهای سنتی را بشکند و 
نبايد به هيچ نوع .  توقع اجتماعی راديکالی را به سياست ايران تحميل کند

سازشی تن داد، نبايد به هيچ مالحظه مذهبی و ملی و ميهنی وقعی 
گذاشت، هرچه که با برابری و آزادی و رفع تبعيض در تناقض است، 

جنبش آزادی زن و کمونيسم ايران .  عليه زنان و عليه آزادی جامعه است
ميتواند کاری کند که آزادی زن به يک معيار واقعی و يک تعريف 

اين امر تا حدودی محقق شده است اما .  آزاديخواهی در جامعه بدل شود
برای تحقق کامل آن بايد از افقهای محدود و راست و رفرميستی که 
نابرابری را بازتوليد ميکنند، فراتر رفت و ريشه تبعيض و نابرابری در 
جامعه را که در خانواده و قانون و مناسبات اجتماعی و رابطه زن و 

 .مرد منعکس ميشود، خشکاند
 

برای کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی در تضاد 
اين آزادی و برابری کامل در قلمرو سياست . با تداوم سرمايه داری است

و اقتصاد و اجتماع، در گرو پيروزی راه حل سوسياليستی مسئله زن 
 . است
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 ...راه حل سوسياليستى مسئله زن  
 



 

!زندانيان سياسى را آزاد كنيد  

!دستگير شدگان كردستان و بلوچستان آزاد بايد گردند  

قراردادی بين کارگر و کارفرما بسته .  چرا بايد کارگران مبارزه کنند"
فرض کنيد کارفرما بد است و حقوق را نمی دهد، خب .  می شود

 ."شرکت ديگر، شهر ديگر. کارگران ترک کار کنند
 

وقتی مرتضی صادقی پژوهشگر نوکر سرمايه دار اين اظهارنظر 
سفيهانه را در يک برنامه اليو مطرح کرد به ذهن احدی خطور نمی 
. کرد که آن قابليت تبديل شدن به دستورالعمل و بخش نامه را داشته باشد

حتی رضا رخشان مزدور اجاره ای نيز که يک پای ديگر اين اليو بود 
به سادگی و سفيهانه بودن اين خزعبالت خنديد و گفت مسئله برای 

 .کارگران به اين سادگی هم نيست
 

اما معاون حقوقی رياست جمهوری طی نامه ای به سازمان تامين 
اجتماعی نشان داد که شعورش از اقتصاد و مناسبات توليد به اندازه 

اينها خيال کرده اند تضادهای .  همان پژوهشگران شياد حکومتی است
عينی طبقاتی و کشمکش های اجتماعی را می شود با پند و اندرز يا 

جناب معاون به سازمان تامين اجتماعی !  ابالغيه و بخشنامه محو کرد
امر کرده اند نرم افزار مربوط به محاسبات ساالنه افزايش سطوح 

فرموده اند که اگر قراردادهای کار در .  مختلف دستمزد را اصالح کنند
تمديد شود الجرم افزايش دستمزدی هم در کار "  توافقی"ابتدای هر سال 

 !نخواهد بود؛ به همين سادگی و صد البته زهی خيال باطل
 

چنان بی ربط به واقعيت و آش چنان شور است که "  مزد توافقی"مقوله 
فرامرز توفيقی .  کليد مخالفت با آن ابتدا از درون خود نظام زده شد

رئيس کميته دستمزد شورای اسالمی کار به جای دفاع از کارگران 
اين :  مسئله را از زاويه مديران تامين اجتماعی نگريسته و گفته است

کند،  بخشنامه نه تنها ضررهای بسياری را متوجه کارگران قراردادی می
کوبد چراکه  بلکه آخرين ميخ را بر تابوت سازمان تامين اجتماعی می

آزاد گذاشتن دست کارفرمايان برای پرداخت مزد توافقی، يعنی کاستی 
 .های سازمان گرفتن هرچه بيشتر ورودی

 
اما قمپز در کردن های اسماعيلی نايب ربيس کميسيون اجتماعی مجلس 

هر جا حقی پايمال "ايشان هشدار دادند که .  در اين خصوص جالب است
البد برای همين است که هيچ کجا ".  شود نمايندگان مجلس ورود می کنند

ايشان در خصوص افزايش دستمزد !  شاهد پايمال شدن حقی نيستيم
قانون کار، حقوق، دستمزد، مزايا و عيدی  ۴١طبق ماده "فرمودند 

و ".  کارگران بايد بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه گردد
البته نرخ تورمی که خودشان با توجه به نيازهای آقازاده شان اعالم می 

 . وقاحت مرز نمی شناسد. کنند
 

اگر حداقل های زندگی کارگران مهيا نشود : جناب نايب رييس افزوده اند
و من می افزايم حيف که جايز ".  مجلس قاطعانه برخورد خواهد کرد

کردن های   نيست در يک نشريه کمونيستی و کارگری به اين منم منم
توخالی، پاسخ در خور شخصيت نمايندگان دروغگوی طويله اسالمی 

 . داد
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بخوان مامور   -علی خدايی نماينده کارگران
در شورايعالی نيز گفته   -امنيتی کارفرمايان

"است اگر .  نشينند کارگران ساکت نمی: 
هرچه زودتر نامه باطل نشود، بايد در 
انتظار واکنش جدی کارگران باشند؛ قرار 

خواهند اصول روابط  نيست هرجور که می
کار را زير پا بگذارند و هيچ اعتراضی هم 

و اما اين واکنش جدی ".  در کار نباشد
"فرموده اند!!  عبارت از چيست؛ شکايت به ديوان عدالت اداری اين : 

نامه وجاهت قانونی ندارد چون مرجع تمام تصميمات مزدی شورای 
 ". عالی کار است

 
در واقع هر کدام سنگ خودشان را به .  تمام اينها ياوه گويی محض است

راست اين .  سينه می زنند و برای تحکيم موقعيت خويش تقال می کنند
است توافق ميان کارگر و کارفرما همانقدر معنا دارد که ميان بازجو و 

يک نمونه از اين توافق و تفاهم را مردم هنگام نمايش تلويزيونی . زندانی
تازه آن، هنوز با رابطه .  خبرنگار با روح هللا زم مشاهده کردند  -بازجو

کارگر در .  نابرابر و ظالمانه کارگر و کارفرما فرسنگ ها فاصله داشت
نمی شود .  واقع آزاد نيست همانا چون کارگر است يعنی فاقد ابزار توليد

معيشت کسی را گرو بگيريد و ادعای معامله برابر و آزاد با او داشته 
مزد "ای داريم و نه "  رابطه عادالنه"خالصه کالم اينکه ما نه .  باشيد

حد و حدود مزد و سود را توازن قوای دو طبقه ذينفع و در . ای" عادالنه
 . حال جدال تعيين می کند

  
وانگهی مطابق با قوانين همين توليد بورژوايی، همواره اين فروشنده 

نمايندگان دولت و کارفرما . کاالست که قيمت را تعيين می کند نه خريدار
مگر کارگران در تعيين .  هيچ حقی در تعيين دستمزد کارگران ندارند

بهای نهايی محصوالت دخالت می کنند که دولت و کارفرمايان برای 
تعيين نرخ نيروی کار برای خودشان چنين حقی قائل می شوند؟ چگونه 
است به گفته زنگنه وزير نفت، قيمت تمام اجناس را خدا تعيين می کند 
اما به نيروی کار که می رسد بر اساس قانون سه جانبه گرايی عمل می 

 شود؟
 

صريح و شفاف بگوييم؛ مزد توافقی اسم رمز جنايت عليه مزدبگيران 
تشکل مستقل کارگران    .هفت تپه نمونه آشکار چنين جنايتی است.  است

را درهم شکسته اند اما زالو، با پشتيبانی دستگاه قضايی و سرکوب، 
در چنين حالتی حرف از .  شهر و استان و کل کشور را همراه خود دارد

کارگران به .  توافق کارگر و کارفرما نه يک شوخی که عين جنايت است
مزدوران .  چنين اراجيفی با اعالم دستمزد دوازده ميليونی پاسخ دادند

اجاره ای در شورای عالی کار پای هر بيانيه ای امضا بگذارند يا نه، 
 .تشکالت مستقل کارگری پشيزی برای آن ارزش قايل نيستند
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 مزد توافقى عين جنايت است 
 

 جاويد حكيمى 

 



تعيين حداقل "سرمايه داران به نام پروسه "  شورايعالی کار"سناريوی 
در طول عمر ننگين جمهوری اسالمی، نه پروسه ای "  دستمزد ساالنه

کاهش بلکه تالشی برای برای افزايش دستمزد کارگران و مزدبگيران 
دستمزدهای اسمی ظاهرا هر سال درجه ای . مستمر دستمزدها بوده است

افزايش داشته است اما سقوط ارزش لایر و تورم لجام گسيخته، دستمزد 
. واقعی و قدرت خريد کارگران و مزدبگيران را مرتبا کاهش داده است

مضافا اينکه هيچوقت کارگران و نمايندگان واقعی شان بدليل ممنوعيت 
و فقدان تشکلهای مستقل کارگری در پروسه تعيين حداقل دستمزد 

نهاد موسوم به شورای عالی کار، متشکل از دولت و .  حضور نداشتند
کارفرما است و حضور فرمايشی نمايندگان سازمانهای دست ساز 

بيانگر حضور "  سه جانبه گرائی"حکومتی و ضد کارگری تحت عنوان 
حتی اگر نمايندگان .  کارگران در پروسه تعيين دستمزد نبوده و نيست

واقعی کارگران در اين نهاد حضور داشتند، دولت و کارفرما دو رای در 
لذا طبقه کارگر و بخش پيشرو جنبش کارگری .  مقابل يک رای دارند

کارفرمائی   -همواره اين پروسه را محکوم و تصميمات اين مرجع دولتی
کارگران آگاه همواره اعالم کردند که تنها .  را برسميت نشناخته است

مرجع صاحب صالحيت تعيين دستمزد، نمايندگان مستقيم و منتخب 
کارگران هستند و حداقل دستمزد ساالنه بايد تامين کننده لوازم زندگی و 
جوابگوی نيازهای خانواده کارگری براساس استانداردها و امکانات 

براين اساس کارگران به حق و با انزجار هر ساله .  دنيای امروز باشد
را قاطعانه مردود "  شورايعالی کار"حداقل دستمزد تعيين شده توسط 

 . اعالم کرده اند
 

در تداوم تحميل فقر مستمر به طبقه کارگر، امسال کارفرمايان و دولت 
دستمزد منطقه "از طرح بحث تعيين .  تهاجم جديدی را سازمان داده اند

، "مزد توافقی"و "  تعيين پايه دستمزد براساس مجرد و متاهل"تا "  ای
مورد "  مزد توافقی"هدف .  همه تالشهائی برای کاهش دستمزدها است

نظر دولت روحانی، نپرداختن همان باصطالح اضافه دستمزد اسمی 
اين .  مصوب شورايعالی کار و موقت کردن بيشتر قراردادهای کار است

حربه های شناخته شده و رسوای سرمايه داران شورايعالی کار و 
مانورهای پوچ نمايندگان شوراهای اسالمی و خانه کارگر، با انزجار و 

واقعيت اينست پيشروان .  اعتراض بحق کارگران روبرو شده است
جنبش کارگری نه فقط تصميمات شورای عالی کار را برسميت نمی 
شناسند بلکه راسا با محاسبه نيازهای واقعی خانواده کارگری در شرايط 
حاضر، ميزان حداقل دستمزد جوابگوی نيازهای امروز را اعالم کرده 

از جمله کارگران نفت حداقل دستمزد را دوازه ميليون تومان اعالم .  اند
اين نرخ .  و تاکيد کردند هيچ کارگری نبايد کمتر از ده ميليون مزد بگيرد

. دستمزد در جنبش کارگری و در جامعه با استقبال روبرو شده است
نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان و بازنشستگان نيز طی بيانيه 

 . ای همين سطح دستمزد را اعالم کرده اند
 

به اين ترتيب کارگران نه فقط پيشاپيش به تصميم ضد کارگری نهاد 
دست رد زدند، بلکه با طرح "  شورايعالی کار"کارفرمائی   -دولتی 

آلترناتيو خود برای افزايش دستمزد، به يک مبارزه واقعی برای افزايش 

 ٥٨٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

دستمزدها فراخوان دادند و قطب نمای روشنی برای تامين يک زندگی 
 .شايسته انسان و پيگيری مبارزه هدفمند تا تحقق آن را ترسيم کردند

 
پيوستگی مبارزه عليه دستمزد زير خط فقر با تامين معيشت و سالمت 

 !و واکسيناسيون برای همگان
 

امسال همزمان با مساله تعيين حداقل دستمزد و پيامدهای دهشتناک 
پاندمی کرونا، سوال تامين معيشت و سالمت و واکسيناسيون مسئله 

خواست تامين معيشت و سالمت و واکسن .  اکثريت عظيم جامعه است
رايگان و همگانی با استاندارهای معتبر جهانی، در اعتراضات بخشهای 
مختلف طبقه کارگر از جمله در تجمعات سراسری هفتم و بيست و ششم 

در شرايط ويژه امروز، .  بهمن بازنشستگان با جديت مطرح شده است
مبارزه عليه دستمزد زير خط فقر با مبارزه برای تامين معيشت و 

توقع اينست جنبش .  سالمت و واکسن رايگان و همگانی درهم تنيده است
کارگری و رهبران و فعالين راديکال آن پرچم حرکت سازمانيافته، 

با .  گسترده و سراسری حول اين خواسته های عاجل را به دست بگيرند
به ميدان کشيدن پتانسيل بالقوه و عظيم جنبش سراسری ميتوان عقب 

هر نوع بهبود جدی .  نشينی اساسی به دولت سرمايه اسالمی تحميل کرد
در زندگی طبقه کارگر و ايجاد اتحادی سراسری و همگامی درگرو 
بدست گرفتن اين حلقه های اساسی و سازماندهی جنبشی عظيم عليه فقر 

 .  و فالکت و گرانی و بيکاری و بيماری است
 

حکمتيست، کارگران را به اعتراض   -حزب کمونيست کارگری ايران 
گسترده و سراسری و مبتکرانه منطبق با شرايط مبارزاتی امسال عليه 
دستمزد زير خط فقر، برای تامين لوازم زندگی و معيشت، برای تامين 
سالمت و دسترسی رايگان به خدمات پزشکی و دارو و درمان، برای 

. واکسن رايگان و استاندارد برای کليه ساکنين ايران فراميخواند
اعتصابات و مبارزات کارگری مستمر کنونی و تجمعات اخير سراسری 
بازنشستگان، پتانسيل اين خواستهای برحق و پايه ای و گسترش مبارزه 

ترديدی نيست برای تامين پيشروی و پيروزی .  حول آنرا را نشان ميدهد
اين جنبش، بايد سازمانها و تشکلهای توده ای چنين مبارزه ای را 

ما کارگران را به برپائی مجامع عمومی و شوراها در .  گسترش دهيم
هرجا و همه جا صدايمان را يکی کنيم، .  مراکز کار فراميخوانيم

خواستهای واحد خود را اعالم و به جنبش واحد و سراسری برای تحقق 
بازنشستگان، بيکاران، معلمان، پرستاران، کارگران مراکز .  آن بپيونديم

توليدی و خدماتی، کليه مزدبگيران می توانند و بايد مانند تنی واحد حول 
همگامی موثر رهبران و فعالين جنبش .  اين خواستها بميدان بياند

کارگری و ديگر جنبشهای اعتراضی راديکال در اين تالش اهميت 
 .    حياتی دارد

 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢١فوريه  ١٩ - ١٣٩٩اول اسفند 
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 تامين دستمزد و معيشت شايسته زندگى در گرو اتحاد مبارزاتى كارگران است



انسان رقيب انسان نيست چه .  کشتن انسان هميشه مشمئز کننده است
جامعه اگرچه طبقاتی و آکنده از .  رسد به اينکه قاتل همنوع خود باشد

تبعيض و نابرابری است، با اين همه بشريت از عصر برده داری تا 
اکنون انسان به .  حاکميت سرمايه راهی طوالنی را طی کرده است

چنان درجه ای از اعتالی فرهنگی رسيده که آزار حيوان و قطع 
به رغم اين تعالی معنوی، اما مناسبات .  درخت را نيز تحمل نمی کند

اوج تجلی .  توليدی همچنان بر مدار استثمار انسان از انسان می چرخد
اين نظم ضد انسانی، جايی است که آدمها را مطابق با طرح و 
تشريفاتی خاص، به نام تمدن و قانون و با خونسردی کامل اعدام می 

اين ديگر تمسخر مدنيت و تحقير انسانيت است و حکومت اسالمی . کنند
دژخيمان داعشی با هر اعدامی انگار نيشتر به قلب تمام .  سردمدار آن

پس از چهل و دو سال برپايی چوبه های دار، حاال . جامعه فرو می کنند
ديگر حکومت شهامت حلق آويز کردن کسی را ندارد مگر با فريب و 

همان ها که روزگاری توصيه به اعدام علنی مخالفين .  خدعه و نيرنگ
در نمازهای جمعه می کردند حاال مخفيانه و با خدعه و نيرنگ آدم می 

 . علنی يا مخفی اما خونخواران همچنان خون می ريزند. کشند
 

هفته گذشته به جاسم حيدری و سه زندانی ديگر اجازه مالقات با 
سپس مدعی می شوند می خواهيم محکومين .  خانواده هايشان می دهند

زندانی ها به خانواده های خود می . را به زندان شيبان اهواز منتقل کنيم
. گويند اينها به روال هميشه دروغ گفته و قصد دارند ما را اعدام کنند

خانواده ها، مستاصل و مضطرب پشت درهای زندان به انتظار می 
نيم ساعت بعد جلوی چشمان بهت زده خانواده ها، جنازه .  نشينند

دردناکتر آنکه قربانيان در حال .  اعدامی ها را از زندان خارج می کنند
تصور کنيد مادری که .  اعتصاب غذا و با لبان دوخته به قتل رسيدند

مشاهده پرنده ای در قفس آن هم با آب و دانه را تاب نمی آورد چگونه 
اعدام جگرگوشه خود را با لبانی دوخته و در اوج گرسنگی شاهد باشد 

 !!راستی که در شگفتم من نمی پاشد زهم دنيا چرا. و نشکند
 

کاری .  نهادها و فعالين حقوق بشر به اين اعدام ها اعتراض کرده اند
حکومت اسالمی برای بقای خود بيشتر .  بسيار بجا و همانقدر بيهوده

آيا .  خون می ريزد و نهادهای حقوق بشر بيشتر ابراز نگرانی می کنند
مسلم نشده است با ابراز نگرانی و اعتراض مدنی نمی شود ماشين 
کشتار حکومت اسالمی را از کار انداخت؟ آيا مسلم نشده است راه 
جلوگيری از قصاص، خواهش و تمنا از ولی دم برای گذشت نيست؟ آيا 

دنبال "مسلم نشده است حکومت حتی بی هيچ بهانه ای نيز همچنان 
؟ مادر جاسم حيدری را يک ماه "گردن برای طناب دار می گردد

وقتی .  بازداشت و شکنجه می کنند تا جاسم اعتراف کند جاسوس است
مصطفی صالحی تحت سخت ترين شکنجه ها نيز زير بار اعتراف به 
کار نکرده نرفت، گفتند او يک جاسوس تربيت شده و حرفه ای است و 

 .باز اعدامش کردند
 

ترديدی نيست برای نجات جان يک محکوم به اعدام بايد از هيچ کاری 
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حقيقت عبارت .  دريغ نکرد اما کتمان حقيقت نيز کمکی به مردم نمی کند
از اين است که حکومت اسالمی نمی تواند اعدام نکند و اعدام را هم نمی 

فقط با سرنگونی حکومت اسالمی از .  شود با نافرمانی مدنی لغو کرد
. طريق يک برآمده توده ای می توان ماشين کشتار رژيم را از کار انداخت

تزهايی نظير اينکه خشونت، خشونت می آورد، انقالب خشونت است، 
گذار مسالمت آميز به آزادی، رجوع به رفراندوم، تمنا از خامنه ای برای 
استعفا، انتظار از سران سپاه برای پيوستن به مردم و امثالهم عين شيادی 

آخر چطور حکومت اعدام و سنگسار به .   است و نه حتی از سر جهالت
زبان خوش از مسند قدرت کنار می رود يا خامنه ای تن به استعفا می دهد 

مگر می شود .  وقتی می دانند فردای خلع قدرت همگی محاکمه خواهند شد
هزاران مادران اعدامی ها، فردای استعفای خامنه ای به خاطر گل روی 
استعفاطلبان از خون عزيزان خود بگذرند و خواهان محاکمه و مجازات 

 او نشوند؟
 

اگر مدارا و توسل به شيوه های مدنی، برای خالص شدن از مجازات های 
قرون وسطايی و لغو اعدام مطلقا به کار توده ها نمی آيد، آنگاه سوال اين 
است چرا همچنان از سوی عده ای بر چنين شيوه هايی اصرار ورزيده 

اگر يک روز ادامه حکومت اسالمی مساوی است يا قتل عمد .  می شود
دهها زندانی سياسی، چرا برخی شخصيت ها که خود در زندان و تحت 
شکنجه هستند شتاب ندارند برای سرنگونی انقالبی، چرا مصر هستند 

نافرمانی "پاسخ اين است که !  برای شکايت از قوه قضاييه به قوه قضاييه
شيوه مطلوب طيف های بريده از حاکميت و نيز اپوزيسيون راست "  مدنی

 . خواهان جابجايی ساده قدرت از باالست
 

مغضوبين فعلی که حداقل نيمی از چهل سال حکومت اسالمی را در 
دستگاه بوده و به آن خدمت می کرده اند حاال در موقعيت دوگانه با مردم 

می دانند حکومت رفتتی است ليکن می .  و عليه مردم قرار گرفته اند
خواهند طوری برود که نه سردمداران و نه خودشان مجبور به پاسخگويی 

گذار بدون خشونت نزد اينها يعنی عبور بدون بازخواست و بی .  نباشند
دردسر از خامنه ای، رئيسی ، موسوی، کروبی و همه کاربدستان 

هيهات که چنين روشی هيچ معترضی حتی .  حکومت از جمله خودشان
 . خودشان را از خطر اعدام توسط بنيانگذاران داعش نمی رهاند

 
اما اصرار اپوزيسيون راست بيرون حکومت بر مبارزه در چارچوب 

  .نافرمانی مدنی برای مقابله با حکومت اعدام نيز کامال قابل درک است
بعيد است اينها به رغم مخالفت صوری با اعدام واقعا به آنچه می گويند 

ادعای آزادی را از  کسی که مدافع استثمار است نبايد قبول .  متعهد باشند
صرف نظر از اين، بر دشمنی اين اپوزيسيون به ويژه طيف سلطنت .  کرد

اينها .  طلب با انقالب و تصرف خيابان توسط توده ها حرجی نيست
حاضرند با سران سپاه به تفاهم برسند اما پابرهنه ها پا را از گليم شان 

 .درازتر نکنند
 

تنها کارگران هستند که به حکم موقعيت عينی شان در توليد مخالف جدی 
طبقه ای که از ِقبَل استثمار ديگران زندگی نمی کند هيچ .  اعدام هستند

تنها کمونيست ها .  نيازی هم به استبداد سياسی و اعدام مخالف خود ندارد
هستند که به مثابه نماينده کارگران، صحيح ترين سياست برای لغو اعدام 

تنها کارگران و کمونيست ها هستند که می گويند برای .  را اتخاذ می کنند
لغو مجازات اعدام هيچ راهی نيست جز سرنگونی انقالبی حکومت مبتنی 

 .بر اعدام
 ٢٠٢١مارس  ٤

 لغو اعدام با نافرمانى مدنى ممكن نيست 

 به ياد آنانكه با لب های دوخته اعدام شدند
 

 جاويد حكيمى 



 

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، 

درمانى و بهداشتى شهروندان در شرايط 

 ! گسترش پاندمى كرونا است
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 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !حكومت اعدام، حكومت قتل عام گرسنگان

 جمهوری اسالمى چهار زندانى سياسى را در خوزستان اعدام كرد
 

چهار زندانی سياسی؛ جاسم حيدری، علی خسرجی، حسين سيالوی و ناصر خفاجيان را در زندان جنايتکاران اسالمی اسفند ماه،  ١٠روز يکشنبه 
 . سپيدار اهواز اعدام کرد

 
. ک مالقات کوتاه به خانواده های زندانيان گفته بودند که اين زندانيان را به زندان شيبان منتقل می کنند اما آنها را اعدام کردنددنبال دادن يدر اينروز ب

اتهام علی خسرجی، حسين سيالوی و ناصر خفاجيان .  دستگير و زندانی شدند بارها مورد شکنجه قرار گرفتند  ٩۶اين زندانيان که از ارديبهشت 
اعالم شده و با اين اتهام محاکمه و حکم "  کوی مجاهد شهر اهواز ٢٣کيلومتری شهر اهواز و کالنتری  ۴٠دست داشتن در حمله به پاسگاه حميد در "

وی زير شکنجه و .  جاسم حيدری پناهنده در کشور اتريش بود و بعد از بازگشت به ايران در تهران بازداشت شد.  اعدام برايشان صادر شد
 . اعترافگيری و پرونده سازی به اعدام محکوم شد

 
گسترش اعدام ها در خوزستان و شهرهای مختلف ايران، قتل عام مردم زحمتکش در سيستان و بلوچستان، سرکوب مستمر فعالين کارگری و 
شهروندان، سياست جمهوری اسالمی برای گسترش ارعاب در جامعه و وحشت از نارضايتی عميق ميليونها کارگر و زحمتکش به وضع موجود 

. جمهوری اسالمی بدون اعدام و جنايت متصور نيست.  اعدام و جنايت جمعی سياست جمهوری اسالمی از ابتدای سر کار آمدن آن بوده است.  است
امروز بايد در حمايت از زندانيان سياسی، لغو اجرای احکام صادر شده و آزادی فوری .  اين ماشين جنايت و کشتار را بايد متوقف کرد و درهم کوبيد

 .کليه زندانيان سياسی تالش کنيم
 

. حکمتيست قتل عمد چهار زندانی سياسی را قويا محکوم ميکند و به خانواده ها و بازماندگان آنها صميمانه تسليت ميگويد  -حزب کمونيست کارگری 
حمايت از اين اجتماعات و اعمال فشار به حکومت يک راه .  خانواده های زندانيان در مقابل زندانها اجتماع کنيد و خواهان آزادی فرزندانتان شويد

ما از کارگران و مردم آزاديخواه ايران ميخواهيم تالش شان را برای متوقف کردن ماشين . برای توقف اعدامها و ماشين جنايت حکومت اسالمی است
 .    جنايت جمهوری اسالمی و آزادی کليه زندانيان سياسی گسترش دهند

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢١مارس  ١ – ١٣٩٩اسفند  ١١

  ٥صفحه   

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا كمک  .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400  BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 



 ٥٨٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٦صفحه    

 

!زنده باد سوسياليسم  


