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در حمايت جهانى از خيزش 

 انقالبى در ايران 
 

برآمد  ٢٠٢٣مهمترين سوال روز جهانی زن 
. توده ای و انقالبی و زن محور در ايران است

خيزش انقالبی در ايران از دريچه سوال 
ً عليه حجاب  کليدی مسئله زن و مشخصا
اسالمی و آپارتايد جنسی قطبی شده است، اما 

. محدود به اين سوال مهم نيست و نخواهد ماند
خيزش انقالبی زن محور در ايران عروج 
جنبشی آنتی اسالميستی در پايگاه اصلی اسالم 
سياسی است که ميتواند سيمای جامعه ايران و 
منطقه را دگرگون کند و کل صورت مسئله 

بديهی .  اسالم سياسی در جهان را تغيير دهد
است که تحوالت در ايران خصلت کشوری 
ندارد و مسئله ای صرفا مربوط به ايران 
نيست، بلکه به سواالتی مهم و دورانساز در 
منطقه و جهان جواب ميدهد و به اين اعتبار 
بر معادالت ديرپاتر در کشورهای خاورميانه 
و جهان تاثيرات ماندگار برجای خواهد 

به اين معنا اين جنبشی عليه کل منافع .  گذاشت
طبقه بورژوازی در ايران و منطقه و حاميان 

انتظار جنبش انقالبی و .  جهانی اش است
جنبش آزادی زن در ايران از جنبش جهانی 
حقوق زن و جنبش بين المللی کارگری و 

مارس  ٨افکار عمومی پيشرو اينست که در 
در دفاع از خيزش انقالبی در ايران و  ٢٠٢٣

از .  آزادی و برابری زن و مرد بميدان بيايند
تحرک انقالبی نسل جديد و زنان 

 

  و اعتراضات اجتماعىمبارزات كارگری ستون اخبار 

  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم
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 ...در حمايت جهانى از خيزش انقالبى در ايران 

  ٥صفحه   
!مرگ بر جمهوری اسالمى  

و مردان شورشی که تاريخ می سازند و عليه يکی از دژهای ارتجاع 
در قرن بيست و يکم با جسارت ستودنی بپاخاسته اند، قاطعانه دفاع 

در دنيای امروز و در حال حاضر ايران تنها سنگر انقالبی است .  کنند
 . و هر انقالبی و نيروی آزاديخواهی موظف به حمايت از آنست

 
تحوالت ايران در دنيائی که در جنگ و رقابت ميليتاريستی، در نفرت 

کشی و زن ستيزی و  پراکنی قومی و مذهبی و سياست هويتی، در نسل
بار ديگر معلوم . کشی غرق بود، منشاء اميد و تحرک جديدی شد کارگر

شد که سرنوشت دنيا دست ميليتاريست ها و تروريست ها و دستجات 
مرتجع نيست، معلوم شد تاريخ را انسانهای واقعی و جنبش های واقعی 

بار ديگر قاطعيت انقالبی کليه .  ميسازند اگر راهشان را پيدا کنند
تئوريهای کپک زده که کشيمنی در آکادمی و دانشگاه ها و مراکز 

بار ديگر .  فکری برای اسارت بشر توليد ميشد را بی اعتبار کرد
تحرک انقالبی هر ضد بشر و واپسگرا و ضد تغييرات راديکال را 

راست گفته اند که .  بر تن کند"  انقالب"وادار کرد که ردای قالبی 
تاريخ را کسانی می سازند که در تغيير ذينفعند، نيروها و جنبش هائی 
که خالف جريانند و عليه سلطه طبقات دارا و قدرتهای مافوق مردم 

تغييرات پايدار و تعيين کننده همواره محصول انقالبات و .  برميخزند
 . قيامها و حرکتهای خالف جريان بوده است

 
در ايران، اگر از يکسو ادامه تاريخی مبارزات  ١٤٠١خيزش انقالبی 

و برآمدهای توده ای پيشين بود، از سوی ديگر کيفيتی جديد و جنبشی 
برای تعيين تکليف با مهمترين سواالت قديمی و پاسخ نگرفته با افقی 

اين جنبش امروز موج اول را در دوره .  برای يک آينده بهتر بود
انقالبی پشت سر گذاشته است و ميرود در امواج بعدی با سواالت 
مرکزی و مهم ديگر مثل مواجهه به فقر و فالکت، با اعتصابات 
گسترده کارگری و حضور کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعی و يک 
جنبش قدرتمند ترکيب شود و تصوير عميق تری از تحوالت ايران 

 . بدست دهد
 

در اين اوضاع است که اغتشاش و ابهام از تصوير وارونه و تاکنون 
ً کنار ميرود، صحنه کالسيک تر ميشود،  پمپاژ شده جامعه تدريجا
نيروها و جنبش های اجتماعی از هر سو بميدان می آيند، از فاشيست و 
مونارشيست و ناسيوناليست تا جمهوريخواه و آزاديخواه و 

جامعه بيش .  سوسياليست، تالش دارند ُمهر خود را بر تحوالت بکوبند
از پيش قطبی ميشود و کل اردوی رنگارنگ ارتجاع و مناديان 
بازسازی نظم قديم در هيئت چهره ها و نيروهای متفرقه در مقابل 

آن بميدان می آيند، منافع بزرگتر و "  مديريت"تغيير انقالبی و برای 
استراتژيک طبقاتی دوست و دشمن ديروز را در يک صف قرار 

ضد .  ميدهد و با يک زبان و يک خط مشی سياسی بصف می کند
انقالب و مخالفان تغييرات بنيادی همه و هر کدام بنوعی عليه صفوف 

انقالب و اردوی نيروهای خواهان 
تغييرات ريشه ای سنگربندی می 

نظر به خصلت زنانه تحول .  کنند
انقالبی در ايران، روز جهانی زن 
امسال بسيار مهم است و هر 
نيروی آزاديخواه که اميدی به 
پيروزی خيزش انقالبی در ايران 
دارد، ضروری است آگاهانه در 
کنار مبارزه انقالبی و عليه ارتجاع 

 .  داخلی و بين المللی بايستد
 

گفته اند ميزاِن ُحرمت و آزادی 
. بشر رابطه ُمستقيمی با درجه رشد تکنيک و علم و ثروِت اجتماعی دارد

حقوق انسانها عموماً و حقوق مردم .  بنظر ميرسد اين رابطه معکوس است
کارگر و زحمتکش و زنان خصوصاً، در دهه سوم قرن بيست و يکم در 

. قياس با دهه های شصت و هفتاد ميالدی قرن بيستم، بسيار وخيم است
امر آزادی و برابری و حقوق جهانشمول انسانها که زمانی از ارزشهای 
معنوِی بشريِت پيشرو بود، امروز دور دست و چه بسا ُمحال به نظر 

عقبگردهائی که سرمايه و جنبشهای ارتجاعی و ايدئولوژيهای .  ميرسد
های  ُمنحط به بشريت تحميل کرده اند، نه فقط آرمانخواهی و تحقق ايده

قديمی را به حاشيه رانده است بلکه سطح توقع انسانها از خود و از جامعه 
 .را بشدت تنزل داده است

 
زمانی ميگفتند آزادی بشر در گرو پيشرفت جامعه، رشد صنعت و تکنيک 

ای است که بتوان از حقوق و آزادی و رفاه برای   و وجود شرايط مادّی
يک مشاهده ساده نشان ميدهد که دنيای قرن بيست و .  انسانها صحبت کرد

يکم در ثروت و تکنولوژى پيشرفته و دستاورد علمى و توان غول آساى 
با اينحال انسانها در قرن بيست و يکم .  انسانى برای پيشرفت غرق است

اين اوضاع برای هزارمين بار .  ترند در قياس با قرن گذشته بسيار بيحقوق
اثبات ميکند که بشر بطور تدريجی و برگشت ناپذيری رشد نميکند و جلو 

. نميرود بلکه نيروهای واقعی سياسی ميتوانند جامعه را به قهقرا برگردانند
طرف ديگر مسئله جنبشها و نيروهای سياسی .  اين يک طرف مسئله است

و طبقاتی هستند که هنوز برای امر تغيير تالش ميکنند و تغيير اوضاع 
 .موجود را ُممکن ميدانند

 
واقعيت اينست اگر وضع موجود را نپذيريم، اگر از عينک نظام 
بورژوائى و دستگاه مافيائى مذهب و مردساالرى نهادينه در آن نگاه 
نکنيم، با امکانات مادّی و دستاوردهای تکنيکی و اطالعاتی دنيای امروز، 
با هر محاسبه اى ميتوان دنيائى آزاد و ُمرفه و خوشبخت براى همگان 

ستيزى و مصائب  ستيزى و جامعه ميتوان از فقر و فالکت و زن.  ساخت
اما هنوز مردساالرى و خشونت عليه زنان بسيار .  گريبانگير بشر آزاد شد

بيشتر از طاعون و ُجزام و ايدز و بيماريهاى اپيدميک و جنگهای مهيب 
سوال اينست که منشأ اين زن ستيزى، اين جان .  از بشريت قربانى ميگيرد

سختى مردساالرى، اين فرهنگ ماچويستى کجاست؟ چرا ضديت با آزادى 
و ُحرمت زن، عليرغم تفاوتهائى که در حقوق و موقعيت زنان در 
کشورهاى مختلف هست، به شناسنامه دنياى امروز تبديل شده است؟ چرا 

 اين فرهنگ منحط هر روز بازتوليد ميشود؟
  ٣صفحه   

 



!حجاب را آتش بزنيد! نه به حجاب اسالمى  

  ٣صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٧شماره    

 سرمايه داری و ستمکشی زن
به اين اعتبار .  تاريخ مکتوِب بشر با زن ستيزى و زن ُکشى عجين است

اما .  دارى نيست زن ستيزى و تبعيض براساس جنسيت ويژگى سرمايه
انگيز تاريخ را مطابق با نيازهاى بازار و  دارى اين ميراث نفرت سرمايه

مصائب جامعه امروز ديگر ميراِث .  سود سرمايه نونوار کرده است
عهد بوق و دوراِن جهالِت بشر نيست بلکه محصول نظام سياسى و 

اگر هنوز زن ُکشى در دنياى امروز الگوهاى .  اقتصادى امروز است
قرون وسطى را بخاطر مى آورد، تنها بيانگر اين واقعيت است که 

دارى تا سطح افکار و فرهنگ  افکار و عقايد طبقه حاکم و نظام سرمايه
در دنيائى که انفجار اطالعات آن را به .  قرون وسطى سقوط کرده است

گوشه اين دهکده، بورژواها  تبديل کرده است، در هر" اى جهانى دهکده"
ها و ُمشتى سياستمدار نوکر و آخوند و سرعشيره و آدمکش  و ژنرال

علم و دانش و تکنولوژى و ثروت و .  اى سلطنت ميکنند حرفه
دستاوردهاى بشرى، در دست بورژوازى به وسيله اى براى عقب 
راندن بشريت به عّهِد جهالت و رواج مردساالرى و خودمحورى و زن 
ستيزى و خشونت عريان عليه ميلياردها نفر در خدمت منافع اقليت 

 .بسيار ناچيزى، يعنى طبقه بورژوازى، بدل شده است
 

نه فقط ستمکشى زن و تبعيض براساس جنسيت، بلکه نفس وجود هر 
نوع ستم و تبعيضى در دنياى امروز، رابطه مستقيمى با منافع نظام 

از خانواده بعنوان يک نهاِد اقتصادى تا .  دارى و طبقه حاکم دارد سرمايه
دست زن  قلمرو توليد و مناسبات اجتماعى و قوانين، موقعيت فرو

. اى را پاسدارى ميکند اى براى کسب سود است و منافع طبقه وسيله
همين ضرورت بازتوليد .  ستمکشى زن يک ُرکن انباشِت سرمايه است

بقاى تبعيض و نابرابرى و نگرش ضد زن و خشونت عليه زنان را 
اى صرفا فرهنگى و اخالقى واپسگرا  زن ستيزى مسئله.  توضيح ميدهد
به منافع سلسله مراتب .  ای اقتصادى و اجتماعى است نيست، مسئله

نابرابرى در جامعه در تمام سطوح خدمت ميکند و دقيقا به همين اعتبار 
اند و توسط سخنگويان فسيلى  افکار و آرا و نگرش ضد زن ضرورى

مرتجع "  فرهنگ سازان"دستگاه مذهب و ايدئولوژى متحجر بازار و 
 .بورژوا بازتوليد ميشوند

 
در اين دنياى تاريک است که ما کارگران و کمونيستها، ما زنان و 

 ٨مردان برابرى طلب، ما انسانهاى فهيم و آزاد انديش، هنوز پرچم 
آرزوى ما اين نيست که تا جهان وجود دارد .  مارس را در دست داريم

آرزوى ما اينست که !  به خيابان بيائيم و از برابرى زن و مرد دفاع کنيم
تبعيض براساس جنسيت .  مارس ضرورى نباشد ٨ديگر جنگى براى 

مارس  ٨.  ماندگى تاريخى ديگرى ورافتاده باشد مانند هر جهالت و عقب
اما .  ميراث و ُسنت کمونيسم کارگرى است و بحق بايد عزيز داشته شود

هدف اين جنبش نفى فورى نابرابرى و تبعيض و نفى شرايطى است که 
جامعه طبقاتى با تمام تضادها و تناقضات و مصائبش، زندگى بشر 

 ٨.  امروز و از جمله زنان را به جهنمى روى زمين تبديل کرده است

 ٢٠٢٣مارس  ٨

 ...در حمايت جهانى از خيزش انقالبى در ايران 

از عقايد پيشرو و آرمانهاى "  تکريم"مارس صرفا يک يادواره و مراسم 
اى قديمى در جنگ عليه تبعيض و تحجر  آزاديخواهانه نيست، بلکه جبهه

اى از تبعيض براساس جنسيت  و نابرابرى است و بايد مادام که ذره
 .برجاست، پرچم آن برافراشته باشد

 
 آزادی زن و اسالم سياسی

يک مسئله اساسی ديگر موقعيت زنان در کشورهای اسالم زده و 
اينجا تفکيک مثال ايران .  مصافهای جنبش آزادی زن در اين جوامع است

و کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا با کشورهای اروپائی و آمريکائی 
تا آنجا که به تعيين سياستها و جايگاه جنبش آزادی زن برميگردد بسيار 

در اروپای غربی بعنوان مثال امر برابری حقوقی کمابيش .  حياتی است
ُمحقق شده است و مسئله برابری اقتصادی در قلمروهای مختلف صورت 

زده همين سياست  در ايران و کشورهای اسالم.  مسئله سوسياليستها است
تکرار صرف بحث درست برابری اقتصادی در کشوری .  ناکافی است

توجه بودن به اهميت تقابل با حاکميت  عين حال بی مانند ايران و در
داری، عمال  اسالمی بعنوان يک ابزار مهم و روبنای سياسی سرمايه

در .  سالح ميکند  جنبش آزادی زن را در مقابل شمشيِر خونيِن اسالم خلعِ 
دارى  زده که آپارتايد جنسى يک ُرکن حاکميت سرمايه کشورهاى اسالم

است، فرودستى زن از جنس نژاد پرستى و سلِّب هويت اجتماعى و 
همانطور که سياست و شعار هر .  انسانى نيمى از جامعه است

پرستی  سوسياليست و کمونيست جدّی در آفريقای جنوبی دوران نژاد
الغای فوری آپارتايد بود و نفی آپارتايد نژادی را يک گام ُمهم در انکشاف 

زده نيز نفی  و بسط مبارزه طبقاتی ميدانست، در ايران و کشورهای اسالم
آپارتايد اسالمی يک شرط پيشروی جنبش آزادی زن برای تحقِق برابری 

در کشورهائى که هويت انسانى اوليه .  سوسياليستی است
  ٤صفحه   
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نيمى از جامعه رسماً و قانوناً برسميت شناخته نميشود، امر سوسياليسم 
و کمونيسم کارگرى به امر اِعاده شخصيت و ُحرمِت حقوقى و مدنى 

 .انسانها گره ميخورد
 

يک تفاوت ديگر اينست که مسئله زن در ايران و کشورهای منطقه يک 
زن ستيزى، .  گوشه جدال بين المللى و تعيين کننده با اسالم سياسى است

حجاب اسالمی، حاکميت قوانين آپارتايد جنسى، از ارکانهاى ُمهم 
"ايدئولوژى جنبش اسالم سياسى است در ايران، يعنی "  انقالب زنانه. 

انقالب رهائی بخشی که زنان در آن نقش چشمگيری دارند، کمر جنبش 
اسالم سياسى را ميشکند و سرآغاز دوران نوينى از برابرى خواهى و 

پيروزی بر .  آزاديخواهى سوسياليستى در منطقه و جهان خواهد شد
آپارتايد اسالمی در ايران زنان را بعنوان يک بازيگر ُمهم اجتماعی 
عليه اسالم و سرمايه داری در معادالت بين المللى طرح ميکند و 
سوسياليسم را بعنوان پيشروترين و ُمدرنترين جنبش مقابل بشريتى 

ميگذارد که در جستجوى راهى براى برون رفت از تحجر و توحش 
 .سرمايه دارى است

 
در روز جهانی زن بايد سرمايه دارى را بعنوان ُمسبب تمام مشقاِت انسان 

نظامى که .  امروز به محاکمه کشيد و براى سرنگونى آن فراخوان داد
و "  بومى"انسانها را با مذهب و ناسيوناليسم و قوم پرستى و جنسيت و 

و غيره قصابى "  اکثريت"و "  اقليت"و "  هويت جنسى"و "  خارجى"
کمونيسم عليه اين تقسيمات .  ميکند، از اين تقسيمات کاذب ذينفع است

کمونيسم برخالف سرمايه دارى منفعتى در اين تقسيمات و .  کاذب است
برای کمونيسم کارگری، جنبش آزادی زن يک .  هويتهاى کاذب ندارد

اگر براى بورژوازى فرودستى زن يک .  ُرکن جنبش سوسياليستی است
ُرکن انباشت سرمايه است، براى کمونيسم کارگرى آزادى زن يک ُرکن 

بشريت کارگرى که براى آزادى جامعه .  اساسى آزادى جامعه است
گونه تبعيض و نابرابرى  برميخزد، ناچار است بعنوان بشريت آزاد از هر

برخيزد، و به همين اعتبار، ناگزير است ريشه هاى ُکل تبعيض و 
 .بکوبد   هاى اقتصادى و اجتماعى آن را درهم نابرابرى و زمينه

 
 . سردبير

 
  ٢٠١٣فوريه  ٢٤

 ٢٠٢٣مارس  ٨

 ...در حمايت جهانى از خيزش انقالبى در ايران 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 مارس روز جهانى زن ٨به مناسبت  ! نده باد انقالب زنانهز
 

 روز جهانی زن امسال در شرايطی برگزار ميشود که کل جامعه و زنان در راس آن عزم کرده اند تا به عمر ننگين يک حکومت مذهبی و ضد زن از
 .طريق يک انقالب پايان دهند و دنيا را از شر ارتجاع سياه و ضد بشری اسالمی  نجات بخشند

 
تن از مبارزين  ١٦در اين روز 

انقالبی رهايی زن و صف متحد 
حول منشور زن، زندگی، آزادی با 

 ٧برگزاری يک کنفرانس در 
مارس با تمرکز بر اهداف يک 
انقالب آزاديخواهانه و برابری 
طلبانه و چگونگی پايان دادن قطعی 
حاکميت رژيم اسالمی در ايران 

 .روز جهانی زن را گرامی ميدارند
 

سخنرانان روز جهانی زن عبارتند 
 :از
 

پروين كابلی، مهين عليپور، مرسده 
قائدی، آذر ماجدی، مينا احدی، 
ملكه عزتی، مريم نمازی، ديانا 
نامی، هما ارجمند، هالله طاهری، 
مرجان عليپور، ثريا شهابی، هالله 
رافع، عطيه نيك نفس، مهشاد 

 .افشار، نسرين رمضانعلی
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اولين "برآمد توده ای و انقالبی زن محور در ايران، خيزشی که با عنوان 
جهان از آن ياد ميشود، مهمترين رويداد و سوال در روز "  انقالب زنانه

برای اولين بار در کشورهای اسالم زده، زنان و .  جهانی زن امسال است
مردان نسل جديد برای سرنگونی يکی از دژهای قدرتمند ارتجاع ضد 
زن بپاخاستند، دستجمعی حجاب اسالمی را آتش زدند و به َسمبل ها و 

سال پيش  ٤٤جنبشی که .  نمادهای قدرت حاکميت اسالمی هجوم بردند
حقوق "و "  نه به حجاب اسالمی: "عليه فرمان حجاب خمينی شعارهای

را سرداد و به خونين ترين "  زن نه شرقی است، نه غربی، جهانی است
در قامتی بلند بميدان آمد،  ١٤٠١شکل سرکوب شد، در خيزش انقالبی 

منشأ اميد و همبستگی داخلی و جهانی شد و بر نقش کليدی زنان در 
 .  سرنگونی حکومتهای اسالمی تاکيد کرد

 
برابری طلبی، آنتی اسالميسم و راديکاليسم در تفکر و عمل، يک گرايش 

اين خصوصيات به سنت .  قدرتمند خيزش انقالبی زنانه در ايران است
امروز راه حل سوسياليستی مسئله زن .  تعلق داردمارس  ٨سوسياليستی 

زنان و .  به راه حل سوسياليستی نجات جامعه ايران گره خورده است
مردان جوان که با گلوله سرکوبگران يا تحت شکنجه در زندانها 

از اسالم و آخوند اين جانباختند، صفی از دهها ميليون انقالبی اند که 
مناديان فقر و تبعيض بيزارند و آمده اند تا به کابوس حکومت اسالمی 

هيچ سازشی ممکن نيست، هيچ راه برگشتی وجود ندارد، .  پايان دهند
 .  جمهوری اسالمی بايد برود

 
حکمتيست برای آزادی و برابری بدون قيد و   -حزب کمونيست کارگری 

و اين مبنای شرط زن و مرد در کليه شئون اجتماعی مبارزه ميکند 
نزديکی و دوری ما با هر حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و در 

سياست حزب حکمتيست و جنبش آزادی زن .  خيزش انقالبی جاری است
در ايران، تقويت روندهای سکوالر و برابری طلب و سوسياليستی و 
حمايت از مبارزه انقالبی زنان و مردان برای رهائی از سلطه اسالم 

 . سياسی است
 

حکمتيست روز زن را به زنان و مردان   -حزب کمونيست کارگری 
فراخوان ما به جنبش حقوق زن در .  برابری طلب جهان تبريک ميگويد
را با ابتکارات مختلف  ٢٠٢٣مارس  ٨کشورهای مختلف اينست که روز 

به روز همبستگی با خيزش انقالبی در ايران و هزاران زن و مرد اسير 
ما برای يک برابری سوسياليستی قرن بيست و .  در زندانها تبديل کنيم
 .  اين پرچم را همه جا برافرازيد. يکمی مبارزه می کنيم

 
حکمتيست مردم آزاديخواه ايران را در روز   -حزب کمونيست کارگری 

جهانی زن به اعتراض عمومی عليه حکومت اسالمی با شعار محوری 

! آزادی زن معيار آزادی جامعه است  

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت روز جهانى زن
 

 در همبستگى جهانى با خيزش انقالبى زنانه در ايران 

 برای يک برابری سوسياليستى

آزادی کليه زندانيان 
. سياسی فراميخواند

از دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی تا 
مراکز کار و 
محالت، از ديوارها 
تا بيلبوردهای 
تبليغاتی و بزرگراه 
ها، همه جا را با 
برافراشتن شعارهای 
انقالبی آزادی زن 

مراسم و .  مزين کنيد
اجتماعات بمناسبت 
روز زن برگزار 

پوسترهای .  کنيد
جانباختگان را عليه 

بر جنايت های غيرقابل بخشش حکومت .  فراموشی وسيعا بازنشر کنيد
 .و محاکمه و مجازات جنايتکاران قوياً تاکيد کنيد

 
سرنگونی حکومت اسالمی و نظام مبتنی بر آپارتايد جنسی شرط الزم 

تحقق آزادی جامعه و برابری کامل زن و .  آزادی زن در ايران است
مرد در تمام وجوه زندگی اجتماعی، بدون سرنگونی تماميت جمهوری 
اسالمی، بدون سرنگونی نظم مبتنی بر نابرابری و تبعيض و بردگی 

ما پيروزيم، در اين .  مزدی، بدون سرنگونی سرمايه داری ممکن نيست
ما پرچم جمهوری اسالمی و اسالم سياسی را در .  ترديدی نبايد داشت
پيروزی در ايران سرآغاز تحوالت زير و رو کننده .  ايران دفن می کنيم

. در خاورميانه و انزوای تروريسم و سلطه صنعت دين اسالم خواهد بود
طالبان و دولتهای اسالمی و استبدادی در منطقه از امواج انقالبی 

 .  آزاديخواهانه و آنتی اسالميستی نخواهند جست
 

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

 ! نابود باد حكومت جنايتكاران اسالمى ضد زن

 !آزادی، برابری، حكومت كارگری
 

 حکمتيست -ايران حزب کمونيست کارگری 
 

 ٢٠٢٣فوريه  ١ -١٤٠١بهمن  ١٢

 



!زنده باد جمهوری سوسياليستى   
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دو هفته قبل در مطلبی نوشتم، ضروريست جامعه :  توضيح ضروری
و علم "  تماميت ارضی"را نسبت به مخاطرات مطرح کردن شعار 

" فدراليسم"از جانب ناسيوناليسم ايرانی و " خطر تجزيه طلبی"کردن 
نقطه عزيمت هر دو .  ناسيوناليستهای محلی و کرد آگاه و آماده کرد

ترند ناسيوناليستی که مداومأ در فکر بند و بست و معامله باهمند، 
اينها .  مقابله کردن با شرايط انقالبی فضای سياسی ايران است

ميخواهند در تقابل با فضای انقالبی جاری، فضای سياسی را 
نبايد گذاشت در اين حرکت ارتجاعی موفق .  ناسيوناليزه و آلوده کنند

در آن نوشته تاکيد کردم، در يک ماهه اخير ابتدا رضا پهلوی .  شوند
به نيابت از ناسيوناليسم عظمت طلب ايران و مشروطه خواهان با 

به "  تجزيه طلبی"و علم کردن بی پايه "  حفظ تماميت ارضی"فرمول 
" تجزيه طلبان"در حال رژه و جنگ با "  دايی جان ناپلئونی"سبک 

مشروطه خواهان و پهلوی چيها برای به فروش رساندن کاالی .  است
شعار و .  ميگردند"  تجزيه طلب"بنجل ناسيوناليستی خود دنبال 

در "  تجزيه طلبان"و علم کردن بيهوده "  تماميت ارضی"فرمول 
تاريخ صد ساله ايران پرچم و پالتفرم ناسيونال شوونيسم ايرانی در 
راستای تحميل و تثبيت حاکميت استثمارگرانه و ستمگرانه 

روی ديگر .  بورژوازی عظمت طلب بوده و به جوانب آن پرداختيم
ناسيوناليستهای "  فدراليسم"سکه و به همان اندازه ارتجاعی طرح 

فدراليستها با حق به جانبی بيشتر و .  محلی به ويژه در کردستان است
کسب حقوق ملت تحت "وارونه و ادعای دروغين "  مظلوم نمايی"

. تفرقه و تعصبات ملی و قومی پرمخاطره ای را دامن ميزنند"  ستم
که در دو بخش ارئه ميشود، "  نسخه تباهی جامعه:  فدراليسم"نوشته 

پايه های سياسی و کارکرد عملی طرح عقب مانده فدراليسم را 
 . بررسی و افشاء  ميکند

 
 نسخه تباهی جامعه: فدراليسم

فدراليسم خواست توده مردم نيست و در خيزش انقالبی ماههای اخير 
اما اين واقعيت ما را مجاز نميکند که حساسيت . هم مطرح نبوده است

الزم را در مورد باد زدن اين مسئله از جانب گروههای غير مسئول 
ناسيوناليسم  طرح فدراليسم به خرافه .  و فدراليست از خود نشان ندهيم

ويروس فدراليسم هرچند غير فعال و مرده، .  گرايى متکى است و ملى
در اين فضا و در اين بستر و به ضرب مهندسى افکار، با ياری 

سى و امثالهم  بى  چون ايران اينترنشنال و بى ”  شرفى“های با  رسانه
های خطرناک آن را در يوگوسالوی و  نمونه.  ميتواند فعال شود

و امروز در عراق    جمهوريهای سابق شوروی، در افغانستان ديديم
اتفاقا اين تجارب تلخ بشريت معاصر مشوق .  تجربه ميکنيم

ايست که سرسوزنى به مدنيت جامعه ربطى  ناسيوناليستهای دو آتشه
اينها به پول و اسلحه و حمايت آمريکا و دولتهای اروپايی و .  ندارند

 : فدراليسم

 نسخه جنگ و خونريزی و تباهى جامعه
 

 رحمان حسين زاده

اميد   حکومتهای مرتجع منطقه چشم
اند، تاهمان رسالتى را به عهده  دوخته

بگيرند، که فاشيستهای صرب و 
کروات و گريالهای کووسوو، طالبان 
و داعش و مجاهدين افغانستان، 
ناسيوناليستهای کردستان عراق، 

و جيش المهدی    انتحاريهای اسالمی
مشاهده .  ند ا مقتدی صدر به عهده گرفته

اوضاع در اين کشورها و اينکه 
بسرعت جنگ قومى را به خانه های 

و فاميل هائى کشاندند که  همسايه 
ساليان متمادی و بدون مشکل در کنار هم زندگى ميکردند، سد کردن امکان 
تحقق چنين سناريوئى در تحوالت آتى ايران را از هر جريان و فردى که 

طرح .  انسانيت و مدنيت جامعه نزد وی ارزش دارد ضروری ميکند
 . فدراليسم الزمست در نطفه خفه شود، و در همان شروع دفن گردد

 
 سابقه مسئله 

البته به سالهای اخير برميگردد که ”  ايران فدراتيو“سابقه طرح فدراليسم و 
ملى در اپوزيسيون به منظور بندوبستهای قابل   -برخى جريانات بورژوا

ای و فرصت طلب آن را دم گرفتند و آن را  بينى با هم و جريانات حاشيه پيش
کردن سيستم اداری ”  دموکراتيزه“و ”  عدم تمرکز قدرت“گامى در جهت 

همانموقع طى )  کارگری   کمونيسم(حزب و جريان ما .  کشور قلمداد نمودند
شعار فدراليسم در ايران نه فقط متضمن گسترش ”:هشدار داد که  بيانيه ای

آزاديهای سياسى و مدنى مردم نيست بلکه برعکس يک شعار عميقا 
ارتجاعى، ضد مردمى و ضد کارگريست که عالوه بر عقبگردهای سياسى 

ای که به جامعه تحميل ميکند، ميتواند  و فکری و فرهنگى تعيين کننده
ترين و مشقت بارترين دوره ها در تاريخ معاصر  آغازگر يکى از خونين

خصلت ارتجاعى شعار فدراليسم و عواقب سياسى و .  جامعه ايران باشد
. العاده زيانبار آن برای مردم و جامعه بسيار عيان است اجتماعى فوق

فدراليسم به معنای تقسيم قومى رسمى مردم کشور و تراشيدن هويتهای ملى 
های قومى برای ميليونها  و قومى کاذب برای مردم و صدور شناسنامه
فدراليسم به معنای عقب .  انسانى است که در ايران زندگى و کار ميکنند

کشيدن خودآگاهى سياسى مردم و فرهنگ سياسى جامعه و برجسته کردن 
. قوميگری و نژادپرستى در ذهنيت مردم و نهادها و قوانين اجتماعى است

فدراليسم به معنای رسميت دادن و تعميم بخشيدن به تبعيضات سياسى و 
های ملى و قومى،  اقتصادی و فرهنگى ميان مردم برحسب برچسب

های قومى در مناطق مختلف کشور، رهبر تراشيدن ازميان  پاکسازی
مرتجعترين احزاب و افراد برای مناطق مختلف و به عقب راندن جنبشها و 
نيروهايى است که برای يک کشور سکوالر غيرمذهبى و غير قومى و 
برابری همه اهالى کشور مستقل از جنسيت و نژاد و مذهب و قوميت تالش 

های  ای برای ايجاد عميقترين شکافها و تفرقه شعار فدراليسم نسخه.  ميکنند
شعار فدراليسم ضدکارگری و .  قومى در صفوف طبقه کارگر کشور است

 .”ضد سوسياليستى است
  

گرايان و فدراليستها تبليغ ميکنند، بيشتر پروپاگاندی در خدمت  اما آنچه ملى
با اينکار .  آليزه کردن آن در خدمت ايده.  مشروع جلوه دادن فدراليسم است

جوهر اصلى فدراليسم، که انسانها را بر اساس هويت قومى و ملى 
بندی کرده، نزاع و اختالف را و کينه و دشمنى پوچ را  دسته

 

  ٧صفحه   
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 : فدراليسم

 ...نسخه جنگ و خونريزی و تباهى جامعه 

پوشى  دامن زده و آن را به سطح جنگ و کشمکش ميکشانند، پرده
. اينها با عوامفريبى ميخواهند در چشم مردم خاک بپاشند.  ميکنند

 . الزمست استدالالت فدراليستها را شکافت و نقد کرد و کنار گذاشت
 

  مختلف” ملل و مليتهای“مقوله  -١ 
گوناگون ”  مليتها و ملل“استدالل اول و کليدی فدراليستها اشاره به 

ملت و “پيش فرض اين طرز فکر و استدالل مقوله .  جامعه ايران است
يعنى چه؟ آيا ”  ملت و تعلق ملى“اينجا بايد پرسيد .  است”  تعلق ملى

بخش اليتجزاء و داده شده حيات اجتماعى و ”  ملت و تعلق ملى“واقعا 
ذات انسانى از روز اول حيات و زندگی انسان است؟ روشن است که 

همه ما روز  به عنوان يک مشاهده اجتماعى در ايران، .  اينطور نيست
تولد، دوران کوکى و حتى نوجوانى اصال تعلق ملى و مذهبى و غيره را 

بعد از اينکه پا به سن معينى گذاشته ميشود، در دنيای . ايم احساس نکرده
موجود بعضا از همان محيط پيرامونى و اساسا در جامعه، در مدرسه و 
محيط کار و زيست شروع ميکنند، تحت نام ايرانى، کرد، فارس، عرب 

يکى بر حسب .  ای را در ذهن انسانها شکل ميدهند و غيره خرافه
را بر ”  فارس و ايرانى“تصادف در تهران متولد شده و مارک 

که همان فرد اگر در آنکارا متولد  در صورتى.  اند اش چسپانده پيشانى
براين اساس .  چسپاندند اش مى را بر پيشانى”  ترکى“ميشد، مارک 

تعصبات و تعلق ملى سرمايه گذاری ميکنند و اين پديده خرافى را  بر 
در حقيقت قضيه .  به هويت مفروض و داده شده هر فرد تبديل ميکنند

ايست که جامعه طبقاتى و  بسيار ساختگى و دلبخواهى است و اين خرافه
درست همانند مذهب، که هيچ کدام از انسانها .  ناسيوناليسم توليد ميکند

اند، بلکه مذهب را بر آنها  در بدو تولد و تا چند سالگى مذهبى نبوده
هويت ملى هم همانند هويت مذهبى ساختگى و تحميلى و .  تحميل ميکنند

 . ارتجاعى است
 

دست ساز ناسيوناليسم و ”  هويت ملى و ملت سازی“واقعيت اينست 
اند  ای را بر مردم تحميل کرده با اينکار خرافه.  جنبش ناسيوناليستى است

و آزاديخواهان و کمونيستها وظيفه دارند اين خرافه را افشا و منزوی 
نقطه .  کنند و هويت انسانى آدمها را از زير اين خرافه بيرون بکشند

اين راه آزادی و سعادت .  عزيمت ما هويت انسانى و منافع انسانى است
بر اين .  و با اينکار تعلق ملى کنار زده ميشود.  و برابری انسانها است

پايه  حل آن بى و فدراليسم به عنوان راه”  ملل مختلف“اساس باد زدن 
 . است

 
 : بودن جامعه ايران” الملله کثير“ -٢

گرايان به  ايران، ناسيوناليستها و ملی ”  ملل مختلف“با فرض گرفتن  
طبعا هر جنبش و حزب سياسى از .  ميرسند”  الملله ايران کثير“تئوری 

دريچه منافع اقتصادی، سياسى خاص خود تعابير و فرمولهای خود را 
ناميدن جامعه ايران از جمله ”  الملله کثير“.  برای تعريف جامعه دارد

همچنانکه اشاره شد، مبنای .  تعاريف ناسيوناليستى از جامعه ايران است
بندی قومى و ملى و بر اين اساس ايجاد نابرابری و تبعيض و  اينها دسته

دقيقا فرمولى ”  کثيرالملله“فرمول .  دشمنى در ميان انسانها است

ساختگى برای ايجاد تفرقه و نزاعهای ملى و قومى و مبنايى برای همان 
اين پرچم سياسى است در دست ناسيوناليسم و احزاب .  فدراليسم است

. خود به نان و نوايى برسند”  منافع قوم و ملت“ناسيوناليست تا تحت نام 
های مختلف  اينکه در بين مردم ايران، تفاوت زبانى هست و زبان و لهجه

هست، اينکه متاسفانه هويتهای کاذب قومى و ملى را در ميان بخشهايى 
اند و دولتهای مرتجع مرکزی بر اين اساس تبعيض را  از جامعه باد زده

جاری کرده اند، نميتواند و نبايد موجبى برای تفرقه، کشمکش، دودستگى 
اگر مسئله .  و چند دستگى در ميان مردم و دشمنى کردن آنها با هم باشد

ايم مردم هر بخش  ما گفته.  زبان و تفاوت زبانى است راه حل ساده دارد
از ايران حق دارند با آموزش زبان محلى خود، مکاتبه، مراوده، کار 
اداری، و همه امور خود را پيش ببرند، اگر مسئله رفع تبعيض و تحقير 

است، قطعا بايد پايان داده شود و شهروندان ” ملى“موجود به بهانه هويت 
کشور ايران ميتواند محل کار و زندگى .  الحقوق باشند جامعه بايد متساوی

همه ساکنين ايران فارغ از دسته بندی نژاد، قوم، و ملت و جنسيت و 
ميتواند محل کار و زندگى انسانهای برابر و .  تفاوت زبان و غيره باشد

اينکه االن چنين نيست، علتش طبقاتى بودن جامعه و تقسيم .  آزاد باشد
اجتماع به استثمارگران سرمايه دار و استثمار شوندگان کارگر و 

ناسيوناليسم و ملت سازی و .  مزدبگيران و مردم تحت فشار و ستم است
ناميدن همگى روپوش ايدئولوژيک و سياسى همين مناسبات ”  الملله کثير“

اين روپوش را بايد کنار .  ظالمانه طبقاتى و دسته بندی کاذب انسانها است
 . زد
 

اتفاقا سرمايه داران برای توجيه موقعيت باال دست خود، تفرقه و دو 
ملت و منافع “دستگى و چند دستگى ميان مردم را از جمله تحت نام 

و اال چه کسى است که نداند سرمايه .  اند ايجاد کرده”  الملله کثير“و ”  ملى
با .  داران فارس و کرد و ترک زبان دست در دست هم و همسرنوشتند

برای مثال چه کسى .  اند ايجاد حکومت خود، خون مردم را درشيشه کرده
نميداند در طول حاکميت سياه جمهوری اسالمی  بخش عمده سرمايه 

هر دو حافظ حکومت "  کرد زبان"و سرمايه دار "  فارس زبان"داران 
در مقابل کارگر و مردم .  اسالمى و مجلس و دم و دستگاه آن بوده اند

زحمتکش از چهار گوشه ايران مثل هم تحت فشار و استثمارند و بارها 
در مبارزات از جمله در پنج ماهه اخير در همبستگی بی نظيری در کنار 

ما کمونيستها در کنار اين مردم کارگر و .  هم بوده و همسرنوشتند
زحمتکش تحت فشار و ستم هستيم و پرچم سياسى رهايى آنها را پرچم 

ناميدن ”  کثير الملله“ايم و ناسيوناليسم هم با  آزادی و برابری را برافراشته
کشور ايران پرچم سياسى ناسيوناليستى و ايجاد تفرقه و دشمنى در ميان 

خواندن ايران مضر ”  الملله کثير“به داليلى که گفتم . اند مردم را برافراشته
 . است و آن را ردکرده و اين پايه فکری فدراليستها را بايد افشا کرد

 
 ... ادامه دارد 

*** 

 

 به حزب كمونيست كارگری 

! حكمتيست كمک مالى كنيد -ايران  
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 در يک نگاه

 جنگ ارتجاع امپرياليستى در اوكراين يكساله شد
 

 رحمان حسين زاده 

درست يکسال از هجوم نظامی  ٢٠٢٣امروز بيست و چهارم فوريه 
ارتش روسيه به اوکراين و آغاز جنگ ويرانگر و پر رنج و درد برای 

رجزخوانيهای سه .  مردم اوکراين و روسيه و سراسر جهان گذشت
روز قبل پوتين و بايدن در مقابل هم به عنوان دو سرکرده جنايتکار دو 
قدرت امپرياليستی ضد مردم و در رأس دو قطب متخاصم جنگ در 
حال جريان و تصميم آنها به ادامه اين جنگ ارتجاعی به قيمت تحميل 
تباهی بيشتر به مردم در اوکراين و روسيه و جهان و خطر تبديل آن به 
جنگ بزرگتر، واقعيتهای تلخی را برجسته کرد، که ما به سهم خود در 

تزهای کنگره دهم حزب "آغاز اين جنگ و مشخصا در سند سياسی 
حکمتيست در باره جنگ در اوکراين، بربريت کاپيتاليسم و مصافهای 

 :  اينچنين اعالم کرده بوديم "کمونيسم امروز
 
جنگ در اوکراين يک حلقه انفجاری از کشمکش و تقابل ادامه دار "

جغرافيای اوکراين صحنه مستقيم .  قدرتهای بزرگ کاپيتاليستی است
وقوع جنگ است، اما در دو سوی اين تراژدی همه قدرتهای بزرگ 

از يک سو هيئت .  امپرياليستی به نحوی از انحاء صف آرايی کرده اند
حاکمه روسيه با هدف احيای قدرت جهانی از دست رفته به دنبال 
فروپاشی شوروی و در سوی مقابل هيئت حاکمه آمريکا و ناتو به بهانه 
حمايت از دولت دست راستی پروغرب اوکراين، به منظور احيای 

پشت صحنه  .سرکردگی جهانی از دست رفته صف آرايی کرده اند
صف بندی دولتها و ارتشهای آنها ما شاهد عرض اندام  جنبشهای 
. بورژوايی و ناسيوناليستی ضد کارگر و ضد آزاديخواهی هستيم

ناسيوناليسم عظمت طلب روسيه ناراضی از موقعيت جهانی کنونی 
کل هيئت حاکمه روسيه و پوتين را به جلو صحنه جنگ در  ،خود

در جبهه مقابل ائتالف جنبش دست راستی بورژوا . اوکراين رانده است
پروغربی و بخشا فاشيستی در اوکراين مدافع ادغام در اتحاديه اروپا و 
پيوستن به ناتو و به عالوه عظمت طلبی جهانی امپرياليسم آمريکا و 
متحدان غربی متکی به افسار گسيختگی اقتصاد بازار صف آرايی 

به وضوح پيامدهای فاجعه بار و مهيبی را عليه اين جنگ .  کرده اند
کارگران و مردم در روسيه و اوکراين و سراسر جهان ببار آورده 

از هر دو سو ارتجاعی و ضد کارگری و عليه بشريت اين جنگ . است
است و توقف فوری آن خواست عميق و گسترده توده کارگر و مردم و 

 . بشريت مترقی است
 

طبقه کارگر در روسيه و اوکراين نقطه مقابل منافع خود، بدون اينکه 
هيچ نقشی در راه اندازی و يا توقف آن داشته باشند، درگير اين جنگ 

اين جنگ و همه جنگهای امپرياليستی و ارتجاعی بر دوش طبقه .  اند
توليد سرمايه و امکانات و پول و ابزار و . کارگر سازماندهی شده است

آالت جنگی مورد نياز قدرتها و دولتهای جنگ طلب و فاجعه بارتر از 

آنها تامين نيروی انسانی لشکرهای جنگی را عمدتا طبقه کارگر تامين 
اين محصول دردناک وارونگی نظم موجود و طبقه کارگر به .  ميکند

اسارت درآمده توسط ايدئولوژی و سياست و کارکرد گرايشات بورژوايی 
ملت وهويت ملی و "و در رأس آنها افق و سياست ناسيوناليستی زير لوای 

تا زمانی که طبقه کارگر در روسيه و اوکراين و هر .  است"منافع ملی
جای جهان خود را از زير بار ايدئولوژيها و سياستهای خرافی و به ويژه 
ملی گرايی و ناسيوناليسم رها نکند، طبقه کارگر به سياهی لشکر جنگ 

طبقه کارگر تنها . قدرتها و دولتهای کاپيتاليستی و ضد کارگر تبديل ميشوند
با اتکا به سياست سوسياليستی، با نقد و دور انداختن طوق ملی گرايی و 
هويت ملی و طرد لشکر نظامی بورژوازی خودی و پافشاری بر هويت 
انسانی ميتواند، خود را از زير بار جنگ فاجعه بار سرمايه داران رها 

 ". کند

 تزهای کنگره دهم حزب حکمتيست در باره" به نقل از سند 
 جنگ در اوکراين، بربريت کاپيتاليسم و مصافهای کمونيسم امروز

مطالعه اين سند را که در همين شماره نشريه کمونيست هفتگی مجددأ 
 . منتشرشده، توصيه ميکنم

  ٢٠٢٣فوريه  ٢٤

 *** 

 حكمتيست  –بيانيه مصوب كنگره دهم حزب كمونيست كارگری ايران 
 

 تزهای كنگره دهم حزب حكمتيست در باره

 جنگ در اوكراين، بربريت كاپيتاليسم و مصافهای كمونيسم امروز
 

نظم کاپيتاليستی .  جهان دستخوش تحوالت شگرف و بزرگی است  -١
سراپا تبعيض و استثمارو جنگ و ناامنی و رقابت دوره گذار خطرناکی 

بازتعريف چهارچوبهای اساسی نظم جهانی کنونی شکل .  را طی ميکند
گيری ائتالفهای گوناگون اقتصادی، سياسی توسط بلوک های قدرتمند 
مانند بريکس، پيمان شانگهای، جنگ در اوکراين و کشمکش قدرتهای 
کاپيتاليستی آمريکا و چين بر سرمناقشه تايوان و خطر جنگی بزرگ، 

 .ميلياردها انسان روی کره زمين را در نگرانی عميق فروبرده است
 
ايدئولوگها و مفسران مصلحت گراوخام انديش بورژوايی تغيير سيمای   -٢

اقتصادی، سياسی و اجتماعی جهان و تحوالت بزرگ و خطرناک در حال 
جريان را محصول جنگ در اوکراين معرفی ميکنند، قضيه بر عکس 
است، خود اين جنگ و پيامدهای آن محصول تغييرمعادالت قدرتهای 

در عين .   بزرگ جهانی سرمايه داری بعد از فروپاشی بلوک شرق است
حال اين جنگ و کشمکش قدرتهای بزرگ سرمايه داری همانند همه 
موارد مشابه در تاريخ همواره در خدمت به حاشيه راندن جنگ پايه ای و 
اجتناب ناپذير طبقاتی گاه نهان و اکنون عمدتا آشکاربه وسعت دنيا 

بورژوازی جهانی ميخواهد جهان چند قطبی کاپيتاليستی سيال و بی .است
ثبات را به بشريت تحميل کند، تا جهان دو قطبی ريشه دار، چهره دو 
قطب طبقاتی متمايز و متقابل بورژوازی و پرولتاريا و متحدانشان در 

به حکم شرايط عينی پايدارجدال طبقاتی . اقصی نقاط دنيارا به حاشيه براند
 . و اجتماعی جاری در اينکار موفق نخواهند شد

  ٩صفحه   
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!نه به حجاب اسالمى، نه به آپارتايد جنسى  

 تزهای كنگره دهم حزب حكمتيست در باره
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وقتی که در عصر فراوانی و پيشرفت سرسام آورصنعت و   -٣
تکنولوژی و جهانی شدن سرمايه، دو قطبی حاد فقر و ثروت، گسترده تر 

فقر ميلياردی از سويی و تراکم و عميق تر ميشود، وقتی که تحميل دايمی 
سرمايه و ثروت  اجتماعی در دست اقليت معدود سرمايه داران متکی به 
دولت و کل ابزارهای سرکوب و سلب اراده از مردم از سوی ديگر، 
زندگی ميلياردها شهروند کره زمين را مداومأ به سمت نابودی ميکشاند، 

از منظر طبقه کارگر و . تشديد جدال طبقاتی و سياسی اجتناب ناپذير است
مردم تحت ستم، از منظر کمونيسم کارگری عرصه اصلی جنگ و نبرد 
طبقاتی و سياسی عليه بورژوازی و دولتها و قدرتهای بزرگ کاپيتاليستی 

ما کمونيستها در اين جدال حضور داريم و خط مشی .  همين جا است
تعيين تکليف قطعی با .  سياسی،پراتيکی مان را از اينجا استنتاج ميکنيم

اين .  بورژوازی کار طبقه کارگر در سطح بين المللی و درهر کشوراست
نظم استثمار و .  رسالت، اکنون عاجلتراز هر دوره ای برجسته شده است

 . کارمزدی،نظم جنگ و تروريسم و ناامنی سرمايه را بايد ساقط کرد
 
شروع جنگ در اوکراين پاسخی به معادالت از قبل در حال تغيير   -٤

جهان معاصر است، و تاکنون صف آرايی و رقابت و تنش قدرتهای 
با توجيه ايدئولوژيکی .  امپرياليستی را به نقطه خطرناکی سوق داده است

رقابت فزاينده و خطرناک قدرتهای "منافع و مصالح ملی"و بی پايه 
بزرگ سرمايه داری اساسأ برسراقتصاد و کسب سودورزی نجومی و 

هر کدام به منظور دست باال پيدا کردن .  سيری ناپذير حل و فصل ميشود
در حوزه اقتصاد و سهم بری بيشتر از اقتصاد جهانی و در واقع تصرف 

اين رقابت .  بيشتر ارزش اضافه حاصل کار طبقه کارگرتالش ميکنند
اقتصادی استثمارگرانه به عرصه تجاری و سياسی و ديپلماتيک 
. ومعامالت بند و بست و کشمکشها و جنگهای خطرناک سوق پيدا ميکند

بر اين اساس برای روسيه و متحدانش به مصاف طلبيدن نظم جهانی 
مورد نظر آمريکا و تعيين تکليف مسائل ِژئوپولتيک و امنيتی موضوعيت 

 . جدی دارد
 
در آغاز دهه آخر قرن بيستم، نظم تک قطبی ادعايی آمريکا و طرح   -٥
به منظور تحميل و تثبيت هژمونی اقتصادی و سياسی " نظم نوين جهانی"

و نظامی آمريکا بعد از فروپاشی بلوک شرق برای مدت کوتاهی بر 
افول موقعيت اقتصادی و سياسی آمريکا .  جهان تحميل و اما تثبيت نشد

در دو دهه اخير و سپس شکست استراتژی برتری طلبی نظامی آمريکا 
که با عقب نشينی از افغانستان و عراق و خاورميانه قطعيت پيدا کرد، در 
عين حال قطبهای کاپيتاليستی بزرگ جهانی درگير در اين کشمکش را 
در پيمانها و اتحادهای اقتصادی، سياسی و نظامی جديد و در حال 

دارى بسوى يک تجديد نظر  دنياى سرمايه.  گسترش به ميدان آورده است
تمام و کمال در آرايش اقتصادى و روبناى سياسى، ادارى و فرهنگى 

دوره تاريخى جديد نه دوره ثبات و نظم و روشنى، بلکه . خود پيش ميرود
 .ثباتى، اغتشاش و ابهام است دوره بى

 
آمريکا، چين، روسيه، اروپای واحد، ژاپن، هند و بعضی از دولتهای   -٦

بورژوازی و هم پيمانان آنان در سطح جهانی و منطقه ای و محلی هر 
کدام يک طرف اين جدالند و در پيشبرد سناريوی بی ثباتی و اغتشاش 

حکومت بورژوا امپرياليستی چين اساسأ .  عليه بشريت شرکت دارند
متکی به کارارزان طبقه کارگر قطب در حال صعود اقتصادی قرن 

پا به صحنه اين رقابت بويژه در عرصه اقتصادی که بيست و يکم است 
گذاشته و چشم انداز و ادعای تبديل شدن به قدرت اقتصادی اول دنيا را 

کشمکش و تقابل دولتهای آمريکا و چين محور تقابل قدرتهای .  دارد
روسيه تحت .  کاپيتاليستی اين دوران و آينده جهان را ترسيم ميکند

هدايت پوتين ناتوان از رقابت اقتصادی موثر در سطح جهانی و متکی 
به قدرت نظامی، از جمله با وارد شدن در جنگ اوکراين سهم بيشتری 

سهم خواهی ائتالف روسيه .  را در باز تعريف معادالت جهانی ميخواهد
و چين در مقابل امپرياليسم آمريکا و موئتلفين اروپايی اش و کانادا، 
ژاپن و استراليا جهان را در مسير جنگهای امپرياليستی بيشتر سوق 

 . ميدهد
 
رقابتهای  مخرب قدرتهای جهانی  برای سهم بری و کسب هژمونی   -٧

درجهان چند قطبی که امکان تبديل شدن به نظم باثبات جهانی را نخواهد 
داشت، همانند اثرات مصيبت بار جهان دو قطبی و سپس تک قطبی 
سپری شده،از خالل جنگ ها و مانورهای مشترک نظامی و  بند و 
بست های آنان با دولتهای ارتجاعی هم پيمان خود در مناطق مختلف و 

ری احتمالی بمب هسته ای، مانند شمشير داموکلس روی يتهديد به بکارگ
سر مردم جهان قرار داده اند، که بر خالف تبليغات دروغين 

نميبرد، "  صلح و ثبات"ايدئولوگهای بورژوايی نه تنها دنيا را به طرف 
بلکه گسترش ناامنی، ميليتاريسم و جنگ، تروريسم دولتی و غير 
دولتی، فقر و تبعيض و گسترش جاهالنه ترين افکار و سياستهای 
افراطی همچون راسيسم و فاشيسم ونژاد پرستی و خرافه های ملی و 

 . مذهبی را به همراه دارد
 
جنگ در اوکراين يک حلقه انفجاری از کشمکش و تقابل ادامه دار   -٨

جغرافيای اوکراين صحنه مستقيم .  قدرتهای بزرگ کاپيتاليستی است
وقوع جنگ است، اما در دو سوی اين تراژدی همه قدرتهای بزرگ 

از يک سو هيئت .  امپرياليستی به نحوی از انحاء صف آرايی کرده اند
حاکمه روسيه با هدف احيای قدرت جهانی از دست رفته به دنبال 
فروپاشی شوروی و در سوی مقابل هيئت حاکمه آمريکا و ناتو به بهانه 
حمايت از دولت دست راستی پروغرب اوکراين، به منظور احيای 

پشت صحنه صف .سرکردگی جهانی از دست رفته صف آرايی کرده اند
بندی دولتها و ارتشهای آنها ما شاهد عرض اندام  جنبشهای بورژوايی 

ناسيوناليسم .  و ناسيوناليستی ضد کارگر و ضد آزاديخواهی هستيم
کل هيئت  ،عظمت طلب روسيه ناراضی از موقعيت جهانی کنونی خود

. حاکمه روسيه و پوتين را به جلو صحنه جنگ در اوکراين رانده است
در جبهه مقابل ائتالف جنبش دست راستی بورژوا پروغربی و بخشا 
فاشيستی در اوکراين مدافع ادغام در اتحاديه اروپا و پيوستن به ناتو و 
به عالوه عظمت طلبی جهانی امپرياليسم آمريکا و متحدان غريی متکی 

به اين جنگ .  به افسار گسيختگی اقتصاد بازار صف آرايی کرده اند
وضوح پيامدهای فاجعه بار و مهيبی را عليه کارگران و مردم در 

از هر دو اين جنگ .  روسيه و اوکراين و سراسر جهان ببار آورده است
سو ارتجاعی و ضد کارگری و عليه بشريت است و توقف فوری آن 

خواست عميق و گسترده توده کارگر و مردم و بشريت 
  ١٠صفحه   
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 . مترقی است
 
بدون اينکه  ،طبقه کارگر در روسيه و اوکراين نقطه مقابل منافع خود  -٩

هيچ نقشی در راه اندازی و يا توقف آن داشته باشند، درگير اين جنگ 
اين جنگ و همه جنگهای امپرياليستی و ارتجاعی بر دوش طبقه .اند

توليد سرمايه و امکانات و پول و ابزار و .  کارگر سازماندهی شده است
آالت جنگی مورد نياز قدرتها و دولتهای جنگ طلب و فاجعه بارتر از 
آنها تامين نيروی انسانی لشکرهای جنگی را عمدتا طبقه کارگرتامين 

اين محصول دردناک وارونگی نظم موجود و طبقه کارگر به .  ميکند
اسارت درآمده توسط ايدئولوژی و سياست و کارکرد گرايشات بورژوايی 

ملت وهويت ملی "و در رأس آنها افق و سياست ناسيوناليستی زير لوای 
تا زمانی که طبقه کارگر در روسيه و اوکراين و هر .  است"و منافع ملی

جای جهان خود را از زير بار ايدئولوژيها و سياستهای خرافی و به ويژه 
ملی گرايی و ناسيوناليسم رها نکند، طبقه کارگر به سياهی لشکر جنگ 

طبقه کارگر .  قدرتها و دولتهای کاپيتاليستی و ضد کارگر تبديل ميشوند
تنها با اتکا به سياست سوسياليستی، با نقد و دور انداختن طوق ملی 
گرايی و هويت ملی وطرد لشکر نظامی بورژوازی خودی و  پافشاری 
بر هويت انسانی ميتواند، خود را از زير بار جنگ فاجعه بار سرمايه 

 .داران رها کند
 

فراتر از معضل جنگ در اوکراين، خطر وقوع جنگهای   -١٠
تداوم رقابت شديد غولهای .   امپرياليستی بيشتر در جهان وجود دارد

اقتصادی دنيا، انعکاس بالواسطه آن در کشمکش سياسی و تجاری و 
ديپلوماتيک و بن بستهای موجود، که مناقشه موجود بر سر تايوان يک 
نمونه برجسته آنست، مضافأ وجود کانونهای بحرانی انباشته از معضالت 
قديم و جديد به ويژه در خاورميانه، خطر جنگ جهانی را به جلو صحنه 

سودورزی سيری ناپذيرسرمايه امپرياليستی و رقابت فزاينده .  رانده است
. بر سر آن، چنين کارکرد ويرانگری را در مقابل بشريت قرار داده است

تنها نيروی سد کننده چنين کابوسی طبقه کارگر آگاه و بشريت مترقی رها 
يافته از افق و سياست و مفروضات بورژوايی و متکی به راه حل 
آزاديخواهانه و سوسياليستی  است، که مالکيت خصوصی بر ابزار توليد 
و رقابت ويرانگر بر سر انباشت سرمايه به دست اقليت استثمارگر 

 . سرمايه دار و قدرتها و دولتهای سرمايه داری را از دست آنهابگيرد
 

استثمارگری خشن سرمايه داری جهانی و معاصرنقشی برای اندک   -١١
مانورهای جناح چپ ناسيونال رفرميسم بورژوايی، آنچه تاريخأ زير نام 

شناخته شده بود، باقی "  سوسيال دمکراسی و سوسياليسم بورژوايی"
در چهار دهه اخير در همه کشورهای سرمايه داری تفوق .نگذاشته است

افق و سياست و کارکرد جناح دست راستی بورژوازی و سترونی جناح 
اين روند با عروج ريگانيسم و تاچريسم و .  چپ بورژوازی را شاهديم

دست باال پيدا کردن اقتصاد بازار آزاد و تعرض وسيع و شنيع به معيشت 
و سالمت و بهداشت طبقه کارگر و همه دستاوردهای اين طبقه در سطح 

راست ترين سياستهای هم اکنون .  جهانی وکشوری و  محلی رقم خورد
اقتصادی و اجتماعی بورژوازی حتی آنجا که ظاهرأ بازمانده های 
سوسيال دمکراسی و احزاب شبهه سوسياليست ميانه در قدرت هستند، بر 

نه فقط در .  شرايط زندگی و کارطبقه کارگر و مردم محروم حاکم است
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کشورهای استبداد زده و متکی به کار ارزان، بلکه در آمريکا و اروپای 
صنعتی و پيشرفته، نيز به عميق تر شدن هرچه بيشتر شکاف و فاصله 
طبقاتی مابين فقر و ثروت و بر بستر آن دامن زدن به فاصله عميق 
طبقاتی، شکل دادن به شکافهای ملی، مذهبی،نژادی، جنسيتی و تقويت 

 .راسيسم و فاشيسم و مذهب منجر شده است
 

بر اين بستر و در نتيجه عقبگردهای تحميلی بورژوازی، رشد   -  ١٢
اين .  راست افراطی و خطر فاشيسم بيش از پيش زمينه پيدا کرده است

راست در "  سوپاپ اطمينان"ترند در کشورهای غرب عموما بعنوان 
مردم را مجبور ميکنند از ترس راست افراطی به .  قدرت عمل ميکند

عروج راست افراطی و فاشيسم .  انتخاب راست غير افراطی رأی بدهند
قبل از هر جا در آمريکا و اروپا به عنوان کشورها و قدرتهای پيشرفته 

و تاثيرگذار بر جهان معاصر، "  دمکراسی پارلمانی"صنعتی متکی به 
تاثيرات اين پديده را درچهار .  محصول سياستهای  بورژوازی است

دهه اخير در گرايش به قدرت گيری بيش از پيش سياستهای راست 
يافته "  مقبوليت"ترين جناحهای بورژوايی در پروسه های ظاهرا 

دمکراسی از .  در کشورهای غربی،شاهديم"  انتخاباتی"پارلمانی و 
هيتلر هم با انتخابات .  ، فاشيستها را بقدرت ميرساند"انتخابات"مجرای 

 .سرکار آمد
 

فجايع انسانی انبوه که ساالنه ميليونها انسان را به کام مرگ   -١٣
ميکشد، مستقيما زاده کارکرد سرمايه داری و نظم متکی به استثمار 

فقرمطلق و گرسنگی به نحوی که طبق .  انسان به دست انسان است
همين آمارهای سازمان ملل شان ساالنه فقط دو ميليون کودک از 

به عالوه در زمينه های .گرسنگی و تامين نان خشک جان ميسپارند
 . مورد اشاره زير، بشريت با تباهی و نابودی روبرو است

 
سودپرستی سرمايه در عرصه سالمت :سالمت وبهداشت:  الف

وبهداشت و پزشکی و ترجيح آن بر حيات انسان از حقايق تلخ نظم 
وارونه کنونی و يک تهديد عليه حقوق بديهی و زندگی بشر امروز 

اين واقعه تلخ را در جريان شيوع ويروس کرونا و ناآمادگی و .  است
ناتوانی دولتهای بزرگ و کوچک سرمايه داری، برای مقابله با ويروس 

 . دنيا تجربه کرد ١٩ -کوويد
معضل زيست محيطی، و اثرات مخربی که بر همه :محيط زيست  -ب

وجوه حيات در کره زمين گذاشته حاصل کارکرد سرمايه در خدمت 
تا اين کارکرد هست، تخريب محيط زيست هم ادامه .  کسب سود است

يکی از عوارض مخرب جنگ در اوکراين بايگانی شدن .خواهد يافت
آن اندک تعهداتی بود که قدرتهای سرمايه داری در کنفرانس پاريس و  

حفظ محيط زيست .در اسکاتلند به آن متعهد شده بودند  Cop26نشست
سالم هم در گرو تعيين تکليف قطعی با عملکرد نظم وارونه سرمايه 

تغييرات زيست محيطی حاصل کارکرد سرمايه و افزايش .  است
گازهای گلخانه ای وباال آمدن سطح درياها نيز به فاجعه مهاجرت دامن 

 .زده است
و آوارگی ميليونی هر ساله حاصل فقر و گرسنگی و جنگ  مهاجرت -ج

و ناامنی روزمره مستقيمأ توسط نظم سرمايه داری حاکم به بشريت 
پديده دردناکی که ساالنه زندگی و جان هزاران انسان .  تحميل شده است

ديوارکشی و بستن مرزها توسط .  را در جهان به کام خود فرو ميبرد
قدرتها و دولتهای بزرگ کاپيتاليستی مسبب اين اوضاع بر روی 
مهاجران از آفريقا و آسيا و آمريکای التين و جنوبی بر ابعاد تکان 

 دهنده اين فاجعه انسانی افزوده است
  ١١صفحه   



حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری ايران  

! كمک مالى كنيد   
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 مصافهای کمونيسم امروز: دو راهی بربريت يا سوسياليسم –١٤
 

سرمايه داری جهانی  با گسترش خود به اقصی نقاط دنيا، فقرشديد و 
انبوه، تبعيض و نابرابری، تروريسم و جنگ و ناامنی و استثمارانسان به 

براستی دنيا بر دوراهی .  دست انسان را به اوج تباهی رسانده است
اين .  ورق را بايد برگرداند.  سوسياليسم و يا بربريت قرار گرفته است

دستور کار کمونيسم مارکسی و کمونيسم کارگری معاصر برای تعيين 
مصافهای . تکليف با بورژوازی در هر کشور و در سطح بين المللی است

 : بر اين اساس . کمونيسم امروز از اينجا استنتاج ميشود
 

بيش از پيش دوره سازماندهی و احيای تعرض کمونيستی کارگری :  الف
ادها و ايدئولوژی و افکار و ساختارها و يماکسيماليست به کل پايه ها و بن

برخالف تمامی نقدهای نيم بند چپ نقد و .  دولتهای سرمايه داری است
تعرض کمونيستی نميتواند و نبايد به خصلتهای روبنايی و مقطعی و 

نقد و تعرض کمونيستی ما دست به  .تاکتيکی نظم سرمايه محدود شود
ريشه ميبرد، لغو کار مزدی و امحای استثمار و خلع يد سياسی و 

 . اقتصادی کامل سرمايه را در دستور کار دارد
 

گردآوری نيروی طبقه کارگرخودآگاه، متحد و سازمانيافته به منظور   -ب
سازماندهی انقالب کارگری و تحقق آزادی و برابری و حکومت کارگری 
مصاف فوری کمونيستها و يگانه راه رهايی بشريت از فجايع نظم 

 . سرمايه است
   
نبرد بی امان عليه ملی گرايی و هويت ملی و ناسيوناليسم که در اين   -ج

نه تنها جنگهای "  منافع و مصلحت ملی"دوران يک بار ديگر زير لوای 
ويرانگر راه اندازی ميشود، بلکه شنيع ترين نوع تعصبات و تعرض به 

يک شرط اساسی رهايی طبقه کارگر و .  حقوق اوليه انسان توجيه ميشود
طوق هويت ملی و ملی "بشريت از انقياد کاپيتاليسم به حاشيه راندن 

و برمال کردن محتوای طبقاتی خرافه "  گرايی دست ساز ناسيوناليسم
به مثابه منافع طبقه حاکمه بورژوايی که رياکارانه در "  منافع ملی"

 . به جامعه تحميل ميکنند" منافع عموم"زرورق 
 
پيشبرد سياست کارگری و کمونيستی عليه جنگهای ضد کارگری و   -د

ضدمردمی مستقيم و يا نيابتی جاری قدرتهای امپرياليستی و دولتهای 
سرمايه داری، پافشاری بر اين واقعيت که طبقه کارگر به نيروی ذخيره 

 . جنگ بورژوازی نبايد تبديل شود
 

جنبش اعتراضی ضد سرمايه طبقه کارگر در جهان و به ويژه در   -١٥
برمتن بحران اقتصادی جهانی .  کشورهای مهم کاپيتاليستی قدرتمند است

و در سه ساله بعد از آن به يمن اعتراضات کارگری در  ٢٠٠٨سال 
فرانسه و  کشورهای ديگر به کاهش دستمزدها و بيکارسازيها و افزايش 
سن بازنشستگی، مقابله باتشديد فشار بر بخش شاغل طبقه کارگر و 

از طرف دول بورژوازی، "  رياضت کشی اقتصادی"تحميل سياست 
شکل گيری موجی از اعتراضات عليه فقر، تبعيض و نابرابری را در 

فاجعه کرونا و .  آمريکا و کشورهای اروپايی و آمريکای التين بوديم
تبعات آن وقفه ای در روند روبه گسترش اعتراضات کارگری و توده ای 

 تزهای كنگره دهم حزب حكمتيست در باره

 ...جنگ در اوكراين، بربريت كاپيتاليسم و مصافهای كمونيسم امروز

عليه وضع موجود ايجاد کرد، اما بار ديگر در همين يکسال اخير در 
شاهد ...  کشورهای مهم اروپايی از جمله انگلستان و آلمان و فرانسه و 

مساله مهم اينست، .  موج جديد اعتصابات و اعتراضات کارگری هستيم
در اکثر کشورها و در همين دو دهه اين جدالهای اجتماعی و اعتراضی 

مردم محروم جنبشهای اجتماعی راديکال و با محوريت طبقه کارگرو 
اما .  عليه سرمايه داری به عنوان منشاء فقر و تبعيض و نابرابری است

مبارزاتی قوی طبقه کارگر متاسفانه با حضور   –اين جايگاه اجتماعی 
نمايندگان و پرچمداران کمونيسم کارگری، جنبش و تحزب کمونيستی 

اين خالء موجود در .  اين طبقه، در صحنه سياسی خوانائی ندارد
رهبری طبقه کارگر بر اعتراضات و تحوالت سياسی اکنون و آتی در 

پرکردن اين خالء از کانال ايجاد احزاب .  کشورهای سرمايه داری است
کمونيستی کارگری يکی از مصافهای تعيين کننده جنبش کمونيسم 

اين امر کمونيستهايی است که چشم به قدرت گيری .  کارگری است
کارگری و تحقق انقالب کارگری و ايجاد جامعه نوين کمونيستی دوخته 

 . اند
 

ما بر .جامعه ايران در آستانه تحول انقالبی سرنوشت سازی است  -١٦
کارگری و جنبش آزادی  -نقش تاريخسازطبقه کارگر و جنبش کمونيستی

زن در شکل دادن به آينده ايران و فرصت کم نظيرى که براى ايفاى 
نقش کارگر و کمونيسم بعنوان رهبر يک جنبش عظيم توده ای براى 

تحول انقالبی جاری .  آزادى و برابرى و رهايی انسان فراهم شده واقفيم
با حضور جسورانه زنان آزاديخواه در دوهفته آخير در خيابانها 
وحجاب سوزان آنها در اعتراض به قتل مهسا امينی اثرات جهانی و 

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی .منطقه ای مهمی را بدنبال داشته است
فضای مساعدی برای تقويت و عروج آلترناتيو کمونيستی در ديگر 

 .کشورهای جهان فراهم ميکند
 

. ما اعالم ميکنيم بيش از اين بربريت کاپيتاليسم را تحمل نميکنيم  -١٧
به مثابه کمونيسم .  فقرو تبعيض غير قابل تحمل بر جهان را نميپذيريم

طبقه کارگرقصد نداريم به دور جديد ميليتاريسم و تروريسم و جنگ و 
رقابت قطبهای بورژوازی که جهان را با مخاطرات جدی ای روبر 

ما به راسيسم و قومپرستى و مذهب گردن .  کرده اند، تن دهيم
قصد نداريم اسالم سياسى و حکومتهاى ما در خاورميانه .نميگذاريم

اسالمى را تحمل کنيم، ما سياست ساقط کردن حاکميت بورژوازی و 
سرنگونی حکومتهای اسالمی و مستبد و پليسی ومستقيما سرنگونی 

ما بر سازماندهی فوری انقالب کارگری و .جمهوری اسالمی را داريم
ما عروج .  بنياد گذاشتن حکومت کارگری در ايران پای می فشاريم

نسلی جديد از احزاب کمونيستی کارگری و انقالبی و مارکسيست را از 
ما طبقه کارگر و مردم .  نيازهای حياتی اين دوره مهم تاريخ بشر ميدانيم

آزادانديش جهان را به سوسياليسم بعنوان تنها راه نجات بشريت 
 .فراميخوانيم

 
 مصوب کنگره دهم حزب باتفاق آرا

  ٢٠٢٢اکتبر 
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!شوراهای كارگری را برپا كنيم  

 بافى دروغين در گرِو پدرساالری  هويت
 

 سائمه سلطانى

کنم يک تعريف معتبر   که به شرح موضوع بروم، کوشش می  پيش از اين
است که  »هموساپينس«انسان .  و علمی از هويت انسان داشته باشم

معادل انسان و ساپينس هم معادل خردمند يا خردورز است که  »همو«
 يا (Homo erectus) بقايای (Homo sapiens) نظر به تحقيقات

(Homo ergaster) باشد  می. 
 

انسان، حدود دوصد هزار سال قبل از آفريقا روی  (specie) گونه يا
داليل خاصی دست به مهاجرت به ساير نقاط دنيا، مانند جنوب غرب 

 .تر جنوبی اروپا و آسيا زدند آسيا، غرب، شرق و مناطق گرم
 

از نظر علمی هويت انسانی که در فوق يادآوری شد، معيارها و 
های جغرافيايی هويت مانند زبان، مذهب، کشور، مليت، قوم،  شاخصه

فاقد اعتبار علم بيولوژيک پنداشته …  زادگاه، محل بزرگ شدن و
اند؛ مثالً بحث نژاد و قوم باعث  شوند و محصول دنيای سياست می

 .ريزی زيادی در تاريخ جوامع بشری گرديده است  درگيری و خون
 

 پرسش مهم اين است که آيا واقعاً نژادی وجود دارد؟
بيولوژيکی وجود _چون هيچ يافته و استدالل علمی.  پاسخ منفی است

بگذاريد اين موضوع را از زبان داکتر .  ندارد که اين مسأله را تأييد کند
شناس معروف ايرانی که چند سال قبل در يکی از   حسام نوذری زيست

: توضيح دادند يادآوری کنم »نژاد«شان تحت عنوان   ای های رسانه بحث
عدد کروموزم است که در کروموزم  ۴۶جفت و يا  ٢٣انسان دارای «

، گروه خونی وجود دارد؛ يعنی اين کروموزم دارای يک ژن، ٩شماره 
چند «دقت کنيد اينجا يک ژن گفته شده نه .  اما با بيانات مختلف است

 !»ژن
 

توانند مدعی وجود  های خونی هستند که نمی اين بيانات مختلف، گروه
نژاد شوند؛ زيرا ممکن است خون يک انسان افريقايی با خون شما 

در حالی که يک يا چند تن از اقارب نزديک .  سان و هم گروپ باشد  هم
 .شما چنين وجه مشترکی را با شما نداشته باشند

 
در مورد فهم بيشتر و بهتر علمی هويت انسان، حداقل بايد تاريخ سير 

سلولی تا انسان،   از تک  (phylogenies) تکامل موجودات زند يا
 .مطالعه و بررسی شود

 
/ی کشاورزی ساالر و آغاز جامعه  زن/  ی مادرساالر  با ختم جامعه

ی مردان قرار داشت، پدرساالری   طبقاتی که بر فعاليت بالفعل و بالقوه
 .ستيزی آغاز شد  زمان با زن  هم
 

مردان نه تنها که از نگاه مالی و اقتصادی، حکمرانی را به چنگ 
که به شکلی از سياست و اخالق مردساالر و فرودستی زنان   گرفتند، بل

نيز استيال يافتند که تا امروز 
ای از تاريخ،  در هر دوره

اين سياست به اشکال 
منحصر به خود به انواع 

ی توليد و بازتوليد شده  پيچيده
 .است

 
های مهم  جستارها و مبحث

اين پديده را در پنج بخش 
 :دنبال خواهم کرد

 
 پنداری کودک؛  ملکيت -١
 پنداری زن؛  ملکيت -٢
 پنداری مادر؛  منفعل -٣
 تشديدسازی پدرساالری؛ -۴
فاشيسم و ارتباط آن با  -۵

 .پدرساالری
 

 پنداری کودک  ملکيت
 شود، يک تصور از قبل جاسازی شده که کودکی متولد می  زمانی

(Normative) تصوری .  کند به شکل رسمی در اذهان همه جا باز می
ی زنجير از باال به پايين   گويد اين طفل مانند يک حلقه که ادعا دارد و می

او ملکيت و مال پدرش .  گيرد به هم بافته شده و به جد پدرش ارتباط می
ای که اکثر  برای همين شايد با جمله.  اصالً او فرزند پدرش است.  است

وقت از مادران يا ديگر افراد هنگام به خطر نزديک شدن جان کودک يا 
احتياط  «:  کنند   شنويد، آشنا باشيد که به مادر کودک بازگو می فرزند می

سازی   متعلق(تر از آن، ثبت هويت  يا مثال واضح »!کن اوالد مردم است
به پدر از کارت هويت گرفته تا تمامی اسناد و مدارک )  اسمی فرزند

اسناد حقوقی، او را منحيث فرزند، تنها به پدر متعلق .  مربوط به کودک
تر ياد کنم،  واضح.  خان نه فرزند فالن خانم  داند؛ مثالً فرزند فالنی   می

  …فرزند حامد، نه فرزند حسنيه و حامد و
 

براساس همين تصورات و عقايد همه وجود کودک را به جايگاه اجداد 
دهند و هويت آن را براساس پدرساالری خانوادگی    اش ربط می پدری

حاال اين را بيايم با يک ديد عميق بررسی کنيم، فرض بر .  کنند    تعيين می
سازی بگذاريم؛ اما بايد مشخص کنيم اين فرضيه   درست بودن اين هويت

 چقدر درست است؟
 

مثالً هويت کودک را معموال براساس زادگاه اجدادش و يا محل بزرگ 
پدربزرگ در هر جا متولد شده، هويت .  کنند   شدن اجدادش تعيين می

مثالً .  شود ها هم براساس همين شاخصه مشخص می فرزند و نواده
پدربزرگ در فالن قريه، ولسوالی و واليت بزرگ شده است، پس بايد 

 .ها هم بر اساس همين شاخصه تعيين شود هويت فرزند و نواده
 

اگر قرار باشد محل تولد و محل بزرگ شدن را معيار تشخيص هويت 
قرار بدهيم، پس چرا اين اولويت را به محل تولد و محل بزرگ شدن خود 

 !کودک يا خود فرد ندهيم
 

 

  ١٣صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد همين امروز   

 

 ...بافى دروغين در گرِو پدرساالری   هويت

آن هم بر اساس .  چرا هويت فرد در گرِو هويت فرد ديگر باشد
  ويژه در موارد محل تولد و محل بزرگ قطبی؟ به  ساالری تک  جنسيت

سان   شدن اجداد متفاوت است و يک شدن؛ محل تولد و محل بزرگ
 .نيست

 
بايد در کارت «:  گويند بعضی از فمينيستان و مدافعان حقوق زن می

هويت فرزند و تمامی مدارک او، هويت مادر همانند هويت پدر ثبت 
؛ اما اين مسأله هم مشکل دارد؛ زيرا بازهم رسميت بخشيدن به »شود

پنداری کودک است، اما اين بار در يک سيستم دوخانوادگی؛   ملکيت
ی پدر،   پنداری کودک توسط خانواده  ی ملکيت  يعنی بر عالوه

اين ديدگاه سطحی .  شود  ی مادر نيز افزوده می  پنداری خانواده  ملکيت
تعادل جنسی و تخيل برقرارسازی عدالت جنسی، در حقيقت تأييد 

پنداری کودک را چه در   بنابراين بايد ملکيت.  پنداری کودک است  ملکيت
ی مساوات جنسی يا   فُرم پدرساالری و چه در فُرم تعديل شده

سازی هويت کودک با هويت مادر و مادرساالری و چه تلفيقی از   متعلق
بايد به شخصيت، وجود و استقالل فردی کودک به .  هر دو، رد کرد

ی يک انسان حرمت گذاشت و از بندگی و بردگی هويتی در قيد   مثابه
مادرساالری نجات داد؛ زيرا   -هويت پدرساالری، مادرساالری يا پدر

ی عدالت جنسيتی و در نظر گيری هويت مادر و  حتا اگر تنها اين مسأله
شد حل آن را فرض کرد؛  گذاری کودک بود، بازهم نمی  پدر در هويت

زيرا براين اساس، بازهم هويت خود مادر و پدرکودک از هويت يک 
های  زن و شوهری تشکيل شده که هر کدام دارای پدر و مادر از هويت

ها از هويت پدر مادر با  مختلف پدر مادر خودشان و هويت پدر مادر آن
های مختلف و اختالط شده ديگر، شکل گرفته است و اين زنجيره  هويت

 .به همين منوال تا هزاران جد ادامه دارد
 

ها جد دو   به قول ديگر، هر پدر و مادری از پدر و مادری با ميليون
های مختلف  طرفه، هم از سوی مادر و هم از سوی پدر، از هويت

“ هويت های مختلف”اينجا با تکيه بر روال برداشت جامعه از هويت (
توان  در اين صورت هيچ جد ثابتی را نمی.  اند متولد شده)  يادآوری شده

 .ای باشد  يافت که دارای هويت مشخص، خالص و دست نخورده
 

های بزرگ ناسيوناليستی و فاشيستی ريشه در همين سيستم خام  مسأله
دارد که بايد برای طرد آن از باال وارد  »هويت«پدرساالر و غير علمی 

 .عمل شد
 

شود، اين است که هيچ جد ثابتی که   در نتيجه، آنچه مهم پنداشته می
انسان «ها را ادعا کند، وجود ندارد؛ چون  وجود انواع مختلف نسل

که بخواهيم هويت افراد را بر اساس جد و قبيله  »انواع مختلف ندارد
ی خردمند   هم نوع و گونه  تعيين کنيم، انسان تنها يک نوع دارد و آن

 !است
 

جا هر نوع ساختار و معيار سياسی چون نژاد، قوم، زبان و   در اين

ها را در  مذهب که انسان
چنددستگی، متفاوت از هم و 

ديگر قرار   در تقابل با هم
دهد، اشتباه است و قابل  می
 .رد
 

 پنداری زن  ملکيت
زن يک موجود مستقل 
است؛ اما متاسفانه تا امروز 
نتوانسته است آن استقالليت 

 .ُمسلّمش را بدست آورد
 

شود بايد منحيث يک مال يا شی مربوط به  زمانی که کودک متولد می
ی پدر، که بدون شک مبنای خانواده براساس سلطه مردانه شکل   خانواده

ی خانواده را با   گرفته و رسميت يافته است، هويت و تخلص پدرساالرانه
اسم و وجود خودش حمل کند تا جايگاهی در جامعه به شکل رسمی و 

 .غير رسمی، دريافته و مشروعيت پيدا کند
 

چنان بعد از ازدواج هم بايد هويت و تخلصش را عوض کرده و هويت   هم
 صاحب جديد، يعنی شوهرش را حمل کند؛ چرا ؟

 
شود و زمانی که اين ملکيت از دست  چون او مال و ملکيت پنداشته می

شود،  صاحب اول به دست صاحب دوم به فروش و معامله گذاشته می
ی اجتماعی او هم مطابق هويت و تخلص   هويت، تخلص و شناسنامه

 .شود صاحب جديدش عيارسازی می
 

که جايگاه   ی همسری هم بيشتر از اين  جاست، که او در رابطه  از اين
اين .  ی شوهر را دارد  همسر را داشته باشد، جايگاه ملکيت و مال متعلقه

مردساالرانه خانواده اند که هنگام تولد /شوهر و اصول پدرساالرانه
کودک، هيچ نوع حقی برای کودک، مشخصاً کودک زن، قايل نمی شوند 

ها، هويت او را نيز منحيث يک  ی ساير تحميالت و خشونت  و بر عالوه
مال و متاع منحصرسازی نموده و در نهايت کودک زن در هنگام 

 .شود  ی جسمش، هويتش نيز معامله می  سالی و ازدواج بر عالوه  بزرگ
 

 پنداری زن  منفعل
ی ديرينه در  ی جنسی و تولد فرزند ريشه  پنداری زن در رابطه  منفعل

تاريخ بشر دارد؛ مثال در بخش دينی، دين اسالم در قرآن، سوره بقره، 
 .، زنان را کشتزار مردان معرفی کرده است٢٢٣آيت 

 
در بخش فلسفی، ارسطو همانند اسالم ديدگاه مشابه به زن در تولد فرزند 

بدين باور است که زن )  (Generation of Animals او در کتاب. دارد
ی جسم به جنين   کننده و در نهايت بخشنده  دهنده، تغذيه  منحيث پرورش

تری نسبت به زن  به جنين، نقش متعالی »روح«است؛ اما مرد با اعطای 
به همين دليل است که ارسطو به برتری جنس .  در تشکيل جنين دارد

 »روح«شود؛ زيرا او باور دارد در  مذکر بر جنس مونث باورمند می
از اين رو، روح و نفس بر جسم، و مرد بر . اثری الهی گنجانده شده است

که روح متعالی جوهر مرد است و   زن تقدم و برتری دارد؛ يعنی اين
عنصر اصلی وجود او؛ اما زن موجود غير متعالی و جسم 

  ١٤صفحه   

 



  ١٤صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٨٧شماره    

! سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است  

نظر ارسطو چيزی شبيه باور اديان به انسان . است که محکوم به فناست
روح انسان .  از نظر اديان، انسان متشکل از روح و جسم است.  است
 .شود ست و نيست می  ميرد؛ اما جسم او محکوم به نابودی نمی
دارند /چنان همانند ارسطو افراد زيادی در طول تاريخ وجود داشتند  هم

از جمله، .  بودن زن در امر باروری فرزند هستند-که باورمند به منفعل
شده يا   ی از قبل تشکيل  بر اساس نظريه)   (artsoekerهارتسويکر 

preformation»« منشاء جنين به طور کامل به «:  اش معتقد بود
اين باور همسان ديد اسالمی در مورد .  »گيرد پدرش تعلق می

طفل تا هفت سالگی «:  گويد پنداری زن است؛ مثال، اسالم نيز می  منفعل
؛ چرا؟ چون تا هفت سالگی طفل نياز جدی به »نزد مادرش باشد

. »از زير پا نجات دهد«پرورش و کسی دارد که او را به قول معروف 
شود که اسالم زن را برای پرورش و  جا به خوبی استنباط می-در اين

خواند، نه منحيث مادر و کسی که حق  طلبد و می  ی فرزنِد مرد می  تغذيه
دارد در کنار فرزندش باشد؛ زيرا از ديد اسالم زن منفعل است و بايد 

 .از کودک مرد مواظبت کند
 

ها، از نگاه  های اسالم، ارسطو و ساير هم باوران آن اما امروزه آموزه
 »تصورات خودی«علم طب و بيولوژی بالقطع نادرست و مبنی بر 

طب امروزی ديگر آن توهمات، فرضيات ذهنی و .  اثبات شده است
. کند درصدی هم تأييد نمی ۵سوبژکتيو را فاقد اعتبار دانسته و در حد 

شناسی انسانی در خصوص فرزندآوری تاکنون   چه در طب و علم بدن  آن
کشف شده است، تشکيل جنين را از تخمک زن و اسپرم مرد، که زن با 

بندی جنين   به سوی نطفه » «Yمرد با دو کروموزم » «Xدو کروموزم
با اين حساب سهم زن و مرد در تشکيل جنين پنجاه درصدی .  روند می

اين موضوع را از نگاه فيلوژيک يا علم تبارزايی و سير تکامل .  است
ديويد کريستين در .  توانيم به اثبات برسانيم  موجودات زنده هم می

ی امير کلينی، چنين   ، ترجمه١۴ی  ، صفحهthis fleeting worldکتاب
 ها سرانجام به تبادل قسمتی از گروهی از يوکريوت«:  می نويسد
«DNA»  خود با يکديگر دست زدند، نتيجه آن فرزندانی بود که دارای

اين سرآغاز نوعی توليد .  تلفيقی از مشخصات پدر و مادر خود بودند
توليد مثل جنسی با .  مثل است که به توليد مثل جنسی معروف شده است

آميختن مشخصات و خصوصيات پدر و مادر موجب تغييرات   درهم
 .»شود  ها می  بيشتری در فرزندان آن

 
ی سنتی همه در يک رديف   نگاه ارسطو، اسالم، ساير مذاهب و جامعه

عليه کشفيات و تحقيقات امروزی طب، در مورد سهم زنان در تشکيل 
 .جنين و هويت آن، قرار دارد

 
ای که معتبرترين مدرک در خصوص رد منفعل   خالصه نگاه علمی

پنداری زن است، حق حضانت و باورهای سنتی که مادر را برخالف 
 .کند داند، رد می  پدر، از داشتن هر نوع حق بر فرزند مبرا می

 
 تشديد پدرساالری

گيرد،   ی پدری صورت می  گذاری براساس زنجيره  ای که هويت در جامعه
اصل و «بدون ترديد در آن ساختار قدرت مرد هم افزوده شده و شکل 

جاست که زن منحيث يک رباط -کند و از همين را آماده می »سازی  فرع
مسووليت دارد تا برای مرد حيثيت .  شود توسط مرد خريده و تصاحب می

او کودک .  خادم جنسی را داشته باشد و لذت و سرگرمی را بايد فراهم کند
چون ثمر در وجودش بايد پرورش داده و در خدمت آرامش او   مرد را هم
شکل  »کوب زن«ی مردساالر، مردمحور و  ، جامعه  در نتيجه.  قرار دهد

بدون ترديد، مرد در اين جامعه چه در نقش فرزند خانواده، چه .  گيرد می
/ در نقش همسر، چه در نقش برادر، چه در نقش پدر، چه در نقش عمو

کاکا، چه در نقش ماما و باالخره هر آن نقشی که او را با زنان به نحوی 
دهد، جايگاه فرمانروا را  دارای ارتباط خانوادگی يا خويشاندوی قرار می

 .بخشد به مرد و فرمانبردار را به زن می
 

زن منحيث فرِد فرع و جنس درجه دو در چنين حالت مکلف به پيروی و 
در .  باشد  حفاظت از عزت مرد است؛ يعنی مرد فرد و جنس اصل می

ی عزت مرد   چنين سيستمی، بدن زن منحيث مال و مال هم به مثابه
شود و اين مکلفيت در واقع زنجير زدن به استقالل و   پنداشته می

 .شخصيت خودش است
 

دهد، که در هر حالت، چه  چنين ساختاری مرد را در موقعيتی قرار می
نياز و چه عدم نياز، زن بايد برای لذت، سرگرمی و آرامش او، خود را 

 .آماده و در اختيار او قرار بدهد
 

های  های خانوادگی، تجاوزات جنسی و فکری، خشونت قتل
ها،  ها، خودسوزی پذيری، خودکشی  خانوادگی، تأثيرپذيری، آسيب  درون
نتايج المناک …  ها، آمار پايين شغلی، آمار پايين تحصيل و  پاشی  تيزاب

خصوص کودک   پنداری کودک، به  زايی پدری و ملک  همين حس هويت
 .زن، در سيستم پدرساالری و مردساالری اند

 
 فاشيسم و ارتباط آن با پدرساالری

اش اشاره  در باال به تعيين هويت فرد بر اساس هويت پدری و جد پدری
بدون شک در طول تاريخ طبقاتی و مردساالر بشر هويت قومی، .  شد

، نژادی و سمتی افراد براساس دين، زبان، نژاد، قوم و *دينی، زبانی
ازين رو هر چه عناصر .  ی پدری شکل گرفته است  سمت، پدر و خانواده

کنيم، بيشتر به  فاشيستی نژادی، زبانی، قومی، دينی و ملی را مشاهده می
بريم که اين عناصر از هويت پدری افراد شکل گرفته است؛  می اين پی 

مثالً هيتلر براساس نژاد برتر آلمان، که پدرش يک جرمن نژاد، آلمانی 
زبان و مسيحی بود، دست به ايجاد ديکتاتوری فاشيستی نازيسم آلمانی زد 

راه انداخت؛ يعنی هيتلر بر اساس نژاد، زبان و   و جنگ جهانی دوم را به
 .های فاشيستی رسيد دين پدری، به انديشه

 
ما اگر .  خواهم چند موضوع مهم را يادآوری کنم در نتيجه دوباره می

فاشيستی چون    ای های سمی ها و ميکروب خواهان دست شستن از ويروس
ستيزی و هر نوع عناصر -ستيزی، نژادستيزی، دين  ستيزی، قوم  زبان

مردساالری هستيم،   -ستيزی و پدرساالری  چون زن  فاشيستی ديگر، هم
ها در گرِو   ی اين  ی همه  بدون شک ريشه.  بايد آن را از ريشه بِبُريم

 .ی طبقاتی قرار دارد  پدرساالری و جامعه
 

 

 ...بافى دروغين در گرِو پدرساالری   هويت

  ١٥صفحه   
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!آزادی، برابری، رفاه همگانى   

ايم؛  با نابودی پدرساالری، در واقع فاشيسم را نابود کرده
زيرا ارتباط بين فاشيسم و پدرساالری به حدی تنگاتنگ و 

شود به جای فاشيسم از  هم چسبيده است که به راحتی می  به
منحيث توضيح مسايل برتری طلبی  »پدرساالری«ی  واژه

 .استفاده کرد… قومی، زبانی، نژادی، دينی و
 

 در نتيجه
در اين مقاله به دو موضوع مهم و اساسی اشاره شده 

ها از دامن   ستيزی و فاشيسم که هردوی اين  است؛ زن
خيزند و پدرساالری هم از دامن هويت   پدرساالری بر می

 .پدرساالرانه-گذاری جنسی
 

های  های ملی، قانون گيری دولت  هر چند شکل
خصوص در ممالک   کشوری و اصل شهروندی، به  دولت

گذاری پدرساالرانه مطلق را   آمريکايی اين هويت_اروپايی
های  تغيير شکل داده است؛ اما در کل و هم در کشور

گذاری به شکل مطلق پدرساالرانه آن   شرقی اين هويت
گيرد و در اکثريت نقاط جهان تصور بر اين -صورت می

شود و هويتش را  است که کودک مرتبط به نسل پدری می
. ی پدری به رسميت بايد شناخت  هم براساس همان پيشينه

ستيزی و   زايی زن تصوری که نهايتاً اشتباست و عامل باز
 .گردد  می… فاشيسم نژادی، قومی، مذهبی، زبانی و 

 
*** 

 
شان   ها تصور دارند زبان افراد براساس زبان مادری خيلی  *

ی افغانستان و ساير کشورهای  گيرد؛ اما در جامعه شکل می
سنتی موارد زيادی داريم، همسر مرد که متعلق به 

ی   ، زبان خانواده کنندگان زبان ديگر بوده، مجبور شده  صحبت
ی همسر   همسرش را فرا بگيرد، با کودکش هم با زبان خانواده

. ی همسرش بگرود  رابطه برقرار کند، حتا به مذهب خانواده
ی پدری او از کنار نامش پاک شده   کم تخلص خانواده  بنابراين کم

. شود ی همسرش کنار اسمش ضميمه می  و تخلص خانواده
ی همسر   منحيث ناموس و ملکيت همسر و در نهايت خانواده

دليل نيست که چرا فاشيسم زبانی افراد  حاال بی.  شود مأخذه می
 .گيرد ی پدری شکل می  براساس زبان خانواده

 
 ١۴٠١، ٧سنبله 

 
 

رفيق سائمه سلطانی از مارکسيست های افغانستان و فعال 
 .استحقوق زن 

 

 نامه ای از يک رفيق كارگر
ين دستمزدها برای سال یرفيق سياوش عزيز درود بر شما، خواستم در مورد تع

نخست اينرا ميخواهم بگويم که اداره .  و مسائل پيرامونی آن اندکی بنويسم ١٤٠٢
امور جامعه از کنترل دولت و حکومت خارج شده است، رابطه حکومت با مردم 

دولت با کسر بودجه شديد مواجه است و .  بشدت در تنازع و در نقطه مقابل همديگرند
از آنجا .  اما دولت عامدانه اين گرانيها را پيش ميبرد.  بانی و مسبب همه گرانی هاست

که دولت جای بخشهای توليد و توزيع اجتماعی را هم پر کرده است گرانی کاال و 
امروز .  خدمات را وسيله ای برای تامين اعتبارات دستگاههای دولتی خود ميداند

دولت با توسل به اخذ مالياتهای سنگين و افزايش نرخ عاملهای انرژی و خدمات بار 
دولت بلعينه .  کمرشکنی را بر دوش جامعه و بويژه کارگران و کارمندان گذاشته است

دولت عامل اول قاچاق .  دارد گور خود را ميکند و تابوت مرگ خود را مهيا ميکند
از طرفی کولبران و سوختبران خرد و .  نفت و انرژی در جهان با فروش ارزان است

جزء را به مرگ تهديد ميکند و می کشد، و اين در حاليست که هيچ اقدامی نيز برای 
رژيم با در نظر گرفتن اولويت شغلی به عناصر .  ايجاد شغل دائمی انجام نمی دهد

 .نظام عرصه را بر جوانان منتظر شغل تنگتر کرده است
 

با توجه به سر به فلک کشيدن قيمتها بويژه قيمت دالر و :  اما تعيين دستمزدها 
نابرابری با ارزش لایر ايرانی و نقش حکومت در جذب دالر در بازار بنفع دولت، 
قدرت خريد جامعه کارگری و کارمندان و بازنشستگان بطور تکاندهنده ای رو به 

از سوی ديگر ماليات بر حقوق کارکنان دولت يک دزدی آشکار .  افول و کاهش است
نکته جالب ديگری هم در مورد حقوق بگيران .  از سفره حقوق بگيران دولت است

درصدی حقوقهاست، مشخصا تعدادی از  ٢٠هست و آن اينکه دولت در صدد افزايش 
ميليون تومان حقوق ميگيرند و اين فقط  ٢٠٠کارکنان رده باالی حکومت بالغ بر 

. حقوق آنان است و اين طيف از مزايای کمپانيهای پنهان و آشکار هم بهره مند هستند
ميليون ميرسد اما اگر حقوق  ٢٤٠در صد افزايش، حقوق آنها به  ٢٠حاال با احتساب 

 ١٢ميليون باشد، حقوق وی با افزايش  ١٠بطور مثال  ١٤٠١کارمندی در سال 
 .ميليون خواهد بود، نگاهی به اين دو حقوق بگير فرضی واقعا تامل برانگيز است

 
وزير کار و تعاون در مجلس اسالمی اظهار کرده است سعی خواهيم کرد طوری 
عمل کنيم و حقوقها را افزايش دهيم که هم رضايت خالق و خلق خدا را در پی داشته 

وقتيکه قيمت کاالها و مايحتاج جامعه افسار گسيخته و لحظه ای سر به آسمان .  باشد
می سايد، نميدانم اين حقوق ثابت کارگران و کارمندان چگونه ميخواهد فاصله تورم و 

دولت و نماينده کارفرمايان همواره در موعد افزايش !!!  شکاف طبقاتی را کم کند
حقوقها موضعگيری ميکنند و به بهانه اينکه افزايش حقوق حقوق بگيران موجب 
افزايش نقدينگی و تورم زا خواهد بود و با تهديد به تعديل نيروی کار در موسسات 
دولتی و کارخانه ها به کارگران و نمايندگان آنها فشار مياورند و با چانه زنی سفره و 

کارگران و کارمندان غالبا .  معيشت کارگران را بنفع خود مورد دستبرد قرار ميدهند
مستاجر و بدهکاران و وام بگيران بانکها هستند که حتی توان پرداخت اين هزينه ها 

وقتيکه در سال جاری آنهم با اعالم آمار خوديهای دولت خط فقر در اوايل .  را ندارند
ميليون تومان اعالم کرده است و اين مبلغ هم اصال پا بر زمين  ١٨بيشتر از  ١٤٠١

نداشته و ندارد، معلوم نيست حداقل بگيران عرصه کار و توليد چگونه امرار معاش 
کنند؟ ادامه اين اوضاع و اين همه فشار حکومت بر جامعه آينده ای سخت و دشوار را 
بر زندگی آحاد توده های کارگر و در سطح اجتماعی بر آزاديخواهان تحميل خواهد 

بدون ترديد اين شيوه عمل رژيم موجب نارضايتهای بيشتر و زمينه سرنگونی .  کرد
را با دستان خود توسط جامعه تهيدستان و زنان تحت ستم و ساير سطوح اجتماعی 

 .فراهم خواهد کرد
 .زنده باد آزادی و سوسياليسم .در اينجا مطلب را به پايان ميرسانم

بافى دروغين در گرِو   هويت

 ...پدرساالری 
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 زاهدان، برگزاری تظاهرات با شرايط امنيتی شديد 
اسفند بار ديگر مردم معترض زاهدان عليرغم شرايط   ٥امروز جمعه 

امنيتی و استقرار نيروهای سرکوب انتنظامی در تقاطع ها و حضور 
نيروهای .  تک تيراندازان بر پشت بام ها، دست به تظاهرات زدند

در تظاهرات امروز .  امنيتی از تجمع مردم در ايرانشهر ممانعت کردند
، "مرگ بر سپاهی"، "ای مرگ بر خامنه: "زاهدان از جمله شعارهای

نه "، "مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر"، "مرگ بر بسيجی"
قسم به خون ياران "، "سلطنت نه رهبری دموکراسی و برابری

کرد و بلوچ "، "بسيجی، سپاهی داعش ما شمايی"، "ايم تا پايان ايستاده
همينطور در پالکاردهائی .  سر دادند"  برادرند، تشنه خون رهبرند

معترضين به سانسور رسانه ها، مجازات نشدن مسببين جمعه خونين 
" کشم آنکه برادرم کشت کشم می می"زاهدان اعتراض داشتند و شعار 

 . را فرياد زدند
 

 اطالعيه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت ايران
آقای رئيسی گويا قصد سفر به سرزمين انرژی داريد؟ هوا خوش است 
به قصد تفريح می آيی ؟ يا وعده جديدی در سر داريد؟ با توجه به عدم 
پاسخگويی به مطالبات چندين ساله کارکنان صنعت نفت منتظر ترک 

بيش از دو .  کار و اعتصاب کارکنان همزمان با ورود به عسلويه باشيد
ده  در کارتابل شماست و هنوز آن را _ماده#هفته است مجوز اجرای 

ويژه را افزايش _العاده_فوق#ابالغ نکرده ايد، تمام وزارت خانه ها 
دادند بجز وزارت نفت، ماليات نجومی و حقوق ناچيز کارکنان جديد 
االستخدام و سنوات پايان خدمت در کنار افزايش ناچيز حقوق ساليانه 
نفسی برای کارکنان صنعت نفت باقی نگذاشته است که پذيرای شما 

به نشانه اعتراض در روز ورود شما بعلت ناسپاسی های مکرر .  باشند
در حق کارکنان و فشار حداکثری بر آنها با ترک کار دسته جمعی و 

 !اعتصاب پذيرای حضور شما خواهيم بود
 

 شورای هماهنگی وهمبستگی کارکنان رسمی نفت ايران
 ١۴٠١اسفند   ۴پنج شنبه 

 
 های گاز عسلويه   انعت امنيتی ها از تجمع کارگران پااليشگاهمم

شاغل در )  ارکان ثالث(اسفند، کارگران پيمانکاری  ١روز دوشنبه 
های گاز پارس جنوبی اعالم کرده بودند که در اعتراض به  پااليشگاه

هايشان در مقابل ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی  عدم رسيدگی به خواسته
اما نيروهای امنيتی و انتظامی با .  در عسلويه دست به تجمع خواهند زد

نکته قابل ذکر .  مستقر شدن در محل، مانع از تجمع اين کارگران شدند
اين است که شب قبل از آن عليرضا ميرغفاری از مسئولين کانون 

های صنفی عسلويه توسط نهادهای امنيتی بازداشت شده و برای  انجمن
اين درحاليست که اين .  تعدادی ديگر نيز احضاريه صادر شده است

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

های صنفی کامال تحت کنترل نيروهای امنيتی و مسئولين دولتی و  انجمن
کارفرمايان اداره ميشوند و بارها با تالش کارگران برای برگزاری 

که آنان نيز با اعتراض ديگر   اما اينبار.  اند اعتراضات مخالفت کرده
کارگران ارکان .  کارگران همراه شدند مورد برخورد امنيتی قرار گرفتند

های گاز پارس جنوبی خواستار اجرای کامل  ثالث شاغل در پااليشگاه
بندی مشاغل، ساماندهی وضعيت نامناسب رانندگان استيجاری  طرح طبقه

به  ٢به  ٢خدمات برای آنان، اجرای طرح تردد   و اجرای طرح جبران
صورت کامل برای همه واحدها، ساماندهی وضعيت خدمات رفاهی 

 .ها و ديگر مطالباتشان هستند ها و خوابگاه کمپ
 

نفر از نمايندگان کارگران پارس جنوبی پيش از برگزاری  ۵بازداشت 
 تجمع صنفی

درپی مخالفت مقامات قضايی و انتظامی استان بوشهر با سومين 
درخواست کانون صنفی کارگران پيمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی 
برای برگزاری تجمع صنفی در روز اول اسفند امسال مقابل ستاد اين 
مجتمع و مطرح کردن مشکالت شغلی کارگران، فعاالن کارگری خبر 

نفر از کارگران طی دو روز گذشته دستگير شدند،  ۵دادند عالوه بر اينکه 
ماموران انتظامی و امنيتی هم در محل برگزاری تجمع حاضر شده و جمع 
محدود کارگرانی را که قصد طرح مشکالت صنفی داشتند، با رفتارهای 

 .آميز متفرق کردند خشونت
 

 اعتصاب و تجمع کارگران معدن کروم عاشورا اُرزوئيه
، کارگران معدن کروم عاشورا منطقه ١۴٠١بهمن  ٢۶روز چهارشنبه 

آبدشت صوغان شهرستان اُرزوئيه برای اعتراض به سطح نازل دستمزد، 
بندی مشاغل و شرايط سخت کاری دست از کار  عدم اجرای طرح طبقه

اين کارگران .  کشيدند و در اين واحد معدنی در استان کرمان تجمع کردند
کنند و عليرغم کاری  متری کار می ٧٠٠نفرند و در عمق  ٢٠٠حدود 

گيرند و به همين دليل تجمع و اعتراضی انجام  سخت دستمزد اندکی می
 .دادند

 
 تجمع اعتراضی کارگران معدن کروميت اسفندقه 

ماه عدم  ٣کارگران معدن کروميت اسفندقه کرمان در اعتراض به 
پرداخت دستمزد و حق بيمه کارگران و همچنين عيدی و سنوات آنها در 

به .  منتهی به سال جاری اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند  های ماه
برداری معدن با پايان  عنوان پيمانکار بهره گفته کارگران، شرکت ياقوت به

قرارداد خود، بدون پرداخت مطالبات و حقوق کارگران اقدام به ترک 
 .آوری کارگاه کرده است محل و جمع

 
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فوالد اردستان

  ١٧صفحه   روز دوشنبه اول اسفندماه، تعدادی از کارگران کارخانه 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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فوالد آريا اردستان برای چندمين روز متوالی در اعتراض به عدم 
اند و مقابل کارخانه  های معوقه خود دست از کار کشيده پرداخت حقوق

های آبان، آذر، دی و بهمن خود  اين کارگران حقوق ماه.  اند تجمع کرده
به گفته کارگران کارخانه فوالد آريا .  اند طور کامل دذيافت نکرده را به

های سر  تاکنون اعتراض آنها به جايی نرسيده است و فقط وعده و جواب
باال شنيدند و در عوض برطرف کردن مشکالت، مديران کارخانه 

 .کنند کارگران را تهديد و اخراج می
 

 ای پتروشيمی آديش کنگان اعتصاب کارگران پروژه
ای شاغل در  ، کارگران پروژه١۴٠١روز دوشنبه اول اسفندماه 

پتروشيمی آديش کنگان واقع در سايت تمبک در اعتراض به عدم 
های واهی برای پرداخت آن دست به  وعده  پرداخت حقوق معوقه و

 .اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند
 

 اعتراض کارگران پتروشيمی مسجد سليمان
شنبه دوم اسفندماه، جمعی از کارگران شاغل در پتروشيمی  روز سه

شان دست  ماه حقوق و بيمه معوقه  ۶دريافت  مسجد سليمان نسبت به عدم
به اعتراض زدند که متعاقب آن نيروهای حراست درب پتروشيمی را به 

 .روی کارگران بستند
 

 تجمع اعتراضی کارگران حراست پروژه قطار شهری اهواز
کارگران حراست پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم 

سال عيدی مقابل فرمانداری اهواز  ٢ماه حقوق معوقه و  ١٨پرداخت 
به گفته اين کارگران که کارفرمای آنها شرکت .  دست به تجمع زدند

است، آخرين دريافتی آنها بعد از چندين روز  »کيسون«پيمانکاری 
ميليون تومان به  ۵اعتراض در بهمن ماه بوده که در دو مرحله هر بار 

الحساب پرداخت شده و  کارگر به صورت علی ١١٣حساب حدود 
عليرغم اينکه کمتر از يک ماه به پايان سال باقی مانده، خبری از 

پروژه ساخت قطار شهری اهواز، از .  پرداخت مابقی مطالبات نيست
کارگر آن به مرور  ۵٠٠متوقف شده و تاکنون،  ٩٧های پايانی سال  ماه

کارگر نگهبان و دو تا سه  ١١٣اند و در حال حاضر حدود  بيکار شده
کارگر تاسيساتی در اين واحد برای نگهبانی و حفاظت از تاسيسات 

 .اند کارگاه و ماشين آالت آن باقی مانده
 

 های خوزستان تجمع کارگران شهرداری
شنبه دوم اسفند ماه تعدادی از کارگران تحصيلکرده  صبح روز سه

های خوزستان با سفر به اهواز برای چندمين بار مقابل  شهرداری
ابن کارگران خواستار مشخص شدن وضعيت .  استانداری تجمع کردند

 .شغلی خود هستند اما کسی از مسئولين پاسخگو نيست
 

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

 کارگران شهرداری ياسوج مقابل استانداری تجمع کردند
، تعداد زيادی از کارگران شهرداری ١۴٠١بهمن  ٣٠روز يکشنبه

شان مقابل  ياسوج در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه حقوق معوقه
کارگر در  ٤٠٠حدود .استانداری کهگيلويه و بويراحمد تجمع کردند

 .شرکت های مختلف تحت نظارت شهرداری ياسوج مشغول به کارند
 

 معوقات مزدی معلمان خريد خدمات سيستان و بلوچستان
معلمان خريد خدمات سيستان و بلوچستان از پرداخت نشدن حقوق پنج 

: در گزارشی به نقل از يکی از معلمان آمده است.  ماه خود خبر دادند
سال هاست که با کمترين حقوق و بيمه در دور افتاده ترين مناطق ”

پنج .  مرزی و امنيتی مشغول به خدمت هستيم اما هيچ توجهی نمی شود
ماه است که حقوق و مزايای ما پرداخت نشده و ما پرسنل قديم و جديد از 

 “.نظر معيشت در وضعيت نابسامانی بسر ميبريم
 

 تجمع اعتراضی فرهنگيان استان فارس در شيراز
معلمان استان فارس به دعوت انجمن صنفی معلمان فارس پس از وقفه 
چند ماهه، اولين تجمع اعتراضی خود را روز چهارشنبه سوم اسفندماه 
در محل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در شيراز برگزار 

 .کردند
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان تامين اجتماعيدر سراسر کشور
جمعی از بازنشستگان تأمين اجتماعی  ١۴٠١ماه  بهمن ٣٠روز يکشنبه

کرمانشاه، شوش، اهواز، شوشتر، کرمان، ايالم و ساير شهرها در 
اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتی و عدم رسيدگی به مشکالتشان 

 نيزاسفند  ٣منتشر شده، روز چهارشنبه   بنا بر خبر.  دست به تجمع زدند
بگيران تأمين اجتماعی اهواز مجددا  جمعی از بازنشستگان و مستمری

 .مقابل ساختمان تأمين اجتماعی اين شهرستان دست به تجمع زدند
 

 تجمع بازنشستگان مخابرات در سراسر کشور
بازنشستگان مخابرات استانهای  ١۴٠١روز دوشنبه اول اسفندماه 

لرستان، کرمانشاه، اصفهان، کهکيلويه و بويراحمد، اهواز، کردستان، 
استان مرکزی و تهران در محوطه ساختمان مرکزی مخابرات استان در 
شهر خرم آباد در اعتراض به عدم پرداخت کمک هزينه های رفاهی و 
مطالبات خود و عدم اجرای کامل آيين نامه استخدامی و پرسنلی 

 .مخابرات ايران تجمع کردند
 

 در مشهد" معلوالن"تجمع اعتراضی 
مشهدی در اعتراض به عدم رسيدگی به "  معلوالن"جمعی از 

شان، مقابل بهزيستی استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی  مطالبات
 .برگزار کردند

 
 حمله حراست دانشگاه تهران به دانشجويان و رهگذران خارج دانشگاه

تر هنگام ورود  طبق قوانين جديد دانشگاه تهران دانشجويان دختر که پيش
گرفتند، روز يکشنبه  به دانشگاه مورد بازخواست برای حجاب قرار می

بهمن هنگام خروج نيز با برخورد حراست و دريافت کارت   ٣٠
در بيرون از دانشگاه تعدادی .  دانشجويی مواجه شدند

!شورا مجمع عمومى سازمانيافته و منظم است  

  ١٨صفحه   
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اند اما مسئولين زندان بدون دليل موجه  کولونوسکوپی و آندوسکوپی  داده
داود رضوی، عضو .  از اعزام وی به مرکز درمانی خودداری می کنند

مهر ماه بازداشت شده  ۵مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، که  هيات
شود و با  است، هم چنان بالتکليف در زندان تهران بزرگ نگهداری می

دادگاه انقالب، هنوز کيفرخواستی  ١۵وجود انتقال پرونده ايشان به شعبه 
برای او صادر نشده و بازداشت موقت او نيز در دو ماه اخير به ايشان 

 .ابالغ نگرديده است
 

 جمشيد شارمهد به اعدام محکوم شد
پس از اتمام رسيدگی به پرونده و انجام تحقيقات، دادگاه کذائی تهران «

االرض از طريق  جمشيد شارمهد فعال گروه تندر را به اتهام افساد فی
جمشيد .  »طراحی و هدايت اقدامات تروريستی به اعدام محکوم کرد

 .ـ آلمانی است  ، شهروند دو تابعيتی ايرانی١٣٣۴شارمهد، متولد 
 

 جانيان رژيم اسالمی دو زندانی سياسی را مخفيانه اعدام کردند
اسفند سرکوت احمدی، زندانی سياسی اهل روانسر در  ٣روز چهارشنبه 

 .آباد کرمانشاه اعدام شدند زندان ديزل
 

 زاهدان ١٢يک شهروند بلوچ در بازداشتگاه کالنتری قتل 
ابراهيم ريگی، جوان بلوچ اهل زاهدان )  اسفند ٣(چهارشنبه هفته جاری 

که در جريان خيزش انقالبی يکبار بازداشت و با قيد وثيقه آزاد شده بود، 
بر اثر ضرب  ١٢مجددا بازداشت و بعد از انتقال به بازداشتگاه کالنتری 

پزشکی قانونی و قاضی کشيک ويژه قتل، قتل اين .  و شتم به قتل رسيد 
و جرح بر بدن او  شود آثار ضرب  گفته می.  اند جوان بلوچ را تاييد کرده

 .های وی پاره بوده است مشهود و همچنين لباس
 

 حسن عبيات زندانى سياسى در زندان سپيدار اهواز اعدام شد
حسن عبيات در زندان سپيدار اهواز  ١۴٠١بامداد دوشنبه يكم اسفندماه 

، متاهل از اهالى شهر ١٣۵٧حسن عبيات فرزند جالو متولد .  اعدام شد
به اتهام عضويت در گروه هاى مخالف نظام  ١٣٩٠حميديه در دى ماه 

سران .  توسط اداره اطالعات اهواز همراه پنج تن ديگر بازداشت شد
جنايتکار رژيم اسالمی ادامه حاکميت سياهشان را در تداوم سرکوب و 
اعدام ميدانند، اما خيال باطل، خيزش انقالبی جاری سر باز ايستادن 
ندارد، دور نيست سران جنايتکار رژيم اسالمی دستگير و در دادگاە 

 .های علنی مردمی جوابگويی جنايتشان شوند
 

*** 

دانشجو و رهگذر به برخورد نامناسب حراست اعتراض کردند که 
. مسئول حراست ابتدا معترضان را تهديد و سپس مورد اهانت قرار داد

هنگامی که دانشجويان و رهگذران مقابل اين توهين ها ايستادگی کردند 
چندين مامور حراست به خارج دانشگاه آمدند و افراد را مورد ضرب و 

 .شتم قرار دادند
 

 تداوم بازداشت و بالتکليفی سيامک ابراهيمی و شاهرخ احمدی
 ١٨سيامک ابراهيمی و شاهرخ احمدی دو تن از فعالين اجتماعی که در 

در مقابل منازل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاهی  ١۴٠١بهمن 
ايشان .  نامشخص در اوين منتقل شده اند هنوز در بالتکليفی بسر ميبرند

تا به حال فقط چند بار توسط موبايل شخصی خود با خانواده هايشان 
هنوز در مورد اتهام و دليل .  تماس گرفته و از سالمتی خود خبر داده اند

بازداشت انها اطالعی در دست نيست و هيچ اطالع دقيقی به خانواده 
  .هايشان داده نشده و صرفا گفته اند که پرونده امنيتی است

 
 سال زندان برای سعيد مدنی در دادگاه تجديد نظر ٩تاييد حکم 

نگار و جامعه شناس  سال زندان سعيد مدنی، پژوهشگر، روزنامه ٩حکم 
هشت .  دادگاه کذايی تجديد نظر تهران عينا تاييد شد ٣۶ايرانی در شعبه 

سال از اين حکم قابل اجرا است که با اعتراضات گستردە مواجه شدە 
 .است

 
 بازداشت مسعود وفايی معلم بازنشسته توسط نيروهای امنيتی

، مسعود وفايی، دبير بازنشسته فيزيک روز ات ارسالیبنابر گزارش
بهمن ماه، توسط نيروهای اطالعات دستگير شدە، و علت  ٢۶چهارشنبه 

 .دستگيری مشخص نيست
 

 حسنلو به خدمات درمانی  جلوگيری از دسترسی حميد قره
حال است و به  حسنلو به دليل بيماری کوليت روده به شدت بی حميد قره

جای اعزام او به بيمارستان، تنها به وصل کردن يک ِسُرم در بهداری 
 .کنند زندان اکتفا می

 
 عدم اعزام داود رضوی به آندوسکوپی عليرغم دستور پزشک

اسفند برای  ٢بنا بر خبر منتشرشده، قرار بود که داود رضوی در تاريخ
خانواده اين .  آندوسکوپی و کولونوسکوپی به بيمارستان اعزام شود

کارگر زندانی با هماهنگی با زندان و بر اساس دستور پزشک برای وی 
نوبت گرفته بودند که متاسفانه اين اعزام بدون ذکر دليل کنسل شده است، 

ساعت  ۴٨و داروهای الزم برای امادگی قبل انجام کولونوسکوپی که از 
داود رضوی از ناراحتی .  قبل هست را در اختيار ايشان قرار نداده اند

. مزمن معده در رنج است و چند بار دچار خونريزی معده شده است
عليرغم اينکه هم پزشک معالج او و هم پزشک زندان دستور 

!كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد  

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 
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The mass revolutionary uprising of women in Iran, which is named “female revolution”, is the most important issue of the day in 
this year’s international women’s day. For the first time in countries ridden with Islam, women and men stood up in their thou-
sands to topple one of the most reactionary and misogynous regimes in the region. They came out to the streets shouting anti 
regime slogans while burning the hijab. This revolutionary movement that emerged 44 year ago against the then spiritual leader, 
Khamenei and chanted “No to Islamic hijab”, and “women’s rights are neither Eastern nor Western, they are universal” was bru-
tally suppressed. It rose, once again in 2022 and gave hope to all and received national and international solidarity. It demon-
strated the key role that women play in the struggle to overthrow the Islamic rule.  
 
The main dominant characteristic of this movement in Iran is in its demands for equality, anti Islamism, and radicalism in words 
and deeds.  This characteristic belongs to the socialist tradition of 8th March. Today, the socialist resolution of the question of 
women is tied with the socialist alternative to liberate the whole society. Women and men who have been arrested, tortured or 
killed are amongst millions of revolutionaries who hate the Mullahs and Islam. They have come to the streets in their thousands 
to end the nightmare of the Islamic Republic. There is no possibility of compromise, there is no way back. The Islamic Republic 
of Iran must go! 
 
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist fights for the unconditional freedom, equality of men and women in all aspects of 
the society. Our policy, and that of the women’s liberation movement in Iran is to strengthen the secular and socialist trends that 
strive for equality and the downfall of political Islam.  
 
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist greets the International Women’s Day. We urge all to commemorate this year’s 8th 
March in solidarity with the revolutionary movement and the political prisoners in Iran. We flight for a socialist equality. Let us 
raise this flag everywhere.  
 
On International Women’s Day, let us shout out loud and clear “Free all political prisoners”. Let us paint every wall in universi-
ties, institutions and corners with this slogan. Let us publicise the picture of all those who were killed in their struggle for free-
dom. They must not be forgotten. We must not let the world forget about the crimes committed by the Islamic regime. They 
must be disclosed.  
 
The necessary condition of abolishing gender apartheid and safeguarding women’s freedom in Iran is to overthrow the Islamic 
regime. The complete freedom and equality between men and women in all aspects is not possible without the fall of the totality 
of the Islamic regime, abolishment of wage labour and capitalism. We are victorious. There is no doubt about it. We will bury 
the flag of Islamic Republic and political Islam in Iran. Victory in Iran is the beginning of serious developments in the Middle 
East and the isolation of terrorism and the industry of religion. Taliban, Islamic regimes and the totalitarian regimes in the region 
will not rest under the revolutionary wave in Iran.  
 
 

Unconditional freedom of men and women in all aspects in society! 
Down with Islamic misogynous and criminal rules! 

Freedom, Equality, Workers’ State! 
 

Worker-communist Party of Iran - Hekmatist 

!زنده باد همبستگى جهانى كارگران  

Communiqué 
Worker-communist Party of Iran - Hekmatist 
1 February 2023  
 

In solidarity with the female revolutionary uprising in Iran 
 

For a socialist equality 
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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/  

 در باره در ليست تروريستى قرار گرفتن سپاه پاسداران
 سياوش دانشور

آيا شورای اتحاديه اروپا سپاه را بعنوان يک سازمان تروريستی در فهرست خود قرار ميدهد؟ دولتهای 
را دنبال کردند و توجيه آن حفظ رابطه و انتقاد به حکومت بوده  »ديالوگ انتقادی«اروپا تا امروز سياست 
نمايندگی  »ديالوگ انتقادی«معنای واقعی سياست .  »بدون رابطه نميتوان موثر بود«است و مدعی شدند که 

منافع کمپانيهای غربی، سکوت در قبال سرکوب خشن، مماشات با رژيم اسالمی و دادن امکانات وسيع به 
ابزاری سياسی و دفاعی و اهرم  »حقوق بشر«در اين ميان .  جريانات اسالمی در قلب اروپا بوده است

 . فشار برای مقابله با زياده روی جمهوری اسالمی بوده است
 

هنوز .  تا لحظه کنونی نه دولت آمريکا و نه اتحاديه اروپا سياست سرنگونی جمهوری اسالمی را ندارند
برجام و معامله با حکومت و مالحظات منطقه ای و رقابتهای جهانی سايه سنگينی بر سياست دولتهای 

تغيير سياست دولتهای غربی تنها زمانی ممکن است که بپذيرند زير فشار مبارزه .  آمريکا و اروپا دارد
در اين مقطع هم چشم دول غربی عمدتا به نيروهای .  انقالبی جمهوری اسالمی در ايران پايان يافته است

تغيير شيفت .  درون حاکميت و حفظ ساختاری است که در حال حاضر نظام را سرپا نگاه داشته است
 . سياست ماکرو در غرب تابع اين منافع است و نه تقاضای اپوزيسيون راست ايران

 

تروريسم يک رکن .  ما ميگوئيم مبارزه با تروريسم کار دولتهايی نيست که خود يک منشاء تروريسم اند
اساسی جنبش اسالم سياسی است و همکاری و هم جهتی و تقويت بخشی از اين جنبش سياست تاکنونی 

دريچه  »فاندامنتاليست«و  »ميانه رو و پرو رفرم«تقسيم جنبش اسالمی به .  دولتهای غربی بوده است
جامعه توسط همين سپاه و همين  »امنيت«رضا پهلوی بارها گفته است که .  توجيه اين سياست بوده است

جناح .  بسيج و همين نيروهای نظامی و انتظامی تامين ميشود و نهايتا خواهان تحريم افرادی از سپاه است
اصالح طلب و جمهوريخواه و مشخصا حامد اسماعيليون از تروريست خواندن سپاه و حفظ ارتش سخن 

اما هر دو جناح، با کدهای طرح شده و بحثهای جلسات در هاليفاکس و مونيخ و بروکسل، پروژه .  ميگويد
 .      اوکراينزه کردن سياست ايران در دوره انقالبی حاضر را دنبال می کنند

     

در عين حال از .  ما همواره مخالف سياست تحريم تجاری بعنوان يک سياست کشتار جمعی مردم بوديم
تحريم سازمانهای تروريستی و عوامل حکومتی و عدم همکاری با آنان، مخالفت با دادن خدمات و سرويس 

نه فقط سپاه .  های تکنولوژيکی جاسوسی و سرکوب توسط دولتها و کمپانيهای غربی به رژيم ايران بوديم
ما کمونيست ها چهار دهه براين واقعيت .  بلکه کليت حاکميت اسالمی در ايران مبتنی بر تروريسم است

پای فشرديم و خواهان بستن سفارتخانه های رژيم و قطع روابط سياسی و ديپلماتيک با حکومت تروريستی 
 . اپوزيسيون راست هنوز اميدش به اصالح طلبان و امثال موسوی است. اسالمی بوديم

 

به اين اعتبار تحريم سپاه پاسداران و برسميت شناسی آن بعنوان يک مافيای تروريستی با مخالفت ما 
در عين حال معامله و .  سياست ما انحالل سپاه پاسداران و کليه نهادهای مافوق مردم است.  روبرو نميشود

بند و بست اين نيروها با بخشی از حکومتی ها و طرح اين سياست برای حفظ اساس نظم کنونی و دستگاه 
 . سرکوبش در دوره انقالبی از چشم ما دور نمی ماند

 

 ٢٠٢٣فوريه  ٢١ 


