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سه شنبه نوزدهم اسفند ماه  - ۹۹نهم مارس ۰۲۰۲

معرفی "بیانیه حقوق زنان"

تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار،

علی جوادی

یورش به زندگی کارگران!

مقدمه
این قطعنامه در كنگره چهار حزب كمونیست كتاریتر
زمانیكه تمامی شاخه ها جنبش كمونیست كتاریتر در
یك حزب واحد فعالی متیتكتردنتدو ت تویتا شتده ا ت
قطعنامه ا جامعو رادیكال و با نتگترس تو تیتالتیتست تی
برا چگونگی پیشبرد مبارزه بترا ززاد و بترابتر
ادعانامه ا انقالبی علیه زن
زن و مرد در جامعه ا
یز زمخ رژی ا المی و همچنین مبانی اق ت تاد
علیه زن در جامعه ا
و ریشه ها تبعیض و
این قطعنامه در عین حال بر خطوط روشن و رادیتكتالتی
در قبال جنبش متلتی – ا تالمتی و جتنتبتش را ت پترو
غربی در قبال مساله مكشی زن در جامعه دارد تاكید
میكند كه" :کتمتونتیتست کتاریترا تتالس هتاا جتریتانتا
و ملى -ا تالمتى در بته تازس کشتیتدن جتنتبتش
را
ززادا زن و در کند کردن رادیکتالتیتست ایتن جتنتبتش را
افشاء و طرد نموده ا " و خواهد نمود ایتن تیتا ت
تفاو فاحشی با نقطه نظرا یرایش را ت حتاكت بتر
حزب كمونیس كاریر به رهبر حتمتیتد تتقتوایتی در
شرایط حاضر در این رابطه دارد نقطه مقابل تیتا ت تی
كه شیرین عباد از چتهتره هتا جتنتبتش متلتی –
ا
ا المی را از چهتره هتا "انتقتالب" متورد نتظتر ختود
میداند و مسیج علینژاد از چهره ها جنبش را ت پترو
غربی را حلوا حلو میكند مواضع اخیر این دو ت تان در
قبال مساله زن بتختشتی از چترختش عتمتیتت بته را ت
عمومی این یرایش ا
تفاوتهای ما
پترو غتربتی در
اما نقاط تمایز جنبش ما و جنبش را
قبال مساله زن در كجا ؟ واقعی این ا كه جتنتبتش
پروغربی خواهان حفظ زپارتتایتد جتنتستی و ت ت
را
وحشیانه بتر زنتان در اشتكتال امتروز و ا تالمتی زن
نیس بعضاخواهتان لت تو قتوانتیتن ا تالمتی در زمتیتنته
پوششو جدا ازیها و برخی از محدودی ها حقوقی بر
اما این تتنتهتا یتوشته ا از واقتعتیت ا ت
زنان ا
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معرفی "بیانیه حقوق زنان"
علی جوادی
واقعی مهم ر این ا كه این نیرو خواهان رهایتی زنتان از
تمام قید و بنتدهتا و نتابترابتریتهتا متوجتود نتیتست و بترعتكت
خواهان حفظ مبانی اق اد و اج ماعی مكشتی زن ا ت
چراو چگونه؟
اصوال در كشورهایی كه از لحاظ اق اد كم ر تو عه یاف ته
هس ندو در جوامعی كه نفوذ مذها بر شتوتونتا اجت تمتاعتی و
فرهنگی و یا ی جامعه عمیتت تتر ا ت و در جتوامتعتی كته
ن ها كثیف مرد االر همچنان در جامعه جار هست تنتد
و قربانی میگیرندو بی حقوقی و تبعیض بر علیه زنان نیتز در
اشكال زمخ و پیچده ا جلوه یر میشود و به درجه ا كته
این عوامل در اق اد یا ی جامعه حفظ و نگهتدار شتونتدو
به همان درجه نیز نابترابتر و بتی حتقتوقتی زن در تطتو
اق اد و فرهنگی تولید و بازتولید خواهد شد واقتعتیت ایتن
ا كه ا اس نابرابر و مكشی زن در جوامع امروز بتر
مبنا نیازمندیها اق اد جامعته ترمتایته دار متعتاصتر
رمایه دار نیازمند شتكتا
ا وار شده و شكل یرف ه ا
و رقاب و تفرقه در صفو كاریر و هتمتچتنتیتن در جتامتعته
بی جه نیس كته در اكتثتر جتوامتع كتنتونتی مت تو تط
ا
د مزد زنان در قبال كار مشابه تنتهتا متعتادل  %۰۷د ت تمتزد
مردان ا
در یس اق اد یا ی را پرو غربی پاییتن نتگتهتداشت تن
طح د مزد زنان عاملی مثب در جتهت تتامتیتن متلتزومتا
و از زنتجتاكتیتكته ایتن بتورژواز
"اق اد كار ارزان" ا
بمنظور حفظ و چرخش "اق اد كار ارزان" مح تا د ت تگتاه
كثیف مذها و نیرو كار ارزان ا و به هتمتان درجته نتیتز
جامعه برا رهتایتی كتامتل زنتان از كتلتیته
در مقابل خوا
نابرابریها اق اد و یا ی و فرهنگی مقاوم و ایس ادیی
خواهد كرد این خوا ها را بعضا "زیاده رو "و بعضتا "بتی
بند و بار " و بعضا مخالتف "فترهتنتد متردم" و "فترهتنتد
بومی" جامعه میشمارد در قلمرو خانواده نیز این نیرو ا تا تا
ن ی و م اثر از روابط پو یده و ارتتجتاعتی متذهتبتی در ایتن
به این اع بار می وان یف كه عموما مرد تاالر
عرصه ا
بته ایتن متخت ت تا
و پایبند فرهند ن ی و مذها زده ا
عمومی الب ه باید ویژیی ها دوران اخیر و از جمله نزدیتكتی
و همبس گی این جریانا با یرایش ترامپیس ضد زن را نتیتز
اضافه كرد نشان دادند كه چقدر تبلی اتشان در قبال مساله زن
پوچ و تابع م الح قدرتگیر در جامعه و عوامفریبانه ا
برا تثبی این افت رادیكال و و یالیس ی در قبال مساله زن
در جامعهو برا خالصی از شر قتوانتیتن و تنت تهتا كتثتیتف
ا المی و ریشه ها اق اد نابرابر زن در جتامتعته بتایتد
تالس ویژه ا كرد
بيانيه حقوق زنان

مرد االرا و زن یزا یکى از وجوه تاریک و شترم زور جتامتعته
رهایى زن و برابرا زن و مرد یک زرمان تتاریتختى و
بشرا ا
تاریخ شاهد جنبش هاا و یتع بتراا ززادا زن
قدیمى بشری ا
بوده ا
تبعیض علیه زنان خاص ایران تحت حتاکتمتیت جتمتهتورا ا تالمتى
ولتى
نیس تبعیض علیه زنان یک مشخ ه مه دنیاا امروز ا
در ایران تح حاکمی جمتهتورا ا تالمتى ت تمتکتشتى زن ابتعتادا
جمهورا ا المتى از بتدو حتاکتمتیت تش بتا
هولناک بخود یرف ه ا
شالق و ترور و شکنجه به حقوق زنان یتورس بترده ا ت هتمتواره
تالس کرده ا تا موجودی زنان را زیر حتجتابتى تیتاه بتپتوشتانتد
تالس شان براا د یابى به ا قالل اق ادا را د کند موجتودیت
جنسى شان را با نگسار پا خ یوید و با تو ل به خشن ترین شتیتوه
هاا رکوب موقعی زن را در جامعه و ختانتواده بته دوران قترون
و طى بازیرداند حاکمی زپارتاید جنسى و تحمیل حتجتاب ا تالمتى
برجس ه ترین نمودهاا بردیى جنسى جامعه امروز ایران ا
از همان اب داا حیا جمهورا ا المى یتک متبتارزه بتالانتقتطتا و
رادیکال علیه این بردیى جنسى و زن یزا عریان تولد یاف ه ا
مبارزه علیه مکشى زن بمثابه یک رکن متهت متبتارزه اجت تمتاعتىو
یا ى و فرهنگى در جامعه بر می شناخ ه شده ا ت هت اکتنتون
یک جنبش و یعو پر قدر و بالنده براا دفتا از حتقتوق زنتان در
طى دو دهه یذش ه این جنبتش از فتراز و نشتیتا هتاا
جریان ا
ززادا زن
بسیارا عبور کرده ا و اکنون با صدایى ر ا خوا
را در مبارزا متردم عتلتیته جتمتهتورا ا تالمتى و بتراا ززادا و
جنبش ززادا زن جنبشى رادیتکتال و
برابرا طنین انداز کرده ا
ضد ا المى ا
جنبش براا ززادا زن در ایران به یمن مبارزا خست تگتى نتاپتذیترو
دخال یس رده و نفوذ و تاثیر کمونیس کاریرا هر روز رادیتکتالت تر
و منسج تر میشود کمونیس کاریرا تالس هاا جریانا را ت و
ملى -ا المى در به ازس کشیدن جنبش ززادا زن و در کند کتردن
کمونیس کاریرا
رادیکالیس این جنبش را افشاء و طرد نموده ا
در پیوند عمیت خود با جتنتبتش ززادا زن ختوا ت تهتا و زمتال زن را
کمونیس کتاریترا بته تختنتگتو و
یس رس داده و تعمیت کرده ا
رهبر رادیکال این جنبش بدل شده و پرچ رهایى زن را بتلتنتد کترده
جنبش ززادا زن امروز از ارکان مه مبارزه براا رنگونتى
ا
جمهورا ا المى ا
رهایى زن و برابرا کامل زن و مرد در یرو رنگونتى جتمتهتورا
تترمتایتته دارانتته و بترقتترارا جتتمتهتتورا
ا تالمتتىو لت تو متنتتا تبتتا
امرا که حتزب کتمتونتیتست کتاریترا بتراا زن
و یالیس ى ا
مبارزه میکند
حزب کمونیس کاریرا براا برابرا کامل و بدون قید و شرط زن
و مرد در کلیه شوون مبارزه میکند ركوس قوانین و اقداماتى که بتایتد
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ه اکنون بفوری براا شرو رفع تبعیض بر زنان بته اجترا
درزید عبار ا از:
 -١اعالم برابرا کامل و بى قید و شرط زن و مرد در حتقتوق
مدنى و فردا و ل و فورا کلیه قوانین و مقرراتى کته نتاقتض
این اصل ا
 -٢تامین فورا برابرا کامل زن و مرد در شرک در حتیتا
یا ى جامعه در طو مخ لف حت بى قید و شرط زنان بته
شرک در ان خابا در کلیه طتو و احتراز و ت تدا هتر
پس و مقامو اع از یا ىو اداراو قضایىو و غیره ل و هر
قانون و مقرراتى که حت زنان در شترکت بترابتر در حتیتا
یا ى و ادارا جامعه را محدود میکند
 -٣ل و کامل زپارتاید جنسىو ممنوعی هترنتو جتدا تازا و
محروم ازا افراد (زن و مرد) از محیط اج ماعى و امتکتان
معاشر
 -٤حت هر زو باالا  ١١ال به زندیى مش رک به متیتل و
ان خاب خود ممنوعی هرنو اجبار و اعمال فشار از جتانتا
هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انت تختاب هتمتسترو زنتدیتى
مش رک و جدایى
 -٥برابرا کامل حقوق و متوقتعتیت قتانتونتى زن و مترد در
خانواده ل و ام یازا مرد بتعتنتوان " ترپتر ت ختانتواده" و
برقرارا حقوق و وظایف برابر براا زن و مرد در رابطه با
رپر ى و تربی فرزندانو اعمال کن رل و مدیری دارایتى
ها و امور مالى ختانتوادهو وراثت و انت تختاب متحتل زنتدیتى و
کون و کارخانگى و اش ال حرفه ااو طتالقو ترپتر ت تى
کودکان در صور جدایى و تقسی و تتمتلتک امتوال ختانتواده
ممنوعی تعدد زوجا ممنوعی صی ه ل و کتلتیته تتعتهتدا
انقیادزور زن به شوهر در شتر و تنتن کتهتنته متمتنتوعتیت
برقرارا رابطه جنسى تو ط شوهر با زن بدون تمایل او ولتو
بدون اعمال خشون اینگونه موارد باید در صور شتکتایت
زن بعنوان تجاوز جنسى تو ط شوهر مورد پیگرد و محاکتمته
قرار بگیرند ممنوعی تحمیل کارخانگى و یتا وظتایتف ویتژه
خانه دارانه به زن در خانواده اعمال مجازا تنتگتیتن بتراا
هر نو ززارو ارعابو لا ززاداو تحقیر و خشتونت عتلتیته
زنان و دخ ران در خانواده
 -١برقرارا رابطه ززاد و داوطلبانه جنسى حت انکار نتاپتذیتر
همه کسانى ا که به ن قانونى و بلوغ جنسى ر یده اند
 -%برابرا کامل زن و مرد در قلتمترو اقت ت تادا و اشت ت تال
حرفه اا شمول یکسان قوانین کار و بیمه هاا اج تمتاعتى بتر
زن و مرد بدون هیچ نو تبعیتض متزد بترابتر در ازاء کتار
مشابه براا زنان و مردان ل و هر نو محدودی بر ت تدا
مشاغل و حرفه هاا مخ لف تو ط زنان برابرا کامل زن و
مرد در کلیه امور مربوط به د مزدو بیمه هاو مترخ تى هتاو
اعا و شیف کارو تقسی کار و طبقه بندا مشاغتلو ارتتقتاء
ش لىو نمایندیى کاریتران در تطتو متخت تلتف ت تویتا و
اجراا مقررا و موازین ویژه در بتنتگتاه هتا بتراا تضتمتیتن
ادامه کارا حرفه اا و ش لى زنانو نظیر ممتنتوعتیت اخترا
پردن کار نگین به زنان بتاردار و
زنان باردارو ممنوعی
وجود تسهیال ویژه مورد نیاز زنان در محل کار  ١١هتفت ته

مترخ تتى دوران بتتاردارا و زایتتمتتان و یتتکتستتال مترخ تتى بتتراا
نگهدارا نوزاد با پرداخ حقوق که باید با توافت طرفین تتو تط زن
و شوهر هر دو متورد ا ت تفتاده قترار بتگتیترد تشتکتیتل هتیتا هتاا
بازر ى و کن رلو با وظیفه نظار بر اجراا تعتهتدا فتوق تتو تط
بنگاه ها
تشکیل مراجع تشخیص و حکمی در متورد بترابترا حتقتوق زن و
مرد در اش ال حرفه اا و محیط هاا کتار اعت از دولت تى و غتیتر
تنتگتیتن
دول ى و ان فاعى و غیر ان فاعى تعقیا قانونتى و متجتازا
بنگاه ها و مدیرانى که از اصل برابرا مطلت زن و مرد در فعتالتیت
حرفه اا تخطى کنند
ایجاد مو سا و نهادها و فراهت کتردن رایتگتان تستهتیتالتتى نتظتیتر
شیرخواریاه ها و مهد کودک ها و کلتوب هتاا تتفتریتحتى  -تتربتیت تى
کودکان در طح محلى کهو با توجه به فشار یکجانبه کار ختانتگتى و
نگهدارا از فرزندان بر زنان در شترایتط کتنتونتىو ورود زنتان بته
فعالی اق ادا و یا ى و فرهنگى در خار ختانتواده را تستهتیتل
میکند
 -٨ل و کلیه قوانین و مقررا و راه و ر هتاا د ت و پتایتیتر و
عقا مانده اخالقىو فرهنگى و نامو تى کته نتافتى ا ت تقتالل و اراده
مس قل زن و شخ ی او بعنوان یک شهروند م تستاوا التحتقتوق در
ل و هر نو محدودی بر حت فر و نقل متکتان زنتانو
جامعه ا
اع از مجرد و م اهلو در داخل و ختار کشتورو بته متیتل و اراده
خود ل و کلیه قوانین و مقرراتى که ززادا زنان در ان خاب لتبتاس و
پوششو ان خاب ش ل و معاشر را مقید و محدود میکند ممتنتوعتیت
هر نو جدا ازا زنان و مردان در مو سا و مجامع و اج ماعتا
و معابر و و اكل نقلیه عمومى زموزس و پرورس متخت تلتط در تتمتام
طو ممنوعی ا فاده از عناوینى نظیر دوشیزهو بانوو ختواهتر و
هر لقبى که زن را به اع بار موقعی ش در قبال مرد تعتریتف متیتکتنتدو
در مکاتبا و مکالما ر مى تو ط مقاما و نهادها و بتنتگتاه هتاا
دول ى و خ وصى ممنوعی هر نو دخال از جانا هر مترجتعتى
اع از بس گان و اطرافیان یا نهتادهتا و متراجتع ر تمتى در زنتدیتى
خ وصى و روابط شخ ى و عاطفى و جنسى زنان ممنوعی هتر
نو برخورد تحقیرزمیزو مرد تاالرانتهو پتدر تاالرانته و نتابترابتر بتا
زنان در نهادها و مو سا اج ماعى ممنوعی قید جنسی در زیهى
هاا ش لى حذ کلیه اشارا تبعیض زمیز و تحقیر زمیتز نستبت بته
زنان از ک ا و منابع در ى و م تقتابتال یتنتجتانتدن متواد در تى الزم
براا تفهی برابرا زن و مرد و نقد اشکال مخ لف مکشتى زن در
جامعه ایجاد نهادهاا بازر ىو تشخیص جرم و واحدهاا انت تظتامتى
ویژه برخورد به موارد ززار و تبعیض نسب به زنان
 -٩ززادا بى قید و شرط ان خاب لباسو ل و هرنتو شترط و شتروط
ر مى و یا ضمنى بر مقدار و نو پوشش مردمو از زن و متردو در
اماکن عمومى ممنوعی هرنو تبعیض و یا اعتمتال متحتدودیت بتر
مبناا پوشش و لباس مردم
 -١۰تالس فشرده و مس قی نهادهاا ذیربط دولت تى بتراا متبتارزه بتا
فرهند مرد االرانه و ضد زن در جامعه تشویت و تقوی نهتادهتاا
غیر دول ى معطو به کستا و تتثتبتیت بترابترا زن و مترد حتزب
کمونیس کاریرا بمحض کسا قدر این حقوق را بعنوان قتوانتیتن
ر مى کشور اعالم خواهد کرد

مرگ بر جمهوری اسالمی!

پرسش شماره ۷۳

4

تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار،
یورش به زندگی کارگران!
پدرام نواندیش
افزایش حداقل د ت تمتزد تتا تقتف 21
پرسش:امسال خوا
میلیون تومان به یک خوا هتمتگتانتی در جتنتبتش کتاریتر
در مقابلو "شتورا عتالتی متزد" بتا شترو
تبدیل شده ا
مذاکره در باره حداقل د مزد در ال  2011در متقتابتل ایتن
لطفا برا خوانتنتدیتان نشتریته
خوا ه کاریران ایس اده ا
توضیح دهید کته شتورا عتالتی متزد چته کستانتی هست تنتد و
کارکردشان جیس ؟
پدرام نواندیش :پیش از پا خ پر ش شماو الزم می دان که با
طر یک فرضو چگونگی و جایتگتاه شتورا عتالتی تتعتیتیتن
د مزد در نظام رمایه دار و و در اینجا رژی ا المی زنتهتا
را تشریح کن
فرض بر این ا که ما چند نتفترو ق تد ختریتد یتک کتاال
بخ وصی از بازار داری زنگاه با ه قرار می یتذاریت قتبتل
از خریدن زن کاالو قیم ش را خودمان تعیین کنی
پ به بازار می رویت و از فتروشتنتده زن کتاال مشتختص
میخواهی که کاالیش را به قیم ی که ما خریدارانو میتان ختود
توافت کرده ای و بفروشد شما فتکتر متی کتنتیتد فتروشتنتده کتاال
چگونه برخورد خواهد کرد؟ زیا نخواهد یف که شمتا یتا کتاله
بردار هس یدو یا کامال ازمرحله پر ؟
زیا با اصرار و تهدید فروشتنتدهو ختواهتیتد تتوانست او را بته
فروس کاالیش به قیم دلخواه شماو مجبورس کنید؟
پا خ شماو قطعا نه خواهد بود هیچ فتروشتنتده ا در بتازارو
کاالیی را که خریدار تعیین کنتنتده بتهتا زن بتاشتدو نتختواهتد
فروخ ما نمی توانی بته عتنتوان ختریتدارو اراده یترایتانته
بها کاالیی را تعیین کنی
م ا فانه نه در عال فرضو بلکه در هتمتیتن جتهتان واقتعتیت و
یک عده بترا کتاالیتی ختاصو بتا زد و بتنتدو فشتارو ایتجتاد
محدودی و هزار کلک دیگرو برا زن قیم تعیین می کنتنتد
این روزها همانها که که در باال به انها اشاره شدو متیتختواهتنتد
بها خرید نتیترو کتار از کتاریتر را تتعتیتیتن کتنتنتد بتلتهو
دو د ه یانگس ر( رمایه داران و
روزها پایانی ال ا
دول ا المی زنها) به کمک پادوهایشانو در کتار زد و بتنتد
برا تحمیل د مزد نازل به کاریران هس ند د مزد بهتا
کاریر فروشنده نیرو کتار و
کاال نیرو کار کاریر ا
رمایه دار نیتز بته عتنتوان ختریتدار نتیترو کتار در بتازار
حضور خواهند داش مکانیس تعیین بها کتاال نته از تو
خریدارو بلکه فروشنده کاال ا که باید تعیتیتن کتنتنتده بتهتا
کاال خود باشد این توضیح را بایتد اضتافته کتنت کته ارزس
م ر کاال نیرو کتار بترختال ارزس م تر دیتگتر

با کار کاریر ا که جهانی اخت ته
کاالهاو موجد خلت ثرو ا
می شود دول نیز که ابزار لطه طبقاتی رمایه داران و صاحبتان
کارخانه و کمپانی ها هس ندو یکی از زن دو یانگسرهایتی هست تنتد کته
در تحمیل شرایط غیر انسانی به کاریران نقش عمده بر عتهتده دارد
تا همین جا دو شخ ی که جنبه حقوقی ه به خود داده اندو قتوانتیتن
ت ویا می کنندو همان قوانین را به اجرا می یذارند و ایتر کستانتی
از تن دادن به قوانین ام نا کنندو زنها را مجازا می کنند
اما این تمام ماجرا نتیتست بتالختره بته صتور ظتاهتر هت شتدهو
فروشنده می بایس به قیمت تی کته کتاالیتش را متیتختواهتد بته فتروس
بر اندو تن دهد وظیفه نقش باز کردن در لباس کاریرو بتر عتهتده
پادوها زنها یذاشه می شود برا زنها از قتبتل دفت تر و د ت تکتی و
ای و خبریزار که نشان ظاهر کاریر را بر خود داش ه بتاشتد
را فراه کرده اند خانه کاریرو شورا ا المی کارو ایتلتنتا و دهتهتا
تشکل دیگر از این نو که برا کاریران که یک پول هس ند
به قول خودشان ه جتانتا
به این ترتیا ه طر تشکیل شده ا
را ایجاد کرده اند هر جانا  1نماینده خواهند داش یعتنتی دولت و
رمایه داران و پادو ها زنها تح نام کاریرو مجمتوعتا  6نتمتایتنتده
خواهند داش که می بایس بر ر مسوله تعیتیتن حتداقتل متزد بترا
ال زینده مثال مذاکره کنند شواهد نشان میدهد که حضور و را 0
نماینده دول و کتارفترمتا مشت ترکتا بترا ت تویتا حتداقتل متزد در
شورا عالی کار کفای می کند اما همانطور که پیش ره یف ه شدو
امضآء نماینده فتروشتنتده کتاال (نتیترو کتار) بترا قتانتونتی کتردن
به ایتن تترتتیتا
م وبه مزد به صور ظاهر ه شده الزامی ا
فرایند تعیین حداقل مزد کاریران در حاکمی ا المی رمتایته دار
ایرانو بر پایه اتفاق نظر رمتایته داران و دولت ا تالمتی زنتهتا بته
همراهی پادو ها خانه کاریر و شورا ا المی چی ها ا که بته
وقو می پیوندد و عمال در شورا عالی کارو یک یتورس تبتعتانته
ا المی  -رمایه دار علیه میلیونها کاریر و تتوده کتارکتن تتحت
عنوان ه جانبه یرایی و ازمان و به مرحله اجرا یذاش ه می شود
پرسش":شورا عالی مزد" در التهتا مت توالتی متدعتی ا ت کته
مبنا کار انها برا تعیین حداقل د مزدو امارها اق اد ا و
طی این الها تالس شده که میزان افزایش د مزد کاریر از متیتزان
تورم باالتر باشد اوال به نظر شما این ادعا چقدر صح دارد و ثانیتا
شما فکر میکنید که حقیق ی در اعداد و ارقتام ارایته شتده از جتانتا
شورا عالی مزد وجود دارد؟
پدرام نواندیش :پادو ها رمایه داران و دول زنهتا متدتتهتا ا ت
شده اند و فریاد وام یتبت تا
که در عرصه ر انه ا میکرفن به د
ر داده اندو که ا وا ! اوضا اق اد کارفرماها خوب نتیتست و
و ایر حداقل د مزد ها باالتر از میزان خاصی باشدو بته کتارفترمتا
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فشار وارد شده و ممکن ا کارفرمایان به تعتدیتل کتاریتران
ترمتایته
بزنند مدتها ا کته یتک عتده از پتادوهتا
د
داران ا المی تح عنوان کارشناس و اق تاد دانو تتعتار
را کنار یذاش ه اند و زشکارا خواهان عدم افزایش د مزد هتا
شده اند چند ال پیش بود که یکی از معاونان وزار کار بته
نام ید حسن هفده تن در نشس دبیران اجترایتی ختانته هتا
کاریر یف که زشپزخانه اق اد کشور تعطیل شده ا ت و
دیگر از زن خبر نیست او بته صتراحت از عتدم افتزایتش
د مزد کاریران دفا کرد
هر ال با زغاز ناریو مذاکره ه جانبه شورا عالی تعتیتیتن
حداقل مزدو پادوها خانه کاریر تح عنوان دبیر تشتکتیتال
خانه کاریر در فالن ا انو شرو به نوش ن رق هایتی بترا
هزینه بد معیش خانواده ها کاریتر متی کتنتنتد هتمتیتن
امسال ایر به خنان محمد رضا تاجیک که یتکتی از اعضتاء
شورا عالی کار ا ا ناد کنیت و مت تو تط هتزیتنته زنتدیتی
فرامرز توفیتقتی هت
کاریران  21میلیون تومان در ماه ا
که یکی از اعضاء شورا ا المی کار ا در م تاحتبته بتا
ای تسنی هزینه بد معیش کاریران را  8متیتلتیتون 537
اما در روزها پایانی ال و
هزار تومان برزورد کرده ا
زخر یویا زنتهتا قتانتع متی شتونتد کته وضتع اقت ت تاد
د
کارفرماها خوب نیس و ایر به کارفرماها فشتار وارد شتودو
ممکن ا کارفرمایانو کاریران را اخرا کنند این ا دالل
ها مقدمه زن می شود که پا همان م وبه چندین برابر زیتر
خط فقر را امضاء بتگتذارنتد کته تتا هتمتیتن چتنتد روز قتبتلتش
ریاکارانه زن را علیه منافع کاریران می دانس ند الب ه ایتن را
فراموس نکنی که عدم امضاء دو نماینده پادو رژی تح نام
شورا ا تالمتی کتارو متانتعتی بترا ت تویتا حتداقتل متزد
محسوب نتمتی شتود چتنتانتکته بته شتر زن در پتر تش قتبتل
پرداخ
اینها را مطر کردم تا به پا خ پر ش شما بر بتختشتی از
ناریو ه جانبه یراییو یکی اس همین اقتدامتا پتادوهتا
خانه کاریر و شورا ا المی چی ها رژی ا المی بود کته
مطر کردم و باز ه به اینها برخواهی یش بخش دیتگتر و
زن اقداما ازجانا دول ا المی ا ت ( ته جتانتبته یترایتی)
تعیین حداقل د مزد کاریران مطابت ماده  02قانتون کتار بتر
ا اس دو شاخص بد معیشت ختانتوار مترکتز زمتار و نتر
تورم بانتک مترکتز ا ت کته تتعتیتیتن متیشتود بتنتابترایتن
تنتاریتو
کاربد ان رژی در بانک مرکز پیش از بریزار
مذاکرا تعیین حداقل متزدو هتمتواره از کتاهتش نتر تتورمو
خن به میان می زورند
مطابت نوا یذش ه و در روزها پایانی الو قیم کاالهتا
و خدما در ایران تحت حتاکتمتیت رژیت ا تالمتی ترمتایته
دارانو افزایشی ر ام زور داش ه و بنابراین با ادعتا دولت
ا المی رمایه داران در تناقض زشکار ا که ح ی ختود
کاربد ان رژی و پادوها خانه کتاریتر و شتورا ا تالمتی
چی زنها از قبولش رباز میزنند نتقتل قتول از متحتمتد رضتا
تاجیک عضو شورا عالی کار در خ وص م و تط هتزیتنته
خانوده کاریر به مبلغ  21میلیون تومان از زن جمله ا

بنابراین ح ی ایر همین ادعا محمد رضا تتاجتیتک کته بتا ختوا ت
واقعی کاریران و تتوده هتا کتارکتن فتاصتلته هتا دارد را فترض
اکتثتریت
بگیری و خود موید بی پایه بودن ادعا دول ا المی ا
شهروندان در ایران ماهی دروغ پتردازانته رژیت ا تالمتی را بته
خوبی دریاف ه اند این همان حکوم ی ا ت کته هتیتچ یتک از زمتار
هایش اع بار ندارد کما اینکه از الها قبل و ح ی پیتش از دولت
احمد نژادو پنهان از حقتایتتو زمتار تاز و د ت بتردن در
اعداد و ارقام از شگردها مر وم کاربد ت تان رژیت ا تالمتی بتوده
دول احمد نژاد اعالم کرد هر کسی که در هف ه  0تاعت
ا
کارکندوشاغل محسوب می شود و در اعالم زمار بیکار اینگونته زن
افراد را محا به نمی کردند
یکی دیگر از این زمار از هاو اعالم نر تورم از و دو مرکز
زمار و یکی بانک مرکز و دیگر اداره زمار ایتران ا ت کتافتی
در شرایطی که بیمار کرونا بتر جتان و زنتدیتی شتهترونتدان
ا
چند انداخ ه ا و به زمارها اعالمی از تو د ت تگتاهتا زمتار
از رژی ا المی رجو شود تا بی پایه بودن زنها روشن شود
به این اع بار می وان به چرایی کاهش د ور زمار نر تورم بانتک
مرکز و مرکز زمار ایران و ارتتبتاط زن بتا مستوتلته تتعتیتیتن حتداقتل
د مزد کاریرانو پی برد همین چند روز یذشت ته کته دولت الیتحته
بودجه ال  2011را به مجل رژی اراكته دادو ختود متعت تر ایتن
حقیق شدند که  70درصد بودجه  021هزارمیلیارد تومانیو کستر
حکوم ی که طی چتنتد تال
خواهند دادش حاال چگونه ممکن ا
یذش ه و به طور پی درپیو کسر بودجه داش ه ا ت و بترا تتامتیتن
کسربودجه به افزایش نقدینگی و چاپ ا کناس د زدهو نر تتورم
زن دو رقمی باشد و ح ی نز تتورم  37درصتد را متبتنتا افتزایتش
حداقل د مزد کاریران و توده کارکن جامعه قرار دهد؟
حقیق ایتن ا ت کته طتی تالتهتا یتذشت تهو هتزیتنته هتا اعتمتال
از
تروریس ی رژی ا المیو هزینه ها یله ها زخوند و حتزب
نبایتد ایتنتگتونته
فره کاریران و توده کارکن جامعه ربوده شده ا
ا نباط شود که یویا مسوله فقط نر تورم باال امستال ا ت ختیتر
اینگونه نیس چندین ال ا که کاریران و توده کارکن جامعه از
رمایه داران ایران و حکوم ا المی زنها طلبکار هس ند هر تال
ایتنتتگتونتته تتر کتاریتتران را کتتاله یتتذاشت تته انتد ایتنتتگتتونته ا ت کتته
بازنشس گان این روزها به خیابان می ریزند و فریاد بر می زورند که
یر نه اند مگر نه این ا که انسان در بازنشس گی نتبتایتد دغتدغته
معاس را داش ه باشد؟
به هر حال هیچ حتقتیتقت تی در زمتارهتا متطتر شتده وجتود نتدارد
خودشان میگویتنتد کته اطتالعتا متربتوط بته وضتعتیت اقت ت تاد و
اطالعاتی امنی ی هس ند و نباید من شر شوند این بدان معتنتا ا ت کته
رژی ا المی از قبل دروغ بودن امار خود را اعالم میکنتد حتقتیتقت
را میشود در فریاد ها کاریران و بازنشس گان و معلمان در خیابان
دید که با شعارها خود واقعی ها اق اد امروز جامعته را بتدون
پنهانکار به همگان اعالم متیتکتنتنتد حتقتیتقت در نتزد کتاریتران و
میلیونها توده کارکن جامعه ا
پرسش:رژی ا المی مدعی ا

که برا تعیین حداقل د ت تمتزد بته

نه به فقر،نه به تبعیض،نه به جمهوری اسالمی!
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مولفه هایی مانتنتد " تبتد متعتیتشت ختانتواده" و متیتزان تتورم
مراجعه میشود از نظر شما متبتنتا تتعتیتیتن حتداقتل د ت تمتزد
کاریر شامل چه موارد میشود؟

د

پدرام نواندیش:را ش بته نتظتر متن در جتامتعته متنتقتست بته
طبقا و واژه ها نیز تعاریف طبقتاتتی دارنتد متثتال ختود تبتد
معیش خانواده و ارتباط بد معیش خانواده با میتزان تتورم
پر شی که در ذهن یک نفر مثتل متن ایتجتاد متی شتود ایتن
که در بد معیش حداد عادل و فرزندان او چه اقتالمتی
ا
وجود دارد؟ یا بد معیش خان اب کار و فرزندان او که فتکتر
کن در زمریکا زندیی می کنندو شامل چه موارد میشود ایتن
لیس را به تعداد ردمداران رژی ا المی و فرزندان خارجه
نشین انها می توان اضافه کرد پر ش مرتبط با زن ایتن ا ت
که با افزایش نر تورم زیا اقالم بد معیش زنها کاهش یتافت ته
ا ؟ به عنوان مثال زیا با افزایش نر ارزو فترزنتدان عتلتی
اکبر والی ی زیا فر ها ترکیه و پارتی ها زنها کاهش پتیتدا
کرده ا ؟ زیا فرزند حسن روحانی و یا علی الریجانی و یتا
مجمد جواد ظریفو به عل دریاف نکتردن ارزو بته ایتران
بازیش ه اند؟
زیا مجبور شده اند که منتزل ختود را بتفتروشتنتد و در متحتلتی
کوچک ر اقام کنند؟ زیا میزان پول رهن منزل مسکونی شتان
دیگر کفا محل موجود را نمی دهتد و متجتبتور شتده انتد بته
حاشیه ها شهر بروند و اجاره نشینی کنند؟ یا اینکه به عتلت
نداش ن پتولو فترزنتدانشتان متجتبتور بته تترک تتحت تیتل شتده
اند؟شاید به عل عدم دریاف حقوق چتنتد متاهتهو متجتبتور بته
خریدن ا کل مرغ شده باشند
چند روز پیشو یکی برای زند زد او یف که برا تامتیتن
پول رهن منزلو یکی از کلیه هایش را برا فتروس یتذاشت ته
بلهو ایر ختریتدار نتیترو کتار( ترمتایته داران)و تبتد
ا
معیش و اقالم زن را برا ختانتواده کتاریتر تتعتریتف کتنتدو
تعریفش و اقالم زن همانند زمتار نتر تتورم و تبتد متعتیتشت
مرکز زمار ایرانو کاهشی خواهد بود
به نظر من زنگونه که رمایه داران و دول ا المی زنها تبتد
معیش را تعتریتف و اقتالم زن را تتعتیتیتن متی کتنتنتدو دروغ
من فکر می کن ح ی از حداقتل هتا
پردازانه و شیاد ا
یک زندیی انسانی در قرن بیس ه پاكیتن تتر ا ت زنتدیتی
انسان در قرن بیس و یک ت ییرا شگرفی کرده و نیتازهتا
اما م ا فانه رمایته دار
زن نیز به مراتا ت ییر کرده ا
ایران و دول ا المی زنها ق دشان پاكین نگته داشت تن تطتح
ق د زنها ایجاد صف فروشندیان نتیترو
توقع کاریران ا
همد ی رمتایته داران
کار ارزان و کاریران خاموس ا
و دول ا المی زنها به کمک پادوها خانه کاریر و شتورا
ا المی زنها چنین هدفی را دنبال می کنند و قطعا تعتیتیتن تبتد
معیش و اقالم بد معیش ی بسیار نازلو د ت تیتابتی بته چتنتیتن
هدفی را دنبال می کند
قطعا کاریران خودشان بتنتا بتر یتک زنتدیتی شتایست ته انستان
امروزو نیازها خود و فرزندانشان را تشتختیتص متی دهتنتد
تعیین زن بایس ی بر عهده نمایندیان واقعی کاریران باشد و از

رمایه داران و دول ا المی دروغ پرداز زنها خار شود

 21میلیون تتومتان بته عتنتوان
پرسش:همانگونه که یف ه شد خوا
حداقل د مزد امسال در میان کتاریتران بته یتک ختوا ت عتمتومتی
تبدیل شده ا بخشها مخ لف جتنتبتش کتاریتر در بتیتانتیته هتا و
اع راضا خود این خوا را مطر کرده اند به نظر شما جتنتبتش
کاریر برا کسا این مطالبه چه کارهایی را میت توانتد در د ت تور
کار خود بگذارد؟
پدرام نواندیش :میخواه نظر خودم را صریح بگتویت ختوا ت 21
میلیون تومان برا این ماه و شاید تا پایان فتروردیتن اعت تبتار داشت ته
باشد همانطور که در طور باال یف بنا بتر الیتحته بتودجته ا کته
مجل رژی کلیا زن را تاكیتد کترده و بترا ت تویتا بته شتورا
نگهبان رژی ار ال کرده ا و بودجه  021هزار میتلتیتارد تتومتانتی
امسال بنا بر اع را خودشتانو  70درصتد کستر ختواهتد داشت
بنابراین هیچ چش انداز کوتاه مدتی برا بهبود اوضتا اقت ت تاد
م ور نیس بنابراین رژی ا المی در ا ر وق به اح مال زیتاد
مجددا ا کناس بدون پش وانه چاپ خواهد کرد به زبان دیتگترو نتر
از هت اکتنتون بتهتا
تورم به میزان باالیی افزایتش ختواهتد یتافت
بسیار از کاالها و خدما در الیحه بودجه را افزایش داده انتد در
ضمن رژی ا المی هر یاه د مزد کاریران را افزایش دادهو تتورم
در واقع هزینه هایشان را از جتیتا و
را چند برابر باال برده ا
فره کاریران ا که تامین می کنند
 21میلیون تومان برا یک ماه شاید منطقتی بته
با این دالیل خوا
نظر بیایدو اما کافی نیس این را باید اضافه کرد کته نتبتایتد مستوتلته
کاریران اخرا شده و بیکار که حداقل د مزد را ه دریتافت نتمتی
کنند راو از نظر دور داش به نظر من د مزد ها باید هتر ته متاه
یک بار تعیین شود این د تمتزد هتا بته عتلت از هت یستیتخت تگتی
اق اد و پا خگو نیس
کاریران باید با تشکل و ازمان خودو راهکار منا ا این شرایط را
پیدا کنند به نظر من باید رو این مساكل فکر شود ولی زنچه کته از
دید من قطعی ا و زن ا که بدون تشکل و بدون ازمتانو رژیت
ا المی هر بد معیش ی را به ما تحمیل خواهد کرد
زنده باد تشلالت کارگری ،زنده باد سازمانيابی کارگری
 8مارس 1112

کمونيسم کارگری جنبشي اجتمااياي اساه کاه باا اهاور
سرمایه داری و طبقه کارگر مزدی شالاگ گارواه و ياام
ترین و يميق ترین شلگ انتقاد و ايتراض طباقاه کاارگار
به نظام سرمایه داری و مصائب آن را نمایندگی ميلند.
اهداف و برنامه يملی این جنبش بار ناقاد ماارکساياساتای
بنيادهای جامعه سرمایه داری معاصر ،باعاناوان آناریان،
مدرن ترین و پيشروته ترین شلگ جامعه طبقاتی ،مباتانای
اسه.
برنامه یک دنيای بهتر

کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد بایدگردد!
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سیر تکوین مبارزاتی جنبش زنان،
کیفر خواست عظیم علیه سرمایه داری
نسرین رمضانعلی
پرسش :هش مارس را به شما تبتریتک متیتگتویت عتلتیترغت
محدودی هایی که کرونا به مبارزا و اع راضا مردم تحمیل
کرده ا و اع راضا زنتان در عترصته هتا متخت تلتف در
وضعی اعت تراض زنتان را
یکسال یذش ه ادامه داش ه ا
شما در چه طحی میبنید و چه مطالبا و خوا ته هتایتی در
مرکز مبارزه زنان مطر میباشد؟
نسرین رمضااناعالای :بتیتش از یتک قترن از ثتبت ایتن روز
میگذردو که الب ه باید یف به یمن مبارزا قرنها زنتان عتلتیته
منا با پو یدهو عقا ماندهو جنبش زنان عتلتیته فترود ت تیو
برا حقوق برابر در تمامی طو پویا ! با ایتن اوصتا
ما در قرن  12م ا فانه همچنان شاهد بیحقوقی زنتان در دنتیتا
هس ی در کشورها ا الم زده که متوقتعتیت زنتان و حتقتوق
زنان در این کشورها از اب داكی ترین
زنان فاجعه بارتر ا
حت محروم هس ند حجاب که تمتبتل و بتیترق جتنتبتش ا تالم
یا ی ا و زندیی برا زنان را تبدیل به جهن کرده ا ت
در این قرن ما شاهد جنبش عظتیتمتی هست تیت کته تتمتام قتد از
ززاد و برابر و رهاكی زن صحب میکند
ده ها مبارزه زنان برا ر یدن بته ختوا ت تهتا و متطتالتبتاتتش
در چنین
ا که چنین روز در تقویمها به ثب ر انده ا
روز در ابعاد و یع و یس رده در ترا تر دنتیتا زنتان بته
میدان زمده و خوا ها و مطالبا خود را طر میکنند
ایر نگاهی به یر تکوین مبارزا جنبش زنان داش ته بتاشتیت
مشاهده خواهی کرد کیفر خوا ت ایتن جتنتبتش عتظتیت عتلتیته
رمایه دار نه تنها الی یکبتار و در  8متارس بتلتکته هتر
روزه و هر لحظه اعالم شده ا
با این پیش درامد اکنون من ه به تمامی انسانتهتا ززادیتختواه
و برابر طلا که برا ت ییر این دنیتا وارونته ولتو قتدمتی
کوچک برداش ه اند تبریک میگوكی
بریردم به اصل وال ان یتکتستال یتذشت ته از  8متارس تال
یذش ه تاکنون وضعی برا جنبش ازاد زن چتگتونته بتوده
ایر نگاهی جهانی به این مسوله داش ه باشی و بتختواهت
ا
کوتاه بگ و قطعا جنبش زنان همچنان پویتا بترا ختوا ت تهتا و
تردید ندارم ت یتیتراتتی در ایتن
مطالباتش در میدان بوده ا
اوضا به نفع زنان رو داده ا و الب ه بحت متا فتکتو تی
ا بر جنبش ازاد زن در ایران و اینکه از ال یذشت ته تتا
امسالو اوضا به چه منوالی پیش رف ه ا و م ا فانته وقت تی
به یک ال یذش ه متیتنتگتریت و پتانتدمتی کترونتا نتیتز یتکتی از
معضالتی بود که این جنبتش بتا زن د ت پتنتچته نترم کترد و
صدماتی غیره قابل جبرانی وارد کرد فکر کتنت در حتوصتلته
یک م احبه نباشدو اثرا مخرب این پاندمتی را بتر زنتدیتی

زنان برر ی کنی بنابرین عی خواه کرد به جوانبی از متبتارزا
و همچنان حضتور پتررنتد زنتان در اعت تراضتا و ختوا ت تهتا و
مطالباتشان داش ه باش انچه زنان در ایران بعنوان یک معضل با ان
رو به رو بودندو حکوم ی ا المی ا که جند حکومت و زنتانو
در تالتی کته
جنگی هر روزه در کوچهو خیابان و خانه بوده ا
یذش ما شاهد حضتور پترنتد زنتان در اعت تراضتا در تطتو
مخ لف بودی حقوق برابر در ازا کار برابر یتکتی از ختوا ت تهتا
ززاد پوششو حت حضان کتودکتانو حتت
محور زنان بوده ا
طالقو حت فر در یک کالم جنبش ازاد زن در ایران بتا ختوا ت
این ابراز وجود بترابتر ا ت بتا
حت ابراز وجود به میدان زمده ا
حت طلبی! امروز جنبش برا رهاكی زن صتدهتهتا رهتبتر و چتهتره
محبوب داردو و هزاران هزار شخ ی و چهره شتایتد فتعتال یتمتنتام
تال
هس ند اما امر ازمانتدهتی را بتر عتهتده دارنتد اعت تراضتا
یذش هو از حضور در تمامی این تجمعا تا خنرانی و م تاحتبته و
ابراز وجود قو زنان در ایر جنبشها مثل جنبش دادخواهیو جنبش
علیه اعدامو جنبش علیه فقر و بیکار و ووو خیلی اده بگوكی د ت
رو هر جنبش اع راضی بگذار متیتبتیتنتیتد زنتان در صتف اولتش
بودند به همتیتن دلتیتل ا ت و رژیت بتیتشت تریتن تتعترض و نتیترو را
اخ اص داده ا که این جنبش عظی را فتلتج کتنتد رد پتا ایتن
رهتبتتران را در اعت تراضتتا بتتازنشتتست تتگتانو متعتتلتمتتانو کتتاریتترانو
مالباخ گانو دادخواهانو برا ززاد زنتدانتیتان متحتیتط زیست ووو
میبینید خنگویان و خنوران و ازماندهنگان زنان هس ند
در ایرانی که زنان از اب داكی ترین حقوق محتروم هست تنتدو متیتبتیتنتیت
دهها تشکل مس قل زنان با عناوین مخ لف ایجاد شده ا ت صتدهتهتا
تشکل و محفل زنان برا مبارزه علیه خشون بر زنتان ایتجتاد شتده
دهها تشکل ایاهی ر انتدن و دادن بته زنتان در حتومته هتا
ا
وق ی با هر کدام صتحتبت
شهرها و محال کاریر ایجاد شده ا
میکنیدو دنیا از تجربه دارند نمی وانی از جتنتبتش زنتان بتگتوكتیت و
نگوكی برا توانمند از زنان با کم ریتن امتکتانتا و چته اقتدامتا
بزریی را انجام دادند در این زمینه واقعا کارها خیلی بزریی شتده
شاید در حوصله خواننده نباشد اما ایر بخواه مفید و مخ ر
ا
بگوكی ! انچه که جمهور ا المی ن وانس پنهان کندو لیدر قریا بته
اتفاق اع راضا زنان بودند ایر بخواهی برر ی کنی و باید بگتوكتیت
د یکایک این قهرمانان را باید فشرد و یف خس ه نتبتاشتیتد! شتمتا
در تمامی عرصه حضور داش ید و رهبر و ازماندهتی را تتامتیتن
کردید! قطعا ضعفها و ک بودهایی نیز بوده ا و اما در ایتن روز
و به منا ب این روز تالس خواه کردو جنبه ها پیشترو جتنتبتش
ازاد زن را بیش ر برجس ه کن از زنی که قرار بود ماشتیتن تتولتیتد
مثل باشدو رهبران و ازماندهنگان حرفه ا پرورده شده ا ت و کته
زمین را زیر پا حکوم م وحش ضد زن ا المی داغ کرده ا

مسبب تمام مصائب بشر در قرن حاضر،نظام سرمایه داری است!
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ترک اع یاد زنان و اماندهی زنان در جنبشها اع تراضتی
را میبینی ! در ابعاد یس رده شاهد ایجاد متحتافتل و تشتکتلتهتا
زنان نیز بودی در خیابان و اع راض دیگر بر کسی پتوشتیتده
نیس و زنان در صف اول بودندو و میبینی زنان تازمتانتدهتی
میکنندو خنرانی میکنندو به یمن کل این مبارزا این جتنتبتش
عظی رژیمی که میخوا زنان را بردیان خانگی در خدم
مرد و ماشین زاد ولد کندو شکس خورد خوب دق کنیدو بتا
توجه به اوضتا اقت ت تاد بتدو بتحترانتی کته یتقته رژیت را
دهها و یرف ه ا و اما این جنتبتش جتا پتایتش را هتمته جتا
میبینید از جنبش برا خوا ت تهتا و متطتالتبتا ختودو جتنتبتش
دادخواهیو جنبش علیه اعدامو جنبش اع راضی مالتبتاخت تگتانو
در یک کالم زنان در تمامی عرصه ها حضور داش ندو کتافتی
ا نگاهی به اع راضا پر اران بتیتنتدازیت و اعت تراضتا
تترا تتر بتترا افتتزایتتش د ت تتمتتزدو
متعتتلتتمتتانو اعت تتراضتتا
اع راضا بازنش گان و مس مر بگیریان میبینی زنتان تتنتهتا
حضور فیزیکی ندارندو بلکه نقش لیدر اع راضا را بتعتهتده
دارند

با این اشاره کوتاه میخواه به یک نک ه محور اشاره داش ته بتاشت و
فشار عظی جنبش ززادیخواهی و برابر طلبی چنان قتو ا ت کته
تعداد را به صراف میاندازد برا یرایش فکر ختود نتیتز تتالس
کنند همانگونه که ما تالس میکنی و ارمان رهاكی بتختش ختود را بته
درون جامعه ببری و پرچ برابر طلبی را در د نه تنها رهبران
بلکه عموم جامعه بدهی این یرایشا نیز تعتی و تتالس متیتکتنتنتد
مسیح علی نژاد تا دیروز یواشتکتی در یتوشتی بتا ختاتتمتی صتحتبت
میکردو و جناحی از حکوم را تا الها بعتد از ورودس بته ختار
کشور نمایندیی میکردو و در کنار علتی عتلتیتزاده یتکتی از تران
پاه در خار کشور مینار بریزار میکردو اکنون متیتدانتد متنتفتعت
جیبش هت جتا دیتگتر ا ت و کتنتگتر ختورده لتنتگتر انتداخت ته و از
اصالحگر حکوم ی یک نی چرخی زده و مدال پیمان نوین بر تیتنته
غرب برا این چهرها هزینه کرده ا و رمایته یتذار
زده ا
میکند در مقابل هر انسان من فی این وال را بگذاریدو ایر از دنیتا
چرا ایتن
و مافیا ه بیخبر باشدو میگوید کا ه ا زیر نی کا ه ا
چهره یا زن شخ ی ومطر نتمتیتشتودو چترا چت را ت دعتوتتش
نمیکنند به برنامه ها مخ لف و صاحا جایزه ها مخ لف نمیتشتود
اینجا از کسی ا نمیبرمو چون لیس زنانی که شتا و رو بترا و
در عرصه ها یونایون مبارزه کردند ک نیس ند و نمیتختواهت و یتک
پ چرا اینتهتا ا تمتشتان در لتیتست
نفر فکر کند فراموس شده ا
جوایز نیس ! چرا ا مشان وق ی میایید که زیر شتکتنتجته هست تنتدو یتا
فریاد خانواده هایشان را منعک متیتکتنتنتدو چتون از جتان فترزنتدان
دلبندشان می ر ند رمایه دار مهرها خودس را تقویت متیتکتنتدو
رهبر میکندو تا رهبران واقعی دیده نشوند که باید بگوكیت مت تا تفتانته
مرعوب شده همین تبلی ا هس ند و واقعا امتر بتهتشتان مشت تبته شتده
ا و مسیج علی نژاد مبارزتر ایرین بوده ا و یا شاید هت تتالس
میکنند و فکر میکنندو با حمای از چنیتن شتخت تیت تهتایتی راه بتجتا
ببرنند!
خیلی مفید و مخ ر بگوی ما جنبش ماکزیمالتیتست تهتا بته هتر درجته
قو باشی و فشار و قدر جنبش ما می واند بخش زیاد را هت صتدا
کند اما ما باید حوا مان باشدو زیر ایه این جنبش عظتیت متارهتایتی
ه خوابیده اند که فرص را متنتا تا بتدانتنتد زهترشتان را ختواهتنتد
ریخ ! این هشدار به جنبش برا ززاد و رهاكی زن در ایران!

پرسش :یک بح قدیمی در باره جنتبتش زنتان ایتن بتوده کته
جنبش زنان یک جنبش واحد ا که برا کستا متطتالتبتا
بتا ورود
زنان در جامعه با رژی ا المی در حال جند ا
اپوزیسیون به جنبتش
برخی چهره ها م علت به جنبش را
زنان در ال یذش ه این بح مجددا او یرف و بترختی بتا
همین ا دالل به دفا از چهره هایتی متانتنتد مستیتح عتلتیتنتزاد
پرداخ ند وال این نیس که شما در مقتابتل ایتن یتزایتش کته
اع قاد به یکسان بودن جنتبتش زنتان دارد چته متیتگتویتیتد؟ زیتا
جنبش زنان یک جنبش یکد مطتالتبتاتتی ا ت و یتا ایتنتکته
جنبشها مخ لف اج ماعی با نقتطته عتزیتمت تهتا مت تفتاو در
اع راضا زنان حضور دارند؟
نسرین رمضانعلی :ببینید جنبش زنان مثل هر جنبشتی متیتشتود
جنبش
یف واحد بودند و یرایشا نیز درون این جنبش ا
زنان نیز از این قتاعتده مست تثتنتا نتیتست و بترا متثتل جتنتبتش
رنگونی یک واژه ا ت و ختیتلتی هتا متیتختواهتنتد جتمتهتور
ا المی رنگون شودو زیا رنگونی انقالبی که من متیتگتویت و
با رنگونی یرایشا دیگر از جمتلته را ت پتروغترب ووو
بتنتابتریتن جتنتبتش بترا
میگه یکی ا و قطعا چنین نیتست
برا بخشیو ل و حتجتاب
ازاد و رهاكی زن نیز چنین ا
پایان مبارزه ا و یا فرضا حت طالق یتا حتت تفتر بترایتش
من فکر میکن و برا د یابی به ختوا ت تهتا و
پایان راه ا
مطالبا زنان مبارزه ا که برحت ا بایتد تتقتویت کترد و
باید زنان به خوا ها و مطالبتا ختود د ت یتابتنتدو امتا ایتن
برایمان پایان راه نیس و ر یدن به این خوا هتا و متطتالتبتا
جاده را هموار میکند برا تعرض به کل یس و نظامی کته
بردیان مزد را با کار ارزان کاریر ختامتوس تازمتانتدهتی
و نابرابر میگوكی
ایر از یک دنیا عار از
کرده ا
به معنا جامعه ا بدون طبقه ا ت و شتهترونتدان بتدور از
جتتنتتستتیت و نتتژادو وووو صتتاحتتا اخت تتیتتار ختتودشتتان هست تتنتتد
شهروندان همه حقوق برابر دارند

ببینید هر یرایشی میخواهد جنبش خود و چتهترهتا جتنتبتش ختود را
تقوی کند و به جامعه بشنا اندو اکنون ایتر متا تورا دعتا را یت
کردی و باید معضل را جا دیگر جس جو کرد بنظرم اش بتاه متحتض
ا و فکر کنی ما بتا جتنتبتشتی یتکتد ت رو بته رو هست تیت فتایتزه
رفسنجانیو مع ومه اب کارو شیرین عباد و مسیح علتی نتژاد ایتنتهتا
نیز خود را با این جنبش تعریف میکنندو زیا خوا ها و مطالبا زنتهتا
با من کمونیس یکی ا و ابدا !!!انچه که ایتن طتیتف را بته صتف
مدافعین حقوق زن میاندازدو فشار جنبش من ا و اینتهتا توپتاپتهتا
اطمینان رمایه هس ند اجازه بدهید مثالی بیارمو وق ی شیرین عباد
در معامالتی بهش جایزه نوبل را دادندو اولین حرفی که زد ایتن بتود
ا الم هیچ منافاتی با حقوق زنان ندارد در حالی که بح ما ایتنتست
که مذها و بطور مشخص ا الم زندیی را تبدیل به جهتنت و تلتول
انفراد برا زنان کرده ا ت ختوب چتکتونته و چتطتور متیت توانت
شیرین عباد را در کنار جنبشی ببینی که علیه کلی این حکومت و
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قوانین پو یده اس میباشد ایر قو بتودن جتنتبتش متن دلتیتلتی
ا که امثال مسیح علی نژاد با ززاد یواشکیو یواشکی در
یوس خاتمی اواز بخواندو و مدعی و مبلغ بخشی از حتکتومت
شودو باید در مقابلش ایس اد و نگذاشت ختاک بته چشت متردم
تنتنتد و متریتوانو بتانتهو تقتزو
بپاشد امسال در شتهترهتا
اصفهانو مشهدو زنان با بیرق متعتیتار ززاد هتر جتامتعتهو
ززاد زن ا ! در همین روزها که ما در حال تبریک یفت تن
به منا تبت روز جتهتانتی زن هست تیت و صتدهتهتا زن متبتارز
ززادیخواه و برابر طلا در یاه چالها حکوم صتدایشتان
را به بیرون درز دادند از زتنا تا یلر و از لیال تا نستریتنو از
صبا تا پیده این لیس ختیتلتی طتوالنتی ا ت و جتنتبتش بترا
ززاد زن باید م کی به چهرها واقعی خودس بتاشتد ایتنتکته
امروز مسیح ه مدافع حقوق زنان ا و باور کنیدو فشار ایتن
جنبش عظی ا و صد التبت ته هت در دنتیتا وارونته امتروز
رمایه در خدم من و شمتا نتیتست و در ختدمت چتهترهتا و
در فردا هر ت تیتیتر
اخ خودشان ا
شخ ی ها د
تحوالتی در ایران این چهرها را مقابل دوربین قرار میدهند و
این افکار پو یده و مرده ها فسیل شده را بترا متردم عتلت
خواهند کرد وظیفه ما که در هر قدم از پتیتشترویتهتایتمتان
چهرها جنبش خودمان را تقوی کنیت جتنتبتش ختودمتان را
مقابل جامعه قرار بدهی امثال مسیتح هتمتیتن امتروز بتگتویتنتد
فرضا حجاب اخ یار ا و تاریخ م ترفتش یتذشت ته ا ت
انچه همچنان تاریخ م رفش نخواهد یذش جنبشی ا ت کته
برا ززاد و برابر در تمامی طو و ل و کتار متزد و
زندیی به ر و دنیا به ر مبارزه میکند

باز تحمیل یعنی بی اخ یار زنان یتک جتامتعته بترا ابت تداكتی تتریتن
خوا و ان خاب پوشش! در هتمتیتن دوران کته متثتال کشتف حتجتاب
میشودو همچنان مدر ه برا دخ ران یا اصال نیتست و یتا ایتر بتاشتد
زموزس در طو مخ لف و در همین دوره زنان
خیلی محدود ا
زیاد ا یر و زندانی میشوندو از تترس حتمتلته ژانتدارمتهتا از ختانته
بیرون نمی زمدند در حالی که متیتدانتیت و حتجتاب جتزیتی از قتوانتیتن
قوانتیتن
ا المی ا و اما مذها ر می در همین تاریخو ا الم ا
ان خاب همسر تو ط مردان خانواده یرف ه میشتودو کتوتتاه بتکتنت زن
که حتکتومت وقت بتر ا تاس فشتارهتا بتیترونتی از
ابزار ا
یکطر غرب و از طر دیگر نسی انقالب اک بر دنیا رمایه را
به تقابل میکشاند حجاب را برمیتدارنتدو امتا قتوانتیتن ا تالمتی حتاکت
ا ! حجاب بر ر زن میکنندو قوانین ا المتی ا ت یتعتنتی انتچته
و بتی اراده
مردم ایران شاهد بودند از دو حکوم جنای بوده ا
بودن زنان در مقابل حکوم !

پرسش :اجازه بدهید این وال رو هت متطتر کتنت و تتعتداد
مع قدند کشف حجاب تو ط رضا شاه یک اقدام پیشبرنده برا
زنان ا زیا شما ه با این نظر موافت هس ید؟
نسرین رمضانعلی :به وال جالتبتی اشتاره داریتدو اختیترا در
مدیا اج ماعی و بخ وص نیروها طن طلا ختیتلتی بته
مادر
خود مدال میدهندو که رضا شاه کشف حجاب کرده ا
بزری هر وق ی میخوا برا ما نوده ها صحب از یذشت ته
بکندو یکی از خاطره هایش هجوم ژاندارمها به زنان بودو کته
در خیابان و کوچه هر زنی را میدیدند که چادر بر تر داردو
چادرس را بزور برمیداش ندو ایر متوهتایتش دراز بتود کتوتتاه
میکردند و یک کاله پهلو بر رس میگذاش ند واقعی تلخی
پش این حرک بوده ا و و همچنان با یذش دهتهتا تالو
طن طلبها مدالش را بر ینه میزنند ایتن ا ت و کته در ایتن
این کشتف حتجتاب
دوره ه زن اخ یار از خود نداش ه ا
بتالختره یتا مترد ختانتواده یتا
نشان از بی اخ یار زن ا
مردان قانون برا زنان ت می یرف ند در یتک کتالم در دو
حکوم و زن اراده و اخ یار نتداشت ته ا ت زن هتمتان بترده
بر ا اس نیاز رمایه و دولت بتایتد رفت تار
جنسی بوده ا
میکرد در حالی که ژاندارمها بتزور چتادر را از تر زنتان
کشیده و کاله رشان یذاش ندو در جمهتور ا تالمتی بتا یتلته
ها اوباس حزب اللهی چادر را بر ر زنان کرده اند یتعتنتی

پرسش :برخی ا دالل میکنند که در شترایتط حتاضتر متردم درد و
مشکل نان دارند و مسله اق اد در مرکز تتوجته و متبتارزه متردم
قرار دارد و لذا مسله زن در درجته اول اهتمتیت در متبتارزه عتلتیته
جمهور ا المی قرار ندارد شما توافقی با این نظر دارید؟
نسرین رمضانعلی :بشد مخالتف چتنتیتن ا ت تداللتی هست ت و بتنتظترم
کسانی که چنین بحثی را دارندو باید بهشان یف لطفا تنها یک لحتظته
خود را جا زنانی بگذار که ح ی حت ان خاب پتوشتش ختودس را
ندارد حت ابراز وجود نداریدو حت فر نداریدو حت تح یل نداریتدو
خود را جا زنانی بگذارو که بخاطر زن بودن حقوقشان پایین تتر
ا و زنانی که در محیط کار و زندیی مدام تح خشون قوانتیتن و
حکوم ی هس ند که زنان را به مثتابته متاشتیتن تتولتد متثتل متیتدانتدو تتا
فرزندان پسر م ولد کنندو تا ا الم تقوی شودو تا بجتنتگتنتدو تتا کشت ته
شوند این حکوم تالس کرده و میکندو زنتان را بترده ختانتگتی و
مطیع مردان کند بیش از چهار دهه ا برا همیتن امتر فترهتنتد
از میکند قانونها ت ویا کرده ا و نیروها هار زموزس داده
ا که یک تار مو زن تحریکشان کند و زنان را به متثتابته نتیتمتی
از جامعه خاموس کند جمهور ا المی میلیارد پتول ختر کترده
اما واقعی این ا که در مقابل زنان شکست ختورده ا ت
ا
بنظرم اولی در تناقض با دومی نیس و هر قدم پتیتشترو در جتنتبتش
زنان پیشرو در جنبش رنگونی انقالبی این حکوم ا که نتان
با د یابی جنبش زنان به هتر ختوا ت
مردم را به یرو یرف ه ا
و مطالبه ا و انرژ اس ززادتر میشودو دیگر بجا وقت یتذاشت تنو
ر حت طالق و انت تختاب هتمتسترو پتوشتشو تتار متو زن مترد را
تحریک میکند یا نه ! مبارزه برا ت ییر ایتن دنتیتا وارونته ختیتلتی
ا ان تر میشود! مبارزه ما مردم حقیق ا یک جبهه نداردو دهها جتبتهته
داردو مثال مبارزه علیه اعدامو وق ی ایتن بتحت از جتانتا حتزب متا
مطر شدو خیلی ها قبول نداش ندو ل و اعتدام را متنتوط بته فتالن یتا
بهمان مورد و شرایط میکردندو اکنون شاهد جتنتبتش عتظتیتمتی عتلتیته
اعدام هس ی و جنبش عظی مادران و پدران و خانواده دادخواه هس یت
باید این میدان را بیش تر
دقیقا مسوله جنبش مطالباتی زنان چنین ا
تقوی کردو خوا هایش را به ر می شناخ و جامعه را حول ایتن
خوا ها و مطالبا بسیج کرد
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سرنگونی هم استراتژی هم تاکتیك
گرایش راست در حزب کمونیست کارگری
محمود احمدی
اخیرا کاظ نیتکتختواه از رهتبتر یترایتش را ت در حتزب
کمونیس کاریر در کامن ی که در فیسبوک در زیتر پست تی
که من از علی جواد به اش ترا یتذاشت ته بتودمو تیتاه رو
فید و بدون هیچ پرده پوشی نوش ه ا " :ما میخواهتیت و
تالس میکنی جمهور ا المی رنگون شود و از هر تالشتی
از جانا هر کسی که این حکوم کثیف ضد بشتر را یتک
ذره تضعیف کنید ا قبال میکنی این جنبش ما که عتدها
را که دیروز در کنار دو خترداد و اصتول یترایتان و غتیتره
بودند به صف رنگونی وق داده ا ما در عین حال هتمته
تالسها برا اینکه با شعارها انتحترافتی زن متثتل تتمتامتیت
ارضی و غیره ر راه جنبش مردم ند انتداز کتنتنتد افشتا
کردهای و خواهی کرد "
ایتتن تتیتتا ت ا ت تتراتتتژیتتك جتتدیتتد یتترایتتش را ت در حتتزب
كمونیس كاریر در قبال جنبتش ترنتگتونتی ا ت از ایتن
دیدیاه جنبش رنگونی یك جتنتبتش "هتمته بتا هت " ا ت و یتك
جنبش ا و هر نیرویی با هر یا ی و با هر چش انتداز و
افقی بخشی از این جنبتش ا ت "هتمته بتا هت " تتفتاوتتی هت
نمیكندو مه نیس كه را و تترامتپتیتست یتا اصتال طتلتا
حكوم ی تو ر خورده و از حكوم رانده شده یا اكثتریت تی
و توده ا كه بناچار به موضع بركنار د گاه والی اف ادهو
فرقی ندارد "همه با ه " را و چ و مترتتجتعو ززادیتختواهو
كمونیس و ملی – ا المیو لطن طلاو شاه پر یا فترقته
دراویش و یا مجاهد فقط بر علیه رژیت بتاشتیو كتافتی ا ت
ایرخواهان بمباران و رژی چنج باشیو ایتر ختواهتان اعتمتال
تحریمها حداكثر باشیو مه نیس ایر بدنبال بند و بست
با جناحهایی از خود هیا حاكمه باشی تا رژی را كمی ت یتیتر
دهی و به رژی دیگر تبدیل كنیو كاظ نیكخواه مت تحتد شتمتا
خواهد بود از شما "ا قبال" خواهتد كترد بته پتیتشتبتاز شتمتا
خواهد زمد و جایگاهی برا شما در انقالب "همه با ه " جتور
خواهد كرد
شاید ه نه! كافی ا كه نتیترویتی فتقتط ختواهتان "یتك ذره"
تضعیف رژی باشدو فقط یك ذرهو زنگاه ایتن قتهترمتان یترایتش
با برگ اع تبتار حتزب كتمتونتیتست كتاریتر از شتمتا
را
"ا قبال" خواهد كترد د ت شتمتا را ختواهتد فشترد كتاظت
نیكخواه م حد شما خواهد بود
اما برا حضور در جایگاه كاظ نیكخواه فقط بایتد حترفتی از
"تمامی ارضی" نزنیدو شعارها انحرافی اینطور نتدهتیتد
الب ه حمید تقوایی نظر م تفتاوتتی در ایتن زمتیتنته دارد ایشتان
كه بخش اعظ مردم خواهتان "تتمتامتیت ارضتی"
مع قد ا
هس ند
اما نه! این پدیده برا ما كسانی كه چگونگی شتكتل یتیتر و
عرو ا الم یا ی در م ن تحوال  ۷%را دیدی و كامال زشنتا

دیدی كه چگونه خمینی و جریان كثتیتف ا تالمتی در تتحتوال
ا
 ۷%با شعار پوچ "همه با ه " خا بر چش توده ها مردم پتاشتیتد و
هر تالس كاریر و چ را رکوب و جتامتعته را بته مستلتخ ا تالم
این
ا
یا ی برد ما این پدیده را میشنا ی یا ی تماما را
جنتا چت جتنتبتش را ت
یا
كمونیس كاریر نیس
یا
امروز در صفو اپوزیسیونو تنها جتریتان را ت
پرو غربی ا
پرو غربی ا كه چنین یا ی را دنبال میكند دم از "همه با هت "
و اتحاد اپوزیسیون چ و را میزنند تا چ جامعه و كمونیست را
بار دیگر به مسلخ یاه ببرند تكرار این یا تو ط یرایش را ت
در حزب در هر ظرفی یو تنها هموار كتنتنتده راه ایتن جتنتبتش بترا
قدرتگیر خواهد بود از طر دیگر هتمتگتان متیتدانتنتد كته فتاصتلته
چندانی میان دفا از هر ذره "تضعیف" رژی ا المی تا اتحاد متیتان
نیروها چ و را و نیس این راه را هت ایتن یترایتش ایتر بتر
ا راتژ كنونی اس باقی بماندو م ا فانه براح ی می واند طی كند
اما واقعی چیس ؟ زیا هر نیرو رنگونی طلا و یا هر نیرو بته
تازیی رنگونی طلا شدهو بخشی از جنبش متا ت ؟ ایتن التبت ته تتز
ایشان بر این باور ا كه متثتال جتنتبتش را ت
كاظ نیكخواه ا
و
پرو غربی و یا بخشهایی از جنبش ملی ا المی تح تاثیر یا
نیرو حزب ا كه رنگونی طلا شده ا ؟ در ایتن رابتطته بته
چند مساله پایه ا مبارزه طبقاتی در جامعه باید اشاره كرد
جدال و کشمکش دو طبقه اصلی در جامعهو طتبتقته کتاریتر و طتبتقته
هر دو
بورژواز و منشأ اصلی تحول و ت ییر در جامعه ایران ا
اردو کاریر و بورژواز با یرایشا و احتزابتی کته در صتفتو
خود دارند در کشمکش و تقابل با یکدیگر زینده را شکل میدهتنتد در
ایران تح حاکمی جمهور ا المی جنبش کمونتیتست کتاریتر از
طریت رنگونی انقالبی جمهور ا المی تالس میکنتد زیتنتده را بته
در جامعه شتکتل دهتد جتنتبتش
نفع توده كاركن و محروم و تح
نا یونالیس پروغربی تالس میکند از طریتت ترنتگتونتی جتمتهتور
ا المی نظام رمایه دار و بساط ا ثمتار و ت ت طتبتقتاتتی را بته
اشکال دیگر حفظ و یس رس دهد هر كدام از این جنبشها خواهان
رنگونی رژی ا المی هس ند رنگونی حلقه ا و یتامتی در راه
هركدام برا شکل دادن و رقت
ر یدن به اهدا دیرینه شان ا
زدن به زینده مورد نظر ختود كته صتد و هشت تاد درجته در متقتابتل
یكدیگر قرار داردو تالس میتكتنتنتد اردو طتبتقته کتاریتر و جتنتبتش
کمونیس کاریر خواهان رنگونی انقالبی جمهور ا المی ا ت
و برا ززاد و برابر و محو طبقتا و ا ت تثتمتار تتالس متیتكتنتد!
جنبش نا یونالیس پرو غترب هت بترا دفتا و حتمتایت کتردن از
رمایه كه نت تیتجته اس چتیتز جتز
رمایه دار و انباش
منا با
فقرو نابرابر و تبعیضو ا ثمار خشنو جهل و خرافه نتختواهتد بتودو
خواهان رنگونی جمهور ا المتی ا ت بتیتن ایتن دو زیتنتده از
زمین تا ز مان فاصله ا ت ایتن دو جتنتبتش در عتیتن تتالس بترا
رنگونی رژی ا المیو زینده م فاوتتی را در متقتابتل جتامتعته قترار

شوراهای محالت ایجاد باید گردد!
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میدهند از طر دیگر این دو جنبش د در یردن یكدیگر در صحنه مبارزه برا رنگونی رژی شرك نخواهتنتد كترد ایتن ت تور
واقعی این ا كه این جنبشها بر ر هژمونی در جتنتبتش ترنتگتونتی
خام كاظ نیكخواه و جنا را در حزب از تحوال زتی ا
طلبانه توده ها مردم در حال كشمكش از ه اكنون بسر میبرند این جنبشها قبل از رژی ا المی موجود بوده اند و بتعتد از ترنتگتونتی
كسانی كه این مبارزه و كشتمتكتش
رژی نیز كماكان موجود خواهند بود این بخشی از جدال دو طبقه اصلی جامعه و مبارزه طبقاتی ا
را نبینند هیچ چیز از ماركسیس و مبارزه طبقاتی نفهمیده اند
تفاو تزها كاظ نیكخواه و تزها پایه ا حزب كمونیس كاریر زمان من ور حكمت كتامتال روشتن ا ت یتكتی بتدنتبتال تتحتقتت
ا قرار فور و یالیس در جامعه بود و از این رو نیازمند رنگونی همه جانبه رژی جمهور ا المی بود و دیگر تمام ا ت تراتتژ
و تاك یك اس شده رنگونی رژی ا المی یكی خواهان كسا هژمونی در جنبش رنگونی طلبانه توده ها مردم بتودو دیتگتر بتدنتبتال
یكی مردم را به اردو كمونیس كاریر و اردو ززاد و برابر و رفاه فرا میخواندو دیگر به دنبال "همه
جنبشی "همه با ه " ا
یكی فعال میخواهد رژی ا المی رنگون شودو بعتدس هت
با ه " و حاشیه ا كردن تفاوتها پایه ا و طبقاتی جنبشها اج ماعی ا
خدا ح ما خودس بزرگ ا و كار به نفع این خط خواهد كرد یكی به دنبال ازماندهتی انتقتالب كتاریتر ا ت و دیتگتر بته دنتبتال
انقالبی "همه با ه " ا
اما این تفاوتها در دنیا واقعی در ا اس به دو جنبش اج ماعی تعلت دارند یكی چ نا یونالیس پرو غربی ا ت و دیتگتر كتمتونتیتست
كاریر بی قرار یرایش را برا خالصی از شر یرایش چ در حزب كمونیس كاریر در عین حال ناشی از ایتن تتفتاوتتهتا
این جریانو یرایش چ در حزب را مانع پیشبرد یا ها ختودس متیتدانتد متیتختواهتد بتدون متزاحتمت یترایتش
عمیت اج ماعی ا
كمونیس كاریر و خط خود را به ر مق د منزل بر اند
مشكال این خط بسیارند حزب كمونیس كاریر را با یا ها من ور حكم بنیان یذاش ه اند این حزب برا ازماندهی انتقتالب
خط را باید فكر به حال خودس بكند یا ت یترایتش را ت نستخته ا بترا
كاریر و ا قرار فور و یالیس بنا شده ا
نباید اجازه داد
شكس و حاشیه ا شدن كمونیس كاریر در تحوال زتی ا

کمونيسم يک گرايش اجتماعى است ،درست نظير ناسيوناليسم و ليبراليسم و غيره ،که دائما در درون خود جامعه شکل ميييريييرد و
باز توليد ميشود .پايه و کانون پيدايش و رشد کمونيسم ،طبقه کارگر و مبارزه تعطيل ناپذير اين طبقه عليه سرمياييهدارى و اوضيا
مشقت بارى است که اين نظام به زحمتکشانى که اکثريت عظيم جامعه را تشکيل ميدهند تحميل ميکند .کمونيسم ميکيتيبيى نيييسيت کيه
توسط مارکس و انرلس ابدا شده باشد .از نظر تاريخى کمونيسم ،بعنوان يک جريان اعتراضى کارگران ،مقدم بير ميارکسيييسيم در
اروپاى اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم شکل گرفت و بوجود آمد .اساس اين کمونيسم کارگرى ،که آنرا از تمامى مکياتيو و
جريانات شبه سوسياليستى طبقات دارا در زمان خود متمايز ميساخت ،هويت کارگرى آن و اعتراض آن به مياليکيييت بيور وائيى بير
وسائل توليد بعنوان علتالعلل مشقات توده هاى کارگر بود .در زمان انتشار مانيفست کمونيست توسط ميارکيس و انيريليس در سيال
 ٨١٨١کمونيسم کارگرى فى الحال يک جريان زنده مبارزاتى و اعتراضى بود .مانيفست کمونيست نام خود را دقييقيا از ايين جينيبيش
کمونيستى کارگرى گرفت .مارکسيسم اين جنبش اجتماعى را به يک انتقاد عميق از جياميعيه سيرمياييهدارى و بيه در روشينيى از
دورنماى انقالو کارگرى مسلح ساخت .مارکسيسم به سرعت به تئورى و جهاننررى اين صف اجيتيمياعيى و بيه پيرنيم کيميونيييسيم
کارگرى تبديل شد .تحت پرنم مارکسيسم ،کمونيسم کارگرى به يک قدرت عظيم در صحنه سياسى تبديل شد که فعاليتهاى بيييناليميليل
کارگران کمونيسه چه می گویند
کارگرى و انقالو کارگرى روسيه در  ٨١٨١جلوههائى از آن بودند.

کارگر زندانی ،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
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تبعیض جنسیتی بخشی از ماهیت جامعه طبقاتی است
زن ستیزی ماهیت جمهوری اسالمی است
محمد آسنگران
هتر تتال بتتا فتترار تتیتتدن روز جتتهتتانتتی زنو جتتنتتبتتش چت و
کمونیس ی تحرکش به نسب روزها و ماهها قبل حول مسوله
زن رع بیش ر بخود میگیرد ن یرامیداش ایتن روز
جهانیو بخشی از تاریخ چ و جنبش کمونیس تی ا ت و ایتن
بسیار طبیعی بنظر میر د که این جنبش تاریخ خودس را ار
بنهد و از چهره ها تاثیریذار زن خن بگوید و پتیتشترو و
شکس هایش را برر ی کند اما بخش قابل تتوجتهتی از هتمتیتن
جنبش چ و تح تاثیر جنبشها دیگرو روز جتهتانتی زن را
عمدتا یا به روز جشن و رقص و تبریک و تهنی تتقتلتیتل داده
ا یا مطالبا جنبش برابر طلبانته را بته رفترمتهتایتی در
این در حتالتی ا ت کته
جه حقوق زنان محدود کرده ا
این روز همانند روز جتهتانتی کتاریتر قترار بتود روز اعتالم
جنبش برابر طلبانه عتلتیته هتر نتو نتابترابتر
کیفرخوا
باقی مانده از تاریخ یذش ه و مدافعیتن امتروز ایتن تتبتعتیتض
تاریخی  /طبقاتی باشد یا زنطور که کمونیس ها تاکید کترده انتد
این روز روز همبس گی و تعرض به تمام بقایا تبعیض علیته
زنان و تالس برا قانونی کردن حت بترابتر و تتعترض بته
ریشه ها تبعیض جنسی ی باشد
م ا فانه تبعیض علیه زنان و فرهند و یا ت زن ت تیتز
بخشی از چهره کریه یس حاک علتیته انستان امتروز ا ت
این نند بشر در جوامع انسانی همچنان عاد مینماید و در
قوانین و فرهند و زداب و ر وم و ادبیا و هر روز جلو
چش ما شهروندان خودنمایی میکند و اغلا عتاد جتلتوه داده
میشود در جایی مانند ایران زنچه غیر عاد و غتیتر قتانتونتی
پر کردن و رعتایت نتکتردن حتجتاب
ززاد زن ا
ا
ا المی به عنوان مبل و پرچ ا الم یا ی جرم ا ت ایتن
فرهند و یا و قوانین ارتجاعی و ضد انسانی در ایتران
تح حاکمی جمهور ا المی و دیتگتر کشتور هتا ا تالم
زده در ابعاد وحش ناکی هر روز خون میتریتزد و نتفتر متی
پراکند وجود یا و فرهند و ن و اق تاد زن ت تیتز
چه در اشکال زش و زمخ زن مانند ایران تتحت حتاکتمتیت
جمهور ا المی که بخشی از ماهی ا تالم ا ت و چته در
اشکال تخفیف یاف ه زن مانند کشورها تو عه یاف ه و غتربتیو
همچنان تا اعماق جامعتهو ریشته دوانتده و هتر روز قتربتانتی
میگیرد و تبعیض و تحقیر روزمره عتلتیته زنتان را زن چتنتان
عاد کرده ا که بخش بسیار کمی از مردم م وجه این زن
یز مالی تر و ریشه دار تر متیتشتونتد زنتچته زن ت تیتز
مالی و تخفیف یاف ه نامیده میشود در حقیتقت هتمتان فترهتنتد
زمخ تضعیف شده زن یز ا که همچنان با اتتکتا بتر
ریشه تبعیض طبقاتی خود را زنده نگهداش ه ا

در یک جامعه تبعیض یرا و طبقاتی همانند امتروز کته فتروشتنتدیتان
نیرو کار و خریداران نیرو کار در مقابل ه قرار یترفت ته انتد و
شهروندان به دو طبقه اصلی ا ثمار یر و ا ثمار شونده تقسی شتده
اندو در عرصه حقوق زن فقط می وان رفرمهایی را به یتست ت حتاکت
تحمیل کرد ایر چه این رفرمها بستیتار متهت ا ت و ابتعتاد ت ت و
تبعیض را می واند تخفیف بدهد و توان مقابله با کل تیتست ت تتبتعتیتض
یرا را تقوی کندو اما نباید از اصل و ریشته ایتن تتبتعتیتض طتبتقتاتتی
غافل بود
در کشورهایی که رفرم در ایتن عترصته اتتفتاق افت تادهو بستیتار از
موارد حقوق برابر زن و مرد قانونی شده ا ولی ریشه همچنتان
زنده و بس ر اصلی تبعیض جنسی ی همچنان حاضر و زماده یست ترس
جنسی و فرهند
بدون شک برا ریشه کن کردن
تبعیض ا
و یا و اق اد زن یز باید د به همان ریشه طتبتقتاتتی بترد
که بدون ل و تبعیض طبقاتی این ریشه همچنان ظرفی و تتوان رشتد
تبعیض جنسی ی را خواهد داش
با این وجود قدر نفوذ و حقانی مطالبه برابر زن و مرد در ابعاد
جهانی طی قرون اخیر چنان و ع پیدا کرده ا که امروز طبقا
دارا ه با همه احزاب و افکار و فرهتنتد ارتتجتاعتیتشتان نتاچتار بته
عك العمل و پذیرف ن بخشی از حقوق قانونی زن شده اند هتمتراه و
مواز با این عقا نشینی در را ا حقوق زن کته در کشتورهتا
غربی به حکوم ها رمایه دار تحمیتل شتده ا ت و متا هتمتچتنتان
شاهد فرهند مرد االر تضعیف شده و تبعیض طبقاتی هس ی
اما در جایی مانند ایران و کشتورهتا ا تالم زده از فترهتنتد مترد
االر یرف ه تا مذها و نا یونالیس و از لیبرالیس یرف ه تا و یال
دمتتکتتراتتتهتتا "م ت تترقتتی"و از متتدافتتعتتیتتن حتتقتتوق بشتتر یتترف ت تته تتتا
جمهوریخواهان و ح ی لطن طلبانتی کته تتا شتاهتیتشتان را فتقتط
مخ ص فرزند نرینه شاه میدانندو همگی وارد این متیتدان شتده انتد تتا
جنبش علیه تبعیض را به اقداما و رفرمها معینی در چتهتارچتوب
جامعه بورژوایی و فرهند شرقی و ا المی محدود نگه دارند
توجیه همه زنها این ا که جتامتعته ا متانتنتد ایتران تنت تی ا ت و
مذهبی ا و باید فعال به مسوله ل و "حجاب اجبار " متحتدود متانتد
اما زنچه تح عنوان مقابله با حجاب اجبار یف ه میشود در حتقتیتقت
ا ارتش در همان اولین روز جهانی زن بعد از قدرتگیتر ختمتیتنتی
زده شد و بخش قابل توجهی از چ ن ی زن دوره از کنارس عتبتور
کرد وزنرا مبارزه زنان باال شهر نامید این د ت ته از چتپتهتا هتنتوز
تح عنوان "زنان کاریر و زنان زحم کش" مبارزه بترا بترابتر
جنسی ی در همین جوامع بورژوایی را نمیبینند و یا ارزشی بترا زن
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قاكل نیس ند این نو چ تح عنوان فقر مه ا و حتجتاب
مه نیس عمال تعرض جنبش ا المی به زنان را ک اهتمتیت
میداند و خود را به یف ن یک ر اوراد مش ول کرده ا ت
م وجه نیس ایر روز مبارزه برا مطالبه حتت را زنتان
طبقاتی بتود و
یک عرصه مه زنان کاریر شیکایو علیه
روز جهانی زن ادامه همان مبارزه ا و چرا امروز متبتارزه
علیه حجاب ا المی که پرچ ا الم یا ی ا ت کت اهتمتیت
ا ؟ اما این نو چت عتمتال متنتقترض شتده و تتاثتیتر در
ایران ندارد
یا
جنبش علیه حجاب ا المی و جتنتبتش بترابتر طتلتبتانته زنتان
ابعاد میلیونی پیدا کرده و جمهور ا المی راهی بجز عقا
نشینی و قبول شکس در این عرصه را در پیش ندارد
اما حاکمان ا المی در ایران که امتروز تتحت فشتار جتنتبتش
ززادیخواهی و برابر طلبی مقابله با حجاب ا تالمتی در کتل
ایران و در ابعاد میلیونی مواجه شده انتد هت بتطتور عتمتلتی
ناچار به عقا نشینی یردیده ه از منظر یا ی ایدكولوژیتک
در حال تدوین راهی برا برون رف از این تنگنا هس ند
بخشی از بورژواز در اپوزیسیون و ح ی بخشی از زخوندها
که نگران بی اع بار شدن ا الم اند و از تعرض به کتل رژیت
ا المی هرا ان اندو ناچار شده اند به فتکتر راهتی بترا ایتن
کتمتال حتیتدر و یتکتی دیتگتر از
"معضل" باشتنتد زیت
زخوندها بی عمامه ماننتد متهتد ن تیتر ( تردبتیتر تابتت
کیهان) و تعداد دیگر از زخونتدهتا بتا و بتدون عتمتامته در
ایران امروز ناچار به اراكه راه چاره شتده انتد و بتا تتفتا تیتر
دیگر از قرزن و احادی تالس میکنند حتکتومت را بته ایتن
قناع بر انند که حجاب اجبار به ضرر حکتومت ا ت و
باید اجبارس را کنار یذاش و از راه فرهند از "حقانی
حجاب" را ترویج کرد!
در چنین شرایطی بتختشتی از اپتوزیستیتون بتورژوایتی ایتران

همین نگرانی زخوند کمال حیدر و را در لفافه حقوق بشر مطتر
میکند بخش دیگرو رضا خان و دوران لطن را برجس ه میکتنتد و
مطالباتش را در این چهار چوب بیان میکند که مسوله حجاب اجبتار
در رژی ا المی و غیر اجبار بودن حجاب در زمتان تلتطتنت را
در بوق و کرنا کرده ا که مطالبا زنان را به همیتن یتک قتلت و
در این چهارجوب محدود کند و قالا بزند حمله فرشگردیها و رضتا
پهلو و مسیح علینژاد به انقالب و انقالبیون ال  ٥%بر بس ر چنتیتن
ا را تژ و چنین زل رناتیو مطر میشود در کنار این خیمته شتا
باز بخشی از رژی که خود را م لح یرا و واقع بتیتن متیتدانتد و
جریانا بورژوایی در اپوزیسیون که تمام مطالبه برابر جنسی ی و
رفع تبعیض علیه زن را به رفع اجبار در حجاب متحتدود کترده انتدو
تالس میکنند مطالبا برابر طلبانه زنان ایران از ایتن چتهتارچتوب
فراتر نرود
این همنوایی و کر د ه جمعی نامیمون را متا در ر تانته هتا شتاهتد
هس ی در کنار این طیفو بخشی از چ با شانه باال انداخ تن نستبت
به اهمی مسوله حجاب و زپارتاید جنسین ی زنرا بی اهمی میداند و بتا
ظاهر رادیکال به یکی از مطالبا مه زنان در ایران پشت کترده
و از کنار زن عبور میکند
روشن ا که بخش پیشرو زنان در جتنتبتش ززاد زن در ایتران
کنار زدن حجاب ا المی را کف مطالبا خود میدانتد نته تقتف زن
روشن ا برا رفع تبعیض علیه زنان و برا برپایی یک جامتعته
ززاد و برابر باید د به ریشه برد ززاد انسان از ا ار و قتیتد
و بندها جامعه طبقاتیو رهایی ختود انستان ا ت فتقتط در چتنتیتن
جامعه ا می وان از رهایی زن و ززاد از ا ار تبتعتیتض جتنتستی
طبقاتی به معنا واقعی کلمه حر زد
محمد آسنگران
 ۷مارس ٠۱٠۰

من به هیچ خرافه ای،به هیچ ناحقی،حتی اگر همه مردم جهاان باه آن صاحاه باگااارناد،احاتارام نامای
گاارم .این را البته حق هر کس می دانم که به هر چه میخواهد باور داشته باشد.اما مایاان احاتارام باه
آزادی عقیده افراد با احترام به عقیده افراد فرق اساسی است.
“منصور حکمت“
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