
در مصر به مرحله نهايي رسـيـده   “  انتخابات” 
ژنرال السيسي بر خرابه هاي انـقـالب   .  است

 1400شكست خورده مصر، با كشتار بيش از   
هزار نفر، و بـا كشـانـدن       16نفر و دستگيري 

اقليتي پاي صندوق هاي راي، ريئس جمهور 
 .  مصر شد

در سوريه اما برپايي صـنـدوق هـاي راي و          
نشستن مجدد بشار اسد بر مسند قـدرت، از    
. اقبال بيشتري نسبت به مصر برخوردار است

هـزار نـفـره در سـوريـه،             150فاجعه كشتار  
آوارگي سه ميليون غيرنظامي،  و بـر جـاي         
ماندن يك جامعه سرتاپا تخريب شده، بـراي    
بشار اسد موقعيت مناسب تري از السـيـسـي    

فاجعه هرچه عـظـيـم تـر،         .  ايجاد كرده است
باطالق هراندازه گودتر، و صحنه هرچه سيـاه  
 . تر، صندوق هاي انتخابات پررونق تر است

مگر نه اينكه نهايت دمكراسي غربي، برپايـي  
مگر نه اينكـه  !  صندوق راي و انتخابات است

نهايت دمكراسي غربي، كشاندن هـر چـنـد      
سال يك بار مردم به پاي صندوق هـاي راي،    

در .  به زور وعده هاي پوچ و توخالـي اسـت    
مهد دمكراسي هاي غربي هم، غالبا اقلـيـتـي    
پاي صندوق هاي راي ميروند و در سـيـكـل      
انتخاب بين بد و بـدتـر، و پشـيـمـانـي و               

 .  سرخوردگي بعدي، چرخ ميزنند
در سوريه و مصر، تالش عظيم مـحـرومـيـن       

جامعه براي دستيابي به يك زندگي انسـانـي    
و مرفه، توسط بورژوازي محلي و بين المللي 
بر متن اجراي سناريوهاي خونين و مرگ بار، 

راه حل و آلترناتيو و افق تغـيـيـرات    .  خفه شد
!  ممكن در يك جامعه بورژوايي، پيـروز شـد    

ژنرال السيسي ديروز و آقاي سيسي امـروز و    
 !  شدند و ميشوند“ انتخاب”بشار اسد 

همين است كـه در      “  دمكراسي” مبارزه براي 
مصر و سوريه به شكلي اتفاق افتاد و در ايران 

 3صفحه . ...           بشكل ديگر
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اگر كسي ميخواهد به قدرت واقـعـي طـبـقـه        
كارگر در ايران پي ببرد بايد به معادن آهن بافق 

بـا  .  كارگر آن نگـاه بـيـانـدازد       5000و اعتصاب 
واگزاري سهام شركت معدن به بازار بـورس و    
پيچيدن خبر در مـعـدن، كـارگـران كـار را                

بـه هـمـيـن       .  خوابانده و درها را قفل كـردنـد    
 !سادگي

معادن متعلق به دولت است، مملكت قانـون   
دارد و در آن هرگونه حركت و اجتماع تـا چـه     
برسد اعتصاب ممـنـوع اسـت؛ مـمـلـكـت            
صاحب دارد شوراي اسالمي و فـرمـانـدار و        

 ...  مجلس و امام جمعه و 
سـال     40در عوض كارگران با منطق ساده كـه    

است روي معدن كار ميكنيم، روي سنگهايـش  
هيـچ كـس حـق        از جانمان مايه گذاشته ايم و 
؛ مهر خود را بـر      ندارد با زندگي ما بازي كند

بزحمت ميتوان يك عـكـس،     .  رويدادها زدند
يك گفتگو و يا يك گزارش از خود كارگران و   
از نزديك در مجموعه سايت ها و رسـانـه هـا         

اما شبح اين اعتصاب را از تهران تا بافـق  .  يافت
يـكـي پـس از        .  براحتي ميشود لمـس كـرد    

ديگري مصوبات و تصميمات دولتي مربـوط  
امـام  .  به كارخانه دود ميشود بـه هـوا مـيـرود        

جمعه شهر، استاندار و فرماندار، وزراي كـار و    
صنايع، معاونت رياست جمهوري و شـوراي      
اسالمي معدن هر كدام بارها بـر حـق بـودن          
خواستهاي كارگران را تاييد كرده اند، وزير كار 
رسما همه خواستهاي كارگران را گردن گذاشته 
است، مقامات مربوطه خصوصي سازي را تـا    

زيـر  .  جلب رضايت كارگران معلق ساخته انـد 
سايه شبح اعتصاب پرونده هاي ديـگـر جـان        
گرفته اند، مقامات براي وعده هاي سـالـهـاي      
قبلتر به كارگران در زمينه هاي ديگر، مجبور به 
عذر خواهي شده انـد، انـواع كـمـبـودهـا و             
مطالبات مردم دوباره روي ميز قـرار گـرفـتـه         

“ شيرمردان معـدن ” است و شاعران در وصف  
يك اقدام مستقيم كارگري، و .  به ذوق آمده اند

نه التماس، فضا را بـر روده درازيـهـاي امـام           
جمعه و انواع سردواندن رايج مسئوالن بسـتـه   

انتشار خبر در سايت ايلنـا دوازده روز      .  است
پس از شروع اعتصاب نشانه كنـتـرل شـديـد       
امنيتي عليه اعتصاب و جلوگيري از انعكـاس  

 2صفحه . ...     خبر در سطح جامعه است
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و سر انجام رئيس جمهور مشعوف، صحيـفـه   
را ابالغ “  هاي كلي جمعيت سياست” مقدس

تحكيم بنياد خانواده بر اصول و ارزش   ” :  كرد
تسهيـل در رشـد كـمـي           ” و “  هاي اسالمي

 ... . “جمعيت و باروري نسل صالح
 

خامنه اي چند روز پيش اعتراف كرده بود كـه  
مقام معظم گـويـا   .  دارند“  زن خانگي” بحران 

سالهاست اين داده !  خواب تشريف داشته اند
مردم است كه با توسل به قوانين اسالمى، بـه  

گاه و اعـدام و گشـت            زور زندان و شكنجه
خيابانى و دشنه و اسيد و آپارتايد جـنـسـي،      
نميتوان قوي ترين خصيصه آن جامعه، يعنـي  
عطش زنان و مردم تشنه آزادي و بـرابـري و       
رفع تبعيض را پس زد و روانه خانه كـرد؛ از      
اين نظر، مدتهاست همه ميداننـد هـويـت و        
فرهنگ اسالمي به قباي آن جـامـعـه نـمـي          

در حقنه كـردن طـرح اخـيـر، كـل            .  چسبد
ميدياي تبليغاتي رژيم، از جار زدن مفسـريـن   
اسالمي و كارشناسان و مستشرقـيـن تـا زور        
دولت و پليس و پاسبان، به بـهـتـريـن وجـه        
بخدمت گرفته شده اند تا بـار ديـگـر حـقـه          

بـنـدازنـد و      “  ملـت ” را به “  فرهنگ اسالمي” 
موقعيت فرودست اقتصادي ميليونها انسـان    

 . را توجيه كنند
در ايران هم، مثل همه جاي جهـان سـرمـايـه       

: داري، نهاد خانواده بر سه اصل استوار اسـت 
حفظ و تداوم مالكيت خصوصي از طـريـق       
وراثت فرزندان از پدران و مادران پـولـدار و       
سرمايه دار؛ انداختن هزينه و مسوليت اصلي 
بزرگ كردن و پرورش كودكان، يعنـي نسـل     
آينده كارگران و مزدبگيـران و هـمـچـنـيـن           
بازتوليد روزمره نيروي كار بر دوش خانـواده  

هاي كارگري و كم درآمد؛ و سر انجام تـداوم    
فرودستي اجتماعي زنان جهت حفظ امـكـان   

اينها داليل .  رقابت و تفرقه بيشتر در بازار كار
اصلي كوشش آگاهانه و همه جانبه بورژوازي 

 . براي حفظ نهاد خانواده است
زن بدون شغل و در خانه عالوه بر بازتـولـيـد    
نيروي كار، نيروي عظيم كار ذخيره اي اسـت  
كه هر وقت نيازهاي بورژوازي ايجاب كند، از 
زمان جنگ گرفته تا رونق در بازار و يا مواقعي 
كه دستمزدها زياد باال رفته باشد، ميتواند در   
كارخانه و سربازخانه و هر جاي ديگـر بـكـار      

 4صفحه . ...                گرفته شود

 !پا ميگذارند“ ملت”وقتي به اتاق خواب 
 فواد عبداللهي

آموز توسط بوكوحرام  به گروگان گرفـتـه    دختر دانش 276، ) فروردين 25( آوريل  14در روز 
دختر هـنـوز      223اما .  چند تن از گروگان ها موفق شدند از دست آدم ربايان بگريزند.  شدند

در زمان گروگانگيري، دانش آموزان بي دفـاع در مـدرسـه خـواب             .  اسير بوكوحرام هستند
 .بودند

تصويري از اين دختران منتشر شده كه با چشم هايي نگران و وحشـت زده، هـمـه حـجـاب            
اين خبر واكنش هايـي را از سـوي         . به گفته بوكوحرام، همه دختران مسلمان شده اند. دارند

 .اسالم گرايان و اسالم شناسان تا كاخ سفيد از سوي ميشل اوباما را دربر داشت
عليه “  عيار جنگ تمام” جمهوري اين كشور در پيامي تلويزيوني  اكنون گودالك جاناتان، رئيس

عده اي از مسلمانان و اسالم شناس جهان عرب و   .  جنگجويان بوكو حرام را اعالم كرده است
رهبران ديني براي منافع و نجات اسالم از زير تيغ اينهمه ددمنشي و وحشيـگـيـري و خشـم         

 3صفحه . ...         افكار عمومي در صدد آن بر آمده اند كه اين عمل را قبيح بدانند

 !زنان در جنگي نابرابر
 مونا شاد
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دوازده روز را به جويدن ناخن گذرانده اند و   
كماكان با كنترل شديد به اميد پايان اعتصاب 

رونـد رويـدادهـا      .  دقيقه شماري مـيـكـنـنـد     
ميتوانست طور ديـگـري بـاشـد، شـوراي            
اسالمي شهر جلو بيافتـد و كـارگـران زيـر           

شوراي اسالمي و به “   خير خواهانه” حفاظت 
اميد راه و چاهي كه اين جماعت بلدند و بـا       
صلوات و اعالم وفاداري به رژيـم، جـلـوي        

چند صد هزار .  ارگانهاي دولتي صف ببندند
صـدايشـان   ” مورد كارگران را سردوانده اند تا 

كـارگـران راه     !  “ را بگوش مسئوالن برساننـد 
 .ديگري را در پيش گرفتند

معادن آهن منطقه چغارت جزو كل سلـسـلـه    
صنايع فوالد است كه در ليست اولويـتـهـاي    

از پـايـان     .  خصوصي سازيها قرار گرفته است
ماه خرداد و با انتشار اخبار  خصوصي سازيها  
فضاي اعتراضي  باال گرفت و در چند مـورد    
اعتصاب محدود و در اين مدت روشن شـدن  
دروغها و سردواندن گستاخانه مسئوالن، راه   
را براي اعتصاب سراسري و قدرتمند جـاري  

با تمام توطئه بايگوت خـيـري ايـن      .   باز كرد

اعتصاب از چند جنبه مهر خود را بر فضـاي    
اعتراضي سراسري كارگران در ايران كوبـيـده   
است؛ خواستهاي اعتصـاب سـاده اسـت و           
اعتصـاب كـل كـارگـران كـارخـانـه را در                  

عقب نشيني دولت از خصـوصـي   :  برميگيرد
سازي و همزمان استخدام رسمي هزار كارگـر  

سرسختي اعتصابيون در مـقـابـل      .  قراردادي
وعده ها و طلب تضمين اجرايي تا همين جـا  
مقامات و امام جمعه و شوراهاي اسالمـي را    

 .دنباله روي خود ساخته است
قدرت يك اعتصاب پنج هزار نفره، و  رهبران 
اگاه و توانايش در پيشبرد عملي اعتصـاب و    
از دل مذاكرات، و خنثي كردن تهديد حملـه  
دولت  تهديدها تا همين جا يك مـوفـقـيـت       

در  عـيـن حـال      .  عظيم براي كل طبقه ماست
كارگران معدن و اعتصاب آنهـا بـا سـواالت        

كارگران بـيـكـبـاره  در         .   جدي مواجه است
مقابل سواالتي از قبيـل خصـوصـي سـازي         
معدن، آينده معدن، اينده توليدات صنـعـتـي    
شهر، مساله رابطه با فوالد اصفهـان بـعـنـوان       
مهمترين خريدار سنگ آهن معـدنشـان قـرار      

همه چيز گواه اينـسـتـكـه دولـت        .  گرفته اند

تصميم دارد با خريدن وقت و مواجهه با ايـن  
در مـورد    .  سواالت اعتصاب را فرسوده كنـد 

آينده اعتصاب اين خود كارگران و رهبرانشان 
اما اين يك .  هستند كه تصميم خواهند گرفت

سر سوزن از يك واقعيت ايـن حـركـت كـم         
اين اعتصاب همه كارگران، اعتصاب :  نميكند

كل طبقه كارگر و مستقيما مـربـوط بـه كـل         
صنايع و معادن و كارخانه هاي تولـيـد فـلـز       

كجاست حمايتهاي بي چون و چـراي  .  است
فوالد اصفهان؟ كجاست همبسـتـگـي گـرم       
كارگران معادن سنگان خـواف كـه شـايـعـه          
قرارداد خريد سنگ آهن اين معـادن بـجـاي      

معدن اعتصابيون وجود دارد؟ كـارگـران در       
فرسنگها دورتر ميتوانند سرنوشت اعتصـاب  

 .چغارت را مستقيما تحت تاثير قرار دهند
طنين اين دو كلمه و پژواك همه !   حق نداريد

مفهوم و موضع طبقاتي كه از آن بيرون ميجهد 
همان خوني است كه شريانهاي طبقه كـارگـر   

اين زندگـي مـاسـت،      .   در ايران تشنه آنست
كارخانه و معدن حاصـل كـار مـا و پـدران             

قوانين و !  ماست، حق نداريد با آن بازي كنيد
دست بـدسـت   .  مقررارتان نزد ما اعتبار ندارد

هم ميدهيم و كل حكومت و مقدسـاتـتـان را      
 .بزانو در مياوريم

وید د  ھان  ان   !کار

يكي ديگر از كنفرانس هاي ساالنه ي سازمان 
كه صد و سومين )   آي ال او( بين المللي كار 

كنفرانس اين سازمان است، در اوائـل ژوئـن     
در ايـن    .  امسال در ژنو بر گـزار مـي شـود         

كنفرانس بار ديگر نماينـدگـان جـمـهـوري        
اسالمي به نام نماينده كارگران ايران، پذيرفته 

شـركـت نـمـايـنـدگـان          .  و شركت مي كنند
جمهوري اسالمي از جانب خانـه كـارگـر و        

، در كنفرانس سازمان ... شوراهاي اسالمي و 
بين المللي كار، هرسال با اعتراض فعـالـيـن    
كارگري و احزاب  و نهادهاي همبستگي بين 

امري كـه    .  المللي كارگري مواجه شده است
هر ساله موجب بي توجهي رهبري آي ال او     

 . قرار مي گيرد
اين در حالي است كه  رهبري آي ال او هـم        
بخوبي مي داند كه طبقه كارگر ايران از حـق    
ايجاد تشكل هاي مستقل كـارگـري و حـق        

نه فقط ايـن بـلـكـه         .  اعتصاب محروم است
امروز صفي از فعالين و رهبران كـارگـري بـه      
اتهام مبارزه براي خواسته هاي برحق كارگري 
در زندان به سر مي برند و بخشا به اتهـامـات   

در .  واهي احكام زندان بلند مدت گرفته انـد   
ايران تالش كارگر براي مطالـبـه دسـتـمـزد        

تـعـداد   .  كارش هم جرم شمرده شده ميشـود 
بيشمار اعـتـراضـاتـي كـه بـراي دريـافـت               
دستمزدهاي به تعويق افتاده ميشود و ماهـهـا   
تالش شان بي جواب ميماند و نـهـايـتـا بـا          
دستگيري و زندان روبرو ميشونـد حـقـايـق       
تلخي در مورد زندگي و استثمار كـارگـر در     

 80عالوه بر اين حدود .  ايران را نشان ميدهد
درصد از كارگران در ايـران بـا قـراردادهـاي         

استخدام ميشوند كه بر مبـنـاي   “  سفيد امضا” 
آن كارگر در هر مقطعي ميتواند اخراج شـود    
بدون اينكه حق دفاع قانوني از خود داشـتـه     

مطالبه همگاني بـراي لـغـو چـنـيـن           .  باشد
قراردادهاي برده وار تا اين لحـظـه از طـرف        
دولت تنها با سركوب و دستگيري و تعـرض  

 .به تجمعات كارگري جواب گرفته است
بي تفـاوتـي   .  آي ال او اين واقعيات را ميداند 

رهبري اين سازمان به اين امر، زير پـا نـهـادن      
منافع بخشي از طبقه كارگر جهاني در ايران و 
دهن كجي به اصول و پرنسيپ هايي است كه 
قاعدتا اين نهاد بين المللي بايد به آن پايبـنـد   

 .باشد
كنفرانس آي ال او قـاعـدتـا بـايـد مـجـمـع             
نمايندگـان واقـعـي كـارگـران كشـورهـاي              

مختلف جهان باشد، نه مجمع نمـايـنـدگـان     
دولت و حاميان سرمايه داران اين و آن كشـور  

آيا اين حقيقت كـه خـانـه كـارگـر و            .  عضو
شوراهاي اسالمي و نمايندگاني كه از جانـب  
اين نهادهاي دولتي جمهوري اسـالمـي بـه        
كنفرانس آي ال او مي آيـنـد، تشـكـلـهـايـي          

پوشيده “ آي ال او” ضدكارگري اند، بر رهبري 
پوشيده است كـه در    “  آي ال او” است؟  آيا بر 

ايران رهبران و فعالين كـارگـري و رهـبـران         
تشكل هاي سنديكايي مسـتـقـل از دولـت         
مانند سنديكاي شركت واحد و هفت و تـپـه   

هر باره به بهانه هاي مختلف تعقـيـب و     ...  و
دستگير وزنداني شده  و هـمـزمـان از كـار           
اخراج مي گردند؟ آيا ما بايد هر سـالـه ايـن        
حقايق آشكار را به سازمان بين الملـلـي كـار      

 گوشزد و خاطر نشان كنيم؟
بي توجهي و بي تفاوتي رهبري آي ال او بـه    
اين حقايق و بي توجهي به اعتراضات مكـرر  
و هر ساله به سياست و تصميم اين سـازمـان     
مبني بر پذيرفتن نمايندگان دولت جمهوري 
اسالمي به نام نماينده طبقه كارگر در ايـران،    
موجب بي اعتباري اين سازمان نـزد طـبـقـه       
كارگر ايران و فعالين و رهبـران كـارگـري و        
سنديكاهاي كارگري مستقل از دولت شـده    

طبقه كارگر ايران و نمايندگان واقـعـي   .  است
اش حق دارند اعالم كنند كه سـازمـان بـيـن       

المللي كار ربطي به منافع اين طبقه نـدارد و    
 .منفعتي از آن ها را نمايندگي نمي كند

همچنين كارگران ايران و فعالين و رهـبـران       
كارگري از نمايندگان تشكل هاي كـارگـري     
شركت كننده در اجالس آي ال او انـتـظـار          
دارند كه در مقابل سيـاسـت و عـمـل ايـن            
سازمان سكوت نكنند و حضور نمايـنـدگـان    
دولت  جمهوري اسالمي بـه نـام كـارگـران         
ايران را در كنار خود نپذيرند و تحمل نكننـد  
و خواهان خروج نمايندگان دولت ايـران و      
حضور نمايندگان واقعي كـارگـران در ايـن        

 .كنفرانس شوند
تشكيالت خارج كشور حزب كمـونـيـسـت     

ضمن )  خط رسمي( حكمتيست   -كارگري
 6شركت در اكسيون اعتراضي در روز جمعه   

ژوئن در مقابل سازمان ملل در ژنو، بار ديگـر  
حضور نمايندگان جمـهـوري اسـالمـي در         
كنفرانس ساالنه آي ال او و پـذيـرفـتـن ايـن        
هيات نمايندگي دولتي ازجانب اين سازمـان  
را تقبيح نموده و آن را عـمـلـي در جـهـت            
تضعيف و  زير پا نهادن حـقـوق و مـنـافـع            
 .كارگران ايران از جانب اين سازمان مي داند
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محرومين جهان چاره اي جز مـبـارزه بـراي        
تغييرات واقعي، تغييرات بنيـاديـن، مـبـارزه       
براي زير و رو كـردن ايـن نـظـام سـرتـاپـا                
ضدبشري و اين سيكل بسـتـه اسـتـيـصـال           

بـرپـايـي     .  بين بد و بدتر، نـدارنـد  “  انتخاب” 
يك جامعه سوسياليستي و برقراري آزادي و     
برابري تحت پرچم كمونيسم طبقه كـارگـر،     

در غـيـاب     .   تنها چاره محرومين جهان است
اين آلترناتيو، در همچنان بر هـمـان پـاشـنـه        

 . ميچرخد
 انزواي آمريكا

مه، اوباما يك رويكرد جديد در 21چهارشنبه 
سياست خارجي دولت آمريكا را اعالم كـرد     

انزواگرايي آمريكا يك گزينه ” :  مبني بر اين كه
“ . نيست،  هر مشكلي راه حلي نظامي نـدارد 

اوباما بعالوه بر اهميت  تنهايي عمل نكـردن  
دولت آمريكا و همكاري با سايرين، تـاكـيـد      

اين جهت گيري دولـت آمـريـكـا نـه            .  كرد
محصول بالواسطه فجايع انساني كـه چـنـد      

دهه است ميليتاريسم غرب به رهبري آمريكـا  
در عراق و ليبي و سوريه مـي آفـريـنـد، كـه          
محصول موقعيت واقعي آمريكا بعد از بحران 
اوكراين و پذيرفتن توازن قواي جديدي ميـان  
قدرت هاي بزرگ نظامي و اقتصادي جـهـان     

تحركات نظامي ميـلـيـتـاريسـتـي در         .  است
خاورميانه، تخريب تمـام و كـمـال عـراق،           
كشتارهاي ميليوني بر اثر بمبارانها و تحـريـم   
ها و ايجاد باطالق هاي مناسب بـراي رشـد       
انواع دستجات ارتجاعي و جنايي در سرتاسر 

و  “  نظم نويـن جـهـانـي      ”خاورميانه  و جهان، 
و جنگ با انـواع مـحـور      “  جنگ با تروريسم” 

هاي شر، همه و همه تقالهايي بـراي حـفـظ      
موقعيت سياسي، نظامي و ايـدئـولـوژيـكـي      

موقعيتي كه پس از پايان جـنـگ     .  آمريكا بود
سرد زير سوال رفته بود و با عروج قطب هاي 
قدرتمند اقتصادي ديگري بخصوص چـون    
چين، و رقباي جديدي چون  اروپـا، عـمـال      

خاورميانه قـرار بـود حـيـاط         .  برباد رفته بود
خلوت تمرين قدرقدرتي آمريكـا و وسـيلـه        

حفظ سركردگي سياسي و نـظـامـي آن بـر           
رقباي جهاني، چين و روسيه و هنـد و اروپـا       

بحران اوكراين، اين جنگ را به پشـت    .  باشد
پاسخ به اين سوال .  در خانه دول غربي كشاند

كه آمريكا اجازه دخالت نظامي در كشـوري      
همجوار روسيه و بخشا در اروپـا را خـواهـد        

پروپاگـانـدهـا و      .  داشت، از پيش منتفي بود
خط و نشان كشيدن هـاي اوبـامـا در مـورد           
دخالت در كيس اوكراين، موضوع شـوخـي     

بحران اوكـرايـن،   .  مطبوعات خود آمريكا بود
ايست اروپا به آمريكا در مـورد دخـالـت در        
بحران هاي نظامي در اروپا،  سـوت پـايـان          

برجهان را براي آمريكا به صدا “  آقايي تنهايي” 
اين آن انزوايي است كه اوباما آمريكـا  .  درآورد

آمريكا از اين پس نمي .  را از آن برحذر ميكند
... تواند بدون اروپا و روسيه و چين و هند و   

پـايـان   .  به تنهايي بر جهان  حكمفرمايي كنـد 
جهان دو قطبي با پايان تالش آمريـكـا بـراي      
حفط جهان يك قطبي به رهـبـري آمـريـكـا،        

 .  مدتها است كه تمام شده است

اوباما اعالم كرده است كه حاضـر اسـت كـه        
رهبري بر بورژوازي جهاني را با بقيه شريـك  

اين كه اين روند بدون تشنج و تشتت و .  شود
به آرامي صورت خواهد گرفت يا نه، تماما بـه  
اين بستگي دارد كه محرومين جهان، طـبـقـه    

 . كارگر با اين شرايط چگونه برخورد كنند
بي ترديد عقب نشيني ماشين ميليتاريسـتـي   
آمريكا، و چند قطبي  شدن دشمنـان طـبـقـه       
كارگر، شرايط مناسب تري براي پـيـشـروي      

. طبقه كارگر در سراسر جهان را فراهم ميكنـد 
اما اين شرايط اگر توسط طبقه كارگر متحد و   
قدرتمند در غرب و شرق براي تحميل رفاه و 
آزادي هاي سياسي، براي پيشروي در جـدال  
طبقاتي مورد استفاده قرار نگيرد، دولت هاي 
خودي را با دست باز تر و با قدرت بيشتر بـه  
جان محرومين جامعه و به جان طبقه كـارگـر     

دنياي چـنـد قـطـبـي بـورژوزاي             .  مياندازد
جهاني، بايد قطب متحد كارگري خود را بـه    

امروز از ديروز شرايط منـاسـب   . ميدان بيĤورد
 . تر است

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 ...پيروزي  دموكراسي 

 
محمد ساعد ابوبكـر سـوم، رهـبـر ديـنـي             
مسلمانان نيجريه اين عمل را محكوم كـرد و    

در اسالم جايي براي تروريسم وجود ” :  گفت
 !“ندارد

اسالميون و ميشل اوباما ريـاكـارانـه مـاسـك        
اين نهايـت  .  انسان دوستي را به چهره زده اند

 .دست كم گرفتن شعور انسان هاست
اين دختران اسيراني هستـنـد كـه قـربـانـي           
خشونت هاي مذهبي و اسالم گرايـان شـده     

بوكوحرام هر روز براي گروگان هـايـش     .  اند
كه همگي زن هستند، هرزمـان تصـمـيـمـي         
ميگيرد گاه تهديد مي كند كه گروگان ها را به 
عنوان بردگان مي فروشد و يا بايد در گـروه      

. بمانند و با اعضاي بوكوحرام ازدواج كنـنـد  
اين واقعيت اسالم و مذهب است كـه بـراي     
زن پشيزي ارزش قايل نيست و  زن در اسالم 
برده است و جزء غنايم جنگي محسوب مـي  

 .شود
، نـيـز     2013در سـال      “  جهادالنكاح” فرمان 

زنان مسلمـان از    .  بازتاب گسترده اي داشت
وهابي آنقدر تشويق و مسـخ        -سوي مفتي 

مي شدند تا به اميد به بهشت رفتن خـود را      
در اختيار جهادگران سوري قرار دهند و ايـن    
زنان مورد تجاوز مكرر جـنـسـي قـرار مـي            

 .گرفتند
جمهوري اسالمي هم همين كار را مي كـنـد،   
با قدرت سركوبگري و شريعـت اسـالمـي،      

فـردي بـنـام      .  زنان را وادار به انقياد مي كنـد 
هادي شريفـي در رسـانـه خـبـري وزارت              

دربـاره آزادي هـاي       “  تسنيـم ” اطالعات بنام 
: يواشكي و برداشتن حجاب زنان مي گـويـد  

چون زن زيبايي هايش را به نمايش گذاشته، ” 
اگر مرد با عرياني هاي وي تـحـريـك شـود         
دليلي ندارد براي رفع ميل جنسي خويش از 
زن اجازه بگيرد پس چيزي بنام تجاوز مـعـنـا    

حق التذاذ مرد درقبـال حـق     ” پيدا نمي كند 
و تجاوز به زن بي حجاب را آزاد ”  عرياني زن 
 “.مي داند

صحبت هاي اخير هادي شريفي بي شباهت  
به حرف هاي شيخ سلفي احمـد مـحـمـود       
عبداهللا  نيست كه درمورد شركـت زنـان در       

زنـان مـعـتـرض در         :  اعتراضات مصر گفت
شرم و حيا و خواهان تـجـاوز    ميدان تحرير بي

به اعتقاد وي زناني كـه بـه مـيـدان           .  هستند
هـا     روند لخت هستند و هـدف آن     تحرير مي

 !ها تجاوز شود اين است كه به آن
تمام اين اتفاقات و گفته ها در دنيا ، نشان مي 
دهد كه چقدر اين ديدگاه ها و رفتار خشونت 
بار عليه زنان  به هم نزديك  است و مـنـافـع        
مشتركي دارند و چقدر زنان در جـاي جـاي     
دنيا دردها و معضالت و مطالبات مشتـركـي   
دارند؛ هركدام از اين گروه هاي اسالمگرايـان  
با افكار پوسيده به زبان و روشـي، قصـد بـه        

 .انقياد كشيدن و استثمار زن را دارند
بوكوحرام اگرچه با گـروگـانـگـيـري بـراي           

بسياري از ما شناخته شد و  بر سـر زبـان هـا        
افتاد ولي ايـنـان يـك شـبـه از زيـر بـوتـه                   

اين گروه افراطي و سازمـان  .  سردرنياورده اند
يافته از دل گروه  القاعده نشـأت گـرفـت و        
هردو گروه با ديدگـاهـي كـامـال مشـابـه و             
پسرفتگرايانه خواهان  تعطيـلـي مـدارس و        
تحميل قوانين شريعت هستنـد و  زنـان و           
كودكان را به اسارت ميگيرند، تـجـاوز مـي        
كنند و بسياري از خانه ها همراه با سكنه اش   

 .را به آتش مي كشند
گزارش هاي سازمان ملل، روزنامه گاردين و   
منابع بسيار ديگر نشان مي دهند كه  چگونـه  
بوكو حرام، از القاعده نشأت گرفته و از طرف 
عربستان سعودي مورد حـمـايـت مـالـي و          
تسليحاتي و آمـوزش هـاي نـظـامـي قـرار             

اكنون دولت آمريكا از زبان مـيـشـل    .  ميگيرد
اوباما براي دختران گرو گرفتـه شـده اشـك        
تمساح مي ريزد و گروگانگـيـري دخـتـران       
محصل را توسط گروه بوكوحرام محكوم مي 
كند  و سرباز و هواپيماهاي شناسايي و بـدون  

اين در حـالـي   .  سرنشين به منطقه مي فرستد

است كه خود اين ها سازماندهندگـان اولـيـه      
القاعده و طالبان در افغانستان بوده اند و در     
نتيجه ي سياست هاي كشورهـاي سـرمـايـه       
داري ازجمله آمريـكـا و اروپـا، ارتـجـاع و              
بنيادگرايي مذهبي رشد چشمگـيـري پـيـدا       

 .است. كرده
همه  اين واقعيات تلخ نشان مي دهـنـد كـه        
مبارزات زنان براي رهايي با چه دشواريهـا و    

زنان و دختران جـوان  .  راه سختي مواجه است
عالوه بر استثمار اقتصادي از جانب سرمـايـه   
داران، با انواع ستم جنسي ديگـر از جـملـه        
تعرض باندهاي سياه مذهبي و اسالمـي بـه     
حقوق و ازاديها و حرمت انساني شان روبـرو  

 . هستند
راه نجات زنان و بشريت امروز، به مبارزه اي   
گسترده و عميق و همه جانبه عـلـيـه نـظـام          
سرمايه داري و ايدئولوژي گنديده و فـاسـد       

تـنـهـا در جـامـعـه           .   مذهـبـي، نـيـاز دارد        
سوسياليستي و آزاد و بـرابـر، زنـان و كـل             
بشريت  از نكبت نظام سرمايه داري و ارتجاع 

 .مذهبي نجات مي يابند

 ...زنان در جنگي 

ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن، نه در افكار كهنه و ميراث فكري و فرهنگي نظام هـا و    
جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلكه در جامعـه سـرمـايـه داري         

نظامي كه به تقسيم جنسي انسان ها در قلمرو توليـد بـه     .  صنعتي و مدرن امروز نهفته است
 .  عنوان يك عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سودآوري سرمايه مينگرد
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جنبه هاي فرهنگي و تكان دهنده چهره كثيف 
و عقب مانده جمهوري اسالمـي، هـرچـنـد       
صورت شنيع تر و نفرت انگيزتري به ستم بـر  
زن در جامعه و خانواده مي دهد اما به تنهايـي  
قادر نيست منشا تداوم سـتـمـكـشـي زن و            

زبـان،  .  مطلوبيت بازتوليد آن را توضيح دهـد 
فرهنگ و تمايالت آسمـانـي ايـن عـمـارت          
ايدئولوژيك در برخورد به مسله زنان، حقيقتا 

“ مشـروع ” آينه تمام قد منافع اقـتـصـادي و          
اصـل  .  بخش اعظم بـورژوازي ايـران اسـت         

اساسي سرمايه چيزي نيست جز بـازتـولـيـد       
نيروي كار حراج در پـروسـه تـولـيـد ارزش          
اضافي؛ هر چقدر هم با حقه مذهب بزك اش   
كنيد از آن زدوده نخواهد شد؛ تمام فـلـسـفـه     
سركوب زنان و خط و نشان كشيدن هاي هـر    
روزه اين رژيم، با توسل به روبناي مـتـحـجـر       

ايدولوژيك آن را نه در فـرهـنـگ          -اسالمي 
رهبر مخوف و ريس جمهور مشعوف بـلـكـه    
بايد در چهارچوب قانون كثـيـف سـودآوري      

همين نياز به سود است .  سرمايه جستجو كرد
و “  سـيـاسـت جـمـعـيـت         ” كه امروز ترهات 

فرهنگ رجالـه پـروري در سـايـه قـوانـيـن                
حكومت خدا را باز توليد ميكند و جناح هاي 
حكومت را بر سر سهم خواهي از اين بازدهي 

آمـوزش هـاي     .  به پارس كردن انداخته است
پيش از ازدواج حذف مي شود، وازكـتـومـي      

انجام نمـي شـود،     “  دلخواه” ديگر به صورت 
زايمان طبيعي رايگان مي شود، مهد كودك ها 
تعطيل ميشوند و ده ها طرح و اليحه ديگر در 
راه اند؛ تا بر اين اساس، كمربندها را جـهـت     
تحميل بيشتر يك دور ديـگـر از انـبـاشـت            
سرمايه بواسطه توليد فرهـنـگ خشـونـت و         
خرافه سيستماتيك دولتي عليه طبقه كارگر و   

بـي خـود     .  زنان اين طبقه، سفت تـر كـنـنـد      

نيست كه هر متفكر و تئوريسيـن بـورژوا بـر        
زن و   “  كشـف ” بستر اين كاروان فرهنگي، به   

شـيـر مـادر و        “  كـيـفـيـت    ” مزيت خانواده و 
فسنجون مادربزرگ مي رسد تا تماما هـزيـنـه      

“ زن خانـه دار   ” بازتوليد نيروي كار را بر گرده 
حقيقت اينست كه امروز ورود زنـان  .  بندازند

به موقعيت توليد در جامعه بـراي دولـت و         
سرمايه دار ايراني خرج دارد و لذا چوب الي 
چرخ سودآوري بيشتر سرمايه مي گذارد؛ چرا 
كه براي نمونه، دولت را مجبور ميكند كه كار 
خانگي را بصورت اجتماعي سازمان دهـد و    

از .  بچه داري را از دوش زن بـر دارد   “  وظيفه” 
اين پس چه كسي مجاني و بدون مزد، پخـت  
و پز كند، و به نسل آينده كارگران برسد؟ چـه  

“ بحران زنـان   ” كسي جارو بزند و بدوزد؟ لذا 
طبقه كارگر در جامعه اگر مهار نشود،  ميتواند 
دولت را بعنوان ارگاني كه باالي سر كارفـرمـا   
ايستاده است موظف به ايجاد تسهيالتي كنـد  
كه امكان ورود زنان به عرصه توليد اجتماعـي  

معـنـي ايـن تسـهـيـالت و             .  را بوجود آورد
مطالبات براي دولت و سرمايه دار در حـوزه      
كار ارزان كشـوري مـانـنـد ايـران يـعـنـي                   

اينجاست كه دولت بورژوايي در   !  خودكشي
چه مذهبي، چه غـيـر     ( ايران هر رنگ و فرمي 

بخود گيرد بايد بتواند بـازتـولـيـد       )  مذهبي
استبداد و ستمكشي زن را به اشكال مختلـف  
و بنا به ضرورت آن در هر دوره معين، تضمين 
و تامين كند تا هزينه باز توليـد نـيـروي كـار         

مجاني شود و سودآوري “  زن خانه دار” توسط 
 . سرمايه را چند برابر كند

 چي ها “ جامعه مدني”و اما سر خوردن 
 ! روي پوست خربزه

افق اين دوستان دروغين در برخورد به مسلـه  
زنان، افق معامله فرهنگي و چـانـه زنـي بـا           

تاريخا اين نـخـبـگـان     .  دولت و مجلس است

سخيف بعد از سالها حقه هاي كثيف و بـي      
وقفه، از دوره دو خرداد و خاتمي و جـنـبـش    
سبز تا امروز كه زير عـبـاي آسـيـد روحـانـي           
مشغول جويدن ناخنها يشان اند، به تـغـيـيـر       

“ درون” قانون اساسي جمهوري اسالمـي از      
اينها خود يك عامل سـر    .  دل خوش كرده اند

دواندن و به بيراهه بردن زنان حـق طـلـب و        
راديكاليسم جنبش حق خواهي زنان بوده اند 
و اعتراض بحق اين جنبش را دستمايه نزاع و 
كشمكش خود با جناح رقيب بر سـر سـهـم        
بيشتري از چپاول اقتصـادي و دخـالـت در          

مي پندارنـد  .  دستگاه سياسي دولت كرده اند
ديگران متوجه ارتزاق شان از پشت پرده هـاي  

اينها شيپـور بـه     !  شوند منقوش به دروغ نمي
دهن گرفته و جار ميزنند كه جـنـبـش زنـان         
جنبشي است در راستاي جنبش اصالحـات،  

و اعتدال و با پرهيز از خشونت، “  دموكراسي” 
با تالش براي تغيير تدريجي قوانين، حركتي 

پـنـد و انـدرز بـه           ... .  “ آرام و عميـق ” است 
قربانيان خشونت حكومت اسالمي مبني بـر    
پرهيز از خشونت، به اندازه كافي ساده لوحانه 
هست كه صاحبان اين موضع سيـاسـي را در       

هيچكدام از ايـن      .  نقطه اي شكننده قرار دهد
نيروهاي منتسب به اين سنت تا به حال نشـان  
نداده اند كه چگونه و بـا كـدام تـغـيـيـرات             
ميخواهند كاري كنند كه مبناي تغييري جدي 

. در موقعيت زن در جامعه ايران قـرار گـيـرد       
كار ”مبناي اين ملقمه اعتدال، بر سمت گيري 

بـر ايـن اسـاس كـه           .  استوار است“  فرهنگي
مشكالت زن در جامعه ايـران نـه نـاشـي از           
كاركرد سـرمـايـه داري، بـلـكـه نـاشـي از                 

در نزد اين جماعت، .  هاي غلط است“ سنت” 
اهداف اقتصادي و شناخته شده طرح هـايـي     

در كـمـال آرامـش        “  افزايش جمعيت” چون 
“ فرهنگـي ”قيچي مي شود و تنها كاستي هاي 

به معرض نمايش گذاشته مي شـونـد تـا در        
كمال آرامش ميليون ها نفر در خانه برده بـي    
مزد بمانند و با وقاحت تمام روبروي دوربين 
و در شبكه هاي عظيم رسانه ها يشـان پـرچـم      

ايـن  .  را بر افـراز انـد    “  تغيير تدريجي قوانين” 
سمت گيري چيزي نيست جز رسميت دادن 
به موقعيت فرودست اقتصادي زن در خدمت 
رفع كاستي هاي توسعه سرمايه و سـودآوري      

 .بيشتر آن از گرده طبقه كارگر
واقعيت اينست كه دوره حاضر ميتـوانـد سـر      
آغاز يك تفكيك سياسي و طبقاتي جـدي در    

ليبراليسم حاكم بر فضـاي  .  جنبش زنان باشد
فكري ايران به اندازه كافي ماتريال فكـري در    
اختيار اين طيف مبلغ شديـدا مـتـعـهـد بـه           
اصالح طلبي، گذاشته است كه سخنـگـويـان    

 .آن متكلم الوحده شوند
در فضاي  پر از تبعيض و استثمار كنـونـي و     
تعرض وحشيانه سرمايـه داري بـه حـيـات           
اكثريت مردم بويژه زنان، ميتوان به ميدان آمـد  
و قوانين اقتصادي و اجتماعي را به نفع زنـان    

ميتوان عليه خشونت در حق زنـان  .  تغيير داد
ايستاد، ميتوان به دين و قوانين مذهبي افسـار  
زد، ميتوان علـيـه مـردسـاالري بـه مـبـارزه              
برخاست، مي توان از كاهش دستمـزد زنـان      
جلوگيري كرد، ميتوان آپارتايد اجتماعي عليه 
زنان را درهم ريخت، مي توان براي مقابله بـا    
كار خانگي زنان، بيمه بيكاري مـكـفـي را از        

بـايـد بـه      .  حلقوم سرمايه داران بيرون كشيـد 
منشا ستم بر زنان آگاه شد و زنان را براي رفـع  

جـنـبـش    .  اين ستم بسيج كرد و بميدان آورد  
زنان يك جنبش جهـانـي و بـا مـطـالـبـات              
جهانشمول است و به قدمـت وجـود نـظـام         

مصايب و معضالت زنان .  سرمايه داري است
در جهان امروز پيش از هر زمـانـه ديـگـر در         
پيوند مستقيم با كاركرد نظام سـرمـايـه داري      

اگر قرار است موقعيت زن تغيير كـنـد،   .  است
اين مبارزه بـايـد از مـوقـعـيـت فـرودسـت               
اقتصادي زن بر خيزد و به توده عظيم طـبـقـه      
كارگر متكي شود؛ تنها راه قطعي رهايي كامل 
و همه جانبه زنان، آگاهي و اتحاد طبقه كارگر، 
از ميان برداشتن پول، سرمايـه، كـار مـزدي،        

 .استثمار و برقراري سوسياليسم است
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