
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هفته گذشته مجمع قانونگذاري اداره مشترك كانتون جزيره از كردستان سوريه، قوانيـن ارزشـمـنـدي در         
ايـن  .  برسميت شناختن حقوق اوليه زنان اين كانتون و در نفي احكام بردگي زن، به تصويب رسـانـده اسـت     

برابري زن و مرد، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در همه مشاغل براي زنـان،    :  قوانين از جمله عبارتند از
، برابري زن و مرد در اداي شهادت، حقوق برابر در كار و   ... حق زنان در تشكيل سازمانهاي سياسي، مدني و 

دستمزد، لغو ازدواج اجباري دختران، لغو مهريه، شير بها و زن به زن، حق طالق، لغو چند همسـري، قـتـل      
 ...سال و  18عمد دانستن قتلهاي ناموسي، حق زن در حضانت از فرزند، ممنوعيت ازدواج دختران زير 

 
ايـن  .  بر اساس سندي كه كانتون جزيره تصويب كرده است، قوانين فوق از وقت اعالم سند قابل اجـرا سـت    

تصميم جسورانه در اين كانتون گامي بزرگ و مهم و ارزشمند نه تنها در كانتون جـزيـره بـلـكـه در كـل             
برسميت شناختن بخش مهمي از حقوق انساني و اوليه زنان در گوشه كوچـكـي از كشـور        .  خاورميانه است

سوريه و در خاورميانه اي كه به يمن حاكميت دولتهاي مستبد و سركوبگر سوپر ارتجاعي بورژوايي، بـردگـي   
 4صفحه . ...   زن بخشي جدا ناپذير از قوانين حاكم در همه اين كشورها است، گامي بزرگ رو به جلو است

ی   ت

ت  حک
)خط رسمي(حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري       

www.hekmatist.com 

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

1393آبان  27 -  2014نوامبر  18  
                              هر دوشنبه منتشر ميشود    

درس اول ماركسيسم روشن ساختـن مـبـارزه      
طـبـقـه    .  طبقاتي بعنوان ديناميسم جامعه است

كارگر، جايگاه و سهم  اين طبقه مضمون گريـز  
دوره .  ناپذير  كشمكشها و تحوالت جامعه اسـت 

اخير تعرض بي امان نئوليبرالهاي بـورژواهـاي     
افسارگسيخته،  در بـطـن تـحـمـيـل عـقـب             
نشينيهاي بزرگ به طبقه كارگر اما دنيا شـاهـد   

مجدد ماركس و مانيفست كمونـيـسـت    “  تولد” 
ايران تحت حاكميت جمهوري اسالمي در   .  شد

در مـتـن پـر تـالطـم تـريـن                   2014سال 
كشمكشهاي سياسي  يك بار ديگر طبقه كارگر 
و با شفافيتي خيره كننده،  مـاركـس را در           
كالسيك ترين هيبت خويش  به صـدر افـكـار      

 . رانده است
 

مذاكرات هسته اي يك تند پيچ مهم در حيـات  
اين پديده  نـه  .  سياسي جمهوري اسالمي است

يك چانه زدن نمايشي ديپلماتيك بلكه يك سر 
فصل در تصفيه حسابها، باز تعريف مـواضـع و       

تحوالت جـدي در    .   جابجا كردن توازن قواست
منطقه و تغييرات مهم  در سياستها و مـواضـع   
ايران و طرف حسابهايش ميبايست  در مـتـن     

ظـاهـرا ايـن      .  مذاكرات اتمي  تثـبـيـت شـود      
جمهوري اسالمي پرقدرت تر از همـيـشـه، بـا       
هيئت حاكمه اي منسجم، در معيـت طـبـقـه       
بورژوازي هم خط، دولتي در بهتريـن مـوازنـه      
قدرت منطقه اي، همه  و همه  با تشـريـفـاتـي     

در “  مـذاكـرات اتـمـي      ” عظيم در زير تابلـوي    
كريدورهاي دور دست ديپلماتيك جـوالن دار       

 .  صحنه بود
در دنياي واقعي نفس مسايل هسته اي و نفـس  
مذاكره هيچكدام  پديده تازه اي  در كل  رابطه 
ميان جمهـوري اسـالمـي و طـرف حسـاب              

 . غربي نبوده است –امريكايي 
در ده سال اخير مذاكرات و توافقها و سعي در   

تفاهم و همكاري در ميان طرفين هـيـج گـاه         
سياست امريكا در سـازش بـا     .  قطع نشده است

جمهوري اسالم هيچ گاه باين اندازه جا افـتـاده   
 2صفحه . ...    نبوده است

 ٤٠ 
ستون   سر 

 
 مذاكرات هسته اي 
 با و بر سر طبقه كارگر

 
 مصطفي اسدپور

آنجال . هفته گذشته سالروز فروپاشي ديوار برلين بود
مركل صدر اعظم آلمان، ضمن دمي چند سمـاع و    
شادي چند باره در كنار بقاياي ديـوار، آسـمـان و        

آزادي و   ” ريسمان را بهم بافت تا فروپاشي ديوار را   
او بزبان ساده نظام خـود    .  بخواند“ پيروزي روح بشر

فروپاشي ديوار برلين، پيروزي ” :  را اينگونه بيان كرد
آزادي بر اسارت و پيام ايمان براي امروز، آيـنـده و     
نسلهايي است كه ميتوانند ديوارهاي ديكـتـاتـوري،    

 . “خشونت و ايدولوژي را بشكنند
 

براستي اگر اين ديوار نبود اينها چـگـونـه خـود را         
توجيه مي كردند؟ چگونه چشم در چشم جهانيـان،  

و ديكتـاتـوري خـود      “  پيروزي” با چنگ و دندان از 

“ آزاد” تمجيد مي كردند؟ در اين سه دهه از دوران   
سازي در دنياي دموكراسي بورژوايي مركـل هـا و       
بوش ها و بلرها و اوباماها و اوالندها و يلتسين ها و   
نتانياهوها، در اين جهاني كه معماران بـزرگـتـريـن     
كشتارها و نسل كشي هاي سياسي و اجـتـمـاعـي       
اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكـم صـاف     
صاف در جامعه راه مي روند و به مردم لبخند مـي    
زنند؛ در دنيايي كه وجب به وجب آن زير نـگـيـن      
سرمايه داري است، چه كسي بايد اين گونه هذيـان  
هاي فلكلوريك و چاله ميداني را كه با دريـدگـي و     
حرافي و فلسفه بافي سـران دول غـربـي عـلـيـه             
سوسياليسم كارگري و آرمان مساوات طلبي تركيب 

 3صفحه !  ...    ميشوند، باور كند؟

 !ن خواهيم زدتاكنار
 چند كلمه بمناسبت سالگرد فروپاشي ديوار برلين

 
 فواد عبداللهي

 

 كانتون جزيره؛
 !قدمي بزرگ در دفاع از آزادي زن 

 
 خالد حاج محمدي

 !قطر تبرئه شد؛ بشتابيد به سمت غرب
 2فواد عبداللهي    صفحه 



ت    ٤٠حک  ٢ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
ابعاد فعاليتهاي هسته اي ايران و تمايـل بـر سـر        
كنترل بين المللي و توافق بر سر آن بر دوسـت و    

در ايـن    .  دشمن روشن تر از اين نميتوانست باشـد 
بستر اما پيچيدگي اين كشمكش در جاي ديـگـر     

 . نهفته است
مذاكرات هسته اي، در واقع مذاكره اي بر سر طبقه 
. كارگر در ايران و بر سر طبقه كارگر در ايران است

مطلوبيت و هسته اصلي اين دوره مذاكـرات بـراي     
جمهوري اسالمي بالواسطه توليد و مشخصتر از آن 

البـتـه كـه      .  بر سر طبقه كارگر در ايران بوده است
رفع تحريمها هدف رسما اعالم شـده جـمـهـوري       
اسالمي در اين دور مذاكرات را تشكيل داده اسـت  
اما در اين ميان مشخصا آزادسازي سرمايـه هـاي     
خارجي در عرصه توليدي در مركز قـرار گـرفـتـه       

در اين مذاكرات جمهوري اسـالمـي قـدرت      .  است
نمايي و مطلوبيت و همه برگ برنده اش در يـك      

يك طبقـه كـارگـر ارزان و          :  جمله خالصه ميشد
سركوب شده، آيا خريداري هست؟ مذاكرات هسته 
اي براي جمهوري اسالمي كشمكشي همزمـان در    

اگر مذاكره و سازش، وعـده و    .  دو جبهه بوده است
وعيد، اگر تهديد و گرو كشي از اجزاي طبيعي اين 
پروسه است، حادترين جلوه هايش را در رفـتـار         
جمهوري اسالمي با طبقه كارگر مـيـتـوان سـراغ       

 . گرفت
دور اول مذاكرات را بايد با فشار و تمركز جـنـون     
اميز تبليغاتي ، رواني و سياسي خطاب و عـلـيـه        

پيروزي، اگر پـيـروزي در كـار        .  كارگر بازشناخت
ميبود ميبايست در راه افتادن چرخهاي توليـد در    
خدمت سرمايه هاي خارجي و توسط ارزانـتـريـن،    
مطيعترين و پرسودترين بخش طبقه كـارگـر در       

رذالـت و    .   منطقه و جهان خود را نشـان دهـد        
دشمني جمهوري اسالمي و طبقه سرمايه دار در     
ايران همه مرزهاي چركين تاريـخ را پشـت سـر          

دوره دوره رقابت بـر سـر جـذب          .   گذاشته است
سرمايه است اما هنوز بسختي بتوان دستگاه دولتي 
و رسانه ها و خيل پژوهشگران خير خواه سرمايه را 

سراغ گرفت كه چنين جنون آميز فقر و استيصـال   
يك طبقه دهها ميليوني را از زبان آمارها و رپرتاژها 
جار بزنند و  بدون وقفه تباهي طبقه كارگر را در     

اينها “  تدبير” راستي منت  .  قانون چهار ميخه كنند
بر سر طبقه كارگر براي چيست؟ كدام نعمت، كدام 

 ؟ !امنيت، كدامين رفاه، كدام آسايش، كدام آينده
در آستانه دور دوم مذاكرات اتمي از هر دو طـرف    

امـروز  .   هشدار و ضرورت واقع بيني بگوش ميرسد
ديگر اثري از هياهوي اولـيـه و روده درازيـهـاي            

امـروز نسـيـم       .   ژورناليستي باقي نمـانـده اسـت     
از نفس افتاده اسـت  و      “  سازندگي بجاي تخاصم” 

در آمادگي مواجهه .  گرم نيست“  تدبير و اميد” بازار 
با شكست احتمالي مذاكرات، مقامات جـمـهـوري      
اسالمي مراقبند كه پلها خراب نشود، راه بازگشـت  

اما در مقابلـه  .  را باز ميگذارند، مبادي آداب هستند
. با طبقه كارگر در ايران سر سوزني كوتاه نميايـنـد  

در مباحثات امروز  از هزار كانال طبقه كارگر را بـه  
داالنهاي دنياي سياسي و ديپلماسي دعوت كرده و  
با بازگويي سخاوتمندانه جزييات مذاكـرات اصـرار     
دارند به كارگران بقبوالنند كه جمهوري اسـالمـي     
همه تالش خود را صورت داده اسـت، بـه هـمـه         
شرايط طرفين مذاكره گردن نهاده است و در بـن    
بستي كه امريكا و طرفين ايجاد كرده اند، طـبـقـه    
كارگر بايد به ميدان بيايد، كمبودهـاي نـاشـي از        
تداوم محاصره اقتصادي را جبران كند  و با هـمـت   

خود صنعت و اقتصاد را با فـداكـاري مـلـي بـراه          
مساله محوري پرونده اتمي و كشمكشهاي .  بياندازد

صـلـح   .  حول آن بر سر طبقه كارگر در ايران اسـت 
اينها بدون گردن گذاشتن طبقه كارگر بـه چـنـد      

شـكـسـت    .  نسل از كار و تباهي مفت نمـي ارزيـد    
مذاكرات فقط از آنجايي موجب نگراني اسـت كـه     
طبقه كارگر را به جاي تسليم به صرافـت مـبـارزه      

 . مستقل بياندازد
 

قرار بود پروسه مذاكره بمثابه اهرم  تقويت موقعيت 
قرار .  جمهوري اسالمي در مقابل كارگران عمل كند

بود بحران كمر كارگر در ايران را بشكند، قرار بـود  
... فقر و تباهي كارگر را به انتظار و تسليم وا دارد     

اما پروسه مذاكرات دور تازه تري از اعـتـراضـات        
اعتراضاتي كه نه براي وعده . كارگري را بهمراه آورد

حقوق بشر آمريكا تره خرد ميكرد و نه حاضر بـود    
در مقابل وعده سر خرمن رشد آينده اقتصـادي از    

 . حقوق و دستمزد امروز خود بگذرد
 

امروز و در پس تب و تاب مذاكرات هسته اي و در   
بهبوهه تالطم هاي سياسي حـاد در جـمـهـوري         
اسالمي، زمانيكه حكومت و طبقه سرمايه در ايـران  
همه توان و ظرفيت خود را بكار گرفته اند، سـوال    
اساسي در مقابل آن جامعه اينستكه طبقه كـارگـر   
چه آينده اي را در مقابل جامعه قـرار مـيـدهـد؟         
ميخواهد با آن جامعه چه كند؟ در اين فاصله تـك  
تك اعتصابات كارگري و در راس همه اعـتـصـاب      
معادن آهن بافق در مواجهه با اين سوال بر تاميـن  

ايـن  .  فوري منافع طبقاتي خود پافشـاري كـردنـد     
راهي است كه طبقه كارگر و كل آن جـامـعـه را        

 . ميتواند نجات دهد

 ...مذاكرات 

بعد از گذشت چهار سال از اعطاي ميزبانـي جـام     
جهاني فوتبال به قطر، پاسخ دوحـه بـه مسـائـل         
مربوط به سوءاستفاده از كارگران مهاجر از وعده ها 

فيفا كه . و پيش نويس هاي قانوني فراتر نرفته است
در اين باره تحت فشار شديد افكـار عـمـومـي و         
اتحاديه هاي كارگري قرار گرفته بـود، روز پـنـج        
شنبه گذشته در يك دادگاه قانونـي، قـطـر را از          

 . اتهامات مربوطه تبرئه كرد
 

جاي تعجب نيست؛ ميتوان متحد غرب بود و تا سر 
حد مرگ از گرده كارگر كار كشيد و سر آخر تبرئه 

ميتوان جاده صاف كن صندوق بين المللي .  هم شد
. پول بود و بهره كشي و كار اجباري را قانوني كـرد 

ميتوان در هماهنگي كامل با غرب، خالق داعش ها 
و سياه ترين نيروهاي تاريخ بشر بود و هـمـزمـان      
ميزبان جذاب ترين تورنومنت دنيا؛ ميتوان رسـانـه   

. ها و راي مقامات را خريد، رشوه داد و رشوه گرفت
مي توان متحد بازار آزاد و صاحب غولترين ميادين 
توليد گاز جهان بود؛ ميتوان هم پيمان سيستـمـي   
بود كه در آن در هر پانزده ثانيه كارگري در گوشه 
اي از آن بر خاك مي افتد و قرباني سود سـرمـايـه    
مي شود؛ ميتوان خودكشي، استـرس، فشـارهـاي      
روحي ناشي از سختي كـار، كـابـوس بـيـكـاري،           
گرسنگي، تحقير و توهين، و دهها معضل ديگـر را    
زير فرش كرد ماداميكه متحد نظم و نظام سرمايـه  

كرد، هر “ قانوني”ميتوان هر خالفي را . داري بمانيد
جنايتي را تبرئه كرد، هر قتلگاهي را استـاديـوم و     
تفريحگاه و شاپينگ سنتر كرد ماداميكه هر ساعت 
و هر لحظه كنار دست حكام دول غربي عكس مـي  

ميتوان متحد اعالميه حـقـوق بشـر بـود           .  گيريد
ماداميكه ثروتتان با سرمايه يك درصدي ها برابري 
كند؛ مي توان بزرگترين زندان بردگان مفت و بـي    

مزد را بپا كرد اگر كه متحد و مطيع عـمـو سـام        
را در      21بمانيد؛ ميتوان تاريخ سرمايه در قـرن      

چرك و خون و كثافت، آپديت كرد؛ ميتوان فراعنه 
را دوباره زنده كرد و از عطـش سـيـري نـاپـذيـر           
سرمايه، از به بردگي كشيدن زحمتكشان قصرها به 
پا كرد؛ ميتوان انسان را از انسانيت تهي و پشيمـان  
كرد و افق و آينده اي براي نسل هاي بشري به جا 
نگذاشت؛ هر كاري كه به سـودآوري و انـبـاشـت         
سرمايه بيشتر كمك كند در اين نظام مجاز اسـت؛  

 . حقوقي است؛ مقدس و معتبر است
 

هم مي شود كرد؛ بـگـذار   “  غير قانوني” اما يك كار 
دنيا بداند كه جذابترين تورنومنت هاي دنيا حاصل 
خون كارگراني است كه تا سر حد مـرگ تـوسـط      
كمپ سرمايه داري غرب از آنها كار كشيده اند؛ مي 

زد؛ مي تـوان    “  قانون” و “  نظم”توان زير بساط اين 
برج و باروي شيخ پشم الدين هاي منطقه را نشانـه  
گرفت؛ ميتوان نيروي عظيم و بلقوه كـارگـران را       
بسمت اعتصابات و اعتراضات گسترده سازمان داد؛ 
مي توان بياد محمد بو عزيزي،  كارگر دست فروش 
تونسي كه با خودسوزي اش مشعل انقالبات منطقه 

 ...را روشن كرد، سرمايه را دود كرد 

 !قطر تبرئه شد؛ بشتابيد به سمت غرب
 فواد عبداللهي



ت      ٣  ٤٠حک
 

، وصف حال سيستم و نظـامـي   “ پيروزي روح بشر” 
است كه گردانندگانش بر متن تـحـمـيـل عـقـب         
نشيني هاي تاريخي به جامعه بشـري در ابـعـاد        
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنـگـي، در دل       
بازپس گيري حقوق كارگـران، زنـان، كـودكـان،         
معلولين، بازنشستگان، بر متن پـروسـه تـبـديـل        
پايتخت هاي اروپايي به شهرهاي بيكـاران و بـي       

نـمـايـش و      ” خانمانان و در حاليكه هر روز توسط 
گرسنگي، جنگ و جسد و خون در ميديا و “  فيگور

رسانه هاي بورژوايي بمباران مي شوند، بـر مـتـن      
رشد عقب مانده ترين و افراطي ترين گرايشـات و    
جريانات مذهبي و قومي و در دل يك نظـم فـوق     

پـيـروزي آزادي بـر        ” ارتجاعي جهاني، عر و تيز   
شان گوش فلك را كر كـرده اسـت، بـر          “  اسارت

 . جهان لنگر انداخته اند
 
بر متن تـوحشـي كـه امـروز         “  پيروزي روح بشر” 

جهان ما را در نورديده، از پاكسازي هاي قومـي و    
مذهبي در سومالي و رواندا و يوگوسالوي تا هجوم 
باندهاي آدمكش اسـالمـي هـمـچـون داعـش،             
بوكوحرام و القاعده، از گوانتاناموها تا ابوغريب ها و 

پيروز شـد  “  روح بشر” .  قابل فهم است...  اوين ها و 
بازار به سركردگي مركل ها و شركا، “  آزاد” تا نظام 

جسارت تعرض به ساحت رفاه و امنيـت و آزادي      
فروپاشي ديوار . هاي فردي و اجتماعي را پيدا كنند

سال است كه يك مشـاهـده و يـك           25برلين، 
حقيقت را هر سال و هر روز و هر ساعت بازتولـيـد   

تاخت و تاز بربريت عريـان بـورژوازي در       :  ميكند
 .“بدون خطر سوسياليسم”دنياي 

 
اگر آغاز قرن بيستم، مصادف بود با تحقق انـقـالب   
اكتبر و اميد به ساختن يك دنياي شايسته زندگي 
بشري كه از استثمار و نابرابري به تنگ آمده بـود    
اما در جهان امروز، شاهديم كه چگونـه بـورژوازي     
مشغول دهن كجي به تالش انسان هـا و هـرس       
كردن هر گونه اميد به آزادي، آينده و نسل هايـي  

ميتواننـد ديـوارهـاي      ” است كه بزعم خانم مركل 
دليل ماندگـاري  !  “ خشونت و ايدئولوژي را  بشكنند

بورژوازي بر متن سه دهه حمله راست به جنبشهـا  
و دستاوردهاي انساني در دل نظم جهاني حضرات، 
در دل فروپاشي ديوار برلين و نعره هاي شكـسـت   
سوسياليسم و ميدان دار شدن گرايشات سنت گرا، 
مذهبي و ناسيوناليستي، بر بستر افزايش گرسنگي 

 . و بيكاري و جنگ و تاريكي قابل توضيح است
 

ناگهان تمام دستاوردهاي دويست ساله اخير كه با 
شروع شد و بـا     17عصر روشنگري از اواسط قرن 

مشخصاتي مانند رشد صنعتـي، شـهـرنشـيـنـي،         
راسيوناليسم، سازمانيابي مدرن جامعه، تـوريسـم،     
توليد انبوه، جنبش كارگري، اتحاديه هـا، بـيـمـه       
بيكاري، انقالبات اجتماعي، كاهش نقش كليسـا و    
مذهب و خانواده، به مركز آمدن مسله زن و غيـره  

حـقـيـقـت     .  مشخص ميشد، به كناري گذاشته شد
گل كرد و “  علمي و هنري” محو شد؛ هذيان گويي 

جانبداري عملي و حمايت مالي و لـجـسـتـيـكـي       
بورژوازي از فرهنگ و سنـت و جـنـبـش هـاي            

مضمون مقوله و مـفـهـوم بـي       .  پيشامدرن مد شد
“ واقعيت” اعتبار شد و بر فيگوري كه تماشاگران از 

واقعيت با تصـاويـر     .  مي گيرند سرمايه گذاري شد
قرار شد اين تصاوير مبـنـايـي    .  مترادف گرفته شد

. باشد كه هر فرد جهان خود را بـا آنـهـا بسـازد          
انتگراسيون جاي خود را به آزادي خصوصي شـده    

داد تا حقوق جهانشمـول  “  انتخابات آزاد” مبتني بر 
انسان لگدمال شود و سرمايه داري و توحش لگـام  
. گسيخته بازار، پرسپكتيو جهان ما را شكـل دهـد    

ناگهان معلوم شد كه فرد مجاز اسـت هـر كـاري        
نسبيت فرهنگي گل كـرد و نـقـد          .  ميتواند بكند

سنت، هنر و عقايد و فرهنگ هاي ارتجاعي، جـرم    
كل تاريخ و تجربه بشر بـي هـيـچ        .  محسوب شد

گذشته و آينده اي در زر ورق نـازك و زودگـزر         
القيدي نسبت بـه تـاريـخ در          .  زمان پيچيده شد

اگر در آغاز قرن بيستم .  فضاي آكادميسم رشد كرد
مبارزه عليه مذهب، عقب ماندگي، جهالت فرهنگي 
و مردساالري فرض هنر و ادبيات و احزاب مترقي و 

كمونيستـي كـه مـدعـي           -جنبش هاي كارگري 
مبارزه براي حقوق برابر شهروندان مستقل از تعلق 
ملي، نژادي، مذهبي و جنسي بود، امروز و بعـد از    
سه دهه از فروپاشي ديوار برلين سيماي جهان مـا  
را تبعيض و تقسيم بندي انسانها به اقوام و مذاهب 
و كاتگوري ها و فرهنگ سازي هاي جعلي، گـريـم   

در يك كالم، تمام ايده آلهاى بـرابـرى   .  كرده است
طلبانه، آزادى خواهانه، نفس خوشبينى بـه ذات      
آدمى، انتظار اينكه جامعه ميتواند بسمت بـهـبـود    
برود، و حتى هر جهان نگرى و نگرش فلسفى اى   
كه به هر نحوي آدم را عنصرى موثر در زنـدگـى       

 .خويش تعريف كند، عقب رانده شدند
 

و “  صـلـح  ” سقوط بلوك شـرق نـه آغـاز دوره              
مفاهيم و !  “پايان كمونيسم”بوده و نه “ دموكراسي”

، “ پايان كمونـيـسـم   ” فرمولهاى كليدى اى از قبيل 
پـايـان   ” ،   “ دمـوكـراسـى   ” ، غـلـبـه        “ بازار آزاد  ” 

پيـروزى مـدنـيـت       ” ، “ صلح جهانى” ، “ ديكتاتوريها
و غيره، كه از زبان رسانه ها و سياستمداران “  غربى

و سخنگويان بورژوازى در تمام اين مدت باالى سر 
جامعه چرخ ميزدند بى آنكه باالخره فرود بيايـنـد،   

اتـفـاقـا    .  يكى پس از ديگرى كنار گذاشته شده اند
حضرات، بحران و اغتشاش و   “ آزاد” زير دماغ نظام 

هرج مرج از سر و كول جامعه جهاني بـاال رفـتـه      
جهتگيري ايدئولوژيكي و سياسي بـورژوازي    .  است

همراه با باورهاي بنيادي اقتصادي اش زير سـوال    
حتى يك ايدئولوگ معتبر و يـك مـحـفـل       .  است

قـرار  .  فكرى با نفوذ ندارند كه نشان كسى بدهـنـد  
در .  بود بازار حالل همه مسائل و مشكـالت بشـود    

يك كلمه تبيين ها و پيش بينى هـاى بـورژوازى     
آنچه واقعى از كار در آمـد،    .  پوشالى از آب در آمد

تشتت، خالء ايدئولوژيكى، خالء معنـوى و بـهـم        
پاشى جنبش ها و حركت هاى حزبى اصلى خـود    

 .بورژوازى است
 

واقعا قدر !  “ پيروزي آزادي بر اسارت” و اما ماجراي 
امثال مركل را بايد دانست؛ كيست كه بتـوانـد در     
اين روزگار و كارزار سخت مبارزه طبقاتي، گـاه و      
بي گاه به بهانه اين نوع مناسبات بي آنـكـه قصـد      

شوخي داشته باشد، لبخندي بر لب كمونيستها و   
اين ليچارها را بيش از اين نـمـي     .  كارگران بياورد

لشـكـركشـي    “  آزادي” .  توان به بشريت قالب كـرد 
هوا كردن جنگنده ها و با خـاك    “  آزادي” نظامي، 

بـاز تـولـيـد       “  آزادي” يكسان كردن خاورميـانـه،     
بـكـار كشـيـدن       “ آزادي”فرودستي و ستم بر زن، 

در “  آزادي” بدور انداختن پيران، “  آزادي” كودكان، 
سازماندهي فحشا و توليد و توزيع مـواد مـخـدر،        

تسليح و سازمان دادن جريانات ارتجاعـي  “  آزادي” 
كشـتـار و     “  آزادي” از القاعده تا طالبان و داعش،   

بـي  “  آزادي” ارعاب و تحميق و تفرقه افـكـنـي،        
فقدان بهداشت و بـي دارويـي،       “  آزادي”مسكني، 

عاطل و باطل افتـادن  “  آزادي” بي غذايي، “  آزادي” 
“ آزادي” وسايل توليد و تامين نـيـازهـاي بشـر،           

افزايش بيكاري، آزادي زندگي زير خط فقر، آزادي 
شليك به سينه كارگراني كه اگر سـر خـود بـه          
وسايل توليد چنگ بياندازند، آزادي كـتـك زدن       
معدنچي، آزادي بپا كردن و گنديدن كـوه هـاي       
لبنيات و گندم و دارو در انبارهاي جامعه اقتصادي 
حضرات و كمي آنطرف تر آزادي تحميل قحطي و 
ابوال و ايدز و ماالريا به مردم آفريقا، آزادي فـروش  
نيروي كار به اقليتي مفتخور؛ و تمام اين آزادي ها 

اين اسـت آن    .  حول منحني نرخ سود مي چرخند
بورژوازي و معماي دمـوكـراسـي    “  آزادي” هيوالي 

 . پارلماني در مقابل طبقه كارگر و جامعه بشري
 

پسماندهاي ديوار برلين نوش جانشان؛ بـا فـريـاد      
ميليونها بيكار و ميلـيـونـهـا كـارگـر خسـتـه و               
خشمگيني كه طنين اعتراضشان از كارخانه هـا و    
محالت سن پائلو تا مونترال تا پاريس و برلـيـن و     
آتن و پكن و قاهره و عسلويه و معادن سـيـبـري      
خواب راحت را از سرمايه داران سلب كرده اسـت،  

با بي اعتبار شدن ايدئولوژي اقتصـاد  !  چه ميكنند؟
بازار، با بي آبرو شدن دموكراسي پارلماني شان چه 

با فقر و فالكت ميليوني ناشي از جنـگ  !  مي كنند؟
هاي بي انتهاي ساخته امپرياليسم اين عصـر، بـا       
مرگ و ميرهاي ميليوني قابل اجتناب، با تشـديـد     
زايد الوصف فاصله فقرا و ثروتمندان، با حاد شـدن  
اجتناب ناپزير مبارزه طبقاتي و با صداي معـتـرض   
پير و جوان در قلب خيابان هاي آتن و قـاهـره و       

با وحشت و انزجار !  حلب و نيويورك چه مي كنند؟
بشريت از آتيه سياهي كه در آن انقراض نسل هاي 

بـا  !  بعدي بسيار محتمل است، چه مـي كـنـنـد؟      
شرايط امروز سرمايه داري و نظام تا خـرخـره در     
بحران فرو رفته و با دنياي آبستن تحوالت بـزرگ    

با شبح كمونيسم و سايه مـاركـس   !  چه مي كنند؟
 در بيخ گوششان چه ميكنند؟ 

 
! كاري نميتوانند بكنند؛ كنارشان خـواهـيـم زد     ...  

كمونيست ها و طـبـقـه كـارگـر كـاري دارنـد                
 ...كارستان 

 

 ...كنارشان  

وید د  ھان  ان   !کار



ت    ٤٠حک  ٤ 
         

بي ترديد اين حركت و عملي كـردن آن در        
خود سه كانتون كردستان سـوريـه تـاثـيـري        
مثبت و بزرگ بر زندگي مردم در اين منطقه و 

برسميت شناختن حق و   .  بر زندگي زنان دارد
حقوق اوليه زنان و لغو بخش عمده قـوانـيـن      
بردگي حاكم بر زنان در اين جغرافيا، روزنه اي 
از اميد بر روي بشريت و كل زنان در سوريه و   
در كل خاورميانه باز خواهد كرد و في لـحـال     

 .گشوده است
تصويب اين قوانين همزمان تعرضي به فرهنگ 
. ضد زن و پوسيده حاكم در اين مناطق اسـت 

يك وجه تعرض به داعش، به قوانين اسالمـي،  
به زن ستيزي كه به يمن حاكميت دولتـهـاي   
بورژوايي و مستبد به بشريت تحميل كرده اند، 
اقدام عملي و اعالم رسمي قوانين انسـانـي از     
اين قبيل است كه كانتون جزيره امروز تصويب 

اين حركت دستـاوردي مـهـم و        .  كرده است
ارزشمند براي جنبش آزادي زن و بشـريـت       
متمدن در كل خاورميانه و حتي در سـطـح       

 . جهان كسب است
 

تصويب قوانين فوق همزمان مشت محكمي بر 
دهان همه رسانه هاي غربي، همه تئوريسـيـن   

جـهـان   ” هاي حقوق بگير و همه دولـتـهـاي      
فـرهـنـگ مـردم       ” است كه به نـام    “  متمدن

، نه تـنـهـا      “ انتخاب آزادانه آنها” و “  خاورميانه
نسبت به زن ستيزي دولتهاي متحد خـود در    
خاورميانه و جهان سكوت ميكنند، بـلـكـه و        
بعالوه در تقديس قوانين ضد زن، مـذهـبـي،      
عقب مانده و مردساالرانه بـه نـام نسـبـيـت          

سنگ “  احترام به فرهنگ آن مردم” فرهنگي و 
دولتهايي كه در پـايـتـخـت     .  تمام گذاشته اند

كشورهاي اروپايي دسـت اسـالم و مـراكـز           
اسالمي و مراكز ديني از همه نوع آنرا عـلـيـه      
زنان و براي بي حرمتي و تحقير و توهين بـه    

 .زن باز گذاشته اند
 

بي ترديد جنگ قهرمانانه زنان كوباني عـلـيـه    
داعش و عليه قوانين اسـالمـي آن، عـلـيـه            
حاكميت اسالم ناب محمدي و خريد و فروش 
و بردگي زنان، در دفاع از حق حيات و زندگي 
و خانه و كاشانه خود نقش جدي در تصـويـب   
 . چنين قوانين انساني و بر حقي را داشته است

قطعا مردم كانتون جزيره و تصويب جسـورانـه   
قوانين فوق دريچه اي را بر كل مردم منطقه و 
خصوصا زنان و جنبش برابري زن و مـرد بـاز     
خواهد كرد و الگويي زنده و قابل تكثير را در     

تصويب اين قوانيـن  . مقابل آنها قرار خواهد داد
در گوشه اي از سوريه، جنبش حق زن را در     
كل منطقه رشد خواهد داد و زمينه دخـالـت     
جدي زنان و مردان آزاديخواه براي عقب زدن   
فرهنگ پوسيده ضد زن را فراهم ميـكـنـد و      

 .اميد به پيروزي را رشد خواهد داد
 

اين حركت هـمـزمـان تـعـرضـي بـه كـل               
ناسيوناليسم كرد است كه در تمام طول تاريخ، 
زير عباي آخوند، اسالم و قران و احـتـرام بـه      
قوانين اسالمي عليه هر نوع تمدن و حق اوليه 

تعرضي است به دولـت    .  زنان سنگر گرفته اند
اقليم كردستان به عـنـوان قـبلـه گـاه كـل             
ناسيوناليسم كرد در منطقه كه در بيست سال 
گذشته حاكميتشان، كردستان عراق به مركـز  
زن آزاري، مركز قتل و جنايت عليـه زنـان و       
. مركز قتلهاي ناموسي تـبـديـل شـده اسـت         

حاكميتي كه در كنار مسـجـد و اسـالم و            
آخوندهاي مرتجع بيشترين بي حـقـوقـي و        
جنايت را عليه زنان و در دفـاع از فـرهـنـگ         

 .مردساالر و زن ستيزي را رواج داده اند
 

اين سند با همه ارزشهاي واالي آن، متاسفانـه  
هنوز آثار فرهنگ عقب مانده و اسـالمـي را         

سـنـد بـه نـام            18برخود دارد كه در بنـد    
مجازات شديد، بدون تفاوت جنسـيـتـي، در      ” 

اين بنـد نـه     .  آمده است“  مورد خيانت طرفين
تنها در حمايت از زنان سدي نخواهـد بسـت،     
كه حربه اي  به حربه هاي موجود عليه زن و   

اين بند امـكـان دخـالـت در         .  مرد مي افزايد
زندگي خصوصي مردم، چه زن و چه مرد را باز 
مي گذارد و در نتيجه به خاطر فـرهـنـگ و        
سنت رايج مردساالر، اين زنان خواهند بود كه 
بيشتر از مردان مورد تعرض قـرار خـواهـنـد       

تعدد زوجات بايد ممنوع باشد؛ اما نـوع  .  گرفت
و كميت رابطه جنسي افراد بالغ با هـم، امـر       
خصوصي آنها است و قانون و مذهب و شخص 
. ثالث حق دخالت در آن را نبايد داشته بـاشـد  

بند باال را بايد از سند و از قوانين وضع شـده    
بايد كمك كرد اين جنـبـه   .  تكاند و خارج كرد

ها در ادامه كنار گذاشته شود و مورد نقد زنان 
و مردان آزاديخواه و انسان دوست در خود اين 

 .كانتون و بقيه كانتونها قرار گيرد
 

تا اينجا تصويب اين سند و تبديل آن به قانون 
نميتواند احترام بشريت متمدن و جنبش حـق  
زن در سراسر جهان را نسبت به هر جريـان و    
جمع و هيئتي كه چنين اقدامي را عملي كرده 

بايد دست همه آنهـا را    .  اند جلب نكرده باشد
 .براي اين اقدام برحق و انساني و متمدن فشرد

اگر اين كانتون در ادامه كار خود قدمي فراتـر  
بگذارد و حقوق اوليه كل انسانها و آزاديـهـاي     
فردي و سياسي را از جمله آزاديهاي بي قيد و 
شرط سياسي، آزادي مذهب و بي مـذهـبـي،      
جدايي دين از دولت و آمـوزش و پـرورش،         

را ...  آزادي اعتراض و تشكل و اعـتـصـاب و         
برسميت بشناسد، بدون ترديد بيشترين اعتبار 
و احترام را نزد جهانيان براي خود ميـخـرد و     
پشتيباني صدهها ميليون كارگر و زن و انسـان  

 .شرافتمند را با خود خواهد داشت

 ...كانتون جزيره 

نا  و   راد
Radio Neena  

شب به  9تا  8:30راديو نينا هر شب ساعت
وقت تهران از طريق ماهواره هاتبرد پخش 

 . ميشود
راديو نينا را گوش دهيد و آنـرا بـه دوسـتـان و           

 .آشنايان خود معرفي كنيد
 

www.radioneena.com 
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