
نمي توان مسيحيت را بزك كرد يا آن را آراسـت،    ”  
مسيحيت بر عليه نوع واالى بشرى تا سر حد مـرگ  

 نيچه“   !جنگيده است
 

. نوامبر روز جهاني منع خشونت عليه زنـان بـود     25
مدت ها است موضوع مباحثه و   “  خشونت عليه زن” 

مجادله فعالين و محققـيـن گـرايشـات مـتـفـاوت            
از زماني كه عروج سرمايه داري .  اجتماعي بوده است

به بازتوليد اين خشونت در اشكال نوين آن شـكـل     
داده و به مثابه يك اهرم اساسي هر روز آن را صيقل 
ميدهد، زن چيزي جز موقعيت پست و فـرودسـت       

تحميل فقـر،  .  خود را در اين نظام تجربه نكرده است
فالكت، بيكاري و رقابت و در كنار آن رواج فحشـا و    
تن فروشي و بازتوليد مذهب و خرافه و تـفـرقـه و        
آپارتايد جنسي بر انبوه ساكنين كره زمين، زمـيـنـه    

چهره كريـه  .  ساز ستم بر زن در دنياي امروز ما است
ستـم بـر     “  آزاد” نظام سرمايه بدون اشكال متنوع و 

فرهنگ حاكم و غالب بر هـر    .  زن، قابل تصور نيست
جامعه، فرهنگ طبقه حاكم بر آن جامعه اسـت كـه     
بي ترديد در خدمت قـوام و قـدرت سـيـاسـي و              

جامعـه  .  اقتصادي طبقه حاكم به كار گرفته مي شود
سرمايه داري بر استثمار و مالكيت خصوصي استـوار  
است و لذا همه هر آنچه سودآوري سرمـايـه را بـه        

“ فرهـنـگ خشـونـت      ” مخاطره اندازد ناچار است با 
 . جواب گيرد

، نـه بـا     “ خشونت بر زن” بي شك پرداختن به مسله 
نكوهش اخالقي و ترحم دروغين و مبتذل، بلكه بـا    
دست بردن به ريشه ستم كشي زن در نظام سرمايـه  

داليل بـاد زدن    .  داري قابل توضيح و قابل حل است
هر روزه مذهب، ناسيوناليسم و تفرقه جنـسـي و از       
ميان بردن قطعي آنها در گرو بزيـر كشـيـدن كـار         

كشيش و آخوند .  مزدي و برقراري سوسياليسم است
و خاخام و خيل شيپورچي هاي مزبگير و رسانه هاي 

ها را بار مـي  “ تابو” بورژوايي مزدور اين نظام، هر روز 
دهند تا در اين جنگ نابرابر باورهاي انسان به نـفـع   

 . سرمايه داري شكل بگيرد و تداوم يابد
مذهبي حاكم بـر جـامـعـه           -طبعا روبناي سياسي 

ايران، و نقشي كه قوانين سياه اسالمي و مـردسـاالر   
در زندگي خصوصي و اجتماعي اكثريت جامعه بازي 
ميكند، رواج وسيع و دهشتناكي به خشونت و ستـم  

چنين ويژگي به همان ميزان .  كشي بر زن داده است
كه امكانات و منابع بيشتري را در اخـتـيـار مـردان       
ميگذارد و اقتدار اجتماعي انان را مهيا ميكند، زنـان  
را با فشار به موقعيت فرودست و برده وار عقب مـي    

هـر چـنـد كـه بـروز            .  راند و به تمكين مي كشاند
خشونت نسبت به زن در دوران معاصر، ذاتي جامعـه  
سرمايه داري است و در ايران نيز بـا حـاكـمـيـت          
جمهوري اسالمي آغاز نگشته است، امـا قـوانـيـن         
حقوقي و دولتي اين رژيم چنان تدويـن شـده كـه        
زمينه كاربرد عملي خشونت عليه زنان را در اختيـار  

يكى از اهداف جمـهـورى اسـالمـى در         .  مي گذارد
، 57جريان به قدرت رسيدنش با سركوب انـقـالب       

اسالمى كردن روابط اجتماعى، كنـتـرل روابـط دو        
جنس، جدايى كامل زن و مرد و برگرداندن كـامـل     

اما در اجراى اين هدف، با جامـعـه   .  زنان به خانه بود
اى مواجه بود كه با جوامع بدوى و قبيله اى، تفـاوت  

يك جامعه تازه صنعـتـى و     :  هاى اساسى اى داشت
سرمايه دارى شده با نهادهاى اقتصادى و اجتمـاعـى   
رشد يابنده، دستگاه دولتى، و حضور زنان در عرصـه  

 . هاي مختلف اجتماعى
به خانه راندن اين توده وسيع زنان كه مهمتر از همه 

فعاالنه شركت داشتند، با اجراى شعار  57در انقالب 
اين را .  ممكن نشد“  يا روسرى يا توسرى” و سياست 

حتى متحجر ترين و عقب مانده ترين آيت اهللا هـا      
از اين رو جمهورى اسالمى در كنار .  بزودى دريافتند

عربده كشى هاى حجت االسالم ها در نـمـاز هـاى      
جمعه عليه زنان، و در كنار فرسـتـادن گشـتـهـاى        
اسالمى رنگارنگ به خيابانها و كمين براى زنـان، در    
كنار سركوب زنان و اعزام گله هاى حزب اهللا علـيـه   
آنان در هر اوضاع تنـش آمـيـز سـيـاسـى، انـواع              

خـوش  ” اسالمي ها و اصالح طـلـبـان        -فمينيست 
مانند شيرين عبادي ها و فرخ نگهدارها را هم “  خيم

 3صفحه . ...     در ترشي خوابانده است
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در طول هفته گذشته،  تركان معاون اول رئيس 
جمهور با اظهارات درخشان توجه فـراوانـي را       

آنچه كه تامين اجتمـاعـي   :  بخود جلب فرمودند
هـا     تحت عنوان بيمه بيكاري  از ساخت و سـاز 

 ! گيرد، بيشتر شبيه پول زور است مي
اين اظهارات پرده از تكاپوي دولت و مجلس در 
تصويب مصوبه تازه اي در زمينه بيمه كارگـران  

بله، حـكـايـت    .  ساختماني در ايران  برميداشت
بيمه براي كارگران ساخـتـمـانـي وارد پـرده          

هر چقدر هم كه در كـالف  !   جديدي شده است
انواع خبرهاي تكراري سر در گم شده باشـيـد،   
هر چقدر هم كه از بد دهني جـنـاب مـعـاون       
دولت اعصابتان خرد شده باشد، اما بهر صـورت  
يكبار ديگر سر زخم عدم بيمه هاي كـارگـران     

كسي نـيـسـت يـقـه          .  ساختماني سر باز نمود
عاليجنابان صاحب مملكت را بـگـيـرد، كـدام         
بيمه؟ تكليف ايام بيماري و از كار افتـادگـي و     
بيكاري گريبانگير قريب پنج ميلـيـون كـارگـر       

 ساختماني در آن جامعه چيست؟  
 

بدون نيـاز  .  دنياي ما دنياي جنون سرمايه است
به ارجاع به مفاهيمي مثل جامعه طبـقـاتـي و      
دولت بورژوازي ضد كارگر، عوامفريبي، استثمار، 

... عصر تعرض نئوليبراليستي به طبقه كارگر و   
فهم ساده تشخيص ميدهد كه اين يـك بـازي     
براي دور نگه داشتن كارگران ساختـمـانـي از      
همان سطح ناچيز بيمه هاي جاري كارگري در 

شمول  بيمه هاي اجتماعـي بـراي     .  ايران است
كارگران ساختماني در ايران تنها عمـر هشـت     
ساله، پس از تصويب اولين قانون مربـوطـه در     

را پشت سـر خـود        1384مجلس خرداد سال 
 !  دارد

سرمايه داري هر كثافتي باشد اما هنـوز ايـنـرا      
ميتوان به حساب  ننگ آورترين جنـبـه هـاي      

دو سال بعد تر و با تصـويـب     .  تاريخ آن نوشت
اجرايي، طرح مربوطه عمال به طرحي “ جزييات”

براي تكه كردن كارگران و نفي بيمه آنها تبديل 
مصطفي چمران نماينده مجـلـس ايـن      .  گرديد

قانون را كيسه گشاد سازمان تامين اجتماعي از 
بيـمـه كـارگـران       : راه حق بيمه كارگران خواند

 4صفحه ! ...    ساختماني وجود خارجي ندارد
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 عمله ها و وزيران
 

 مصطفي اسدپور

پايان كشتار مردم نوار غزه و تشكيل دولت وفاق ملي 
به رهبري محمود عباس، اميدي به آسايش و امنيت 
را در دل مردم فلسطين در نوار غزه بـوجـود آورده       
بود، اميدي كه با راه افتادن مجدد شـهـرك سـازي      
اسرائيل در منطقه عرب نشين در شرق اورشليم، بـا    

دول غربي، با سكوت و مـمـاشـات    “  اعتراض” قلدري دولت دست راستي اسرائيل و شانه باال انداختن براي 
محمود عباس و دولت خودگردان در مقابل آن، به سرعت به خشم هرچه بيشتر مردم فلسطـيـن عـلـيـه        
كشتارهاي اخير دولت اسرائيل در نوار غزه، عليه دولت خودگردان، محمود عباس و دولتهاي راست و فاسد 

 2صفحه . ...       عرب تبديل كرد
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 در حاشيه افاضات اخير شيرين عبادي

 
 فواد عبداللهي

 انتفاضه سوم   
 آذر مدرسي



ت      ٢  ٤٢حک
 

خشمي كه در جواب به كشتار وحشـيـانـه مـردم       
فلسطين توسط ارتش فاشيـسـت اسـرائـيـل بـه           
خيابانهاي اورشليم كشيد، از درگيري هاي خياباني 
تا سوء قصد و عمليات انتحاري عليه شـهـرونـدان    

انتفاضـه سـوم را هشـدار          “  خطر” اسرائيلي دنيا 
ميدهد، دولت اولترا راست اسرائيل خود را بـراي      
پاكسازي قومي فلسطيني ها آماده ميكند و رئيس 
تشكيالت خودگردان فلسطين محمود عباس اعالم 
كرده بود كه اجازه شكلگيري انتـفـاضـه سـوم را         

 .نخواهد داد
 

بيـان كـنـنـده       “  قربانيان بيدفاع” هيچ كالمي جز 
مـردمـي   .  وضعيت مردم ستمديده فلسطين نيست

كه سالها است قرباني معامله گري، گرو كشي كـل  
ارتجاع در منطقه اند، مردمي كه سالها اسـت در      
منگنه صهيونيسم حاكم در اسرائيل و ناسيوناليسم 
راست، فاسد و معامله گر عرب كه مصائـب مـردم     
فلسطين را دستمايه تحكيم موقعـيـت خـود در        
. كشمكشهاي منطقه ميكنند، قـرار گـرفـتـه انـد         

امـري جـز     “  نماينـدگـان شـان     ” مردمي كه همه 
خالصي آنها از تحقير، تبعيض، قتل و كشتـارهـاي   
دسته جمعي توسط يكي از هارترين و كثيف ترين 

مردمي كـه بـراي     .  دولتها و ارتشهاي جهان، دارند
پايان دان به مصائب زندكي خود همه راهها را طي 

مردمي كه حتي يك لحظه امـيـد   .  كرده و ميكنند
. پايان يافتن اين وضعيت را از دسـت نـداده انـد       

مردمي كه مدتها است بطور سيستماتيـك مـورد     
امروز بيشتر از .  خود قرار ميگيرند“  رهبران” خيانت 

هر زماني عجز و ناتواني ناسيوناليسم رسمي عـرب  
از حل مسئله فلسطين لخت و عريان در مـقـابـل      

حتـي مـيـديـاي       .  مردم فلسطين قرار گرفته است
رسمي از لختي، سستي و بيمـايـگـي و مـواضـع          
انفعالي دولت خودگردان در قبال جنايـات دولـت     
اسرائيل، از انزجار مردم فلسـطـيـن ازهـمـكـاري         
امنيتي محمود عباس با دولت اسرائيل عليه مـردم  

 .فلسطين حرف ميزنند
 

هيچ زماني مانند امروز زمان براي حـل مسـئلـه        
فلسطين و پايان دادن به مصائب شصت ساله مردم 
فلسطين آماده نبوده، هيچ زماني مـانـنـد امـروز         
اسرائيل در انزاوي سياسي كامل و مـورد انـزجـار      
بشريت آزاديخواه نبوده، هيچ زماني ماننـد امـروز     
مردم در سراسر جهان در حمايت از حل مسـئلـه     
فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسطين و اعـالم    
نفرت از صهيونيسم حاكم در اسرائيل عـلـنـا بـه         
ميدان نيامدند و هيچ زماني به اندازه امروز مـردم    
فلسطين خلع سالح شده و بي نمايـنـده، حـتـي       
نماينده اي ناسيوناليست راديكال و ميليتانت مانند 
جرج حبش و يا ماندال، بـراي پـايـان دادن بـه             

 . مصائبشان نبوده اند
اين درجه از انزواي سياسي اسرائيل حتي در ميان 
متحدين ديروز و امروز خود، اين درجه سمـپـاتـي    
جهاني به حل مسئله فلسطين بهترين امـكـان و       
شرايط را براي حل مسئله فلسطين را فراهم كرده 

اما فساد و بيمايگي ناسيوناليسـم عـرب، از       .  است
دولت هاي فاسد عربي تا دولت خودگردان كه فقط 

و فقط بر سر مصائب مردم فلسـطـيـن سـرمـايـه         
گذاري كرده و مشغول ديپلماسي و امتيـازگـيـري    
هستند، از يكطرف و فاشيسم لجـام گسـيـخـتـه        
اسرائيل دست يابي به صلح و تشـكـيـل دولـت           

 . فلسطين را غير ممكن ميكنند
 

با شروع تشنج ها در اورشليم دولت دست راستـي  
اسرائيل تعرضي وسيع و همه جانبه را به  ساكنين 

از نـظـامـي      .  فلسطيني اورشليم شروع كرده است
كردن محل كار و زندگي آنها، از كنترل نـظـامـي      
كامل بر محالت فلسطيني نشين، از تـحـريـكـات       
مذهبي، از ممانعت از ورود كارگران عرب زبان بـه    
مدارس اسرائيلي تا خراب كردن خانه فلسطيني ها 
به بهانه دخالت در حمالت نطامي را بـه عـنـوان        
اقدامات پيشگيرانه از گسترش خشـونـت شـروع        
كرده و در مقابل اعتراضات حتي لفظي دولتـهـاي   
اروپايي با قلدري ويژه خود شانه باال انداخته و بـه    

نتانياهو در كنار اين تـعـرض     .  آنها وقعي نميگذارد
سيستماتيك به ساكنين فلسطيني اسرائيل با طرح 

نه فقط به هويت مـذهـبـي و        “  دولت ملي يهود” 
قومي اسرائيل رسميت ميدهد كـه تـدارك يـك        

طرحي .  مذهبي وسيع را مي بيند  -پاكسازي قومي
فاشيستي كه عمال شرط زندگي در اسـرائـيـل را      
اسرائيلي و يهود بودن، و قسم خوردن  و وفـاداري  

وزيـر  .  اعالم ميكـنـد  “  ملت يهود”به منافع دولت و 
: خارجه اسرائيل با كمال بيشرمي اعالم كرده است

آنهايي كه مصمم به حفظ هويت فلسطيني خـود  ” 
توانند تابعيت اسرائيلي خـود را پـس        هستند مي

دهند، از اين شهرها بروند و شهروند كشـور آتـي     
ليبرمن براي يهودي كردن كامل “  . فلسطين بشوند

اسرائيل در كنار دعوت از يهوديان جـهـان بـراي      
زندگي در اسرائيل پيشنهاد تشويقهاي اقتصادي به 
فلسطيني ها براي خروج از اسرائيل قومي مذهبـي  

اولترا راست قومي مذهبي حاكم در .  آتي را ميدهد
 .اسرائيل هر افق و راه حل انساني را كور ميكند

در مقابل اين تعرضات سيستماتيك و فاشيستي اما 
دول عربي و دولت خودگردان به بازي ديپلماتيـك  
در داالنهاي مجامع بين المللي مدافـع اسـرائـيـل       

با وجود علم به .  مشغول اند و به آن بسنده ميكنند
اينكه هر قطعنامه اي عليه اسرائيل با وتوي امريكـا  
مواجه خواهد شد قطعنامه اي براي محـكـومـيـت     

شهرك سازيهاي اسرائيـل و خـروج نـيـروهـاي            
 2016اسرائيلي از مناطق اشغالي اورشليم تا سال   

شهامت ” و “  تعرض” واقعا به اين درجه از .  شده اند
ناسيوناليسم عقيم و فـاسـد     “  و جسارت و پيگيري

عرب در دفاع از مردم فلسطين بايد دست مـريـزاد   
 !!!گفت

حتي ميدياي رسمي از بيهودگي اين سياسـت، از    
اينكه عيلرغم غيرقانوني خواندن خانه سـازي در      
اورشليم از طرف همه اعضا شوراي امنيت اما هـر    
قطعنامه اي عليه اسرائيل با وتـوي امـريـكـا يـا            
. انگليس يا فرانسه روبرو خواهد شد، حرف ميزننـد 

اما دول عربي و محمود عباس براي سـر دوانـدن     
مردم فلسطين، براي بازارگرمي براي خود بعـنـوان   

مردم فلسطين مشـغـول بـازي هـاي         “  مدافعين” 
بازي كثيـف   .  ديپلماتيك در مجامع بين المللي اند

كشتار از طرف اسرائيل و ديپلماسي از طرف دول   
 . عربي قرار است همچنان ادامه داشته باشد

 
اگر مردم فلسطين تا ديروز علـيـرغـم عـلـم بـه           
مماشات محمود عباس با دولت اسرائيل، عليـرغـم   
علم به همكاري هاي امنيتي و نظامي او با اسرائيل 
و عليه مردم فلسطين هنوز سوسوي امـيـدي بـه      
صلح داشتند، امروز محـمـود عـبـاس و دولـت            
خودگردان فلسطين را بيربط به مصائـب خـود و       
نماينده دولت اسرائيل در نوارغزه، كرانه باختري و   
اردوگاههاي پناهندگان ميدانند و بـه صـراحـت          

هيچ اميدي به آنها نداريم زيـرا ديـدم       ” :  ميگويند
آنان چگونه با اسراييل تجاوزگرعليه غزه همـراه و    
همگام شدند و درصدد ريشه كن كردن مقـاومـت   

احسـاس مـا     ” :  مي گويند“  . در باريكه غزه برآمدند
اين است كه تنها تفاوت سربازان دولت خودگردان 

اسـت كـه     )  فلسطيـن ( با سربازان اسرائيلي پرچم 
 .“زيرآن خدمت مي كنند

 
انتفاضه اول و دوم عليه دولت اشغالگر اسـرائـيـل      

از .  همزمان به ناسيوناليسم رسمي عرب نه گـفـت    
دل انتفاضه اول و دوم در مقابل اين ناسيوناليـسـم   

را بـعـنـوان       ...  راست و مماشاتگر عرب، حماس و 
مردم فلسطين براي پـايـان دادن بـه          “  نماينده” 

در غياب .  تحقير و تبعيض و اشغالگري انتخاب كرد
يك صف راديكال و چپ هر جريان مـيـلـيـتـانـت       
ديگري با هر افق ارتجاعي يا راستي ميـتـوانـد در      
مقابل محمود عباس و ناسيوناليـسـم عـرب هـم         

امروز حماس .  جهببه امريكا در منطقه قد علم كند
از تشكيل ارتشي مردمي در نواز غزه حزف ميزنـد،  

از زندان فرمـان  )  رهبر انتفاضه دوم( مروان برغوثي 
 . مبارزه مسلحانه  و انتفاضه سوم را ميدهد

 
بسته شدن امكان تشكيل دو دولـت مـتـسـاوي         
الحقوق آينده بدتري را براي مردم فلـسـطـيـن و       

جدال خـونـيـن تـر،         .  اسرائيل دارد فراهم ميكند
ناتواني .  طوالني تر و دردناك تري را به دنبال دارد

و مماشات گري محمود عباس و دولتهاي ارتجاعي 
و فاسد عربي راهي جز دست بردن بـه راهـهـاي        
سنتي جنبش مقاومت ميليتانت در مقابل كل ايـن  
ارتجاع و تروريسم دولتي حاكم در اسـرائـيـل در      

 . مقابل مردم فلسطين نميگذارد

 ...انتفاضه سوم 

 
اين درجه از انزواي سياسي اسرائيل حتي در 
ميان متحدين ديروز و امروز خود، اين درجه 

سمپاتي جهاني به حل مسئله فلسطين بهترين 
امكان و شرايط را براي حل مسئله فلسطين را 

 .فراهم كرده است
اما فساد و بيمايگي ناسيوناليسم عرب، از  

دولت هاي فاسد عربي تا دولت خودگردان كه 
فقط و فقط بر سر مصائب مردم فلسطين 

سرمايه گذاري كرده و مشغول ديپلماسي و 
امتيازگيري هستند، از يكطرف و فاشيسم لجام 
گسيخته اسرائيل دست يابي به صلح و تشكيل 

 . دولت فلسطين را غير ممكن ميكنند
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تا وقت خودش كه رسيد اينها را در مقابل اعتراض 
مردم عليه دخالت مذهب در زندگي، و كوتاه كردن 
دست دين از زندگى فردى و اجتماعى زنان و براى 
تداوم تبعيض طبقاتى و نابرابرى جنسى با پـرچـم     
اسالم خوش خيم به اعاده حيثـيـت از اسـالم و          
جمهروي خوش خيم اسالمي ايـران بـه مـيـدان         

در چنين اوضاعى، اين طيف از محافظين و   .  بيايند
مدافعين اسالم، منطقا از دريچه هاى ديگرى وارد   
شده و در تالش اند تا  گندكارى هاى جـمـهـورى    
اسالمى و ساير جبهه هاى اسالمى را به اسالم نـوع  

نسبت بدهـنـد و     “  بنيادگرا” و “  معتدل” ، غير “ بد” 
. اصل و اساس اين مذهب ارتجاعى را حفظ كنـنـد  

روز جهاني مبارزه با خشونت علـيـه   ” در اين ميان، 
هاي فمنيست “  نابغه” باز هم بهانه اي شد تا “   زنان

اسالمي همچون بانوي نوبل، خانم عـبـادي، بـار        -
زير بغل جمهـوري اسـالمـي را        “  قهرمانانه” ديگر 
در اين روز، در سراسر جهان همه كسـانـي   .  بگيرند

كه نسبت به خشونت عليه زنان سخني يا اعتراضي 
داشتند به ميدان آمدند و حرفشان را زدند؛ و كسي 
جرات به خود نداد كه از محسنات مظاهر كـثـيـف    

اما ظاهـر شـدن     .   مذهب در حق زن سخن بگويد
پـالتـفـرم    .  خانم عبادي از جنس ديـگـري اسـت     

سياسي ديگري است كه مبلغ آتشين خـود را در      
تفاوت بين اسالم زن ستيز و   ” قامت عبادي بر سر 

ظـاهـرا   .  به جلو هل داده اسـت   “  اسالم زن دوست
عروج داعش در خاورميانه مستمسك مناسبي براي 
امثال شيرين عبادي با پالتفرم ارتجاعي و ضد زن   

غش و ريسه رفتن هـاي عـبـادي بـراي         .  او است
روحاني ها، خاتمي ها و موسوي ها و كل جنـبـش   
اصالح طلبي و يافتم يافتم هايش با نشسـتـن بـر      

زن در ” مسند عباي دين و ترهاتي از اين دست كه 
. ، بيش از حد رقت انگيز اسـت “ اسالم محترم است

بله، خانم عبادي مدعي است كه نماينده راستـيـن   
و ديدگاه سنتي و “  بنيادگرايي” اسالمي است كه از 
محك زدن اين ادعاها براي هر .  ارتجاعي مبرا است

رجـوع  .  زن ايراني چند دقيقه بيشتر وقت نمي بـرد 
به قوانين اسالمي و دولتي موجود، قرآن و احاديث 

كه درباره زن “  مقاالت روشنفكران اسالمي” و بويژه 
و حقوق اجتماعي او صادر شده انـد، خـود گـواه        

بودن اسالم و خوش خيم بودن ان   “  مدرن” پوچي 
راستش وقاحت زيادي ميخواهد تا كسي بـه    .  است

“ منع خشونت عـلـيـه زنـان      ” مناسبت روز جهاني 
اينچنين بي پروا از ضد زن ترين و خشن ترين نوع 
مذهب و دولت نماينده آن در ايران اينگونه دفـاع    

شايد بايد به همين دليل مدال ديـگـري بـه      .  كند
مدالهاي خانم عبادي در دفاع  از ارتجاع اسـالمـي   

!!! حاكم در ايران و قوانين ضد زن آن اهـدا كـرد      
ايشان اخيرا به موسسه بين الملـلـي مـطـالـعـات         
اجتماعي هلند دعوت شد و اينگونه لب به سـخـن   

براي مقابله با بنيادگراياني كـه بـا سـوء          ” :  گشود
استفاده از نام اسالم حقوق زن را پايمال ميكنـنـد،   
بايد قرائت جديدي از اسالم كه معتقد به حـقـوق     

مسلمانان مدرن اسـتـدالل     ...  زن است را رواج داد

ميكنند كه ميتوان بين احكام شريعت و ضـوابـط       
بايد به ” و نهايتا “  ... حقوق بشر سازگاري برقرار كرد

افكار مدرن اسالمي بها داد و كـتـب و مـقـاالت           
 “ ...روشنفكران اسالمي را ترجمه و منتشر كرد

آيا ايشان واقعا جرات ميكنند اين خزعبالت را در     
تهران و اصفهان و قم و سنندج در تجمع زنـان و      
مردان آزاديخواه و متعرض به اسيدپاشي پادوهـاي  

خانم !  اسالم خوش خيم حاكم در ايران ايراد كنند؟
عبادي هم حافظه جامعه ايران را دستكم گرفته اند 

اميـد  ” و هم زيادي روي الطاف دول غربي به دولت 
و قهرمان آن آسيد روحاني حسـاب بـاز     “  و اعتدال
مردم در ايران و بويژه زنـان فـرامـوش        .  كرده اند

نكرده اند كه توحش داعش را جمهوري اسـالمـي     
سال پيش پايه ريزي كرد و سنت و فـرهـنـگ     30

اسيد پاشي روي صورت زنان، پـونـز كـوبـيـدن،          
سنگسار و اعدام و خشونت را قبل از طـالـبـان و        

ايشان “  اسالم خوش خيم و مدرن” داعش، رهبران 
 . در ايران پايه ريزي كردند

مـدرن و    !  ديگر چه مقوله اي است؟“  اسالم مدرن”
. مدرنيسم كه مقدساتي براى خود تعريف نميكننـد 

به آن، بي نهايت تهي مـي    “  اسالم” با اضافه كردن 
چرا كه مذهب هميشه بيانگر مطلق گـرايـى،   .  شود

عدم تغيير و عدم حركت، سكون فكرى و جزميـت  
كسى كه دين دار است حق ندارد و نبايد در .  است

. اصول اوليه و پايه هاى دينى ذره اى شـك كـنـد     
نمى توان هم روشنفكر بود و هم به اين اعـتـقـاد      
داشت كه زمين در يك هفته بوجود آمـده اسـت؛     

و دنياى “ معاد”نمى توان هم روشنفكر بود و هم به 
اگر كسـى بـخـواهـد         .  پس از مرگ اعتقاد داشت

لذا، .  روشنفكر باشد بايد در ابتدا با دين مبارزه كند
اسالم خوش ” و “  اسالم مدرن” كوتاه آمدن در برابر 

و به رسميت شناختن چنين اراجيفـى ابـدا     “  خيم
اين نوع استدالالت خانم عبادي، .  قابل قبول نيست

در خدمت حفظ جوهر زن ستيز اسالم و مصـون      
نگه داشتن بنيان هاى اسالم از تعرض ضد مذهبى 

از نظر عـبـادي،     .  زنان و مردم معترض ايران است
اسالم فى النفسه اشكالى ندارد، اين زياده روى ها و 
افراطى گرى بنياد گرايان است كه ايجاد اشـكـال     

حـقـوق   ” در حاليكه اسالم نه فقط بـا    .  كرده است
اسالم .  كه با نفس حيات بشر در تناقض است“  بشر

اسالم، مانند هر دين ديـگـر، ديـن      .  ضد بشر است
جهالت، دين تبعيض و خشونت، دين زن ستيـزى،  

مذهب، هـر  .  دين كودك آزارى و دين جنايت است
نوع آن، كوچكترين سنخيتى با آزادى و اخـتـيـار      

اسالم سر سوزنى با ابتـدائـى تـريـن       .  انسان ندارد
اسالم دين عبوديت .  اميال بشر امروز خوانائى ندارد

بايد پرسيد بـيـش از سـه دهـه             .  و اسارت است
حاكميت ارتجاع قرون وسطائى اسالم در ايران، بـا    
كارنامه يكصد و پنجاه هزار اعدامى، ميليونها زندانى 
و شكنجه شده، ميليونها آواره، ميليونهـا قـربـانـى       

ايرانـى، فـقـر و          -جنگ و عظمت طلبى اسالمى 
فالكت اكثريت عظيم جامعه، آپارتايد جنـسـى، و     
تحميل خدا و خون و خفقان كافي نيست؟ نه تنهـا  
قوانين اسالم بلكه همه مذاهب، سراسر مـمـلـو از      

احكام و سنن متعفن است كه زن ستيزي يكي از   
اين وحوش را   .  شالوده هاي اساسي همه آنها است

كرد؛ آنهائى كه ميخواهند تحت نام “ اهلى”نميتوان 
حمايت آشكارشان را از قوانين ضـد  “  اسالم مدرن” 

زن رژيم اسالمى توجيه كنند، بزرگترين دشمـنـان   
رياكارانى اند .  آزاديخواهي و برابري طلبي در ايرانند

كه رقابت با بلوكهاى حريف و منافع سـيـاسـى و        
اقتصادى، وادارشان كرده كه اين موضع ارتجاعى و 

اينها از تـرس سـسـت        .  ضد انساني را اتخاذ كنند
شدن بنيادهاى دين و مذهب در ايران و منـطـقـه    
خاورميانه به دست و پا افتاده اند؛ اينها از دسـت      

 . مساله زن كالفه شده اند
قطعا ميتوان تمام  قوانين اسارتبار اسالمي را نـه      

بلكه بطور كلى ملغى كـرد، امـا نـه        “  اصالح” تنها 
، نه به نيروى اصالح طلبان “ اسالم مدرن” تحت نام 

و گاو بندي هاي جناحي در جمهوري اسالمي، و نه 
با جنبش دو خرداد و سبز و دولت اعتدال، بلكه به 
نيروى انقالب كارگران و بطور كلي با جدائى قطعى 

 ! مذهب از دولت
مساله زن، اما خانم عبادي و كل جمهوري اسالمي 

در اذهـان    “   رهايي زن” .  را واقعا كالفه كرده است
ميليونها مردم محروم ايران، اعم از زن و مـرد بـه     
معيار آزادى جامعه و آزاديخـواهـى هـر نـيـروى          

در اين ميان اصالح طلبان .  سياسى بدل شده است
و فمينيست اسالمي هايي كه ميخواهند دمـكـرات   
نمائى كنند چه كنند؟ اگر اسالمشان را نگاه دارنـد  
چگونه در برابر تجربه زن در اسالم، يعنى در برابـر  
تجربه دردناك ميليونها زن محروم و بى حقوق در   
ايران امروز، موضع بگيرند؟ اگر از رهايي زن بگويند 
اسالمشان را كجا پنهان كنند؟ اسالمى كه ماهيـت  
ارتجاعي خود را بطور ويژه در رابطـه بـا حـقـوق         
اجتماعى زن، به روشنى و بيش از سه دهه اسـت    
كه در عملكرد جمهورى اسالمى به ثبوت رسـانـده   

اسالمي كه از شرق تا غرب، از شـمـال تـا        .  است
جنوب خاورميانه، هيكل كريه خـود را يـك روز         
تحت نام جمهوري اسالمي، طالبان، القاعده و روز   

توسط پول و امكانات دول   “ داعش”ديگر تحت نام 
غربي و در راس آن آمريكا، به نمايش گذاشـتـه و     

بايد اذعان كرد كـه اوضـاع     .  كثافت پخش مي كند
امروزشان در ايران بن بست هولناكى است و خروج 
از آن البته كه به نبوغ عبادي ها در خوش خـيـم     

هـر  .  جلوه دادن اسالم و رهايي زن هر دو نياز دارد
جنبش و گرايشي در ايران امروز، اگر بشدت ضـد    
مذهبى، ضد اسالم، ضد حكومت اسالمى نـبـاشـد،    

بر اين اساس است .  طرفدار جدى پيدا نخواهد كرد
كه بايد توجه كرد كه امثال عبادي هـا و اصـالح       
طلبان بطور كلى قادر نيستند از چهارچوبه و افـق    

فـراتـر   “  رهايي زن  ” بورژوايى هار اسالمي در مورد 
وقتى كه سنت ملى اسالمى بورژوازى ايـران    .  روند

دچار چنين مخمصه اى كه مى بـيـنـيـم هسـت،        
عبادي طرفدار و پرچمدار آنهم بهتر از آنـچـه كـه      

انقالب كارگري در ايـران  .  ذكرش رفت نخواهد شد
بنيادهاي تبعيض و نابرابري منجمله اسالم خـوش    
. خيم خانم عبادي را از ريشه خشك خواهـد كـرد    

انقالبي كه مبشر رهايي ميليونـهـا زن در ايـران          
آنروز خانم عبادي هـمـراه رهـبـرش       .   خواهد بود

 . روحاني بايد سوراخ موشي دست و پا كند

 ...بفرماييد ته صف 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  



ت    ٤٢حک  ٤ 
 

مطابق قانون مزبور ميبايست هزينه بيـمـه هـا از        
درصـد از     20درصد، كارفرمايان  7طريق كارگران 

طريق هزينه كسب جواز ساخت و مابقي از طـرف    
همزمان كارفرمايان ده رشـتـه     .  دولت تامين گردد

اصلي ساختمان سازي از پرداخت هزينـه بـيـمـه       
مصوبه ديگري از مـجـلـس    .  كارگران معاف گشتند

خبرگان هر گونه قانوني كه مستلزم هزينه جديدي 
. براي صندوق دولت داشته را غير ممكن ميساخـت 

به اين ترتيب تنها تعدادي از كارگران ميتوانستنـد  
زير چتر بيمه قرار بگيرند كه قبال كل هزينه بيمـه  

از كانال حق عضويت كارگـران و احـتـمـاال         ( آنها 
به صندوق سازمان بيمه وصـول    )  هزينه كارفرماها

طول كشـيـد تـا دولـت          91تا سال .   گشته باشد
توانست محاسبه كند كه اين پـول وصـول شـده        
ميتواند بيمه  دويست هزار كارگر ساختـمـانـي را      

 . پوشش دهد
همزمان و بالخره  وزارت كار مراحل اجرايي صدور 
كارت مهارت كارگران بعنوان شرط شمول قـانـون   

مسئولـيـن    1392خرداد سال .  بيمه را فراهم آورد
انجمن صنفي كارگران كه در اجراي طرح دستي بر 
آتش دارد اعالم نمود بداليل مشكالت فني تـنـهـا    
هشتاد هزار نفر كارگر ساختماني در چـهـارچـوب      

اين طـرح     93در سال . ...  طرح شناسايي شده اند
بدليل دودلي هاي دولت و مصوبـات تـازه تـر از          
مجلس براي كاهش سهم كارفرمايان عمال متوقـف  

وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي و دولـت  .  شد
حاضر به پاسخگويي به بيمه اي كه هرگز اجرا نشد 
و پول به جيب زده شده از دسـتـمـزد كـارگـران        

آقاي تركان و دولـت      !  بعنوان هزينه بيمه، نيستند
 . متبوع در صحنه آخر روي اكران تشريف دارند

 
ساختمان سازي ماشين پركار حوادث محيطـهـاي   

تنها بطور متوسط نام يك كارگر هر روز   .  كار است

بـنـا بـه      .  به ليست مرگ وزارت كار افزوده ميشود
مصوبه رسمي مجلس هر گونه رسيدگي به شرايـط  
ايمني محيطهاي كار از دستور وزارت كـار خـارج     
گرديده و هر مورد بازديد احتمـالـي مـنـوط بـه          
شكايت كارگران  است كه الـبـتـه قـبـال بـايـد              

كار ساختمـانـي بـه      !  موضوعيت آن به تاييد برسد
آشويتسي شباهت دارد كه ديگر كسـي حـوصـلـه       
شمارش قربانيان فرسودگي و مخاطرات و سرنوشت 

قراردادهاي سفيد، بكـارگـيـري    .  سياه آنها را ندارد
كارگران مهاجر افغانستاني، بي قانوني مـحـض در     

پيمانكاري، كارهاي موقـت  .  اين عرصه بيداد ميكند
و فصلي، انواع شكافها ميان كارگران فـرصـت بـي      

و در راس آنـهـا       ( نظيري را در اختيار كارفرمايان 
خود دولت، شهرداريها، ارتش و سـپـاه و بسـيـج         

قرار داده است كه بسـاط اسـتـثـمـار          )  سازندگي
ساختـمـان سـازي      .  وحشيانه اي را سازمان دهند

مركز پر تپش توليد و سازندگي و چـراغ جـادوي       
ثروت و ثروت نشينهاي جديد و بيشمار در ايـران    

 . هستند
 

ساختمان سازي در پانزده سال اخير تناقضي را بـا  
خود بهمراه داشته و هر چه بيشتر فشار اين تناقض 

سوال اينستكه در   .  را به جامعه تحميل كرده است
مقابل يك جبهه كارگري پراكنده و غير متشـكـل،   
جايي كه تحميل سياه ترين روابط به كارگران رايج 
است پس چگونه است كه دولت و رئيس جمهور و 
دوره هاي مجلس يكي پس از ديگري در مصاف بـا  
مقوله بيمه ها و بيمه بيـكـاري بـراي كـارگـران          
 ساختماني بر سر و كله خود و يكديگر كوبيده اند؟ 

 
اگر  قرار بر بامبول و عدم پرداخت بيمـه هـا بـر        

) كه رسما و عمال بدينگونـه اسـت    (  كارگران است 
پس لزوم زنده نگاه داشتن مطالبه بيمه بيكـاري و    
سر و صدا بر سر آن از كجا ناشي ميشود؟ پـاسـخ     

اين سوال را بايد در تحوالت عميق و سـريـع در       
 .بسترهاي سياسي و اقتصادي ايران جستجو كرد

 
بر خالف تصوير نسبتا رايج از كارگران ساختمـانـي   

امروز بحث بر سر يك صـنـعـت    “  عمله ها” بعنوان 
تصوير چـنـدش آور      .  مدرن و عظيم در ايران است
بجاي خود، اما  “   عمله” باال شهري و تحقير آميز از 

كارگر ساختماني امروز بيشتر از زحمتكشـان كـم     
سواد روستايي، با يك شهروند با سواد، شهري، پـر  

هنوز هزاران كوره .  توقع و فني كار مشخص ميشود
پزخانه با كارگر خانوادگي در اين صنعت جـا دارد    
اما ساختمان سازي معيار و وزن ديگري را در خود 

مساله ديگر اينستكه در قراردادها و   .  جا داده است
پروژه هاي ساختماني عمدتا طرف حساب كارگران 

در چشم كارگر آگـاه    .  خود دولت قرار گرفته است
اين دولت استكه در مقابل دستمزدها و خـواسـت     
كارگران شانه باال مياندازد، در حـيـن سـاخـتـن          
كاخهاي آنچناني همين بااليي هاي جامعـه اسـت     

در .  كه جان ميكنند و برادرانشان جان مـيـدهـنـد    
واقع اين كارگران ساختماني، با تركيب جديد ايـن  
بخش، با نقش و مهارت صنعتي بسيار باال است كه 
بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بـيـكـاري را بـه         
دستور جلسات دولت و مجلس اضافه و تـحـمـيـل     

مركز كار اين كارگران بيشتر از ايـنـكـه        .  ميكنند
ميدان جنوبي شهر باشد، در قلب شـهـر  اسـت،        
مراكز كاريابي اينها مستقيما در مصاف اداره كـار      
است، طرف حساب اينها صاحبان پروژه هاي چنـد  

از همين جـاسـت كـه  بـخـش              .  صد نفره است
ساختماني، عالرغم همه دشواريها توانستـه اسـت     
زمين را در يكي از مهمترين عرصه هـاي مـبـارزه      

 .كارگري زير پاي دولت و جامعه گرم نگه دارد
 

تا آنجا كه به آقاي تركان و دولتشان بـرمـيـگـردد،     
راستش زياد الزم نيست نه اظهار فضل در مـورد      
چگونگي رونق در عرصه ساختمان سازي را جـدي  

ايشان تقصيـري  .  گرفت و نه لحن بد دهن ايشان را
ندارد، در قبال فيش ماهانه حقوق ماهانه بايد هـر    

دلسوزي بـراي كـارگـر        .  روز لگدي به كارگر بزند
قبايي است كه خود  براي خود دوخته است، بيمـه  
و بيمه بيكاري تخم لقي است كه كارگر به دهـان    

 . اين جماعت انداخته است
 

درست مانند نمونه كارگران معادن بافق همه چيـز  
به اين گره خرده است كه كارگر ساختماني با ايـن  

كارگران ساختـمـانـي در      .  دولت چكار خواهد كرد
موقعيتي قرار دارند كه تكليف بامبول بازي دولـت    
در زمينه بيمه ها و بيمه بيكاري براي كل كارگران 

 .صنعتي در ايران روشن كنند

 ...عمله ها 

 
 

استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم، و در اشكالي اينچنين عيان، 
بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن اين 

توجيه كردن اين وضعيت، ابدي و . مناسبات در اذهان خود قربانيانش سر پا باقي نميماند
ازلي و طبيعي قلمداد كردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش 

. عليه اين مناسبات، وظيفه روبناي فكري و فرهنگي و اخالقي در اين جامعه است
زرادخانه فرهنگي و اخالقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي انسان عظيم و خيره كننده 

بخشي از اين ابزارها از اعصار كهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز جامعه . است
 . بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند

 
اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخالقي جاهالنه، قوم پرستي، نژادپرستي، 
مردساالري، همه و همه حربه هاي فكري و فرهنگي طبقات حاكمه در طول تاريخ براي 

همه اينها در اشكال نوين و . خفه كردن و سربزير نگاهداشتن توده كاركن جامعه بوده اند
ظرفيتهاي تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالكيت و حاكميت بورژوايي از 

 . ...تهديد آگاهي و تعقل و نقد طبقه كارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند
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