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وزير اطالعات و امنيـت 
جــمــهــوري اســالمــي، 

محمود علوي، در تورهاي متعددي که به 
شهرهاي صنعتي جنوب از جمله آبادان و 
خوزستان داشته، مقامات محـلـي را در 

 . توجيه کرده است“ امنيت”مورد 
، “ افزايش توليد” و “  پويايي اقتصادي”      

سرمايه گذاري در مـحـيـطـي امـن و ” 
، و خالصه به پيش بردن سيـاسـت “ سالم

محور اصـلـي اهـداف “  اقتصاد مقاومتي” 
علوي .  وزارت اطالعات در اين دوره است

صراحتا آنهم در شهر آبادان خط و نشـان 
کشيده است که با کساني که بخـواهـنـد 
در امنيت اقتصادي جامعه و پويايـي آن 
اخالل وارد کنند، قاطعانه برخورد خواهد 

جناب وزير پارسال هم در سفر خود !  شد

به استان صنعتي و مـعـدنـي يـزد، کـه 
بزرگترين اعتصاب و اعتـراض کـارگـران 
سنگ آهن بافق باعث شد پاي وزير کـار 
نيز براي اولين بار به اين خطه باز شـود، 

، هشـدارهـاي “ امنيت اقتصادي” در مورد 
 . مشابهي را داده بود

 
وقتي وزير اطالعات و امـنـيـت يـک      

اخـالل ” و “  امنيت اقتصـادي” مملکت از 
صحبـت مـي کـنـد، “  در پويايي اقتصاد

کامال روشن است که روي سخـنـش بـه 
کارگران و اعتصابات و اعتراضات روزمـره 

 . آنها است
بويژه وقتي که بيکاري، گراني و فالکت   

به بي سابقه ترين حد خود رسيده اسـت 
و اعتراضات کارگري هر روز و در اشکـال 
مختلف عليه نظم اقتصادي مـوجـود در 

 ٢صفحه . ...                جريان است

 ٥٥ 
 

 آنها و امنيت ما“ امنيت”

يونس عساکره کـارگـري 
از خطه خوزستـان، کـه 
هفته گذشته با حـمـلـه 
مزدوران دولت اعتدال به 
دکه ميوه فـروشـي اش، 
در اعتراض به بـيـکـاري 
دست به خودسوزي زده 
بــود، در بــيــمــارســتــان 
مطهـري تـهـران جـان 

 !باخت
ــدگــي” !  خــب ادامــه “  زن
دو تا بچه اش بايـد !  دارد

از فردا مثل حـيـوان در 
بازار کار به فروش رونـد؛ 
تن فروشي همـسـر اگـر 
زماني هراسي بيش نبـود 
. امروز ديگر در مـي زنـد

به جمع گرسنگان خوش 
 ٤صفحه ! ...        آمديد

 مونا شاد  
 

در قرن بيست و يـکـم هـنـوز       
بساط خدا و خرافات مذهبى پـهـن 
است و پوچ ترين احکام و احـاديـث 
مذهبى، سياست و قانون حاکـم بـر 
زندگى بخشهاى وسيعـى از مـردم 

از يـک طـرف نـقـشـه .  شده است
ژنتيک بدن انسان و تکثير ژنتيـکـی 
موجودات زنده را ميبينيم و از سوى 

 . ديگر دارند زن را آتش مي زنند
قاعدتا با اين همه پيشرفت بايـد      

دست درازى مذهب به زندگى زنـان 
قطع مى شد اما برعکس زنـان زيـر 
لگد قوانين وحشيانه اسالمى پايمال 

تاخت و تاز لـمـپـنـهـاى .  مى شوند
اسالمى از ايران و افغانستان تا عراق 
و سوريه و ترکيه و نيجريـه بـيـداد 

طبقه بورژوازى حاکم بـراى .  ميکند
سرپا نگه داشتن اين دنياى وارونـه، 
براي تحکيم سلطه و نفوذ سياسى و 
اقتصادى اش، براى جـلـوگـيـرى از 
اعتراض کارگر و مردم مـحـروم در 
جهان به مذهـب و زن سـتـيـزي 
احتياج دارد و آن را در اشـکـال 

 . متنوع بازتوليد ميکند
در افغانستان غرب طالبان ها را      

سرکار آورد، در ايران براى سرکـوب 
جريان خمينى را جلـوى  ۵٧انقالب 

امـروز هـم داعـش و .  صحنه آورد
بوکوحرام را به جان مردم خاورميانه 

 .  و آفريقا انداخته اند
سال پـيـش  ٢٠٠بورژوازى که      

براى تامين منافعش مذهب را بطـرز 
قاطعى کنار زد، در نيمه دوم قـرن 
بيستم براى حفظ همان مـنـافـع از 

 . آن استفاده کرد و تقويتش نمود
 ٢٧چند روز پيش، فرخنده، زن      
ای در کابل به اتهام آتش زدن  ساله

قرآن و به فتوای يک روحـانـی بـه 
 . آتش کشيده شد

های ويدئويی منتشر شـده  فيلم     
ای از  دهد که چگونه عـده نشان می
را لـگـدمـال "  زن خـاطـی" مردان 

" الـلـه اکـبـر" ای هم  کنند، عده می
گويان به وي حمله می کنند و بـه 
سوی رودخانه کابـل در نـزديـکـی 

کشانند و در جلو چشمان  مسجد می
که شاهد و ناظر ايـن   پليس در حالی

ماجراست و دست به کوچـکـتـريـن 
اقدامی برای نجات اين زن نميـزنـد، 
نهايتا وي را بـه قسـمـت خشـکـي 
رودخانه ميبرند و بـه آتـش مـي 

 ٤صفحه . ...                  کشند

 دست مذهب و مردساالري از 
 !زندگي زنان كوتاه

 فواد عبداللهي

!کارگران جهان متحد شويد 	

 !زنده باد كمون
زنده باد اتحاديه انترناسيونال 

 !كارگري
 
پيام انگلس به كارگران 

 فرانسه به مناسبت 
پانزدهمين سالروز 

 ٣صفحه كمون پاريس    

يونس عساكره 
 !درگذشت

 فواد عبداللهي
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 ...آنها و “ امنيت”
 

حتي بي خود نـيـسـت کـه      
جناب وزير اين سخـنـان را در 
استان هاي صنعتي ايران به زبان 

مخاطب مستقيـم او .  رانده است
کارگران نفت جنوب، عسـلـويـه، 
ماهشهر و  کارگـران واحـدهـاي 
صنعتي بزرگ و کليـدي ديـگـر 
است که در اين مناطق زنـدگـي 

 . مي کنند
بدنبال اوجگيري اعتصابات و      

اعتراضات کارگري از يـکـسـال 
گذشته، دولت اعتدال روحاني و 
مشخصا وزارتخانه هـاي کـار و 
اطالعات و امنيت، با هـمـکـاري 
شوراهاي اسالمي و خانه کارگـر، 
اين گرگ هاي در لباس مـيـش 
ضمن بدست گرفتن ابتکار عمـل 
در انعکـاس نـارضـايـتـي هـاي 
کارگران، ضمن جا زدن خود در 

کارگران، اقـدام “  دوستان” قباي 
به يک شناسايي آرام و نـرم از 
سازمانـدهـنـدگـان و رهـبـران 
راديکال کارگري در محيط هـاي 
 .   کار و محالت کارگري کرده اند

آنگـونـه کـه “  تامين امنيت”      
وزير اطالعات روحـانـي بـطـور 
سربسته به آن اشاره کـرد يـک 
وظيفه اصلي مقامات، تشکلـهـاي 
زرد دولتي و کميته هاي محـلـي 

وظيفه . رژيم در اين مناطق است
اي که به اين مقامـات مـحـلـي 
تفويض شده اينست که کارگران 
پيشرو و رهبران عملي را چه در 
کارخانه ها و چـه در مـحـالت 

با ارعـاب، (شناسايي و به طريقي 
خـنـثـي )  تهديد، اخراج و زنـدان

کـارگـر  ١٧اخراج اخيـر .  کنند
فعال و سازمانده اعـتـصـابـات و 
اعتراضات معدن کوشک بافق، را 
بايد بر مـتـن اظـهـارات وزيـر 
اطالعات دولت روحـانـي درک 

اين روشها الـبـتـه تـازگـي .  کرد
ندارند؛ از دولـتـهـاي قـبـل از 
روحاني به ارث رسيده و پشتوانه 
عملي نيشي است که مـحـمـود 
.  علوي به کارگران نشان مي دهد

ادامه در هم کوبيدن امـيـد بـه 
رهايي، تالش براي اتحاد و بهبود 

در زندگي نسلي است که هميـن 
امروز جـمـهـوري اسـالمـي را 
نميخواهـد، بـردگـي مـزدي و 
دوندگي براي نـان شـب را در 

نسـلـي کـه .  شان خود نميدانـد
توقع دارد که سهمي بيشـتـر از 
 .آنچه خود ساخته، نصيبش شود

      
کسي که ميخواهد بداند کـه      

دولــت “  گشــايــش اقــتــصــادي” 
اسالمي چيست، بجاي تعمـق و 
تفحص در کـلـي گـويـي هـاي 
روحانـي و کـل جـنـاح هـاي 

توسعـه ” بورژوازي ايران در مورد 
، بايد به سخنان وزيـر “ اقتصادي

اطالعات و امنيت ايشـان دقـت 
 . کند
کنه سياست اقتصادي دولت      

اعتدال بورژوازي ايران، خامـوش 
نگه داشتن طبقه کارگر و تـالش 
در راه قانع کردن اين طبقـه بـه 
ادامه کـار ارزان، گـرسـنـگـي، 
بيکاري و عدم بيمه بـيـکـاري و 

کسي که .  تمکين به فالکت است
گشايـش ” ميخواهد معني واقعي 

روحاني را بداند بايد بـه “ سياسي
درجه محروميت کارگر از آزادي 
تحزب، اعـتـصـاب، اعـتـراض و 

سخنان جنـاب .  تشکل دقت کند
وزير عصاره سياست و اقـتـصـاد 
رژيم فعلي را به روشـنـي بـيـان 

 . ميکند
براي کارگران آگـاه کـه در      

متن اين اوضاع زندگي و مبـارزه 
ميکنند، سخنان محمود عـلـوي، 

براي آنـهـا .  چيز جديدي نيست
مسله اينست که چگونه اين برج 

بــورژوازي و بــاروي  “  امــنــيــت” 
اختناق سرمايه که در مـقـابـل 
جنبش کارگري بنا شـده، فـرو 
ريزند و بر ويرانه هاي آن دنيايي 

طـبـقـه .  آزاد و بـرابـر بسـازنـد
کارگری کـه شـاهـرگ حـيـات 
جامعه از باال تا پايين آن به کـار 
او زنده است، تنها نيرويی اسـت 
که ميتواند اين جامعه را رهبـری 

اين انتظار کـه کـارگـران !  کند
نفت و  برق و آب و گاز و حمـل 

يک روز و ...  و نقل و باراندازان و 
فقط يک روز با فرمان ايست بـه 

گرانی و برای بيمه بيکاری مکفی 
گوشه ای از قدرت شـان را در 
مقابل اين خدايان فـقـر نشـان 
! دهند، غير قابل وصول نـيـسـت

بی ترديد تنهـا اعـالم چـنـيـن 
آمادگی لرزه بر اندام تمام هـيـت 
حاکمه بورژوازي ايـران خـواهـد 

اين نيرو مـيـتـوانـد بـه .  انداخت
در اين مسير، سالح .  ميدان بيايد

قدرتمند کارگران تشـکـل تـوده 
بهتريـن راه .  اي و علني آنهاست

تامين امنيت براي کـارگـر، بـه 
ميدان کشاندن و در ميدان نـگـه 
داشتن توده هاي کـارگـر حـول 
جنبش مجامع عمومي و منـظـم 
کردن مجمع عمومي در مـحـل 
 .      کار و زيست طبقه کارگر  است

     
اما هيچ بخشـي از طـبـقـه      

کارگر به تنهايي تـوان تـامـيـن 
امنيت در مقـابـلـه بـا تـعـرض 
سراسری و مـتـحـدانـه طـبـقـه 
حاکمه را ندارد و لـذا ايـن امـر 
تنها زماني ممکن است که کارگر 
سوسياليست در کاليبر رهـبـري 
سراسری طبـقـه کـارگـر و نـه 
صنفی گری محدود رفرميسـتـي 
ظاهر شود و درد مشترک طبقـه 
کارگر را با مطالبات تـوده اي و 

اتـحـاد .  سراسري متشکل کـنـد
کارگر شاغل و بيکار، اتحاد عليـه 
بيکـاری و خـواسـت افـزايـش 
دستمزدها و بيمه بيکاری مکفي، 
خواست عمومی و سراسری کـل 

بـايـد .  طبقه کارگر ايـران اسـت
تمام نيروی خود را بـه مـيـدان 
آورد، و تالش کرد در هر مـرکـز 
کارگری و بخصوص در مـراکـز 
کليدي و بزرگ توليد،  با دخيـل 
کردن همه کارگران در مـجـامـع 
عمومی، با شکل دادن به شبـکـه 
ای از رهبران کارگری در ابـعـاد 
سـراســری حــول مــهــمــتــريــن 
مطالبات خود متحد شـد و بـه 
عنوان يک طـبـقـه در مـقـابـل 
تعرض هميـن امـروز بـورژوازي 
 . ايران و دولت اش سدي بست

کسي کـه کـاهـش سـطـح      
دستمزد کارگران، کاهش هزينـه 
هاي بهداشت و رفـاه عـمـومـي، 

بيکارسازي هاي وسيع، مـحـدود 
کردن امکانات اعتراضي کارگران 
و بازتر گذاشتن دست سـرمـايـه 
داران و دولت شان در انـبـاشـت 
بيشتر سرمايه و تعرض  به طبقه 
کارگر را به اميد مذاکره با آمريکا 

بـورژوازي “  گشايش اقتصادي” و 
ايران دور مي زند، کسي کـه بـا 

“ توسعه و پويايي اقتصـاد” پرچم 
سرمايه داري ايران ظاهرمي شود 

آنهم در دوراني کـه سـرمـايـه ( 
داري بين المللي بي افق و بـي 
الگو روي دست حاکمانش مانـده 

، جــارچــي بــه فــالکــت ) اســت
کشــانــدن کــارگــران ايــران در 
خدمت هم نواخت کردن نيـروي 
کار ارزان اين طبقه با نـيـازهـاي 
بازتوليد سرمايه داري جهانـي و 

ژورناليسم نـوکـر و .  محلي است
روشنفکر جيره خوري است کـه 

" مـنـبـع" بسته به اينکه از کدام 
تغذيه ميشـود مـوضـع هـمـان 

را ئتـوريـزه مـيـکـنـد و "  منبع" 
بعنوان وکيل مدافع رشد سرمايه 

 . و سرمايه داري ظاهر ميشود
براي اينها سه دهه است کـه      

سرمايه در “  امنيت” رستگاري و 
جـامـعـه ” پيوستن به  کـلـوپ 

و هيچکس انـدازه .  است“  جهاني
خـود جــنـاب وزيــر اطـالعــات  

امنيـت و ” روحاني پرچمدار اين 
و الجـرم “  شکوفايي اقـتـصـادي

همه ميخواهند با .  سياسي نيست
دامن زدن به فضاي انتظار و بـا 

سـر "  توسعـه اقـتـصـادي" اتوپي 
کارآفريـنـي و ” کارگر را به اميد 

. ، شــيــره بــمــالــنــد“ اشــتــغــال
ميخواهند کارگر سربـاز حـلـقـه 
بگوش دولت بسمت استثـمـار و 
 !  سودآوري بيشتر سرمايه باشد

و براي اين هـدف، روسـای      
دزد ها را جمع کرده اند تا راجع 

ايـن !  تصميم بگيرند“  امنيت” به 
صف را بايد تار و مار کرد، بـايـد 
شاخ دولت را شکست و هـمـيـن 
حقيقت را با صداي بلنـد اعـالم 

 : کرد که
 

روسای دزدها جمع شده اند تـا 
 !محل را تامين کنند“ امنيت”



ی     ت ت   ٣ حک

امشب کارگران تمام جـهـان      
به اتفاق شما سالـروز درخشـان 
ترين و غم انگيزتريـن مـرحـلـه 
تکامل پرولتاريا را جشـن مـی 

طـبـقـه  ١٨٧١در سال .  گيرند
کارگر برای اولين بار در تـاريـخ 
خود، دريک پـايـتـخـت بـزرگ، 
قدرت سـيـاسـی را در دسـت 

اما متأسفانه همـه چـيـز .  گرفت
 ! همچون رؤيايی به پايان رسيد

کمون پاريس از يکـسـو بـه      
وسيله جيره خواران امـپـراتـوری 
سابق فرانسه و از سوی ديگر بـه 
وسيله پروسی ها در تنگنا قـرار 
گرفت و به سرعت آنـچـنـان در 
سيل بی مانندی از خون خـفـه 
شد که هرگز فراموش نـخـواهـد 

 . شد
ارتجاع پيروز ديـگـر مـرزی      

نمی شناخت و به نظر ميرسـيـد 
که سوسياليسم در خون غـرقـه 
شده و پرولتاريـا بـرای ابـد بـه 

پانزده  .  بردگی محکوم شده است
سال از اين شکـسـت گـذشـتـه 

در اين فاصـلـه در تـمـام .  است
کشورها، قدرتی که در خـدمـت 
اربابان زمين و پول قرار دارد، از 
هيچ اقدامی فروگذار نکرده است 
تا مگر آخرين حرکت عصـيـانـی 
کارگران را نيز فـلـج نـمـايـد و 

 دستاوردشان چه بوده است؟
    

. به اطراف خود نگاه کـنـيـد     
سوسياليسم انقالبـی کـارگـران، 
پرحيات تر از هـر زمـان ديـگـر 
امروز قدرتی شده است کـه در 

همه جا قـدرتـهـای حـاکـم در 
مقابل آن به لرزه افتاده اند، خواه 
راديکالـهـای فـرانسـه و خـواه 
بيسمارک، خـواه سـلـطـانـهـای 
بورس آمريکا و خواه تزار روسيـه 

مـا !  البته اين تمام قضيه نيسـت
به نقطه ای رسيده ايم که هـمـه 
دشمنان ما، به هر اقدامی هم که 
دست بزنند باز برخالف تـمـايـل 
. خودشان به نفع ما کار کرده اند

آنها تصور می کردنـد کـه مـی 
توانند انترناسـيـونـال را نـابـود 
نمايند، اما امروز انترنـاسـيـونـال 
اتحاديه پرولتارياست و بـرادری 
کارگران انـقـالبـی کشـورهـای 
مختلف هزار بار مـحـکـم تـر و 
پردامنه تـر از دوران قـبـل از 

انترنـاسـيـونـال بـه .  کمون است
معنی واقعی کلمه ديگر نيازی به 
تشکيالت ندارد و بـه وسـيـلـه 
همکاری خودبخودی و مشتاقانـه 
کارگران اروپا و آمريکـا بـرجـای 

 .مانده و نيرومندتر ميشود
در آلمان، بيسمـارک هـمـه      

وسايل و حتی رذيـالنـه تـريـن 
وسيله را بـکـار بـرده اسـت تـا 
 .  جنبش کارگری را درهم بکوبد

قبل از کمـون بـا : نتيجه آن     
چهار نماينده سوسيال دمـکـرات 

سـرو کـار )  در مجلس آلـمـان( 
داشت ولی پيگردهای او اين اثـر 

نـفـر  ١٥را داشتند که اکـنـون 
) نماينده سـوسـيـال دمـکـرات( 

انتخاب شده اند، و پـرولـتـاريـای 
آلمان، صدر اعظم بزرگ را به باد 
مسخره گرفته است، زيرا حـتـی 

بـه ( اگر قرار بود جايزه ای به او 
بدهند، نمی توانسـت )  بيسمارک

بهتر از اين برای انقالب تبـلـيـغ 
در فرانسه ليست انتخاباتـی .  کند

 . را به شما تحميل کرده اند
      
يعنی يک انتخابات بورژوائـی      

به تمام معـنـی کـه خـودشـان 
اختراع کرده اند تـا مـطـمـئـن 
ــًا وکــالی  ــاشــنــد کــه صــرف ب
دادگستری، روزنامـه نـگـاران و 
ساير ماجراجويـان سـيـاسـی و 
بلندگويان سرمايه انتخـاب مـی 

و اين سيستم انتخـابـاتـی .  شوند
چه چيز را عايد قلمرو بـورژوازی 
کرده است؟ پارلمان فـرانسـه در 
دامـــن خـــود يـــک حـــزب 
سوسياليستی کارگری را پـرورده 
است که صـرفـًا ظـهـور آن در 
صحنه کافی بوده است تا موجب 
بروز گيجی و آشفتگی در صفوف 

 .تمام احزاب بورژوائی گردد
بنابراين ما در چنين مقطعی      

قرار داريم که هر رويـدادی بـه 
نفع ما تمام می شـود و خشـن 
ترين اقدامات برای ممانـعـت از 
پيشروی پرولتـاريـا، فـقـط رژه 
. پيروزی ما را تسريع خواهد کرد

دشمن مبارزه می کند و محکوم 
به آنست که به نفع مـا مـبـارزه 
کند و اين کار را آنقدر خـوب و 
کامل انجام داده است که امـروز 

، از سـيـنـه  ١٨٨٦مارس  ١٨در 
هزاران کارگر، از پـرولـتـاريـای 
معادن کاليفرنيا و اطراف آويرون 

گرفـتـه )  رودخانه ای در فرانسه( 
تا کارگران تـبـعـيـدی مـعـادن 

 :اين فرياد برمی خيزد –سيبری 
  

 
 !زنده باد کمون

زنده باد اتحاديه انترناسيونال 
 !کارگری

  
 فردريش انگلس

 ١٨٨٦مارس  ١٥

٥٥ماره     

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

مارس  ۱۸تا  ۱۳اين قطعنامه بين   
توسط مارکس نوشته شده  ۱۸۷۲

و از روی دستخط مارکس که بـه 
فرانسه بوده و نزد دخـتـرش       زبان

ينی پيدا شده، تـرجـمـه گشـتـه 
به نقل از سايت کمونيسـت .  است

  های انقالبی
 

قطعنامه   
گردهمائي سال 
  روز كمون پاريس

 
 ۱۸گردهمائی يـادبـود سـالـروز 

قطعنامه ی زيـر را  ۱۸۷۱مارس 
  :تصويب کرده است

 
مـارس را  ۱۸جنبش پر افتخار   

بمثابه سپيده دم سـرخ انـقـالب 
که انسانهـا   –بزرگ سوسياليستی 

برای هميشه از رژيم طبـقـاتـی       را
تـلـقـی مـی   –نجات خواهد داد 

 .کند
 
ديوانگی هـا و :  اعالم می دارد که  

جنايات طبقه ی بورژوا را کـه در 
از       تمام اروپا بر گرد محور نـفـرت

کارگـران مـتـحـد شـدهـانـد و 
همچنين جامعه ی قديم را به هر 
شکل حکومتی که مـی خـواهـد 

چه سـلـطـنـتـی و چـه       –باشد 
  .محکوم می کند –جمهوری 

 
لشـکـرکشـی :  اعالم می دارد کـه  

همه حکومتها برعليه انترناسيونال 
ـــروريســـتـــی  ـــدامـــات ت و اق

ورسای و همچنين فاتحين       قاتلين
پروسی آنها، دلـيـل بـی ارزشـی 
موفقيت آنها بوده و مؤيـد آنسـت 

ــه ــده ی       ک ــهــای رزمــن ارتش
پرولتاريای جهانی پشت سر پيش 

کـه بـه   –آهنگان قهرمان خـود 
متحد تيرس و       وسيله ی نيروهای

ايسـتـاده   –ويلهلم از پا درآمدند 
 . اند

 !زنده باد كمون
 !زنده باد اتحاديه انترناسيونال كارگري

 
 پيام انگلس به كارگران فرانسه به مناسبت 

 پانزدهمين سالروز كمون پاريس



ی    ت ت  ٥٥ماره    ٤ حک  
 ...دست مذهب 

      
فرخنده آگاهانه در جـلـوی     

مسجد، قرآن را به آتش کشيد تا 
به همگان بگويـد کـه مسـبـب 

هـا و  بخش زيادي از بـدبـخـتـی
ستـيـز، مـردسـاالری،  قوانين زن

ريــزی در آن  کشــتــار و خــون
مملکت، قـوانـيـن مـذهـبـي و 

فرخنده  با تمـام .  مردساالر است
دردی که کشيد گويا در نگاهش 
برای حماقت کسـانـی کـه زيـر 

انـد دل  مشت و لگدش گـرفـتـه
سوزاند که دين، پيامـي جـز  می

توحش برای بشـريـت نـدارد و 
ها را در جهالت و تاريـکـی  انسان

ارزنی   اگر دانه.  مطلق نگه ميدارد
وجدان و شرافت و انسانـيـت در 
وجود کسی باشد با ديدن تصوير 
سالخي کردن ايـن زن، شـک 
نخواهد کرد که مذهب و ديـن 

 .چقدر متعفن است
اما و قبل از هر چيـز، بـايـد      

اين تصاوير را جلو هيئت حاکمه 
براي آنها که يـک .  آمريکا گرفت

جامعه را قرباني منفعتهاي غـرب 
در دوران جنگ سـرد و حـفـظ 
کمربنـد سـبـز عـلـيـه خـطـر 

کمونيسم و چپگرايي در منطقـه  
اين آن نقـطـه .  خاورميانه کردند

اي است که زنان افغانسـتـان را 
سالها قبل به زير چکمه توحـش 
طالبانها و روساي عشاير انداخت 
و سالهاست به آن شـرايـط دارد 

اين آن .  وجاهت قانوني مي دهد
پسمانده هاي غرب تـحـت نـام 
اسالم سياسي در سالهاي پس از 
جنـگ سـرد اسـت کـه زنـان 
افغانستان و کل خـاورمـيـانـه را 
چنين قربـانـي ارتـجـاع عـنـان 
گسيخته اسالمي و مردساالري و 
نظم سياسي و اقتصادي حـاکـم 

اوضاع امروز زنان در .  کرده است
افغانستان و کشـورهـاي اسـالم 
زده، عارضه جانـبـى دوران بـى 
اطمينانى، تـرديـد، سـيـاهـى و 
ارتجاع و به عقب راندن جـوامـع 
انسانى توسط بورژوازى جهـانـى 

 ١٤٠٠اينها از بـربـريـت .  بودند
سال پيش نمي آمـدنـد بـلـکـه 

ميالدي، دوران  ٨٠محصول دهه 
عروج کنسرواتـيـسـم، حـمـالت 
اقتصاد بازار آزاد سرمايـه دارى، 
در هنگامه فروپاشى بلوک شـرق 

 . و اعالم پايان کمونيسم اند
فـوج فــوج تـئــوری پســت      

مدرنيستي و فمينيستي شـکـل 
گفتند که حقـوق زنـان، .  گرفت

خواسـت شـان بـراي بـرابـري 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي در 
کشورهاي موسوم به جهان سـوم 
و خاورميانه مشروط و محدود به 
فرهنگ و مذهب خودي است و 
بايد طبق ارزشهـاي سـنـتـي و 

سـيـاسـت .  مذهبي تعريف شوند
بـحـث داغ "  نسبيت فرهـنـگـي" 

کانـون هـاي روشـنـفـکـري و 
فرهنگي و دانشگاهي در غـرب 
شد، پوششي براى ايـجـاد يـک 
آپارتايد همه جانبه اجـتـمـاعـى، 
قانونى، فـرهـنـگـى، بـر اسـاس 
تمايزات قومى، مذهبى و جنسى 

اين آپارتايد کامـل، تـا بـه .  شد
امروز ابتدايي تـريـن حـقـوق و 
آزاديهاى زنان را پايمال کرده و 
توحش رژيمها و جـنـبـشـهـاى 
اسالمى را توجيه و تئوريزه کرده 

زير پوشـش اجـتـنـاب از . است
 -اورينتاليسم، راسيسم و اروپـا

محوري، حمالت وحشيانه اسالم 
و فرهنگ سنتي و مردساالر بـه 
حقوق زنان را توجيه و مشـروع 

با مـحـدود و مشـروط .  کردند
کردن حقوق زنان بـه سـنـت و 
مذهب، بيحقوقى زنان در جوامع 

در حاليکه .  غير غربى توجيه شد
همان سنن و قوانين مذهبى در 
جوامع غربى، بربريت مـحـسـوب 

در تبيين خواستهـا و .  مى شوند
تالش زنان براى کسب حـقـوق 
خود در جوامع موسوم به جهـان 
سوم و خاورميانه تالشها کـردنـد 
مفاهيم رهايى و برابرى زنـان را 

و وصله نـاجـورى "  غربى" بعنوان 
در زندگى زنان در جوامع شرقى 

و در اين ميان خفت و .  جا بزنند

سکوت فمينيستهاى غـربـى در 
مواجـهـه بـا لـگـدمـال شـدن 
وحشــيــانــه حــقــوق زنــان در 
کشورهاى اسالم زده طـى سـه 

 .دهه گذشته ديدني است
گويى آنچه که بر سر زنان و      

دختران در اين جوامع و يـا در 
خانواده هاى اسالمى مـى آيـد، 

چرا بايد مـرزهـاى .  حق آنهاست
جغرافيايى و ارزشهاى ارتجـاعـى 
فرهنگى حاکم حقوق انسانهـا را 
تعيين کند؟ چرا چيزى کـه در 
فرهنگ غربـى سـتـمـگـرانـه و 
بربريت است، در جـامـعـه غـيـر 
غربى بايد بعنوان ارزش پذيرفتـه 
شده و قابل اطاعت تلقى شـود؟ 
مگر چند جور انسان و چند نـوع 

 حقوق انسانى وجود دارد؟

بايد به اين توحش افسار زد؛       
مـتـحـد .  تنها يک راه وجود دارد

کردن مردم در قالـبـی کـه بـر 
زندگی روزمره خود حاکـمـشـان 
کند و دسـت دارودسـتـه هـای 
اسالمی و قومی را از زندگيشـان 

اين تـبـاهـی و ايـن .  کوتاه کند
ارتجاع تعميم يافته را تـنـهـا بـا 
پاکسازی آن و با قدرت ميـتـوان 

تنها کـمـونـيـسـمـی .  پاسخ داد
دخالتگر و در صحنه و زنـده و 
پويا می تواند زندگی زنان را از 
زير چکمه های خونين ارتـجـاع 
محلي و منطقه اي در جـوامـع 

 .  خاورميانه نجات دهد
حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 

 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 
ی قالب کار ده باد ا  !ز

 ...يونس عساکره 
 

و در اين ميان، برخي مقامات      
رژيم و رسانه های حلقه بـگـوش 
بورژوازي، اين گرگهاي در لـبـاس 
مــيــش، اشــک تــمــســاح بــراي 

بايد بـا .  بازماندگان يونس ميريزند
استدالل مردم را از دست زدن به 
اعتراض مـنـصـرف کـرد، بـايـد 
قانعشان کرد که قتل عام يـونـس 
ها، که گرسنگي و بـه فـالکـت 
کشاندن خانواده کارگري همانقدر 
طبيعى و خارج از اراده بشر است 
که خراب شدن شهـرهـا بـعـلـت 

باال و پايين رفتن ...  زلزله و توفان
هاى زمين، زلـزلـه  و شکستن اليه

ميآفريند و باال و پـايـيـن رفـتـن 
عرضه و تقاضا و الجرم امـنـيـت 

زلزله .  سرمايه، بيکاري و گرسنگي
زدگان عليه علل طبيعـى زلـزلـه 
دست به شورش بر نـمـيـدارنـد، 
. گرسنگان هم نبايد چنين کنـنـد
در .  اين همـه حـرف آنـهـاسـت

مذهب اينان مالکيت خصـوصـى 
. تريـن مـقـدسـات اسـت مقدس

احکام تيرباران بيدرنگ گرسنگان 
اگر که به اين مقدسـات حـمـلـه 

کنند، در قوانين دولتي از پـيـش 
دولـت دولـت .  صادر شده اسـت

آنها، پليس پليس آنها، مـجـلـس 
مجلس آنـهـا و دادگـاه دادگـاه 
آنهاست و براى ما اکثريت مـردم 
: ظاهرا فقط دو راه باقى ميگذارند

يا مرگ از گرسنگى يـا بـردگـى 
مزدى براى صـاحـبـان وسـائـل 

دولت اعتدال، رژيم سرمايه .  توليد
رژيم سي سـال .  داري ايران است

ضديت با انسان و هر آنچه انساني 
است؛ رژيم اختناق، گرسنـگـي و 
زجرکش کردن طـبـقـه کـارگـر، 
رژيم تعدي به جان و حرمت ايـن 

تنها وقتى کـارگـران .   طبقه است
اراده کنند اين نظم و اين نظام از 
حرکت ميايستد، آتـش جـهـنـم 
خاموش ميشود، گرسنگان به غذا 
و استثمارگران جنايتکار به سزاى 

روزي که سران اين .  خود ميرسند
رژيم، اربابان و ياران و همـکـاران 
اين دولت در پيشگاه طبقه کارگر 
آزاد شده ايـران بـه مـحـاکـمـه 

آنـروز .  کشيده شوند، دير نيـسـت
تمام جهان با آنچه اينان بـا ايـن 
طبقه و با اين جـامـعـه کـردنـد، 

 !خواهد گريست


