
، اعالم شد و   “ آزادي احزاب” بدنبال وعده هاي آزادي تشكل روحاني، باالخره كليات طرح  
همراه با طنين هلهله قـمـه     –آنهم در كليات   -مصوبه اي .  به تصويب مجلس اسالمي رسيد

ماه عضويت در نهادي كه متـعـهـد بـه        9نفر بعد از  300زنهاي ناجي و معتدل كه قرار است  
ولي فقيه و نهي از منكر باشد، در صورت توافق هيئتي از خود حاكمان بتواند جواز فعالـيـت    

خطا كند، نه تـنـهـا اخـراج       “  اصول” كسب كنند و هرآنكه در اين “  حزبي” قانوني و رسمي و 
اهداف اين پروژه و اين طرح، !  بلكه حتي حق عضويت در نهادي ديگر را نيز نخواهد داشت

اين رژه سرمايه و سرمايه داران ايرانـي و دولـت       .  حاميان و سينه چاكان آن معلوم و معرفه اند
آنها روي فرش قرمز است؛ رژه آنهايي است كه دست جـمـعـي در ركـاب اعـالحضـرت               

ها كردند تا بالخـره  “ تالش” به مردم ايران “  گشايش سياسي” روحاني، جهت حقنه كردن آيه 
زير چتر اهداف سرمايه به پاي صـنـدوق راي     “  آزادي” بخشي از جامعه را در توهم رسيدن به 

البته بي انصافي است اگر همـت بـي وقـفـه         .  آورند و نهايتا تا امروز در انتظار نگه داشته اند
مي كوبيدند را فراموش كرد و به هـمـان     “  بهبود” جريانات رنگارنگ غير كارگري كه بر طبل 

امروز ديگر خبري از آن خـزعـبـالت    .  اندازه مهم نبايد حقارت امروزشان را هم ناديده گرفت
طرفداران جامعه مدني، آنان كه كارگر و كمونيسم را تمسخر مي كردند و مربـوط بـه دوران       
سپري شده مي پنداشتند، آنان كه بهشت برين دمكراسي مدرن در ايران را با صف كشيدن ته 

همگي سوراخ موشي دست و پا كرده اند و تا اطـالع  .  عباي روحاني وعده مي دادند، نيست
معلوم شد كه كمونيست ها مثل همـيـشـه حـق       .   ثانوي به جويدن ناخن هايشان مشغول اند

ادامه حاكميت بورژوازي ايران منوط به بكارگيري سالح سركوب عـريـان عـلـيـه          .  داشتند
جامعه اي است كه زماني يكي از كله گنده ترين ديكتاتوري ها را توسط يك انقالب بـه زيـر     

 3صفحه !  ...     لذا  تا سرمايه هست قانون سركوب هم پابرجاست. كشيده بود
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ه   ٢١ ١٣٩٣ر   ٣٠  -  ٢٠١٤ژو  
ود     ر  ه                                 دو

و سرانجام با گذشت بيش از دو هفته از جنـگ  
و جنايت دولت اسرائيل عليه مردم غزه، آقـاي  
اوباما و خانم مركل با وقاحت تمام بـه حـرف     

ما در كنار ...  دفاع، حق اسرائيل است ” :  آمدند
تـوانـد      هيچ كشوري نمـي ...  اسرائيل هستيم 

تحمل كند كه به داخل مـرزهـايـش مـوشـك        
 .“. ...شليك شود

 
كيست كه نداند، تاريخا دولت اسـرائـيـل بـا         
نهادينه كردن نژاد پرستي و نمايـنـدگـي يـك       
تروريسم افسار گسيخته دولتي كـه بـه هـيـچ         
مرجع و نهادي پاسخگو نيست، با قتل، تحقير 
و پاك سازي قومي، عالوه بر اعمال شنيع ترين 
حق كشي بر چندين نسل از مردم فلسطيـن و    
راندن آنها به موقعيت پست در جامعـه، خـود     
عامل اصلي گسترش ناامني و بي ثباتي و يـك  

بيش از نـيـم   .  پاي ارتجاع در منطقه بوده است
قرن تحقير و آدم كشي و زير پا گذاشتن هـمـه     
قوانين بين المللي، دولت اسرائيل اين عـزيـز   
دردانه آمريكا و ژورناليسم نوكـرصـفـت، بـار       
ديگر، حق قضاوت سره از نا سره را بخود داده 

حضرات اما يـك    “  محكم” در اين دفاع .  است
اين جنگ نه تنـهـا   : حقيقت اساسي نهفته است

فاشيسم و لجام گسيختگي دولت اسرائيـل را    
بار ديگر آشكار ميكند، بلكه عمـق ريـاكـاري      

و ضديت واقعي اش بـا    “  جامعه بين المللي” 
. منافع مردم جهان را نيز به نمايش مي گـذارد   

همه بياد دارند كه كره شمالي، بخاطر آزمايـش  
دو موشك در دريا فـورا زيـر فشـار رفـت و             
محكوم شد، اما جنگ هر روزه اسرائيل عـلـيـه    
مردم فلسطين، كوبيدن وحشيانه غـزه و آواره      
كردن هزاران هزار انسان نه تنها محكوم نـمـي     
شود كه بـا چـراغ سـبـز حضـرات رسـمـا                  

 2صفحه .  ...    مشروعيت مي يابد

 اسم رمز جناح هاي “ آزادي احزاب”
 سرمايه در ايران

 
 امان كفا

 جنگ و جنايت 
عليه مردم غزه بايد 

 !متوقف شود
 

 فواد عبداللهي

تا يك ماه پيش و قبل از سر بر :  مظفر محمدي
عراق يك پارچه ” آوردن جرياني به نام داعش، 

شعار و خواست همگي از امريكا تـا    “  و متحد
جمهوري اسالمي، دولت تـركـيـه و دولـت         

از .  مركزي عراق و دولت اقليم كردستان بـود   
حمله داعش به بعد و با تصرف بخشهايـي از    
عرا ق تحت نام منطقه سني ها، ناگـهـان ورق     
برگشت و سناريوي جديدي مطرح و طرفـدار  

 . پيدا كرد
در اين سناريو عراق به سه قسمت شـيـعـه و        

تقسـيـم و     .  سني و كرد نشين تقسيم مي شود
تجزيه عراق بر اساس قـومـيـت و مـذهـب،          
سناريويي به شدت ضـد كـارگـري و ضـد             

وحدت طبقه كارگـر و در جـهـت مـنـافـع               
بورژوازي كرد و سني و شيعـه و دولـتـهـاي         

از دولت آمـريـكـا تـا دول         .  حامي شان است
 .مرتجع منطقه  پشت اين سناريو ايستاده اند

دولت تركيه با حمايت از داعش  در رقابت بـا  
دولت مالكي در عراق و جمهوري اسـالمـي     
ايران از طرفي و با پشتيـبـانـي از اسـتـقـالل           
كردستان از طرف ديگر، هدف تسلط سياسـي  
و اقتصادي خود بر مناطق سني و كرد نشـيـن   
شمال و مركزعراق را دنبال مي كند و بتدريـج  

 . به اين هدف نزديك مي شود
بارزاني رئيس اقليم كردستان، حمله اسالمـي  
ها به عراق  را به فال نـيـك گـرفـتـه و عـلـم              

. استقالل با الحاق كركوك را بلند كرده اسـت 
استقاللي كه مورد حمايت اسراييل و تـركـيـه     
كه برنامه خاورميانه جديد را از آرشيو بـيـرون     

استقـاللـي كـه      .  كشيده اند، قرار گرفته است
تسليم و سازش با داعش و نطفه جنگ قـومـي   
ديگري را در كركوك و مناطق اطراف در بطـن  

 . خود دارد
جمهوري اسالمي در توافق با آمريكا، وظيـفـه   
دفاع از دولت مالكي در مقابل داعـش را بـر       

فرماندهي و نيروهاي زمـيـنـي و        .  عهده دارد
هوايي جمهوري اسالمي وارد عـراق شـده و       
جت هاي جنگي ايـران مـواضـع داعـش را           

 2صفحه ...   . بمباران مي كنند

 بحران عراق و موقعيت جمهوري اسالمي 
 

پيامدهاي اين بحران  بر جامـعـه   .  جنگ داخلي هر روز بيشتر از روز قبل زبانه مي كشد.  اوضاع عراق كماكان وخيم است:  هفتگي ميپرسد
 ايران چيست و چه تغييري در موقعيت جمهوري اسالمي ايجاد كرده است؟ 

 ٢٤ 

 جنبش زنان به 
 تحركي راديكال 

 نياز دارد
 
 4صفحه مونا شاد   

س ت و ن   س ر           

در تكاپوي جذب 
 آهوان سرمايه

 
 مصطفي اسدپور

سرمايه و سرمايه گذار همانـنـد آهـوانـي       ” 
هستند كه بدنـبـال فضـاي امـن و آرام             
ميگردند و كوچكترين نا امنـي، آنـهـا را        

 .“فراري ميدهد
اين از اظهارات رئيس مركز تجـارت بـيـن      
الملل جمهوري اسالمي در همايش مركـز  
جامع صادراتي ايران در تاريـخ هـجـدهـم       

اقتصـاد  ” تيرماه و از جمله مندرج در سايت 
در همين نشـسـت لـيـسـت        . است“  ايران

باالبلندي مطـالـبـات بـقـول خـودشـان            
تسليم رئيس جمهور روحـانـي   “  دلسوزانه” 

 3صفحه . ...        گشت



ت   ٢٤حک  

 
به اين مي گويند استاندارد حق قـلـدري در     

نامقدس، محـصـول بـه      “  حق” و اين !  منطقه
“ بـهـار عـرب     ” شكست كشاندن انـقـالبـات   

توسط دول غربي و در راس آن آمريكا و بعـد  
از عقب نشيني و افتضاح اش در سوريه، بـه    

كه سالهـا در جـيـب        “  حقي” همه عطا شده؛ 
اختصاصي دولت اسرائيل بود امروز به گردن 
ايران و تركيه و عربستان و قطـر نـيـز آويـزان         

بيخود نيست كه زير دماغ عمو سـام،    .  است
هـم شـمـول چـنـيـن           “  بارزاني” و “  داعش” 
آنچه .  مي شوند و بعضا خواستار آنند“  حقي” 

امروز روي دست آمريكا مانده چيزي نيسـت  
 . جز مشتي گانگستر و باند سياه در خاورميانه

حقيقت اينست كه از يكسو، طي يكصدسـال  
گذشته، استراتژي آمريكا و غـرب در طـي           
ماجراجويي هايشان در خاورميانه هـيـچـگـاه     

. اينچنين دچار سكته سياسـي نشـده اسـت       
فروپاشي اي كه نه قابليت آرايش دوباره دارد   

از سوي ديگر، پـنـاهـگـاه     .  و نه بزك مي شود
هم از چنـگ    “ سرد نگج” ايدئولوژيك دوران 

شان خارج شده و قادر نيستند در قـفـاي آن       
شـان را بـه ارزش               پناه گيرند،   و شكست

 ! بگذارند و به افكار عمومي حقنه كند
دقيقا در همين راستا، فـروپـاشـي اسـطـوره          

اسرائيل اين پادوي آمريـكـا   “  حقوقي” برتري 
در منطقه و اعاده حيثيت از آن در مقابل دول   
ارتجاعي چون ايران و تركيه و عـربسـتـان در      
اوضاع بحراني خاورميانه، عامل اصلـي ايـن     

الـطـاف ويـژه ايـاالت         .  قلدري نظامي است
متحده و بخش هايي از دول غربي، هر چـنـد   

شود، اما ديـگـر      هنوز شامل حال اسرائيل مي
تواند در معادالت سياسـي و نـظـامـي          نمي

 . منطقه سخن آخر را بزند
تا جايي كه به سران جمهوري اسالمي بر مـي  
گردد و اشك تمساحي كه بر بستر اين فاجعـه  
مي ريزند، بحث نه بر سر كشتار مـردم بـي       
دفاع غزه بلكه منفعت و بهره برداري از ايـن    
بحران  و نيرو گرفتن از نفرت عمـيـق مـردم      
عليه جنگ افـروزي اسـرائـيـل و تـقـويـت              

تا وقتي كه .  موقعيت جمهوري اسالمي است
رهبران طبقه كارگر و كمونيست ها مـردم را      
در دفاع از خود و پايان دادن بـه مصـيـبـت         
تاريخي موجود در خـاورمـيـانـه بسـيـج و             
سازماندهي نكنند، تا وقتي كه راهـي بـراي       
خروج از اين دور استيصال در مقابل جامـعـه   
قرار ندهند، ارتجاع مذهبي و قومي تنها نقطه 

 .اميد مردم وانمود خواهد شد
.  با وصف همه اينها، اينجا اسـرائـيـل اسـت        

لزومي به پنهان كردن پتانسيـل نـهـفـتـه در          
. با ورق رو ميتوان بازي كـرد   .  جنايت نيست

“ رعـايـت  ” كار اينان آنقدر باال گرفته كه ديگر 
ظاهر و باطني عـيـن     :  ظواهر را هم نمي كنند

خودشان مـيـگـويـنـد كـه         !  جهانبيني داعش
مقابله با دكه حـمـاس بـهـانـه اسـت، زور             

مان است و كودكان و مـردم    “ حق” ميگوئيم؛ 
هنـوز  .  را مي كشيم و به كسي هم ربطي ندارد
“ حـق ” بايد دكان خبرنگاران و خبرتراشان از   

از اينجا ميتوان بـه  .  قتل عام مردم غزه پر باشد
اينجا ظـاهـرا   .  ساير قدرتهاي منطقه اخطار داد

هنوز ميشود با پسمـانـده هـاي اسـتـراتـژي           
كدخداي خودگمارده سابق جهـان، خـودي     

منطقه جنون عريان اسـت؛ حـوزه       . نشان داد
در پـرونـده     !  “ حـق ” جنگ و جنايت مدعيان 

دولت اسرائيل از اين دسته جنايات تحت نام 
چيـزي بـه آن       .  كم نيست“  حق ملت يهود” 

خالئي جهت پر شدن  باقـي  .  اضافه نميشود
 . نمانده است

مذهبي اسرائيل نشان داد كـه    -دولت قومي 
تا زماني كه هويت خود را بر اساس نفي بـي    
پرده حق مردم فلسطين براي برخورداري از   
دولت مستقل تعريف ميكـنـد، نشـانـي از         
فروكش موج آدمكشي و برقراري صـلـح و       

آيا دورنـمـائـي    .  امنيت وجود نخواهد داشت
براي خروج از اين كابـوس نـژاد پـرسـتـي          
دولتي و سياست بولدوزر و اشغال نظامـي و    
قتل و آدمربائي و بي ثباتي و ناامني در منطقه 

 خاورميانه متصور است؟ 
دولت اسرائيل و توحشي كه تا االن ببار آورده 

تا هم اكـنـون هـزاران      .  بايد فورا متوقف شود
غـزه بـه     .  بيگناه قربانى اين حمله شـده انـد    

. تمامى با بمب و بولدوزركوبيده شده اسـت 
رسند و يـا   مردم از كوچك و بزرگ به قتل مى

از نبود آب و برق و دارو و بـهـداشـت جـان       
عقب گرد سياسى، فـرهـنـگـى و       .   دهند مى

اى كه  اين تجاوز نظامي به كل جهـان   اخالقى
شووينيـسـم   :  تحميل مى كند، ترسناك است

پرسـتـى، تـعـصـب         ملى، نژادپرستى، ميهن
مذهبى، تروريسم و ژورناليسم نوكر؛ ايـنـهـا      

اى از نيروهاى سياهى هستنـد كـه      تنها گوشه
 . اند هم اكنون با اين جنگ افسار گسيخته

اگر آينده اي بخواهد وجود داشـتـه بـاشـد،         
پيدايش يك خط مشي فعال، آزاديخواهانه و   
پيشرو در جلوي صف بشريت در سـراسـر       
جهان است و اين امر كمونيـسـت هـاسـت؛        
مقاومت در برابر توحوش اعـمـال شـده در        
فلسطين و خاورميانه فقط مـيـتـوانـد حـول          
پاسخهاى اثباتى براى معضالت سيـاسـى و     
اقتصادى گرهى عصر ما و حول يك مـوضـع   
فعال نه براى حفظ وضع موجود، بلكه بـراى  

 .تغيير وضع موجود، سازمان يابد
جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطـيـن، جـنـگ       

مسوليت اين جنگ تماما .  عليه بشريت است
سران دولت اسرائيـل  .  بر عهده اسرائيل است

بايد بعنوان جنايتكاران جنـگـي مـحـاكـمـه         
ارتش اسرائيل بايد فورا از غزه و سايـر  .  شوند

مناطق اشغالي فلسطين خارج شود و دولـت  
فلسطين با حقوق و اختيارات دولتي برابر بـا  

روزي از ايـن      .  دولت اسرائيل تشكيل گردد
روزها كه سران دولت اسرائيل و حاميان ريز و 

درشت آن در پيشگاه مردم آزادشده فلسطيـن  
به محاكمه كشيده شوند دير نيست؛ آن روز     
تمام جهان، بر آنچه اينان با مردم اين منـطـقـه    

 . كردند، خواهد گريست

 ...سر ستون  

٢ 

 
موفقيت ايران در سوريه در حمايت از بشـار    
در مقابل مخالفينش و گرفتن مجوز دخالت 
نظامي تمام عـيـار در عـراق از امـريـكـا،                 
جمهوري اسالمي را در رابطه با مردم ايـران    

. در موقعيـت جـديـدي قـرار داده اسـت             
موقعيتي كه با استفاده از آن فضاي سـيـاسـي    
در داخل ايران را ناامـن تـر و خـفـقـان را              

در عرف جمـهـوري   .  گسترده تر خواهد كرد
اسالمي و بنا به تعريف رهبـرانـش، جـنـگ       

دولتي .  هميشه مايه خير و بركت بوده  است
كه وعده ها ي گشايش اقتصادي و سيـاسـي   
اش پوچ از آب در آمده و وضعيت سياسي و 
اقتصادي جامعه بدتر از پيش شـده اسـت،       
اكنون به بهانه جنگ در عراق، مي تواند هـر    

تـا ديـروز هـر        .   صداي مخالفي را خفه كند
مخالفتي از جانب فعالين كارگري و مردمـي  
به امريكا منتسب مي شد، امروز مي تواند به 

 . طرفداري از داعش مربوط  گردد
و باالخره،  جمهوري اسالمي به بهانه مقابله 
با سني ها، دارو دسته هاي قمه كـش بـانـد        
سياهي شيعه را بسيج مي كند و سازمان مـي  

اين اتفاق بر زمينه وجـود جـمـهـوري       .  دهد
اسالمي بعنوان رژيمي شيعي، تخـاصـم بـا      
اقليت هاي قومي و مذهبي ديگـر ازجـملـه      

به جرات مي تـوان    .  سني ها را دامن مي زند
گفت كه از هم اكنون نطفه جنگ شـيـعـه و        

مردم كردستان .  سني در ايران بسته مي شود
ايران يادشان نرفته است كه پس از ترور بـن    
الدن توسط امريكا، رهبران سلـفـي هـزاران      
نفر از مردم ناآگاه و عقبمانده سـنـي را بـه          

. احترام به بن الدن به نماز دعـوت كـردنـد     
سلفي هاي كـردسـتـان ايـران هـم اكـنـون              
دستجات مسلح باندسياهي شان را حـي و      

از طرف ديگر تحوالت كنونـي  . حاضر دارند
در عراق در ميان احزاب و جريانات مختلف 
پوزيسيون و اپوزيسيون در ايران صف بنديي 

 .را بوجود آورده است
از يك طرف، جريانات ناسيوناليست و قـوم  
پرست كرد و كمونيسـم بـورژوايـي ايـران،         
همگي پشت بارزاني صف بسته و مـدعـي     
استفاده از فرصت و حفظ امنيت كـردسـتـان    
عراق با جدا كردن حساب آن از اوضاع عراق 

اين احزاب و جريانات، همزمان بـا  .  شده اند
ناتانياهو و اردوغان و بارزاني، مدال ناجي و   

اين .  قهرمان ملي كردستان را بر سينه زده اند
ها همسو با دولتهاي مـرتـجـع مـنـطـقـه و            
ناسيوناليستهاي كرد، تجزيه عراق به سني و   

شيعه و كرد را پذيرفته و چشم خـود را بـر         
سناريوي ابدي شدن جنگ قومي و مذهـبـي   
در عراق مي بندند و خود را به نفهمـي مـي     

 . زنند
مـذهـبـي      –از سوي ديگر جريانات مـلـي     

درون و بيرون رژيم در مورد حفظ تمامـيـت   
هـمـه ايـن       .  ارضي ايران هشدار مي دهـنـد    

شواهد، هشداري به طبقه كـارگـر و مـردم          
زحمتكش ايران است كه  با چشمان باز ايـن  

 . تحوالت را نگاه كنند
اهداف جمهوري اسالمي در منطقه از آغـاز      
تاكنون در سازماندهي و حمايت از جريانات 
اسالمي چون حزب اهللا لـبـنـان، حـمـاس،        
دولت شيعي مالكي در بغداد و  رژيم بشـار    
اسد در سـوريـه بـراي كـارگـران و مـردم               

نـتـيـجـه ايـن        .  زحمتكش ايران آشنا اسـت   
تمهيدات جمهوري اسالمي، صرف بودجـه  
كالن و زدن از دستمزد كار و بيمه بيكاري و   

همـچـنـيـن      .  سفره  زحمتكشان جامعه است
شعله ور نگه داشتن آتش جنگ و خصومـت  
قومي و مذهبي، در منطقه براي جـمـهـوري    
اسالمي در شرايط كنوني نه بـراي صـدور       
اسالم  كه دوره اش سر آمده، بلكه حـربـه و     
بهانه اي عالوه بر تعرض به سطح معيـشـت   
طبقه كارگر، براي ايجاد فضـاي ارعـاب و         
سركوب مبارزه طبقاتي و ازاديهاي سيـاسـي    

 . كارگران و مردم ايران است
نهايتا، جمهـوري اسـالمـي در تـحـوالت            
خونين عراق، نقش يك جـريـان قـومـي و         
مذهبي و عنصر سناريوي سياه را بـازي مـي     
كند كه كاري جز تحريك و بسيج شـيـعـيـان     
عراق و ايران به بهانه دفاع از اماكن مـذهـبـي    
كربال و نجف و دفاع از يك فرقه عليه فـرقـه   

روند اوضاع نشـان مـي       .  ديگر نخواهد بود
دهد كه سركوب بعثي ها و داعش و حـفـظ     
يكپارچگي عراق و حفظ دولت مالكي براي 
جمهوري اسـالمـي و ديـگـرحـامـيـان آن              

 .  غيرممكن شده است
در نتيجه جمهوري اسالمـي در تـحـوالت        
كنوني عراق نه نقش ناجي عراق را دارد و نه 

عراق متحد تحت حاكـمـيـت    .  برنده چيزي
شيعي مالكي، بهترين گزينه بـراي    -مذهبي
اين موقعيت اكنون از دست رفـتـه   .  ايران بود

 . است
در تقسيم عراق به مناطق و دولت هاي سني 
و شيعه و كرد، سـهـم ايـران  در دخـالـت              
سياسي و بازار اقتصادي عراق كمتر و كمتـر  

 .مي شود

 ...هفتگي مي پرسد 



ت   ٢٤حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
طرح بكارگيري فارغ التحصيالن دانشگاهـي  
در صنايع در دوره سـربـازي از جـملـه ايـن            

رفع ” هدف سمينار .  مطالبات را تشكيل ميداد
بوده و  لب كالم آقاي “  موانع توسعه اقتصادي

رئيس در اين سمينار و هفتاد و هفت سمينـار  
قبلي مركز تجارت با تاكيدات و توضيـحـات   

فضاي آرام سياسي و :  ايشان ابدا دشوار نيست
 !    امنيت اقتصادي

دروازه .  ايران در تب رشد اقتصادي ميـسـوزد  
ها بر روي سرمايه باز است و تمـام دسـتـگـاه       
حكومتي براي تامين شرايط مطلوب سرمايـه  

. هاي خارجي خود را به در و ديوار مـيـزنـنـد    
امنيت و آرامش عبارات كـلـيـدي ورود بـه           
شكوفايي و ثروت و عزت و جالل مملـكـت   

تصورش را بكنيد چگونه از زمـيـن و     .   است
آسمان، مثل مور و ملخ انواع متـخـصـص و      
كاردان اقتصادي، از مطـبـوعـات و حـوزه و           
دانشگاه و همه جا و با تن ها ادبيات رنگارنگ 
اقتصادي  بجان ملت افتاده اند كه راهي بجـز  

در .  امنيت و آرامش براي سرمايه وجود ندارد
ايران امروز ديگر اينكه  چـگـونـه و بـا چـه              
تعجيلي قوانين و مقدسات اسالمي در مقابل 
شرط و شروط سرمايه سـر از زبـالـه دانـي             
درمياورند؛ اينكه جـنـاحـهـاي مـتـخـاصـم             
حكومت با استدالالت و از زبان آدام اسميت 

است  كه بر عليه ديگري و براي نجات  گاري 
در گل نشسته قبله عالم يقه ميدراننـد؛ مـايـه      

مسـالـه   .  تعجب يا سرگرمي كسـي نـيـسـت      
محوري و گره گاه سياسي آن جامـعـه نـه در        
قطب سرمايه بلكه در قطب طبقـه كـارگـر و        
مردم زحمتكش و حالت انتظار مسلط بر آن،   

 . قرار دارد
 

فضاي آرام سياسي و امنيت اقتصادي، آرامش  
و امنيتي كه امروز از توصيفات گل و بلبلي آن 
هر چه بيشتر باب ميشـود، مـوضـوع انـواع         
سمپوزيوم و ديالوگهاي متخصصيـن يـال و       
كوپال دار قرار ميگيرد، بـر يـك واقـعـيـت            
زمخت و نخراشيده استوار است كه عـامـدانـه    

دوره درخشش اقتصـاددانـان   .  دور زده ميشود
. بر سه دهه سركوب وحشيانه اسـتـوار اسـت     

سن هايي كه براي حضرات خالي ميشـود تـا     
همين چند وقت پيش در اشـغـال بـرادران          
پاسدار و شوراي اسالمـي و بـا تـخـصـص            
شناسايي و شكنجه، و در مـيـان نـعـره هـاي          

امروز در سالنـهـاي   .   تكبير و ترور قرار داشت
مجلل و آراسته به گل، در البالي سر تـكـان     
دادن آرام و متين سخنرانان موضوعات بحـث  
. متفاوتند، فريبنده اند، قابل توجه بنظر ميايند

رشد اقتصادي، كنترل بحران، كنتـرل تـورم،     
اشتغال، تغيير موازنه مبادالت بـنـفـع صـاد         

رات، افزايش قدرت خريد شهروندان و امثال 
آن بمراتب از خزعبالت ديني انساني تر و بـه  

امـا در    .  زندگي شهروندان نزديك تـر اسـت    
هيچ كجاي اين ضيافت باصطالح زميـنـي و     
مادي و واقعگرايانه اثري از حقيقت زنـدگـي   
دهها ميليون كارگر و مردم زحمتكـش ديـده     

قرار است كه سرمايه و سرمايه دار ي .  نميشود
نجات بخش از آب دربيـايـد، امـا كسـي از           
فجايع تاكنوني حاصل كاركرد سرمايه سـخـن   

 . نميراند
بيالن تاكنوني سرمايه در ايران خط ميخورد و 
رو به آينده همه كاخ دانش نـجـات بـخـش         
جملگي حضرات بر روي يك محور اسـتـوار   

پيش شرط !  كارگر ساكت و كارگر ارزان:  است
همه وعده ها و بهشت موعود اين حضـرات،    
همه پيشرفتها و جبل و چبروت مورد ادعـاي    
اين جماعت و منت گذاشتن سرمايه اينها در   
سودي است كه بايد از كـار كـارگـر  بـراي             

فضـيـلـت و      .  سرمايه تضمين شـده بـاشـد       
درافزوده اين اقتصاد دانان چيزي بـيـشـتـر از        
تاكيد بر دردانگي آهو منشانه  سرمايـه از آب      

هنر اين جماعت در اين استكـه از    !  در نميايد
پيش ذهن و توقعات كارگر را براي دوره اي از 

هـنـر ايـن      .   فشار كار و استثمار آماده كـنـنـد     
جماعت در اينستكه  از پيش هر گونـه تـوقـع      
كارگري را بايكوت كند و جامـعـه را عـلـيـه          

تصفيـه  .  اعتصاب و اعتراض آتي بسيج نمايد
حساب با ادعاهاي اقتصاد دانانه اين جماعـت  

با اولين مـوج اعـتـراض        .  امري ثانوي است
كارگري تئوري نيـم جـويـده قـرضـي ايـن             
جماعت پنچر خواهد شد، همانطور كه مـوج    
ضد كمونيستي جهاني بـا مـوج بـازگشـت         

اما توجه به اظهار وجود .  ماركس از اعتبار افتاد
اين جماعت از طرف طبقه كارگر از آن جهـت  
ضروري است كه بجاي فضاي انتظار امـروز،    
صفوف خود را براي كشمكشهاي آتي آمـاده    

 .  سازد
 

طنز و نكته خنده اور اينستكـه رسـانـه هـا و           
تريبونها و كريدورهاي فكري اقتـصـاد ايـران      
مملو از فضل فروشي  همين اقتصاد دانـانـي     
است مدعي اند طبقه كارگر اهميت خود را از 
دست داده است، ساختار طبقاتـي در ايـران       
بنفع خرده بورژوازي عوض شده است، طبقه 
كارگر در انقالب نقشي ايفا نـكـرده اسـت،        
طبقه كارگر در ايران از بضاعت فكري و سنت 

آيا ميـشـود انـتـظـار        ...  تشكل بيبهره است و 
داشت براي يك قلم كار مفيد هم كه شـده بـا     
اين استدالالت بروند مقامات حكومـتـي را     
قانع كنند كه شاهرخ زماني مـنـشـا خـطـري        
نيست، دست از سر مراسم بيست نـفـره اول     
 بردارند و كارگران را بحال خود بگذارند؟      

 ...در تكاپوي  

 
بورژوازي، خود شكي در اين ندارد كـه ايـن       
نظام پوسيده را تنها با تهديد و سركـوب مـي     

شكي نبود كه مقابله با .  توان سرپا نگاه داشت
هرگونه خواست آزادي در ايران، راه ديـگـري   

نه نـفـهـمـي شـان، نـه             .  جز سركوب ندارد
اسالمي بودنشان، نه موافقت يا مخالفت شان 
با  ولي فقيه، نه عمامه داشتن و نداشتـن، نـه     
اخذ مدرك دكترا از سپاه پـاسـداران و يـا از          
دانشگاه هاي اروپـايـي، نـه سـيـاه و سـبـز                
پوشيدنشان، نه به موسيقي گوش دادنشـان،    

... توييتر داشتن و سايت داشتن شان، و نـه      
هيچكدام چه امروز و چـه ديـروز، مـعـيـار              

 . آزاديخواهي اينها نبوده و نيست
 

نكته اصلي همان ماهيت سـرمـايـه داري در        
ايران است كه براي كار ارزان و تـولـيـد فـوق       
سود، به حكومتي نيازمند است كه اعدام هاي 
صد هزار نفره را براه اندازد،  لشكر كشـي بـه     
كردستان را از سر گيرد، جنگ را سازمان دهد،  
كودكان را در ميادين مين گـزاري شـده رهـا        
سازد، دانشگاه ها را به پادگان تبديل كند، هـر  

اعتراض كارگري براي پايه تـريـن خـواسـت       
هاي انساني را به گلوله ببندد، آپارتايد جنسي 

 ... .  را نهادينه كند و
 

“ آزادي احزاب” و “   گشايش سياسي” گفتمان 
اسم رمز مورد قبول جناح هاي سـرمـايـه در        
ايران، جهت حقنه كردن همين اهـداف و در      
انتظار نگه داشتن طبقه اي است كه جانش بـه  

كل گشايش سياسي به .   لب اش رسيده است
اين اعتبار، گشايش سياست سرمايـه جـهـت      

همـيـن و     .  سركوب و خفه كردن كارگر است
 ! بس

مسلم است كه بورژوازي در ايران قادر نيست 
كه حتي ذره اي بـه فـعـالـيـت آزاد احـزاب             
مختلف سرمايه گردن نهد و همزمان از طرف 
ديگر، بي وقفه به سركوب عريان و همه جانبه 
تشكل و تحزب در صفوف طبقه كارگر ادامـه  

اين را حتي شاه هم در بحبـوحـه دوران     .  دهد
رونق اش با گوشت و پوست خود درك كرده 

يـا عضـو     :  بي خود نبود كه اعـالم كـرد    . بود
حزب رستاخيز شويد و يـا از ايـران بـيـرون           

 ! رويد

تقصير ما نيست كه ساده لوحي ليبـرال هـاي     
وطني، و كودني كل ليبراليسم ايـران نـمـي        
تواند همين داده ساده سرمـايـه در ايـران را          

گشـايـش   ” بفهمد و هر بار بـا ديـدن مـهـر           
بـر درب هـر خـمـره اي، آب از                 “ سياسي

دهانشان سرازير مي شود و چهارچـنـگـولـي     
و .  براه مي افتـنـد  “  آزادي  خود” بسوي مدينه 

تازه بعد از ماجرا مي فـهـمـنـد كـه تـامـيـن               
سودآوري اليه هاي سرمايه در ايران از مجراي 
همين سرمايه بزرگ و با توسل بـه سـركـوب      

بيخود نيست كه هر بـار    .  عريان ممكن است
مغلوب و مصلوب، غرغركنان به كـنـج النـه      

 . هاي خود مي خزند
 

درصورتيكه نزد كارگـر كـمـونـيـسـتـي كـه             
تصويرش از آزادي، رهايي از قيد سـرمـايـه و      
لغو كارمزدي است،  كارگر آگاهـي كـه مـي        
داند امر تشكل و تحزب اش نيازي به اجـازه    
سرمايه دار و دولت اش ندارد، از همان آغـاز،  
پوچي و شيادي مقوله آزادي زير لواي طـرح    

كه مصوب مجلس اسـالمـي   “  آزادي احزاب” 
 . است از قبل برايش مفروض است

، بيانگـر  “ آزادي احزاب” تصويب طرح جديد 
خواست ملغي كردن امكانات قانوني تشكـل  

طـرحـي اسـت بـراي         .  كارگر در ايران است
حذف همان نيم بندهايي كه انقالب در ايران 
به دولت سرمايه در سال هاي اوليه حكومـت  
جمهوري اسالمي  تحميل كـرده بـود و در         
عين حال، اين طرحي است كه امكان دخالت 
جناح هاي گوناگون سرمايه در حـاكـمـيـت       

 . سياسي را تا اندازه اي قانوني تعريف كند
 

اين طرح، پاسخ حكومت اعتـدال اسـت بـه        
پاسخي كه بخصوص بدليل اينـكـه   !  كارگران

در اين دوره اخير كه گسـتـرش اعـتـراضـات        
كارگري در عرصه هاي گوناگون تنها كـانـون     
اعتراضات بوده است، از اهميت بـيـشـتـري       

 . براي سرمايه در ايران برخوردار است
در واقع، مقابله اي است با هرگونه تشكل و يا 
حتي امكان تشكل رسمي و قانوني در محيط 

بخـش  ( نفر  300هاي توليدي كمتر ازحداقل 
وسيعي از مـراكـز تـولـيـدي بـنـگـاه هـاي                

، و يا  پروژه هايي كـه كـارگـران        ) خصوصي
 . فصلي در آن حضور دارند

 ...آزادي احزاب 



نظام سرمايه داري براي استحكام بخشيدن بـه   
نفوذ و قدرت اش هر روز ترفند جديدي  در   

 . آستين دارد
زماني درباره جزئي ترين مسايل خصـوصـي     
در زندگي زنان لجن پراكني مي كند و  فـتـوا     
ميدهد؛ گاهي با ژستي متمدانه و دمكـراسـي   
خواهانه و براي رفع نياز،  زن را بـه مـيـدان            
جنگ مي برد، وارد بازار كار مي كـنـد و بـه         
حضور و شركت در انـتـخـابـات ريـاسـت             

سرمـايـه داري و       .  جمهوري تشويق مي كند
مذهب بعنوان يكي از اساسي ترين ابزار ايـن    

. نظام، هميشه و در كنار هم قرار داشـتـه انـد       
رژيم اسالمي ايران بنا به خصـلـت سـرمـايـه        
دارانه و مذهبي اش،  زمانـي كـه مـنـفـعـت           
سرمايه ايجاب كند به اصطالح انعطاف نشـان  
مي دهد و حتي ريسك مي كند؛ بنحوي كـه    
سخت گيري در مورد حجاب را تخفيف مـي  

بـي  ” يا   “   بدحجاب” دهد و از زنان و دختران 
براي تبليغات و در خدمت “  حجاب و عفاف

كسب راي جهت بـازتـولـيـد قـدرت خـود           
در انتخابات هاي ريـاسـت     !  استفاده مي كند

جمهوري بارها شاهد بوديم كه در خيابان هـا    
دختران بي حجاب دوشـادوش پسـران تـا          

. صبح مي رقصيدند و كسي دخالت نميكـرد 
چرا كه فرداي آن روزها منفعت صندوق هـاي  
راي و دمكراسي اسالمـي بـر شـريـعـت و            

 !قدوسيت حجاب و عفاف مي چربيد
طالبان و داعش، به زنان حكم جهاد النكاح و   
وعده بهشت را مي دهند تا زنان مستـاصـل و     

مسخ شده در جامعه اي كه در آن سياه تـريـن     
نيروهاي تاريخ بشر رشد و نمو يافته انـد، بـا     
زور شرع و اسلحـه بـه خـدمـت جـنـسـي              
جهادگرايان اسالمي در آيند و حـتـي بـراي        

هـر روز در      .  اينكار جايزه هم تعيين مي شود
گوشه و كنار اين جهنمـي كـه بـراي انسـان           
ساخته و پرداخته اند مردان و زناني را ميبينيم 
كه  به جرم  رعايت نكردن حجاب و يا قوانين 
شريعت اسالمي شالق خورده اند، مجـازات  
و مثله شده اند و بعـضـا تـل اجسـادي كـه            

در دوره   !   سرشان را از تنشان جدا كـرده انـد    
جنگ ايران و عراق هم زنان زيادي، به بـهـانـه    
كمك به  جبهه هاي جنگ و نبرد مسـلـمـيـن     
عليه كفار و تقدس خاك پاك وطـن، تـوسـط      
جمهوري اسالمي به كشتن داده  شدند و  يـا    

 .مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند
استفاده از كار توليدي زنان در خانـه هـا، در       
دوره حاضر، به شدت در حال گسترش است 
و كارفرمايان براي پرداخـت دسـتـمـزدهـاي        
پاييني، كه مردان حـاضـر بـه پـذيـرش آن              
نيستند، از كار زنان در كارگاه هاي كوچك يـا    

بـه مـنـظـور       .  در كار خانگي استفاده مي كنند
اجتناب از ايجاد مهد كودك در كارخانه هـا و    
كارگاه ها و پرداخت دستمزد زنان كارگـر در    
دوران حاملگي، صاحبان سرمايه آشكارا مـي    

استخدام زنان دردسـر دارد و بـه         :  گويند كه
بعالوه بـرخـه از صـاحـبـيـن           .  صرفه نيست

كارخانه ها با اتكا به آپارتايد جنسي موجود در  
قانون دولت و فرهنگ حاكم بر جامعه، مانع از 

ماهيت نظام كثـيـف   .  استخدام زنان مي شوند
سرمايه داري با مذاهب و كليساها و مساجد و 

زمانـي  . كشيش و ايت اهللا هايشان همين است
مادر مقدس است و بهشت زيرپاي مـادران و    
زماني در خدمت جنگ و سربازان امام زمـان    

زماني به كار زنان احتياج دارند و مـدتـي   .  اند
بعد وظيفه مقدس حفظ خانواده را بـرعـهـده    
شان نهاده و صندلي اقتصاد و استقالل  را  از    
زير پايشان مي كشند  و آن ها را روانه خانه مي 

زنان اكنون در ايران از نظر سرمـايـه و     .  سازند
سود و بكمك اسالم ناب محمدي بايد  بـه      
ماشين توليد كننده جمعيت تبديل و مجـبـور   
شوند صبح تا شب به وظايف مادرانه و خانـه  
داريشان برسند و وقيحانه مي گويـنـد بـراي      

 !رفاه و ارتقاء جايگاه زن اينكار را مي كنند
روزي كه روحـانـي وعـده مـنـشـورحـقـوق             

ساله مجردي  26شهروندي را داد و اولين زن 
در زاهدان به سمت شهرداري انتصاب شـد،    
ليبرال ها ، اصالح طلبان، جنبش سبزي هـا،    

... زنان فمينيست يك ميليون امضائي هـا و     
اجراي قول هاي انتخاباتي روحاني و بـهـبـود    
وضعيت شرايط جامعه و مـردم را بشـارت           

. دادند و در اين باره قلم فرسايي هـا كـردنـد     
امروز اما اين طيف، در مقابل تعرض آشـكـار   
به معيشت و زندگي زنان كارگر و تبعيـض و    
محروميت از پست هاي مختلـف شـغـلـي،       

وقتي شرايط كنونـي  .   سكوت اختياركرده اند
را با جنبش راديكال و چپ زنان در سالـهـاي   
اخير مقايسه مي كنيم، متوجه در جا زدن ايـن  

بخاطر بـيـاوريـم كـه ايـن          .  جنبش مي شويم
جنبش مبارزات معيني را در مقابل تـعـرض     
جمهوري اسالمي سازمان داده و قد علم مـي  

سازماندهي گسترده اعتراضات عـلـيـه    .    كرد
قانون اساسي ضد زن در جـلـوي دانشـگـاه         
تهران تا  تجمع ميدان هفت تير، تجمعات در   
جلوي قوه قضائيه بهارستان عليه اعدام كبـري  
رحمانپور تا جلوي دفتر سـازمـان مـلـل در           

مارس هاي مكرر   8خيابان معلم، سازماندهي 
و غيره تنها گوشه هايي از اين جنبش پيشرو و   

 . راديكال بود
كه اين عرصه رها شده  شاهديمامروز متاسفانه 

اگرچه مبارزات دايـمـي     .  و بي صاحب است
زنان و جوانان عليه رژيم اسالمي، بخصـوص  
عليه حجاب اجباري بـه نـام  آزادي هـاي              

تودهني بـه  ...  يواشكي، لغو عملي حجاب و 
رژيم  است اما جنبش ما نيازمند فراتر رفتن از 

نبايد بدون راديكاليسم و   .  اين موقعيت است
سازمان و در اين حد و  مقطع از خواسته هـاي  
خود ماند و پيشروي چشمگير و ادامه كـاري    

تعرض و دست درازي به معيـشـت   .  نداشت
طبقه كارگر، تـداوم تـبـعـيـض، تـفـكـيـك              
جنسيتي، تصويب قوانين گسترده ضـد زن،      
در ماهيت و سياست و برنامه هاي جمهـوري  

اين رژيم بدون اين .  اسالمي عجين شده است
سياست ها نميتواند به حيات خود به مـثـابـه    

جـمـهـوري    .  جمهوري اسالمي ادامـه دهـد      
اسالمي يك غده  سرطاني در جـامـعـه ايـران       
است كه جز با ريشـه كـن كـردن اش، آب              
خوش از گلوي كارگران و مردم زحمـتـكـش    
تحت تبعيض و آپارتايد جنسي، پايين نـمـي   

تعرض هاي مكرر و هر روزه ايـن دوره      .  رود
جمهوري اسالمي به زنان، اخراج  و خـانـه         
نشين كردن زنان و عقب نشاندنشان از محيط 
هاي كار و عرصه هاي اجتماعـي، تـعـرضـي       

جـنـبـش زنـان بـا          !  است به كل طبقه كارگر 
پشتگيري طبقه كارگر، به سازماندهي مـجـدد   
و پيشرو تر خود  توسط زنان سوسيالـيـسـت،    

 .نياز دارد
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حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد
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 جنبش زنان به تحركي راديكال نياز دارد
 مونا شاد   

 
در عين حال، اين طرح قرار است كاتالـيـزور   
شرايطي باشد كه طي آن وزنـه تشـكـالت          
كارگران در محل را نسبت به مراكزي چـون  
نهادهاي سراسري رسمي و دولتي و حـتـي   

 . خانه كارگر تنزل دهند
آنچه كه كارگران بايستي در نظر داشته باشند 
اين است كه مستقل ازهر قانوني، سرمايه دار 
و صاحب وسايل توليد در محيط كار، هر بار 
كه با اعتراض متحد كارگران مواجه مي شود 
چاره اي جز اين ندارد كه از كارگران بخواهد 
نماينده خود را انتخاب كنند تا صاحب كـار  

جمهوري اسالمي .  كندبتواند با آنها مذاكره 
با تمام توانش قادر نيست جلوي اين دم و     
بازدم جامعه طبقاتي را سد كـنـد، ولـي در        
صدد است كه امكان ادامه كاري يـا شـكـل      

گرفتن قانوني و دراز مدت حضور متشكـل  
به همـيـن   .  كارگر در اين پروسه را بخشكاند

دليل، باز هم  يكي از راه هاي سد بنـدي در    
مقابل اين تعـرض بـورژوازي، تـحـمـيـل           

متكـي  .  خواست مجمع عمومي منظم است
كردن هر جمع و انجـمـن صـنـفـي و هـر             
تشكلي به مجمع عمومي منظم، راه مناسبي 

 . براي مقابله با اين طرح  است
فراتر از اين، تقابل و به شكسـت كشـانـدن      
چنين طرح هاي بورژوايي، نه از كانال دنبال 
كردن پروسه قانوني و توسل بـه نـهـادهـاي       
قانوني جمهوري اسالمي، و نه تمكيـن بـه     
سياست انتظار، بلكه كامال برعكس، با اتكـا  
به مجمع عمومي منظم  و رفتـن پـاي ايـن        

 . تشكل در محيط كار، ممكن مي شود
بي شك اين فرض است كـه پـيـش شـرط         

تضمين نيروي كار ارزان، مقابله دولـت بـا       
ايـن  .  هرگونه تشكل كارگري در ايران اسـت 

وظيفه كارگر آگاه و كمونيـسـت اسـت كـه         
اجازه ندهد افق بهبود شـرايـط زنـدگـي و         
معيشت توده كارگران را به بهبـود شـرايـط      
براي سرمايه گـزاري در ايـران و بـهـبـود               

 . گره زنند‘ كارآفرينان’
اعتراض كارگر متشكل، هميشه در ايران غير 
قانوني بوده و بايستي آنرا به سرمايه تحميـل  

تحميل قبول تشكل كارگري به سرمايه .  كرد
دار و دولت اما، تنها و تنها از طريق بـوجـود   
آوردن و تضمين حضور جمعي كارگران، و   
منظم بودن تجمع آنان در محيط كار، ممكن 

بهبود شرايط كـارگـران، بـدون        .  مي گردد
تشكل و حضور متحد شان، غير ممـكـن و     

 .دست نيافتني است


