کار ان ھان د وید!

︤ب ‾〔︧@*+ــ️ ‾︀ر_︣ی︧@,〔‾ -ــ️ )︠_ ر︨〔($

ح

hekmatist.com

ت

ت ی ۳۳۵

 ۲۶نوامﱪ  ۶ - ٢٠٢٠آذر ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

عقربهها به عقب برنمىگردند!
امان كفا
ب ــا اع ــﻼم ورود ج ــان ک ــری ب ــه کابین ــه بای ــدن ،و اظه ــارات تعــدادی از س ــناتورهای
آمری ــکا ،وهمچنی ــن اظهــارات روحان ــی در م ــورد »آس ــانی رابط ــه ای ـران و آمری ــکا«
از یکط ــرف و »غی ــر قاب ــل ات ــکا« خوان ــدن آمری ــکا توس ــط خامن ــه ای از ط ــرف دیگ ـر،
ب ــار دیگ ــر برج ــام و بازگش ــت ب ــه توافق ــات ای ــن معاهــده بــه ﴎتی ــﱰ ج رای ــد رس ــمی
ای ـران تبدی ــل ش ــد .روحان ــی ع ــﻼوه ب ــر ای ــن ،از بای ــدن خواس ــت ک ــه ن ــه تنها سیاس ــت
اتخ ــاذ ش ــده توس ــط ت رام ــپ را محک ــوم کن ــد ،بلک ــه خس ــارت ه ــای ناش ــی از خ ــروج
آمری ــکا از ای ــن ت واف ــق را ب ــه رس ــمیت ش ــناخته و هزین ــه آن ـرا نی ــز پرداخ ــت کن ــد.
همزم ــان ،ب ــا ولول ــه ای ک ــه در ب ــازار ب ـراه افت ــاد و تغیی ــر قیم ــت ری ــال ،ب ــار دیگ ــر
ﴎان حکومت ــی و پادوهایش ــان ب ــه تکاپ ــو افتادن ــد ک ــه :م ــردم در انتظ ــار باشــید،
کم ــی بیش ــﱰ ام ــروز و ف ــردا کنی ــد ک ــه چ ــون ظاه ـرا آتــش چ ـراغ برج ــام روش ــن اس ــت
و »گش ــایش اقتصــادی« در راه اس ــت!
همی ــن س ــطح از »اب ـراز نظ ــر« و ب ــاز ن ــگاه داش ـ »دریچ ــه امی ــد« کاف ــی ب ــود ت ــا روح
ت ــازه ای در جس ــم ب ــی ج ــان جن ــاح ه ــای جمه ــوری اســﻼمی دمی ــده ش ــود و یکب ــار
دیگ ـر ،ه ــر ک ــدام در »نق ــد« دیگ ــری ب ــه ص ــدا درآم ــده و اع ــﻼم کننــد ک ــه »ص ــف«
آنه ــا »متف ــاوت« اس ــت .گوی ــی ،بســته اله ــی دیگ ــری در دام ــن جمه ــوری اس ــﻼمی
افت ــاده اس ــت ت ــا ب ــاز ه ــم ب ــر طبــل »اخت ــﻼف« و »اص ــﻼح طل ــب و اص ــول گ ـرا«
بکوبن ــد و ب ــه یم ــن آن بت وان ــد جرقــه ای ب ــه ب ــازار کســاد »انتخابات ــی« آت ــی بزنن ــد!
هم ــه صحن ــه س ــازان حکومت ــی و »منتقدی ــن درون حکومت ــی« ب ــا ات ــکا بــه آماره ــای
خودش ــان ،ب ــه حرک ــت درآمدن ــد» .دعواهــای جنجال ــی« درون مجل ــس و ﴎان نظ ــام
ح ــول وضعی ــت وخی ــم اقتص ــادی م ــردم و »بــه داد م ــردم برس ــید« یکب ــاره ج ــای خ ــود
را ب ــه دســتور رس ــیدگی ب ــه »مذاک ــره« و »ﴍایــط مذاک ــره« ب ــدل ش ــد ،کیلومﱰه ــا
صف ــر ش ــد و هیاه ــوی »زم ــان برگش ــت ب ــه  ۵س ــال پی ــش« ف ـرا رس ــیده ب ــه راه افت ــاد!
بــر خــﻼف ،اپوزیســیون راســت کــه بنــد نــاف خــود را بــه ت رامــپ ،بــه تشــدید
تحری ــم ه ــا و حت ــی س ــوریه ای ک ــردن ای ـران بس ــته ب ــود و ناب ــودی جامع ــه را به ــای
قاب ــل قبولــی ب ـرای »نج ــات ای ـران« ،میدانــد و بــا پای ــان ع ــر و تیزه ــای ت رام ــپ و
ن ــاکام مانــدن »ش ــکایت ه ــای قانون ــی« او در »مه ــد دمک راس ــی« ،ه ــاج و واج شــد،
مــردم ای ـران هم ـراه ب ــا جنب ــش وس ــیعی از م ــردم دنی ــا ،شکس ــت ت رام ــپ را نش ــانی
از پای ــان یک ــدوره تهاج ــم راس ــت اف راط ــی دی ــده و آن ـرا جش ــن گرفتن ــد و همزم ــان
آن ـرا دال ب ــر پایــان یاف ـ دوره ب ــازی جمه ــوری اس ــﻼمی بــا ب ــرگ دش ــمنی ت رام ــپ
دانس ــتند.
مردمــی ک ــه مدته ــا ب ــود مه ــر باطل ــی ب ــر ادع ــای جمهــوری اس ــﻼمی و بهان ــه » امــی
مش ــکﻼت ام ــروز م ــردم ای ـران ناش ــی از سیاس ــت هــای ت رام ــپ اس ــت« زده و س ــوت
پایان ــی ش ــامورتی ب ــازی ه ــای ام ــروز جمهــوری اس ــﻼمی و ب ــازی ه ــای درون جناحــی
آن را ب ــا اع ﱰاض ــات وس ــیع خ ــود ،اع ــﻼم ک ــرده بودن ــد.
ش ــکی نیس ــت ک ــه دنی ــای ام ــروز ب ــا پن ــج س ــال پی ــش قابــل مقایس ــه نیس ــت .ن ــه
امری ــکا و رئی ــس جمه ــور آن ،ن ــه روحانــی »معت ــدل« آن دوره ،ن ــه ماک ــرون ت ــازه ب ــه
ریاس ــت جمه ــوری رس ــیده ،و ن ــه خاورمیان ــه پ ــس از اع ﱰاض ــات م ــردم ع ـراق و لبن ــان،
و  ...قاب ــل بازگشــت ب ــه پنــج س ــال قب ــل نیس ــت .برخ ــﻼف عﻼق ــه و اﴏار روحان ــی
عقرب ــه ســاعتها ب ــه عق ــب بر یگــردد!  ...صفح ــه۲
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عقربه ها به عقب...
مســتقل از اینکــه نــام مذاکــرات جدیــد چــه باشــد ،ــام مولفــه هــا و عوامــل ایــن
مذاکــره متفــاوت خواهــد بــود .اینکــه مذاکــرات جدیــد و معاهــدات جدیــد بــه
بهانــه ســﻼح هــای هســته ای اســت یــا تســلیحات موشــکی ایــران ،اینکــه هــر طــرف
چــه امتیازاتــی میدهنــد و چــه امتیازاتــی میگیرنــد ،اینکــه اروپــا امــروز تــا چــه حــد
دوبــاره خــود را بــا فشــارهای امریــکا تنظیــم میکنــد ،موانــع و عوامــل فشــار در
مذاکــرات امــروز همگــی مهــر وضعیــت امــروز ،از وضعیــت جمهــوری اســﻼمی و
موقعیــت داخلــی و منطقــه ای او تــا موقعیــت قطبهــای جهانــی ،رقابتهــا و و بلــوک
بنــدی هــای امــروز را برخــود خواهــد داشــت.
عــﻼوه بــر ایــن ،دنیــای امــروز ،دنیــای دســت بــه گریبــان پاندمــی کرونــا ،دنیــای
دیگــری اســت .مــردم ایــران نیــز ،همچــون دیگــر مــردم دنیــا ،دولــت هــا و عــدم
توانایــی و بــی لیاقتــی نظــام حاکــم و تناقصــات آن بــا زندگــی خــود را در همیــن
چنــد مــاه اخیــر بــا گوشــت و پوســت تجربــه کــرده انــد .از ایــن منظــر ،دیگــر
جنــگ هــا و تقابــل هــا و توافقــات و معاهــده هــای دیــروز جایــگاه گذشــته خــود
را ندارنــد .در دنیایــی کــه طبــق آمــار رســمی و روتــوش شــده ،حــدود یــک و نیــم
میلیــون نفــر قربانــی کرونــا شــده انــد ،در ایرانــی کــه زندگــی مــردم توســط کل

ایــن نظــام و جمهــوری اســﻼمی اش بــه ایــن روشــنی گــروگان گرفتــه شــده اســت،
ادعــای اینکــه برجــام ،حتــی در هـ ن شــکل گذشــته آن ،ایــران را »بهشــت بریــن«
مــی کنــد ،بیــش از حــد پــوچ اســت.
ســناریوی »آشــتی آمریکا-ایــران« و فــروش »بســته« رنــگ باختــه »گشــایش« و
فراخــوان »صــﱪ« و امیــد بــه رویــای »بهبــود اقتصــادی« بــرای مردمــی کــه فقــر و
فﻼکــت غیــر قابــل توصیــف را بــه خــود دیــده ،و در مقابــل طــی ایــن مــدت شــاهد
نــه کاهــش بلکــه افزایــش فســاد مزمــن و ﴎکــوب بــوده اســت ،راتــب بیهــوده و
پــوچ اســت .دیـ ه  ۹۶و آبا ــاه  ۹۸جــواب روشــن و قاطــع مــردم بــه ایــن هیاهــو
و وعــده هــای ﴎخرمــن جمهــوری اســﻼمی بــود .کاﻻی بنجــل برجــام و »بهبــود
اقتصــادی« را یتــوان دوبــاره بــه خــورد جامعــه ای داد کــه قبــﻼ آنــرا در زبالــه
دان انداختــه اســت.
بــرای میلیونهــا نفــری کــه زیــر فشــار فقــر و فﻼکــت و خفقــان دیگــر رمقــی بــرای
»صــﱪ« و تحمــل کــردن ندارنــد ،کـ کان رفـ جمهــوری اســﻼمی گام اول در ســطح
بهبــود زندگــی و رفــاه و آزادی اســت .از اعـ ق ایــن جامعــه لــه شــده زیــر فشــار
فقــر و کرونــا و ویــروس جمهــوری اســﻼمی ،فریــاد جنبشــی آزادیخواهانــه و
رادیــکال بــرای خﻼصــی از ایــن جهنــم را میتــوان شــنید!

اطﻼعیه وزارت كار..
مطابــق مصوبــه منتــﴩه از طــرف دولــت ،ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا و در راســتای دســتورات
خامنــه ای وعــده داده میشــود کــه :الــف :ماهانــه صــد هــزار تومــان بــه اعضــای یــازده میلیــون
خانــوار )شــامل ســی میلیــون نفــر( بصــورت بﻼعــوض پرداخــت شــود.
ب :بــه هــر خانــوار یــک میلیــون تومــان وام قــرض الحســنه تعلــق بگیــرد») .اطﻼعیــه وزارت
کار« ،ســایت خــﱪی ایلنــا ،ســوم آذر (١٣٩٩
در اوج وقاحــت و بیﴩمــی در ســند تﴫیــح شــده اســت کــه مشــمولین ایــن مصوبــه خانــواده
هــای فاقــد کار و در عیــن حــال محــروم از بیمــه بیــکاری هســتند .بــه ایــن ترتیــب هــر خانــواده
پنــج نفــره مــدت چهــار مــاه فرصــت دارد بــا دریافــت نیــم ملیــون تومــان )پنــج ﴐبــدر صــد
هــزار تومــان( در مــاه کپــه مــرگ خــود را بگــذارد!
بهــﱰ اســت عجالتــا کلـ ت »بﻼعــوض« و »قــرض الحســنه« را ندیــده بگیریــم .مســاله مهــم در
ایــن مصوبــه در جــای دیگــر اســت ،و آن اینکــه تقاضــا و پروســه پرداخــت ایــن کمــک هــا امــا
از طریــق پیامــک و از طریــق اینﱰنتــی صــورت میگیــرد .در طــی ســه هفتــه رســیدگی آنﻼیــن
دســت فــرد متقاضــی بــه هیــچ ،و مطلقــا هیــچ مرجعــی بنــد نیســت .یقــه احدالناســی را یتــوان
گرفــت .فــرد دریافــت کننــده فقــط یــك شـ ره از انبــوه شـ ره هــای دفــﱰ کــد ملــی اســت .او
اجــازه مراجعــه بــه دفاتــر اداره کار ،اجــازه پــرس و جــو ،اعـ ل فشــار و اجــازه اظهــار وجــود
نــدارد .چــرا؟ چــون مســتقل از ســابقه کار و زندگــی تاکنونــی ،او امــروز فقــط یــک »مســتحق«،
یــک »محــروم« دســته بنــدی میشــود.
قریــب یکســال پــس از هجــوم کرونــا و در بطــن کشــتار بــی مهابــای مــوج ســوم آن وظیفــه
دولــت در مقابــل معیشــت دههــا میلیــون مــردم زحمتکــش در یــک رقــم بیﴩمانــه خﻼصــه
شــده اســت ،در زمانیکــه چیــزی جــز وعــده روی یــک ورق پــاره از آن هویــدا نیســت ،دولــت بــا
حضــور در بالکــن بــرده نــوازی ســخیف خــود بــاد در غبغــب انداختــه اســت کــه خــﱪی از »حق«
در میــان نیســت .ایــن عنایــت اســت ،کمــک بﻼعــوض اســت» ،الحســنه« اســت.
ســاده و ﴎ راســت ،مصوبــه وزارت کار گویــای ایــن اســت کــه ســی میلیــون از اعضــای بیــکار و
تنــگ دســت و فرودســت جامعــه از کــدام ملزومــات زندگــی رسـ محــروم میگردنــد .بــا ایــن
پــول ســیاه یتــوان شــکم را ســیر کــرد تــا چــه برســد شــیر کــودک خردســال را فراهــم آورد ،بــا
ایــن پــول یتــوان کرایــه خانــه داد ،تــا چــه برســد بــه لبــاس و مخــارج بی رســتان.
ایــن رقــم معــادل یــک بیســتم ســطح حداقــل معیشــت ،آنهــم مطابــق محاســبات مجلــس،
اســت .ایــن محاســبه دشــمنانه و در اســتقبال تباهــی و خفــت و نیســتی اســت .بــا ایــن رقــم
)گیریــم کــه بــه همــراه یارانــه مســخره نقــدی( هیــچ موجــودی حتــی یــک هفتــه جــان ســا
بــدر یــﱪد .ایــن فرمــان ﴎاســیمگی بدنبــال نــان ،فرمــان هجــوم مــردم بــه ســمت زبالــه دانــی
هــا اســت.
کارگران مردم زحمتکش
ایــران در قــرق پدیــده صدقــه و در عمــق لجنــزار فقــر و فریــب دســت و پــا میزنــد .کریدورهــای
سیاســت رســمی ،الیــت فکــری و رســانه هــا تــا تکایــا و منﱪهــای خر-مرد-رنــدی الهــی ،جغجغــه
هــای صدقــه و فقیــر نــوازی را در دســت گرفتــه و غــرق در فضــوﻻت خیّــر منشــانه از فــرط
ثــواب و منــت در پوســت خــود یگنجنــد .در تاریــخ معــاﴏ ایــران طــوق لعنــت صدقــه دقیقــا
پــا بپــای فرودســتی ،بــر گــردن طبقــه کارگــر ســنگینی کــرده اســت .زمانــی مراحــم ملوکانــه
در لبــاس سوبســید و زمانــی الطــاف ملکوتــی در لبــاس یارانــه ،ﴎ فصــل حملــه بــه معیشــت
و ارزشــها و شــئونات انســانی کل جامعــه عمــل کــرده اســت .ایــران ،ادبیــات و فرهنــگ و
مناســبات حاکــم بــر جامعــه را بایــد یکبــار بــرای همیشــه از عفونــت صدقــه پــاک کــرد .ایــن جــز
بــا خشــکاندن ریشــه هــای بهــره کشــی از انســانها ممکــن نیســت .طبقــات بــاﻻ و بخصــوص در
حکومــت ﴎمایــه بــرای تخفیــف ریاکارانــه مصائــب و رنــج تــوده مــردم و رهایــی از ﴍ عصیــان

ستمکشــان پیشــقدم در امــورات خیریــه بــوده انــد .در ایــران صدقــه نــه بعنــوان مکمــل بلکــه
بــه کانــال اصلــی تامیــن معیشــت و بیــش از آن بــه ابــزار مهــم پاییــن کشــیدن ســطح معیشــت
جامعــه تبدیــل شــده اســت؛ و موسســات خیریــه توســط دولــت و بنیادهــای دولتــی و وابســته
بــه حکومــت کفتارهایــی هســتند کــه یتیـ ن و مســتمندان ﴎ منشــاء ســود و مکنــت و قــدرت
آنهــا را تشــکیل میدهــد .در ایــران جنــگ بــر ﴎ معیشــت جــدا از مبــارزه مســتقیم علیــه
دســتگاه مخــوف صدقــه )و از جملــه یارانــه هــا( نیســت و اساســا مبــارزه بــرای آزادی بجــز از
طریــق مردمــی آزاده و پرغــرور از بــر چیــدن آفتابــه و لگــن منفــور »صدقــه پــرور« یتوانــد
پــا بگیــرد .نــگاه کنیــد کــه جمهــوری اســﻼمی و کل طبقــه حاکــم بــه یــک بنــگاه عظیــم رتــق
و فتــق »صدقــه داری« تبدیــل شــده اســت .کشــف و کشــوف یارانــه هــای ناچیــز و نشــخوار
بــدم – نــدم آنهــا ﴎگرمــی کشــدار دولــت و مجلســی اســت کــه بﴪعــت یکــی پــس از دیگــری
دســت مــردم زحمتکــش را از حقــوق قانونــی و از امکانــات بودجــه دولتــی کوتــاه میکنــد .نــگاه
کنیــد کــه چگونــه دســتمزدها بــه قعــر ســقوط کــرده اســت ،از بیمــه بیــکاری یــک کاریکاتــور
ســاخته انــد ،و هــر روز دههــا میلیــون کارگــر از دل بیغولــه هــای ﴎد و فقــر زده بــه ســمت
محیــط هــای کار روان میشــوند کــه در همدســتی مســتقیم مثلــث شــوم کارفرمــا  ،وزارت کار و
دســتگاه خانــه کارگــر؛ نــه از بیمــه خــﱪی هســت ،نــه اثــری از امنیــت محیــط کار دیــده میشــود
و نــه کســی مکلــف بــه پرداخــت دســتمزد اســت.
بــه جمعیــت میلیونــی عظیــم »نیازمنــدان« نــگاه کنیــد! در میــان ایــن جمعیــت بیــوه هــا
و فرزنــدان کارگرانــی زندانــی و اعــدام شــدگانی کــه در صــف اعﱰاضــات بــه دام افتادنــد؛
کارگرانــی کــه از یــک تیــره بختــی دردنــاک از کشــتارگاه نــا امنــی کار هرگــز جــان ســا بــه در
نﱪدنــد؛ بازنشســتگانی کــه حــاﴐ نیســتند حــﴪت یــک نفــس راحــت ،یــک دم آرامــش و یــک
روز تــوام بــا غــرور را بــه گــور بﱪنــد؛ مــوج میزند.دهــان صــادر کننــدگان ایــن فرامیــن را بایــد
گِل گرفــت .ــام آن جامعــه تشــنه زندگــی و تشــنه آزادگــی اســت :دســتمزدها ،بیمــه بیــکاری
– حقـ ن را میخواهیــم! آفتابــه لگــن اســﻼمی ﴎمایــه »قــرض الحســنه« و صدقــه را بــا خــود
عالــی جنابــان بــرای همیشــه بگــور بســپاریم.

روز جهانى منع خشونت عليه زنان
گزارشی از واحد حزب در شهر اشتوتگارت آﳌان
دی ــروز  ۲۵نوام ــﱪ  ۲۰۲۰ب راب ــر ب ــا  ۵آذر ، ۱۳۹۹ب ــه ف راخ ــوان گ ــروه زن ــان اش ــتوتگارت آﳌ ــان
متش ــکل از س ــازمان ه ــای زن ــان ک ــوراژ و دیگ ــر اح ــزاب رادی ــکال و چ ــپ ،آکس ــیون » روز
جهان ــی من ــع خش ــونت علی ــه زن ــان« در می ــدان ش ــلوس پﻼت ــس ) (Schlossplatzبرگ ــزار
ش ــد .ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( واح ــد اش ــتوتگارت نی ــز در ای ــن آکس ــیون ﴍک ــت
داش ــت .م راس ــم ب ــا س ــخ انی س ــازمان ه ــای مختل ــف ﴍوع و س ــپس در خیاب ــان ه ــای
مرک ــز ش ــهر راهپی ی ــی کردن ــد .مطالب ــات و پﻼکارده ــای مختل ــف ح ــاوی» :پای ــان دادن
ب ــه خش ــونت ه ــای جنس ــی و جس ــمی ،ممنوعی ــت خری ــد و ف ــروش س ــکس ،پرداخ ــت
حق ــوق ب راب ــر در ازای کار ب راب ـر ،ممنوعی ــت ازدواج ک ــودکان و اسیدپاش ــی و پای ــان دادن
ب ــه هرگون ــه خش ــونت علی ــه زن ــان« ب ــود.
مریم رمضانی گیوی
تشکیﻼت خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی واحد اشتوتگارت
 ۲۵نوامﱪ ۲۰۲۰
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در هر چند ثانیه ...
واقعیــت اینســت كــه نــود درصــد از جمعیــت زنــان در جهــان بویــژه در جوامــع خاورمیانــه
و آفریقــا كــه بطــور رســمی و قانونــی از طــرف دســتگاه مذهــب ،دولــت و قوانیــن و سیســتم
حقوقــی آن محكــوم بــه یــك ستمكشــی رســمی شــدهاند در امــار و تحقیقــات ســازمان ملــل
منعكــس نشــدهاند.
ظاهــرا ایــن پاكســازی جنســی و ستمكشــی قانونــی كــه میــراث عــﴫ بربریــت و لكــه ننگــی
بــر ســی ی جهــان معــاﴏ اســت ،تحــت عنــوان »مقتضیــات آفرینــش زنــان در ایــن جوامــع«،
از قلــم »پژوهشــگران« و »محققــان« حقــوق بــﴩی افتــاده اســت!! در حالیكــه نــه تنهــا
»در هــر  ۱۸ثانیــه یــك زن مــورد آزار قــرار میگیــرد« بلكــه بس ــیار ف رات ــر از ای ــن آم ــار ،در
هــر ثانیــه و در هــر دم و بــازدم میلیاردهــا انســان در جهــان فقــط و فقــط بــه جــرم اینكــه
تصادفــا مونــث بــه دنیــا آمدهانــد از ﴍق تــا غــرب مــورد تعــرض رســمی و غیــر رســمی
قــرار میگیرنــد .نفــس زنبــودن در جهــان امــروز كافیســت تــا انــواع و اقســام اجحافــات،
ارعــاب و محرومیتهــا بــه طــور »اتوماتیــك« شــامل حالتــان شــود .از كشــورهای مذهــبزده
و فقــرزده كــه پاكســازی زنــان ،اسیدپاشــی ،اصــول خانــواده و ﴎویــسدادن بــه مــرد ،كنــﱰل
و تهدیــد ،اخــاذی و گروكشــی از زنــان چــه در محیطهــای خانوادگــی و چــه در ســطح
اجتـ ع ،قانونــی و سیســت تیك اســت تــا جوامــع پیﴩفتــه كــه بصــورت غیر رســمی و توســط
مناســبات »مردســاﻻرانه« طبقهحاكــم اع ـ ل میشــود ،خصلــت تعــرض ب ــه زن ــان در هم ــه
جــا یكــی اســت :زنبــودن مــﻼك ــام ایــن تعرضــات و تبعیضهاســت و ابعــاد واقعــی
خشــونت را نــه در آمــار رســمی كــه بایــد بــا همیــن مــﻼك ســنجید .تفــاوت تنهــا در اینجاســت
كــه تلفــات زنســتیزی در جوامــع غربــی ،كمــﱰ و غیــر رســمی اســت و در جوامــع مذهــب
زده و فقــرزده ،بیشــﱰ و قانونــی اســت.
امــا علــت ایــن زنســتیزی در جهــان معــاﴏ ،نظــام حاكــم بــر جهــان امــروز اســت .ه ـ ن
دســتهای نامر ــی كــه زیــر بغــل ایــن هیــوﻻی مهــوع را گرفتهانــد و ریاكارانــه تحــت نــام
»فرهنــگ و ســنت و مذهــب خودبخــودی مــردم« بازتولیــدش میكننــد .زنســتیزی بــدون
ح یــت همــه جانبــه دولــت ،بــدون پشــتیبانی طبقــهای كــه بــرای حفــظ اش كــرور كــرور
پــول خــرج آن میكنــد ،امــكان نــدارد ﴎپــا انــد .پشــت ایــن میــراث عهدحجــری بــه یــك
قــدرت مــادی اســت و بــدون چنیــن تكیهگاهــی محــال اســت یــك روز ﴎ پــا انــد .ســوخت
زنســتیزی را از آفریقــا تــا آمریــکا و خاورمیانــه ،از مناطــق عقبمانــده تــا مدرنتــرن
پایتختهــای جهــان ،منافــع زمینــی طبقــه معینــی یعنــی بــورژوازی و ﴎمایــهداری معــاﴏ
تامیــن میكننــد .نیــاز بــورژوازی بــه بردگــی محــض زنــان در رونــد تولیــد اجت عــی ،نیــاز
ایــن طبقــه بــه پاییننگاهداش ـ ســطح دســتمزد و معیشــت و رفــاه طبقــه كارگــر بــا تكیــه
بــر ایجــاد شــكاف جنســیتی در میــان طبقــه كاركــن جامعــه بقصــد پرداخــت دســتمزد کمــﱰ
بــه زنــان ،اســاس مانــدگاری زنســتیزی در جهــان امــروز ماســت .تنهــا بــا ایجــاد چنیــن شــكاف
جنســیتی در صفــوف طبقــه كارگــر اســت كــه کار مفــت خانگــی و پــرورش رایــگان نیــروی كار
بــرای فــروش مــداوم در بــازار ،ب ــه ســهم زنــان در نظــام اجت عــی تولیــد كاپیتالیســتی تبدی ــل
شــده اســت .ای ــن م ــكان و منزل ــت زن ب ــر م ـ تولی ــد اجت ع ــی در نظ ــام ﴎمای ــهداری
اس ــت؛ ایــن اســاس مانــدگاری تبعیــض جنســی در ﴎاﴎ جهــان و از جملــه در اشــكال كثیــف
آن یعنــی آپارتایــد جنســی در ایــران اســت.
از ایــن نقطــه نظــر ،یكــی از كاركردهــای اساســی و دا مــی دولتهــای بورژوایــی چیــزی
جــز حفــظ شــكاف و تبعیــض جنســی در صفــوف طبقــه كارگــر نیســت؛ بیــراه نیســت كــه
ایــن نظــام بــه زنــان بعنــوان كاركنــان حاشــیهای ،كمتوقــع ،توﴎیخــور ،قابــل كنــﱰل و
كــمارزش نــگاه میكنــد؛ زن و مــرد را دو موجــود بــا اختیــارات و حقــوق ویــژه تعریــف
میكنــد ،یكــی را »مــرد خانــه« و اربــاب و دیگــری را »زن خانــه« و خدمتــكار تعریــف كــرده
اســت؛ ایــن یكــی از ســودآورترین راههایــی اســت كــه بــورژوازی و دولتهــای آن در همــه
جــا بــا تعــرض بــه ســطح دســتمزد بخــش كمارزشــﱰ طبقــه كارگــر ،بــه پیــش میبرنــد.
طراحیكــردن تصویــر زن و مــرد بعنــوان دو رقیــب در بــازار كار ،شــكافی اســت كــه ﴎشــار
از ســودآوری بــرای ﴎمایــه اســت .هــر زمــان مقتضیــات ایــن »منطــق ﴎمایــه« ایجــاب
كنــد یــا كار ارزانتــر زن را ماننــد یــك شمشــیر داموكلــس بــر بــاﻻی ﴎ كار ارزان مــرد
فــرود میــاورد یــا بــه بهانــه هزینــه »بــاﻻی« مهدكودكهــا و شــیرخوارگاهها در نگهــداری
از كــودكان و »خــرج« دوران بــارداری ،عمــﻼ زنــان را از كار اخــراج میكننــد و مــردان
»كمخــرج تــر« را اســتخدام میكننــد .درســت ه نگونــه كــه ﴎمایــه از شــكاف ملــی،
قومــی و مذهبــی در صفــوف طبقــه كارگــر ،ســود بــه جیــب میزنــد بــه هـ ن میــزان هــم
از تقســیم جنســی طبقــه كارگــر بــه جنــس مــرد و زن ،بــه »برتــر« و »فرودســت« ،ســود
ﴎشــاری میبــرد .ایــن ریشــه اصلــی ستمكشــی زن در جه ــان ﴎمای ــهداری اســت .بنابرایــن،
اســاس نابرابــری زن و مــرد »عقبماندگــی تودههــای مــردم« آنهــم در قــرن بیســت و
یك ــم نیســت بلكــه حاكمیــت سیســتمی اســت كــه ریاكارانــه از ﴎپامانــدن زنســتیزی در
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پوشــش »ســنن و فرهنــگ عقب نــده مــردم« ،ســود بــه جیــب میزنــد .همی ــن »تودهه ــای
عقبمان ــده م ــردم« دو ق ــرن پی ــش ب ــا انقﻼبكبی ــر ف رانس ــه حاكمی ــت مذه ــب و كلیس ــا
را در قف ــس كردن ــد .اینجاســت کــه معلــوم میشــود کــه چــه کســی از بایك ــوت حقیقــت
نفــع میبــرد .چــه کســی از ح یــت دولــت از مذهــب ،حجــاب اجبــاری ،ناموسپرســتی
و مردســاﻻری ،از ممنوعیــت آمــوزش رابطــه جنســی و رایگانكــردن وســائل جلوگیــری از
بــارداری ،مهدكودكهــا ،شــیرخوارگاهها و  ...ســود میبــرد.
بــه ایــن اعتبــار ،بــه ســادگی میتــوان مشــت همــه کســانی کــه حقیقــت پشــت ستمكشــی زن
در جهــان معــاﴏ را پنهــان میکننــد ،بــاز کــرد .میتــوان نشــان داد کــه میــان عدالتخواهــی
سوسیالیســتی طبقــه مــا بــا بــورژوازی و »نخبههــای« قســطی آن كــه ســهمی در ســاخ
جهنــم زنســتیزی داشــتهاند و فریبکارانــه وعــده میدهنــد ،بــه انــدازه یــك دره عمیــق
تفــاوت هســت .مبــارزه بــرای برابــری و پایــاندادن بــه تبعیــض و خشــونت در حــق زنــان ،امر
جنبــش سوسیالیســتی طبقــه كارگــر اســت کــه در قطــع ﴍیانهــای اقتصــادی و سیاســی نهــاد
مذهــب ،مردســاﻻری ،خرافــه و عقبماندگــی ذینفــع اســت .در قطــع دســت دولتهایــی
ذینفــع اســت کــه مذهــب و مردســاﻻری را بــر زندگــی زن و مــرد حاکــم كردهانــد و از
شــکاف در صفــوف طبقــه کارگــر ســود میبرنــد .یــك بنــد مهــم از برنامــه حــزب مــا یعنــی
»یــك دنیــای بهــﱰ« بــه پیــكار بــرای »برابــری زن و مــرد و ممنوعیــت تبعیــض بــر حســب
جنســیت« پرداختــه اســت .ایــن برنامــه را بایــد بــه دســت هــر برابریطلــب و معــﱰض بــه
بیحقوقــی زن ،رســاند.
-------------یــك دنیــای بهــﱰ بخــش دوم رئــوس اقدامــات و مطالبــات اصﻼحــی حــزب کمونیســت
کارگــری حکمتیســت خــط رســمی
برابری زن و مرد
ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت
تبعیــض علیــه زنــان یــک مشــخصه مهــم دنیــای امــروز اســت .در بخــش اعظــم کشــورهای
جهــان ،زن رســ و قانونــا از هــ ن حقــوق و آزادی هــای محــدود و محقــری هــم کــه
مــردان از آن برخوردارنــد محــروم اســت .در کشــورهای از نظــر اقتصــادی عقــب افتــاده تــر
و در جوامعــی کــه نفــوذ مذهــب و ســنت هــای کهنــه بــر نظــام سیاســی و اداری و فرهنگــی
جامعــه عمیــق تــر اســت ،ستمکشــی زن و بیحقوقــی و فرودســتی او در آشــکارترین و زمخــت
تریــن اشــکال خود ایــی میکنــد .در کشــورهای پیﴩفتــه تــر و مــدرن تــر ،و حتــی در جوامعی
کــه بــه لطــف جنبــش هــای مدافــع حقــوق زنــان و تعرضــات سوسیالیســتی کارگــری تبعیــض
جنســی علــی الظاهــر از بخــش اعظــم قوانیــن حــذف شــده اســت ،زن همچنــان در مــ
مکانیســم اقتصــاد ﴎمایــه داری و ســنت هــا و باورهــای مردســاﻻرانه جــاری در جامعــه،
عمــﻼ از جهــات بســیار مــورد تبعیــض و ســتم قــرار دارد .نفــس ستمکشــی و فرودســتی زن
اخــﱰاع ﴎمایــه داری نیســت .امــا ﴎمایــه داری ایــن میــراث نفــرت انگیــز تاریــخ پیشــین را
تکامــل بخشــیده و بــه یــک رکــن مناســبات اقتصــادی و اجت عــی معــاﴏ بــدل کــرده اســت.
ریشــه نابرابــری و بــی حقوقــی امــروز زن ،نــه در افــکار کهنــه و میــراث فکــری و فرهنگــی
نظــام هــا و جوامــع منقــرض شــده و پیامــﱪان و مذاهــب عــﴫ جاهلیــت ،بلکــه در جامعــه
ﴎمایــه داری صنعتــی و مــدرن امــروز نهفتــه اســت.
نظامــی کــه بــه تقســیم جنســی انســان هــا در قلمــرو تولیــد بــه عنــوان یــک عامــل مهــم
اقتصــادی و سیاســی در تضمیــن ســودآوری ﴎمایــه مینگــرد .ایجــاد انعطــاف پذیــری نیــروی
کار در اشــتغال و اخــراج ،ایجــاد شــکاف و رقابــت و کشــمکش درونــی در اردوی مــردم
کارگــر ،تضمیــن وجــود بخــش هــای محــروم تــر در خــود طبقــه کارگــر کــه پائیــن نگاهداشـ
ســطح زندگــی کل طبقــه را مقــدور میســازد و باﻻخــره مخــدوش کــردن خودآگاهــی انســانی
و طبقاتــی بﴩیــت کارگــر و دوام بخشــیدن بــه آراء و افــکار و تعصبــات کهنــه و پوســیده و
فلــج کننــده ،بــرکات ستمکشــی زن بــرای ﴎمایــه داری مــدرن معــاﴏ و از ارکان انباشــت
ﴎمایــه در دنیــای امــروز اســت .اعــم از اینکــه ﴎمایــه داری ذاتــا و بطــور کلــی بــا برابــری
زن خوانایــی داشــته باشــد یــا خیــر ،ﴎمایــه داری انتهــای قــرن بیســتم بطــور مشــخص خــود
را بــر ایــن نابرابــری بنــا کــرده اســت و بــه ســادگی و بــدون مقاومــت ﴎســختانه و قهرآمیــز
از آن عقــب ــی نشــیند .حــزب کمونیســت کارگــری  -حکمتیســت )خــط رســمی( بــرای
برابــری کامــل و بــدون قیــد و ﴍط زن و مــرد در کلیــه شــئون مبــارزه میکنــد .رئــوس قوانیــن
و اقداماتــی کــه بایــد هــم اکنــون بفوریــت بــرای ﴍوع رفــع تبعیــض بــر زنــان بــه اجــرا
ادام ــه در صفح ــه بع ــد
درآیــد عبــارت اســت از.... :

معرفى دبير دفتر كردستان
به دنبال درخواست رفیق مظفر محمدی مبنی بر کناره گیری از پست دبیری دفﱰ
کردستان ،جهت ادامه معالجات پزشکی ،کمیته رهﱪی حزب رفیق محمد راستی
را بعنوان دبیر دفﱰ کردستان تعیین کرد .کمیته رهﱪی از طرف همه رفقای حزبی
برای رفیق مظفر محمدی آرزوی بهبودی هرچه ﴎیعﱰ را دارد.
کمیته رهﱪی حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۰نوامﱪ ۲۰۲۰
 -١اعــﻼم برابــری کامــل و بــی قیــد و ﴍط زن و مــرد در حقــوق مدنــی و فــردی و لغــو
فــوری کلیــه قوانیــن و مقرراتــی کــه ناقــض ایــن اصــل اســت.
 -٢تامیــن فــوری برابــری کامــل زن و مــرد در ﴍکــت در حیــات سیاســی جامعــه در ســطوح مختلــف.
حــق بــی قیــد و ﴍط زنــان بــه ﴍکــت در انتخابــات در کلیــه ســطوح و احــراز و تصــدی هــر پســت و
مقــام ،اعــم از سیاســی ،اداری ،قضایــی ،و غیــره.
لغــو هــر قانــون و مقرراتــی کــه حــق زنــان در ﴍکــت برابــر در حیــات سیاســی و اداری جامعــه را
محــدود میکنــد.
 -٣برابــری کامــل حقــوق و موقعیــت قانونــی زن و مــرد در خانــواده .لغــو امتیــازات مــرد بعنــوان
»ﴎپرســت خانــواده« و برقــراری حقــوق و وظایــف برابــر بــرای زن و مــرد در رابطــه بــا ﴎپرســتی و
تربیــت فرزنــدان ،اعـ ل کنــﱰل و مدیریــت دارایــی هــا و امــور مالــی خانــواده ،وراثــت ،انتخــاب محــل
زندگــی و ســکونت ،کارخانگــی و اشــتغال حرفــه ای ،طــﻼق ،ﴎپرســتی کــودکان در صــورت جدایــی
و تقســیم و لــک امــوال خانــواده .ممنوعیــت تعــدد زوجــات .ممنوعیــت صیغــه .لغــو کلیــه تعهــدات
انقیــادآور زن بــه شــوهر در ﴍع و ســنن کهنــه .ممنوعیــت برقــراری رابطــه جنســی توســط شــوهر بــا
زن بــدون ایــل او ولــو بــدون اعـ ل خشــونت .اینگونــه مــوارد بایــد در صــورت شــکایت زن بعنــوان
تجــاوز جنســی توســط شــوهر مــورد پیگــرد و محاکمــه قــرار بگیرنــد .ممنوعیــت تحمیــل کارخانگــی
و یــا وظایــف ویــژه خانــه دارانــه بــه زن در خانــواده .اع ـ ل مجــازات ســنگین بــرای هــر نــوع آزار،
ارعــاب ،ســلب آزادی ،تحقیــر و خشــونت علیــه زنــان و دخــﱰان در خانــواده.
 -٤برابــری کامــل زن و مــرد در قلمــرو اقتصــادی و اشــتغال حرفــه ای .شــمول یکســان قوانیــن کار و
بیمــه هــای اجت عــی بــر زن و مــرد بــدون هیــچ نــوع تبعیــض .مــزد برابــر در ازاء کار مشــابه بــرای
زنــان و مــردان .لغــو هــر نــوع محدودیــت بــر تصــدی مشــاغل و حرفــه هــای مختلــف توســط زنــان.
برابــری کامــل زن و مــرد در کلیــه امــور مربــوط بــه دســتمزد ،بیمــه هــا ،مرخصــی هــا ،ســاعات و
شــیف کار ،تقســیم کار و طبقــه بنــدی مشــاغل ،ارتقــاء شــغلی ،ایندگــی کارگــران در ســطوح مختلــف.
تصویــب و اجــرای مقــررات و موازیــن ویــژه در بنــگاه هــا بــرای تضمیــن ادامــه کاری حرفــه ای و
شــغلی زنــان ،نظیــر ممنوعیــت اخــراج زنــان بــاردار ،ممنوعیــت ســپردن کار ســنگین بــه زنــان بــاردار و
وجــود تســهیﻼت ویــژه مــورد نیــاز زنــان در محــل کار ١٦ .هفتــه مرخصــی دوران بــارداری و زایـ ن و
یکســال مرخصــی بــرای نگهــداری نــوزاد کــه بایــد بــا توافــق طرفیــن توســط زن و شــوهر هــر دو مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد .تشــکیل هیــات هــای بازرســی و کنــﱰل ،بــا وظیفــه نظــارت بــر اجــرای تعهــدات
فــوق توســط بنــگاه هــا.
تشــکیل مراجــع تشــخیص و حکمیــت در مــورد برابــری حقــوق زن و مــرد در اشــتغال حرفــه ای و
محیــط هــای کار اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی و انتفاعــی و غیــر انتفاعــی .تعقیــب قانونــی و مجــازات
ســنگین بنــگاه هــا و مدیرانــی کــه از اصــل برابــری مطلــق زن و مــرد در فعالیــت حرفــه ای تخطــی کنند.
ایجــاد موسســات و نهادهــا و فراهــم کــردن رایــگان تســهیﻼتی نظیــر شــیرخوارگاه هــا و مهــد کــودک
هــا و کلــوب هــای تفریحــی  -تربیتــی کــودکان در ســطح محلــی کــه ،بــا توجــه بــه فشــار یکجانبــه
کار خانگــی و نگهــداری از فرزنــدان بــر زنــان در ﴍایــط کنونــی ،ورود زنــان بــه فعالیــت اقتصــادی و
سیاســی و فرهنگــی در خــارج خانــواده را تســهیل میکنــد.
 -٥لغــو کلیــه قوانیــن و مقــررات و راه و رســم هــای دســت و پاگیــر و عقــب مانــده اخﻼقــی ،فرهنگــی
و ناموســی کــه نافــی اســتقﻼل و اراده مســتقل زن و شــخصیت او بعنــوان یــک شــهروند متســاوی
الحقــوق در جامعــه اســت .لغــو هــر نــوع محدودیــت بــر حــق ســفر و نقــل مــکان زنــان ،اعــم از
مجــرد و متاهــل ،در داخــل و خــارج کشــور ،بــه میــل و اراده خــود .لغــو کلیــه قوانیــن و مقرراتــی
کــه آزادی زنــان در انتخــاب لبــاس و پوشــش ،انتخــاب شــغل و معــاﴍت را مقیــد و محــدود میکنــد.
ممنوعیــت هــر نــوع جداســازی زنــان و مــردان در موسســات و مجامــع و اجت عــات و معابــر و وســائل
نقلیــه عمومــی .آمــوزش و پــرورش مختلــط در ــام ســطوح .ممنوعیــت اســتفاده از عناوینــی نظیــر
دوشــیزه ،بانــو ،خواهــر و هــر لقبــی کــه زن را بــه اعتبــار موقعیتــش در قبــال مــرد تعریــف میکنــد ،در
مکاتبــات و مکاﳌــات رســمی توســط مقامــات و نهادهــا و بنــگاه هــای دولتــی و خصوصــی .ممنوعیــت
هــر نــوع دخالــت از جانــب هــر مرجعــی اعــم از بســتگان و اطرافیــان یــا نهادهــا و مراجــع رســمی
در زندگــی خصوصــی و روابــط شــخصی و عاطفــی و جنســی زنــان .ممنوعیــت هــر نــوع برخــورد
تحقیرآمیــز ،مردســاﻻرانه ،پدرســاﻻرانه و نابرابــر بــا زنــان در نهادهــا و موسســات اجت عــی .ممنوعیــت
قیــد جنســیت در آگهــی هــای شــغلی .حــذف کلیــه اشــارات تبعیــض آمیــز و تحقیــر آمیــز نســبت بــه
زنــان از کتــب و منابــع درســی و متقابــﻼ گنجانــدن مــواد درســی ﻻزم بــرای تفهیــم برابــری زن و مــرد و
نقــد اشــکال مختلــف ستمکشــی زن در جامعــه .ایجــاد نهادهــای بازرســی ،تشــخیص جــرم و واحدهــای
انتظامــی ویــژه برخــورد بــه مــوارد آزار و تبعیــض نســبت بــه زنــان.
 -٦تــﻼش فــﴩده و مســتقیم نهادهــای ذیربــط دولتــی بــرای مبــارزه بــا فرهنــگ مردســاﻻرانه و ضــد زن
در جامعــه .تشــویق و تقویــت نهادهــای غیــر دولتــی معطــوف بــه کســب و تثبیــت برابــری زن و مــرد.

