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  صبا راھی

 ٢٠١۴ مارچ ٣١
 

  ! آنۀبرھن" حاج خانم"حزب ماکياوليستی حکمت و 
. مچنان ادامه داردو ھوادارانش ھ) ژوبين رازانی(تحريف تاريخ معاصر به روش ماکياولی توسط منصور حکمت

بود، " شھريار"  بود در قرن شانزدھم نظرات پليدش برای خدمت به ئیايتاليا" فيلسوف"شود  ماکياولی که گفته می

کرد  می" ئیراھنما"  خونخوار آنھا را ۀماکياولی در خدمت به طبق. را اشاعه داد ھمانطور که در کتابی به ھمين نام آن

، به ھمين دليل آن ھدف را به ھيچ حکم اخالقی "فردی"  به قدرت است، آنھم قدرت ھدِف عمل سياسی دست يابی"که 

ماکياولی رياکاری را يک اصل قبل از .  کرد، تا به اين وسيله بتواند سياست را ھر بيشتر از اخالق تھی کند محدود نمی

 آن نيز خود را مجاز به تقلب، داند، که البته پس از کسب قدرت برای حفظ رسيدن به قدرت و بعد از کسب قدرت می

. شود داند، و با حقه بازی به ھر شيوه ای که منافی اخالق و عدالت باشد متوسل می خيانت، ُکشتار، و ترور می

. دھد دست آورد ديگران را فريب میه تر می داند و بر ھمين اساس ھر فرصتی که ب" قدرتمند"ماکياولی حيله گری را 

   .پايه گذاری کرد" فيلسوف شياد"را اين "  شارالتان سياسی" رسد که  چنين به نظر می

 بارز ۀنمون.  نظريات ماکياولی استوار استۀبسياری بدرستی بر اين باورند که سيستم سياسی امپرياليسم انگليس بر پاي

صدور تحت عنوان  "امريکا ارتش انگليس در کنار ارتش امپرياليسم ۀ ددمنشانۀتوان به حمل اين مورد را می

، اشاره کرد، که چطور با توسل به دورغ و ريا به عراق و افغانستان حمله کردند، در " تمدن و دموکراسیۀبشردوستان

آنچه ! در افغانستان از قدرت بر کنار شد" طالبانی"در عراق در کار بود و نه " ئیيمياکانبوه سالح سازی " که نه  حالی

در ھر دو کشور بود تا اين امپرياليسم مکار و ھار ھمراه با شرکايشان بتوانند  کارگر و محروم ۀبود کشتار انبوده طبق

در .  غارت کنند و مردم را ھر چه بيشتر زير يوغ استثمار ببرندئیجغرافيا" تقسيمات جديد" منابع آن دو سرزمين را با 

   .هتوان بسيار نوشت اما نه در اين نوشت مورد ماکياوليسم حاکم بر حکومت انگليس می

يا الزم به تکرار آن وعده ھای گوش نواز او آخمينی نيز ماکياولی بود که اصل سياست او بر پايه رياکاری استوار بود، 

خواھند، مارکسيست ھا ھم آزادند،  مردم آزادی می: "در زير درخت سيب در نوفل لوشاتوی فرانسه می باشد که گفت

تحصيل بايد  داد، آب و برق بايد مجانی باشد، ممنوعه در تابه بو میجوانان ما را شاه فاسد برای داشتن يک نشريه 

  ..."مجانی باشد و 

که به  پس از اين کرد، مداحی می" آزادی ھای سياسی" و در رثای " دين از سياست بايد جدا باشد" خمينی که گفته بود 

 ٢٨اول ھمانطور که وقتی شاه را در کودتای ۀايران آورده شده و بر منبر قدرت نشانده شد چه اتفاقی افتاد ؟ در  وحل

به صف مخالفين شاه حمله می بردند، اوباش و لمپن ھای " تعليم ديده" به ايران آوردند اوباش و لمپن ھای ]اسد[مرداد

 را ئیاما خمينی ھمان کارھا. شدند خمينی سگ دست آموز امپرياليستھا نيز به گروه ھای مخالف او نيز حمله ور می
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را پيدا نکرده  دليل سرنگون شدن تاج و تختش توسط  کارگران و زحمتکشان آگاه  فرصت انجام آنه اد که شاه بانجام د

ه خيابان ھا  شھامت پيدا کرده و بئی کمونيست ھای فداۀ ھفت سالۀخمينی نسلی را که آگاه شده بود و براثر مبارز. بود

 ۀ در دھ،سرزمين خود بود" استقالل واقعی"ون کند و خواھان ت ننگنين و خونبار شاه را سرنگخآمده بود تا تاج و ت

ی امريکامرگ بر "  مانند ئی که برای او ساخته بودند شعارھائیو خود او با فريب کاری شعارھا شصت قتل عام کرد

وب داد، خلق ھای ترکمن و کرد را سرک را در بين مردم رواج می" استقالل آزادی جمھوری اسالمی" و  " جھان خوار

 باشد و اربابان شاه قدرتخود را حفظ کند، حتی نظرات برادرش را نيز بر نمی تابيد، تا بتواند در " قدرت"کرد تا بتواند 

 که ميرحسين موسوی مفتخر مقام قدرتی.  غارت نيروی انسانی و منابع طبيعی ادامه دھندۀبتوانند به حيات جنايتکاران

   "! امامئیعصر طال"اسی مدام بر آن تکيه داشت و دارد،  قتل عام زندانيان سيۀنخست وزيری دور

جای پنج آخوند درباری و ساواکی ھمه آخوند و ه خمينی در اصل شاھی بود که عمامه بر سرش داشت و دربارش ب

معمم و مال بودند، و خود نيز شمشير دين را نه برای منافع محرومان و زحمتکشان جامعه بلکه برای حفظ سود سرمايه 

رفت تا بتواند سود سرمايه   دينی توده ھا باال میۀ باورھای سادۀاو فريبکارانه از شان. ری خونخوار از رو بسته بوداد

 رساله اش  ۀ با اشاعءبود که ابتدا" زير شکم"يکی ديگر از خدمات شايان خمينی رواج فرھنگ . را پاسداری کند

. اعالم کرد" حالل" فقه ۀفروشی با استفاده از بند زنگ زد را در پستوخانه ھا با رسمی کردن تن »فرھنگ پورنو«

اما خمينی را امپرياليستھای ھار و مکار نياورده بودند که .  در رسانه ھای ايران ممنوع شده بوداً  که ظاھرئیپورنو

 تردستی ھای ده بودند تا باربلکه او را آو! سازد" بھشت برين" ايران را با احکام اخالقی در ھر زمينه و مناسباتی 

 سلطنت شاه خونخوار در جامعه با ادبيات و ھنر خود اشاعه ۀ، حتی آن فرھنگی که روشنفکران مترقی دوره ئیحوز

در واقع خمينی شارالتانی بود که ھدِف عمل سياسی !  را بر جامعه حاکمئیداده بودند را نيز نابود کند و دورغ و دو رو

 تھی ميکرد تا بتواند به حيات ننگنين و جتايتکارانه ارزشی را از حکم اخالق کامالً ھر  اربابان جھانی شاه ۀاو با پشتوان

  .حکومتش ادامه دھد

زيادی با خمينی داشت، ھرگز در زمان زنده بودنش ديده نشده که مخالفتی با " غيراخالقی"حکمت، که شباھت ھای 

 ھم نشان داده بودند، و بعضاً " انعطاف پذيری" اک جنايات رژيم شاه داشته باشد، ھر دو، خمينی و حکمت در برابر ساو

 المانکرد و  در  گفته شده که حکمت به ساواک قول ھمکاری داده بود، وحتی آن زمان که حکمت در اروپا زندگی می

از سراسر اروپا، روشنفکران و کمونيست ھا در اعتراض به حضور شاه که به دليل کشتن دانشجويان مخالف حکومتش 

چرا  خنی از آن ھم به ميان نياورده است،دند ايشان حضور نداشت و يا حتی سلقب قاتل داده بودند ، گرده آمده بوبه  او 

بار ھم که  راه دور، که ھمچين ھم دور نيست، برويم، حتی بعد از سرنگونی رژيم شاه، ديده نشد که حکمت حتی يک

 خودش  در ۀمترقی و  آزاديخواه محکوم کند، ايشان به گفتشده جنايات شاه را در حق کمونيست ھا و ساير روشنفکران 

که بعدھا دم خروسش از زير عبای " آپارتايدی" کرده، ھمان ضد  شرکت می" آپارتايد" ا در تظاھرات ھای ضدپارو

اما تا ديده شده . را به رسميت می شناسد" اسرائيل نژاد پرست اشغالگر و تروريست پيشه"زند و  مت بيرون میکح

   ای بدترش،  برای معتاد ھا ُسرنگ ونيمت از اعتياد و  تن فروشی دفاع کرده، درست مثل خمينی، و در کتاب يک دحک

 ھم از درآمد تن فروشان ماليات  برای تن فروشان جواز کسب ھم صادر کرده تا بتواند از درآمد شيره کش خانه ھا و

 نظر گروه ھا و سازمان ھای کمونيستی را به خود جلب کند تا  خود را کمونيست جا زد، تا بتواندءحکمت ابتدا. بگيرد

نفوذ کند تا نظرات پروامپرياليستی خود را درست در آن دوره ای که خمينی . به اين وسيله  بتواند در ميان آنھا نفوذ کند

تقبيح " تا بتواند در برد بين نيروھای سياسی اشاعه دھد، دسته دسته نيروھای انقالبی ضدامپرياليستی را به قتلگاه می

" ن ھمکار شکنجه گريبتوا"مداحی کند، و شاگردانی تربيت کند که امروز با بی شرمی تمام مدافع " مقاومت در زندان

رسد که لباس کردی پيشمگرياتی می  شارالتانی حکمت زمانی به اوج می. می شوند تا روزی نام و نانی داشته باشند
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بعد ھم ديديم که .   اندازد تا ريا کارانه ھدف عمل سياسی خود را به پيش بَردپوشد و يک تفنگ ھم روی دوشش می

ھمان اسلحه را از دست کومله گرفت و موقع بيرون آوردن نيروھايش از کردستان به اروپا، ھمان موقع که کارت 

جای دادن به ه سالح ھا بفرستاد، دستور داد که تمام  پستالھای پورنو برای کشاندن آنھا به مراکز اروپا برايشان می

  .بوميانی که با مزدوران رژيم اسالمی می جنگيدند سوزانده شوند

که ھر چه بيشتر مقبول اربابان خمينی قرار بگيرد، مثل يک کمونيست واقعی  حکمت اما به اينھا بسنده نکرد، برای اين

کرد، و بر   میجشرط بندی، را راي  لمپنيسم،داد، بلکه در مقابل آن ايستاده بود و فرھنگ  نمیج طبقاتی را رواۀمبارز

او ھر ! شود گرفت را با يکی دو نفر ھم می" قدرت"کرد که  و اعالم می کرد شرط بندی می" رفتن رژيم اسالمی"سر 

ما مثل اين چپ و " گفت  میمثالً ( چريکی آنھم لمپن وار ۀ به مبارزءگذاشت برای اظھار وجود خود ابتدا کجا که پا می

 ۀمبارز(  چريکی ۀ و بعد اگر طرف از مبارز کرد تعرض می) کردند نيستيم ای سنتی که رينگو بازی میچوله ھ

ه عنوان پيشاھنگان انقالب، ھفت سال تمام در قلب دشمن، دشمن تا به  بئی که کمونيست ھای فدای مسلحانه اۀآگاھان

ی اختناق شاه را شکسته بودند، به توده ھا در عمل دندان مسلح را به ستوه آورده، به دشمن ضربه زده بود، ديوار بتون

نشان داده بود که دشمن ضربه پذيراست، و از ھمه ممھتر با تئوری و عمل انقالبی خود چراغ اميد و مبارزه را در دل 

 و آنھا را به ميدان مبارزه کشانده بودند طوری که ديديم که به دعوت آنھا کارگران و زحمتکشان روشن کرده بودند

کرد و ھمان  سرعت ريل عوض میه کرد، ب دفاع می) شد تظاھرات ھای ميليونی در خيابانھای تھران برگزار می

حاج "اصطالح برخوردش به افتضاح برھنگی رفيق ه کرد که امروز سيامک ستوده در ب مزخرفاتی را سرھم می

  :کند سرھم می" خانمش

توده ھا بود و کارگر ھا نمی توانستد کار را رھا کنند و به کوه و دور از ه  چريکی بۀقول حکمت مبارزه بله  ب" ... 

دليل بدترکيبی ه ی که يک لنگ، ب" حاج خانم"اصال چه لزومی دارد که ايشان برھنگی آنھم از نوع ...". دشت بزنند

را در آورد  نبوده و آ" اله"طرز عقب افتاده ای زير شکمش را از يک سوراخ که کلمه ه ھيکلش دور خود می پيچد و ب

که  کند؟ در حالی  چريکی مقايسه میۀدھن کجی کند، را با مبارز" دين"خواھد به  زعم خود میه کند و ب برھنه می

خواھد توجه توده  زند که می  رساله اش درست مثل خمينی حول محور زير شکم دور می،ايشان ھم" حاج خانم"رفيق 

   .منحرف کند جدی طبقاتی عليه سرمايه داری ۀھا از مبارز

حکمت که مانند خمينی نظر ھيچ کس ديگری را در حزب دست ساز خارج از کشوری اش بر نمی تابيد، رفته رفته پس 

قی و انقالبی در از تمام تعرض ھای خود را به ارزشھای واالی انقالبی و جا انداختن فرھنگ تعرض به ارزشھای اخال

حزبش و  گرفتن قدرت "بين ھواداران لمپن و ناآگاھش، آرام آرام نقاب از چھره برگرفت و آن زمانی بود که نوشته 

حکمت . ل را به رسميت می شناسدئيرا بيرون داد و پشت سر آنھم اعالم کرد که رژيم آدم ُکش نژادپرست اسرا" سياسی

بايد " دور از توده ھاه رسيدن به قدرت حزب دست ساز و به طور واقعی ب" گفت از ھر فرصتی برای  ھميشه می

رود  شش ماه ديگر حزب دست ساز ضدکارگری اش می" داد که تا  استفاده شود، او رياکارانه ھوادارانش را فريب می

) آذر ماجدی( لندن، ھوچی گر معروفش ۀ ساالنۀ در جلس٢٠٠٠بار ھم در سال  ، يک"که قدرت سياسی را بدست بگيرد

رود که قدرت سياسی  رژيم اسالمی رفتنی است و تا شش ماه ديگر حزب ما می" ن اعالم کرد که فووقتی پشت ميکرو

 بلند شد و با وقاحت تمام بر غلظت رياکاری اً ، شيرين رازانی، فور)ژوبين رازانی(، خواھر حکمت"دست بگيرده را ب

گذرد و اين بی شرم ھا  چھارده سال از آن تاريح می"!  معرفی کنين راون تۀميشه اعضای کابين:" آن خانم افزود و گفت

حکمت که ديدگاه . دھند ادامه می" به قدرت رساندنشان توسط اربابان خمينی " ھمچنان به فريبکاری ھوادارانشان برای 

کارگران " المش اين بود جدی طبقاتی نداشت، ھيچ سنخيتی با کمونيسم نداشت، تکيه کۀسياسی اش ھيچ سنخيتی با مبارز

يالنه اش به ذ، می بينيم که امروز ھوادار او که برخوردھای ر" رژيم قبلی نميدونستن لنين خوراکيه يا پوشاکیۀدر دور
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د که نظرات لنين ندھ مخالفين حکمت دست کمی از مش غضنفرھای حراستی و ساواکی و سپاه ندارد به خود اجازه می

 فرھنگ الابالی گری سياسی بود، او حتی دست ۀنيستی حکمت ھر چه بود اشاعد، نظرات ضدکمونرا تحريف کن

داند که    داشته باشد میئی مارکس آشناۀماکياولی و خمينی را از پشت بسته بود، چرا که کسی که اندکی ھم با انديش

کرد و  شرط بندی می" رفتن رژيم "مارکسيسم علم است و نه شعبده بازی که حکمت راه انداخته بود و مدام بر سر 

  .مانندبند صباحی بيشتر در حزب دست سازش داد تا چ حواريونش را فريب می

 ۀيکی از شيادی ھای حکمت که به عينه مشاھده و با آن برخورد شد اين بود که او مدام به طُرق مختلف به مبارز

: گفت  میکرد، مثالً  ياليسم تعرض میکمونيست ھای راستين و ساير آزاديخواھان انقالبی مخالف رژيم شاه نوکر امپر

کار می نوشتند چيست يا قياقه آنھا را نمی شناخت، يا نميدونست يه دانست اسم واقعی کسانی که مقاله در نشر کسی نمی

شود وقتی به " علنی" کرد و تصميم گرفت که  زندگی می" غرب"که خودش وقتی که در کنند، در حالی کجا زندگی می

ن رفته بود، زمان ورودش، تمام پرده ھای سالن کشيده شده بود، از ھمه خواسته شد که سرجايشان  لندۀ ساالنۀجلس

ی  ديگری در ھمان لندن وقتی اسامۀاز آن بدتر، در جلس. وارد سالن شد" کاله مخملی"بنشينند، و بعد ھمه ديدند که يک 

د که به کانديداھا چند دقيقه وقت داده شود تا خود را پيشنھاد می شو) امان کفا(ول جلسهؤکانديدای کميته اعالم شد به مس

معرفی و از سوابق سياسی خود برای حضار بگويند، در آن جلسه که خود حکمت حضور داشته، ديده شد که او با بی 

  :شرمی تمام بدون گرفتن نوبت، مثل جرقه از جابش پريد و با پيشنھاد به اين دليل مضحک مخالفت کرد

خاطر دھن ه  حزبش را بالبته وحشت او قابل درک بود، تمام وحشتش از اين بود که درِ "! هئيلکه زيبامگه انتخاب م" 

 ۀکجی به سخت گيری ھای سازمان ھای سياسی در رژيم قبلی، چار تاق باز گذاشته بود تا جاسوسھای رژيم که در شاخ

لندن ھم  رفت ۀ  اعضای کميتۀنی که حتی به خانموراأجاسوس ھا و م.  نشوندئیلندن حزب او نيز وارد شده بودند شناسا

   !نيز داشتند" احساسی" و آمد 

حکمت، که شارالتانيسم ماکياولی را با ھدف عمل سياسی خود تکميل کرد، برھنگی " نابغه" امروز اگر ھوادار ! آری

کسانی که با "  لمات مانندقرار داده و نابغه تر از او علی جوادی بی شرم تر از او با تکرار ک" ابزار مبارزه"را 

کند و  در غرب اين خبر ھا نيست و مدام انسان انسان می کنند شرق زده ھستند و مدرن نيستند، برھنگی مخالفت می

اين . الب کندق" کمونيستی"حساب ميآورد، تا برھنگی را نيز مبارزه ای ه برھنگی را جزو آزادی بی قيد و بند بيان ب

وليت دار حزب حکمت است که از موقعيت خود استفاده کرده و  دختر يا زنی ؤمس"ز مردان مانند برخی ا  برخورد او

که از ايران آمده را تحميق و تحقير می کنند تا بتوانند درست مثل يک آخوند حاجت زير شکم خود را برآورده کنند، 

کنی و حق انتخاب زن را از   میمگر تو ھنوز در جمھوری اسالمی زندگی ميکنی تو در غرب زندگی" گويند  مثال می

به نوشته ھا در ( کنند، يا مزخرفاتی از اين دست که به ھمه ثابت شده که آبشخور آن کجاست،  او بدين ترتيب سلب می

دھد، و دکان ھای  اما اگر آقای جوادی با وقاحت تمام برھنه شدن را به کمونيسم نسبت می) لينک ھای زير مراجعه شود

  :عی دارند که از آن وقيحاته دفاع کنند  به دو دليل عمده استديگر حکمتی ھم س

دليل بيسوادی سياسی ھواداران حکمت نسبت به علم کمونيسم، اينھا نيز مرتجعانه بدن زن را ابزار ه که ب  ايناول

ھم می دھند، و کودن وار روی بدن خود   خود در مقابله با خمينی مرتجع که حجاب را اجباری کرد قرار میۀمبارز

که   که مردھا در ايران ھمه برھنه می گردند و زنھا از اين قافله عقب مانده اند، در حالیئی، تو گو"مرد= زن " نويسند

می کوبند ديده نشده که برھنه گشتن " شرق" قرا بر فر ھم که اينھا مدام سنگ آن" غرب"حتی در ھيچ زمانی حتی در 

ا يک شکل از اعتراض است، که نزديک به يک قرن است که اين نوع برھنگی در اروپ! باشد" نُرم" در جوامع 

 جدی طبقاتی ندارد تازه در مقابل آن ھم قرار دارد، به ويژه در روز ۀاعتراض وجود دارد که ھيچ ربطی ھم به مبارز

 خود فکر  که متعلق به زنان کارگر و زحمتکش است و نه زنانی که مثل خمينی که تنھا به مسايل زير شکمچھشت مار
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و گرنه چند سال پيش در مخالفت با حمله به عراق در لندن انگلستان عده ای نيز برھنه در اين تظاھرات . کنند می

در " سکوالر برھنه" از ورد آنھا به صف تظاھرات جلوگيری کرد، چرا اين خانم ھای اً ليس فوروشرکت کردند، که پ

د ئيأ حمله به افغانستان را تی پروامپرياليست آنھا ضمنۀ که رھبر مردآن تظاھرات شرکت نکردند؟ آيا غير از اين بود

حتی اگر به سحطی ترين شکل به ديدگاه سياسی محفل حکمت نگاه کنيم می بينيم که اين محفل حتی با برھنه . کرده بود

نماز زن و مرد  که در مساجد صف ئیاز ھمان ھا" مذھبی "ۀکند که در آن محفل يک پرد کردن زنان محفلش ثابت می

 ضدکمونيستی حکمتی ھا را ھم ۀکند، بين زن و مرد کشيده شده است، و حتی اگر ديدگاه پوسيده و زنگ زد را جدا می

،  اين "مرد= زن " کنند و روی بدن شان می نويسند مالک عمل سياسی شان قرار دھيم که فقط طوطی وار تکرار می

، زنی که نه سواد درست "زن" فرستند؟ آنھم فقط يک  ا برھنه به خيابان میيشان ر" زنھا" است که تنھا " برابری" چه 

محافل "جايزه بگير"و حسابی از کمونيسم دارد و نه حتی سواد درست و حسابی اجتماعی، که به ھمين دليل ھم 

که البته ! نديب را خواب می" بُرده شدن به ايران و رئيس جمھور شدن"يايش ؤامپرياليستی شده، حاال حتما شبھا در ر

 دولتھای غربی، از آنھا خادمين بی شرمی برای بورژازی ۀھدف عمل سياسی اينھا، کسب قدرت سياسی فردی به پشتوان

منتظر نوبت ھستند تا راه خمينی را در کنار ساير مزدوران ضدکارگر برای " کمونيسم" کارگر ُکش ساخته که با نقاب

باالخره ... کرد و حکمت انسان انسان خمينی تکرار آزادی آزادی می.  دھندخدمت به امپرياليسم مکار و ھار ادامه

  !کرده است" امريکائیکمونيست ھای " البد اينھا را خواب نمای به قدرت رساندن " غرب حقه باز انقالب ساز"

ان تحقير را به جان دليل موضع طبقاتی شه برخی زنھا، ب!  حکمتی استۀکه ، نان و نام جزء الينفک ديدگاه آلود  ايندوم

زنی که سرمايه داری اسالمی او را از حقش يعنی شغل !  حی و حاضر آن شيرين عبادی استۀنمون!  خرند و دل می

جايزه بگير "کند و بعد ھم که  دليل زن بودن محروم کرد و  ديديم که او چگونه از قوانين اسالمی دفاع میه قضاوت ب

ش نياورد که چه خدمتی به سرمايه داری کرده که تن به اينھمه حقارت داده تا آن شد، طبيعی بود که به روی خود" غزی

 جايزه بگير حامی سرمايه داری بود و زير اسم کمونيسم پنھان نشده ۀدر اصل آن تحقير شد. جايزه را نصيب خود کند

حکايت حاج خانم اولی فرق شده با " جايزه بگير غرب"، که دومين زنی است که "حاج خانم"اما حکايت اين  .   بود

 چپيجد، تا در روز ھشت مار دھد، لُنگی دور خودش می  تن به  تحقير خود می،دارد، دومی به تھوع آورترين شکل

بر " حاج خانم"که به اين  ئیتا آنجا.  طبقاتی بزندۀروز جھانی زنان کارگر و زحمتکش دست به يک حرکت ضد مبارز

کند مختار است انجام دھد، اما در غرب آقای جوادی ھم ھرگز   به او حکم می"زيرشکمش" گردد، ھر کاری که  می

 و ساير ماکياوليست ھای حکمتی ممکن   تظاھرات دھند، بنابراين حاج خانم برھنهۀاجاز" برھنگان"ديده نشده که به 

يک غلط زيادی است، که ھستند،  اما زير اسم کمونيسم اين " مدرن"ناآگاه ايرانی را فريب دھند که است پناھندگان 

   .حاصل آن خدمت محض به سرمايه داری کارگر ُکش است آنھم برای نان و نام،  البته نان و نامی بسيار آلوده و ننگنين

دانند اين است که زن و مرد بايد حق انتخاب داشته باشند، و اين حق انتخاب چه  آنچه که ماکياوليست ھای حکمتی نمی

طور واقعی امکان پذير نمی باشد ه ب...ت، نوع پوشش، حق سقط جنين، حق انتخاب ھمسر در مورد شغل، محل سکون

 آنھم نه با  ! نابود شده باشد و دستگاه ستم تبعيض و سرکوب سرمايه داری نيزه اقتصادی در جامعۀمگر مناسبات پوسيد

   .و حاميان صادق و دلسوز آنان و مردورد و جادوی شرط بندی و برھنه شدن، بلکه با دستان قدرتمند کارگران آگاه زن 

  ٢٠١۴مارس 

 .ش.  ھ١٣٩٣ ]حمل [ فروردين٩شنبه 

  

  :موضوعات مربوط به موضوع متن

   سياسی از جسم زنان کوتاه-دست رھبران دينی : سقط جنين
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