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۲۵ فوریه  ۲۰۲۱ - ۷ اسفند ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۴۷

وید! د  ھان  ان  کار

  اطالعیه های حزب

عليه ابتذال  
اين جنگ بالخره پايانى دارد!  

زبان مادى
حق يا پرچم سياسى

سهند حسینی
ــان و  ــوده اســت. زب ــری ب ــاط گی ــرای ارتب ــان ب ــزاد نوعــی از زب ــرشی هم ــخ ب تاری
اســتفاده از کالم را مــی شــود تــا انســانهای اولیــه ریشــه یابــی کــرد. زبــان تاریخــا 
طبیعــی تریــن ابزارهــای بــرش بــرای ارتبــاط بــا خانــواده و جامعــه پیرامــون خود 
ــربد.  ــود ب ــه س ــخ جامع ــارب و تاری ــته از تج ــق توانس ــن طری ــت و ازای ــوده اس ب
ــاد بگیــرد و باعــث یادگیــری دیگــران شــود. قاعدتــا در جامعــه مــدرن امــروزی  ی
ــوق انســانی باشــد. ســلب  ــن حق ــی تری ــد از بدیه ــادری بای ــان م ــتفاده از زب اس
ــی  ــده ای ــی پدی ــه ای ــر بهان ــه ه ــادری ب ــان م ــتفاده از زب ــردن اس ــا محــدود ک و ی
ــات  ــی نش ــت ارتجاع ــک سیاس ــد از ی ــی توان ــا م ــه تنه ــت ک ــی اس ــال سیاس کام

ــه باشــد. ... صفحــه۶ گرفت

آقاى نگهدار منبر مى روند: 

آبروى نظام در مذاكرات، اوجب 
واجبات است!

فواد عبداللهی

بحــث مذاكــرات واشــنگ و تهــران گرچــه هنــوز در محــاق اســت و راه 
ــزاب،  ــی اح ــزاع سیاس ــور ن ــا تن ــدارد ام ــود ن ــز وج ــی روی می تیك ــل دیپل ح
ــران را داغ  ــیون ای ــیون و پوزیس ــت در اپوزیس ــخصیت های راس ــات و ش جریان

ــه۵ ــت. ... صفح ــرده اس ك

سرشت عصيان سراوان:

مى خواهم زنده بمانم!
مصطفی اسدپور

ــوری اســالمی در منطقــه رساوان دســت  ــوران جمه ــار مام ــه خونب حمل
کــم ده کشــته و پنــج زخمــی بجــا گذاشــت. ایــن خــرب در فاصلــه کوتــاه 
ــه  ــم کهن ــک زخ ــرد. ی ــاز ک ــران رس ب ــی ای ــوزان سیاس ــره گاه س ــه گ ب
ــای  ــرگ  نیروه ــد م ــر تهدی ــن زی ــروش بنزی ــاش از راه ف ــالش مع از ت
نظامــی، و یــک قتــل عــام کــور در تــازه تریــن صحنــه آن، آتــش اعــرتاض 
ــمگین، در  ــردم خش ــت. م ــان انداخ ــواده قربانی ــردم و خان ــان م ــه ج ب
ــرصف  ــرت از  ت ــه کم ــئوالن ب ــات مس ــاال و چرندی ــواب رس ب ــل ج مقاب
ــردم  ــودار خشــم م ــد. واحدهــای مســلح جل ــت ندادن ــداری رضای فرمان
ــه  ــه کاله گرفت ــادگان قــدس دســت ب نشــدند، از تــرس جــان زیــر چــرت پ

ــه۴ ــد. ... صفح ــع دوختن ــیر وقای ــه س و چشــم ب
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 زنده باد ۸ مارس...

زن ســیتزی و نابرابــری جنســی کــه مســتقل از شــکل و درجــه توحــش آن، عمــق وارونگــی 
ــه  ــل هم ــان در مقاب ــت و عری ــان را لخ ــری و آزادی انس ــا براب ــه ب ــان رسمای ــض جه و تناق

ــرار میدهــد. زن ســتیزی زخمــی عمیــق بــر پیشــانی برشیــت امــروز اســت!  برشیــت ق
ــت هــای  ــر همــه تبعیــض هــا و محرومی ــه عــالوه ب ــران اســالم زده، در جامعــه ای ک در ای
ــه  ــک جامع ــد ی ــر لگ ــا زی ــه تنه ــق زن ن ــن ح ــی تری ــال ابتدای ــل س ــان، چه ــی زن تاریخ
مردســاالر اســت، کــه بعــالوه چهــار نســل زنــان آن در چنــگال زنــدان مخــوف و فاشیســتی 
ــی،  ــی، مذهب ع ــی، اجت ــرم سیاس ــیت، ج ــه رصف جنس ــودن ب ــه در آن زن ب ــی ک حکومت
ــه  ــی زن ب ــش رهای ــت، جنب ــار اس ــیر و گرفت ــده، اس ــالم ش ــک» اع ــی» و»ایدئولوژی «اخالق
ــه اســالم و علیــه همــه قوانیــن ارتجاعــی  پرچمــدار مبــارزه علیــه حاکمیــت مذهــب، علی

ــل شــده  اســت! ــم، تبدی حاک
ــی  ــر، ب ــک ت ــر، کوچ ــه دو، حقی ــهروند درج ــرگ ش ــا م ــد ت ــه زن از تول ــه ای ک  در جامع
ــا  ــش از دهه ــه بی ــه ای ک ــت! در جامع ــر اس ــاه ت ــی پن ــر و ب ــرتام ت ــی اح ــر و ب ــوق ت حق
ــان  ــادران و ...  ن ــران، م ــرسان، خواه ــی از هم ــش از نیم ــروش آن، بی ــن ف ــون زن ت میلی
آوران خانــه هســتند، جنبــش رهایــی زن قــدرت و نیرویــی غیرقابــل انــکار در اعــرتاض بــه 

ــت! ــت اس ــر و فالک ــی و فق ــه بیحقوق ــری، ب نابراب
 در جامعــه ای کــه ســهم هولنــاک کــودکان دخــرت،  دخــرتان نوجــوان و زنــان، پیــر و جــوان، 
ــا بازنشســته،  از فقــر و اعتیــاد و فحشــا و زنــدان و خشــونت، کمرتیــن  شــاغل و بیــکار، ی
ــتاد  ــه هش ــه ای ک ــت! در جامع ــته اس ــای نگذاش ــر ج ــانیت ب ــت و انس ــی از مدنی رنگ
ــرای حفــظ  ــه ب ــگل ک ــه و برهــوت ســاخته دســت مشــتی ان ــن مخروب ــر در ای ــون نف میلی
نظــام ضدبــرشی ســود و ســودآوری، زندانــی شــده انــد و چهــار نســل از زنــان و دخرتانــش،  
ــزی هــای   ــا شمشــیر اســالم، هــر روز  و هــر لحظــه تباهــی و ســیاهی،  جنــگ و خونری ب
ــخ آن را در  ــم تل ــد و طع ــرده ان ــه ک ــان تجرب ــه زن ــم  را علی ــوراهای حاک ــوعاها و عاش تاس
ــارس  ــت م ــد!  هش ــیده ان ــی، چش ــغلی و سیاس ــی، ش ــخصی، خانوادگ ــه، ش ــی روزان زندگ
ــتگی  ــوی همبس ــگ ب ــد رن ــد! میتوان ــته باش ــری داش ــوی دیگ ــگ و ب ــد رن ــال میتوان امس
ــم  ــان ایــن جهن عمیــق و انســانی کــه در رسارس ایــران در قلــب هــا و عمــل هــرروزه قربانی

ــرد!    ــه خــود بگی ــد، ب اســالمی مــوج میزن

زنان و مردان آزادیخواه دست اندرکاران هشت مارس ایران

ــد نورافکنــی عظیــم بــر بنیادهــای سیاســی-اقتصادی  هشــت مــارس امســال میتوانــد و بای
ــط روز محکــوم کــردن  ــه فق ــد ن ــن کنــد. ایــن روز میتوان ــری زن و مــرد را روش نابراب
ــه  ــه بیحقوقــی زن، ب ــران، کــه روز اعــالم جنگــی نهایــی ب ــی حقوقــی زن در ای مســببین ب
عــی زنــان، بــه تحمیــل فقــر و فالکــت بــه میلیونهــا زن کارگــر،  نابرابــری اقتصــادی و اجت

ــد.  ــان باش ــای آن ــواده ه ــکار و خان ــاغل و بی ــن و ش زن کارک
ــان و  ــتی زن ــتگی و همرسنوش ــام آور همبس ــد پی ــد و بای ــال میتوان ــارس امس ــت م هش
مــردان آزادیخــواه باشــد! پرچــم برافراشــته شــان در جــدال شــان، در همــه عرصــه هــا و در 
ــرای رهایــی از توحــش ضــد زن، توحــش ضــد ســعادت، توحــش ضــد آزادی  رسارس ایــران،  ب
ــد از ســکویی کــه امــروز و پــس از مقاومــت  ــران  باشــد. بای و برابــری و رفــاه حاکــم در ای
و تعــرض چهــل ســاله کســب کــرده ایــم و بــر روی آن ایســتاده ایــم،  بــرای تعــرض بیشــرت 
ــم،  اســتفاده  ــکاران حاک ــو درآوردن جنایت ــرای بزان ــی ریشــه، ب ــی پوســیده و ب ــه حاکمیت ب

ــم.  کنی
رســتان، خیابانهــا و شــهرها  ــه، دانشــگاه، محــالت، بی بایــد دســت بــکار شــد! بایــد کارخان
تیک و حاکــم تبدیــل کــرد. بایــد بــه  را بــه صحنــه پرشــور ضدیــت بــا زن ســتیزی سیســت
ع کــرد!  بایــد قوانیــن اســالمی و قــرون وســطایی  هــر شــکل و در هــر ســطح ممکــن اجتــ
امــا و عمــال درهــم شکســت! بایــد ایــن  را زیــر پــا گذاشــت و مرزهــای جدایــی جنســی را 
ــه آتشــی بــرای نابــودی کامــل  تنــور گــرم برابــری طلبــی وســیع و تــوده ای در جامعــه را ب

زن ســتیزی تبدیــل کــرد! 

ــری و آزادی همــگان و برقاعــده  ــه براب ــا دســتیابی ب ــی زن ت ــش رهای ــد نشــان داد جنب بای
ــی  ــا  ــردم از پ ــانی م ــت انس ــاء حرم ــران و احی ــتیز در ای ــه زن س ــان وارون ــاندن جه نش

ــیند!   نش

خط رسمی حزب حکمتیست 
۷ اسفند ۹۹ ۲۵ فوریه ۲۰۲۱

مطالبات بيانيه حزب حكمتيست، حرف دل اكثريت ميليونى 
زنان و حرف دل اكثريت مردم منزجر از زن ستيزى است. اين بيانيه 

كيفرخواست آنها و بيانگر خواست هاى روشن آنها٬ براى فرداى بدون 
حاكميت اين موميايى هاى حاكم در ايران است. مطالباتى كه صف 

دوستان دروغين «آزادى» زن را، از صف جنبش واقعى آزادى و برابرى زن 
و مرد و صف كسانى كه معنى اين آزادى را عملى ميكنند، جدا ميكند!  

آن را بخوانيد و بدست ديگران برسانيد!  

ــم •  ــن مه ــک رک ــان ی ــی زن ــرای رهای ــکال ب ــه و رادی ــی وقف ــازمانیافته، ب ــارزه س مب
ــران اســت. خالصــی مــردم از هیــوالی حکومــت اســالمی ای

ــا •  ــه  ب ــد ک ــالش میکن ــد و ت ــارزه میدان ــن مب ــتاز ای ــود را پیش ــت خ ــزب حکمتیس ح
متحــد و متشــکل کــردن میلیونــی زنــان و مــردم آزادیخــواه در صفــوف خــود،  

ــد:   ــق کن ــرا متحق ــوارد زی ــه م بالفاصل
جدایی  مذهب از دولت و کوتاه کردن دست اسالم و دین از زندگی زنان! • 
ــد و رشط پوشــش •  لغــو فــوری حجــاب و آپارتایــد جنســی و تضمیــن  آزادی بــدون قی

و معــارشت آزادانــه زن و مــرد!
ــی •  ــه  و در زندگ ــواده، جامع ــای کار، خان ــط ه ــد زن در محی ــن ض ــه قوانی ــو کلی لغ

ــردم! ــی م سیاس
ــی، •  ــی خصوص ــئون زندگ ــام ش ــرد در  ــی زن و م ــل حقوق ــری کام ــوری براب ــالم ف اع

ــی!  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــی، خانوادگ ع اجت
ــوه •  ــه وج ــه  کلی ــی علی ــی و سیاس ــی، فرهنگ ع ــری، اجت ــه فک ــارزه ای بیوقف مب

حاکمیــت و نفــوذ مردســاالری و فرهنــگ مردســاالر!   
ــان •  ــی زن ــی و فرهنگ ع ــخصی و اجت ــی ش ــت در زندگ ــه دخال ــت هرگون ممنوعی

ــا  عــی و سیاســی و فرهنگــی، ی ــا نهادهــای اجت ــت ی ــب دول توســط هرکــس، از جان
ــی.   ــی و خانوادگ ــام مذهب ــر مق ه

ــان توســط •  ممنوعیــت هــر نــوع خشــونت  جســمی، روحــی و روانــی نســبت بــه زن
هــر کــس، هــر مقــام مذهبــی، دولتــی و خانوادگــی. 

ــایش •  ــاه و آس ــطح  رف ــن س ــاال تری ــن ب ــردم، تامی ــه م ــان و هم ــی زن ع ــن اجت تامی
ــه.  ــرای هم ــن، ب ممک

ــان و همــه کســانی کــه •  ــه زن ــا اســتاندارد بــاال  ب ــکاری مکفــی و ب پرداخــت بیمــه بی
ــواده!   ــی همــرس و ســایر اعضــا خان ــه کار هســتند، مســتقل از وضعیــت مال آمــاده ب

یــت از کــودکان دخــرت در •  یــت وســیع مــادی و معنــوی از دخــرتان در خانــواده. ح ح
مقابــل تحمیــل محرومیــت هــای فــردی، تبعیــض و خشــونت علیــه آنهــا در خانــواده. 

یت وسیع مادی و معنوی از زنان قربانی خشونت، فحشا، اعتیاد و فقر.  •  ح
فراهم کردن امکان اشتغال وسیع زنان و رفع موانع آن. • 
فراهم کردن امکان تحصیل و آموزش حرفه ای وسیع زنان و رفع موانع آن.  • 
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كارنوال حداقل دستمزد...

ــه  ــن طبق ــاغل ای ــروی ش ــی از نی ــش کوچک ــامل بخ ــه ش ــتمزدی» ک ــن دس ــوال «تعیی کارن
ــت  ــا من ــان ب ــل خودش ــرا در محاف ــت. ظاه ــز اس ــرت انگی ــدازه نف ــش از ان ــود، بی میش
ــرون «درز»  ــه بی ــتمزد را ب ــش دس ــد افزای ــث ٢٥ درص ــر، بح ــه کارگ ــر رس طبق ــ ب گذاش
ــد تــا عکــس العمــل جامعــه را ســبک ســنگین و نهایتــا دود ســفید «توافــق» را بــه  داده ان
ــی، ایــن درجــه چاپلوســی و حقــه  ــد. ایــن درجــه بــی رشمــی و بــی حیای جامعــه پمپــاژ کنن
یتوانــد باعــث نفــرت عمیــق  ــر حکومتــی  بــازی، ایــن درجــه دریوزگــی عــده ای مــزد بگی

ــدی نشــود.  ــان رشافتمن ــر انس ه
ایــن کارنــوال تکــراری و مشــمئز کننــده در جامعــه ای بــا امکانــات وســیع مالــی، 
ــم  ــور ه ــه در تص ــی ک ت ــات و نع ــه امکان ــود هم ــا وج ــی، ب ــی، درمان ــتی، غذای بهداش
ــرای  ــه ب ــانه ای ک ــروت افس ــن ث ــدگان ای ــر آن، تولیدکنن ــه کارگ ــرف طبق ــد، از ط یگنج
ــی کودکانشــان شــب  ــی و تحصیل ــوازم بهداشــتی، درمان ــن ل ــی تری ــرای ابتدای ــان شــب، ب ن
ــه در  ــه ای ک ــی در جامع ــود. زندگ ــه ش ــد پذیرفت ــد، نبای ــم بدوزن ــد بــه ه و روز را بای
ــدازه  دارایــی  ــه ان ــه هــر کــدام ب ــاردر، ک ــم و صدهــا مولتــی میلی ــروت عظی ــار وجــود ث کن
ــپاه و  ــه س ــد، و گل ــار دارن ــب و در اختی ــه را غص ــروت جامع ــن ث ــان کارک ــا انس میلیونه
ــده  ــدان و هــر چــه درن ــر و زن ــات و شــکنجه گ ــز پلیســی و اطالع ــی، مراک ــروی انتظام نی
ــل  ــران قاب ــر ای ــرای طبقــه کارگ ــد، ب ــرده ان ــر ک ــرای حفاظــت ان آن اجی ــی اســت را ب و جان
تحمــل نیســت. مجلــس و قانــون و قضــات و دولــت و انــواع مراکــز فاســد دیگــر را ســاخته 
ــدا،  ــرای آن خ ــد و ب ان ــوظ  ــور محف ــت خ ــی مف ــانه ای اقلیت ــت افس ــن بهش ــا ای ــد ت ان
ــد. دنیایــی  ــه ان ــه خدمــت گرفت ــده و ب ــن، فرهنــگ و ســنت و باورهــای  پوســیده را زن دی
ــان  ــن ن ــی از تامی ــکاری و ناتوان ــل، در بی ــر کام ــر در فق ــه کارگ ــی از طبق ــه بخــش بزرگ ک
ــورای  ــت «ش ــرار اس ــیرک ق ــن س ــای ای ــد. در انته ــواری میکوب ــر در و دی ــه ه ــک رس ب خش
عالــی کار» ســطح معیشــت و حداقــل مــزد ایــن طبقــه را تعییــن کنــد و قــال مســئله را تــا 
ــاد آورده  ــه هــای ب ــارو کــردن پــول و رسمای ــال پ یکســال دیگــر بکنــد و آســوده خاطــر دنب

ــوند.  ــه ش ــن طبق ــرتنج همی از دس
ــت و  ــده حکوم ــمئز کنن ــات مش ــو و تبلیغ ــار زدن هیاه ــا کن ــرا و ب ــق ماج ــا و در عم ام
ــات و  ــه مباحث ــه هم ــود را ب ــر خ ــت مه ــت زمخ ــک حقیق ــتمزد»، ی ــن دس ــه تعیی «کمیت
ت شــومن هــای مناســک تعییــن حداقــل دســتمزد کوبیــده اســت و آنهــم درجــه  تصمیــ
ــاه  ــت، رف ــاع از معیش ــرای دف ــر ب ــه کارگ ــی طبق ــزان آمادگ ــری، می ــاد کارگ ــطح اتح و س
ــت.  ــده آن اس این ــت  ــورژوازی و دول ــوم ب ــود از حلق ــق خ ــیدن ح ــود و کش ــی خ و زندگ
ــان و شــورای اســالمی کار، مســتقل  بــر کســی پوشــیده نیســت کــه میــان دولــت و کارفرمای
ــای  ــال کارگــری»، در دنی ــام «فع ــه ن ــا ب ــل آنه ــدش آور تعــدادی از عوام از غرولندهــای چن
ــی  ــچ بخش ــوق هی ــق و حق ــر رس ح ــی ب ــگ و دعوای ــدی و جن ــب بن ــدل و قط ــی ج واقع
ــه داران و  ــه کمــپ رسمای ــا ب ــه آنه ــع هم ــا واق ــان نیســت. در ع ــر در جری ــه کارگ از طبق
ــرض  ــه تع ــل عرض ــیک و قاب ــدی ش ــته بن ــان بس ــغل رشیفش ــد و ش ــق دارن ــن تعل حاکمی
ــتمزد و  ــل دس ــام حداق ــه ن ــر ب ــه کارگ ــت طبق ــه معیش ــورژوازی ب ــیخته ب ــار گس افس
ــورژوازی  ــه ب ــب و دروغ و عرضــه حمل ــن فری عــت متخصصی ــن ج ــش آن اســت. ای افزای
ــت  ــر و فالک ــت، فق ــور اس ــدی ش ــه ح ــا آش ب ــتند. ام ــی هس ــر پناه ــب کارگ ــران در قال ای
ــی  ــه زندگ ــیخته  ب ــام گس ــرض لج ــان تع ــورژوازی چن ــت و ب ــک زده اس ــه فل ــان رس ب چن
ــم  ــا را ه ــای آنه ــن ه ــتاخ تری ــه گس ــت، ک ــازمان داده اس ــر را س ــه کارگ ــت طبق و معیش
ــد ایــن تعــرض بــی رشمانــه بــه  ــا بتوانن ــرای کارگــر دل بســوزانند ت ــدا ب مجبــور میکنــد ابت

ــد. ــالم کنن ــه اع ــه جامع ــون ب ــب قان ــر را در قال ــه کارگ ــت طبق ــطح معیش س
ــه  ــن هم ــت. ای ــاب نیس ــاب و کت ــی حس ــز ب ــرت انگی ــش نف ای ــن  ــ ای ــا راه انداخ ام
ــواده  ــرای خان ــکر ب ــان و ش ــدس و ن ــود و ع ــت نخ ــاب قیم ــی و حس ــه زن ــت و چان نشس
ــی  ــق طلب ــک ح ــایه ی ــاک س ــبح خطرن ــک ش ــایه ی ــت. س ــش نیس ای ــک  ــط ی ــری فق کارگ
ــن  ــوال «تعیی ــن نشســتها، مذاکــرات و کارن ــراز ای ــر ف ــه لحظــه ب ــری لحظــه ب ــا کارگ عمیق
دســتمزد»، در گشــت و گــذار اســت. شــبح یــک جنبــش عظیــم کارگــری کــه قلــب تپنــده 
آن و نفــرت عمیــق و همــه جانبــه اش علیــه نظــام کاپیتالیســتی در هــر تــک اعتصــاب و 
تحــرک اش درخشــیده اســت. فشــار ایــن جنبــش و خطــر عــروج متحــد آن، بــر مباحثــات 
ــد.  ــنگینی میکن ــت س ــان و دول ــت و کارفرمای ــی حاکمی ــتمزد» کذای ــن دس ــه تعیی «کمیت
ــه تعیــن دســتمزد» و «شــوارای  در کالشــی و شــارالتان بــازی کارفرمایــان و دولــت و «کمیت
ــش  ــا جنب ــت، ام ــدی نیس ــان تردی ــل ش ــی کام ــی رشافت ــازی و ب ــه ب ــی کار»، در حق عال
ــی  ــورای عال ــت» ش ــرازوی «عدال ــنگینی ت ــه س ــن طبق ــی ای ــق طلب ــش ح ــری و عط کارگ
کار و حاکمیــت را تعییــن میکنــد و دریچــه کیســه ثــروت غصــب شــدن جامعــه بدســت 
ــران  ــر ای ــه کارگ ــی طبق ــق طلب ــرتاض و ح ــار اع ــد. فش ــته میکن ــاز و بس ــت  را ب حاکمی
ــده در جمــع تعییــن کننــدگان حداقــل دســتمزد، نقــش  این علیرغــم نداشــ حتــی یــک 
ــدال  ــر در ج ــه کارگ ــوا طبق ــوازن ق ــی ت ــای واقع ــده را دارد. در دنی ــن کنن ــی و تعیی اساس
ــع  ــر مجم ــتمزد را در ه ــل دس ــزان حداق ــری می ــاد کارگ ــطح اتح ــران و س ــورژوازی ای ــا ب ب

ــد. ــم میزن ــی رق بورژوای
ــانی و  ــی انس ــن زندگ ــر رس تامی ــث ب ــتمزد، بح ــزان دس ــر رس می ــث ب ــد بح ــدون تردی ب

ــه عنــوان فصــل تعییــن حداقــل  مرفــه بــرای طبقــه کارگــر، در زمانــی کــه حاکمیــن نیــز ب
دســتمزد در حــال حســاب و کتــاب هســتند، ســواالت جــدی را بــر رس میــز محافــل کارگــری 
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــن آن ای ــج تری ــن و رای ــادی تری ــت. ع ــد گذاش ــرشو خواه ــران پی و کارگ
ــتمزد» و  ــن دس ــه تعیی ــان داد و «کمیت ــیرک پای ــن س ــه ای ــه ب ــت ک ــت آن نیس ــا وق واقع
ــر  ــارالتان را ب ــتی ش ــازی مش ــه ب ــب و حق ــتگاه فری ــام دم و دس ــی کار» و  ــورای عال «ش
ــا صــدای  رس خــود و دولتشــان خــراب کــرد؟ امــروز و زمانــی کــه نفــرت عمیــق طبقاتــی ب
رســا در همــه مراکــز کارگــری، در محــالت کارگــری، در صــف کارگــران شــاغل و بیــکار و در 
میــان دههــا میلیــون خانــواده کارگــری علنــا و رســ اعــالم میشــود، آیــا وقــت آن نیســت 
کاســه کــوزه مشــتی شــارالتان حکومتــی بــرای تعییــن میــزان نخــود و لوبیــای مــورد نیــاز 
ــا و اربابانشــان را رس جــای خــود نشــاند؟  ــرد و آنه ــان خــراب ک ــر رسش ــری را ب ــواده کارگ خان
ــه  ــا کول ــر ب ــه کارگ ــی و طبق ــته و کنون ــوالت دوران گذش ــا تح ــران ب ــه ای ــروز در جامع ام
ــرتاض  ــدای اع ــوان ص یت ــا  ــم، آی ــه حاک ــا طبق ــبانه روزی ، ب ــدال ش ــه در ج ــاری از تجرب ب
ــرای  ــی و ب ــط زندگ ــود رشای ــول بهب ــرد و ح ــه ک ــک کاس ــه را ی ــن طبق ــرت ای و بغــض و نف
ــاغل  ــا ش ــه ب ــن طبق ــاد ای ــرای کل اح ــر، ب ــانی ت ــی انس ــن زندگ ــتمزد و تامی ــش دس افزای
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــرد. س ــد ک ــود متح ــالم وج ــود اع ــع موج ــه وض ــکار آن، علی و بی
ــت و  ــران، از نف ــعت ای ــه وس ــا ب ــه ج ــی را در هم ــن همصدای ــه ای ــت ک ــن نیس ــت ای وق
خودروســازی هــا، تــا معــادن، از هفــت تپــه و فــوالد تــا هپکــو و آذر آب، از ترانســپورت تــا 
ــکار،  ــران بی ــی کارگ ــا صــف میلیون بــرق و آب و شــهرداری هــا، از محــالت کارگــر نشــین ت
ــرس و  ــرد و ت ــری روان ک ــش واحــد کارگ ــن جنب ــان ای ــت جوش ــی در قام ــرد و خون ــی ک یک

ــت؟ ــن انداخ ــان حاکمی ــه ج ــت را ب وحش

ایــش مضحــک کارگــر دوســتی مشــتی  ــا زمــان ایــن فــرا نرســیده اســت کــه در مقابــل  آی
ــل و...  ــی و وکی ــانه و قاض ــب رس ــر و صاح ــوق بگی ــتی حق ــی، مش ــی حکومت کالش سیاس
آنهــا، در همــه مراکــز تولیــدی و صنعتــی و در صــف عظیــم پرولتاریــای ایــران، ایــن طبقــه 
ــی، دســتمزد  ــن معیشــت و رفــاه عموم ــد خواهــان تامی ــا صــدی بلن ایندگــی کــرد و ب را 
ــرای همــگان شــد؟ آیــا وقــت آن نیســت کــه عــده  مکفــی و ســطحی انســانی از زندگــی ب
ــز  ــن مراک ــران در ای ــی کارگ ــع عموم ــه از مجام ــن طبق ــح ای ــن صال ــربان و فعالی ای از ره
ــوان یــک تــن واحــد ترمــز توحــش  ــه عن ــا هــم ب ــد و ب ــه عهــده بگیرن ــن امــررا ب تامیــن ای
ــت  ــا ایس ــیانه آنه ر وحش ــتث ــی و اس ــین بردگ ــه ماش ــند و ب ــکام را بکش ــت ح و بربری
ــا امــکان ایــن نیســت بــا اقدامــی جــدی همــه را از کارفرمایــان مرتجــع و دولــت  دهنــد؟ آی
ــی  ــی رشم ل ب ــ ــروز در ک ــه ام ــان را ک ــران و نوکرانش ــب بگی ــا مواج ــا ت ــری آنه ــد کارگ ض
ــا کارفرمــا»، «تعــداد شــاغلین  بــا طــرح هایــی چــون «مــزد منطقــه ای»، «توافــق محلــی ب
ــودن  ــل ب ــا متاه ــرد ی ــای مج ــر مبن ــتمزد ب ــن دس ــا تعیی ــری» و ی ــای کارگ ــواده ه در خان
ــه ســفر خالــی مــا هســتند  کارگــران و هــزار حیلــه دیگــر در فکــر تعرضــی وحشــیانه ترب

ــان را کشــید؟ ــرد و افسارش نشــان ک را رس جایشــان گذاشــت، پشی
ــت  ــد، در دس ــرده ان ــم ک ــر حاک ــه کارگ ــه طبق ــه ب ــی ک ــا بربریت ــف ب ــن تکلی ــد تعیی کلی
ــد چیــزی جــز اتحــاد کارگــری و اعــالم حضــور و اعــرتاض بــه  طبقــه کارگــر اســت. ایــن کلی
ــن دوره و در دفــاع  ــه واحــد نیســت. نقــش طبقــه کارگــر در تحــوالت ای ــوان یــک طبق عن
از رفــاه و آزادی و علیــه بــی حقوقــی و کارگــر ســتیزی، علیــه بــی عدالتــی و اســتبداد، بــر 
ــه تحــرک متحــد و  ــی از محرومیــن جامعــه چشــم ب کســی پوشــیده نیســت. بخــش بزرگ
ــش  ــد ســال گذشــته جنب ــی کــه در چن ــه اســت. الگوهای ــه کارگــر دوخت ســازمانیافته طبق
ــا  کارگــری از خــود نشــان داد، تــالش و هوشــیاری کارگــران و رهربانشــان از معــدن بافــق ت
ــا و...  ــیمی ه ــت و پرتوش ــری در نف ــرک کارگ ــا تح ــا دهه ــو ت ــوالد، از هپک ــه و ف ــت تپ هف
ــن  ــد محرومی ــه و امی ــت و توج ــته اس ــش گذاش ای ــه  ــش را ب ــن جنب ــم ای ــت عظی طرفی
ــورژوازی  ــی را در جســم و جــان ب ــرس و نگران ــرده اســت و ت ــب ک ــه خــود جل ــه را ب جامع
ــرو  ــی، در گ ــت کنون ــش و بربری ــه توح ــان ب ــتمزد و پای ــش دس ــده اســت. افزای ــران دوان ای
ــه  ــران، علی ــورژوازی ای ــه ب ــرتک علی ــت مش ــالم کیفرخواس ــران و اع ــا کارگ ــی م ــک صدای ی
ــن  ــد. ای ل میکنن ــ ــا اع ــه م ــه دارن، علی ــرای ســود رسمای ــه ب ــی اســت ک قصــاوت و جنایت
ــان  ــه چــرخ توحــش ش ــه دارد را بکشــد و ب ــن رسمای ــد افســار حاکمی ــد و بای صــف میتوان

ــد. ایســت بزن

ــه لشــکر میلیونــی طبقــه مــان،  ــار بــرای همیشــه بــه تحمیــل مــرگ تدریجــی ب بایــد یکب
بــه قربانــی شــدن ســالمت، ســعادت، حرمــت و آرزوهــای انســانی مــان، بــه ســالخی کــردن 
ــر  ــرگ و می ــدازه م ــه ان ــری ب ــالب کارگ ــچ انق ــد هی ــی تردی ــان داد. ب ــان پای ــده فرزندام آین
ــات  ــ امکان ــی پناهــی، نداش ــر و گرســنگی، ب ــر فق ــر اث ن ب ــ ــواده های ــا و خان ــه م روزان
ــم، زندان  یگیــرد، مــا نســلهای متوالــی قربانــی شــده ای اولیــه پزشــکی و... ، از مــا قربانــی 
و شــکنجه و اعــدام را چشــیده ایــم، زندگــی در آلونکهــا، کنــار خیابانهــا، در بیابانهــای بــی 
ــنه، در اســتصال  ــاره و شــکم گرس ــده و کفشــهای پ ــان ژن ــا لباس ــان و ب ــرت و درم ــان و دک ن
ــان  ــا بغــض خفتــه خــود بــرای چهــار روز زندگــی بــی درد را روزانــه تجربــه میکنیــم. پای ب
ــات از  ــا، نج ــاد م ــا اتح ــزار م ــتگی را دارد. اب ــان گذش ــر از ج ــداکاری، ه ــر ف ــا ارزش ه اینه

ــا اتــکا بــه صــف متحــد و آگاه مــا ممکــن اســت.  ــر دوش خــود مــا و ب ــم ب ــن جهن ای
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رسشت عصیان رساوان...

کیفرخواست  رساوان
ــط  ــیاه توس ــول س ــک پ ــرای ی ــان ب ــره ج ــن و  مخاط ــای بنزی ــن ه ــا گال رساوان ب
مــردم فقیــر، تنهــا یــک پوســته از الیــه هــای عمیــق تــر از جدالهــای پــر مخاطــره 
ــر  ــه ب ــک جامع ــت ی ــت.  کیفرخواس ــه اس ــر در منطق ــه کارگ ــتاب طبق ــر ش و پ
انیــم،  علیــه مجرمیــن و مســئولین شــناخته شــده اســت: مــا حــق داریــم زنــده 
ــکاری و  ــت و بی ــا فالک ــداری، ب ــا ن ــر، ب ــا فق ــا را ب ــرا م ــید؟ چ ــا را میکش ــرا م چ
ــر  ــر از ه ــون آلودت ــت  خ ــن کیفرخواس ــید؟ ای ــه میکش ــا گلول ــرا ب ری و چ ــ بی
ــد. و بعــالوه  ــه چرخــش درآم ــردم ب ــر دوش م ــا،  ب ــوت ه ــای تاب ــر،  بج ــت دیگ وق
ــی  ــازه مــی انداخــت: دیگــر بــس اســت،  ــود کــه  پوســت ت ایــن کیفرخواســتی ب

ــد!     ــا بیاوری ــر رس م ــت را ب ــان خواس ــه دلت ــی ک ــر بالی ــم  ه گذاری
ــد کــه هــر یــک  ــای کالفــی را بدســت میدهن ــداد رس نخه ــات و ماســبق روی جزئی
ــر  ــی در قع ــوند. مردم ــم میش ــردم خت ــان م ــا ج ــازی ب ــدی از ب ــده جدی ــه پرون ب
ــز  ــت بج ــز هس ــه چی ــاخص هم ــه ش ــی ک ــتگاه دولت ــک دس ــی، ی ــر و تباه فق
ــت و  ــای نظــارت و مراقب ــه بج ــی ک ــاکنان؛ دولت ــن و بهداشــت و ســالمتی س تامی
ن رس  ــ ــن و آس ــه از زمی ــه ماش ــت ب ــراق و دس ــه ی ــارض ب ــان ح ــی، ناگه جوابگوی
ــا  ــروز رساوان را ب ــروز و ام ــت دی ــود رسنوش ــهم خ ــه س ــدام ب ــر ک ــاورد؛ ه ــر می ب
ــالمی  ــت زدگان اس ــن لعن ــه رسزمی ــه و کارخان ــتا، محل ــهر، روس ــزار ش ــزاران ه ه
ــرش  ــد. غ ــان میافکن ــب انس ــگ در قل ــه چن ــور فاجع ــد. تص ــم میباف ــه به رسمای
ــتند.  ــی نگذاش ــدن باق ــده مان ــرای زن ــی ب ــن شانس ــا کوچکرتی ــان تیرباره ــی ام ب
در غیــاب کوچکرتیــن مقاومــت، در غیــاب هــر گونــه راه فــرار، قتــل عــام برنامــه 
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــن عنوان ــگ، شایســته تری ــزی شــده در منجــالب جــ و نن ری
ــات و  ــا و توجیه ــه ه ــت. بهان ــوان رساغ گرف ــوختربان رساوان « میت ــرگ  س ــه م «تل
ــط  ــوب فق ــی و رسک ــوران دولت ــرف مام ــخره از ط ــناریوهای مس ــدی س رس هــم بن

ــت. ــدش آور اس چن

رساوان در یک سطر
ــه  ــود ک ــربی ب ــفند رساوان خ ــم اس ــنبه پنج ــه ش ــران، س ــی ای ــای سیاس در رونده
همــه منتظــر وقــوع آن بودنــد. امــا کانــون ســوزان اتفاقــات  نــه در آنچــه رخ داد، 
ــه  ــی نهفت ــردم عاص ــرض م ــت تع ــد، در ظرفی ــه میتوانســت رخ ده ــه در آنچ بلک
اســت. ایــران آبســ اعــرتاض اســت. ایــن مــوج اعرتاضــی هــر زمــان میتوانــد رس بــاز 
ــردم زحمتکــش  ــوده م ــد. ت ــاز میکن ــو ب ــه جل ــران اعرتاضــات راه خــود را ب ــد. ای کن
چیــزی جــز انبــان نفــرت چیــز دیگــری بــرای از دســت دادن ندارنــد. در عــوض رو 
بــه آینــده، روی دیگــر ســکه، ایــن پیــام، در مــ اوج التهــاب، امــا  رسد و خونــرسد 
ــت  ــک مش ــز ی ــالمی ج ــوری اس ــت: از جمه ــته اس ــش بس ــانی رساوان نق ــر پیش ب

ــل تحمــل نیســت. ــز دیگــری قاب خاکســرت  چی

سنگر رساوان
ــه  ــب جبه ــک ســنگر در قل ــه ی ــران را ب ــش اعرتاضــی در ای اســفند رساوان کل جنب
دشــمن جلــو رانــده اســت. در فقــر و فالکــت گســرتده، در رشایطــی کــه اعرتاضــات 
ــات،  ــن اعرتاض ــش و ای ــن جنب ــت، ای ــاء اس ــا راه بق ــه تنه ــق طلبان ــری و ح کارگ
ــان  ــا زب ــد ب ــد بتوان ــربد، بای ــدر ب ــا ب ــان س ــه ج ــرای اینک ــاء و ب ــرای بق ــا ب دقیق
ــالمی، از  ــوری اس ــت جمه ــر دس ــد از زی ــت رساوان را بای ــد. روای ــرف بزن رساوان ح
ــا لشــکری از امام جمعــه و طرفــداران  زیــر دســت تفنگچــی هــای کشــتار مــرزی ت
ــت رساوان،  ــید. روای ــرون کش ــوختربان» بی ــاش س ــرار مع ــی ام ــاماندهی قانون «س
روایــت طبقــه کارگــری اســت کــه  ناچــار اســت در زیــر ســلطه خونبــار حکومــت 
اســالمی رسمایــه در نــربدی هــر روز بــر رس نــان بایــد در عیــن حــال صفــوف خــود 
را بــرای نربدهــا و پیــروزی هــای بــزرگ آمــاده کنــد و صیقــل دهــد. روایــت رساوان، 
ــکاری  ــه بی ــر رس دســتمزدها، بیم ــارزه ب ــه در مب ــری اســت ک ــه کارگ ــت طبق روای
ــا  ــوش ت ــود را از ش ــه خ ــوف طبق ــه صف ــت، هم ــان و بهداش ــورداری از درم و برخ
رساوان، از بازنشســتگان تــا جوانــان بیــکار پرتوشــیمی هــا، از کولــربان مریــوان تــا 
ســیه چــردگان ســوخترب دل کویــر بیرحــم، را گــرد میــاورد؛ خشــم و عصیــان و بــی 
ــکل  ــده متش ــوف رزمن ــاد در رگ صف ــرم اتح ــون گ ــا خ ــا ب ــام را یکج ــی و انتق تاب
خــود میپرورانــد تــا مهــر خــود را بــر تحــوالت داغ سیاســی جامعــه بکوبــد: اجــازه 

ــد! ــا بیاوری ــر رس م ــان خواســت را ب ــی دلت ــم هــر بالی یدهی

اين جنگ بالخره پايانى دارد!
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــتقر در  ــداران مس ــپاه پاس ــراه س ــی بهم ــروی انتظام ــاه نی ــفند م ــارم اس ــنبه چه روز دوش
ــرای  ــه ب ــوخترب، ک ــان س ــده زحمتکش ــن ش ــش تعیی ــات از پی ــک عملی ــهر رساوان در ی ش
ــه خریــد و فــروش ســوخت در مرزهــا مشــغولند، را در  امــرار معــاش خانــواده هایشــان ب
ــد.  نــوار مــرزی ایــن شــهر مــورد حملــه قــرار داده و ده هــا  نفــر را کشــته و زخمــی کردن
ــی،  ــی گنگوزه ــی، یحی ــان زه ــن شهرس ــامی عبدالرحم ــه اس ــدگان ب ــته ش ــن از کش ده ت
ــرصت  ــد ن ــی، محم ــوچ زه ــد میربل ــی، محم ــاب دامن ــی، عبدالوه ــان زه ــدی شهرس عب
ن  ــ ــب زاده و رح ــس صاح ــی، ان ــان زه ــور توت ــی، عبدالغف ــان زه ن شهرس ــل ــی، س زه
ــر  ــش از ۵۰ نف ــاهدان بی ــه ش ــه گقت ــت. ب ــده اس ــخص ش ــون مش ــا کن ــواری، ت ــش ده بخ

ــد. ــده ان ــی ش هــم زخم
ــه ایــن جنایــت در  ــاه مــردم شــهر رساوان  دراعــرتاض ب امــروز ســه شــنبه پنجــم اســفند م
ــلح  ــای مس ــوب نیروه ــا رسک ــردم، ب ــم م ــا ه ــد. در اینج ع کردن ــ ــداری اجت ــل فرمان مقاب
مواجــه شــدند. مــردم معــرتض و خشــمگین در مقابــل ایــن بــی رشمــی، فرمانــداری شــهر 
ــن  ــه ای ــش کشــیدند. در نتیج ــه آت ــی را ب ــروی انتظام ــرده و ماشــین هــای نی ــرصف ک را ت
اعــرتاض، بخــش زیــادی از شــهر از نیروهــای نظامــی رژیــم پــاک شــد. در جــدال مــردم بــه 
جــان آمــده عــالوه بــر نیــروی انتظامــی شــهر، ســپاه پاســداران هم بســیج شــده و از ســالح 

ــد.  نیمــه ســنگین خــودکار و  تانــک اســتفاده کردن
ــه اعــرتاض زدنــد و اعــالم کردنــد  همچنیــن مــردم زاهــدان در مقابــل ایــن جنایــت دســت ب

کــه انتقــام خــون انســان هــای زحمتکــش و گرســنه را خواهنــد گرفــت.
ن  ــه وســعت ایــران بــا کارگــران و زحمتکشــان و معلــ جمهــوری اســالمی درگیــر جنگــی ب
ــه میلیــون هــا زحمتکشــی  و بازنشســتگان و زنــان و کولــربان و .... اســت. پاســخ رژیــم  ب
ــر و  ــه در فق ــان ک ــون انس ــتاد میلی ــده و هش ــه ش ــرو گرفت ــان گ ــان ش ــت و ن ــه معیش ک
ــدام و  ــدان، شــکنجه، اع ــد، زن ــده ان ــته ش ــه داش ــار نگ ری مرگب ــ ــکاری و بی ــت و بی فالک

کشــتار اســت.
ن و  ــ ــات کارگــری، اعرتاضــات  رسارسی معل ــی دارد. اعتصاب ــگ باالخــره پایان ــن جن ــا ای ام
ــه زندگــی زیــر خــط فقــر و خیــزش هــای تــوده هــای میلیونــی گرســنگان  بازنشســتگان ب
ــه  ــی ک ــت. رژیم ــته اس ــه داش ــه نگ ــه ماش ــت ب ــالمی را دس ــوری اس ــران جمه در رسارس ای
ــا تحمــل کارهــای شــاق و طاقــت فرســایی  انســان هــای جویــای نــان و معیشــت را آنهــم ب
ــدد، قســاوت و  ــه مــی بن ــه گلول ــروا ب ــی پ ــن آشــکار و ب ــربی، چنی چــون ســوختربی و کول
ــان  ــت بی ــن جنای ــد. ای ــردم نشــان میده ــی م ــت میلیون ی ــا اک ــت آشــکار خــود را ب ضدی

ــده اســت. ــارش را دی حاکمیتــی اســت کــه  آخــر خــط نکبــت ب
ــان ۹۸ را دیــده و اعــالم حکــم مرگــش را شــنیده اســت،  ۹۸ و آب ۹۶رژیمــی کــه خیــزش دی مــاه ۹۶
ــدار و  ــای پاس ــی ه ــی و تفنگچ ــتگاه قضای ــس و دس ــت و مجل ــای دول ــه رساپ ــی ک رژیم
بیــت رهــربی اش در دزدی دســتمزد کارگــر و اختــالس و فســاد و حیــف و میــل داراییهــای 
ــن  ــد. در چنی ــی بین ــل خــود  ــوب و کشــتار در مقاب ــد، راهــی جــز رسک ــه غــرق ان جامع
ــک  ــه ی ــی ن ــر و زن و جوان ــوخت ب ــرب و س ــش و کول ــر و زحمتک ــر کارگ ــی، ه حاکمیت
شــهروند صاحــب حــق و حقــوق و رفــاه و آزادی و خوشــبختی، بلکــه حکــم یــک دشــمن 

را دارد.
ــت.   ــر اس ــان ت ــتار عری ــرت و کش ــت بیش ــای فالک ــه معن ــت ب ــن حاکمی ــر روز دوام ای ه
ــا  ــدارد. تنه ــرتاض ن ــارزه و اع ــدید مب ــز تش ــی ج ــران، راه ــان ای ــر و زحمتکش ــه کارگ طبق
گســرتش مبــارزات متحدانــه و رسارسی مــی توانــد ایــن رژیــم جنایتــکار را از دســت بــردن 
ــه  ــم ب ــن رژی ــار زدن ای ــیدن و کن ــن کش ــد. پایی ن کن ــردم پشــی ــل م ــلحه در مقاب ــه اس ب
ــدری و  ــه قل ــی از هــر گون ــاه و معیشــت و رهای ــاز شــدن دریچــه ی آزادی و رف ــای ب معن

ــت. ــی اس زورگوی
ــردم  ــگان و م ــواده جانباخت ــه خان ــلیت ب ــن تس ــمی) ضم ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
رساوان، کشــتار زحمتکشــان و فرزنــدان مــردم  کــه گناهــی جــز تــالش بــرای امــرار معــاش 
ندارنــد، توســط  تفنگچــی هــای نظــام جمهــوری اســالمی را یــک جنایــت آشــکار دانســته 
ــرتاض  ــه اع ــران را ب ــای آزادیخــواه در رسارس ای ــه انســان ه ــران و زحمتکشــان و هم و کارگ
ــی  ــرا م ــم ف ــی رژی ــا رسنگون ــه ت ــارزه متحدان ــدید مب ــی و تش ــل و آدمکش ــن قت ــه ای علی

ــد! خوان
حزب کمونیست کارگری حکمتیست  خط رسمی

۵ اسفند ۹۹  ۲۳ فوریه ۲۰۲۱
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دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 
بدون اميد سوسياليسم و 

بدون خطر سوسياليسم به چه منجالبى 
بدل ميشود..

آقای نگهدار منرب می روند...

ــس  ــاً هیچك ــت، انصاف ــه راس ــتاصل و چهل تك ــه مس ــن جبه در ای
ــق  ــای «مواف ــرو – حكومتی ه ــته پ ــدار در رس ــرخ نگه ــدر ف ــه ق ب
ــالمی  ــوری اس ــرای جمه ــدن ب ــتجوی آبروخری ــره»، در جس مذاك
ــت در  ــه گانه حاكمی ــوای س ــب ق ــدام از جان ــه م ــت؛ كاری ك نیس

ــد.  ــام معظــم مشــغول آنن ــا مق ــران ت ای
ــر  ــه ۲۴ نف ــا بیانی ــت ب ــود در مخالف ــر خ ــته اخی ــان در نوش ایش
ــه  از «مرشوطه خواهــان تحول خــواه» كــه نهایــت آمال شــان ب
ــزان شــده اســت،  ــوی آوی ــی» رضــا پهل ــالب مخمل ــج» و «انق ــم چین ــاكام «رژی اســرتاتژی ن

جمهــوری اســالمی را «مظلــوم» و مفتخــر بــه صلح طلبــی می كنــد و می گویــد:

ــکا  ــل و امری ــا ارسائی ــه واقع ــی ک ــران در وضعیت ــردن ای ــه گ ــا ب ــه تقصیره ــ هم گذاش
ــه مــی تــوان قبــول  برجــام را بــر هــم زده انــد بــه دوراز انصــاف و واقــع بینــی اســت چگون
ــد  ــران ســتیزی نداشــته ان ــکای ترامــپ ای کــرد کــه در ایــن ۴ ســال ســخت ارسائیــل و امری
ــرده اســت دار و دســته  ــل ســتیزی ک ــکا ســتیزی و ارسائی ــوری اســالمی امری و فقــط جمه
ترامــپ کــه هنــوز ۴۳ ســناتور بــا گــردن افراشــته در دفــاع از سیاســت هــای او پــای کارنــد 
همیــن حــاال بــا همدســتی بســیار موثــر ریــاض و تــل آویــو از هیــچ تالشــی بــرای منــرصف 
ــاور  ــی ب ــدان آدم ــور وج ــد چط ــی کنن ــذار  ــام فروگ ــه برج ــت ب ــدن از بازگش ــردن بای ک
ــا و ترورهــا اصــال  ی گســرتش تحریمه ــ ــل فشــار حداک ــه خــروج از برجــام تحمی ــد ک کن
ایــران ســتیزی نیســت و یــا مســئولیت آن بــر عهــده یــک طــرف اســت ایــن کــه ارسائیــل 
ــن  ــه عنــوان فعالی ــا مــا ب ــا نیســت و ایــن کــه آی خــود اشــغالگر و جنــگ افــروز هســت ی
ــم را  ــا نداری ــم ی ــاد داری ــا فلســطینی هــا انتق ــل ب ــی ارسائی ــار فعل ــه رفت ــت خــواه ب عدال
ــم  ــت بگوئی ــان حکوم ــی از مخالف ــل خیل ــه مث ــک لحظ ــد ی ــم بیائی ــار بگذاری ــال کن کام
ــم  ــگاه کنی ــن ۴۲ ســال ن ــات ای ــه واقعی ــط ب ــران فق ــدای ای ــم ف ــان جان ــه لبن ــزه ن ــه غ ن
ــکا بیشــرت علیــه ایــران  ــکای نفوذشــان در امری کــه ببینیــم آیــا ارسائیــل و عربســتان بــه ات

ــه ارسائیــل و عربســتان ــران علی ــا ای ــد ی عمــل کــرده ان

ــن  ــت طرفی ــی و موقعی ــاع سیاس ــی از اوض ــی، ارزیاب ــان سیاس ــش و جری ــر جنب ــرای ه ب
ــال محــق و رضوری اســت.  ــه، كام ــا ن ــرات، علیرغــم اینكــه مذاكــره ای در كار باشــد ی مذاك
ــر و رش» بازگشــت  ــاره «خی ــوع درب ــو از تحلیل هــای متن ــف ممل ــانه های مختل ــروز رس ام
ــرخ  ــال ف ــط امث ــی توس ــزار سیاس ــك اب ــوان ی ــی بعن ــن ارزیاب ــا ای ــتند؛ ام ــام هس ــه برج ب
ــا صــورت  نگهــدار و «تحلیل گــران» و ژورنالیســت های BBC بــكار گرفتــه می شــود ت
له را قلــم بگیرنــد و اعــالم كننــد كــه پشــت مذاكــرات ایــران - آمریــكا، چــه   مســ
ــی را در  ــكار عموم ــه اف ــت؛ هــدف اینســت ك ــل اس ــی محتم ــا و فرصت»های «غنیمت»ه
ــه ای و  ــه از خامن ن كاری ك ــ ــت ه ــد. درس ــگاه دارن ــود ن ــروض خ ــات مف ــدوده امکان مح
ــه، در مقایســه خــود  ــدار، ریاكاران ــای نگه ــد؛ آق ــس مشــغول آنن ــی و مجل ــا روحان ســپاه ت
ــره را بســنجد و نتیجــه  ــن مذاك ــروزی» طرفی ــت و «جنــگ اف ــه ُدز دخال ــد ك ســعی می كن
ــالمی در  ــوری اس ــه، جمه ــكار در منطق ــع جنایت ــب مرتج ــان دو قط ــه در می ــرد ك می گی
مقایســه بــا دولــت آمریــكا و متحدینــش، «كمــرت» جنگ طلــب و «اشــغالگر» بــوده اســت. 
ــردم فلســطین و شــیادی شــیوخ عربســتان،  ــه م ــت ارسائیــل علی ــات دول ــرار اســت جنای ق
ــه  ــوری اســالمی در منطق ــوذ تروریســم جمه ــه نف ــه دامن ــت دادن ب ــی در مرشوعی توجیه
یه  ــت ــل دس ــن تحلی ــه ای ــت خــودی» شــود؛ هــدف اینســت ك ــاع از حكوم ــا هــدف «دف ب
ــردن  یه بزک ک ــت ــرت از آن، دس ــه و مهم ــوری اســالمی در منطق ــیاه جمه ــره س ــه چه توجی
یــت از حكومــت خودی  چهــره داعشــی آن شــود. ماحصــل تحلیــل جنــاب نگهــدار تــز «ح
ــای  و مظلــوم جلــوه دادن آن در مقابــل قدرت هــای مخــوف منطقــه ای» اســت! باالخــره آق

ــد!  ــدا کنن ــی پی ــد فرمول ــت خــودی» بای ــام و «حكوم ــاء خــط ام ــرای بق ــدار ب نگه
ــروزی»  ــگ اف ــالمی، «جن ــوری اس ــدار و جمه ــرخ نگه ــكل ف ــه مش ــت ك ــت اینس واقعی
ــا  ــل در فلســطین نیســت. اتفاق ی ــت ارسا ــكا در منطقــه و «اشــغالگری» دول دولــت آمری
ــرای  ــنی ب ــن چاش ــا بهرتی ــه، تاریخ ــش در خاورمیان ــكا و متحدین ــی آمری ــدری نظام قل
ــت.  ــوده اس ــطین ب له فلس ــ ــژه در مس ــه و بوی ــالمی در منطق ــوری اس ــدوانی جمه موش
ــكا و  ــت آمری ــت های دول ــاگری از سیاس ــم، افش ــام معظ ــدار و مق ــای نگه ــب آق در مكت
ــه عمــل  ــه دامن ــار بخشــیدن» ب ــه «اعتب ــا ســقفی كــه مای ــل ت ی ــت ارسا ــا دول كشــمكش ب
ق  ــ ــر، چ ــه نظ ــن نقط ــد و از ای ــا باش ــارج از مرزه ــالمی در خ ــوری اس ــم جمه تروریس
اســتبداد در داخــل را تامیــن كنــد، مــرشوع اســت و مشــكلی نیســت. ایــن دخالــت، دیــروز 
ــروزی»  ــا پی ــگ ت ــكا» و «جنگ جن ــر آمری ــرگ ب ــالم» و «م ــدور اس ــل «ص ــم و كت ــا عل ب

ــران»!  ــدای ای ــم ف ــان، جان بن ــه ل ــزه، ن ــه  غ ــرق «ن ــا بی ــروز ب ــت و ام ــورت می گرف ص
امــا معضــل اینســت كــه امــروز بــا بربــاد رفــ آرمان هــای «انقــالب اســالمی» و شكســت 
ــی  ــش مل ــفره جنب ــان رس س ــران، ن ــردم ای ــزد م ــه و ن ــام در خاورمیان ــن نظ ــك ای ولوژی اید
ــه  ــی آقــای نگهــدار هــم آجــر شــده اســت. افــول جمهــوری اســالمی بالواســطه ب – مذهب
یــت در جنبــش ملــی – مذهبــی كــه تاریخــا زیــر  ســقوط و تالشــی جریانــات تــوده – اك
بغــل خمینــی و جمهــوری اســالمی را گرفتــه بودنــد، ختــم می شــود. هركســی جــای آقــای 
ــد.  ــل می كن ــاط عم ــی محت ــش اش كم ــم جنب ــزاداری و خت ــم ع ــد، در مراس ــدار باش نگه

مــه داران در  مه گــذاری تاخیــر داشــته اند؛ در حالیكــه بــزرگ ع ظاهــرا ایشــان در ع
ــه اســت. م ــران، خــود در حــال برداشــ ع ای

ــكا» گــروگان گرفته اند  یــا، ۴۲ ســال اســت كــه معــاش مــردم را بــه امیــد «مذاكره بــا آمری ثان
ــد. امــروز ادامــه ایــن پروپاگانــد در جامعــه ای كــه بعــد  و خــون مــردم را در شیشــه كرده ان
ــان كــرده اســت و  ــه غلی ــاز ب ــاه و آزادی، آغ ــت و رف ه ۹۶ حــول محــور معیش ــ از دی
فاقــد كمرتیــن بارقــه ای از توهــم بــه جمهــوری اســالمی اســت، در حكــم تــف رسباالســت. 
ــن  ــال همی ــانه های امث ــی برش ــیدن خمین ــدرت رس ــا به ق ــخ ب ــار در تاری ــران یکب ــردم ای م
ــال نهضــت  ــرده امث ــر گ ــرخ  روزخــور در اپوزیســیون راســت، ب ــان  به  ن ــان ن خانم هــا و آقای
ــا  ــالم زده، ب ــنفکران رشق زده و اس ــت و روش ی ــوده - اك ــف ت ــی و طی ــه مل آزادی و جبه
ــنگینی  ــاوان س ــل، ت ــه نس ــی س ــال زندگ ــل س ــی چه ــالب ۵۷ و تباه ــیدن انق ــون کش به خ
ــا نــزاع آمریــكا و جمهــوری اســالمی باهــم، چنگــی  پرداخته انــد. امــروز، مناســك مذاكــره ی

ــت.  ــردم نیس له م ــ ــد و مس ی زن ــه دل  ب

ــور مــردم از خــط قرمزهــای حاكمیــت  مشــكل اساســی آقــای نگهــدار و بیــت رهــربی، عب
ــان  ــل ایش ــت؛ معض ــروز اس ــران ام ــر در ای ــه كارگ ــردم و طبق ــداری م ــكل، بی ــت؛ مش اس
ــلی  ــان نس ــل توف ــون در مقاب ــته و زب ــی ورشكس ــادی حاكمیت ــی – اقتص ــتیصال سیاس اس
ــا  ــازش ب ــه س ــن ب ــكا، ت ــا آمری ــره ب ــره و بی مذاك ــا مذاك ــه ب ــت ك ــهری اس ــع و ش پرتوق
ــر  ــه ب ــت ك ــی اس له مردم ــ ــورت مس ــد. ص ی ده ــدرت  ــم در ق ــی» حاك ــاع «وطن ارتج
رس رفــاه و معیشــت و آزادی بــه حركــت درآمده انــد، از هــر دوبــال نظــام اســالمی 
ــی  ــه «دمكراس ــا قپ ــوان ب ی ت ــل را  ــن نس ــتند»! ای ــده نیس ــدا را بن ــد و «خ ــور كرده ان عب
ــت در  ــاختار حاكمی ــت و س ــع دول ــودی»، مطی ــت خ ــاع از حكوم ــعار «دف ــالمی» و ش اس
ــا  ــا دعــوا ب ــره ی ــن «رسداران شــجاع» در مذاك ــوپ ای ــران گوشــت دم ت ــرد. مــردم ای ــران ك ای
ــیون  ــام اپوزیس ــود،  ــروج خ ــا ع ــه ب ــت ك ــی اس ــن آن واقعیت ــد. ای ــد ش ــكا نخواهن آمری
ــت. در  ــرده اس ــر ك ــران» را پنچ ــكا - ای ــی «آمری ــه دوقطب ــده ب ــزم و تسلیم ش ــت منه راس
ــان  ــل باطنی ش ــدار علیرغــم می ــای نگه ــد آق نن ــه ه ــی ك ــت، آنهای ــن وانفســای حاكمی ای
ــرون پــرت شــده اند، از فــرط تعفــن  توســط جمهــوری اســالمی از صفــوف حاكمیــت بــه بی
ــت  ــغالگر» دول ــت «رشور و اش ــاب ماهی ــیك» در ب ــرا «ش ــدی ظاه ــا فرمول بن ــع ب موض
ــان  ــر شانه هایش ــالمی» ب ــان اس ــداری از «كی ــه پاس ــه، قپ ــش در منطق ــكا و متحدین آمری
ــب»  ــن «اصالح طل ــن مبرشی ــاله ای ــتاورد ۴۲ س ــام دس ــالمی،  ــوری اس ــد. جمه می درخش
بــه «مســاملت آمیزترین» شــیوه بــرای جامعــه ایــران بــوده اســت؛ امــروز ایــن تحفــه آقــای 
ــاه و معیشــت و  له رف ــر ســیل مطالبــات رسارسی مــردم ایــران حــول مســ نگهــدار در براب

ــت.  ــوار اس ــه دی ــت ب آزادی، پش

ــبحی  ــت؛ ش ــران اس ــت ای ــه سیاس ــر در صحن ــه کارگ ــروج طبق ــدار از ع ــای نگه ــراس آق ه
ــه  ــت. از هفت تپ ــده اس ــت چرخان ــمت كل حکوم ــه س ــه را ب ــام جامع ــت اته ــه انگش ك
ــن» اپوزیســیون در امــر  ــا ماهشــهر، پیرشوتریــن و «خطرناکرتی ــران و از كردســتان ت ــا ته ت
ــه  ــم و طبق ــز سوسیالیس ــزی ج ــت، چی ــه حاکمی ــران علی ــردم ای ــارزه م ــازماندهی مب س
ــان دارد.  ــردم جری ــه م ــش آزادیخواهان ــر تپ ــه و در ه ــن جامع ــه در بط ــت ک ــر نیس كارگ
اپوزیســیونی كــه بــه هیــچ جنــاح مافیایــی در قــدرت یــا در اپوزیســیون راســت، بــه بهانــه 
ــد.  ی ده ــران را  ــردم ای ــاه و آزادی م له رف ــ ــا مس ــازی ب ــازه ب ــكا، اج ــا آمری ــرات ب مذاك
ــان  ــل تالش ش ــطایی، در مقاب ــرون وس ــام ق ــن نظ ــه ای ــت ک ــی اس ــت، مردم مشــکل حکوم
بــراى برخــورداری از رفــاه، آزادی و برابــری و دسرتســی بــه ســعادت فــردى و جمعــى، ســد 

ــرده اســت.  ک
نگهــدار بــه چــه زبانــی «خطــر» ایــن تنهــا اپوزیســیون تــا آخــر انقالبــی را، بــه «حكومــت 
ــه اهــرم اعــرتاض هــر کارگــری نســبت  خــودی» هشــدار دهــد! اپوزیســیونی كــه متكــی ب
ــه  ــه هــر شــعاری علی ــد جنســی و ب ــه آپارتای ــی علی ــاد هــر زن ــه فری ــداری، ب ــر و ن ــه فق ب
ــال  ــت آم ــه عظم ــه ب ــت ک ــیونی اس ــن اپوزیس ــت. ای ــورد اس ــره خ ــتبداد، گ ــت اس حاكمی
ــیع  ــد و وس ن ــالمی، قدر ــوری اس ــم جمه ــی از جهن ــرای خالص ــران ب ــردم ای ــای م و آرزوه
ــا  ــتی ب ــح و صلح دوس ــع صل ــه نف ــران، ب ــهروندان ای ــع ش ــه نف ــد ورق را ب ــت و می توان اس
ــرای «سلحشــوری» همچــون نگهــدار و رهــربان  ــه ب ــد. «خطــری» ک ــه برگردان مــردم منطق

ــس! ــه راه پ ــذارد و ن ــی می گ ــش باق ــه راه پی ــت، ن ــان در حاكمی ایش

****



ت  ۳۴۷
ح

٦
«زبان مادی» حق یا پرچم سیاسی...

ســلب کــردن ایــن حــق از هــر انســان، «قــوم» و یــا «ملتــی» محکــوم اســت و بایــد از طــرف 
برشیــت متمــدن امــروزی بــا ســدی محکــم روبــرو شــود.

در بطــن جامعــه متمــدن امــروزی و در گوشــه ایــی از جهــان، در ایرانــی کــه مــا زندگــی مــی 
ــه  ــم جمهــوری اســالمی ب ــه رژی ــت آگاهان ــا دخال ــادری ب ــان م ــده اســتفاده از زب ــم پدی کنی
ــه «تدریــس  ــه بهان ــه داری اســالمی ب معضلــی در جامعــه تبدیــل شــده اســت. رژیــم رسمای
ــان مــادری» تعــدادی از فعالیــن ایــن عرصــه را بازداشــت و زندانــی کــرده اســت.  و ترویــج زب
ــان کــردی را تدریــس کــرده اســت تــا ایــن لحظــه  زهــرا محمــدی معلمــی کــه در ســنندج زب
بــه همیــن بهانــه زندانــی اســت. طبــق اخبــاری کــه هســت تعــدادی نیــز بــه جــرم تدریــس 
ــرف  ــتی از ط ــت فاشیس ــه غای ــرض ب ــن تع ــد. ای ــده ان ــل ش ــدان منتق ــه زن ــان آذری ب زب
جمهــوری اســالمی قطعــا محکــوم اســت و بایــد حــق تکلــم و تدریــس بــا زبــان مــادری بــه 
ــرد. کمونیســتها  ــل ک ــت تحمی ــه حاکمی ــی انســان را ب ــا و اگــر و طبیع ــی ام ــوان حــق ب عن
ــوم»، «ملــت»  ــن حــق طبیعــی بــرای هــر فــرد، «ق ــه رســمیت شــناخ ای در صــف مقــدم ب

ــا «اتنیکــی» هســتند. ی
ــه زبــان مــادری در مــدارس  ــری ب ــم از طریــق ســلب کــردن حــق تدریــس و یادگی تــالش رژی
مســتقل از نشــان دادن قــدرت رسکــوب و ارعــاب خــود، تالشــی بــرای ایجــاد شــکاف و تضــاد 
ــه  ــران ب ــه در ای ــزی ک ــت. چی ــاوت اس ــادری متف ــای م ــا زبانه ــه ب ــانهای جامع ــان انس در می
ــن سیاســتی از  ــرای ایجــاد و پیشــربد چنی ــه مناســبی ب ــان در آن شــاید گزین ــوع زب ــل تن دلی

طــرف جمهــوری اســالمی باشــد. 
ــروز  ــام وجــوه زندگــی از ب ــل بــا جامعــه و افــراد آن از طریــق زبانــی کــه در  رابطــه متقاب
ــرده  ــا ک ــش ایف ــه، نق ــرد در جامع ــخصیت ف ــش بســ ش ــان نظــر، در نق ــا بی ــات، ت احساس
ــرای کــودکان کــه بخــش  ــه انســان باشــد. بــه ویــژه ب ــا بایــد جــزو حقــوق اولی اســت، قاعدت
مهمــی از شــخصیت، یادگیــری و آگاهــی و تشــخیصش از محیــط اطــراف از طریــق رابطــه 
ــد  ــر در رش ــای موث ــی از ابزاره ــوان یک ــه عن ــادری ب ــان م ــی رود و زب ــش م ــه پی ــی ب زبان
کــودکان در جامعــه دارای نقــش انکارناپذیــر و بســزایی اســت. ســلب حــق اســتفاده از زبــان 
ــرات مخــرب روحــی و احساســی  ــط تاثی ــه فق ــاری، ن ــمی و اجب ــان رس ــن زب ــادری و تعیی م
ــی از  ــه را از بخش ــش در جامع ــای نق ــد و ایف ــانس رش ــکان و ش ــط ام ــه فق ــراد دارد، ن در اف
ــکافی  ــه ش ــه ب ــد، بلک ــلب میکن ــد س ــم میکنن ــری تکل ــای دیگ ــه زبانه ــه ب ــهروندانی ک ش
ــردم  ــان م ــژه در می ــی را بوی ــای کاذب ــدی ه ــد و قطبن ــن میزن ــردم دام ــان م ــق در می عمی

ــی آورد.   ــود م ــر بوج ــه کارگ محــروم و طبق
بــرای جنبــش کمونیســتی و کمونیســتها و بــه ویــژه بــرای مــا حکمتیســتها حــق اســتفاده 
ــه  ــوق اولی ــزو حق عی ج ــی-اجت ــی سیاس ــف زندگ ــای مختل ــه ه ــادری در عرص ــان م از زب
ــه روشــنی  ایــی اســت کــه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. در برنامــه یــک دنیــای بهــرت ب
ــه روی آن  ــراد جامع ــی اف ــق طبیع ــوان ح ــه عن ــت و ب ــده اس ــوس ش ــئله فوک ــن مس روی ای
ــا بــه  ــان تنهــا یــک ابــزار ارتباطــی اســت. هیــچ زبانــی بن تاکیــد شــده اســت. از نظــر مــا زب
ــه مقــدس و  ــودن آن از نظــر مــا ن ــل اســتفاده ب موقعیــت، تاریــخ، منشــا و یــا هژمونــی قاب
نــه تحقیــر مــی شــود. مــا در برنامــه خــود بــه روشــنی اعــالم کــرده ایم کــه مخالــف تحمیل 
ــا  ــت و ی ــوع محدودی ــر ن ــف ه ــتیم. مخال ــه هس ــراد جامع ــه اف ــمی» ب ــان رس ــاری «زب اجب
ــرای تحصیــل و تدریــس و دخالــت در زمینــه هــای  ســلب حــق در اســتفاده از زبــان مــادری ب

عــی هســتیم.  سیاســی و اجت
ــج در  ــاى راي ــان ه ــان از زب ــک زب ــد ي ــت ميتوان ــارى. دول ــمى اجب ــان رس ــت زب «ممنوعي
ايــد، مــرشوط بــر اينکــه امکانــات و  کشــور را بعنــوان زبــان ادارى و آمــوزىش اصــىل تعيــ 
عى  تســهيالت الزم بــراى متکلمــ بــه ســاير زبانهــا، در زمينــه هــاى زندگــى ســياىس و اجت
و آمــوزىش، وجــود داشــته باشــد و حــق هــر کــس بــه اينکــه بتوانــد بــه زبــان مــادرى خويــش 
عى مورد اســتفاده  عــى رشکــت کنــد و از کليــه امکانــات اجت در کليــه فعاليــت هــاى اجت

ــای بهــرت) همــگان بهــره منــد شــود محفــوظ باشــد.» ( از یــک دنی
ــا بــه تقابــل ســنتها و جنبشــهای مختلف  امــا ایــن تنهــا یــک روی قضیــه اســت. در ادامــه بن

ــده را بــاز کنــم. در برخــورد بــه ایــن پدیــده تــالش مــی کنــم جنبــه دیگــری از ایــن پدی

زبان مادری یک پرچم سیاسی ناسیونالیسم 

ــم»  ــت. «ناسیونالیس ــادری» اس ــان م ــتی و «زب ــهای ناسیونالیس ــئله، جنبش ــر مس روی دیگ
ــم  ــوان پرچ ــه عن ــه ب ــی بلک ــق طبیع ــک ح ــوان ی ــه عن ــه ب ــده ن ــن پدی ــوم از ای ــی العم عل
نیروهــای  اینجــا روی  بــرای مشــخص شــدن مســئله  کنــد.  سیاســی اســتفاده مــی 
ناسیونالیســت کــرد تاکیــد مــی شــود و تحرکاتــش در مــ ایــن پدیــده برجســته مــی شــود. 
ــف  ــهای مختل ــتفاده بخش ل زور اس ــ ــمی و اع ــان رس ــن زب ــا تعیی ــم ب ــت حاک ــر دول اگ

ــن  ــر ممک ــا غی ــوع و ی ــادری را ممن ــان م ــردم از زب م
ــن  ل زور از ای ــ ــق اع ــت از طری ــر حاکمی ــد. اگ میکن
ــراد  ــان اف ــاد در می ــالف و تض ــاد اخت ــرای ایج ــده ب پدی
ــل  ــد، در مقاب ــتفاده میکن ــر اس ــه کارگ ــه و طبق جامع
ناسیونالیســم کــرد هــم، بعنــوان قطــب مخالــف 
ــتفاده و  ــق اس ــاع از ح ــم «دف ــر پرچ ــار و زی ــن اجب ای
ــال  ــابهی را دنب ــت مش ــردی»، سیاس ــان ک ــس زب تدری
میکنــد. بــرای جریانــات و جنبــش ناسیونالیســتی 
ــراد  ــی اف ــزار ارتباط ــیله و اب ــوان وس ــه عن ــه ب ــان ن زب
ــطح  ــا س ــه ت ــود بلک ــراف خ ــه اط ــا جامع ــم و ب ــا ه ب
ــی  ــا داده م ــدس ارتق ــود مق ــانی و موج ــت انس هوی

ــی  ــتفاده م ــی اس ــم سیاس ــک پرچ ــوان ی ــه عن ــد و از آن ب ــی کنن ــس م ــان را تقدی ــود. زب ش
ــا ایجــاد نوعــی  ــا ایــن ابــزار بتواننــد جدالشــان را در جامعــه بــه پیــش بربنــد و ب کننــد تــا ب
صفبنــدی و تقابــل بــر مبنــای زبانهــای متفــاوت در ایجــاد دشــمنی و تضــاد در میــان افــراد 
ــس  ــادری و تقدی ــان م ــا پرچــم زب ــرد. ب ــد ک ــت خواهن ــف فعالی ــای مختل ــا زبانه ــه ب جامع
ــه  ــات اساســی جامع ــتها و مطالب ــه خواس ــط خــود ب ــی بیرب ــش سیاس ــت جنب آن در حقیق
ــان  ــوان «زب ــی بعن ــان فارس ــن زب ــا تعیی ــی ب ــم ایران ــر ناسیونالیس ــد. اگ ــته میکنن را برجس
رســمی» بخشــی از جامعــه را از ابتدایــی تریــن حقــوق خــود محــروم میکنــد و همزمــان بــا 
ــه ناسیونالیســم ایرانــی دامــن  تبدیــل آن بــه «هویــت ایرانــی» همــه شــهروندان جامعــه، ب
اینــده ملــت تحــت ســتم» با شــعار  ــوان « میزنــد، ناسیونالیســم کــرد، تــرک، عــرب و .... بعن
ــه هویت  «زبــان کــردی، آذری، عربــی و ... هویــت مــن اســت»، «توهیــن بــه زبــان، توهیــن ب
ن سیاســت ایجــاد انشــقاق و  ــت تراشــی کاذب، هــ ن سیاســت هوی مــن اســت» و .... هــ

ــد.  ــب میکن ــردم را تعقیی ــوف م ــه در صف تفرق
اســتفاده سیاســی ناسیونالیســتهای کــرد از ایــن حــق ابتدایــی در عیــن حال تالشــی اســت تا 
در تناســب قــوای بیــن نیروهــای موجــود در جامعــه و در بــده بســتان بــا حکومــت مرکــزی 

در موقعیــت بهــرتی قــرار گیرد. 
ــه در  ــادری ن ــان م ــتفاده از زب ــس و اس ــق تدری ــاع» از ح ــول «دف ــتی ح ــرک ناسیونالیس تح
جهــت رفــع تبعیــض زبانــی و بــه رســمیت شــناخ حــق اســتفاده از زبــان مــادری در همــه 
عــی، سیاســی، فرهنگــی و .... در جامعــه، بلکــه اتفاقــا سیاســتی  عرصــه هــای زندگــی اجت
ــت.  ــف اس ــی مختل ــای زبان ــه ه ــا ریش ــه ب ــراد جامع ــان اف ــکاف می ــاد و ش ــاد تض در ایج

ــدد.  ــده ای ســد ببن ــت مشــمئز کنن ــن سیاســت بغای ــل چنی ــد در مقاب جامعــه بای
ــوان یــک حــق طبیعــی در  ــان مــادری را بــه عن نحــال کــه اســتفاده از زب کمونیســتها در ه
نحــال  ــی ایســتند امــا در ه ــردن آن م ــل محــدود و ممنــوع ک ــد و در مقاب نظــر مــی گیرن
ــا زبانهــای متنــوع در بــه رســمیت شناســی یــک زبــان اداری مشــرتک تــالش  در کشــورهای ب
ــن  ــه در چنی ــراد جامع ــق اف ــا تواف ــد ب ــا بای ــی قطع ــن زبان ــاب چنی ــرد. انتخ ــد ک خواهن
تــش در مســائل جهانــی،  ــه کل کشــوری انتخــاب شــود. طبیعتــا زبانــی کــه گســرتش و پهن
ــر و از نظــر علمــی و آکادمیــک غنــی تر باشــد، شــانس بیشــرتی  عــی جامــع ت علمــی و اجت

ــرای انتخــاب خواهــد داشــت.  ب
ــه  ــان انگلیســی ب ــاب زب ــت انتخ ــردم را در جه ــا م ــود قطع ــا ب ــاب دســت م ــن انتخ ــر ای اگ
ــه هــای آنــرا بــه عنــوان زبانــی غنــی و  عنــوان زبــان اداری مشــرتک ســوق مــی دادیــم و زمین
ــا فراهــم  عــی دنی ــده هــای علمــی، سیاســی و اجت ــی در توضیــح مســائل و پدی بیــن امللل
ــا دنیــای امــروز اســت و نــوع تکلــم  مــی کردیــم. زبــان یکــی از ابزارهــای مهــم در ارتبــاط ب
ــد  ــی توان ــر از طــرف دیگــران  ــاد تحقی ــه  ــری و ن ــاد برت ــه  ــه ن ــراد جامع ــان اف ــا زب و ی

ــد باشــد.  و نبای
ــا عــرب و  ــه ت تقابــل ناسیونالیســتهای ارتجاعــی و نیروهــای سیاســی آن، از کــرد و تــرک گرفت
ــه حــق ابتدایــی مــردم کــرد زبــان، تــرک زبــان، عــرب زبــان و .... در اســتفاده  ایرانــی، ربطــی ب
ــه  ــدارد. ن عی-علمی و... ن ــی-اجت ــی سیاس ــف زندگ ــای مختل ــه ه ــود در عرص ــان خ از زب
ــه را  ــا بخشــی از جامع ــرد و ی ــچ ف ــت هی ــت، هوی ــه قومی ــه مذهــب، ن ــاس، ن ب ــه ل ــان، ن زب

ــد. هویــت مــا انســانی و طبقاتــی اســت!   یکن تعییــن 

حكمتيست را توزيع 
و پخش كنيد!




