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وید! د  ھان  ان  کار

«دولت اقليم كردستان» مسئول مستقيم 
قتل هاى ناموسى زنان!

خط رسمی اطالعیه دفرت كردستان حزب حكمتیست 

فرمول جديد اپوزيسيون بورژوايى 
و شاهزاده اى كه دمكرات شد

مظفر محمدی

نگهبانان نظام و 
كابوس انتخابات

فواد عبداللهی

ــی، عضــو مجلــس خــربگان رهــربی، اخیــرا روی تپــه رفتــه و اعــالم كــرده اســت  جنــاب احمــد خا
كــه «انتخابــات ۱۴۰۰ بــرای كشــور رسنوشــت ســاز اســت و هــر رای كــه بــه صنــدوق انداختــه 

میشــود، رای «آری» مجــدد بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســت.» ... صفحــه۲ زن كشى در كردستان عراق
داغ ننگ قتل زنان بر پيشانى دولت 

اقليم كردستان
مظفر محمدی

از زمــان روی کار آمــدن دولــت اقلیــم کردســتان عــراق کــم تــر روزی اســت کــه 
زنــی کشــته نشــود. آمــار زن کشــی در ایــن منطقــه هیــچ  وقــت در رســانه هــای 
ــی شــود. ســکوت و پنهانــکاری احــزاب حاکــم نشــان  دولتــی و عمومــی منتــرش 
ــا کشــتار زن توســط  ــان ت ــه زن ــه خشــونت علی ــن احــزاب ب ایــل و سیاســت ای
ــی  ــون دولت ــب قان ــواده و فامیلشــان اســت. تصوی ــرد خان ــا اعضــای م شــوهر ی
خانــواده بــر اســاس رشیعــت اســالمی در کردســتان، تبعیــض جنســی و خشــونت 

و زن کشــی را بــه عــرف و ســنت کثیــف و رایــج و قانونــی کــرده اســت.   
ــن  نیه، مدف ــلی ــیوان س ــتان س ــه ای از گورس ــتند، گوش ــای مس ــزارش ه ــق گ طب
ــوند.  ــی می ش ره معرف ــ ــا ش ــد و ب ــرب ندارن ــنگ ق ــه س ــت ک ــی اس ــزاران زن ه
ــان از  ــه بستگان ش ــی ک ــد، زنان ــی ان ــت ناموس ــل و جنای ــان قت ــا قربانی ــن ه ای

خاکســپاری آنهــا چشــم پوشــیده و ایــن کار را بــه شــهرداری ســپرده اند.
روژگار ابراهیــم وکیــل دادگســرتی در گزارشــی کــه بــه زبــان کــردی منتــرش کــرده 

اســت، مــی نویســد:
ــه  ــی  اســت کــه ب ــه زنان ــق ب ــرب، ۷۰ درصــد گورهــا متعل  «از بیــن  ســه هــزار ق
بهانه هــای ناموســی توســط خانواده هایشــان بــه قتــل رســیده اند. بطــوری 
ــان  ــد و خاکسپاری ش ــل جس ــه تحوی ــارض ب ــا ح ــه تنه ــان ن ــد از کش ش ــه بع ک
ــه  ــد. گرچ ــکار کرده ان ــز ان ــا را نی ــه آنه ــتگی ب ــوع وابس ــر ن ــه ه ــده اند بلک نش
ــان در شــهرداری موجــود اســت امــا گورهــا بــدون  اســناد و مــدارک ایــن قربانی
ره از هــم جــدا مــی شــوند. ســایر گورهــا  هیــچ نــام و نشــانی و تنهــا بــا یــک شــ
متعلــق بــه کودکانــی اســت کــه در اثــر تجــاوز یــا رابطــه جنســی بــه اصطــالح 

ــده اند.» ــته ش ــده  و کش ــا آم ــه دنی ــرشوع ب نام
دولــت اقلیــم کردســتان هــر چنــد قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان را پذیرفتــه و 
بظاهــر قتــل ناموســی، قتــل عمــد محســوب می شــود امــا در عمــل زندگــی زنــان 
بــه دســت، مناســبات عشــیرتی و صالحدیــد رسان ایــل و مذهــب و قــوم وابســته 

بــه حــکام ســپرده شــده اســت . 
ــروز در  ــد و ام ــدام بودن ــم ص ــزدور رژی ــروز م ــا دی ــه ت ــی ک ــایر و قبایل از عش
کنــار احــزاب حاکــم در دولــت رشیــک انــد تــا اعضــا ووابســتگان ایــن احــزاب از 
عوامــل خشــونت ســازمانیافته علیــه زنــان و زن کشــی و تحقیــر و اهانــت نســبت 
بــه زنــان هســتند. دولتمــردان قومــی و مذهبــی اقلیــم تــوپ را بــه زمیــن مــردم 
ــد و زن کشــی را ناشــی از ســنت و عــرف فرهنــگ جامعــه و مــردم  مــی  اندازن
معرفــی و توجیــه مــی کننــد. گویــا مــردم مقرصنــد. افــرادی در ایــن دولــت حتــی 

پــز مخالفــت و اعــرتاض بــه قتــل هــای ناموســی مــی گیرنــد. 
ــت، بــدون  ــت اقلیــم اس در حالــی کــه پــول و اســلحه و قــدرت دســت دول

ــی افتــد.  ــاق  ــان اتف ــت تــراژدی کشــتار زن ــن حاکمی ــد ای یــت و تایی ح
ــه زن در آن  ــد ک ــی آی ــاب رشیعــت اســالمی در م ــواده از کت ــون خان ــی قان وقت
ــوهر و  ــی ش ــق طبیع ــ ح ــت، زن کش ــرد اس ــوس م ــک و نام ــه دوم و مل درج
مردهــای خانــواده محســوب مــی شــود و جــرم نیســت. حتــی آنجــا کــه قانــون 
علیــه قتــل ناموســی  روی کاغــذ نوشــته شــده اســت امــا بدلیــل روابــط احــزاب 
ــدون  ــد  ب ــه ندان ــی شــود. کیســت ک ــه م ــده گرفت ــان نادی ــم و منفعــت ش حاک
ــه ای  روی زنــی  ــد  بهــر بهان ــی توان ــول و اســلحه و قــدرت کســی  یــت پ ح

ــه قتــل و جنایــت. ــا چــه رســد ب ــد ت ــد کن دســت بلن
مقــرص اصلــی جنایــت کشــتار زنــان دولــت  قومــی – مذهبــی اقلیــم کردســتان 
ــی  ــن و مقررات ــا و قوانی ــت ه ــرف، محصــول دول ــگ و ســنت و ع اســت.  فرهن

اســت کــه بــرای جامعــه تدویــن مــی کننــد. ... صفحــه۳
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ــی و اعــوان و انصارشــان بعــد از چهل ســال حاكمیت اســتبداد  اگــر جنــاب احمــد خا
و تحمیــل فقــر و تبعیــض بــه جامعــه هشــتاد میلیونــی ایــران، كاســه گدایــی بدســت 
ــن» نیســتند كــه مــردم بعــد از  گرفتــه و مشــغول جمــع آوری رای انــد و هنوز»مطم
كیــن كرده انــد یــا نــه، معلــوم اســت  ایــن همــه ســال بــه جمهــوری اســالمی ایشــان 
ــر از همیشــه اســت. اگــر رشایــط موجــود،  ــان داغ ت ــای نظــام آقای ــر پ ــن زی كــه زمی
ــار  ــام» در انظ ــه نظ ــرای «آری ب ــی رای ب ــه گدای ــس خــربگان را ب ــو از مجل ــك عض ی
عمومــی كشــانده اســت و هــر دوبــال نظــام، كــرور كــرور بــه ســمت انتخابات شــان 
ــر كشــف حــال و  ــد، دیگ ــان مــردم» افتاده ان دســازی در می ــال اســتخوان «اعت دنب
روز ایــن نظــام از زبــان نگهبانانــش بــه دانــش باالیــی نیــاز نــدارد. آینــده نظــام در 
حــال بخارشــدن اســت و از پــوزه اخم آلــود آقایــان پیداســت كــه دهــن  رسان نظــام 
همــه خشــك و نفــس  جناح هــا پــس مــی رود. اینهــا نــه چشــم بــراه انتخابــات ریاســت 
ــان اســت، و نــه  ــد، نــه جنگــی بــر رس منصــب ریاســت جمهوری در جری جمهوری ان
ایــن انتخابــات ابــزار پیــرشوی هیچكــدام از بال هــای نظــام اســت؛ اینهــا جنگ شــان 
بــر رس «دفــع» خســارتی اســت كــه نفــس فرارســیدن انتخابــات، آنهــم در رشایطــی 
كــه جامعــه از هــر دوبــال نظــام عبــور كــرده اســت، بــرای كل نظــام ببــار مــی آورد. 
فضــای سیاســی ایــران تــا چشــم كار می كنــد بــا رسعتــی خیره كننــده توســط پرچــم 
طبقــه كارگــر و سوسیالیســت ها، حــول محــور معیشــت و رفــاه و امنیــت، بــا آهنــگ 
یكنواختــی در حــال رادیكالیــزه شــدن اســت. ایــن در تك تــك اظهــارات سیاســی رسان 
ــد  ه ۹۶ تاكی ــ ــد از دی ــر بع ــاله اخی ــد س ــن چن ــررا در ای ــت و مك ــه رصاح ــام ب نظ
شــده اســت. جنــگ آخــر بــا ایــن نظــام را طبقــه كارگــر ایــران بــا گام هــای ســنجیده 
خــود اعــالم كــرده اســت. طبقــه كارگــر و كمونیســم بــه طــور بالفعــل از نظــر مــردم 
ــام  ــا  ــی ب ــدان زورآزمای ــل شــده اســت و در می ــی نظــام تبدی ــه اپوزیســیون اصل ب
نیروهــای دســت راســتی، لیاقــت و شایســتگی خــود در رهــربی و هدایــت توده هــای 
وســیع مــردم را بــه اثبــات رســانده اســت. ایــن رونــد رادیكالیزاســیون و پیوســ بــه 
ــان در ۸ ــی زن ــش رهای ــه در دل جنب ــن طبق ــر و اهــداف كمونیســتی ای ــه كارگ طبق

ــتی  ــش سوسیالیس ــر گرای ــود و مه ــهود ب ــم گیری مش ــور چش ــه ط ــال، ب ــارس امس م
طبقــه كارگــر در جنبــش رهایــی زن را بــر خــود داشــت. 

ــی مجبــور اســت بــا ســیلی روی خــود  دود از كنــده بلنــد شــده اســت و آقــای خا
ــه دارد. را رسخ نگ

در ایــن انتخابــات برخــالف انتخابات هــای قبلــی، نــه فقــط ایــن نظــام چیزی بــرای ترصف 
ــور بی دســت انداز از آن داشــته باشــد  ــی در عب ــر شــانس و اقبال ــی اگ ــدارد، بلكــه حت ن
بســیار رنــگ پریده تــر و شــكننده تر از ایــن مناســك بیــرون خواهــد آمــد. ایــن انتخابــات 
تاكیــدی بــر پایــان باملاســكه پــوچ انتخابــات و اســطوره قانــون و نهادهــای فرمــال دولــت 
و در یــك كالم، پایــان فتــح ارتفاعــات توســط جمهــوری اســالمی اســت. منطــق رسازیــری 

و شــوریدن علیــه نظــم موجــود، منطــق دوران جدیــد و رشایــط امــروز در ایــران اســت.
ایــن نظــام، ایــن وصلــه ناجــور، چنــان بــه خطــر طبقــه كارگــر و كمونیســم در مقابــل 
خــود هوشــیار اســت كــه جــز بــا زور رسنیــزه و اختنــاق، بــا گــرو گرفــ معــاش و امنیــت 
و آزادی انتخــاب مــردم، قــادر بــه ادامــه حیــات نیســت. اینهــا اگــر جربــزه داشــتند تنهــا 
ق رسكــوب بــه انتخــاب واقعــی جامعــه گــردن بگذارنــد، محــال  چنــد ســاعت بــدون چــ
اننــد. اینهــا اگــر جبــون نیســتند، درب زندانهایشــان را  بــود یــك لحظــه در مســند قــدرت 
بگشــایند تــا جهــان امــروز انتخــاب واقعــی هــزاران هــزار زندانــی سیاســی را بشــنود!  تــا 
ببیننــد کــه زنــان آزاده ایــران چگونــه قوانیــن آپارتایــد جنســی و ضــد زن نظــام اســالمی را 
بــه آتــش می کشــند، تــا ببیننــد کــه طبقــه کارگــر چگونــه رهــربان سوسیالیســت و جســور 
خــود را انتخــاب كــرده و در هدایــت تحــوالت، پشــت بــه آنهــا بســته اســت؛ و در یــك 
اینــدگان مــردم در راس شــوراها قــد علــم  كالم، چگونــه کمونیســت ها بعنــوان رهــربان و 

می كننــد.
ــد و  اینهــا اگــر قــالده چاقوكشــان بســیجی و سپاهی شــان را تنهــا یكســاعت شــل نكنن
ــه روز  ــب را ب ــه ش ــت ك ــال اس ــد، مح ــردم نیاندازن ــان م ــه ج ــار ب ــگ های ه ــد س مانن
كان بــه نفع شــان نیســت! بیــش از چهــل  امــی اینهــا، امــا زمــان كــ برســانند. بــا وصــف 
ســال اســت کــه جامعــه ایــران یــك دم از تكاپــو و عطش بــه رفاه و آزادی نایســتاده اســت. 
ی ایــن تغییــر در دســتان مــا كمونیســت ها و رهــربان طبقــه كارگــر اســت.  امــروز معــ
ایــن انتخابــات، فقــط ایســتگاهی در ســیر بلعیدن جمهــوری اســالمی از جانــب محرومان 
ــو  ــام انتخابــات جل ــد ایــن مســخره بازی را تحــت ن جامعــه اســت. حــال كــه می خواهن

مــردم بگذارنــد، پــس بگذاریــم گورشــان را گودتــر بكننــد!

كارگران!
بــراى بــه زيــر كشــيدن جمهــورى اســالمى بــه قــدرت خــود، بــه قــدرت ميليونهــا انســان گرفتــار در چنــگال 
نظــام فقــر و اســتثمار و تبعيــض و بــى حقوقــى مطلــق، بــراى انقــالب كارگــرى و برپايــى جهانــى نــو و بهتــر 

بــه حــزب خودتــان بپيونديــد!
حــزب حكمتيســت (خــط رســمى) مهمتريــن ابــزار متحــد و متشــكل شــدن شــما، مهمترين ابــزار اين ســرنگونى 

و بــه پيــروزى رســاندن انقــالب كارگرى اســت!

زنان و مردان آزاديخواه!
همه خود را براى فرداى پس از جمهورى اسالمى آماده مى كنند! 

نيروهــاى راســت و ارتجاعــى نيــروى خــود را بــراى دســت بدســت كــردن قــدرت از بــاالى ســر مــا، خــود را 
بــراى تحميــل يكــدور ديگــر از اســتثمار و فقــر و اســتبداد بــه نامــى ديگــر، آمــاده مــى كننــد و ابــزار خــود را 

صيقــل مــى دهنــد!
مــا، طبقــه كارگــر بيــزار از فقــر و اســتثمار و بــى حقوقــى! مــا زنــان تشــنه رهايــى از آپارتايــد جنســى و 
ــگال نظــام و  ــار در چن ــكاران و ســالمندان گرفت ــان و بي ــان و كاركن ــا جوان ــركوب جنســيتى، م ــر و س تحقي

حكومتــى ضدانســانى، بايــد خــود را آمــاده كنيــم!

حزب حكمتيست (خط رسمى)، ابزار قدم نهادن به اين جدال است! به حزب تان بپيونديد!



ت  ۳۵۱
ح

٣
زن كشی در كردستان عراق...

همچنانکــه در ایــران خشــونت علیــه زنــان، تبعیــض و نابرابــری و ســتم بــر زنــان از قوانیــن 
مذهبــی جمهــوری اســالمی نشــات مــی گیــرد. 

انقــالب جنســی فرانســه و مبــارزات حــق طلبانــه ی طبقــه کارگــر و زنــان در یــک قــرن اخیــر 
ــا  ــل کــرده اســت. امــا در کشــورهای ب ــون زندگــی جامعــه تبدی ــه قان برابــری زن و مــرد را ب
ــای  ــدارد. دولته ــی ن ــان بهای ــت انس ــری زن و حرم ــوام آزادی و براب ــب و اق ــت مذاه حاکمی
ارتجاعــی تقســیم جامعــه بــر اســاس جنســیت و برتــری مــرد بــر زن و مردســاالری را پــاس مــی 
دارنــد. حــاال کــه بختــک تبعیــض جنســی بــر زنــدگ نصــف انســان هــای جامعــه در کردســتان 
عــراق چنــگ انداختــه، زنــان و مــردان ازادیخــواه و برابــری طلــب و طرفــدار حقــوق و حرمــت 
انســان مــی  تواننــد و بایــد کاری کننــد. بــا افشــاگری و یــا کارهایــی از قبیــل درســت کــردن 
ــان را گرفــت.  ــت و فاجعــه انســانی کشــ زن ــو جنای ــوان جل ــی ت ــرب و دلســوزی  ســنگ ق
ــی شــود بــا نصیحــت و رسزنــش و تبلیــغ تغییــر  فرهنــگ و ســنت ارتجاعــی در جامعــه را 
داد. نشــان دادن عواطــف انســانی و ابــراز دلســوزی نســبت بــه قربانیــان تبعیــض جنســی و 
خشــونت علیــه زنــان و گورســتان هــای بــی نــام و نشــان، بــه تنهایــی کافــی نیســت و دردی 
ــه  ــابه ب ــورهای مش ــر کش ــراق و دیگ ــتان ع ــد. کردس ــی کن ــان  ــی را درم ــض جنس از تبعی
جنبــش دادخواهــی تــوده هــای مــردم در دفــاع از زنــان تحــت تهدیــد و کشــتار و خشــونت 
ســازمانیافته  نیــاز دارد. جنبــش دفــاع از حقــوق زن و بــرای برابــری در رسارس کردســتان، مــی 
توانــد و بایــد در وهلــه اول یقــه دولــت را بگیــرد و خواهــان لغــو قانــون رشیعــت اســالمی و 
جایگزینــی بــا قوانیــن مدنــی و برابــری طلبانــه شــود. جنبشــی کــه برابــری زن و مــرد در همــه  
عــی را تامیــن و تضمیــن  عــی و اقتصــادی و خانــواده  و آزادیهــای فــردی و اجت ابعــاد اجت
کنــد. رسان دولــت اقلیــم و همدســتان و رسمایــه داران، زنــان را در موقعیــت فرودســت قــرار 
داده انــد تــا بــه راحتــی بــه حرمــت و حقــوق انســانی شــان تجــاوز و تعــرض کننــد.  زن کشــی 
در کردســتان عــراق مــال امــروز و دیــروز نیســت. ایــن گورهــا تــازه کشــف نشــده و بیشــرت 
یــت و  ســکوت دولتمــردان اقلیــم ایــن گورهــای بــی نــام و نشــان  از بیســت ســال تحــت ح
ــر روزی  ــه شــده اســت. کــم ت ــر تعدادشــان اضاف وجــود داشــته و هــر روز و مــاه و ســال ب
اســت کــه زنــی زخمــی یــا کشــته نشــود و یــا خــود را نکشــد. خشــونت دایمــی در خانــواده و 
محــل کار و زندگــی نهادینــه شــده اســت! در چنیــن فضایــی در جامعــه کشــتار جمعــی زنــان 

بــه امــری عــادی تبدیــل شــده اســت. 
خشــونت و کشــتار زنــان  را احــزاب حاکــم در دولــت اقلیــم بــا پشــتوانه ی مذهــب و رشیعــت 
و کمــک مســاجد و آخوندهــا و امــام جمعــه هــا و میدیــای ضــد زن احــزاب اســالمی مثــل 
ــن  ــا و مبلغی ــد. ماله ــازمان داده ان ــره س ــالمی» و غی ــه اس ــه ل ــالمی»، «کوم ــوی اس «یکگرت
احــزاب مذهبــی رشیــک در حکومــت در مســاجد و از بلندگوهــای کــر کننــده شــان  شــبانه 

روز علیــه حقــوق زن لجــن پراکنــی مــی کننــد
ــه جــان و حیثیــت  ــل تعــرض ب ــد در مقاب عــی آزادیخــواه مــی توان ــا یــک جنبــش اجت  تنه
و حرمــت زنــان ســدی ببنــدد. جنبشــی کــه خواهــان معرفــی و محاکمــه و مجــازات قاتلیــن 
زنــان در دادگاه هــای عادالنــه اســت. مــی تــوان فضایــی ایجــاد کــرد کــه دولــت اقلیــم نتوانــد 
ــی  بــا ســکوت و بــی تفاوتــی ایــن جنایــات را الپوشــانی کنــد. اگــر  ایــن اتفــاق بیفتــد کســی 
توانــد بــه آســانی روی زن دســت بلنــد کنــد، تهدیــد کنــد و یــا بــه قتــل برســاند. قاتلیــن زنــان 
ــد.  ــدان بگذرانن ــان را در زن ــه عمرش ــد، بقی ــل عم ــان و قت ــان انس ــ ج ــر گرف ــد بخاط را بای
ــی توانــد روی  قاتــالن جــان زنــان بایــد تــاوان جنایاتشــان را بدهنــد. بطوریکــه دیگــر کســی 
زن دســت بلنــد، زن را تهدیــد و یــا بــه قتــل برســاند و راســت در خیابــان قــدم بزنــد و رسش 
ــه، بــرای  را بــاال بگیــرد و بــدون رشم مــدال نامــوس پرســتی بگیــرد. بایــد ایــن عمــل مجرمان

قاتلیــن بــی آبرویــی و مجــازات بــه بــار بیــاورد.
نیه کــه مشــابهش در همــه شــهر و شــهرک هــای کردســتان وجــود  گورســتان ســه یــوان ســلی
ــرای دولــت  دارد، یــک ســند دیگــر بیحقوقــی انســان، تبعیــض جنســی و فاجعــه انســانی  ب
اقلیــم کردســتان اســت. ایــن جنایــات در کنــار تــرصف داراییهــای جامعــه، بــه عــدم صالحیــت 

و مرشوعیــت دولــت حکــم داده اســت.  
ــان دفــن  ــده ی زن ــد پرون ــد و بای ــان و مــردان ازادیخــواه مــی توانن ــن حقــوق زن و زن فعالی
ــت و  ــز دول ــتان را روی می ــهرهای کردس ــای ش ــتان ه ــان در گورس ــام و نش ــی ن ــده ی ب ش
نهادهــای بیــن املللــی گذاشــته و دولــت اقلیــم را بعنــوان جنایــت علیــه برشیــت بــه افــکار 

ــد.   ــی کنن ــی معرف ــی جهان عموم
کمونیســت هــا، سوسیالیســت هــا و زنــان و مــردان آزادیخــواه و برابــری طلــب و طرفــداران 
ــم بگذارنــد و جنبشــی در دفــاع از برابــری زن و  برابــری زن و مــرد دســت در دســت ه
ــه  ــن شناســایی و محاکم ــد. مجرمی ــان راه بیندازن ــتم و کشــتار زن ــض و س ــه تبعی ــرد و علی م
ــک  ــد ی ــرد، بای ــری زن و م ــان و براب ــت زن ــظ  حرم ــی و حف ــت جان ــازات شــوند. امنی و مج
یــت مــردم کردســتان باشــد. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، هیــچ مــردی  خواســت رشافتمندانــه ی اک
ــی دهــد  بخاطــر ایــن کــه همــرسش راضــی بــه ادامــه زندگــی بــا او نیســت بخــودش جــرات 
ندگــی مــردان خانــواده یــا  زندگیــش را بگیــرد. یــا هیــچ پــرس و دخــرت جوانــی از تــرس عقب

ــی کننــد.  جامعــه روابــط شــان را مخفــی 
در کردســتان عــراق و در کنــار بــرج هــای رس بــه فلــک کشــیده و زرق و بــرق شــهرها و زیــر 
پوســت شــهر تجــاوز آشــکار بــه حــق زن مــوج مــی زنــد. در ایــن مملکــت و در خانــواده هــای 
بــه ظاهــر روشــنفکر و تظاهــر بــه زندگــی مــدرن، دخــرتان تحصیــل کــرده هــم بــدون اجــازه 

خانــواده حــق ندارنــد بــا کســی زندگــی مشــرتک و یــا دوســت پــرس داشــته باشــند.
زنــان و دخــرتان جــوان و تحصیلکــرده نبایــد بــه زن ســتیزی و بــی رشمــی مردســاالران تحــت 
کیــن کننــد. نبایــد در مقابــل کشــتار همرسنوشتانشــان ســکوت کننــد.  یــت دولــت اقلیــم  ح
بخــش آگاه جامعــه مــی توانــد در میدیــای دولتــی و خصوصــی، در روزنامــه هــا و رادیــو و 

تلویزیــون ها،مبــارزه  و کمپیــن علیــه کشــتار و قتــل ناموســی راه بیندازنــد. کنفرانــس هــا و 
ســمینارهای اعرتاضــی و روشــنگرانه برگــزار کننــد، قاتلیــن را بــه دادگاه بکشــانند و دولــت را 

بــه گــردن نهــادن بــه اعــاده حــق آزاد زیســ زنــان مجبــور کننــد!
یــت زنان کردســتان  موقعیــت فــرو دســت زن بــرای بــورژوازی حاکــم منفعــت مــادی دارد. اک
بیــکار و مشــغول کار بــی اجــر و مــزد خانگــی  هســتند و دولــت هیــچ مســوولیتی در قبــال 
زندگــی و تامیــن معیشــت شــان نــدارد. دولتمــردان اقلیــم در انتخابــات هــای فرمایشــی شــان 
ــه حقــوق و  ــی کــه ب ــی وقت ــد ول ــاج دارنــد. در ایــن کار زن و مــرد برابرن ــان احتی ــه رای زن ب
ازادیهــا و حــق حیــات ازاد و برابــر زنــان مــی رســد، تبعیــض و بــی حقوقــی و کشــتار زن را 
ــتان  ــر همرسنوش ــد دیگ ــراق مانن ــتان ع ــوان کردس ــان و دخــرتان ج ــد. زن ــی کنن پاســداری م
ــد.  ــنایی دارن ــدن آش ــان متم ــی جه ع ــردی و اجت ــای ف ــدن و ازادیه ــگ و  ــا فرهن ــود ب خ
حقــوق خــود را مــی شناســند. عاشــق ازادی و برابــری  و حرمــت انســانی انــد.  امــا چیــزی 
ــن  ــن  ضــد زن و قوانی ــدرت و حاکمی ــت در ق ــان را بســته اســت، دول ــال زن ــه دســت و ب ک
ــاع  ــارصه ی ارتج ــراق در مح ــتان ع ــان در کردس ــت. زن ــتوانه ی زر و زور اس ــی و پش ارتجاع
قومــی و مذهبــی و مردســاالری قــرار دارنــد. ارتجــاع ضــد زنــی کــه از انگشــتانش خــون زنــان 

و دخــرتان بــه قتــل رســیده مــی چکــد. 
تنهــا بــا مبــارزه بــرای اعــاده حقــوق برابــر زنــان از راه لغــو قوانیــن رشیعــت  علیــه زنــان و 
مجــازات قاتــالن زن  ایــن حصــار شکســته مــی شــود. اگــر در مقابــل هــر تجــاوزی بــه حقــوق 
زن صدههــا و هــزاران انســان فریــاد  اعــرتاض شــان را بلنــد کننــد، ایــن عمــل شــنیع انســان 
ــی شــود. اگــر ایــن عمــل بــرای ضــارب مجــازات و رشمســاری و رســوایی بــه  کشــی تکــرار 
ــی توانــد بــه حقــوق انســانی زنــان و  بــار بیــاورد هیــچ مردســاالری و هیــچ نامــوس پرســتی 
دخــرتان و همــرسان و خواهــران خــود تجــاوز کنــد. زن ملــک کســی نیســت، نامــوس کســی 
ــع  ــت و جوام ــی نیس ــرده کس ــت. زن ب ــی نیس ــت. زن قربان ــب زن نیس ــرد صاح ــت. م نیس
بــرشی دوره بــرده داری را پشــت رس گذاشــته اســت.  اگــر جامعــه ای آزاد و انســانی داشــته 
باشــیم، زندگــی انســان هــا چــه در خانــواده و چــه در جامعــه و محــل کار بــا ارزش و قابــل 
احــرتام خواهــد بــود. تجــاوز بــه جــان و حرمــت و آزادی و حقــوق برابــر زنــان قبــل از هــر 

چیــز و کــس بــرای دولــت ننــگ اســت. 
ــی  ــه بــا ب ــی و مذهبــی در کردســتان در مقابل ــک دهــه اول حاکمیــت احــزاب قوم در ی
ــا  ــب ب ــری طل ــردان براب ــان و م ــود. زن ــدان ب ــی در می ــان جنبش ــی و آزار و کشــتار زن حقوق
ایجــاد مرکــز حفاظــت از زنــان، «ســنرتی پاریــزگاری ژنــان»  و خانــه هــای امــن و ســازماندهی 
ــد مــی  ــه تهدی ــی ک ــواده هــا و حفاظــت از زنان ــان و رسکشــی از خان ــروه هــای گشــت زن گ
ــی  ــی حقوق ــه ب ــه علی ــی ک ــی و انتشــار نرشیات ــری طلب ــغ آزادیخواهــی و براب شــدند و تبلی
زنــان منتــرش مــی شــد...، فضــای ضــد زن جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دادنــد. ایــن مبــارزات 
ــت و ازادی زن را  ــرده و حرم ــگ ک ــن تن ــه مرتجعی ــه را ب ــان عرص ــان از حقوقش ــاع زن و دف
پــاس مــی داشــتند. زنــان در ایــن فعالیــت هــا بــرای حفاظــت از خــود و کارشــان در مقابــل 
ونــه، از شــهر رانیــه خــرب  مزاحمــت هــای مرتجعیــن مســلح هــم بودنــد. بعنــوان مثــال و یــک 
رســید کــه دو خانــواده یــا عشــیره رس  اختالفاتشــان بــرای مصالحــه قــرار اســت دخرتانشــان 
را بیــن خــود ردو بــدل کننــد. دو نفــر از زنــان مرکــز حفاظــت بــه رانیــه رفتنــد و در نشســتی 
بــا حضــور افــراد دو قبیلــه معاملــه بــا دخــرتان در حــل وفصــل مناقشــات شــان را رشم آور و 
ضــد انســانی دانســتند و موفــق شــدند هــر دو طــرف را وادار کننــد از عمــل شــنیع معاملــه و 

قربانــی کــردن دو دخــرت دســت بکشــند.
امــروز کــه مســاله قتــل زنــان و گورســتان هــای بــی نــام و نشــان زنــان توســط یــک انســان 
رشیــف وجــدان هــر انســانی را مــی آزارد و قلــب هــا را بــه درد مــی آورد، بــار دیگــر حضــور 
زنــان و مــردان برابــری طلــب رضوری شــده اســت. جامعــه ی کردســتان وجــدان هــای بیــدار 
فراوانــی دارد. امــروز جامعــه کردســتان بــرای متوقــف کــردن دســت درازی بــه جــان وحقــوق 
زنــان،  بــه انســان هــای آگاه و رشافتمنــد و در پیشــاپیش آنهــا زنــان و مــردان کمونیســت و 
ــوف»  ــوق زن موق ــه جــان و  حق ــاد «تعــرض ب ــاز دارد. امــروز صــدا و فری ــب نی ــری طل براب
از جانــب ایــن پیــرشوان مــی توانــد جامعــه را علیــه یــک فاجعــه انســانی مــداوم بشــوراند.   
ــد در مقابــل گرفــ زندگــی یــک زن یــا  بایــد فضایــی ایجــاد کــرد کــه وقتــی کســی فکــر کن
دخــرتی زندگــی خــودش را از دســت مــی دهــد و بقایــای عمــرش را در زنــدان مــی گذرانــد 
ــی توانــد از مجــازات فــرار کنــد.  ــی توانــد بــه آســانی ایــن جنایــت را انجــام دهــد و  دیگــر 
ــی تواننــد قاتلیــن را از مجــازات معــاف  واســطه هــا و روابــط وابســته بــه احــزاب حاکــم 
ــالن زن اســت  ــن قات ــک دســتهای خونی ــه رشی ــم را ک ــت اقلی ــه اول دول ــد در وهل ــد. بای کنن
را تحــت فشــار قــرار داد. بایــد ریــاکاری بعضــی از دولتمــردان اقلیــم را کــه بــرای گورســتان 
ســاح مــی ریزنــد، افشــا کــرد. ایــن  زنــان بــی نــام و نشــان ابــراز همــدردی میکننــد و اشــک 
هــا اگــر راســت مــی گوینــد مجرمیــن هــزاران قتــل زنــان را شناســایی و معرفــی کننــد. ص۴
بایــد افــکار عمومــی جامعــه را علیــه زن کشــی و بــی حقــوق کــردن زنــان تــکان داد. افــکار 
عمومــی بیــن املللــی را بــه قتــل هــزاران زن بعنــوان جنایــت علیــه برشیــت مطلــع و خواســتار 
ــوان مســوول و رشیــک و پاســخگو در کشــتار زنــان  محکومیــت دولــت اقلیــم کردســتان بعن
و کــودکان شــد. شــهرداری هایــی کــه اجســاد بــه خــون غلطیــده زنــان و دخــرتان را بــی نــام 
ــزار زن  ــه ه ــن س ــت قاتلی ــد. کجاس ــرم ان ــک ج ــود رشی ــد، خ ــی کنن ــپاری م ــان خاکس و نش
یــت دولــت اقلیــم در شــهر و  گورســتان ســیوان؟ ایــن وحــوش افســار گســیخته ی تحــت ح
ــک  ــر گرســنه ای از فروشــگاهی ی ــد. اگ ــه مــی گردن شــهرک و محــالت و در روســتاها آزادان
قــرص نــان بــر دارد پلیــس و قاضــی و دادگاه بعنــوان دزد رساغــش مــی رونــد و مجازاتــش مــی 
کننــد. امــا قاتلیــن هــزاران زن در پنــاه همیــن پلیــس و قاضــی و دادگاه بــه ازادی و حرمــت 

انســان مــی خندنــد و ازادنــد. 
امــا بیــش از هــر مجرمــی کــه بایــد معرفــی و مجــازات شــود، داغ قتــل زنــان در وهلــه اول بــر 

پیشــانی دولتمــردان اقلیم کردســتان اســت!



ت  ۳۵۱
ح

٤
این حباب هم می تركد...

ــه  ــه عرص ــت ك ــی اس ــم بدیه ــن حك ــران ای ــروز در ای ــت؟ ام ــرا چیس ــا ماج ام
كارگــری و رهــربان  پیــدا كــردن جنبــش  بــاال  بــه همــت دســت  سیاســت 
ــا پرچــم «معیشــت و رفــاه و امنیــت»، پالریــزه شــده  سوسیالیســت ایــن طبقــه ب
ــر  ــیون را ب ــن پالریزاس ــر ای ــی مه ــی و جنبش ــر تحــرك سیاس اســت. در نتیجــه ه
ــر  ــا ه ــورد و ی ــت میخ ــیون راس ــه اپوزس ــی ك ــر تكان ــاظ ه ــن لح ــود دارد. بدی خ
ــد، محــال اســت بعــد  ــو هــوا میكن ــام آلرتناتی ــن اپوزســیون تحــت ن ــه ای ــی ك فیل
از چنــد روز در مقابــل زور جنبشــی طبقــه كارگــر و آلرتناتیــو اداره شــورایی ایــن 
ــه در آچمــز شــدن كل  ــن مولف ــن مهمرتی ــه فراموشــی ســپرده نشــود. ای ــه ب طبق
ــه زور جنبــش  ــروز روزی اســت ك ــران اســت. ام ــی ای تحــركات اپوزســیون بورژوای

ــد!  ــه میچرب ــت ك ــه ماس ــا و طبق م
نگرانــی آقــای پهلــوی و ابــداع کننــدگان ایــن کمپیــن واقعی اســت؛ چراكــه در این 
عــی در ایــران جائــی بــرای گرزچرخانــی اپوزســیون  پوالریزاســیون سیاســی و اجت
ــی  ــه رسنگون ــی، ن ــن مخمل ــن کمپی ــودی ای ــفه وج ــت. فلس ــور نیس ــت متص راس
ــدن در  ــع آلرتناتیوش ــه در واق ــالمی ك ــوری اس ــل كل جمه ــالل كام ــل و انح كام
ــد  ــر راســت میگوین ــا اگ ــر اســت؛ اینه ــش سوسیالیســتی طبقــه كارگ ــل جنب مقاب
ــه نیــروی سوسیالیســت  ــن بكشــند و ب ــن امــروز پرچمهایشــان را پایی ــد همی بای

ــه رســمیت بشناســند.  ــد و آن را ب ــن كنن كی ــران  ــه ای ــرشو در جامع پی
ــوان هــم مدافــع تحریــم اقتصــادی و بســ رشیانهــای معــاش مــردم  چگونــه میت
ایــران بــود و هــم مدافــع مــردم و خوشــبختی جامعــه؟!! چگونــه میتــوان مدافــع 
ــود  ــران و از هــم پاشــیدن مدنیــت در آن جامعــه ب ــه ای ــكا ب ــه نظامــی آمری حمل
ــا  ــوان ب ــه میت ــردم؟!! چگون ــت م ــع زندگــی و آســایش و امنی و طــرف دیگــر مداف
ارتــش و بســیج و بخشــهایی از ســپاه و نیروهــای رسكوبگــر ناراضــی از حاكمیــت 
موجــود متحــد شــد و انهــا را دوســتان مــردم قلمــداد كــرد و در عین حــال از آزادی 
ــه  ــوش و حافظ ــا ه ــان ی ــوری اســالمی داد ســخن رس داد؟!! آقای ــه جمه ــه» ب و «ن

ــد.  ایــش میگذارن ــا بالهــت خــود را بــه  مــردم ایــران را دســتكم گرفتــه انــد ی
ــار  ــران در كن ــردم ای ــه م ــارزه جانان ــت و مب ــه مقاوم ــار ده ــش از چه ــل بی حاص
سوسیالیســتها و طبقــه كارگــر علیــه جمهــوری اســالمی، بــرای بــه اهتــزاز 
ــدن  ــل قاپی ــن قاب ــوده اســت. ای ــه ب ــو اداره شــورایی جامع ــروز آلرتناتی درآوردن ام

ــدرت دارد! ــب دارد؛ ق ــت؛ صاح نیس
قــدرت جنبــش مــا را در صــدای هــر زن آزادیخــواه و برابــری طلبــی بشــنوید کــه 

ن اوایــل رسکار آمــدن جمهــوری اســالمی بــا صــدای بلنــد بــه هــر فرمــی از  از هــ
حاكمیــت ارتجــاع و عقــب ماندگــی، «نــه» گفتــه اســت.

ــط  ــلطنتی توس ــام س ــی نظ ــا را از رسنگون ــی م ــه» واقع ــا و «ن ــش م ــدرت جنب ق
ــات در  ــا صدهــا هــزار اعــرتاض و اعتصاب ــر نفــت مــا رهــرب رسســخت مــا» ت «كارگ
ــاع  ــط ارتج ــالب ۵۷ توس ــون كشــیدن انق ــه خ ــاز ب ــف از آغ ــری مختل ــز کارگ مراک

ــنید. ــد ش ــروز بای ــه ام ــا ب ــوری اســالمی ت جمه
ــه واقعــی، سوسیالیســتها و مــردم آزاده ای هســتند كــه رس تســلیم در  صاحــب ن
مقابــل اســتبداد و اختنــاق نــه تنهــا در جمهــوری اســالمی كــه در نظــام رسنگــون 

شــده ســلطنتی هــم فــرود نیاوردنــد. 
ــا شــعار  ــن ســو و ب ــه ای ه ۹۶ ب ــ ــه از دی ــه واقعــی، مردمــی هســتند ک صاحــب ن
ــام و  ــن نظ ــت ای ــرا» از كلی ــه ماج وم ــه  ــرا دیگ ــب اصولگ ــالح طل ــی «اص اساس
ــی  ــربان واقع ــن و ره ــروز معتمدی ــه ام ــی ك ــد. مردم ــرده ان ــور ك ــاختار آن عب س
ــازماندهندگان  ــت و س ــران نف ــوالد و كارگ ــه و ف ــت تپ ــوف هف ــود را در صف خ
ــه  ــد. «ن ــران جســتجو میكنن ــخ معــارص ای ــات تاری ــن اعرتاضــات و اعتصاب بزرگرتی
ــت  ــورای مدیری ــه «ش ــه ك نگون ــت، ه ــوخته اس ــت س ــیون راس ــی» اپوزس مخمل
ن  نگونــه كــه ســناریوهایی ماننــد ققنــوس و فرشــگرد و پیــ گــذار دود شــد. ه
ــورایی دود  ــت ش ــران و حاكمی ــر ای ــه كارگ ــر زور طبق ــنبه پ ــل س ــن در مقاب نوی

ــد.  ــوا رفتن ــدند و ه ش
ــا  ــت ی ــرت اس ــردد به ــه نگ ــر از همیش ــی آبروت ــد ب ــر میخواه ــیون اگ ــن اپوزس ای
ــن  ــد؛ ای ــا ســكوت كن ــد ی ــن كن كی ــران  ــه قــدرت واقعــی موجــود در جامعــه ای ب
ــی جمهــوری اســالمی،  ــران بعــد از رسنگون ــده ای اپوزســیون اگــر میخواهــد در این
حداقــل در حاشــیه جامعــه صاحــب دكــه ای بشــود، بهــرت اســت بــه طبقــه كارگــر 
ــی  ــان  ــا جدیت ــه تنه ــردم ن ــد. م ــه نزن ــن طبقــه از االن تن ــو شــورایی ای و آلرتناتی

ــد.  ــه ریشــتان مــی خندن ــد بلکــه ب گیرن
ــوری  ل جمه ــ ــام و ك ــی  ــه رسنگون ــی ب ــت. ربط ــف رسباالس ــان ت ــن آقای كمپی
ــر و  ــه كارگ ــه طبق ــه زدن ب ــرای تن ــه ب ــت ك ــی اس ــن كمپین ــدارد. ای ــالمی ن اس
ــت  ــد از شكس ــه بع ــت ك ــی اس ــت. كمپین ــده اس ــم ش ــه عل ــورایی جامع اداره ش
ــورده  ــت خ ــوك و شكس ــیون مفل ــب اپوزس ــادی در غبغ ــت ب ــرار اس ــپ، ق ترام
ــت را  ــه راس ــم ریخت ــوف دره ــش صف ــرد آت ــی گ ــد صباح ــدازد و چن ــت بیان راس
ــای گذشــته اپوزســیون راســت  ــام طرحه ــن همچــون  ــن كمپی دســتی بكشــد. ای
ــی ســپرده  ــه بایگان ــوری اســالمی ب ــی جمه ــران و در مســیر رسنگون ــردم ای ــزد م ن

ــود.  میش

كارگران، زحمتكشان

بورژوازى در حاكميت واپوزيسيون براى حفظ و يا دست به دست شدن قدرت، در مقابل 
طبقه كارگر، هدف و سياست واحدى دارند. آن ها دشمنان قسم خورده كارگران و زحمتكشان هستند.

در اين جدال طبقاتى، حزب حكمتيست (خط رسمى) منافع تمام و كمال طبقه كارگر را نمايندگى مى كند. 
براى تقويت جبهه كارگر و كمونيسم در مبارزه بى امان عليه بورژوازى در هر رنگ و لباسى به اين حزب 

بپيونديد!

كارگران سوسياليست!

 حزب حكمتيست (خط رسمى) حزب شما، كارگران كمونيست، شما فعاالن و دست اندركار جنبش كارگرى، 
حزب همه كارگران بيزار از استثمار، حزب همه دهها ميليون مردم تشنه رفاه، آزادى و امنيت است! 

           براى رهايى از استثمار، براى يك زندگى انسانى، آزاد، برابر و سعادتمند به حزب خود، 
حزب حكمتيست (خط رسمى)، بپيونديد!
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ــه جمهــوری اســالمی» در  ایــن روزهــا بحــث بــر رس کمپیــن «نــه ب
میــان جریانــات و شــخصیت هــا روشــنفکران بــورژوازی بــا هلهله 
ــید  ــد پرس ــود خواهن ــران از خ ــردم ای ــت. م ــده اس ــادی داغ ش و ش

ــا قــرار اســت چــه بشــود؟ چــه شــده اســت؟ ی

ــی  ــد و نقیض ــای ض ــف ه ــه طی ــت ک ــن اس ــنی ای ــه روش ــواب ب ج
ــی  ــروز، مل ــان دی ــالح طلب ــی از اص ــیون بورژوای ــپ اپوزیس در کم
و  ارساییــل  و  امریــکا  نظامــی  حملــه  طرفــداران  مذهبیــون، 
ــه  ــی ک ــد. فرمول ــرده ان ــدا ک ــدی پی ــول جدی ــپ ...، فرم ــای ترام ــم ه ــان تحری هواخواه
شــاهزاده هــم بــه احــرتام آن تاجــش را برداشــته و دمکــرات شــده اســت. شــاهزاده ی بــی 
ــدر و نظــر کــرده ی مرشوطــه خواهــان و ســلطنت  ــون ولیعهــد پ ــا کن ــه ت ــال و دمــی ک ی

ــود. ــان ب طلب

شــعار «نــه بــه جمهــوری اســالمی» امــا فرمــول جدیــدی نیســت و چهــار دهــه از تاریــخ 
ــان در  ــالمی، زن ــوری اس ــت جمه ــالم موجودی ــای اول اع ــال ه ن س ــ ــت. در ه ــب اس عق
ــد.  ــه» گفتن ــد جنســی اش « ن ــم و آپارتای ــن رژی ــه ای ــزرگ خــود ب هــران و در تظاهــرات ب ت
ــه»  ــی «ن ــدوم خمین ــه رفران ــتان ب ــردم کردس ــی م ــش انقالب ــا در راس جنب ــت ه کمونیس
ــه  ــان ب ــجویان، زن ــران، دانش ــا، کارگ ــت ه ــروز کمونیس ــه ام ــا ب ــان ت ــد. از آن زم گفتن
ــت و  ــر و فالک ــیر فق ــنه و اس ــردم  گرس ــی م ــای میلیون ــزش ه ــف وخی ــن مختل عناوی
تبعیــض و کشــتار در دی مــاه ٩٦ و ابــان ٩٨ خواهــان رسنگونــی جمهــوری اســالمی بــوده 
ــه  ــورایی جامع ــان اداره ش ــود خواه ــات خ ــات و اعرتاض ــرشو در اعتصاب ــران پی ــد. کارگ ان

ــد. شــده ان
عــی و کشــمکش طبقاتــی در ایــران، اپوزیســیون بورژوایی کشــان  در چنیــن رشایــط اجت
کشــان پوســت انداختــه و طرفــدار تغییــر مــرشوط نظــام جمهــوری اســالمی شــده اســت. 
ــه جمهــوری اســالمی» نهایــت ایــن دگردیســی جریانــات و شــخصیت هــا  ــه ب ــن «ن کمپی
ــد و  ــر و قی ــا و اگ ــی ام ــه کل ــر نظــام البت ــی اســت. در شــعار تغیی و روشــنفکران بورژوای
ــه  ــرده و جمهوریخــواه شــده البت ــزول ک ــوی شــان ن ــه، رضــا پهل رشط وجــود دارد. از جمل
ــام و  ــن مق ــول ای ــه قب ــد ایشــان ناچــار ب ــران شــاه بخواهن ــه اگــر مــردم ای ــد ک ــوده ان فرم
ــد هــم خواهــان تغییــر رژیــم بــه رشط  گــذار  منصــب هســتند! بقیــه لشــکر کمپیــن جدی
ــه  ــدی ب ــز، پایبن ــونت پرهی ــارزه خش ــی و مب ــت مدن ــق مقاوم ــز و از طری ــاملت آمی مس
امیــت ارضــی و حاکمیــت ملــی مــردم ایــران، تــالش بــرای اســتقرار دموکراســی ســکوالر 

ــران هســتند... و پارملانــی در ای
ــاب از انقــالب مــردم و  کل هــم و غــم ایــن طیــف رنگارنــگ اپوزیســیون بورژوایــی اجتن
ــن  ــه ای ــت. ب ــران اس ــان ای ــران و زحمتکش ــی کارگ ــای میلیون ــوده ه ــام ت ــا قی ــی ب رسنگون
ــالب  ــا انق ــت ب ــه ضدی ــت ب ــر هم کان کم ــ ــن ک ــن کمپی ــدگان در ای ــت کنن ــار رشک اعتب

ــد. ــران بســته ان ــی در ای آت
ــا افتخــار اعــالم مــی کننــد کــه عــالوه بــر شــاهزاده ی دمکــرات شــده،  فعالیــن کمپیــن ب
ــت  ــد. پش ــود دارن ــراه خ ــم هم ــپ» را ه ــای «چ ــخصیت ه ــنفکران و ش ــی از روش طیف
ــل  ــی از قبی ــی بورژوای ــات سیاس ــا جریان ــواره، ام ــکل و ق ــی ش ــر ب ــن بظاه ــن کمپی ای
ــی از  «فرشــگرد» شــورای مدیریــت گــذار، مرشوطــه خواهــان و ســلطنت طلبــان و محافل
ــه  ــه ب ــول کشــف شــده ی «ن ــد. قــرار اســت فرم ــه ان ــرار گرفت ــدان ق من روشــنفکران و ه
ــز»  ــه مســاملت آمی ــر مــوج جنبــش رسنگونــی «البت جمهــوری اســالمی» آن هــا را ســوار ب

ــاند. ــدرت برس ــه ق ــی ب ــات پارملان ــان و انتخاب ــس موسس ــق مجل ــرده و از طری ک
ــد و  ــاور ندارن ــه ب ــودن جامع ــی ب ــه طبقات ــد ب ــی گوین ــا م ــن رصیح ــن کمپی ــای ای اعض
ــا حاشــیه نشــینان شــهرها و  ــروت ت ــان ث ــا و صاحب ــران از کارگــر و کارفرم ــردم ای همــه م
ــیب  ــالمی آس ــوری اس ــدازه از جمه ــک ان ــه ی ــنگان ب ــکاران و گرس ــی بی ــت میلیون جمعی

ــر دارد. ــگان را در ب ــرتک هم ــت مش ــام منفع ــن نظ ــر ای ــه تغیی ــد. در نتیج ــده ان دی
ــکر  ــزرگ نیش ــت ب ــان رشک ــوان صاحب ــدبیگی و رشکا بعن ــان، اس ــن عالیجناب ــر ای از نظ
ــه  ــد ک ــه دارن ــالوه گل ــد. بع ــرتک دارن ــت مش ــت منفع ــن رشک ــران ای ــا کارگ ــه ب ــه تپ هفت
ــد و فکــر  ــد و ورشکســته شــده ان ــان صنایــع و معــادن  حــذف و خلــع ی بخشــی از صاحب
ــه  ــند و ب ــی رس ــه حــق خــود م ــا هــم ب ــن ه ــوری اســالمی ای ــذف جمه ــا ح ــد ب ــی کنن م

ــد. ــر میگردن ــود ب ــای خ ــالک و داراییه ام
یــر و  ــا دســتمزدهای بخــور و  پاســخ بیــش از بیســت میلیــون کارگــر شــاغل ب
ــدازه کارگــر و زحمتکــش بیــکار و فصلــی و دســتفروش  ن ان قراردادهــای موقــت و بــه هــ
ــی  ــیون بورژوای ــول اپوزیس ــن و فرم ــن کمپی ــه ای ــی ب ــزد کار خانگ ــر و م ــی اج ــان ب و زن
روشــن اســت: «نــه بــه جمهــوری اســالمی و نــه بــه اپوزیســیون بورژوایــی» چــه در داخــل 

ــارج کشــور. ــه خ ــران و چ ای

ــا بهــرت اســت بگوییــم بــه فریبــکاری صاحبــان ایــن کمپیــن  کارگــران ایــران بــه توهــم و ی
ــک  ــران ماس ــران ای ــد. کارگ ــی خندن ــت، م ــی نیس ــران طبقات ــه ای ــد جامع ــی ان ــه مدع ک
ــه   ــد ک ــی کنن ــالم م ــد و اع ــی دارن ــر م ــان ب ــره ش ــی را از چه ــیون بورژوای ــد اپوزیس جدی
ــورایی  ــن و اداره ش ــوده ای از پایی ــالب ت ــک انق ــا ی ــا ب ه ــالمی تن ــوری اس ــی جمه رسنگون
یــت  جامعــه و اعــالم حاکمیــت شــوراهای کارگــران و زحمتکشــان مــی توانــد منافــع اک
ــان را  ــان و محروم ــان و جوان ــان و زن ــر و زحمتکش ــه کارگ ــی طبق ــه یعن ــم جامع عظی

ــه در  ــت و چ ــه در حاکمی ــورژوازی چ ــرای ب ــه ب بت ــت ال ــن واقعی ــم ای ــد. فه ــن کن تامی
ــت. ــکار اس ــل ان ــر قاب ــا غی ــت. ام ــان نیس ــیون آس اپوریس

ــران،  ــی ای ــر شــده و زخم ــت زده، گرســنه، تحقی ــه فالک ــه جامع ــت ک ــن حقیق ــرش ای پذی
بــار دیگــر زیــر بــار حکومــت بورژواهــای صاحــب ثــروت و جریانــات سیاســی و 
ــداری طبقاتــی و هشــیاری سیاســی و  شــخصیت هــا  و روشــنفکرانش نخواهــد رفــت. بی
ــات  ــه دســت انتخاب ــی و ســعادت جامعــه را ب ــذارد  زندگ ــی گ ــران  الیســتی در ای سوسی
امیــت ارضــی، حاکمیــت ملــی و تــداوم  نظــام  ــرای  هــای پارملانــی بورژواهــا بســپرد و ب

ــت. ــل نیس ــوع  ارزشــی قای ر از هــر ن ــتث ســتم و اس

ــوری  ــام جمه ــر نظ ــه تغیی ــی ب ــد اپوزیســیون بورژوای ــش جدی ــه گرای ــرم ک ــی پذی ــن م م
ــن  ــا ای ــه و اصالحــات اســت. ام ــا حــذف والیــت فقی ــن نظــام و ی اســالمی بهــرت از مدافعی
ــدن  ــع ش ــرم. جم ــی گی ــک  ــال نی ــه ف ــی را ب ــیون بورژوای ــان اپوزیس ــاز در می ــر ف تغیی
ن حــال یــک کاســه  الیــه هــای مختلــف اپوزیســیون بورژوایــی دور یــک کمپیــن، در هــ
ــای گشــودن یــک جبهــه دیگــر جــدال سیاســی و طبقاتــی  شــدن ایــن اپوزیســیون، بــه معن
ــن ائتــالف و شــعار فریبکارانــه شــان اســت.  جبهــه ای  ــه ای ــه روی مبــارزه کارگــران علی ب
کــه آمــده اســت و مدعــی اســت بــا شــعار همــه باهــم و بــا مســاملت، جمهــوری اســالمی 
ــه  ــذارد ک ــی گ ــش م ای ــه  ــود را ب ــعوری خ ــی ش ــی ب ــاظ سیاس ــی دارد، اوال بلح ــر م را ب
ــا  ــار مــی رود، دوم ــی و مســاملت کن ــا فعالیــت مدن ــا رسنگونــی جمهــوری اســالمی ب گوی
ــه  ــد ب ــی خواه ــران را م ــه ای ــودن جامع ــی ب ــر طبقات ــه ای  دروغ غی ــرز بیرشمان ــه ط ب
ــر اعتصابــات عظیــم کارگــری و خیــزش هــای  ن خــود را ب ــد، چشــ بــاور مــردم تبدیــل کن
ــران  ــردم ای ــت م ی ــاندن اک ــیرین کش ــم ش ــدد و در توه ــی بن ــان م ــی زحمتکش میلیون
ــان  ــر و زحمتکش ــه کارگ ــزدی طبق ــداوم کار م ــی و ت ــی پارملان ــام دمکراس ــم نظ ــر پرچ زی

ــرد. ــی ب ــه رس م ...، ب
ــنگان،  ــم گرس ــای عظی ــش ه ــری و جنب ــای کارگ ــت ه ــا و سوسیالیس ــت ه ــا کمونیس م
ــی  ــران طبقات ــه ای ــه ، جامع ــای رشم آوری ک ــم.  ادع ــده ای ــیادان را خوان ــن ش ــت ای دس
ــه  ــه ب ــه داران ــام رسمای ــم نظ ــاز ه ــالمی ب ــوری اس ــد از جمه ــه بع ــن ک ــام ای ــت، پی نیس
ــات و پارملــان رس کار مــی آیــد، بــرای جنبــش  قــوت خــود باقــی و رژیمــی بــر اســاس انتخاب
ــا کارگــر  ــا انقــالب مــردم، ضدیــت ب ــران  معنایــی جــز ضدیــت ب کمونیســتی و کارگــری ای

ــت. ــم نیس ــا کمونیس و ب
ــه ایــن کمپیــن و طیــف گســرتده ی اپوزیســیون  نقــد کمونیســم و طبقــه کارگــر ایــران ب
بورژوایــی ایــن نیســت کــه ایــن هــا اگــر دســتی در حکومــت آینــده ایــران داشــته باشــند 

کــم تــر دمکــرات انــد. حــرف مــا ایــن اســت کــه،

 اوال، شعار رسنگونی مساملت آمیزشان، اگر توهم نباشد، فریبکاری است،

ــر و  ــه کارگ ــه طبق ــی ب ــار عرب ــه به ــوم ب ــات موس ــالب ٥٧ و انقالب ــای انق ــا، درس ه دوم
ــدون مذهــب،  ــا ب ــا ی ــی ب ــو بورژوای ــه آلرتناتی ــه هــر گون ــران نشــان داد ک زحمتکشــان ای

ــت. ــری اس ــد آزادی و براب ــم و ض ــد کمونیس ــری، ض ــد کارگ ض

ــه  ــورژوازی و رسمای ــا ب ــرتکی ب ــت مش ــران منفع ــان ای ــر و زحمتکش ــه کارگ ــوما، طبق س
ــری  ــبختی و براب ــاه و خوش ــه رف ــد ک ــی دانن ــد و آزادی و م ــروت ندارن ــان ث داران و صاحب

ــت. ــه اس ــه داران ــام رسمای ــت نظ ــه از نکب ــی جامع ــا در رهای ــا و تنه ــان تنه انس

ــد. جریانــات  ــوده هــای میلیونــی زن و مــرد و جــوان درد مشــرتکی دارن طبقــه کارگــر و ت
ــه اند.مــا اعــالم  ــا ایــن دردهــا بیگان بورژوایــی و شــخصیت هــا و روشــنفکرانش ب
ــوری  ــری و جمه ــت کارگ ــالب، از حکوم ــ از انق ــه ش ــدازه ک ن ان ــ ــه ه ــم، ب ــی کنی م
از حکومــت ملــی و قومــی و  رابــری متنفریــد مــا هــم  الیســتی وآزادی  وب سوسی

ــم. ــزار و متنفری ــزدی بی ــی م ــام بردگ ــی و نظ ــی پارملان دمکراس
ــد هــر روز از  ــى باي ــدار آن هســتید دو جــور آدم هســت. . يک ــ طرف ــه ش ــه ای ک جامع
ــق  ــراى کارى ح ــودش ب ــن خ ــا دادن ت ــو ب ــر روز از ن ــاورد، ه ــت بي ــه دس ــى را ب ــو زندگ ن
ــه  ــودش ب ــا کار خ ــه را ب ــودن در جامع ــرتم ب ــق مح ، ح ــ ــخن گف ــق س ــردن، ح ــى ک زندگ
ــا  ــان و ب اینــدگان مجلــس ت ــا  دســت بيــاورد. کارگــر بيــکار در جامعــه مــورد نظــر شــ ب
ن فــرق دارد. خیــل حکومتگــران شــ  ــا آســ وزرا و صاحبــان صنایــع و بانــک هــا زمیــن ت
ــد.  س ــس  ــه هيچک ش ب ــ ــه  و خ ــر چ ــاز از ه ــی نی ــت، ب ــکار اس ــب بي ــا ش ــح ت از صب
در جامعــه ی رسمایــه داری شــ  برابــری زن و مــرد فقــط یــک پــز و شــعار مردســاالرانه 
اســت.  برابــری زن و مــرد زمانــی حاصــل مــی شــود کــه سیســتم اقتصــادی رسمایــه دارانــه 
شــ برچیــده شــود. شــعار «نــه» مــا بــه جمهــوری اســالمی یعنــی برچیــدن همــه ی ایــن 

ــری هــا. راب ــت هــا و تبعیــض و ناب دردهــا و مصیب

ــم؟  ــا نتوانی ــرا م ــد، چ ــد حکومــت کنی ــی توانی ــان دراز م ــک عــده مشــنگ زب ــ ی ــر ش اگ
ــه  ــت تپ ــران هف ــوم کارگ ــک س ــدازه ی ی ــه ان ــ ب ــن ش ــم کمپی ــل و حش ــه ی خی هم
ــت  ــا حکوم ــا م ــم، ت ــت کني ــم حکوم ــا ميخواهي ــا و کارگره ــت ه ــا  کمونیس ــت. م نیس
ــود.  يش ــل  ــا ح ــاى دني ــچ کج ــود، در هي يش ــل  ــت ح ــن مملک ــىس در اي ــم درد ک نکني
ــد و بســیج  کننــد بــرای  کمونیســت هــای طبقــه کارگــر بایــد صــف خــود را مطمــنئ کنن

ــی. ــن حکومت چنی

ــه  ــه ب ــعار «ن ــد. ش ــیج کنی ــان را بس ــنفکران ت ــا و روش ــخصیت ه ــات و ش ــ جریان ش
ــرده  ــل ک ــ تحمی ــه ش ــی ب ــری و زحمتکش ــه کارگ ــن جامع ــالمی» را همی ــوری اس جمه
ــار  ــ را در کن ــعار ش ــن ش ــرار ای ــتید. تک ــم نیس ــاال ه ــد، ح ــش نبودی ــه اهل ــت. وگرن اس
طبقــه کارگــر و ده هــا میلیــون زحمتکــش گرســنه و بیــکار و زن تحــت ســتم و تبعیــض 
ــ  ــو ش ــا ول ــف م ــتیم. ص ــ نیس ــار ش ــا کن ــد. م ــی ده ــرار  ــکار ق ــوان بی ــی و ج جنس
ــد از صــف شــ جــدا اســت. ایــن را در خیــزش هــای آتــی، در  ــی تظاهــر کنی ــه رسنگون ب
ــه  ــا ب ــد. آب م ــد دی ــران خواهی ــی ای ــالب ات ــام و انق ــری و در قی ــرتده کارگ ــات گس اعتصاب
ــا انقــالب، بعنــوان ضدیــت بــا کارگــر  ــی رود.  مــا شــ را بعنــوان ضدیــت ب یــک جــوی 

ــم. ــی کنی ــی م ــه معرف ــه جامع ــم ب و کمونیس

فرمول جديد اپوزيسيون 
بورژوايى و شاهزاده اى كه 
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