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۲۵ نوامرب  ۲۰۲۱      ۴ آذر ۱۴۰۰

۳۸۵

وید!- د  ھان  ان  -کار

به: اعضاء حزب
رفقای عزیز،

از این تاریخ  پروسه انتخابات کنگره ۱۰ حزب آغاز می شود. 
تاریخ های مهم از این قرارند:

           ۱ -  اعالم کاندیداتوری (حداک ۵ دسامرب)
           ۲ -  پایان انتخابات  (حداک ۱۵ دسامرب)

           ۳ -  اعالم نتیجه انتخابات به حوزه ها (۱۸ دسامرب)
           ۴ -  دریافت شکایات از پروسه انتخابات (۲۷ دسامرب)

ــد، در  ــت نکــرده ای ــات کنگــره را دریاف ــه انتخاب ــوط ب ــخ نامــه هــای مرب ــن تاری ــا ای ــه ت در صورتیک
ــد. ــاس بگیری ــا مســئولین تشــکیالتی خــود  ــت ب ارسع وق

با آرزوی موفقیت 
از طرف هیئت نظارت بر کل انتخابات کنگره ۱۰

امان کفا     
    ۲۰ نوامرب ۲۰۲۱

زن در جهان امروز!

فواد عبداللهی

ــونت  ــا خش ــارزه ب ــی مب ــرب روز جهان ــروز ۲۵ نوام ام
علیرغــم  اســت.  شــده  نامگــذاری  زنــان  علیــه 
ــبت  ــن مناس ــه ای ــال ب ــر س ــه ه ــار ك ــی از آم كوه
ــرا در  ــه چ ــت ك ــوال اینس ــا س ــوند ام ــرش می ش منت
حالیكــه بــرش بــه پیرشفت هــای هنگفــت در عرصــه 
ــدا  ــه نســبت گذشــته دســت پی ــم ب ــوژی و عل تكنول
ــده و  ــاخت ماشــین های پرن ــرده و در تجســم س ك
ــان  ــدن انس ــت ب ــا پوس ــش آنه ای ــه  ــه صفح ــت ك ــمندی اس ــی های هوش گوش
ــوز پابرجاســت  ــر پیكــره زن هن ــر تبعیــض جنســیتی ب ــل و زنجی ــا غ اســت، ام
ــی زن  ــتی و ستم كش ــه فرودس ــرد ك ــم ك ــوان تجس ی ت ــادگی  ــن س ــه همی و ب

ــد؟  ــته باش ــی داش ــه پایان نقط

چــرا هنــوز در جهــان مــا تبعیــض بــر حســب تقســیم جنســیتی بــه دو گونه زن 
و مــرد یكــی از اركان آن اســت در حالیكــه حساســیت نســبت بــه آن در قیــاس با 
ــم،  ــه خطــا و تجــاوز محســوبش می كنی ــط زیســت ك ــوده كــردن محی خطــر آل
ــك موضــوع  ــا رشق ی ــا از غــرب ت ــه جــای دنی ــانه ها در هم ــم اســت؟ چــرا رس ك
ــد  ــه تبعیض هــا و قتل هایــی اســت كــه منشــاء جنســیتی دارن اصلی شــان توجی

و از قضــا قربانیانــش همــه زن هســتند؟ 
چــرا همــه در كمیــن زن هســتند تــا در رس بزنــگاه و بــه دور از چشــم، زخمــی 
بزننــد و مرعــوب بكننــد؟ چــرا وقتــی احساســات كســی «جریحــه دار» می شــود 
ــه زنــی حملــه كنــد كــه تصادفــا مونــث متولــد شــده  فــورا می دانــد كــه بایــد ب
اســت و ظاهــرا عــادی اســت؟ در جامعــه مذهــب زده زندگــی بكنیــم یــا نــه، در 
ــاب  ــا، بازت ــروز م ــان ام ــات» در جه ــاء «اخالقی ــرا منش ــر، چ ــا فق ــیم ی ــاه باش رف
ــط  ــا توس ــط تنفــس م ــت؟ چــرا محی له زن اس ــ ــی از مس ــاذی و گروكش اخ
ــا ظاهــرا خصلــت  تبعیــض جنســیتی اشــغال شــده اســت و در همــه جــای دنی

ــد؟!  ــوه می كن ــی» جل ــوق زن، «طبیع ــه حق ــرض ب ــن تع ای

پاســخ بــه اینهــا و صدهــا ســوال دیگــر زمانــی معتــرب اســت كــه ریشــه 
ــطی  ــرون وس ــتان و ق ــه در دوران باس ــته، ن ــه در ادوار گذش ــی زن را ن ستم كش
ــر جهــان یعنــی نظــام رسمایــه داری  بلكــه در متاخرتریــن نظــام حاكــم ب
جســتجو كــرد. اخــالق و مناســبات حاكــم بــر جهــان مــا محصــول ســیادت نظــم 
ــن  ــی در دور افتاده تری ــرش حت ــی ب ون زندگ ــ ــام ش ــر  ــه ب ــت ك ــی اس و نظام
نقــاط دنیــا تســلط دارد و منطــق خــود را از آن می گیــرد. یــك منفعــت زمینــی 
ــاز  ــتی زن نی ــد فرودس ی ــه بازتول ــه ب ــت ك ــه داری هس ــام رسمای ــادی در نظ و م
ــود می بــرد و در فقــدان آن می لنگــد. بایــد بخشــی از  حیاتــی دارد، از آن س
ــم ارزش و  ــكار، ك ــوق، ارزان، بی ــع، بی حق ــادر، كم توق ــور، م ــه را تورسی خ جامع
فرودســت تعریــف كنــد، چراكــه منطــق ســود ایجــاب می كنــد كــه رسمایــه نیاز 

ــه۲ ــر دارد. ... صفح ــه كارگ ــرده طبق ــودآوری از گ ــر و س ــه كار ارزان ت ب



ت  ۳۸۵
ح

٢

چند كلمه به بهانه روز 

ــا را  ــان م ــتیزی در جه ــق زن س ــه منط ــت ك ــی اس ــز آن فرمول ــتمزد ناچی ــا دس ــت ب كار مف
ــگان نیرویــی  ــر و خشــك كردن رای توضیــح می دهــد. تحمیــل كار خانگــی بــر دوش زنــان و ت
ــت  ــرای فــروش خــود راهــی بــازار كار شــود، ماهی ــزار نیــروی كار ب ــام اب ــد تحــت ن ــه بتوان ك
ایــش می گــذارد كــه از متاخرتریــن اشــكال  تبعیــض جنســیتی در نظــام رسمایــه داری را بــه 
ونــه آن یعنــی آپارتایــد جنســی در ایــران  سیاســی حاكمیــت آن در غــرب تــا زمخت تریــن 
و افغانســتان هــر روز و هــر لحظــه در جریــان اســت. بــه ایــن اعتبــار، ویژگــی زن ســتیزی در 
همــه جــای جهــان یكــی اســت. بــا ایــن تفــاوت كــه آمــار قربانیانــش در میــان طبقــات دارا 
ــی و  ــای مذهب ــا روبن ــان طبقــات محــروم رسســام آور اســت. در كشــورهایی ب كمــرت و در می

ــی» ظاهــرا كمــرت!  ــار اســت و در «دمكراســی غرب ــق فاجعه ب مختن
ــگان»  ــف گســرتده ای از «نخب ــا طی ــم مغزشــویی ب ــك دســتگاه عظی ــه ی ــت اینســت ك واقعی
ــن امــر  ــه ای ــا شــام ب ــام ت شــته اند و از ب ــد فرودســتی زن گ ی ــد و بازتول ــه تولی واپســگرا را ب
ــت.  كان داغ اس ــ ــیتی ك ــض جنس ــن تبعی ــور ای ــه تن ــد ك ــن كنن ــد تضمی ــغولند و بای مش
در ایــن نكتــه تردیــدی نیســت كــه اگــر ستم كشــی زن و تبعیــض جنســیتی را نظــام 
ــال  ــه ح ــدوی ب ــان ب ــت جه ــای زش ــام پدیده ه ــد  ــرد و مانن ی ك ــد  ــه داری بازتولی رسمای
ــخ  ــی تاری ــه زباله دان ــرد و ب ــارو می ك ــش آن را ج ــا پی ــت قرن ه ــرد، برشی ــا می ك ــود ره خ
ــه داری اســت؛  ــر پیشــانی رسمای ــی ب ــه ننگ ــل جنســیت لك ــه دلی ــض ب ــس تبعی می ســپرد. پ
ــگاه  ــت را ن ــد بربری ــراث عه ــن می ــا ای ــارص م ــان مع ــه در جه ــرده ای ك ــت پ ــت های پش دس
ــن  ــه ای ــك لحظ ــرای ی ــه ب ــم اینك ــت. تجس ــتی زن اس ــدگاری فرودس ــت مان ــته اند، عل داش
ــرن  ــادر شــود در ق ــه ق ــن طبق ــادی ای ــورژوازی و قــدرت م ــت ب ی ــدون ح ــراث توحــش ب می
ــان  ــات خــود ادامــه دهــد، اصــال ســخت نیســت؛ چراكــه برشیــت همچن ــه حی كان ب ۲۱ كــ
كــه فرهنــگ قبیله گــری و قــرون وســطی را منهــدم كــرد ایــن پدیــده را هــم بــرای همیشــه 

ــدد.  ــالب را ببن ــن منج ــد و درب ای ــارج كن ــد از دور خ می توان
ــد مشــت  ــوان جــواب داد. بای ــادی می ت ــدرت م ــا ق ــادی را ب ــدرت م ــس، ق ــول مارك ــه ق ــا ب ام
ــه  ــد نشــان داد ك ــرد. بای ــاز ك ــد ب ــان می كنن له زن را پنه ــ ــت مس ــق پش ــه حقای ــانی ك كس
ــه از  ــی ك ــی در منجالب ــتانه» دول غرب ــای «برشدوس ــی و دخالت ه ــی بورژوای ــان دمكراس می
ــا  ــد، ب ــا كرده ان ــه پ ــی ب ــورهای اروپای ــای كش ــب پایتخت ه ــا قل ــه ت ــتان و خاورمیان افغانس

له زن و  عدالت خواهــی و آزادی خواهــی طبقــه كارگــر و سوسیالیســت ها بــر رس مســ
ــداف دو  ــق و اه ــز در اف ای ــن  ــد ای ــود دارد. بای ــه وج ــنگ ها فاصل ــت، فرس ــی برشی رهای
ــام اشــكال مبارزه  ــا اردوی بــورژوازی را در  اردوی مشــخص طبقاتــی، یعنــی اردوی كارگــران ب
ــه مبــارزه بــرای برچیــدن ســتم بــر زن نشــان داد. بایــد نشــان داد كــه مبارزه  طبقاتــی از جمل
ــر زن و شــكاف  یــد ســتم ب بــرای رهایــی زن، میــدان عمــل مســتقیم كسانیســت كــه از بازتول

ــد.  ی زنن ــب  ــه جی ــض جنســیتی، ســودی ب ــر توســط تبعی ــه كارگ ــوف طبق ــان صف در می

امــروز كانون هــای داغ مبــارزه علیــه فرودســتی زن در خاورمیانــه بویــژه بــا عــروج طالبــان 
ــت.  ــان اس ــدت در غلی ــه ش ــران ب ــالمی در ای ــوری اس ــت جمه ــا حاكمی ــتان و ب در افغانس
ــت  ــا حكوم ــر ب ــدال نابراب ــگ و ج ــك جن ــران در ی ــان در ای ــه زن ــت ك ــال اس ــش از ۴۰ س بی
ــارزه  ــت و مب ــد؛ مقاوم ــاك مالیده ان ــه خ ــوزه اش را ب ــف پ ــكال مختل ــه اش ــالمی اند و ب اس
زنــان علیــه آپارتایــد جنســی در ایــران بــه یــك شــاخص رهایــی جامعــه تبدیــل شــده اســت. 
امــروز رادیكال تریــن اعتصابــات و اعرتاضــات شــهری در ایــران مطالبــه آزادی و برابــری زن را 
بــر پرچــم خــود حــك كــرده اســت. بــه نحــوی كــه یــك ســتون حاكمیــت جمهــوری اســالمی 
ــش و  ــن جنب ــت. ای ــرزه درآورده اس ــه ل ــت ب ــتوار اس ــق زن اس ــی مطل ــر بی حقوق ــه ب را ك
ــی –  ــات مل ــت ها، جریان ــتان، ناسیونالیس ــت قوم پرس ــون دس ــكال آن تاكن ــات رادی ب مطال
له زن رو كــرده  ــه مســ مذهبــی و همچنیــن گرایشــات سازشــكار و قســطی را در برخــورد ب
اســت؛ جریاناتــی كــه در تاریــخ ایــران یــد طوالنــی در فروخــ حــق زن بــه طبقــه حاكــم و 
ــد؛ امــروز در صــف مقــدم  ــات بــه گذشــته تعلــق دارن ــد؛ ایــن جریان بــه مــكال و معمــم دارن
ــد و رشط  ــی بی قی ــن پرچــم رهای ــوری اســالمی ای ــا جمه ــر ب ــه كارگ ــادی طبق كشــمكش بنی
ــت  ــر اس ــه كارگ ــم و طبق ــا كمونیس ــن تنه ــت. و ای ــده اس ــزاز درآم ــه اهت ــه ب ــت ك زن اس
ــی و  ــی، جنس ــی، مذهب ــی، مل ــنامه های كاذب قوم ــر شناس ــی ب ــر باطل ــد مه ــه می توان ك
بــات  طبقاتــی بزنــد و تــوده میلیونــی زنــان را رصف نظــر از ایــن تعلقــات كاذب حــول مطال
ــان و  ــی زن ــرای رهای ــی ب ع ــم اجت ــالب عظی ــك انق ــاپیش ی ــانی در پیش ــمول و انس جهانش
ــا پیــروزی یــك انقــالب سوسیالیســتی و كارگــری اســت  رهایــی برشیــت متحــد كنــد. تنهــا ب
ــی  ــك موضــوع داغ بین امللل ــه ی ــا ب ــه تنه ــان ن ــرت از ستم كشــی زن در جه ــه انزجــار و نف ك
ــه برچیــدن بردگــی زن در  تبدیــل خواهــد شــد بلكــه همچــون برچیــدن بردگــی ســیاهان ب
ــه اســت! ــالب زنان ــك انق ــران ی ــی در ای ــالب آت ــر، انق ــن منظ ــد. از ای ــارص می انجام ــان مع جه

پيش به سوى تشكيل 
شوراهاى مردمى! 

ــود آب،  ــه كمب ــان ب ــردم در اصفه ــوده ای م ــات ت ــات و تجمع ــن روز اعرتاض ــه چندی در ادام
ــر شــور  ــا تجمعــات پ ــد و ب ــان هــا آمــده ان ــه خیاب ــز مــردم شــهر كــرد ب ــروز نی ــروز و ام دی
ــروز  ــه از دی ــی اســت ك ــی پیوســتند. خربهــا حاك ــی آب ــه ب ــه گســرتش اعرتاضــات علی خــود ب
ــر دو هــزار نفــر از كارگــران معــدن مــس ســونگون ورزقــان نیــز دســت بــه اعتصــاب  بالــغ ب
زده و اســتخراج در ایــن معــدن را بــه كلــی متوقــف كــرده و بــه کارگــران اعتصابــی در تهــران، 

ــز و خراســان و .... پیوســتند. خوزســتان، اراک، تربی

ــه  ــد ك ــه ان ــانه گرفت ــی نش ــوی نظام ــه س ــام را ب ــت اته ــت انگش ــر و بدرس ــار دیگ ــردم ب م
ــه  ــهروند در جامع ــا ش ــه میلیونه ــكاری ب ــر و بی ــل فق ــبب فالكــت و تحمی ــدس و مس مهن
ــی  ــی آب ــران ب ــه بح ــی از جمل ــچ بحران ــه هی ــد ك ــه میدانن ــر هم ــروز دیگ ــت. ام ــران اس ای
ــدی  ــن نیازمن ــی تری ــه ابتدای ــت ك ــل نیس ــل ح ــا قاب ــه تنه ــالمی ن ــوری اس ــود جمه ــا وج ب
ــده مانــدن را هــم دریــغ میكنــد. نظامــی كــه حتــی عاجــز از تامیــن آب  هــای بــرش بــرای زن
آشــامیدنی بــرای شــهروندان اســت، نظامــی كــه بــا وجــود تلــی از ثــروت و رسمایــه انباشــته 
ــر  ــن دیگ ــرود! ای ــد ب ــت، بای ــود نیس ــه خ ــردن رس كیس ــل ك ــه ش ــارض ب ــران، ح ــده در ای ش
ه ۹۶ و آبــان ۹۸ بــه ایــن ســو از طــرف  مــردم و طبقــه كارگــر ایــران  حكمــی اســت كــه از دیــ
ن امــروز در ایــران را در  صــادر شــده اســت و رسنوشــت تقابــل بنیادیــن محرومــان بــا حاكــ

ــد. ــن میكن ــردم تعیی ــازدم اعرتاضــات م هــر دم و ب

تصــور اینكــه ایــن نظــام بتوانــد بیــش از ایــن بــر مــ تحمیــل اســتبداد و فقــر مطلــق بــه 
ــه حاكمیــت خــود ادامــه دهــد، یك تصــور واهی  زندگــی میلیونهــا انســان در جامعــه ایــران ب
ــای  ــف تانكره ــه و در ص ــا دب ــد، ب ــینی بدهن ــه نش ــه زاغ ــن ب ــردم ت ــه م ــور اینك اســت. تص
ــوان اقتصــاد و  ــوچ اســت؛ تصــور اینكــه میت ــه ای آب آشــامیدنی باشــند، پ آب منتظــر جرع
سیاســت را ماننــد «صــدر اســالم» در قــرن ۲۱ در مملكتــی بــه پیــش بــرد كــه از هــر انگشــت 
قت  منــد و سیاســتمدار و مهنــدس و تكنیســین میبــارد، ح نســل جوانــش، متخصــص و ه

عــی معیــن یعنی  محــض اســت؛ در جهانــی كــه همــه چیــزش محصــول كار یــك طبقــه اجت
طبقــه كارگــر اســت، تصــور اینكــه ایــن طبقــه پیــرشو و صاحــب اصلــی جامعــه در ایــران را 

عملــه خوانــد و اقتصــاد را مــال خــر فــرض كــرد، بــازی بــا آتــش اســت.

یتــوان بســادگی چشــم در چشــم مردمــی كــه بنیــان ایــن نظــام منحــوس را  در ایــران امــروز 
بــه چالــش كشــیده انــد، انداخــت و ماننــد قاتــالن مجلس اســالمی گفــت: «یکــی از آن هایی 
کــه بــه مــردم در آبــان ۹۸ شــلیک کــرد مــن بــودم. مــا کشــتیم. حــاال چــه کســی می خواهــد 
ــرای  ــی ب ــروز مكان ــران ام ــند. ای ــش میكش ــه آت ــان را ب ــردم بنیادت ــد؟» م ــه کن ــا را محاکم م
ــی  ــد، زنان ــه آزادی میخواهن ــی ك ــت. مردم ــالمی نیس ــن اس ــت ملپ ــك مش ــی ی ــده كش عرب
ــاكی  ــزار ش ــا ه ــد، صده یدهن ــت  ــی رضای ــد جنس ــو آپارتای ــری و لغ ــرت از براب ــه كم ــه ب ك
ــد و  ــته ان ــم پیوس ــه ه ــا ب ــد جویباره ــه مانن ــالمی ك ــوری اس ــت جمه ــی از دس خصوص
ــان،  ــه از اصفه ــی ك ــد، مردم ــده ان ــل ش ــام تبدی ــن نظ ــه ای ــار علی ــرت و انزج ــای نف ــه دری ب
ــه  ــد ب ــا بانــگ بلن ــز ب ــا تهــران و تربی ــادان و ماهشــهر ت خوزســتان، كردســتان، شــهر كــرد، آب
ــه  ــران را ب ــه لحظــه ای ــه روز و لحظــه ب ــردم روز ب ــن م ــد، ای ــم داده ان ــام حك ــن نظ ــ ای رف

ــد. ــرده ان ــل ك ــام تبدی ــن نظ ــداران ای ــرای رسان و رسدم ســوراخ موشــی ب

كارگران و مردم آزادیخواه ایران!

مــردم اصفهــان و شــهر كــرد بــه درســت بــر بــی لیاقتــی و عــدم صالحیــت نظــام در بــرآورده 
ــود در  ــتی خ ــم رسنوش ــرادری و ه ــاد، ب ــر اتح ــردم و ب ــات م ب ــن مطال ــی تری ــردن ابتدای ک
ــون  ــد. اكن ــه درســت راه را نشــان داده ان ــرده و ب ــد ك ــالمی تاكی ــوری اس ــه جمه ــارزه علی مب
ــی  ــت برپای ــون وق ــت. اكن ــی اس ــری طلب ــی و براب ــش عدالتخواه ــدرت جنب ل ق ــ ــان اع زم
ل اراده  ــ ــردم و اع ــوده ای م ــارزات ت ــازماندهی مب ــت و س ــرای هدای ــی ب ــوراهای مردم ش
ــزم و  ــب ع ــردم صاح ــای م ــوده ه ــروز ت ــدازه ام ــه ان ــی ب ــچ زمان ــت. هی ــردم اس ــتقیم م مس
اراده علیــه جمهــوری اســالمی نبــوده انــد؛ هیــچ زمانــی بــه انــدازه امــروز، خواســت بــه گــور 
ــل نشــده  ــران تبدی ــردم ای ــه خودآگاهــی گســرتده م ــن نظــام منحــوس اســالمی ب ــپردن ای س
ــی و  ــنه رهای ــان تش ــان و جوان ــر، زن ــه كارگ ــروز طبق ــدازه ام ــه ان ــچ دوره ای ب ــت؛ در هی اس
ــوده  ــاج نب ــی شــوراهای مردمــی محت ــدرت خــود یعن ل ق ــ ــای اع ــه ارگانه ــری ب ــاه و براب رف
انــد. رهــربان، آژیتاتورهــا و فعالیــن پرشــور مردمــی بــرای غلبــه بــر جمهــوری اســالمی و بــه 
ــن  ــی شــوند. ای ــكار اعــالم شــوراهای مردم ــد دســت ب ــش ناچاران ــروزی رســاندن ایــن جنب پی

ــران اســت. ــروز ای ــه ام ــد در جامع ــا انســان دردمن ل اراده میلیونه ــ ــزار اع ــا اب تنه

خط رسمی حزب حكمتیست 
۲۲ نوامرب ۲۰۲۱
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ــت  ــه در حاکمی ــت ک ــا اس ــن مبن ــر ای ــوال ب ــش اول س ــم بخ ــی کن ــر م ــدی: فک ــر محم مظف
ــاال، حقــوق  ــران  رده ی ب ــوز پزشــکان و مهندســین و مدی شــورایی و جامعــه سوسیالیســتی هن
ــه ی  ــت هم ــن اس ــر ای ــرار ب ــد ق ــام جدی ــا در نظ ــد. ام ــابق را دارن ــوق س ن حق ــ ــا ه ــی ی باالی
ــو  ــزدی لغ ــوز کار م ــه هن ــد ک ــام جدی ــوند.  در نظ ــوردار ش ــان برخ ــوق یکس ــاغل از حق مش
ــی در  ــود یعن ــی ش ــن م ــر تعیی ــواده کارگ ــاز خان ــای نی ــر مبن ــر ب ــوق کارگ ــت، حق ــده اس نش
ــزد  ــد م ــی کن ــن م ــد، تعیی ــی دهن ــکیل م ــران تش ــود کارگ ــه خ ــورایی ک ــت ش ــع حاکمی واق
ــر اســاس نیازهــای خانــواده هایشــان چقــدر باشــد. و ایــن مبنــای مــزد دیگــر  متوســط کارگــران ب
ــر درامــد  ــا کــم درامــد و پ مشــاغل هــم هســت. در نظــام جدیــد مشــاغل بــه عالــی و پســت و ی
ــر مــی کننــد. پزشــکی اگــر بــا تجویــز دارو یــا عمــل  ــی شــود. ارزش گــذاری هــا تغیی تقســیم 
ــه را تامیــن مــی  ــا کارگــر شــهرداری کــه بهداشــت محل جراحــی مریضــی را معالجــه مــی کنــد ب
ــد، نصــف  ــد روز، کار نکنن ــرای چن ــی ب ــر کارگــران شــهرداری حت ــدارد.  اگ ــری ن ــد، ارزش واالت کن
ــا  ــهرداری ب ــر ش ــک کارگ ــوق ی ــه حق ــوند. در نتیج ــی ش ــی م ــار مریض ــل دچ ــای مح ــه ه بچ
ــه مشــاغل هــم  ــرای بقی ــت شــهرداری را دارد، یکــی اســت. ب ــه مدیری ــا کســی ک ــک پزشــک ی ی
ــت کار  ــوع و خصوصی ــد ن ــی کن ــدا م ــم ج ــاغل را از ه ــن مش ــه ای ــزی ک ــت. چی ــور اس همینط
ــی شــود. نامگــذاری یــا تفکیــک مشــاغل بــه  ــی و پســت تقســیم  اســت.  کار بــه مشــاغل عال
ــه  ــه تغذی ــان ب ــاز انس ــه نی ــی ک ــم ارزش نیســت. وقت ــری ک ــم و دیگ ــی مه ــک یک ــای تفکی معن
، بــه آمــوزش و بهداشــت و تفریــح و غیــره یکــی اســت. در نتیجــه مــزد هــم براســاس ایــن  ســا
ــران و  ــد، پزشــک، پرســتار، مدی ــر، معلــم، کارمن نیازهــا یکســان تعییــن مــی شــود و شــامل کارگ
مهندســان و غیــره اســت. در نتیجــه در جــواب بخــش اول ســوال، مــا در جامعــه سوسیالیســتی 
ــا درآمــد ســابق نداریــم. ایــن هــا  ــه هــا و غیــره ب پزشــکان و روســای بانــک هــا و مدیــران کارخان
ــا  ــرای پزشــکان ی ــا ب ــن تنه ــد. ای ــر ماهردریافــت مــی کنن ــدازه حقــوق متوســط کارگ ــه ان هــم ب

ــی شــود.  ــامل م ــه را ش ــت. هم ــان نیس مهندس
ــن و  ــود، متخصصی ــی ش ــث  ــد باع ــوق و درآم ــازی حق ــر س ــا براب ــه آی ــوال ک ــش دوم س بخ
ــری و  ــالب کارگ ــه انق ــوری ک ــت.  در کش ــی اس ــوال مهم ــن س ــد؟ ای ــره کار نکنن ــران و غی مدی
ــن  ــد، ممک ــی گیرن ــوق م ــر حق ــر ماه ــتمزد کارگ ــاس دس ــر اس ــه ب ــده و هم ــتی ش سوسیالیس
ــد.   ــد و کار نکنن ــران آن را نپذیرن ــان و مدی ــکان و مهندس ــد پزش ــاغلی مانن ــان مش ــت صاحب اس
ــاغل  ــان مش ــال صاحب ــاد. مث ــم افت ــرب ه ــالب اکت ــس انق ــوروی پ ــه در ش ــت ک ــی اس ــن اتفاق ای
ــدازه  ــه ان ــد ب ــارض نبودن ــت، ح ــاالی مدیری ــکی و رده ب ــی و پزش ــه مهندس ــی واز جمل تخصص
ــر اســاس  ــد ســبک زندگــی شــان را ب ــی توانن ــد  ــد و فکــر مــی کردن ــوق بگیرن ــک کارگــر حق ی
ــی  ــی و تفاوتهای ــه در جامعــه قبل ــد. رفاهــی ک ــر بدهن ــری انســان هــا تغیی ــار کنونــی براب معی
ــی خواســتند از دســت  ــه آنهــا داده بــود را  عــی و شــغل ب کــه جامعــه بلحــاظ موقعیــت اجت

ــی دانســتند.  ــاظ شــخصیتی هــم کــرس شــان م ــی بلح ــه حت ــم ک ــد. بگذری بدهن
ــالم  ــدس ...) اع ــک، مهن ــردم (پزش ــته از م ــن دس ــه ای ــاب ب ــان خط ــوراها در آن زم ــت ش حکوم
ــن و  ــی پایی ــا کم ــاال ب ــابق را ح ــوق س ن  حق ــ ــد و ه ــه دهی ــان ادام ــه کارت ــ ب ــه ش ــرد ک ک
ــالب  ــد از انق ــتی بع ــه سوسیالیس ــرد.  جامع ــا بگی ــد پ ــه جدی ــه جامع ــن ک ــا ای ــد ت ــاال بگیری ب
ــان  ــا آن زم ــه ت ــا جامعــه را ک ــود ت ــا مســتقر شــود. زمــان الزم ب ــاز داشــت ت ــی نی ــه مــدت زمان ب
ــای ناشــی  ــره مجــزا از هــم و دارای حقــوق و مزای عــی و فرهنگــی و غی بلحــاظ طبقاتــی و اجت
ــه  ــری طلبان راب عــی ب ــا معیارهــای ا نســانی و اجت ــد را ب از مشــاغل گوناگــون و متفــاوت بودن
ــی و  ــی و فن ــکی، مهندس ــوزش پزش ــای آم ــن کار دوره ه ــرای ای ــد. ب ــاده کن ــد آگاه و آم ی جدی
ــم  ــاید ک ــال و ش ــال، دو س ــال و ٤ س ــای ٦ س ــال بج ــد. مث ــاه کردن ــگاهی را کوت ــی دانش تخصص
ــا کارگــران و فرزندانشــان بتواننــد در مــدت زمانــی کوتــاه بیاموزنــد و پزشــک یــا مهنــدس  ــر ت ت
ــان  ــزار انس ــا ه ــزاران و ده ه ــن ه ــدت معی ــک م ــب دری ــن  ترتی ــه ای ــوند. ب ــین ... ش و تکنیس
ــده تخصصــی و فنــی و مدیــر را پــرورش و بــه جامعــه فرســتاد بطــوری کــه نیازهــای  آمــوزش دی

ــد  ــرآورده کنن ــاط کشــور ب ــا اقصــی نق ــران ت ــا کارگ ــر ب راب ــوق ب ن حق ــا هــ ــه را ب جامع
ــان  ــای یکس ــی رود و ارزش ه ــگاه م ــه دانش ــه اش ب ــه جامع ــت ب ــدف خدم ــا ه ــی ب ــی کس وقت
ــرد، در  ــی پذی ــی را م ــت و توانای ــغل و معرف ــر ش ــا ه ــان ب ــای انس ــاغل و نیازه ــه ی مش هم
ــا تکنیســین یــا معلــم مــی شــود حقــوق برابــر  ن اول متوجــه اســت کــه پزشــک ی نتیجــه از هــ
ــول  ــا محص ــان ه ــدم  انس ــا معتقی ــه م ــرا ک ــد، چ ــی افت ــاق م ــن  اتف ــرد و ای ــی گی ــر م ــا کارگ ب
ــزار آن  ــت ت ــط دول ــه در رشای ــی ک ــان های ــد. انس ــی کنن ــی م ــه در ان زندگ ــتند ک ــی هس رشایط
ــا درآمــد خیلــی متفــاوت و ارزش  ــه طبقــات و شــعبات ب زمــان زندگــی مــی کردنــد و جامعــه ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــا را ت ــن ادم ه ــه ای ــد، در نتیج ــی ش ــیم م ــد، تقس ــل بودن ــش قای ــه برای ــی ک های
ــع کنــی کــه دســت از امتیازهــای شــخصی  ــی یکــی یکــی قان یتوان ــر نــداده ای  رشایــط را تغیی
ــا  ــه زور مجبــور بــه کاری بکنیــد کــه ت ــی توانــی ب ــا  ــد. ی ــه زندگــی کنن ــل بقی ــد و مث ــر دارن ب
ن کار  ــداد، امــروز هــ ــر و خــوی ورسشــت و امتیازهــا و ارزش هــای اورا تشــکیل می ــروز فک دی

ــر انجــام دهــد.  ــک کارگ ــوق ی ــا حق را ب
ــری  ــانی دیگ ــای انس ــود، ارزش ه ــی میش ــان متعال ــتی، انس ــر و سوسیالیس راب ــه ی ب در جامع
ــه  ــه اســت. ب ــاز جامع ــرای نی ــه داران نیســت ب ــرای ســود رسمای ــد. کار انســان ب ــی آی ــود م بوج

ــد. ــی کن ــر م ــان تغیی ــای انس ــگ و ارزش ه ــت و فرهن ــوی و رسش ــار خ ــن اعتب ای
ــین  ــک و ماش ــول و مل ــدر پ ــون چق ــی چ ــرش معیارهای ــای ب ــه داری ارزش ه ــه رسمای در جامع
ــی  ــه زندگ ــون مرف ــا کن ــه ت ــد. پزشــکی ک ــی کن ــن م ــره داری تعیی ــاس و غی ــل و لب ــه مجل و خان
ــده  ــی و رانن ــا ماشــین مازارات ــروز ب ــا دی ــه ت ــری ک ــا مدی ــاز از هرچــه هســت و ی ــی نی کــرده و ب

ــر.  ــک کارگ ــر ی ــتمزد براب ــا دس ــرد ب ــع ک ــه کاری قان ــی شــود ب ــانی  ــه اس ــت را ب ــی رف رس کار م
ــد و در اشــیایی کــه داریــد  ایــن تفــاوت هــا نــه در ارزش هــای انســانی بلکــه درشــغلی کــه داری
ــی شــد، هــر  ــد م ی ــاز تول ــرای نی ــل ب ــال اتومبی ــا مث ــه م ــر در جامع خــود را نشــان مــی دهــد. اگ
ــی در  ــد. ول ــواری باش ــودرو س ــتگاه خ ــک دس ــب ی ــت صاح ــی توانس ــانی م ــه آس ــواده ای ب خان
ــا  ــد ده ه ــار پرای ــی اســت. در کن ع ــدی اجت ــه بن ــر اســاس طبق ــم ب ــا ه ــه نیازه ــن جامع همی
یــت مــردم حتــی گفــ نــام شــان هــم  یــد مــی شــود کــه بــرای اک نــوع اتومبیــل گرانقیمــت تول

ــی ...  ــراری، المبورگین ــل پورشــه، ف ــاده نیســت. مث س
ــا  ــین ه ــی از ان ماش ــا یک ــروز ب ــا دی ــه ت ــه ای ک ــا کارخان ــک ی ــر بان ــد مدی ــور کنی ــاال تص ح
ــه  ــا ن ــاده ی ــواری س ــودرو س ــتگاه خ ــك دس ــا ی ــود ب ــور ش ــروز مجب ــت ام ــی رف ــه رس کار م ب
ــده  ــی در وع ــه تنهای ــروز ب ــا دی ــر ت ــرود و اگ ــی رس کار ب ــار عموم ــا قط ــوس ی ــا اتوب ــی ب حت
ــن  ــه ای ــس کارخان ــروز در ســلف رسوی ــود ام ــار ب ــو و خاوی ــش بوقلمــون و ماهــی و میگ غذایی

ــود.  ــران بش ــی كارگ ــبد خوراك ــامل س ــم ش ــا ه ــی ه ــوع خوراك ن
ــد  ــان، خــودش هــم بیای یــا  صاحــب یــک مجتمــع  تجــاری یــا مســکونی بــا هــزاران واحــد آپار
ــی از آنجــا  ــی اینــد. ول ــد. ایــن تغییــرات یکشــبه بوجــود  و در یکــی از آن واحدهــا زندگــی کن
ــه و ملــک و  ــان رسمای ــق هســتند و صاحب یــت مطل کــه کارگــران و زحمتکشــان جامعــه در اک
مــال و یــا صاحبــان مشــاغلی چــون پزشــک و مهنــدس و غیــره در  اقلیــت هســتند، ایــن تغییــر 
ــا معیارهــا و ســبک زندگــی  بســیار رسیــع انجــام مــی  شــود. در نتیجــه، آن اقلیــت یــا خــود را ب
ــا  ــان ب ــع ش ــظ مناف ــرای حف ــه و ب ــت پرداخت ــه مخالف ــا ب ــی دهــد ی ــق م ــه تطبی ــت جامع ی اک
ــروز  ــابق، ام ــان س ــت محروم ی ــا اک ــه ای ب ــا جامع ــد. ام ــی افت ــتی در م ــه سوسیالیس جامع
ــه  ــاز جامع ــرای نی ــه ب ــی بلک ــود کس ــرای س ــه ب ــد را ن ی ــتند و تول ــود هس ــه خ ــان جامع صاحب
ــزار نیســت، انســانی  یــن رفتــه و کارگــر دیگــر اب ــد. آن رشایــط ســابق از ب خــود انجــام مــی دهن
اســت کــه صاحــب جامعــه خــود و بــرای نیازهــای جامعــه خــود چــه در تولیــد وچــه در بخــش 
ــط  ــن رشای ــد. در ای ــی کن ــالش م ــی ت ــی و تخصص ــی و فرهنگ ع ــادی و اجت ــر اقتص ــای دیگ ه
طبقــه کارگــر از خودبیگانگــی رهــا شــده و از طبقــه درخــود بــه طبقــه ای بــرای  خــود تبدیــل 
ــه  ــه جامعــه رسمای ــه موقعیــت خــود آگاه و نقــدش ب ــد ب مــی شــود.درنتیجه، طبقــه کارگــر بای
ــم آگاه و  ــتی ه ــه سوسیالیس ــاخ جامع ــی س ــورد چگونگ ــن در م ــح باشــد. همچنی داری رصی
ــه داران  ــاع رسمای ــرای اقن ــر رشایــط جامعــه ب روشــن باشــد. شــکی نیســت ایــن موضــوع و تغیی
ــزان  ــد و از می ــر دارن ــا واگ ــا ام ــد ت ــت و ص ــه نیس ــب توج ــد جال ــر درام ــاغل پ ــدگان مش و دارن
ــه  ــد و جامع ــی زنن ــود حــرف م ــت خ ــت و تخصــص و مدیری ــل و شــعور و معرف آگاهــی و عق
ــد هــر  ــه شــ مــی گوین ــا هــم ب ــول اســت. نهایت ــل قب ــر قاب ــر وسوسیالیســتی برایشــان غی براب
ــه ایــن نابرابــری کــرور  ــه دار بــرای توجی ــه انهــا داده اســت. طبقــه رسمای ــد خــدا ب چــه را کــه دارن
ــه و  ــاها و روزنام ــاجد و کلیس ــرتده ای از مس ــای گس ــد، بلندگوه ــی کنن ــرج م ــول خ ــرور پ ک
ــن نابرابــری اســت.  در نتیجــه  ــا هــزار ویــک ترفنــد و لعــاب در خدمــت ای میدیــای تصویــری ب
ــت  ــن اس ــاله  ای ــت. مس ــد نیس ــور و فاس ــت مفتخ ــن اقلی ــردن ای ــع ک ــا  قان ــت ه کار کمونیس
ــط کار و  ــودی در رشای ــرای بهب ــروزه اش ب ــالش ام ــن ت ــه ضم ــد ک ــن را بدان ــری ای ــه هرکارگ ک
ــه دار  ــه رسمای ــش را از طبق ــه و داراییهای ــد جامع ــام بای ــه رسانج ــد ک ــن بنیدیش ــه ای ــی، ب زندگ
ــر و سوسیالیســتی  ــه ی ازاد و براب ــه و جامع ــش پــس گرفت ــران و روســا و نظامیان و لشــکر مدی

ــود را بســازد.  خ
ــا  ــد ی ــود و درآم ــه و س ــان براســاس رسمای ــای انس ــی، ارزش ه ــه داری و طبقات ــه رسمای در جامع
ــره تعییــن مــی شــود. نتیجــه ی بالفصــل ایــن رشایــط، رواج  فســاد،  مــدارک و ملــک و مــال وغی
ــت  ــت. موقعی ــات دارا اس ــط طبق ــر توس ــان کارگ ــر انس ــا و تحقی ــالس، دزدی، دروغ، فحش اخت
ــه  ــغل، ب ــوع ش ــر از ن ــا، رصفنظ ــه ه ــه ی عرص ــا در هم ــان ه ــر انس ــوق براب ــادی و حق اقتص

ــد.    ــی ده ــه م ــه خا ــان جامع ــت محروم ی ــر اک ــران و تحقی ــرده وار کارگ ــط ب رشای
ــه  ــی و رسمای ــه طبقات ــران در جامع ــی کارگ ــح از خودبیگانگ ــرای توضی ــن مبحــث، ب ــان ای درپای

ــم: ــی کن ــادآوری م ــی از مارکــس را ی ــه معن ــول ب ــل ق ــد نق ــردم، چن ــه آن اشــاره ک ــه ب داری ک

ــان او  ــت ج ــمتی از رسش ــود قس ــد ش ــر تولی ــط کارگ ــه توس ــزی ک ــر چی ــس ه ــاد مارک ــه اعتق ب
ــا  ــه شــیئی بخشــیده ب اســت. امــا درجوامــع رسمایــه داری، حیاتــی کــه کارگــر از رسشــت جــان ب

ــی شــود. ــاروی م ــه روی ــزی دشــمن و بیگان ــد چی او مانن
ــی ســازد، بلکــه  نــد  یــد ثــروت بیشــرت توســط کارگــر نــه تنهــا اورا ثرو مارکــس مــی گویــد تول
ــا  ــه کارفرم ــال او نیســت، بلکــه ب ــر م ــر شــدن او مــی شــود. محصــول کار کارگ ــر ت موجــب فقی

تعلــق دارد وایــن یعنــی از خودبیگانگــی کارگــر. 
یــد مــی کننــد، حتــی  ــاز تول ــرای رفــع نی ــات کــه  تنهــا ب ــه زعــم مارکــس ادمــی بــر خــالف حیوان ب
ــد. نظــام رسمایــه داری انســان  هنگامــی کــه از نیازهــا فــارغ اســت بــاز دســت بــه تولیــد مــی زن
ــه داران کارگــران را مجبــور کــرده کــه بــه نیازهــای  را تــا حــد حیوانــات پاییــن آورده اســت. رسمای

شــخصی و نــه نوعــی دســت بــه تولیــد بزننــد.
ــا  ــان ه ــی انس ــه بیگانگ ــان ب ــت ش ــا از رسش ــان ه ــی انس ــد بیگانگ ــی گوی ــس م ــا مارک در انته
ــر  ــا ب ــاط انســان ه ــه ارتب ــه جــای آن ک ــت ب ــن وضعی ــود. در ای ــی ش ــل م ــز تبدی ــر نی از یکدیگ
د حــرف زد،  ــی تــوان از عشــق و اعتــ ــر پایــه رقابــت اســت. دیگــر  پایــه ی همــکاری باشــد، ب
ــه زنــی و چشــم و هــم چشــمی اســت. انســان هــا قــادر  ــه و چان بلکــه آنچــه کــه هســت مبادل
نیســتند کــه در وجــود یکدیگــر رسشــت مشــرتک را ببیننــد، بلکــه انســان هــا یکدیگــر را ابــزار 

ــه... ــع و ســودهای خودخواهان ــه مناف ــرای دســتیابی ب ــزاری ب ــد. اب ن ــی بین م
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عربده جويان راست 
فرشگردى دست و 

پايشان را جمع كنند!
روز یكشــنبه ۱۴ نوامــرب در بیــرون محــل «دادگاه آبــان» در لنــدن تعــدادی از 
ــندی،  ــادی خرس ــمت ه ــه س ــاهی» ب ــل «پادش ــم و كت ــا عل ــگردی ب ــای فرش فاالنژه
طنزنویــس رسشــناس، هجــوم می آورنــد و بــا الفــاظ ركیــك و ضــد- كمونیســتی عمــال 
قصــد داشــتند كــه «دادگاه آبــان» و محاکمــه جمهــوری اســالمی را بــه محلــی بــرای 
ــاش فاشیســت  ــن اوب ــی ای ــف سیاس ــه مخال ــی ك ــه كمونیســت ها و هــر كس محاکم
ــه  ــد. «جــرم» آقــای خرســندی اینســت كــه مخالــف سیاســی دیرن ــل كنن اســت، تبدی
نظــام پادشــاهی و ســلطنتی در ایــران اســت و ظاهــرا رصف همیــن مخالفــت سیاســی 
بــا اپوزیســیون راســت و نظــام پادشــاهی كافیســت كــه همــه، از جملــه خمینــی جــالد 
هــم، بــه «جــرم» كمونیســت بــودن مــورد حملــه، عربده کشــی و تعــرض «فاالنژهــای 
عــت بــه قــدری زشــت بــود كــه حتــی  ســلطنتی» قــرار بگیرنــد. فاالنژیســم ایــن ج
داد رضــا پهلــوی و حــزب مرشوطــه ایــران را هــم درآورد، بطوریكــه ناچــار شــدند بــرای 
حفــظ آبــروی خودشــان هــم كــه باشــد رســ فاصلــه خــود را بــا طرفــداران «پــر و پــا 

قــرص» شــان معلــوم كننــد.

امــا نــه «معذرت خواهــی» حــزب مرشوطــه و نــه «خــط فاصــل كشــیدن»های آقــای 
ــه  ی توانــد كن ــلطنت  ــده س ــام رسنگــون ش ــوی از طرفــداران عربده جــوی نظ پهل
ماهیــت اســتبدادی و ضــد- كمونیســتی ایــن اپوزیســیون راســت و چفیه بدوش هــای 
ــوکل  ــن ف ــن مرتجعی ــرتاك ای ــه اش ــد. نقط ــان كن ــی پنه ــكار عموم ــر اف آن را از منظ
کراواتــی بــا هــر نیــروی ارتجاعــی دیگــری، منجملــه جمهــوری اســالمی، دقیقــا ضدیــت 
ــه  ــی ک ــت. جنبش ــت ها اس ــر و كمونیس ــری و كارگ ــا براب ــی، ب ــا آزادی خواه ــا ب آنه
ــابق  ــاه س ــرا پادش ــه چ ــت ك ــن اس ــه ای ــان ب ــم اعرتاض ش ــوز ه ــان هن سخنگویان ش
نتوانســت بــه انــدازه خمینــی و خــط امامی هــا در ایــران كمونیست كشــی راه 
له اســت كــه چــرا شــاه ســابق نتوانســت  بیانــدازد! داد و فغان شــان حــول ایــن مســ
بــه جــای خمینــی و جریــان اســالمی، انقــالب ۵۷ را بــه خــون بكشــد و «شــاهانه» آنــرا 
ــام «اختــالف» و «تفــاوت» ایــن جنبــش دست راســتی بــا جمهــوری  شكســت بدهــد. 
اســالمی بــر ایــن پایــه اســتوار اســت كــه كدام شــان مســتبدتر، ضــد كارگرتــر و ضــد 
ــران  ــه در ای م ــا ع ــراوات ی ــا ک ــتبداد را ب ــن اس ــد و ای ــف دارن ــت تر ترشی كمونیس

حاکــم کننــد!

ــف سیاســی،  ــه مخال ــوی علی ــای پهل ــروزه ای» آق ــش فی عربده کشــی فاالنژهــای «جنب
ــا  وصــف حــال و آینــده اپوزیســیون راســت و جنبــش آن اســت. اپوزیســیونی كــه ب
داعیــه «دمكراســی» و «آزادی بیــان» و «بی طرفــی» بــرای همــگان تــالش كــرده اســت 

ــاد همبســتگی ملــی» ظاهــر شــود. كــه بعنــوان «

مــا حــق داشــتیم كــه گفتیــم پــای عمــل و پالتفرم سیاســی كــه پیش بیایــد، اپوزیســیون 
راســت ایرانــی نســخه بهــرتی از عربده جویــان فرشــگردی و ضــد- كمونیســت ندارد.

هرچــه وزن آزادی خواهــی و رادیکالیســم کارگــری در جامعــه ایــران پررنگ تــر 
ــام  عــی  می شــود، هرچــه جامعــه ایــران بیشــرت و بیشــرت به ســمت یــك انقــالب اجت
ــا رنــگ و بــوی سوسیالیســم، آزادی، كارگــر و برابــری نزدیك تــر می شــود،  عیــار ب
ــود.  ــوار می ش ــم رو به دی ــژ آن ه ــای فاالن ــت و نیروه ــیون راس ــن اپوزیس ــت ای پش
ــر و صاحــب اراده می شــوند  ــا نفوذت ــران ب هرچــه كارگــر و كمونیســم در جامعــه ای
ایــن اپوزیســیون نیــز حاشــیه ای تر و ماهیــت ارتجاعــی آن عیان تــر می شــود. اوضــاع 
ــران بــا رشكــت و هدایــت سوسیالیســت ها در راس عظیم تریــن  سیاســی و متحــول ای
ــر كشــیدن جمهــوری اســالمی، همزمــان  ــرای بزی عــی تاریــخ معــارص ب جنبــش اجت
ــر  ــت را ب ــیون راس ــالی اپوزیس ــی» پوش ــه و «دمكراس ــای ترقی خواهان ــام داعیه ه
ــردم را  ــیع م ــای وس ــه توده ه ــح و آگاهان ــی صحی ــاب سیاس ــد و راه انتخ ــال می كن م
همــوار می كنــد.  عربده جویــان فرشــگردی بهــرت اســت دســت و پــای خــود را جمــع 

کننــد!

خط رسمی تشكیالت خارج كشور حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 
۲۳ نوامرب ۲۰۲۱

عليه توحش حاكمان بر اقليم 

كرستان عراق

در حمايت از دانشجويان و مردم

ــات  ــه اعرتاض ــه صحن ــراق ب ــتان ع ــم کردس ــف اقلی ــهرهای مختل ــت ش ــد روز اس چن
عــی تبدیــل شــده اســت. اعرتاضــات در پــی مبــارزه و شــورش دانشــجویان  وســیع اجت
ــک  ــع کم ــرای قط ــان و ... ب ــن، گرمی ــه، راپری نیه، حلبچ ــلی ــتان س ــهرهای اس در ش

ــت خوابگاهــای دانشــجویی رشوع شــد.  ــن وضعی ــی و همچنی ــه هــای دولت هزین

وزارت آمــوزش عالــی اقلیــم اقــدام بــه قطــع کمــک هزینــه ۵۰ هــزار دینــاری در شــهر 
نیه و ۱۰۰ هــزار دینــاری در دیگــر شــهرها کــرده اســت. ایــن اقــدام بــا اعــرتاض  ســلی
ــا وجــود یــک نفــرت  ــوده ای دانشــجویان مواجــه شــد. ایــن اعرتاضــات ب شــدید و ت
عمومــی و اوضــاع فالکتبــار مــردم بــه رسعــت بــه ســطح شــهرها و خیابانهــا کشــیده 
نیه، اربیــل، حلبجــه و ... بــه صحنــه جــدال و اعــرتاض مــردم در  شــد و شــهرهای ســلی
ری از مــردم فقــر زده و  تقابــل بــا حکومــت اقلیــم کردســتان تبدیــل شــد. تعــداد بیشــ
ن چپاولگــر کــردی همــراه بــا دانشــجویان آزادیخــواه،  بــه تنــگ آمــده از دســت حاکــ
صحنــه هــای درخشــانی از اعــرتاض و مبــارزه متحدانــه بــرای بهبــود رشایــط زندگــی 
ایــش گذاشــتند. اعرتاضــات بــه قطــع كمــك هزینــه هــا بــه  و معیشــت بهــرت را بــه 
دانشــجویان فــوری پــای خواســتهای دیگــر آنهــا و مــردم محــروم از تامیــن فــوری آب 
و بــرق و ســوخت، و علیــه گرانــی و فقــر و بــی حقوقــی را بــه میــان كشــید. حــزب 
ــی از  ــی ایــن اعرتاضــات بــوده و هیئت ــان اصل كمونیســت كارگــری كردســتان از حامی
یــت و انعــكاس اعرتاضــات دانشــجویان بــه میــان آنهــا میرونــد كــه بــا  آنهــا بــرای ح
مقابلــه نیروهــای مســلح و پلیــس حكومــت اقلیــم مواجــه میشــوند و بــه آنهــا نیــز 

حملــه میكننــد.
حاکمیــت بــورژوا- ناسیونالیســت کــرد در جــواب بــه اعرتاضــات و خواســت و 
رگر، گزینــه  مطالبــات بــر حــق معرتضیــن مثــل هــر رژیــم مســتبد، مرتجــع و اســتث
ــرد و  ــه ک ــردم و دانشــجویان حمل ــه م ــوب و تعــرض پلیســی را انتخــاب کــرد. ب رسک
آنهــا را مــورد رضب و شــتم قــرار داد. از گاز اشــک آور و گلولــه هــای پالســتیکی علیــه 
ــی از افسارگســیختگی و توحــش را در  ــای دلخراش ــه ه ــرده و صحن ــتفاده ک ــا اس آنه

برابــر مــردم خلــق کــرد.

ــای  ــس و نیروه ــه پلی ــی حمل ــردم معــرتض در پ ــیعی از دانشــجویان و م ــداد وس تع
ــه بازداشــتگاههای حکومــت  ــتگیر و روان ــادی دس ــداد زی ــی زخمــی شــدند. تع امنیت
اقلیــم شــدند. همچنیــن تعــدادی از رفقــا و فعالیــن حــزب كمونیســت كارگــری نیــز 
توســط پلســی و نیروهــای امنیتــی و مســلح دســتگیر میشــوند و تاكنــون  هنــوز چهــار 
كادر و فعــال حــزب، رفقــا مصطفــی باهیــر، امیــد حســین، کامــران لطیــف و محمــود 

نیه بازداشــت و از رسنوشــت دقیــق آنهــا اطالعــی نیســت. احمــد در ســلی
یــت كامــل خــود از خواســت و مطالبــات  حــزب حکمتیســت( خــط رســمی) ضمــن ح
ــر  ــم ب ــزاب حاك ــلح اح ــای مس ــه نیروه ــروم، حمل ــردم مح ــجویان و م ــق دانش برح
ــار  ــا در كن ــد. م ــا محكــوم میكن ــا را قوی ــی كــردن آنه كردســتان و دســتگیری و زندان
ــش  ــردن توح ــوم ك ــن محك ــتان ضم ــری كردس ــت كارگ ــزب كمونیس ن در ح ــ رفقای
ن بــر اقلیــم كردســتان، آنهــا را مســئول جــان و امنیــت و ســالمتی همــه  حاكــ
دســتگیر شــدگان و از جملــه رفقــای حــزب كمونیســت كارگــری كردســتان میدانیــم و 

ــتیم. ــا هس ــد و رشط آنه ــی قی ــوری و ب ــان آزادی ف خواه

حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
۲۵ نوامرب ۲۰۲۱




