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شركت در كليه فعاليت هاى اجتماعى 
به «زبان مادرى»، حقى كه بايد به 

رسميت شناخت!

چند كمله به بهانه روز «زبان مادرى»

آسو سهامی

ــزار ارتباطــی  ــتاری، نخســتین اب ــای نوش ــد هــا ســمبل ه ــم و بع ــان تکل زب
میــان انســانها بــه قدمــت تاریــخ برشیســت.  یــک 
ابــزار ارتباطــی میــان کــودک بــا مــادر و خانــواده و 
ع اســت. انســان از طریــق  بعدهــا محیــط و اجتــ
ــات  ــال، احتیاج ــف، امی ــات، عواط ــان، احساس زب
و تجــارب خــود را بــه دیگــران منتقــل مــی کنــد، 
یــاد مــی گیــرد و یــاد مــی دهــد. از طریــق زبــان 
ع رشــد مــی  اســت کــه فــرد در خانــواده و اجتــ
ــرا مــی گیــرد  ــم و دانــش را ف ــد و آگاهــی، عل یاب
عــی، شــعور و شــناخت فــرد از محیــط از همیــن طریــق  و شــخصیت اجت
و در ارتبــاط بــا جهــان پیرامــون و جامعــه و انتقــال علــوم اســت کــه شــکل 

مــی گیــرد.   
ــا طــی ســالهای پــس از آن، یــک یــا  ــد و ی ــد از بــدو تول ایــن زبــان،  میتوان
ــواده  ــه در خان ــه ای ک ــد زبان ــودکان چن ــم نیســتند ک ــد. ک ــان باش ــد زب چن
ــد و  ــه ان ــا را آموخت ــه ســادگی آنه ــد و ب ــا میآین ــه ای بدنی ــد زبان هــای چن
بــا آنهــا رشــد کــرده انــد.   انســانها بایــد آزاد باشــند کــه بــا هــر زبانــی کــه 
ــد.  ــان کن ــود را بی ــد و خ ــاط بگیرن ــش ارتب ــای پیرامون ــا دنی دوســت دارد ب
اینکــه انســانها بــر حســب اتفــاق، در کجــای کــره زمیــن بــه دنیــا آمــده انــد 
ــی کاهــد، بلکــه  و بــه چــه زبانــی صحبــت مــی کننــد نــه تنهــا از ایــن حــق 
نبایــد هویــت و حــق و حقــوق انســانی شــان را نیــز بــر مبنــای آن تعییــن 

و محــدود کــرد.   
عیســت و بایــد آنــرا از اســارت، قــوم گرایــی و   زبــان ابــزار مــراودات اجت
ناسیونالیســم محلــی و ناسیونالیســم عظمــت طلــب، کــه یکــی بــه خاطــر 
ــی حــق برابــر شــهروندی ملــت تحــت ســتم را محــدود  تفــاوت هــای زبان
ــد،  ــکار میکن ــود، آن را ان ــی خ ــلطه فرهنگ ــه خاطــر س ــری ب ــد و دیگ میکن
عــی  خــالص کــرد.   بایــد در بســرت جامعــه بــرشی امــروز و مــراودات اجت
بــه عنــوان یــک پدیــده بــه زبــان نــگاه کــرد و مشــکالت ایــن مــراودات را بــر 

مبنــای حقــوق انســانها  از رس راه برداشــت.    ... صفحــه۳
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روز جهانی زن در ایران

ــارد زن و دخــرت در  ــار میلی ــب چه ــا کیفرخواســت هــای قری ــد ت ــی آین ــدان م ــه می ب
رسارس جهــان، کــه هریــک بــه شــکلی و بــه نوعــی از ایــن تبعیــض رنــج میربنــد، را بــه 
میــان آورنــد! بــه میــدان مــی آینــد تــا هریــک در جامعــه خــود، ایــن نابرابــری را در 
ن مجــدد ببندنــد کــه  اشــکال و ســطوح  و ابعــاد مختلــف بــه چالــش بکشــند و  پیــ
تــا محــو کامــل آن، از پــای ننشــینند!   در ایــران اســالم زده امــا، جایــی کــه زن ســتیزی 
ــد جنســی  ــب آپارتای ــان، در قال ــگ و ســنت هــای کمــرت آشــکار و پنه ــر از فرهن فرات
ــی دارد. در  ــاد متفاوت ــتیزی ابع ــن زن س ــت، ای ــمی اس تیک و رس ــت ــی و سیس قانون
ایــران بیــش از چهــل ســال اســت کــه در و دروازه جامعــه بــر پاشــنه دیگــری چرخیــده 
ــی و در چهارچــوب  ــر پاشــنه زن ســتیزی رســمی و قانون ــوز میچرخــد. ب اســت و هن
یــک آپارتایــد عنــان گســیخته جنســی علیــه نیمــی از شــهروندان!   در ایــران، بیــش از 
ــی اســت و بخــش جدایــی ناپذیــر سیســتم  چهــل ســال اســت  کــه زن ســتیزی قانون
ولــوژی قــرون وســطایی  عــی اســت، کــه توســط حاکمیــت اید سیاســی، قضایــی و اجت
مذهــب اســالم بــر ایــن جغرافیــا، تحمیــل شــده اســت! در ایــن جغرافیــا، جنــگ زنــان 
و جامعــه علیــه ایــن ســتم عهــد عتیــق و بــدوی، پشــت بــه تاریخــی خونیــن و پرفــراز 
و نشــیب دارد کــه مســتقی زنــان، دخــرتان و همــه اعضــا خانــواده هایشــان را بیــش 
ــای سیاســی- اقتصــادی  ــتم و بیناده ــام سیس ــا  ــره ب ــگ روزم ــل ســال در جن از چه
و ایدئولوژیــک قــدرت حاکــم در میــدان نــگاه داشــت. تاریخــی کــه ایــن روزهــا بــه 

مقطــع مهــم و رسنوشــت ســازی رســیده اســت.  

جدالــی کــه بدنبــال خیــزش هــای پــی در پــی تــوده ای، اعرتاضــات و مبــارزات 
ن، بازنشســتگان و جوانــان  ســازمانیافته و آگاهانــه ســالهای اخیــر طبقــه کارگــر، معلــ
و دانشــجویان و کل جامعــه در رسارس ایــران، بــرای دسرتســی بــه یــک زندگــی برابــر و 
انســانی، بــرای دسرتســی همــگان بــه معیشــت و کرامــت انســانی،  بــه مقطــع مهمــی 

رســیده اســت.

 برابــری زن و مــرد در ایــران ایــن روزهــا بــه جــدال جامعــه بــرای «معیشــت و کرامــت 
انســانی» گــره خــورده اســت! بــرای دسرتســی بــه معیشــت، نیمــه دیگــر جامعــه بایــد 
ــی  ــرکات اعرتاض ــان در تح ــیع زن ــور وس ــوان در حض ــد» را میت ــن «بای ــود.  ای آزاد ش
ــه  ــل هــای ناموســی علی ــات و  قت ــه جنای ــق جامعــه علی جامعــه، در فریادهــای عمی
ــه روشــنی  ــوان ب ــرد، را میت ــون و سیســتم صــورت میگی ــاه قان ــا در پن ام ــه  ــان، ک زن
ــوب  ــان را خ ــی و رســمی زن ــالن قانون ــدگان و قات ــران، تحقیرکنن ــد! مــردم رسکوبگ دی
مــی شناســند! فراخــوان هــای پــی در پــی بخــش هــای آگاه تــر و پیرشوتــر در جنبــش 
ن علیــه سیســتم و  قوانیــن قــرون وســطایی علیــه زن در ایــران، تنهــا  کارگــری و معلــ
ــق زن در  ــگاه ح ــران و جای ــرد در ای ــری زن و م ــش براب ــت جنب ــه ای از موقعی گوش

تحــوالت پیــرشو اســت.  

ــان و دخــرتان در  ــی زن ــل ســاله میلیون ــگ و مقاومــت چه ــال جن ــن روزهــا و بدنب ای
ق ظلمــت قــرون وســطایی، نــه تنهــا رضبات  مقابــل تحمیــل عقبگــرد تاریخــی بــه اعــ

ایدئولوژیــک  بــر مرشوعیــت حاکمیــت  محکمــی 
اســالم بــر جامعــه زده شــد، کــه بعــالوه قــدرت حاکــم 

را بــه عقــب نشــینی هــای زیــادی کشــانده اســت. 
تعــرض  بــرای  میــدان  اســت!  برگشــته  ورق   
ــی و  ــی قانون ــی حقوق ــتیزی و ب ــه زن س ــرت علی بیش
قــدرت حاکــم،  ایــران، علیــه  تیک زن در  سیســت
بازتــر و بازتــر شــده اســت. امــروز چنــان عقــب 
ــل شــده اســت،   ــت ضــدزن تحمی ــه حاکمی نشــینی ب
ــدرت  ــای ق ــک از نهاده ــرای هیچی ــراری ب ــه راه ف ک
ــم در  ــدزن حاک ــدرت ض ــت!    ق ــته اس ــی نگذش باق
ایــران، ایــن روزهــا بــه مســیری بــرای عقــب نشــینی 
ــام جامعــه قــدم گذاشــته اســت کــه  در مقابــل 
ــخص  ــربی و ش ــت ره ــل اســت. از بی ــن بســت کام ب
مقــام معظــم تــا دفــرت ریاســت جمهــوری و مجلــس و 
وزارتخانــه هــا و ســازمان زندانهــا و دســتگاه مخــوف 
اطالعــات و ســپاه و ...  هیچیــک بــرای خــروج و فــرار 
از تعــرض میلیونــی مــردم بــرای جمــع کــردن بســاط 

فقــر و زن ســتیزی،  راهــی جــز تســلیم ندارنــد! راهــی جــز فنــا شــدن در مقابــل مــوج 
عظیــم انقــالب زنانــه ای کــه در ایــران در راه اســت، برویشــان بــاز نیســت! ایــران در 
ــری اســت کــه همــراه خــود،  چهــره رسارس  ــرای رفــاه و آزادی و براب ــی ب ســیر انقالب

ــد داد! ــر خواه ــان را تغیی جه

امــروز ایــران تنهــا صحنــه دلخــراش و دردنــاک ســالخی اســالمی مونــا حیــدری و صدهــا 
ــر  و صدهــا قتــل ناموســی دیگــر نیســت. امــروز جهــان تنهــا صحنــه دلخــراش تصوی
اســیر و رستــارس در مقنعــه پیچیــده شــده زن افغانســتانی کــه تابلــو «بــرای فــروش» 
برگــردن جگرگوشــه و دخــرت معصــوم خــود انداختــه اســت،  نیســت. جهــان تنهــا صحنــه 
ــوگ هــای حاکــم  ــاکاری قــدرت هــای «متمــدن» جهانــی و ایدئول ــی و ری عــوام فریب
ــان در  ــا ســهم دخــرتان و زن ــا نیســت،  کــه گوی ــف  «نســبیت فرهنگــی» آنه و اراجی
جوامــع مذهــب زده، فقــر و اســالم زده «فرهنــگ» و «ســنت» و «انتخــاب» آنهــا اســت 
و گویــا «سکوالریســم» و کوتــاه شــدن کامــل دســت مذهــب در هــر ســطح و انــدازه 

یــت زنــان و دخــرتان جهــان، «زود» اســت! ای از زندگــی زنــان و دخــرتان، بــرای اک

ــی و  ــینه عوامفری ــه س ــت دســت رد ب ــالها اس ــتیزی س ــه زن س ــی علی ــش میلیون جنب
ریــاکاری کــه بــرای پنهــان کــردن منافــع زمینــی و مــادی کاپیتالیســم معــارص در حفــظ 
ــرده آن مــدت هــا  ــه پ ــی ک ــرد، زده اســت! عوامفریب دســتگاه مذهــب صــورت میگی
ــان از  ــی طالب ــر مومیای ــردن اخی ــده ک ــگاه داشــن و زن ــده ن ــا زن اســت و بخصــوص ب
ــتان،  ــان در افغانس ــر رس مــردم و بخصــوص زن ــق تحجــر و نشــاندن مجــدد آن ب عم

کنــار رفتــه اســت. 

اشــای انفجــار لجــن  ایــن جنبــش میلیونــی اعــالم میکنــد جهــان تنهــا صحنــه دلخــراش 
ســتم و بــی حقوقــی در حــق نیمــی از شــهروندان خــود نیســت و بــا صــدای رســا و 
گام هــای اســتوار خــود نشــان داده اســت کــه جهــان در عیــن حــال صحنــه مقاومــت، 
ــت!  ــی اس ــره خاک ــن در رسارس ک ــل محرومی ــل تعطی ــم و غیرقاب ــدال دائ ــگ و ج جن
کافــی اســت از اخبــار و رویداهــای فجیعــی کــه میدیاهــای رســمی هــر کشــور بــرای 
ــر»،  ــد از تــرس بدت ــه ب ــه تســلیم کشــاندن شــهروندان خــود در مقابــل «رضایــت ب ب
فاصلــه گرفــت و گــوش هــا را بــه زمیــن چســباند و صــدای پــای مــارش میلیونــی زنــان 
و مــردن منزجــر از زن ســتیزی را در رسارس جهــان شــنید!  در هشــت مــارس، ایــن صــدا 
ــارس،  ــت م ــد!  در هش ــد ش ــر خواه ــد ت ــر و بلن ــد ت ــان بلن ــا در رسارس جه و صداه
ایــن صــدا در ایــران، جایــی کــه کل جامعــه بــرای معیشــت و کرامــت انســانی همــه 
شــهروندان، و بخصــوص زنــان بپاخواســته اســت، نــه تنهــا بلنــد و بلنــد تــر کــه تعرضــی 

تــر خواهــد بــود! 

زنده باد رهایی زن 
زنده باد آزادی و برابری

خط رسمی حزب حکمتیست 
۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
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زبان مادری چند كلمه به بهانه روز 

ــم  ــوع تکل ــت و ن ــم ارتباطیس ــای مه ــی از ابزاره ــان یک ــد، زب ــاره ش ــه اش ــور ک نط ه
ــر از طــرف  ــاد تحقی ــد  ــری و نبای ــاد برت ــد  ــی توان ــه م ــه ن ــراد جامع ــان اف ــا زب و ی
دیگــران باشــد. در جامعــه متمــدن امــروزی و در جایــی از جهــان، مــا بــر حســب اتفــاق 
در کشــوری زندگــی مــی کنیــم کــه چندیــن زبــان در آن وجــود دارد و حــال ایــن زبــان 
کــردی، عربــی، فارســی، لــری، بلوچــی و ترکمنــی و آذری باشــد هیــچ تفاوتــی در اینکــه 
ــی کنــد. اگــر  مــا بــه عنــوان یــک انســان دارای چــه حــق و حقوقــی هســتیم ایجــاد 
ناسیونالیســم عظمــت طلــب حکومــت پهلــوی زبــان فارســی را بــه عنــوان زبــان رســمی 
ن  ــ ــتای ه ــالمی در راس ــوری اس ــم جمه ــر رژی ــرد و اگ ــل ک ــران تحمی ــه ای ــه جامع ب
سیاســت و البتــه بــه نوعــی دیگــر آمــوزش زبــان مــادری را در جامعــه چنــد زبانــه ایــران 
ــی را  ــوری اســالمی، ســتم مل ــوی و جمه ــی پهل ــم هــای بورژوای ــر رژی ــرد، اگ ــوع ک ممن
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای بقــای حاکمیــت خــود بــه کار گرفتنــد، پــس چگونــه مــی 
ــا  ــای حقــوق انســانی حــل کــرد؟  م ــر منب ــان مــادری را در جامعــه ب ــوان معضــل زب ت
کمونیســتها در صــف مقــدم بــه رســمیت شــناخ ایــن حــق طبیعــی بــرای هــر فــرد، 
«قــوم»، «ملــت» یــا «اتنیکــی»  هســتیم.  مــا آمــوزش زبــان مــادری را حــق بــی چــون 
ــه  ــود ب ــای موج ــی زبانه ام ــد  ــه بای ــم ک ــن باوری ــر ای ــم و ب ــی دانی ــردم م و چــرای م
رســمیت شــناخته شــوند.  آمــوزش زبــان مــادری حــق مســلم هــر انسانیســت فــارغ از 
نطــور  هــر محــدوده ی جغرافیایــی کــه در آن بــه دنیــا آمــده یــا زندگــی مــی کنــد. ه
کــه در برخــی از کشــورهای پیرشفتــه بــرای اقلیــت هــا، امــکان آمــوزش زبــان مــادری و 
عــی و ..  بــه زبــان مــادری، توســط  دسرتســی بــه امکانــات فرهنگــی و درمانــی و  اجت
ــد زبانــه مربــوط  ــا نــرش بروشــورهای چن مکانیــزم هایــی چــون بــکار گیــری مرتجــم، ی
ــه ... در ســطح  ــوژی هــای پیرشفت ــواع تکنول ــاز و اســتفاده از ان ــورد نی ــات م ــه اطالع ب
ــا محــدود کــردن ایــن حــق از طــرف دولتهــا  محــدودی وجــود دارد.   ممنــوع کــردن ی
نشــان از وجــود ســتم ملــی در آن کشــور اســت و یــک سیاســت فاشیســتی اســت.  یــک 
ــده آن دولــت ترکیــه اســت و سیاســت هــای ســتمگرانه علیــه جمعیــت کــرد  ــه زن ون
زبــان ایــن کشــور. ایــن سیاســت هــا عمــال بــه معنــی تقســیم کــردن جامعــه بــه اقــوام، 
ملیــت هــا، زبانهــا، فرهنــگ و حتــی ادیــان اســت.  بــر همیــن مبنــا دولتهــای بورژوایــی 
در ایــن کشــورها بــا ایــن تقســیم بنــدی بیــن شــهروندان تفرقــه، جدایــی و نفــرت قومــی 
ــی و  ــد. ســتم مل ــردم مــی کنن ــه رسکــوب م ــدام ب ــد وعمــال اق ــی ایجــاد میکنن و مذهب
رسکــوب از ســوی بــورژوازی حاکــم بــر کشــورهایی همچــون ایــران و ترکیــه بــه بخشــی 
از مــردم ایــن کشــورها تحمیــل شــده اســت و همیــن ســتم ملــی خــود دلیلــی بــر ایجــاد 
ــرای قومــی  ــه ای ب ــی بهان ــا ســتم مل ــی  مــی شــود ت جنبــش ناسیونالیســتی و قومگرای
ــه داری موجــود شــود. در  ــه سیســتم رسمای ــر علی ــارزات جــاری در جامعــه ب کــردن مب
ــارزات  ــه بهانــه ســتم ملــی، مب همیــن راستاســت کــه احــزاب ناسیونالیســت موجــود ب
ــه اهــداف خــود و رشاکــت در  ــاب در رســیدن ب ــه ســکوی پرت ــه مــردم را ب حــق طلبان
قــدرت و ثــروت تبدیــل مــی کننــد. مــا کمونیســت هــا ضمــن اینکــه  از آمــوزش زبــان 
ــه هــر  ــادری را ب ــان م ــوزش زب ــت آم ــز ممنوعی ــان نی ــم، همزم ــی کنی ــاع م ــادری دف م
ننــد ایــران، ترکیــه قویــا محکــوم مــی کنیــم. تــالش مــا  بهانــه ای توســط رژیــم هایــی ه
اینســت کــه همــراه و همــگام بــا طبقــه کارگــر و زحمتکــش، حــق آمــوزش زبــان مــادری 
را بــه رژیــم جمهــوری اســالمی تحمیــل کنیــم، تــا هــر کســی در هــر کجــای ایــن کشــور 

هــر زبانــی کــه کــه دوســت دارد، آزادانــه بیامــوزد و بــا آن صحبــت کنــد. 

امــی کشــورهایی بــا چندیــن زبــان مختلــف، بــه منظور تســهیل   نکتــه دیگــر اینکــه، در 
عــی  و پیشــربد کار و امــورات اداری، آمــوزش  در آن کشــور و بــه منظــور مــراودات اجت
گســرتده تــر، اســتفاده از یــک زبــان مشــرتک امــری حیاتــی و الزم اســت. رشط نیســت کــه 
الزامــا ایــن زبــان حتــ بایــد فارســی باشــد، انتخــاب چنیــن زبانــی بــر مبنــای یــک توافــق 
عــی و در یــک انتخابــات آزاد و بــا رشکــت کل جامعــه در ایــن تصمیــم گیــری بایــد  اجت
ــی،  ع ــائل اجت ــش در مس ــه لغات ــرتدگی و دامن ــه گس ــی ک ــا زبان ــرد. طبیعت ــام پذی انج
ــرای انتخــاب خواهــد  ــرتی ب ــرت اســت شــانس بیش ــر و کامل ــع ت سیاســی و علمــی جام
ــر،  ــه کارگ ــرتده طبق ــم و گس ــات عظی ــاهد اعرتاض ــه ش ــا روزان ــه  م ــون ک ــت.  اکن داش
امــی نشــانه  ن، بازنشســتگان، پرســتاران و دیگــر محرومــان جامعــه هســتیم و  ــ معل
هــا بــه مــا مــی گوینــد کــه انقــالب آتــی یعنــی انقــالب محرومــان جامعــه در راه اســت 
و رژیــم جمهــوری اســالمی در رساشــیبی ســقوط قــرار دارد. در تحــوالت آتــی و فــردا روز 
انقــالب، زمانیکــه جنبــش در میــدان بــه پیــروزی برســد و مــردم در ایــران بــا اتحــاد و 
همبســتگی خــود و از طریــق «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی»، قــدرت را در دســت 
گرفــت و در رسنوشــت خــود دخیــل شــدند، مــا کمونیســتهای حکمتیســت، ضمــن بــه 
امــا ریشــه در مناســبات  امــی معضــالت و مشــکالت آن جامعــه کــه  رســمیت شــناخ 
رسمایــه داری و مذهبــی دارد، بــرای حــل آنهــا جــواب داریــم.  برنامــه «یــک دنیــای بهرت» 
امــی مناســبات و معضالت  یعنــی برنامــه مــا کمونیســت هــا بــه روشــنی ضمــن ترشیــح 
موجــود در دنیــای رسمایــه داری و نقــد ایــن مناســبات، بــه تغییــر آن و اجتنــاب ناپذیــری 
یــک آینــده بهــرت بــاور عمیــق دارد و بــر همیــن اســاس حقــوق انســانها را در ایــن برنامــه 
بــه روشــنی بیــان کــرده اســت. تغییــر جهــان و ایجــاد یــک دنیــای بهــرت، امیــد و آرمــان 
عــی وفکــری  همیشــگی انســانها در طــول تاریــخ بــرشی بــوده اســت و ایــن بنیــاد اجت
مــا در کمونیســم کارگریســت، زندگــی واقعــی و عمــل روزمــره تــوده هــای وســیع مــردم 
همــواره حاکــی از یــک امیــد و بــاور عمیــق بــه امکانپذیــری یــک آینــده بهــرت اســت.  
در»برنامــه یــک دنیابــی بهــرت» در مــورد اعتبــار زبــان هــای رایــج در کشــور آمــده اســت: 
«ممنوعیــت زبــان رســمی اجبــاری. دولــت مــی توانــد یکــی از زبانهــای رایــج در کشــور 
ایــد، مــرشوط بــر اینکــه امکانــات  را بــه عنــوان زبــان اداری و آموزشــی اصلــی تعییــن 
عــی  و تســهیالت الزم بــرای متکملیــن بــه ســایر زبانهــا، در زمینــه هــای سیاســی، اجت
ــان مــادری  ــه زب ــد ب ــه اینکــه بتوان و آموزشــی وجــود داشــته باشــد و حــق هرکســی ب
عــی مــورد  عــی رشکــت کنــد و از کلیــه امکانــات اجت خویــش در کلیــه فعالیتهــای اجت
اســتفاده همــگان بهــره منــد شــود محفــوظ باشــد.» بــه عــالوه  و در همیــن راســتا حــزب 
کمونیســت کارگــری حکمتیســت – (خــط رســمی) خواهــان اینســت کــه زبــان انگلیســی 
بــا هــدف تبدیــل گام بــه گام آن بــه یــک زبــان آموزشــی و اداری متــداول در کشــور از 
ســنین پاییــن در مــدارس آمــوزش داده شــود. دلیــل انتخــاب زبــان انگلیســی بــه عنــوان 
زبــان اداری مشــرتک، بــه دلیــل بیــن املللــی بــودن و غنــی بــودن ایــن زبــان در توضیــح 

عــی جامعــه جهانیســت.  مســائل و پدیــده هــای علمــی، سیاســی، اقتصــادی و اجت
جنــگ و دعــوای ناسیونالیســتهای ارتجاعــی فــارس، کــرد و تــرک و غیــره کمرتیــن ربطــی 
ــان  ــن زب ــا آمــوزش ای ــادری و ی ــان م ــن حــق مــردم در اســتفاده از زب ــی تری ــه ابتدای ب
نــدارد، اگــر اکنــون ناسیونالیســتها بــرای اعتبــار دادن بــه خــود فریــاد رس مــی دهنــد کــه 
« زبــان هویــت مــن اســت»  و بــه ایــن شــکل مــی خواهنــد بخشــی از جامعــه را بــه 
ســیاهی لشــکر خــود بــدل کننــد و قطــب بنــدی هــای کاذبــی را بویــژه در میــان مــردم 
محــروم و طبقــه کارگــر بوجــود آورنــد، بایــد در مقابــل فریــاد زد ایــن انســانیت و جایگاه 

طبقاتــی مــن اســت کــه هویــت مــا را مشــخص مــی کنــد نــه زبــان یــا ملــت و قــوم.

تصويب «شتاب زده» طرح صيانت و 
حاكميت دست پاچه!

کمیســیون ویــژه بررســی طــرح «صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجازی» در جلســه 
دیــروز خــود کلیــات ایــن طــرح را بــه تصویــب رســاند. انعــكاس ایــن خــرب چنــان بــا طوفــان 
خشــم و اعــرتاض گســرتده مــردم روبــرو شــد كــه بــه رسعــت نــور و كمــرت از ده دقیقــه از 
یــس  اعــالم تصویــب ایــن طــرح، معاونــت قوانیــن مجلــس مجبــور شــد در نامــه ای بــه ر
كمیســیون ویــژه، رای گیــری و تصویــب كلیــات ایــن طــرح را «غیرقانونــی» دانســته و بــه 
ــس را  ــدگان مجل این ــری «شــتاب زده»  ــون، تصمیم گی ــح قان ــاد رصی ــف از مف ــت تخل عل
باطــل اعــالم كنــد. ایــن «شــتاب زدگی»های حاكمیــت در اذهــان مــردم خواهــد مانــد. طنــز 
تصویــب شــتاب زده «طــرح صیانــت» قبــل از هــر چیــز بازتــاب روحیــه داغــان حاكمیــت 
ــه  ــدارد و پشــت ب ــه نیازهــای مــردم ن ــچ پاســخی ب دســت پاچه ای اســت كــه مطلقــا هی
نــد حضــور طبقــه كارگــر،  دیــوار اســت. حاكمیتــی كــه ایــن روزهــا در مقابــل مــوج قدر
در مقابــل زنــان بــه پاخاســته و جوانــان منزجــر از ایــن نظــام بــه در و دیــوار می زنــد تــا 
مفــری بــرای نجــات خــود دســت و پــا كنــد. این هــا خیــال می كننــد كــه می تــوان بــا قطــع 
ارتبــاط مــردم بــا هــم، بــا طالبانی كــردن جامعــه و پاییــن آوردن ســطح توقــع مــردم، بــا 
هنگــی رسارسی در نــربد مــردم  محــدود كــردن شــبكه های ارتباطاتــی مــردم، اتحــاد و ه
عــی موجــود  علیــه ایــن نظــام را مختــل كــرد. اضطــراب و هــراس حاكمیــت از غلیــان اجت
در جامعــه باعــث می شــود كــه فرامــوش كننــد كــه چهــل ســال پیــش زمانــی كــه مــردم 
ایــران بــا یــك انقــالب تــوده ای بســاط حاكمیــت ســلطنت و شــاه را بــه زیــر كشــیدند خربی 
عــی نبــود. صیانــت از جمهــوری اســالمی در مقابــل روحیــه رو  از اینرتنــت و میدیــای اجت

بــه اعتــالی جامعــه ای كــه در قــرن بیســت ویكم عــزم بــه رسنگــون كــردن دم و دســتگاه 
ــاه در اواخــر  ــكات و دســت پاچگی ش ــه تحری ــباهت ب ــرده اســت، بی ش ــم ك ــه حاك طبق
ــا می تــوان بــرای چنــد  عمــر حاكمیــت اش نیســت. رسان نظــام خــواب دیده انــد كــه گوی
صباحــی دیگــر اســتبداد سیاســی و فالكــت اقتصــادی را ادامــه داد و دهان هــا را بســت. 
ــرن بیســت ویكم را  ــوق انســان در ق ــردم از زندگــی و حق ــع  م ــوان ســطح توق یت ــر!  خی
پاییــن آورد. نســلی كــه چشــم بــه جهــان گلوبــال بــاز كــرده اســت و می دانــد كــه زندگــی 
ــه روز  می توانــد بــر پاشــنه دیگــری بچرخــد، مردمــی كــه در محــالت و مراكــز كار روز ب
ــع  ــوند، جم ــد می ش ــه متح ــه و برابری طلبان ــات آزادی خواهان ــی ترین مطالب ــول اساس ح
ــت  ــود بس ــه را خ ــور جامع ــه اداره ام ــد ك ــد و اراده می کنن ــم می گیرن ــوند، تصمی می ش
گیرنــد و شــورایی اداره كننــد، را نــه بــا طــرح صیانــت و نــه بــا ماشــین ورشکســته و از کار 
ی تــوان بــه خانــه رانــد. هیــچ حاكمیتــی در تاریــخ نتوانســته اســت كــه  افتــاده رسکــوب 
بــا روحیــه و اراده مردمــی كــه نظــام حاكــم را از مرشوعیــت انداختــه و پرچــم نــوع دیگری 
از زندگــی و اداره امــور را برافراشــته، دوام آورد. جمهــوری اســالمی در برابــر اراده و عــزم 
آزادی خواهانــه مــردم ایــران بــرای رسنگونــی اش شــتاب زده اســت، دســت و پــای خــودش را 
گــم كــرده اســت، تــب تنــد گرفتــه اســت، هــر قدمــی علیــه مــردم پیــش می گــذارد ناچــار 
ــه  ــود را ب ــر خ ــان عم ــا پای ــد ت ــی می كن ــود، وقت کش ــینی می ش ــدم عقب نش ــه ده ق ب
ــر،  ــی دیگ ــده اســت. جوانه هــای دنیای ــه رس آم ــن ب ــن مرتجعی ــات ای ــدازد. حی ــب ان عق
دنیــای آزاد و برابــر ریشــه دوانــده اســت. دســت پاچگی های ایــن نظــام در ایــن روزهــای 

آخــر به یــاد ماندنــی اســت.
خط رسمی حزب حکمتیست 

۲۳ فوریه ۲۰۲۲
۴ اسفندماه ۱۴۰۰
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