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اطالعيه پايانى 

پلنوم ٥٣ كميته مركزى 

حزب حكمتيست 

(خط رسمى)
صفحه٢

به كمونيست ها در ايران
پيام پلنوم ٥٣ كميته مركزى حزب كمونيست 

متيست(خط رسمى) كارگرى- حك
رفقا!

ــد.  ــپری میكن ــازی را س ــران دوران رسنوشــت س ــه ای ــه جامع ــم ک ــت واقفی ــن حقیق ــه ای ــه ب هم
ــی  ــوان حكومت ــه عن ــالمی، ب ــوری اس ــا جمه ــه ب ــروم جامع ــار مح ــر و اقش ــه كارگ ــدال طبق ج
ــه  ــدال علی ــانی، ج ــی انس ــك زندگ ــ ی ــت و آزادی و داش ــی، امنی ــاه عموم ــرای رف ــی، ب بورژوای
ــزاران  ــاهد ه ــران ش ــاالنه در ای ــت. س ــه اس ــابقه ای گرفت ــی س ــاد ب ــا ابع ــی ه ــه بیحقوق هم
ار، اعرتاضــات زنــان، اعــرتاض مــردم محــروم  اعتصــاب كارگــری، تجمــع معلــم و بازنشســته، پرســت
در حاشــیه شــهرها، اعرتاضــات جوانــان در دانشــگاهها و... هســتیم. بعــالوه در ایــن ســالها فقــر 
ــی مســئولیتی حاكمیــت و نفــرت عمومــی از جمهــوری اســالمی شورشــهای  و بــی حقوقــی و ب

ــت...  ــته آن اس ــه برجس ون ــا دو  ه ــان ۹۸ تن ه ۹۶ و آب ــ ــه دی ــت ك ــده اس ــث ش ــی را باع بزرگ
صفحه۳

فقر آموزش، آموزش 
فقر

اول مهر در ايران
اطالعيه حزب حكمتيست (خط رسمى)

ــا  ــدن ب ــل،  ــا جه ــم ب ــی عل ــاز دیگــری از رویاروی ــر هــر ســال آغ اول مه
خرافــه و مدرنیســم بــا ارتجــاع اســالمی در ایــران اســت. تفکیــک و آپارتایــد 
جنســی در مــدارس، تبدیــل کــردن مــدارس و دانشــگاهها بــه پــادگان و محــل 
فعالیتهــای جاسوســی و دخالتهــای مذهبــی  و رسكوبگرانــه علیــه جوانــان و 
ــی بیــن دانشــگاه هــا، مدارس  فرهنگیــان...، عرصــه هــای  یــك کشــمکش دا

و جوانــان و فرهنگیــان بــا  دولــت اســالمی بورژوایــی اســت. .. صفحــه۲

موج اعدام ها را با اتحاد قدرتمند 

خود در هم بشكنيم!

متيست (خط رسمى) اطالعيه حزب حك

به زنان در ايران
پيام پلنوم ٥٣ كميته مركزى حزب كمونيست 

متيست(خط رسمى) كارگرى- حك

زنان آزادیخواه !  
ــته  ــه اش بپاخاس ــه علی ــه ای ک ــردن جامع ــاکت ک ــرای س ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــار دیگــر جمه ــروز ب  ام
ــال  ــه میــدان آمــده اســت. بــه خی اســت، علیــه شــ زنــان شمشــیرها را از رو بســته و افســار گســیخته ب
ــمگین  ــرتض و خش ــردم مع ــه م ــان ب ــی زن ــه، یعن ــف» جامع ــه ضعی ــالم  از «حلق ــک اس ــه کم ــود،  ب خ

ــد!  ــه میکن حمل
ــاکت و  ــان س ــف و  قربانی ــه ضعی ــه حلق ــان،  ن ــی زن ــه، یعن ــت جامع ــی از جمعی ــه نیم ــل از اینک غاف
خامــوش، کــه بخــش عاصــی، شورشــی، نافرمــان، رسکــش، جســور و انقالبــی جامعــه اســت. بخصــوص در 
ــر کــرده  ــن و قــدرت کارگــری - چــپ و کمونیســتی تغیی ــه قــدرت پايی ــوا ب ــوازن ق ــه ت رشایــط حــارض ک

ــی اســت.  ...  صفحــه۴ ــش از گذشــته تعرضــی و انقالب ــن نیمــه بی اســت، ای

مرگ شلير! قربانى تجاوز جنسى

متيست (خط رسمى) اطالعيه دفتر كردستان حزب حك

بريتانيا و مرگ اليزابت دوم

ا شهابى ثري

مردم مريوان در دفاع از انسانيت و برابرى!

مظفر محمدى
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اول مهر در ایران 

فقــر آمــوزش، یــک خصیصــه تعلیــم و تربیــت در مــدارس ایــران از ابتدایی تا دانشــگاه 
اســت.  محتــوای درســی آغشــته بــه خرافــات مذهبــی، آمــوزش دیــن و جهالــت، تبدیل 
کــردن مــدارس بــه مســاجد و حــوزه علمیــه و تدریــس رشعیــات و مزخرفــات دینــی...، 
ــدن و مدرنیتــه ســایه افکنــده اســت. آخریــن تــالش  بــر آمــوزش علــم و آگاهــی و 
ــرورش، روانــه کــردن گــردان هــای  دســتگاه ضــد علمــی و ضــد انســانی آمــوزش و پ
جهــل و خرافــات  طلبــه از حــوزه هــای علمیــه بــه مــدارس اســت. ایــن در حالی اســت 
ن و رهــربان و فعالیــن آنــان مــورد آزار و تعقیــب قــرار گرفتــه و تعــدادی  کــه معلــ
هنــوز در زنــدان اســیر انــد. آمــوزش فقــر، بــه معنــای قناعــت و ریاضــت، عــزا، مــرگ 
و شــهادت و ســینه زنــی و تحقیــر رفــاه و عدالــت و برابــری هــم وجــه دیگــر تعلیــم 
و تربیــت در نظــام جمهــوری اســالمی اســت.  تقدیــس فقــر، ابــزار مســخ کــودکان و 
نوجوانــان در مــدارس اســت تــا  اختــالف طبقاتــی، رابطــه فقــر و ثــروت، عدالــت و 
برابــری را نبیننــد و نشناســند و از تســاوی نیازهــای بــرش رصفنظــر از ســن، جنســیت، 
اننــد. فقــر مضاعــف خــوره  ت و رفــاه و خوشــبختی، محــروم  ملیــت، مذهــب از نعــ
ای اســت کــه در تاروپــود آمــوزش و پــرورش تنیــده و نســل هــای پشــت رسهــم دانــش 
آمــوز و دانشــجو را از درون خــورده اســت. ایــن رشایــط دردنــاک حاکــم بــر آمــوزش 
و پــرورش و تحمیــل شــده بــر جمعیــت چنــد ده میلیونــی کــودکان و نوجوانــان مــا 

اســت. 

امــا در بیــرون از حصــار مــدارس هــم، میلیــون هــا کــودک کار از حداقــل ســوادآموزی 
ــون  ــت میلی ــمی از هف ــار غیررس ــون و آم ــمی از دو میلی ــای رس ــد. آماره ــروم ان مح
کــودک کار خــرب مــی دهنــد. تنهــا در تهــران بیــش از پنــج هــزار کــودک زیــر ۱۶ ســال 
بــرای امــرار معــاش در مخــازن زبالــه کار مــی کننــد. بعــالوه اکــ فــارغ التحصیــالن 
ــش  ــداد دان ــد. تع ــی پیوندن ــکاران م ــکر بی ــه لش ــم ب ــا ه ــگاه ه ــتان و دانش دبیرس

ــد کــم نیســتند! آمــوزان و دانشــجویانی کــه در مرزهــا کولــربی مــی کنن

امــا در دل  تاریکــی فقــر آمــوزش و آمــوزش فقــر در ایــران، روزنــه هــای امیــد هیــچ 
ن و فرهنگیــان،  هــم بــرای  وقــت بســته نشــده انــد. از طرفــی، مبــارزه و تــالش معلــ
ــه دهــد و هــم  حقــوق مکفــی و رفاهــی کــه بــه دغدغــه معیشــت و نــان شــان خا
مطالبــات مربــوط بــه عرصــه آمــوزش و پــرورش از جملــه تغییــر محتــوای کتــاب هــای 
درســی از خرافــه بــه علــم،  جدایــی مذهــب از آمــوزش و پــرورش، علیــه کاالیــی شــدن 
ــد.  ــه پاخاســته ان ــی جنســی و حجــاب کــودکان...، ب ــه جدای ــرورش،  علی آمــوزش و پ
دانشــگاه هــا،  تجــارب دانشــجویان آزادیخــواه و برابــری طلــب را بــا شــعار «دانشــگاه 

پــادگان نیســت» را پشــت رس دارنــد. 

از طــرف دیگــر، جدایــی دیــن از آمــوزش و پــرورش و لغــو تفکیــک جنســی در مــدارس 
خواســت طبقــه کارگــر آگاه ایــران اســت. جــدال روزمــره طبقــه کارگــر با رسمایــه داران 
و دولــت نــه تنهــا بــرای نجــات کــودکان و دانــش آمــوزان از فقــر و آمــوزش جهــل و 
ــه دادن بــه رشایــط فالکتبــاری اســت کــه کل جامعــه مــا  خرافــات، بلکــه بــرای خا

را فــرا گرفتــه اســت. 

ــش  ــودکان و دان ــه ک ــه و ب ــه جامع ــر آگاه ب ــه کارگ ــا و طبق ــا کمونیســت ه ــام م پی
آمــوزان ایــن اســت کــه بــه شــ یــک زندگــی شــاد و مرفــه و خوشــبخت بدهکاریــم. 
ــی  ــت، جامعــه ای م ــوب و جنای ــه و جهــل و رسک ــه هــای نظــام رسمای ــر ویران ــا ب م
ســازیم کــه علــم بــر خرافــات غلبــه کــرده و آمــوزش و پــرورش از جهالــت و پلیــدی 
هــای نظــام دینــی و کاالیــی پــاک مــی شــود. جامعــه ای کــه دســت مذهــب را از همه 
ابعــاد زندگــی میلیونهــا انســان کوتــاه میکنــد. جامعــه ای کــه نــه تنهــا کار کــودکان 
ممنــوع اســت بلکــه کار مــزدی و تولیــد ســود بــرای رسمایــه داران پایــان مــی یابــد. 
ــه انباشــت  ــت ن ــه اس ــاز جامع ــرای نی ــد ب ــد. تولی ــی کن ــری کار  ــرای دیگ ــی ب کس
ــر اگاه  ــه کارگ ــه داران. کمونیســت هــا، سوسیالیســت هــا و طبق ــردن ســود رسمای ک
ــورایی،  ــام ش ــگ  نظ ــری، زن ــتم و نابراب ــض و س ــیر تبعی ــردان اس ــان و م ــران و زن ای
ــه صــدا در آورده  ــه داری را ب ــر نظــام رسمای ــردگان از زنجی ــی ب اراده جمعــی و رهای
انــد. مــا بــر ویرانــه هــای نظــام بردگــی مــزدی، ضــد علــم و ضــد کــودک و ضــد زن 
و حاکمیــت ارتجاعــی گندیــده و فاســد جمهــوری اســالمی، کنگــره رسارسی شــوراهای 
ــواه  ــرده و آزادیخ ــل ك ــوان تحصی ــل ج ــگاهها و نس ــم. دانش ــی کنی ــا م ــردم را برپ م
ــه  ــه ب ــت. جامع ــران اس ــر در ای ــه كارگ ــار طبق ــیر در كن ــن مس ــدی در ای ــروی ج نی
ایــن نســل و بــه مبــارزات آزادیخواهانــه آن چشــم امیــد دوختــه اســت. ســال جدیــد 
ــی و  ــز تحصیل ــل در مراك ــن نس ــارزه ای ــالش و مب ــری از ت ــی رشوع دور دیگ تحصیل
آموزشــی بــه عنــوان بخشــی جــدی از مبــارزه آزادیخواهانــه و برابــری طلبانــه طبقــه 

ــران اســت. كارگــر و مــردم آزادیخــواه در ای

خط رسمی حزب حکمتیست 
۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ سپتامرب ۲۰۲۲

ميته مركزى  اطالعيه پايانى پلنوم ٥٣ ك
متيست (خط رسمى) حزب حك

یــت اعضــا  پلنــوم۵۳ کمیتــه مرکــزی حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) بــا رشکــت اك
کمیتــه مرکــزی در روزهــای ١٠ و ١١ ســپتامرب ۲۰۲۲ برگــزار شــد.

دستورات پلنوم عبارت بودند از:

۱- گزارش
۲- اوضاع بین املللی و موقعیت ایران

۳- تغییر موقعیت حزب و وظایف ما در این دوره
۴- قرار و قطعنامه های پیشنهادی

۵- انتخابات
 

ــگان راه آزادی و  ــاد جانباخت ــه ی ــک دقیقــه ســکوت ب ــا رسود انرتناســیونال و ی پلنــوم ب
ــه کار کــرد. الیســم رشوع ب سوسی

ــد  ــد. خال ــه ش ــوم ارائ ــه پلن ــربی ب ــه ره ــر كمیت ــط دبی ــزب توس ــرد ح ــزارش كارك گ
و  حــزب  فعالیــت  مختلــف  عرصه هــای  بــه  مبحــث  ایــن  در  حاج محمــدی 
تشــكیالت های آن پرداخــت. در گــزارش كاركــرد حــزب در زمینه هــای مختلــف، 
ــری  ــش كارگ ــن دوره، در جنب ــی ای ــای سیاس ــزب در جدال ه ــت ح ــه دخال ــه ب منجمل
ــارزه  ــزب در مب ــكیالت های ح ــای تش ــه تالش ه ــف، ب ــات مختل ــات و اعرتاض و اعتصاب
یــت از اعتصابــات كارگــری در غــرب و تــالش  بــا جمهــوری اســالمی، بــه حضــور و ح
ــكالت و  ــه مش ــن ب ــزب و همچنی ــن دوره ح ــی ای ــت بین امللل ــه فعالی ــا، ب ــش م و نق
موانــع حضــور و دخالــت موثرتــر و قوی تــر حــزب پرداختــه شــد. اعضــا كمیتــه مركزی 
ــای مختلــف كار حــزب و تشــكیالت های  ــه زوای ــد گــزارش رهــربی حــزب ب ضمــن تائی

ــد. آن پرداختن
ــی شــد. در  ــا معرف ــان كف ــط ام ــران توس ــت ای ــاع بین املللــی و موقعی ــث اوض بح
ــی،  ــطح بین امللل ــن دوره در س ــوالت ای ــه تح ــوم ب ــا پلن ــا و اعض ــان كف ــث ام ــن بح ای
ــه  ــرات آن، ب ــن و تاثی ــگ در اوكرای ــه جن ــه ای، ب ــی و منطق ــای جهان ــه صف بندی ه ب
بحــران عمیــق اقتصــادی در ســطح جهــان و بی جوابــی بــورژوازی جهانــی، بــه اوضــاع 
ــی و  ــر زندگ ــرات آن ب ــاع و تاثی ــن اوض ــه در دل ای ــن منطق ــوالت ای ــه و تح خاورمیان
ــی و چــه در ســطح  ــردم محــروم چــه در بعــد جهان ــارزه طبقــه كارگــر و م ــط مب رشای
ــران در  ــت ای ــژه موقعی ــن و بطــور وی ــن مبحــث همچنی ــد. در ای ــه پرداختن خاورمیان
ــت  ــت از بن بس ــم در برون رف ــورژوازی حاک ــدی ب ــع ج ــات، موان ــاع بی ثب ــن اوض دل ای
اقتصــادی و سیاســی موجــود در ایــران، بــه تاثیــرات ایــن اوضــاع بــر زندگــی میلیون هــا 
ــه ویــژه بــر رابطــه طبقــه كارگــر و مــردم آزادی خــواه بــا جمهــوری  انســان در ایــران و ب

ــه شــد. ــل پرداخت ــه تفصی اســالمی ب
ــه  ــود ك ــن دوره ب ــا در ای ــف م ــزب و وظای ــت ح ــر موقعی ــوم تغیی ــدی پلن ــتور بع دس
ــی  ــای اصل ــه فاكتوره ــث ب ــن مبح ــد. در ای ــی ش ــربی معرف ــه ره ــر كمیت ــط دبی توس
ــه و  ــن طبق ــتی ای ــش كمونیس ــش گرای ــر و نق ــه كارگ ــت طبق ــران و موقعی ــاع ای اوض
جایــگاه و موقعیــت جنبش هــای اصلــی سیاســی و جنبــش كمونیســتی و خــود حــزب 
ركــز اصلــی در ایــن بحــث بــه موقعیــت  حكمتیســت (خــط رســمی) پرداختــه شــد. 
ــه  ــل حــزب ب ــت و تبدی ــن موقعی ــر ای ــه تغیی ــوری و عاجــل ب ــاز ف ــی حــزب و نی كنون
د و قابــل انتخــاب و تــوده ای بــود. اعضــا  ــكا، قابــل اعتــ ندتــر، قابــل ات جریانــی قدر
ــه  ــرده و ب ــت ک ــث دخال ــن مبح ــی در ای ــت و احســاس مســئولیت باالی ــا دق ــوم ب پلن
راه هــای رســیدن و تبدیــل شــدن بــه چنیــن حزبــی، بــه امکانــات و كمبودهــای حزب و 
ــد.  ــم پرداختن ــن مه ــن ای ــرای تامی ــری و فعالیت هــا و نقشــه هایی ب رضورت جهت گی
تــه مركــزی بــا ســطح بســیار باالیــی از انســجام سیاســی و آمادگــی بــرای ورود بــه  كمی

ــه را در مقابــل خــود و حــزب گذاشــت. تــی در ایــن زمین ــدان تصمی ایــن می
ــق  ــش ح ــان و جنب ــی زن ــدال دا ــن دوره و ج ــژه ای ــط وی ــه رشای ــه ب ــا توج ــوم ب پلن
ــط  ــن رشای ــت ها در ای ــالت کمونیس ــش و رس ــه نق ــه ب ــا توج ــم، ب ــاع حاک ــا ارتج زن ب
ــه  ــی داد ک ــران پیام های ــان در ای ــت ها و زن ــه كمونیس ــده، ب ــن کنن ــاس و تعیی حس

منتــرش می شــوند.
یــر کمیتــه مرکــزی در پســت  ــوان دب در دســتور انتخابــات ابتــدا رفیــق آذر مدرســی بعن
ــد حــاج  خــود ابقــاء شــد. ســپس رفقــا امــان کفــا، آســو فتوحــی، ســهند حســینی، خال
تــه رهــربی  محمــدی، فــواد عبداللهــی، محمــد فتاحــی و مظفــر محمــدی بعنــوان کمی
ــه  ــد حــاج محمــدی را ب ــه رهــربی در اولیــن نشســت خــود خال ت انتخــاب شــدند. كمی

یــر كمیتــه رهــربی در پســت خــود ابقــا كــرد. عنــوان دب
ــارض در  ــای ح ــاالی رفق ــطح ب ــری س ــا دخالت گ ــرم و ب ــث گ ــد از دو روز بح ــوم بع پلن

ــان داد.  ــه كار خــود پای نشســت ب

خط رسمی حزب کمونیست کارگری  حکمتیست 
۱۲  سپتامرب ۲۰۲۲
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به کمونیست ها در ایران

ــران  ــورژوازی ای ــالمی  و كل ب ــوری اس ــا جمه ــدال ب ــر در راس ج ــه كارگ ــون طبق اكن
ــل  ــین در مقاب ــالت كارگرنش ــا مح ــل كار ت ــه ای از مح ــر روز در گوش ــرار دارد و ه ق
ــات رفاهــی  ب ــرای مطال ــه بردگــی، ب ــان دادن ب ــرای پای الیســتی و ب ــت نظــام كاپیت كلی
و سیاســی خــود، قــد علــم كــرده اســت. امــروز طبقــه كارگــر در مهمرتیــن صنایــع و 
مراكــز مهــم صنعتــی و اقتصــادی، علیــه فالكتــی كــه بــه جامعــه تحمیــل كــرده انــد 
ــدان  ــه می ــاب، ب ــد و ارع ــوب، تهدی ــود و رسك ــی خ ــرده وار زندگ ــت ب ــه موقعی ی و عل
ــود  ــروی خ ــدان آوردن نی ــه می ــرای ب ــدال و ب ــن ج ــر در ای ــه كارگ ــت. طبق ــده اس آم
ــی  ــی متك ــع عموم ــدرت جمعــی خــود در مجام ــه ق ــرده ب ــالش ك ــه طــور متحــد ت ب
ــر  ــرده و ه ــد ك ن ــات بل ــن اعرتاض ــود را در دل ای ــورایی خ ــش ش ــم جنب ــود و پرچ ش
ــون  ــد. اكن ــدال وارد میكن ــن ج ــه ای ــود را ب ــیع خ ــروی وس ــرتی از نی ــش بیش روز بخ
ــات  ــران در رسنوشــت اعرتاضــات و اعتصاب ــت كارگ ــع عمومــی و دخال ــه مجام ــكا ب ات
كارگــری و بعــالوه پرچــم اداره شــورایی جامعــه ترنــدی در جنبــش كارگــری و اقشــار 

ــه اســت. ــروم جامع مح
ــب  ــای فری ــول و قراره ــوب و ق ــز رسك ــالمی ج ــوری اس ــاع جمه ــن اوض ــل ای در مقاب
ــت  ــه مذهــب و ملی ــكا ب ــا ات ــه ب ــه افكنان ــق ســموم تفرق ــرای تزری ــالش ب ــه و ت كاران
ــه  ــن طبق ــه ای ــزی ك ــت، چی ــته اس ــی نداش ــده جواب ــب مان ــگ عق ــنن و فرهن و س
ــدت  ــاه م ــه در كوت ــت، ن ــت. حاكمی ــس زده اس ــرا پ ــود آن ــارزات خ در بســیاری از مب
ــن  ــادی مزم ــران اقتص ــ از بح ــرون رف ــرای بی ــن ب ــی روش ــدت، افق ــه در دراز م و ن
خــود و بهبــود زندگــی نــدارد. جامعــه نیــز عمومــا و طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم 
ــات خــود را در  ب ــن مطال ــی تری ــن ابتدای ــود و تامی ــوع بهب ــه حــق، هــر ن خصوصــا، ب
ــد. ایــن حقایــق رسنگونــی جمهــوری اســالمی را  گــرو رفــ جمهــوری اســالمی میدانن

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــای سیاس ــها و نیروه ــه جنبش ــه و هم ــز جامع روی می
بــش  جن و  كارگــر  طبقــه  حــول  ایــران  در  سیاســت  و  جامعــه  فضــای  امــروز 
ــی چــه  ــای بورژوای ــل ه ــالمی و كل راه ح ــوری اس ــه و جمه ــن طبق ــه ای آزادیخواهان
ــی  ــش از هــر زمان ــای راســت اپوزیســیون بی ــت و چــه نیروه ــب خــود حاكمی از جان
قطبــی شــده اســت. ایــن حقیقــت و تــرس از دســت بــاال پیــدا كــردن طبقــه كارگــر و 
ــدرت سیاســی  ــده ق ــوری اســالمی و آین ــی جمه ــرای رسنگون كمونیســتها در جــدال ب
ــه جنبشــهای سیاســی و احــزاب و جریانــات مدعــی قــدرت،  ــران، تعمیــق فاصل در ای
ــت  ــپ و راس ــدال چ ــت. ج ــرده اس ــرت ك ــی را عریان ــای طبقات ــمنی ه ــتی و دش دوس
ــر  ــط زی ــتها فق ــروز کمونیس ــت. ام ــان اس ــی در جری ــر زمان ــر از ه ــه حادت در جامع
ــه  ــا ب ــی پ ــت نیســتند، نیروهــای اپوزیســیون بورژوای ــوب حاکمی رضب دســتگاه رسک
ــری  ــن کارگ ــه فعالی ــت، علی ــپ و کمونیس ــن چ ــه فعالی ــات علی ــای وزارت اطالع پ

ــد.  ــازی میکنن ــده س ــی و پرون ــپ سمپاش ــت و چ سوسیالیس

ــر  ــن جــدال عــالوه ب ــر و اقشــار محــروم جامعــه در ای مــا كمونیســتها و طبقــه كارگ
ــای  ــق ه ــا اف ــدال ب ــالمی، ج ــوری اس ــی جمه ــی انقالب ــرای رسنگون ــر روزه ب ــالش ه ت
ــدرت از  ــ ق ــرای گرف ــی آن، ب ــای سیاس ــت و نیروه ــی و راس ــری، بورژوای ــد كارگ ض
یــن املللــی و تحمیــل انــواع ســناریوهای  بــاال رس مــردم ایــران و بــا دخالــت ارتجــاع ب
ــدا  ی ــاال پ ــت ب ــارزه دس ــن مب ــد در ای ــی تردی ــم.  ب ــود داری ــتور خ ــی را در دس ارتجاع
كــردن هــر جنبــش سیاســی در جــدال امــروز بــرای رفــاه و آزادیهــای سیاســی و بــرای 
رسنگونــی جمهــوری اســالمی موقعیــت و تــوازن قــوا در فــردای رسنگونــی و در نــوع 

ــده ای دارد. ــن كنن ــش تعیی ــی نق ــت آت حاكمی

رفقا !
یــروزی طبقــه كارگــر و محرومــان جامعــه، در گــرو دخالــت  در ایــن رشایــط پ
ــتقل  ــف مس ــا ص ــن، ب ــی روش ــم سیاس ــا پرچ ــه ب ــن طبق ــد ای ارانه و هدفمن ــی هوش
ــدان آوردن نیــروی وســیع  ایــن طبقــه و سیاســت و آلرتناتیــو حكومتــی خــود و بــه می
ــود  ــش خ ــی بخ ــم رهای ــر پرچ ــواه، زی ــروم و آزادیخ ــار مح ــه اقش ــه و هم ــن طبق ای
ــن  ــتهای ای ــه كمونیس ــت، ك ــرس اس ــی می ــا زمان ــا و تنه ــده ای تنه ــن پدی ــت. چنی اس
ــه  ــا، ب ــی م ــش طبقات ــش و آگاه جنب ــیار و دور اندی ــش هوش ــوان بخ ــه عن ــه ب طبق
ــه را  ــد و جامع ــا كن ــود را ایف ــربی خ ــش ره ــر، نق ــه كارگ ــوش طبق ــم و گ ــوان چش عن
بــه رهــربی ایــن طبقــه از دوره حســاس كنونــی بــا کمرتیــن هزینــه عبــور دهــد. ایــن 
وظیفــه بــر دوش مــا كمونیســها اســت! نقــش مــا در ایــن دوره و تــالش آگاهانــه مــا 

ــت. ــی اس ــری حیات ــارزه، ام ــای مب ــدان ه ــه می ــت در هم ــرای دخال ب
ــت  ــان اس ــه در جری ــه ای ك ــارزات آزادیخواهان ــن مب ــه یم ــه ب ــای جامع ــروز فض ام
ــم  ــا پرچ ــود، ب ــات خ ــت و مطالب ــا خواس ــر، ب ــه كارگ ــی طبق ــش اساس ــن نق ــه یم و ب
جنبــش مجامــع عمومــی و اداره شــورایی جامعــه، كامــال چــپ و آزادیخواهانه اســت. 
ــا اپوزیســیون راســت را بــه هراس  ایــن مهــم همــه نیروهــای بورژوایــی از حاكمیــت ت
ــری  ــی كارگ ب ــق طل ــی و ح ــك آزادیخواه ــول ی ــدت و ح ــه بش ــت. جامع ــه اس انداخت
ــن  ــی شــده اســت. ای ــا ارتجــاع بورژوایــی چــه در حكومــت و چــه اپوزیســیون قطب ب

ــر اســت.  ــه كارگ ــت كمونیســتهای طبق ــرای دخال ــی ب اوضــاع بســرت بســیار مهم

رفقا!
ــش كمونیســتی  ــوان بخــش متحــزب جنب ــه عن ــمی) ب ــزب حكمتیســت (خــط رس ح
ــوم ۵۳ خــود، همــه شــ را بــه دخالــت جــدی، مســئوالنه  طبقــه كارگــر، از تریبــون پلن
ــرای  ــا ب ــزب م ــد. ح ــت آن فرامیخوان ــه درك اهمی ــی و ب ــاع كنون ــد در اوض و متح
ــی و تامیــن  ــدال بــرای رسنگون مســلح كــردن كمونیســتها و طبقــه كارگــر در ج
ــه جــای جمهــوری اســالمی، كنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی  ــو حكومتــی ب اتی آلرتن
را بــه جامعــه معرفــی كــرده اســت. مــا اولیــن قوانیــن پیشــنهادی بــه ایــن كنگــره بــه 
ــن  ــه، تامی ــی مرف ــك زندگ ــن ی ــت تامی ــی در جه ــون اساس ــه ای قان ــول پای ــوان اص عن
ــذار و  ــون گ ــوان قان ــه عن ــران ب ــردم ای ل اراده م ــ ــی، و اع ــیع سیاس ــای وس آزادی ه

ــم.  ــرده ای ــالم ك ــون را اع مجــری قان
ــه بعــالوه اقشــار محــروم  ــر ك ــه كارگ ــا طبق ــه تنه ــد ن ای ــن پرچــم ب ــا ای ــا ب جنبــش م
ــی  ــكل حكومت ــوان ش ــه عن ــی ب ــوراهای مردم ــد. ش ــد كن ــود متح ــه را دور خ جامع
ــا  ــی ب ــرب عمل ــزاران ره ــا و ه ــه و صده ــتهای جامع ــه كمونیس ــط هم ــد توس ــا بای م
ــق زن،  ــش ح ــن جنب ــه، فعالی ــی جامع ــرب سیاس ــخصیتهای معت ــری، ش ــه كارگ اتوریت
ــه  ــن علی ــجو، فعالی ــتار و دانش ــته، پرس ــم، بازنشس ــان معل ــكال در می ــربان رادی ره
ــود.  ــه ش ــت گرفت ــی، بدس ــط کار و زندگ ــر محی ــت و...، در ه ــط زیس ــب محی تخری
ــرا  ــه ف ــو آزادیخواهان ی ــن آلرتنات ــم و ای ــن پرچ ــول ای ــاد ح ــه اتح ــ را ب ــه ش ــا هم م

ــم.   ی میخوان

ــزب  ــ ح ــدون داش ــه، ب ــن طبق ــتهای ای ــر كمونیس ــش موث ــدون نق ــر ب ــه كارگ طبق
ــرشوی،  ــه پی ــر درج ــا ه ــت، ب ــه از حقانی ــر درج ــا ه ــا ب ــن جداله ــتی، در ای كمونیس
ــش  ــورژوازی و حكومت ــه ب ــی ب ــل اصالحات ــا از تحمی ت ــداكاری، نهای ــزان ف ــر می ــا ه ب
یتوانــد بــرود. طبقــه كارگــر در ایــن جــدال بــه دخالــت هوشــیارانه  یــرود و  فراتــر 
ــداز  ــروزی در چشــم ان ــن، پی ــدون ای ــاز جــدی دارد و ب ــا كمونیســتها نی و متحــزب م
ــود  ــالش خ ــام ت ــی  ــش طبقات ــن جنب ــی از ای ــوان بخش ــه عن ــا ب ــزب م ــت. ح نیس
ــن  ــه را در ای ــن طبق ــتقل ای ــع مس ــاس، مناف ــن دوره حس ــه در ای ــربد ك ــكار می را ب
ــارزه  ــخ مب ــر تاری ــیاری ب ــوان و هوش ــه ت ــا هم ــد و ب ــی كن ایندگ ــی  دوره تاریخ
طبقاتــی در ایــن اوضــاع مهــر كمونیســم و طبقــه كارگــر را بزنــد. بــه همیــن اعتبــار 
ــز  ــر مرك ــتید و در ه ــران هس ــای ای ــر كج ــه در ه ــم ك ی ــوت میكن ــ دع ــه ش از هم
ــه  ــارزه علی ــم و پرســتار و دانشــجو و مب ــا جنبــش حــق زن، در صــف معل كارگــری ی
ــتی  ــای كمونیس ــه ه ــهرها و ....، در كمیت ــالت، ش ــا مح ــت، ت ــط زیس ــب محی تخری
ــه  ــوم كمیت ــد. پلن ــت كنی ــا دخال ــن جداله ــكل در ای ــوید و متش ــكل ش ــود متش خ
ــری -  ــان، حــزب كمونیســت كارگ ــه حــزب خودت ــه پیوســ ب ــزی همــه شــ را ب مرك

ــد. ــرا میخوان ــمی) ف ــت(خط رس حكمتیس

رفقا! 
ــران در  ــه ای ــراز جامع ــر ف ــم ب ــبح كمونیس ــت و ش ــده اس ــپ چرخی ــه چ ــه ب جامع
ــت و چــه  ــا را  چــه در حاكمی ــی م ــن شــبح دشــمنان طبقات ــذار اســت. ای گشــت و گ
ــع  ــه نف ــد و ب ــن دوره را رسبلن ــم ای ی توان ــد ب ای ــا ب ــت. م ــانده اس ــیون ترس در اپوزیس
طبقــه كارگــر، بــه نفــع محرومیــن جامعــه و بــه نفــع برشیــت رقــم بزنیــم. جامعــه 
ایــد تعجیــل كــرد. دریچــه ای  بــر روی طبقــه كارگــر  یشــود و ب منتظــر آمادگــی مــا 
ــرشوی  ــرای پی ــات ب ــرتین امکان ــد از آن بیش ــت، بای ــده اس ــاز ش و كمونیســتهای آن ب
ر و کار مــزدی را فراهــم كــرد. وظیفــه ما اســت  بــه ســمت جامعــه ای فــارغ از اســتث
ایــن دوره تاریخــی را بــرای رهایــی و برابــری و بــه نفــع انقــالب كارگــری رقــم بزنیــم. 
ــوم كمیتــه مركــزی همــه شــ رفقــا را بــه مبــارزه ای مشــرتك در ایــن جهــت و در  پلن

ــد.  یــك صــف واحــد فــرا میخوان

خط رسمی کمیته مرکزی حزب حکمتیست 
۱۱ سپتامرب ۲۰۲۲ 

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در جامعه ايران 
براى هر قدم پيشروى خود و خنثى كردن نقشه هاى شوم حاكميت 
دست به ايجاد مجامع عمومى، به شوراهاى كارگرى و مردمى در 
محل كار و زيست مى زند و به اين مكانيسم هاى اجتماعى قدرت 
متكى مى شود.  آزادى، برابرى، رفاه، برخوردارى از بهترين و 

پيشرفته ترين نعمات مادى و در يك كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن 
اين نظام و تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است. 



ت  ۴۲۵
ح

٤
پیام به زنان

ــا ایــن وجــود، و تــا وقتــی جمهــوری اســالمی رسکار اســت، هنــوز حربــه قــرون وســطایی زن   ب
ســتیزی، بــرای نظــام شــان،  «نــان و آب دار» اســت!  

ــالمی،  ــوری اس ــنت تاریخــی جمه ــون س ــاز همچ ــا، ب ــن روزه ــاهدیم ای ــه ش ــت ک ــن روس از ای
ــض جنســیتی، حجــم عظیمــی از حمــالت  ــن ضــد انســانی رشیعــت اســالمی و تبعی ــا قوانی ب
ــاالری و  ــاد زدن مردس ــی زن و ب ــا  آزادی و آزادگ ــت ب ــه ضدی ــی را ب ــف مذهب ــات کثی و تبلیغ
نامــوس پرســتی اختصــاص داده اســت. بلندگوهــا و بنگاههــای تبلیلغاتــی مســاجد و حوزه ها 
انه روز عربــده مــی کشــند و ملپــن هــای حــزب اللهــی  و رادیــو و تلویزیــون هــای دولتــی شــب
ــان و دخــرتان  ــی زن ــت در زندگ ــت و آزار و دخال ــرای اذی ــرات ب ــاد و منک ــان را در گشــت ارش ش
ــطایی  ــرون وس ــن ق ــر قوانی ــالوه ب ــد ع ــالش میکنن ــد.  ت ــی کنن ــیج م ــک و بس ــوان تحری ج
ــیده و  ــنتهای پوس ــت س ــا تقوی ــای کار، ب ــل ه ــدارس و ادارات و مح ــیتی در م ــک جنس تفکی
ــد  ــد و عمــال توانســته ان ــان تحریــک کنن ــه زن عهــد عتیــق اســالمی، بخشــی از جامعــه را علی
بــر خشــونت خانگــی، قتــل هــای ناموســی و جرائــم دیگــر ضــد انســانی علیــه زن دامــن بزند.   
ــاکت  ــم س ــتمر رژی ــوب مس ــی و رسک لیغات ــم تب ــل تهاج ــان، از روز اول در مقاب ــ زن ــا ش ام
ــه نشــینی» رهــا  ــزوای خانگــی و «رســالت خان ننشســته و تســلیم نشــدید. شــ خــود را از ان
كردیــد. دخــرتان جــوان مراکــز تحصیلــی عالــی را فتــح و بــا چنــگ و دنــدان از آزادی و اســتقالل 
ــا   ــه ب ــل جســورانه و آگاهان ــه تقاب ــان ب ــ زن ــد. ش ــرده ان ــاع ک ــی و اقتصــادی خــود دف ع اجت
ــوری اســالمی  برخاســتید. در جنبــش  ــی ضــد زن  جمه ــوژی مذهب ــن رشیعــت و ایدئول قوانی
عــی، نقــش مرتقی و  ن، پرســتاران، بازنشســتگان و دیگــر اعرتاضــات اجت هــای کارگــران، معلــ
پیــرشوی را ایفــا کــرده ایــد. خــط قرمزهــای اســالمی ضــد زن زیــر گام هــای اســتوار شــ محــو 
ــا  ــی و شــغلی، رابطــه آزاد بــدون ازدواج، ت ، از اســتقالل مال ــود شــدند. دســتاوردهای شــ اب و ن
تبدیــل حجــاب بــه پــاره لچکــی روی رس و بــر چوبــه دار، رسپیچــی از تفکیــک جنســیتی و...، 

ــرزه در آورده اســت.  ــه ل ــک اســالمی را ب ــی و ایدئولوژی ــن هویت رک
شــ جمهــوری اســالمی را بــه زانــو در آورده ایــد و خشــم امــروز حاکمیــت از جنبــش حــق زن 
ــا  ــا تشــکیل شــبکه ه ــوق زن، ب ــاالن حق ــ اســت!  فع ــدرت ش ــات و از ق ــن واقعی ناشــی از ای
ــتگی  ــا همبس ــدگان، ب ــی و اعدام ش ــان سیاس ــای زندانی ــت از خانواده ه ی ــرای ح ــل ب و محاف
ــه هــای اتحــاد،  و همراهــی بــا مــادران خــاوران، مــادران آبــان و ... اولیــن عنــارص و نطف
ــن  ــد.   فعالی ــکل داده ان ــرد را ش ــری زن و م ــش براب ــان در جنب ــازمانیابی زن ــتگی و س همبس
ــان  ــه زن ــد ک ن ــی کن ــوش  ــب و سوسیالیســت، فرام ــری طل ــان براب ــژه زن ــان و بوی ــوق زن حق
ــازمانیافته و  ــت س ــرض و حرک ــک تع ــه ی ــدان، ب ــود در می ــوده ای موج ــش ت ــر جنب ــالوه ب ع
رسارسی نیــاز دارنــد. تعــرض رسارسی و ســازمان یافتــه ای کــه بتوانــد بــرای همیشــه ریشــه زن 

ــکاند!    ــران را بخش ــتیزی در ای س
ــه را،  ورای  ــهروندان جامع ــام ش ــد  ــه بتوان ــی ک ــه و رسارسی، تعرض ــازمان یافت ــن تعــرض س ای
ــول  ــل حص ــآورد، قاب ــود بی ــت رس خ ــی، پش ــی و مذهب ــی و مل ــی و قوم ــای جنس ــی ه جدای
ــا مبــارزه دیگــر بخــش  ، ب ــا مبــارزه دیگــر شــ افتنــی اســت. اگــر بتــوان آن را ب اســت، دســت ی
ــت  ــت و عدال ــرای معیش ــر ب ــه کارگ ــارزه طبق ــا مب ــران، ب ــی ای ــه هشــتاد میلیون اعظــم جامع

ــان درآورد.   ــه جری ــک بســرت ب ــر ی ــادی، ب اقتص
 ایــن واقعیــت کــه امــروز در ایــران، آزادی و عدالــت اقتصــادی، رفــع تبعیــض و حرمت انســانی، 
ــا تعــرض بــه همه  ــا پیــرشوی جنبــش سوسیالیســتی، جــز ب معیشــت و منزلــت انســانی، جــز ب
عــی نظــام کاپیتالیســتی کــه  از فقــر و زن ســتیزی  ارکان سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجت
ــل  ــه نس ــت، تجرب ــن نیس ــربد، ممک ــود می ــهروندان، س ــی ش ــکاری میلیون ی ــی و ب ــی تامین و ب
ــل راســت  ــن محاف ــی متفکری ــروز حت ــه  ام ــی ک ــران اســت.  واقعیت ــردم در ای ــس از نســل م پ
ــه آن  ــف،  ب ــه هــای مختل ــه بهان ــف و ب ل ــه اشــکال مخت ــرشوی آن، ب ــا پی ــه ب ل ــرای مقاب هــم، ب

اذعــان میکننــد.  
ــر و  ــزار موث ــی از اب ــان، یک ــوق زن ــردن حق ــی ک ــری از خطــر سوسیالیســم، قربان ــرای جلوگی  ب
ــه مذهــب و ســنت و  ــاج دهــی ب ــه اســت. ب ــت خــور رسمای رگر و مف ــه اســتث ــی طبق تاریخ
فرهنــگ عقــب مانــده و ارتجاعــی، راه طبقــه ای اســت کــه نظــام اقتصــادی - سیاســی اش، جــز 
ــدان  ــا می یــن مــردم، جــز ب ــر تبعیــض و جدایــی جنســی ب ر و بردگــی مــزدی، جــز ب بــر اســتث
ــرشوی  ــم پی ــه پرچ ــت. ب ــا نیس ــه بق ــادر ب ــاالری، ق ــی و مردس ــی و مل ــاع مذهب ــه ارتج دادن ب
ــه  ــت! ب ــان اس ــوق زن ــه حق ــه اش ب ــن حمل ــه اولی ــه چگون ــد ک ی ــگاه کن ــکا ن ــت در آمری راس
ــه  ــه همیش ــد ک ــگاه کنی ــتیزی اش ن ــاق و زن س ــال اختن ــل س ــران  و چه ــوری اســالمی ای جمه
ــه  ــه زنــان حمل بــرای تســهیل بهــره کشــی، بــرای تعــرض بــه آزادی و رفــاه، بیــش از هــر کســی ب
کــرده اســت!  از ایــن روســت کــه مــا کمونیســت ها، مــا سوسیالیســت هــا، خــود را پیگیرترین 
ــا  ــم. جنبــش م ــان میدانی ــع حقــوق زن ــان مداف ــن جری لیســت تری ــن و ماکزی ــکال تری و رادی
ــفاف و  ــم ش ــروز پرچ ــت رس دارد و ام ــی پش ــخ غن اری ــتیزی، ت ــردن زن س ــن ک ــه ک ــرای ریش ب
ــده ای کــه در آن نشــانی از زن ســتیزی وجــود نداشــته باشــد، را در دســت دارد.  روشــنی از آین
ــام  ــان، و  ــض از زن ــع تبعی ــه رف ــوط ب ــات مرب ــرت، مطالب ــای به ــک دنی ــه ی ــا، برنام ــه م برنام
مطالبــات دیگــر، پرچــم تغییــری اســت کــه راه اســتفاده از تفــاوت هــای جنســی و جنســیتی، 
ــه  ــتگی زن ب ــی، وابس ــب ماندگ ــنت و عق ــب و س ــت مذه ــتیزی و دخال ــی و زن س ــره کش به
ــا  ــه ب ــه تنهــا ســد میکنــد کــه فعاالن مــرد و جدایــی بیــن شــهروندان بــر اســاس جنســیت را، ن
ــه مرکــزی حــزب حکمتیســت (خــط رســمی)، شــ را  ــد.  مــا، کمیت ــارزه میکن ــد آن مب ی بازتول
ــری  راب ــض و ناب ــل تبعی ــع کام ــرای رف ــی زن و ب ــرای رهای ــرشوی، ب ــرای پی ــه ب ــم ک فرامیخوانی
ــه  ــد. ب ــان قــرار دهی ــ پیرشویت ــات مــا، و برنامــه مــا را چــراغ راهن جنســی، پرچــم مــا، مطالب

ــده را بســازیم!   ــای بهــرت» آین ی ــک دن ــا گام گذاشــ در راه «ی ــا ب ــد ت ــا بپیوندی ــا و حــزب م م

زنده با برابری زن و مرد  زنده 
باد سوسیالیسم  

۱۱ سپتامرب ۲۰۲۲

موج اعدام ها را با اتحاد قدرتمند خود در 
هم بشكنيم!

ــت  ــام رسع ــن نظ ــای ای ــای وانفس ــن روزه ــالمی در ای ــوری اس ــدام جمه ــین اع ماش
ــدام  ــر اع ــتکم ۲۵۱ نف ــالدی دس ــاری می ــال ج ــاه اول س ــش م ــت. در ش ــه اس گرفت
ــه دار آویختــه شــدند. در  شــده اند. تنهــا در اردیبهشــت ماه امســال ۵۵ نفــر ب
روزهــای اخیــر ۱۲ نفــر را در زندان هــای مرکــزی کــرج، مینــاب و تایبــاد اعــدام 
ــدام  ــم اع ــر حک ــرج زی ــزی ک ــدان مرک ــا در زن ــر تنه ــزار نف ــدود دو ه ــد و ح کرده ان
هســتند. جمهــوری اســالمی بــا متهــم کــردن زندانیــان بــه اتهامــات امنیتــی، 
ــی»  ــا را «قانون ــدام آنه ــا اع ــت ت ــرده اس ــعی ک ــدر س ــواد مخ ــارت م ــی و تج جاسوس
نشــان دهــد و مدیــران زندان هــا در ایــران بــرای اعــدام «بــی  رس و صــدای» متهمیــن، 
ــد. ــا کنن ــر را امض ــتان های دیگ ــه شهرس ــود ب ــال خ تق ــه ان ــد نام ــا را وادار می کنن آن ه
ــران باعــث شــده اســت کــه از هفتــه گذشــته  ــه ای در ای شــتاب گرفــ اعدام هــای فل
ــته  ــرای «دس ــه اج ــرتاض ب ــدف اع ــا ه ــدام ب ــه اع ــان ب ــای محکوم ــون خانواده ه تاکن
ــدان مرکــزی کــرج و قزلحصــار تجمــع یکپارچــه خــود  جمعــی احــکام اعــدام» در زن
ــد و  ــاز کنن ــد» آغ ــدام نکنی ــدام» و «اع ــه اع ــه ب ــای «ن انی ها و پالکارده ــخ ــا س را ب
ــود؟  ــه ب ــت چ ــخ حاکمی ــا پاس ــند. ام ــان باش ــدام زندانی ــکام اع ــف اح ــتار توق خواس
ــه،  ی ــوه قضای ــل ق ــود در مقاب ــی خ ــع اعرتاض ــن روز از تجم ــا در هفتمی خانواده ه
ــی  ــت توســط نیروهــای انتظام ــتم و بازداش ــا رضب و ش روز یکشــنبه ۲۰ شــهریور ب
ــران  ــردم ای ــروز م ــه ام ــت ک ــت اینس ــدند. واقعی ــه ش ــت مواج و امنیتــی حاکمی
ــد  ــه می دانن ــت. هم ــی اس ــد دولت ــل عم ــاد قت ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــد ک می دانن
کــه قاضــی و قوانیــن در ایــران تحــت حاکمیــت جمهــوری اســالمی مشــمول جنایــت 
ایــه  ــه اعــدام و پرونده ســازی بی پ علیــه برشیت انــد. همــه می داننــد کــه حرب
ــران در  ــردن شــهروندان اســت. مــوج اعدام هــا در ای ــرای مرعــوب ک ــت تنهــا ب حاکمی
رشایطــی رسعــت گرفتــه اســت کــه دوران نوینــی از مقاومــت و مبــارزه مــردم علیــه 

ــت.  ــده اس ــوری اســالمی رشوع ش جمه
ــوش  ــه گ ــت و آزادی ب ــی، عدال ــدای حق خواه ــه ص ــرزن آن جامع ــوی و ب ــر ک از ه
ــان  ــر حاکمیت ش ــان عم ای ــوس پ ــا کاب ــام ب ــن نظ ــت ای ــز و درش ــد و رسان ری می رس
ــی  ــالت زندگ ــگاه ها و مح ــا دانش ــری ت ــز کارگ ــه و مرک ــر کارخان ــده اند. ه ــرو ش روب
ــانیت و  ــاع از انس ــنگر دف ــه س ــتان و ... ب ــتان و خوزس ــا کردس ــران ت ــردم، از ته م
زندگــی در برابــر توحــش ایــن حاکمیــت و قوانیــن آن تبدیــل شــده اســت. از جنبــش 
ــو  «نــه بــه اعــدام» تــا جنبــش رهایــی زن و تــا قــد علم کــردن طبقــه کارگــر و آلرتناتی
ــرده  ــر ک ــالمی تنگ ت ــوری اس ــه جمه ــه روز ب ــه، عرصــه را روز ب ــورایی جامع اداره ش
ــاب و  ــد ارع ــت به قص ــدام حاکمی ــه اع ــوده ای، حرب ــان ت ــن توف ــل ای ــت. در مقاب اس
ــاب گذشــته  ــرس و ارع ــدارد. دوران ت ــی ن ــه شــهروندان کارای ــل عقب نشــینی ب تحمی
اســت. شــتاب گرفــ اعدام هــا، رسکوب هــا و پرونده ســازی ها علیــه شــهروندان 
ــالت کار و  ــکل در مح ــده و متش ــگ آم ــه تن ــردم ب ــی م ع ــرشوی اجت ــع از پی مان

ــود. ی ش ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــی، علی زندگ
بــه «نــه بــه اعــدام» کــه توســط خانواده هــای محکومــان بــه اعــدام  خواســت و مطال
ــای یــک جنبــش  ــد جوانه ه ــزاز درآمــده اســت، نوی در تجمعــات اخیــر بــه اهت
ــن جنبشــی اســت کــه  ــون وحشــیانه اعــدام اســت. ای ــو قان ــرای لغ ــوده ای ب ــم ت عظی
ــی  ــت. جنبش ــات اس ــق حی ــی ح ــان یعن ــق انس ــن ح ــر رس ابتدایی تری ــطه ب بالواس
کــه بالواســطه بــه برنامــه و اهــداف طبقــه کارگــر و همــه شــهروندان ایــران مربــوط 
اســت. از نقطه نظــر طبقــه کارگــر و هــر شــهروند آزادی خــواه در ایــران، کســانی کــه 
ــل ســال  یــش از چه ــه جــرم ب ــد ب ــه بای ــد دادگاهــی و محاکمــه شــوند، کســانی ک بای
ــدازی هالوکاســت های اســالمی،  ــی و راه ان ــت ســازمان یافته و کشــتارهای جمع جنای
ــی  ــر، بازجوی ــون نف ــش از هشــتاد میلی ــر بی ــی ب ــت و بی آیندگ ــر و فالک ــل فق تحمی
ــا  ــز «دادگاه»ه ــت می ــروز پش ــند، ام ــو باش ــی جواب گ ــای مردم ــوند و در دادگاه ه ش
و بعنــوان مقامــات نشســته اند! ایــن امثــال قاضــی صلواتی هــا و رئيســی ها و 
خامنه ای هــا و فرماندهــان ســپاه و بســیج و «ناجــا» و وزرای شکم ســیر، دزد و 
ــه مــردم دســتگیر و محاکمــه  فاســد و اختالس گرنــد کــه بایــد بــه جــرم جنایــت علی

ــد. ــرا می رس ــان ف ــا زود، موعدش ــر ی ــه دی ــی ک ت ــوند. محاک ش
ــور  ــه گ ــود ب ــا خ ــالمی ب ــوری اس ــرده جمه ــازه بوک ــری را، جن ــرداد ۶۰ دیگ آرزوی خ
ــران اســت کــه  ــن کیفرخواســت طبقــه کارگــر و مــردم آزادی خــواه ای ــرد. ای خواهــد ب
ــه  ــی زبان ــالت زندگ ــا مح ــز کار ت ــی، از مراک ع ــوالت اجت ــازدم تح ــر دم و ب در ه
ــه  ــه هم ــت ب ــرض حاکمی ــل تع ــد در مقاب ــم بای ــن حک ــام ای ــا روز انج ــد. ت می کش
ــود  ــدرت اعرتاضــی خ ــاد رسارسی و ق ــا اتح ــان، ایســتاد. ب ــای آن ــان و خانواده ه ی زندان
ــا  ــروز ب ــن ام ــرد و همی ــت ک ــروز تقوی ــن ام ــدام» را همی ــه اع ــه ب ــش «ن ــد جنب بای
ــدام را  ــش اع ــون توح ــت، قان ــالت کار و زیس ــن در مح ــود از پایی ــر زور خ ــنبه پ س

ــرد. ن ک ــی ــود پش ــرده خ ــالمی را از ک ــوری اس ــار زد و جمه افس
خط رسمی حزب حکمتیست 
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 مردم مريوان در دفاع از انسانيت و 
برابرى !

مظفر محمدی

ــردان  ــان و م ــر از زن ــزاران نف ــهریور، ه ــنبه ۱۷ ش ــج ش ــروز پن ام
ــاالری و  ــی مردس ــه قربان ــی ک ــرتام زن ــه اح ــوان ب ــواه مری ازادیخ
ــد.  ــا کردن رپ ــا شــکوه ب ــه زن شــد، مراســمی ب تبعیــض و تجــاوز ب
ــا  ــد کــه همــراه ب یــت رشکــت کننــدگان در مراســم، زنــان بودن اک
انی پیکــر زن قربانــی را در  یــی و شــعار و ســخ تجمــع و راه پی
یر رســولی صاحــب همــرس و فرزند  مراســم همراهــی کردنــد. شــل
ــد ســالح گــرم  ــا تهدی ــام گــوران قربانــی کــه ب ــه ن ــردی ب توســط ف
ن دو  قصــد تجــاوز بــه او را داشــته، فــرار کــرده و از پنجره ســاخت

ــرد. ــدازد و مــی می ــن مــی ان طبقــه خــودش را پایی

انــی روی دوش زنــان بــود.  شــعارهای در دفــاع از حرمــت و انســانیت و برابری  جنــازه ی زن قرب
ــی از  ــد. یک ــرار کردن ــر آن را تک ــزاران نف ــد، ه ــی ش ــاد زده م ــان فری ــط زن ــه توس ــرد ک زن و م
زنــان مبــارز خطــاب بــه مالهــای حــارض در میــان  مــردم گفــت:  «شــ مالهــا چــرا الل شــدید 
ــد و در همــه  ــن مــی دانی اینــده خــدا روی زمی ــد. شــ خــود را  ــی کنی و شــعارها را تکــرار 
ــا  ــال ب ــتید». م ــه زن الل هس ــاوز ب ــض و تج ــرض و تبعی ــرا در تع ــد، چ ــی کنی ــت م ــز دخال چی
ــان  ــد: « زن ــد: «مــا کارمــان مناســک آیینــی اســت.»  زن مــی گوی لکنــت و رشمندگــی مــی گوی
ــت و  ــازه ی دخال ــردم اج ــان م ــا در می ــتند.» ماله ــ هس ــی ش ــک آیین ن مناس ــ ــی ه ان قرب

ــی نداشــتند. شــعار و تبلیغــت آیین
ــد:  ــرار کردن ــر آن را تک ــزاران نف ــان و ه ــان بی ــن شــعارها توســط زن ــزرگ امــروز ای در مراســم ب
«مردســاالری و رسمایــه، علــت ایــن بــال و فاجعه انســانی اســت!».  «شمشــیر و گلولــه و خنجر 
ــتم و  ــل و س ــه قت ــش علی ــر و زحمتک ــان کارگ ــا زن ــوند!». «م ــه ش ــرون انداخت ــهر بی ــن ش از ای
ــم، مــی جنگیــم!». « از کردســتان تــا تهــران، ســتم علیــه زنــان!».  «نــان، کار،   تبعیــض مــی جنگی

آزادی، لغــو حجــاب اجبــاری!» . «مــا زنــان کارگریــم، علیــه ســتم و رنــج و آزاریــم!»...
ــ  ــرد. م ــت ک ــوردی قرائ ــان ک ــه زب ــه ای ب ــده بیانی ــت کنن ــان رشک ــی از زن ــن مراســم یک در ای

ــت: ــن اس ــه چنی انی ــی از بی ــده بخش ــه ش ترجم

زنان و مردان برابری طلب

ــب را  ــری طل ــب همــه ی انســان هــای براب ــد و قل ــا را لرزان ــراژدی دیگــری، جامعــه م ــروز ت دی
ــداد و فاجعــه انســانی بــاز هــم یــک زن قربانــی شــد. دلیــل قربانــی  بــه درد آورد. در ایــن روی
ام  شــدن زنــان قانــون و ســنت و ارتجــاع مردســاالری اســت. درجامعــه ای کــه زن ناموس کســی ن
ــد، هــر روزه  ــرده مــی شــود و شــهروند درجــه دوم اســت و مــرد خــود را صاحــب زن مــی دان ب
ــان هســتیم. زن کشــته مــی شــود یــا تحــت فشــار  شــاهد تبعیــض و تحقیــر و تعــرض علیــه زن
ایــد محاکمــه و  ضدیــت بــا زن، دســت بــه خودکشــی مــی زنــد. شــکی نیســت ایــن متجــاوز ب
ــی توانــد فاجعــه ی انســانی تعــرض و تجــاوز  مجــازات شــود. امــا مجــازات فــردی بــه تنهایــی 
ــتم جنســی و  ــض و س ــه تبعی ــم ب ــا مــی خواهی ــه دهــد. م ــوق و انســانیت زن را خا ــه حق ب
رابــر و ازاد هســتیم کــه  ــه داده شــود. مــا خواهــان جامعــه ای ب یــن پشــت آن خا قوانیــن و آی
ــه ای مســتلزم   ــن جامع ن چنی ــن شــود. بیگــ ــن و تضمی ــرد بطــور قطــع تامی برابــری زن و م
ه  هشــیاری و دخالــت زنــان و مــردان کارگــر و زحمتکــش و طبقــات پاییــن جامعــه  اســت. خا
ــی و  ــای طبقات ــازمان ه ــه س ــان ب ــوق زن ــه حق ــاوز ب ــض و تج ــی و تبعی ــتم طبقات ــه س دادن ب

عــی تــوده ای نیــاز دارد. اجت

زنده باد برابری زن و مرد
نفرت از ستم و تبعیض جنسی و ضدزن

ــا  ــدردی ب ــلیت و هم ــا تس ــراه ب ــی و هم ان ــز و قرب ــولی عزی ــلیر رس ــر ش ــه پیک ــرتام ب ــا اح ب
ــوان، بــه یــاد مــی آوریــم کــه اولیــن بــار نیســت  ــواده او و مــردم مری همــرس و فرزنــدان و خان
ــوان در دفــاع از انســانیت و برابــری  زنــان و مــردان کارگــر و زحمتکــش و مــردم آزادیخــواه مری
ــا  ــوان ت ــی از مری ــری طلب ــن هشــیاری و آگاهــی و انساندوســتی و براب ــد. ای ــی خیزن ــا م ــه پ ب
ن و بازنشســتگان و مــردم اســیر فالکــت و بیحقوقــی، بــاز و  ــ تهــران، از طبقــه کارگــر و معل
ــر اســت.  ــا شایســته زندگــی آزاد و مرفــه و براب ــه م ــد کــه جامع ــات مــی کن ــاز هــم  هــم اثب ب
ــز  ــی و حقــوق و دســتمزدهای ناچی ــا ســفره هــای خال ــون انســان ب ــاد رســای  ده هــا میلی فری
ــه  ــالمی ب ــوری اس ــام جمه ــه ن ــی ب ــم ارتجاع ــای نظ ــق، بنیاده ــی مطل ــکاری و بیحقوق ــا بی ت
ــا اســتبداد و ارتجــاع و اســالم در  لــرزه در آورده اســت. جــدال جامعــه مــا جــدال آزاديخواهــى ب
همــه اشــکال آن اســت. در مقابــل ارتجاع اســالمى، صــف کمونيســم و آزاديخواهى و مســاوات 
ــى  ــرى، صــف سکوالريســم پيگــ و ضــد مذهــب، صــف مدرنيســم و صــف رهاي ــى کارگ طلب
ــم  ــت عظي ي ــى اک ــای واقع ــان و ارزوه ــت و آرم ــت. خواس ــتاده اس ــراى زن ایس ــون و چ  چ
ــران را بســازد! ــده ســياىس اي ــه آين ود ک ــده و مــ ــرون آم ــاق بی ــر حجــاب اختن ــران از زي مــردم اي

ازادی برابری حکومت کارگری

۱۷ شهریور ۱۴۰۱

مرگ شلير! 
قربانى تجاوز جنسى،

تراژدى كه جامعه اى را به ميدان آورد

ــالب و  ــتقیم منج ــول مس ــاوز، محص ــرص متج ــور و عن ــی جان ــرض جنس ــال تع بدنب
گنــداب زن ســتیزی نظــام موجــود، کــه موجــب ســقوط  شــلیر رســولی از طبقــه دوم 
ــش در  ــج روز پی ــان او پن ــر نیمــه ج ن مســکونی اش و درهــم شکســ پیک ــاخت س
ــوان در صــف هــای صدهــا و هــزاران نفــرە، هــر روز و هــر  ــوان شــد، شــهر مری مری
ــبانه  ــلر، ش ــات ش ــد نج ــه امی ــد و ب ــرس بردن ــراب ب ــره و اضط ــه در خشــم، دله لحظ
ــگ و  ــود را تن ــت خ ی ــه ح ــارض حلق ــات ح ع ــا و اجت ــدار و در خیابان ه ــروز بی ام
ــد و اضطــراب و خشــم  تنــگ تــر کردند.امــروز مــرگ قطعــی شــلیر،  مریــوان را لرزان
ــه  ــرتاض ب ــدان اع ــوان می ــردم مری ــهریور م ــا ۱۷ ش ــهریور ت ــج روز ۱۲ ش ــول پین در ط
ــتم،  ــام، سیس ــمت نظ ــه س ــان، انگشــت نشــانه را ب ــه زن ــات علی ــتیزی و جنای زن س
قوانیــن، مذهــب و ســنتی نشــانه گرفتنــد کــه عامــل تولیــد متجــاوز جنســی، عامــل 

ــران اســت. ــان در رسارسای ــی زن ــا امن ــد مردســاالری و ن تولی

عــات اعرتاضــی کــه «از  انی هــای پرشــور زنــان آگاه و معــرتض، شــعارهای اجت ســخ
ــا تهــران زنــان ســتم بــر زنــان جــاری»، ــوان ت مری

ــن  ــتیزی و قوانی ــف زن س ــب مختل ــورد جوان ــرتض در م ــردم مع ــای م ــاگری ه افش
ــلر  ــواده ش ــل محصــول تجــاوز جنســی،  خان ــن قت ــراز انزجــار از ای ضــدزن، ضمــن اب
ــد و حــق او  ــلیر ان ــه ش ــه هم ــد ک ــاد زدن ــد و فری ــود گرفتن ــی خ یت ــه ح را در حلق

ــت! ــد گرف را خواهن

ــم از  یر و خش ــل ــی ش ــق خواه ــه ح ــازمانده ک ــکال و س ــارز، رادی ــان مب ــی از زن صف
ــه  ــد ک ــتمی کردن ــون و سیس ــام و قان ــه نظ ــرتاض ب ــاروت اع ــدن او را ب ــی ش قربان

ــت. ــتقیم اس ــول مس ــلر، محص ــل ش ــون قات ــی چ ــور و جانوران ــرورش جان پ

ــا  ــ مســببین ن ــا نشــانه گرف ــل، ب ــن قات ــ خالقی ــا نشــانه گرف ــه ب عدالتخواهــی ک
ــالمی و  ــن اس ــگ و قوانی ــیده فرهن ــن پوس ــین و متفکری ــه و مهندس ــی جامع امن
ــن و  ــل  قوانی ــدن کام ــرای برچی ــی ب ــه جنبش ــلر را ب ــک ش ــرگ تراژی ــاالرانه، م مردس

ــد. ــره میزن ــود، گ ــتیز موج ــز و زن س ــض آمی ــتم تبعی سیس

ــارزه  ــن مب ــلرخود را در ای ــواده ش ــه خان ــلیت ب ــن تس ــزب ضم ــتان ح ــرت کردس دف
ــد ــوان میدان ــران و در مری ــتان ای ــردم در کردس رشیــک م

زنده باد جنبش حق خواهی زنان در مریوان
زنده باد جامعه انسانی امن برابر و آزاد برای زن و مرد

۸ سپتامرب ۲۰۲۲

ما مى خواهيم به تبعيض و ستم جنسى و قوانين و آيين 
پشت آن خاتمه داده شود. ما خواهان جامعه اى برابر و ازاد 
هستيم كه برابرى زن و مرد بطور قطع تامين و تضمين 

مان چنين جامعه اى مستلزم  هشيارى و دخالت  شود. بيگ
ر و زحمتكش و طبقات پايين جامعه  است.  زنان و مردان كارگ

خاتمه دادن به ستم طبقاتى و تبعيض و تجاوز به حقوق 
زنان به سازمان هاى طبقاتى و اجتماعى توده اى نياز دارد.

رهايى زن رهايى جامعه است!



ت  ۴۲۵
ح

٦

بريتانيا و مرگ اليزابت دوم
ثریا شهابی

ــای  ــی کلیس ــس عال ــتان و رئی ــه انگلس ــت دوم ملک ــرگ الیزاب م

تامرب، کــه بیــش از همــه شــاهان ایــن کشــور و  انگلســتان در ۸ ســپ

بــه مــدت ۷۰ ســال ســلطنت کــرد، بــه موجــی از تبلیغات وســیع و 

گســرتده جهانــی و کشــوری، در رســانه هــای اصلی و بخصــوص در 

ــا، دامــن زد. خــود بریتانی

ــرد!  ــف ک ــه را متوق ــاعت جامع ــان س ــان پارمل اگه ــرگ او ن ــا م ب

ــم و یــک هفتگــی حکومتــی کــه از پیــش تــدارک  ترشیفــات عظی

ــی،  ــازهای سیاس ــوخت و س ــن س ــی تری ــود، اصل ــده ب ــده ش دی

ت و معلــق کــردن ها و  یــا را بــه زور تنظیــ ان عــی و شــغلی مــردم در رسارس بریت فرهنگــی، اجت

ــا ایــن وجــود و علیرغــم فضــای بشــدت  تعطیلــی هــای اجبــاری، تحــت الشــعاع خــود قــرار داد. ب

اشــباع شــده تبلیغاتــی حــول مراســم یــک هفته عــزا عمومــی، ســوالهایی در مــورد ملکــه و نهاد 

ــرار داد. ــی آن ق ــکار عموم ــا و اف ــه بریتانی ــل جامع ــن کشــور را، در مقاب پادشــاهی در ای

برخــالف قــرون وســطی، در هــزاره دوم میــالدی امــا، در بریتانیــای دوران پســا قــرون وســطایی و 

ــده باد شــاه» و  پســا انقــالب صنعتــی و پســا انقــالب دیجیتــال قــرن حارض، شــعار «ملکه مــرد، زن

ــی کنــد. ی واقعــی ســاختار سیاســی در ایــن کشــور را منعکــس  «خــدا شــاه را حفــظ کــن»، ســی

ــا اتــکا بــه تبلیغــات  یــا، ب ــه قــدرت رســیده و هیئــت حاکمــه بریتان علیرغــم تــالش دولــت تــازه ب

نکــه نهــاد  میدیــای رســمی، «عــزای عمومــی» و مراســمهای متعــدد «احــرتام بــه ملکــه»، ســوال ای

پادشــاهی در بریتانیــا و شــخص الیزابــت دوم، ایــن طوالنــی تریــن شــاه/ملکه تاریــخ ایــن کشــور 

یــا داشــت  عــی، فرهنگــی و اقتصــادی بریتان چــه جایگاهــی در تاریــخ، در ســاختار سیاســی، اجت

و دارد، از صدهــا درز و روزنــه، در مقابــل جامعــه قــرار گرفــت.

ــا در داعیــه امثــال «بــی بــی ســی»، کــه چــون احــکام الهــی غیرقابــل نیــاز بــه اثبــات اعــالم مــی  آی

ابــت در جهــان درحــال تغییــر» بــود، نشــانی از واقعیــت  ــد کــه «ملکــه الیزابــت دوم نقطــه ث کن

وجــود دارد؟ آیــا «ثبــات» نســبی بلندمدتــی کــه در تاریــخ مبــارزات طبقاتــی و تحــوالت سیاســی 

ــتم و  ــه سیس ــی ک ات ــود دارد، ثب ــت دوم، وج ــلطنت الیزاب ــوص در دوره س ــور، بخص ــن کش در ای

ــد و  ــوه می دهن ــرا مثبــت جل ــا تبلیغــات گســرتده آن ســاختار فرهنگــی - ایدئولوژیکــی حاکــم ب

ــا مــرگ ملکه  امــا و یــا بخشــا محصــول کارکــرد نهــاد پادشــاهی و شــخص ملکــه میدانــد، ب آن را 

دســتخوش تزلــزل خواهــد شــد!

ــدی،  ــاه بع ــا ش ــود؟ آی ــوب ب ــور مطل ــن کش ــردم در ای ــت م ی ــرای اک ــات» ب ب ــا آن «ث ــا اساس آی

ــد  ــرگ می توان ــن م ــا ای ــه، آی ــرت اینک ــد! و مهم ــر کن ــگاه را پ ــت و جای ن موقعی ــ ــد ه می توان

ــدگاری  ــی مان ــود و دو قطب ــاختار ش ــن س ــرات در ای ی ــب تغی ــه موج ــود آورد ک ــی را بوج رشایط

ــا لغــو و تبدیــل آن بــه جمهــوری در ایــن کشــور را شــدت ببخشــد و بریتانیــا را وارد  پادشــاهی ی

ــس از  ــا، پ ــه بریتانی ــری جامع ــای فک ــش ه ــه چال ــد، از جمل ــی و دوره ای کن ــران سیاس ــک بح ی

ــا افــق و  مــرگ الیزابــت دوم اســت. چالشــی کــه جریانــات مختلــف سیاســی هریــک متناســب ب

ــد. ــرح می کنن ــات ط ــوان واقعی ــا را بعن ــود از آنه ــن خ ــیر و تبیی ــود، تفس ــای خ آرمان ه

ــه  ــا فاصل ــوان ب ــا می ت ــت دوم را تنه ــوص شــخص الیزاب ــاهی و بخص ــاد پادش ــی نه ــگاه واقع جای

بلیغاتــی حــول ایــن مســئله، چــه تبلیغــات «مثبــت» دســتگاههای تبلیغاتــی  گرفــ از فضــای ت

ری و پادشــاهی و چــه تبلیغــات   ــخ اســتع ــدان افتخــارات تاری ــداران او و مری پررسوصــدای طرف

ــد در تاریــخ  ای ــه برخــی از جمهوریخواهــان ایــن کشــور و ناسیونالیســم مســتعمرات، ب منتقدان

ــن کشــور، جســتجو کــرد. ــارزه طبقاتــی در ای مــادی، تاریــخ مب

ــا انقــالب کبیر فرانســه  واقعیــت ایــن اســت کــه انقالبــات دمکراتیــک بورژوایــی ضــد ســلطنتی ب

ــه  ــاج و تخــت را بــا حاکمیــت هــای قــرون وســطایی دســتگاه مذهــب و کلیســا، ب ســلطنت و ت

ــرون  ــک ق ولوژی ــن روبناهــای سیاســی و اید ــاد ای ــت را از انقی ــرده و رعی ــردم ب ــید و م ــر کش زی

ــن  ــرد. از ای ــه ک ــازار رسمای ــه ب ــروی کار روان ــروش نی ــرای ف ــهروند ب ــوان ش ــطایی «آزاد» و بعن وس

ــای سیاســی و  ــا روبن ــاب و رعیتــی ب ــه ارب زمــان، یعنــی از قــرن هیجــده، حکــم مــرگ نظــام کهن

ــا روبناهای  ــا انقــالب در فرانســه صــادر شــد و نظام نوین کاپیتالیســتی ب امــا ب ایدئولوژیــک آن، 

دمکراســی پارملانــی جــای آن را گرفــت. اعــالم شــد کــه جامعــه نوین بورژوایــی، ســاختارهای قرون 

وســطایی یعنــی حاکمیــت پادشــاهان و مذهــب، و خرافــه هــای قرون وســطایی کهنه و منســوخ 

و تاریــخ پــردرد و مصیبــت گذشــته را پشــت رسگذاشــته اســت.

اینــدگان خدا  ــا انقالبــات دمکراتیــک بورژوایــی بــا دســتگاه حاکمیــت مذهــب و  ــا ب ظاهــرا اروپ

بــر تــاج و تخــت، خداحافظــی کــرد. خداحافظــی کــه برسعــت طبقــه جدیــد حاکــم، رسمایــه دار، 

ــد نظــام جدیــد متولــد شــده بــود،  از نظــر  را در مقابــل گورکنــان خــود، طبقــه کارگــری کــه بــا تول

امــا خلــع ســالح کــرد. ایدئولوژیــک و سیاســی، 

ــام انقالبــات دمکراتیــک بورژوایــی کــه برسعــت سوسیالیســم طبقــه کارگر،  خداحافظــی نیمــه 

ــاد بردگــی و رعیتــی گذشــته قرون وســطی آزاد شــده  و شــهروندی را متولــد کــرد کــه از طــوق انقی

بــود، امــا ســهم خــود از همــه زندگــی، همــه آزادی و برابــری را میخواســت. شــهروندی کــه دیگــر 

ــی داد. بــه طــوق انقیــاد جدیــد و بردگــی مــزدی تــن 

ــاده اش،  ــش حــارض و آم ــوژی و جنب ــا ایدئول الیســتی، ب ــن کاپیت ــام نوی ــن نظ ــروج گورک ــر ع خط

ــس و  ــون مارک ــی چ ــربان نوین ــن و ره ــن و مبلغی ــد متفکری ــادی تول ــه م ــا زمین ــم، ب سوسیالیس

ــد. ــس، ورق را برگردان انگل

نــای دمکراتیــک، بــی ســالح در مقابــل گورکنــی کــه بــرای  ــا روب طبقــه حاکــم نویــن، بــورژوازی، ب

رهایــی خــود از انقیــاد اقتصــادی ناچــار اســت جامعــه را از ســلطه رسمایــه برهانــد، طبقــه ای که 

ــی  ــه رهای ــل و از جمل ــی کام ــرای رهای ــرشوی ب ــک را ســکوی پی ــد دســتاوردهای دمکراتی می توان

ــا ســالح هــای  قــا، خــود را ب ــرای ب ــم و ب ــن حاک ــرو شــد. طبقــه نوی ــد، روب ــاد اقتصــادی کن از انقی

پوســیده و زنــگ زده قــرون وســطایی، تجهیــز کــرد. ایــن ســالح هــا امــا بایــد مطابــق نیــاز زمانــه، 

ــر  ــن کارگ ــه نوی ــه طبق ــان ایســت ب الیســم، فرم ــل سوسی ــل داده شــود. رفرمیســم در مقاب صیق

ــود. ــدان آمــده ب شــهری بــود کــه بــه می

رگران و  بــورژوازی دســت در انبــان و کیســه بــه ارث رســیده از گذشــتگان خــود، اســتع

ــاز داشــت. آنهــا را  ــام خرافــه هــای قــرون وســطی نی رگران، بــه مذهــب، تــاج و تخــت و  اســتث

ــت. ــکار گرف ــل داد و ب ــه، صیق ــودآوری رسمای ــات س ــور مقتضی ــه فراخ ب

ــه  ــام بــورژوازی بــا نظــم و نســق گذشــته ارتجاعــی دیــروز و قــرون وســطایی، ب خداحافظــی نا

ا ناچار شــد خود را  آشــتی در شــکل جدید تبدیل شــد. مســیحیت و کلیســا و پادشــاهی، در اروپ

بــرای نقــش جدیــد صیقــل دهــد! «رفــرم» کنــد. در ایــن ســیر در جبهــه روســیه از انقــالب کارگری 

اکتــرب قــرن بیســت، شکســت نیمــه کاره ای خــورد. شکســتی کــه بــا عــروج و افــول استالینیســم، 

ــا بــدون جمهــوری، منجر شــد. ــا ی ــا بــدون ســلطنت، ب ــا ی بــه پیــروزی نظــام کاپیتالیســتی، ب

ــات  ــم و ترشیف ــام مراس ــا  ــس) ب ــای انگلی ــس آن، (کلیس ــا و کلیســای ارتدک ی ــاهی بریتان پادش

ــی اســت  ــه و یکــی از روبناهای ــت، از جمل ــرده اس ــراث ب ــه می ــته ب ــه از گذش ــرون وســطایی ک ق

ــا رفــرم صیقــل خــورد و بــدون جمهــوری، بــه خدمــت نظــام  ــا انقالبــات بورژوایــی کــه ب کــه نــه ب

ــرب،  ــری کمــون و اکت ــات کارگ ــس از شکســت انقالب ــه در آن و پ ــی ک ــد. روبنای الیســتی درآم کاپیت

ــرد. ــه خدمــت ک ــاز رسمای ــات مــورد نی ــه نظــم و ثب ــر ب ــر شــده و محکــم ت ــده ت ــر و آبدی مجهزت

ــل شــده  ــادی تحمی ــس، عقــب نشــینی هــای زی ــا و نقــش کلیســای انگلی ــر پادشــاهی بریتانی ب

ــا  ــن ب ــی پایی ــد زورآزمای ــاختار، برآین ــن س ــبی» ای ــات نس ــا و «ثب ــینی ه ــب نش ــن عق ــت. ای اس

ــگ رسد و  ــان دوران جن ــرن گذشــته و بخصــوص طــی جه ــار ق ــن قــدرت، طــی چه ــوازن ای ــاال، ت ب

ــت. ــاجنگ رسد اس پس

ــاپ و رسکردگــی  ــه انقــالب جنســی و موزیــک پ ــز، ن ــه دیکن ــن، ن ــه داروی ــه انقــالب صنعتــی، ن ن

ی، پزشــکی و صنعتــی وعلمــی، آنطور کــه میدیای راســت می گوید  ــا در عرصــه هــای هــ بریتانی

ــه  ــد و ن ــن کووی ــف واکس ــه کش ــت و ن ــت دوم اس ــلطنت الیزاب ــودن س ــی ب ــزات طوالن از معج

ــه معــادن و نــه ثــروت و طبیعــت ایــن کشــور هــ ملکــه و سیســتم! چــاپ کــردن  ری و ن معــ

عکــس او بــا ایــن پدیــده هــا و صدهــا پدیــده مرتقــی و پیــرشو دیگــر، قــادر نیســت ایــن واقعیــت 

ــی و  ــره، حاصــل و نتیجــه یــک جــدال و جنبــش زمین را بپوشــاند کــه دســتاوردهای پیــرشو جزی

ــه و  ــا ملک ــس ب ــورژوازی انگلی ــرای عقــب زدن ب ــی ب ــا و جامعــه جهان مــادی در جامعــه بریتانی

ــوده اســت. هیتلــر محصول ایــن روبنا و دمکراســی  شــاه و پارملــان و نخســت وزیــران متعــدد آن ب

ــی، بــی شــاه و مــارگارت تاچــر ضدکارگــر ســلطنت طلــب و تونــی بلــر «جمهوریخــواه»، که  پارملان

ــا پادشــاهی بــود.  بــاران کــرد، محصــول همیــن دمکراســی ب عــراق را 

بریتانیا پس از ملکه

ــودن ســاختار هیــچ  امــروز و پــس از چهــار قــرن، جمهــوری یــا ســلطنت، جایــی در دمکراتیــک ب

حکومتــی نــدارد. ایــن دو ، در مــدرن تریــن جوامــع، تنهــا بســته بندی دمکراســی پارملانی و شــکل 

ــاری شــهروندان در ایــن دمکراســی هــا را نشــان می دهــد. جــدال جمهــوری و  یل بــی اختی و شــ

پادشــاهی، جــدال دو گذشــته مــرده اســت. گورکنــان جدیــد، محصــول انقالبــات چهــارم و پنجــم 

ــار خداحافظی بــا جمهوری  صنعتــی و تولیــدی، آلرتناتیوهــای خــود را دارنــد. گورکنانــی کــه این ب

ــی  ــه وداع ــرای همیشــه ب ــدی، را ب ــک محصــول در دو بســته بن ــا ی ــوان وداع ب و ســلطنت را بعن

ــا نظــم و نســق کاپیتالیســتی تبدیــل مــی کنند. همیشــگی ب

ری کــه از خزانــه منافع بــورژوازی خــودی و  ــا امــروز نــه از کیســه نظــام اســتع تانی پادشــاهی بری

جهانــی، ارتــزاق مــی کنــد و خدمتگذار آن اســت.

ــا، منافــع خــود را مــی شناســند. ملکــه انگلیــس  بــورژوازی جهانــی، و بــورژوازی حاکــم در بریتانی

ــوان یکــی از  ــان اســت. همــه ملکــه را بعن ــادا و  آمل ــا کان ــکا ت ــدرت همگــی شــان، از امری ــاد ق

ســمبل هــای قــدرت شــان، مــی ســتایند.

ار، کاپیتالیســم بــا پادشــاه، یــا مقــام معظــم، ولــی فقیــه یــا رئیــس جمهــور، نــه چــون  ایــن ســاخت

ــل انعطــاف. حداکــ انعطــاف آن یــک قــرن پیــش  ــل اصــالح اســت و نــه قاب ســه قــرن پیــش قاب

الیســم بریتانیــا در مقابــل  ــاد اســتحکام کاپیت بــه خــاک ســپرده شــده اســت. الیزابــت دوم کــه 

مــوج انقالبــات کارگــری و مردمــی و جنبــش کارگــری و سوسیالیســم ایــن طبقــه اســت، تنهــا یک 

ــاد بــه جایــگاه  ــاد اســت. طبقــه آینــده دار، طبقــه کارگــر، بــردگان مــزدی بــرای فرســتادن ایــن 

رگر و مفت  ــه دو قطبــی هــای درون خانوادگــی طبقه اســتث تاریخــی اش یعنــی قــرن هیجــده، ب

خــوری کــه تنهــا و تنهــا از قبــال کار طبقــه محــروم و بــرده مــزد، چــاق مــی شــود، بــه جمهــوری 

ــا پادشــاه، ریــس جمهــور یــا ملکــه، نیــازی ندارنــد. ایــن دو راهــی ایــن  ــی فقیــه ی ــا ســلطنت، ول ی

ــا شــاه جدیــد، نــه در گــرو تقابــل طرفــداران پادشــاهی «اصــالح  ــا ب طبقــه نیســت. آینــده بریتانی

اییــن، جنبــش کارگــری اســت که  امــا در گــرو پیــرشوی پ شــده» تــر یــا طرفــداران جمهــوری، کــه 

پیــش از مــرگ ملکــه در میــدان بــود و بــی تردیــد در میــدان خواهــد مانــد.

ــیه در  ــگ روس ــا جن ــه ب ــت و ن ــدر رف ــدان ب ــا از می ــگ کرون ــا جن ــه ب ــه ن ــی ک ــش و تحرک جنب

ــن. تحــوالت سیاســی در جامعــه بریتانیــا روی پــای خــود و خواســت هــای روشــن رفاهــی و  اوکرای

آزادیخواهانــه خــود، پیــش مــی رود. مســیری کــه در دل آن هــر وقــت توانســت روبنــای سیاســی 

آزادیخواهانــه خــود، شــوراهای مردمــی و قــدرت مردمــی و حاکمیــت بــردگان مــزدی آزاد شــده را 

بــه جــای روبنــای کهنــه، ســلطنت یــا جمهــوری، خواهــد نشــاند.
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