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فقر آموزش ،آموزش
فقر
اول مهر در ايران

اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(
اول مهــر هــر ســال آغــاز دیگــری از رویارویــی علــم بــا جهــل ،ــدن بــا
خرافــه و مدرنیســم بــا ارتجــاع اســﻼمی در ایـران اســت .تفکیــک و آپارتایــد
جنســی در مــدارس ،تبدیــل کــردن مــدارس و دانشــگاهها بــه پــادگان و محــل
فعالیتهــای جاسوســی و دخالتهــای مذهبــی و ﴎكوبگرانــه علیــه جوانــان و
فرهنگیــان ،...عرصــه هــای یــك کشــمکش دا ــی بیــن دانشــگاه هــا ،مدارس
و جوانــان و فرهنگیــان بــا دولــت اســﻼمی بورژوایــی اســت .. .صفحــه۲

موج اعدامها را با اتحاد قدرتمند
خود در هم بشكنيم!

اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(

به كمونيستها در ايران

پيام پلنوم  ٥٣كميته مركزى حزب كمونيست
كارگرى -حكمتيست)خط رسمى(
رفقا!
هم ــه ب ــه ای ــن حقیق ــت واقفی ــم ک ــه جامع ــه ای ـران دوران ﴎنوش ــت س ــازی را س ــپری میكن ــد.
جــدال طبق ــه كارگــر و اقشــار مح ــروم جامعــه ب ــا جمهــوری اس ــﻼمی ،بــه عنــوان حكومتــی
بورژوای ــی ،ب ـرای رف ــاه عموم ــی ،امنی ــت و آزادی و داش ـ ی ــك زندگ ــی انس ــانی ،ج ــدال علی ــه
همــه بیحقوقــی هــا ابعــاد بــی ســابقه ای گرفتــه اســت .ســاﻻنه در ایــران شــاهد هــزاران
اعتص ــاب كارگ ــری ،تجم ــع معل ــم و بازنشس ــته ،پرس ــتار ،اع ﱰاض ــات زن ــان ،اع ـﱰاض م ــردم مح ــروم
در حاش ــیه ش ــهرها ،اع ﱰاض ــات جوان ــان در دانش ــگاهها و ...هس ــتیم .بع ــﻼوه در ای ــن س ــالها فق ــر
و ب ــی حقوق ــی و ب ــی مس ــئولیتی حاكمی ــت و نف ــرت عموم ــی از جمه ــوری اس ــﻼمی شورش ــهای
بزرگ ــی را باع ــث ش ــده اس ــت ك ــه دی ـ ه  ۹۶و آب ــان  ۹۸تنه ــا دو ون ــه برجس ــته آن اس ــت...
صفحه۳

به زنان در ايران

پيام پلنوم  ٥٣كميته مركزى حزب كمونيست
كارگرى -حكمتيست)خط رسمى(
زنان آزادیخواه !
ام ــروز ب ــار دیگ ــر جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران ب ـرای س ــاکت ک ــردن جامع ــه ای ک ــه علی ــه اش بپاخاس ــته
اس ــت ،علی ــه ش ـ زن ــان شمش ــیرها را از رو بس ــته و افس ــار گس ــیخته ب ــه می ــدان آم ــده اس ــت .ب ــه خی ــال
خ ــود ،ب ــه کم ــک اس ــﻼم از »حلق ــه ضعی ــف« جامع ــه ،یعن ــی زن ــان ب ــه م ــردم مع ــﱰض و خش ــمگین
حمل ــه میکن ــد!
غاف ــل از اینک ــه نیم ــی از جمعی ــت جامع ــه ،یعن ــی زن ــان ،ن ــه حلق ــه ضعی ــف و قربانی ــان س ــاکت و
خام ــوش ،ک ــه بخ ــش عاص ــی ،شورش ــی ،نافرم ــان ،ﴎک ــش ،جس ــور و انقﻼب ــی جامع ــه اس ــت .بخص ــوص در
ﴍای ــط ح ــاﴐ ک ــه ت ــوازن ق ــوا ب ــه ق ــدرت پايی ــن و ق ــدرت کارگ ــری  -چ ــپ و کمونیس ــتی تغیی ــر ک ــرده
اس ــت ،ای ــن نیم ــه بی ــش از گذش ــته تعرض ــی و انقﻼب ــی اس ــت ... .صفح ــه۴

بريتانيا و مرگ اليزابت دوم

ثريا شهابى
مردم مريوان در دفاع از انسانيت و برابرى!

مظفر محمدى
مرگ شلير! قربانى تجاوز جنسى

اطﻼعيه دفتر كردستان حزب حكمتيست )خط رسمى(

ح

ت ۴۲۵

اول مهر در ایران
فقــر آمــوزش ،یــک خصیصــه تعلیــم و تربیــت در مــدارس ایـران 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 ﴍعیــات و مزخرفــات دینــی،...
بــر آمــوزش علــم و آگاهــی و ــدن و مدرنیتــه ســایه افکنــده اســت .آخریــن تــﻼش
دســتگاه ضــد علمــی و ضــد انســانی آمــوزش و پــرورش ،روانــه کــردن گــردان هــای
جهــل و خرافــات طلبــه از حــوزه هــای علمیــه بــه مــدارس اســت .ایــن در حالی اســت
کــه معل ـ ن و ره ـﱪان و فعالیــن آنــان مــورد آزار و تعقیــب ق ـرار گرفتــه و تعــدادی
هنــوز در زنــدان اســیر انــد .آمــوزش فقــر ،بــه معنــای قناعــت و ریاضــت ،عـزا ،مــرگ
و شــهادت و ســینه زنــی و تحقیــر رفــاه و عدالــت و برابــری هــم وجــه دیگــر تعلیــم
و تربیــت در نظــام جمهــوری اســﻼمی اســت .تقدیــس فقــر ،ابـزار مســخ کــودکان و
نوجوانــان در مــدارس اســت تــا اختــﻼف طبقاتــی ،رابطــه فقــر و ثــروت ،عدالــت و
برابــری را نبیننــد و نشناســند و از تســاوی نیازهــای بــﴩ ﴏفنظــر از ســن ،جنســیت،
ملیــت ،مذهــب از نعـ ت و رفــاه و خوشــبختی ،محــروم اننــد .فقــر مضاعــف خــوره
ای اســت کــه در تاروپــود آمــوزش و پــرورش تنیــده و نســل هــای پشــت ﴎهــم دانــش
آمــوز و دانشــجو را از درون خــورده اســت .ایــن ﴍایــط 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
محــروم انــد .آمارهــای رســمی از دو میلیــون و آمــار غیررســمی از هفــت میلیــون
کــودک کار خــﱪ مــی دهنــد .تنهــا در تهـران بیــش از پنــج هـزار کــودک زیــر  ۱۶ســال
ب ـرای ام ـرار معــاش در مخــازن زبالــه کار مــی کننــد .بعــﻼوه اک ـ فــارغ التحصیــﻼن
دبیرســتان و دانشــگاه هــا هــم بــه لشــکر بیــکاران مــی پیوندنــد .تعــداد دانــش
آمــوزان و دانشــجویانی کــه در مرزهــا کولــﱪی مــی کننــد کــم نیســتند!
امــا در دل تاریکــی فقــر آمــوزش و آمــوزش فقــر در ایـران ،روزنــه هــای امیــد هیــچ
وقــت بســته نشــده انــد .از طرفــی ،مبــارزه و تــﻼش معلـ ن و فرهنگیــان ،هــم بـرای
حقــوق مکفــی و رفاهــی کــه بــه دغدغــه معیشــت و نــان شــان خا ــه دهــد و هــم
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 کاﻻیــی شــدن
آمــوزش و پــرورش ،علیــه جدایــی جنســی و حجــاب کــودکان ،...بــه پاخاســته انــد.
دانشــگاه هــا ،تجــارب دانشــجویان آزادیخــواه و برابــری طلــب را بــا شــعار »دانشــگاه
پــادگان نیســت« را پشــت ﴎ دارنــد.
از طــرف دیگــر ،جدایــی دیــن از آمــوزش و پــرورش و لغــو تفکیــک جنســی در مــدارس
خواســت طبقــه کارگــر آگاه ایـران اســت .جــدال روزمــره طبقــه کارگــر با ﴎمایــه داران
و دولــت نــه تنهــا بـرای نجــات کــودکان و دانــش آمــوزان از فقــر و آمــوزش جهــل و
خرافــات ،بلکــه ب ـرای خا ــه دادن بــه ﴍایــط فﻼکتبــاری اســت کــه کل جامعــه مــا
را فـرا گرفتــه اســت.
پیــام مــا کمونیســت هــا و طبقــه کارگــر آگاه بــه جامعــه و بــه کــودکان و دانــش
آمــوزان ایــن اســت کــه بــه شـ یــک زندگــی شــاد و مرفــه و خوشــبخت بدهکاریــم.
مــا بــر ویرانــه هــای نظــام ﴎمایــه و جهــل و ﴎکــوب و جنایــت ،جامعــه ای مــی
ســازیم کــه علــم بــر خرافــات غلبــه کــرده و آمــوزش و پــرورش از جهالــت و پلیــدی
هــای نظــام دینــی و کاﻻیــی 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 ب ـرای ﴎمایــه داران پایــان مــی یابــد.
کســی بــرای دیگــری کار ــی کنــد .تولیــد ب ـرای نیــاز جامعــه اســت نــه انباشــت
کــردن ســود ﴎمایــه داران .کمونیســت هــا ،سوسیالیســت هــا و طبقــه کارگــر اگاه
ایــران و زنــان و مــردان اســیر تبعیــض و ســتم و نابرابــری ،زنــگ نظــام شــورایی،
اراده جمعــی و رهایــی بــردگان از زنجیــر نظــام ﴎمایــه داری را بــه صــدا در آورده
انــد .مــا بــر ویرانــه هــای نظــام بردگــی مــزدی ،ضــد علــم و ضــد کــودک و ضــد زن
و حاکمیــت ارتجاعــی گندیــده و فاســد جمهــوری اســﻼمی ،کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای
مــردم را برپــا مــی کنیــم .دانشــگاهها و نســل جــوان تحصیــل كــرده و آزادیخــواه
نیــروی جــدی در ایــن مســیر در كنــار طبقــه كارگــر در ایــران اســت .جامعــه بــه
ایــن نســل و بــه مبــارزات آزادیخواهانــه آن چشــم امیــد دوختــه اســت .ســال جدیــد
تحصیلــی ﴍوع دور دیگــری از تــﻼش و مبــارزه ایــن نســل در مراكــز تحصیلــی و
آموزشــی بــه عنــوان بخشــی جــدی از مبــارزه آزادیخواهانــه و برابــری طلبانــه طبقــه
كارگــر و مــردم آزادیخــواه در ای ـران اســت.
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۵شهریور  ۱۵ ۱۴۰۱سپتامﱪ ۲۰۲۲

اطﻼعيه پايانى پلنوم  ٥٣كميته مركزى
حزب حكمتيست )خط رسمى(
پلن ــوم ۵۳کمیت ــه مرک ــزی ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ب ــا ﴍک ــت اك ی ــت اعض ــا
کمیت ــه مرک ــزی در روزه ــای  ١٠و  ١١س ــپتامﱪ  ۲۰۲۲برگ ــزار ش ــد.
دستورات پلنوم عبارت بودند از:
 -۱گزارش
 -۲اوضاع بیناﳌللی و موقعیت ای ران
 -۳تغییر موقعیت حزب و وظایف ما در این دوره
 -۴ق رار و قطعنامههای پیشنهادی
 -۵انتخابات
پلن ــوم ب ــا ﴎود انﱰناس ــیونال و ی ــک دقیق ــه س ــکوت ب ــه ی ــاد جانباخت ــگان راه آزادی و
سوسیالیس ــم ﴍوع ب ــه کار ک ــرد.
گــزارش كاركــرد حــزب توســط دبیــر كمیتــه رهــﱪی بــه پلنــوم ارائــه شــد .خالــد
حاجمحمــدی در ایــن مبحــث بــه عرصههــای مختلــف فعالیــت حــزب و
تشــكیﻼتهای آن پرداخــت .در گــزارش كاركــرد حــزب در زمینههــای مختلــف،
منجمل ــه ب ــه دخال ــت ح ــزب در جداله ــای سیاســی ای ــن دوره ،در جنب ــش كارگ ــری
و اعتصاب ــات و اع ﱰاض ــات مختل ــف ،ب ــه تﻼشه ــای تش ــكیﻼتهای ح ــزب در مب ــارزه
ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی ،ب ــه حض ــور و ح ی ــت از اعتصاب ــات كارگ ــری در غ ــرب و ت ــﻼش
و نق ــش م ــا ،ب ــه فعالی ــت بیناﳌلل ــی ای ــن دوره ح ــزب و همچنی ــن ب ــه مش ــكﻼت و
موان ــع حض ــور و دخال ــت موثرت ــر و قویت ــر ح ــزب پرداخت ــه ش ــد .اعض ــا كمیت ــه مركزی
ضم ــن تائی ــد گ ــزارش ره ــﱪی ح ــزب ب ــه زوای ــای مختل ــف كار ح ــزب و تش ــكیﻼتهای
آن پرداختنــد.
بحــث اوضــاع بیناﳌللــی و موقعیــت ایــران توســط امــان كفــا معرفــی شــد .در
ای ــن بح ــث ام ــان كف ــا و اعض ــا پلن ــوم ب ــه تح ــوﻻت ای ــن دوره در س ــطح بیناﳌلل ــی،
ب ــه صفبندیه ــای جهانــی و منطق ــهای ،ب ــه جن ــگ در اوك رای ــن و تاثی ـرات آن ،ب ــه
بح ـران عمی ــق اقتص ــادی در س ــطح جه ــان و بیجواب ــی ب ــورژوازی جهان ــی ،ب ــه اوض ــاع
خاورمیان ــه و تح ــوﻻت ای ــن منطق ــه در دل ای ــن اوض ــاع و تاثی ـرات آن ب ــر زندگ ــی و
ﴍای ــط مب ــارزه طبق ــه كارگ ــر و م ــردم مح ــروم چ ــه در بع ــد جهان ــی و چ ــه در س ــطح
خاورمیان ــه پرداختن ــد .در ای ــن مبح ــث همچنی ــن و بط ــور وی ــژه موقعی ــت ای ـران در
دل ای ــن اوض ــاع بیثب ــات ،موان ــع ج ــدی ب ــورژوازی حاک ــم در برونرف ــت از بنبس ــت
اقتص ــادی و سیاس ــی موج ــود در ای ـران ،ب ــه تاثی ـرات ای ــن اوض ــاع ب ــر زندگ ــی میلیونه ــا
انس ــان در ای ـران و ب ــه وی ــژه ب ــر رابط ــه طبق ــه كارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه ب ــا جمه ــوری
اس ــﻼمی ب ــه تفصی ــل پرداخت ــه ش ــد.
دس ــتور بع ــدی پلن ــوم تغیی ــر موقعی ــت ح ــزب و وظای ــف م ــا در ای ــن دوره ب ــود ك ــه
توس ــط دبی ــر كمیت ــه ره ــﱪی معرف ــی ش ــد .در ای ــن مبح ــث ب ــه فاكتوره ــای اصل ــی
اوض ــاع ای ـران و موقعی ــت طبق ــه كارگ ــر و نق ــش گ رای ــش كمونیس ــتی ای ــن طبق ــه و
جای ــگاه و موقعی ــت جنبشه ــای اصل ــی سیاس ــی و جنب ــش كمونیس ــتی و خ ــود ح ــزب
حكمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( پرداخت ــه ش ــد .رك ــز اصل ــی در ای ــن بح ــث ب ــه موقعی ــت
كنون ــی ح ــزب و نی ــاز ف ــوری و عاج ــل ب ــه تغیی ــر ای ــن موقعی ــت و تبدی ــل ح ــزب ب ــه
جریان ــی قدر ندت ـر ،قاب ــل ات ــكا ،قاب ــل اعت ـ د و قاب ــل انتخ ــاب و ت ــودهای ب ــود .اعض ــا
پلن ــوم ب ــا دق ــت و احس ــاس مس ــئولیت باﻻی ــی در ای ــن مبح ــث دخال ــت ک ــرده و ب ــه
راهه ــای رس ــیدن و تبدی ــل ش ــدن ب ــه چنی ــن حزب ــی ،ب ــه امکان ــات و كمبوده ــای حزب و
ﴐورت جهتگی ــری و فعالیته ــا و نقش ــههایی ب ـرای تامی ــن ای ــن مه ــم پرداختن ــد.
كمیت ــه مرك ــزی ب ــا س ــطح بس ــیار باﻻی ــی از انس ــجام سیاس ــی و آمادگ ــی ب ـرای ورود ب ــه
ای ــن می ــدان تصمی ت ــی در ای ــن زمین ــه را در مقاب ــل خ ــود و ح ــزب گذاش ــت.
پلن ــوم ب ــا توج ــه ب ــه ﴍای ــط وی ــژه ای ــن دوره و ج ــدال دا ــی زن ــان و جنب ــش ح ــق
زن ب ــا ارتج ــاع حاک ــم ،ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش و رس ــالت کمونیس ــتها در ای ــن ﴍای ــط
حســاس و تعییــن کننــده ،بــه كمونیســتها و زنــان در ایــران پیامهایــی داد کــه
منتــﴩ میشــوند.
در دس ــتور انتخاب ــات ابت ــدا رفی ــق آذر مدرس ــی بعن ــوان دبی ــر کمیت ــه مرک ــزی در پس ــت
خ ــود ابق ــاء ش ــد .س ــپس رفق ــا ام ــان کف ــا ،آس ــو فتوح ــی ،س ــهند حس ــینی ،خال ــد ح ــاج
محم ــدی ،ف ــواد عبدالله ــی ،محم ــد فتاح ــی و مظف ــر محم ــدی بعن ــوان کمیت ــه ره ــﱪی
انتخ ــاب ش ــدند .كمیت ــه ره ــﱪی در اولی ــن نشس ــت خ ــود خال ــد ح ــاج محم ــدی را ب ــه
عن ــوان دبی ــر كمیت ــه ره ــﱪی در پس ــت خ ــود ابق ــا ك ــرد.
پلن ــوم بع ــد از دو روز بح ــث گ ــرم و ب ــا دخالتگ ــری س ــطح ب ــاﻻی رفق ــای ح ــاﴐ در
نشس ــت ب ــه كار خ ــود پای ــان داد.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
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به کمونیست ها در ای ران
اكن ــون طبق ــه كارگ ــر در راس ج ــدال ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی و كل بــورژوازی ای ـران
ق ـرار دارد و ه ــر روز در گوش ــه ای از مح ــل كار ت ــا مح ــﻼت كارگرنش ــین در مقاب ــل
كلی ــت نظ ــام كاپیتالیس ــتی و ب ـرای پای ــان دادن ب ــه بردگ ــی ،ب ـرای مطالب ــات رفاه ــی
و سیاس ــی خ ــود ،ق ــد عل ــم ك ــرده اس ــت .ام ــروز طبق ــه كارگ ــر در مهمﱰی ــن صنای ــع و
م راك ــز مه ــم صنعت ــی و اقتص ــادی ،علی ــه فﻼكت ــی ك ــه ب ــه جامع ــه تحمی ــل ك ــرده ان ــد
و علی ــه موقعی ــت ب ــرده وار زندگ ــی خ ــود و ﴎك ــوب ،تهدی ــد و ارع ــاب ،ب ــه می ــدان
آم ــده اس ــت .طبق ــه كارگ ــر در ای ــن ج ــدال و ب ـرای ب ــه می ــدان آوردن نی ــروی خ ــود
ب ــه ط ــور متح ــد ت ــﻼش ك ــرده ب ــه ق ــدرت جمع ــی خ ــود در مجام ــع عموم ــی متك ــی
شــود و پرچــم جنبــش شــورایی خــود را در دل ایــن اع ﱰاضــات بلنــد كــرده و هــر
روز بخ ــش بیش ــﱰی از نی ــروی وس ــیع خ ــود را ب ــه ای ــن ج ــدال وارد میكن ــد .اكن ــون
ات ــكا ب ــه مجام ــع عموم ــی و دخال ــت كارگ ـران در ﴎنوش ــت اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات
كارگ ــری و بع ــﻼوه پرچ ــم اداره ش ــورایی جامع ــه ترن ــدی در جنب ــش كارگ ــری و اقش ــار
مح ــروم جامع ــه اس ــت.
در مقاب ــل ای ــن اوض ــاع جمه ــوری اس ــﻼمی ج ــز ﴎك ــوب و ق ــول و ق راره ــای فری ــب
كاران ــه و ت ــﻼش ب ـرای تزری ــق س ــموم تفرق ــه افكنان ــه ب ــا ات ــكا ب ــه مذه ــب و ملی ــت
و ســنن و فرهنــگ عقــب مانــده جوابــی نداشــته اســت ،چیــزی كــه ایــن طبقــه
در بس ــیاری از مب ــارزات خ ــود آن ـرا پ ــس زده اس ــت .حاكمی ــت ،ن ــه در كوت ــاه م ــدت
و نــه در دراز م ــدت ،افقــی روشــن بــرای بیــرون رف ـ از بح ـران اقتصــادی مزمــن
خ ــود و بهب ــود زندگ ــی ن ــدارد .جامع ــه نی ــز عموم ــا و طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم
خصوص ــا ،ب ــه ح ــق ،ه ــر ن ــوع بهب ــود و تامی ــن ابتدای ــی تری ــن مطالب ــات خ ــود را در
گ ــرو رف ـ جمه ــوری اس ــﻼمی میدانن ــد .ای ــن حقای ــق ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی را
روی می ــز جامع ــه و هم ــه جنبش ــها و نیروه ــای سیاس ــی ق ـرار داده اس ــت.
امــروز فضــای جامعــه و سیاســت در ایــران حــول طبقــه كارگــر و جنبــش
آزادیخواهان ــه ای ــن طبق ــه و جمه ــوری اس ــﻼمی و كل راه ح ــل ه ــای بورژوای ــی چ ــه
از جان ــب خ ــود حاكمی ــت و چ ــه نیروه ــای راس ــت اپوزیس ــیون بی ــش از ه ــر زمان ــی
قطب ــی ش ــده اس ــت .ای ــن حقیق ــت و ت ــرس از دس ــت ب ــاﻻ پی ــدا ك ــردن طبق ــه كارگ ــر و
كمونیس ــتها در ج ــدال ب ـرای ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و آین ــده ق ــدرت سیاس ــی
در ای ـران ،تعمی ــق فاصل ــه جنبش ــهای سیاس ــی و اح ــزاب و جریان ــات مدع ــی ق ــدرت،
دوس ــتی و دش ــمنی ه ــای طبقات ــی را عریان ــﱰ ك ــرده اســت .جــدال چ ــپ و راســت
در جامع ــه حادت ــر از ه ــر زمان ــی در جری ــان اس ــت .ام ــروز کمونیس ــتها فق ــط زی ــر
ﴐب دس ــتگاه ﴎک ــوب حاکمی ــت نیس ــتند ،نیروه ــای اپوزیس ــیون بورژوای ــی پ ــا ب ــه
پــای وزارت اطﻼعــات علیــه فعالیــن چــپ و کمونیســت ،علیــه فعالیــن کارگــری
سوسیالیس ــت و چ ــپ سمپاشــی و پرونــده س ــازی میکننــد.
م ــا كمونیس ــتها و طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم جامع ــه در ای ــن ج ــدال ع ــﻼوه ب ــر
ت ــﻼش ه ــر روزه ب ـرای ﴎنگون ــی انقﻼب ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،ج ــدال ب ــا اف ــق ه ــای
ض ــد كارگ ــری ،بورژوای ــی و راس ــت و نیروه ــای سیاســی آن ،ب ـرای گرف ـ ق ــدرت از
ب ــاﻻ ﴎ م ــردم ای ـران و ب ــا دخال ــت ارتج ــاع بی ــن اﳌلل ــی و تحمی ــل ان ــواع س ــناریوهای
ارتجاع ــی را در دس ــتور خ ــود داری ــم .ب ــی تردی ــد در ای ــن مب ــارزه دس ــت ب ــاﻻ پی ــدا
ك ــردن ه ــر جنب ــش سیاس ــی در ج ــدال ام ــروز ب ـرای رف ــاه و آزادیه ــای سیاس ــی و ب ـرای
ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی موقعی ــت و ت ــوازن ق ــوا در ف ــردای ﴎنگون ــی و در ن ــوع
حاكمی ــت آت ــی نق ــش تعیی ــن كنن ــده ای دارد.
رفقا !
در ایــن ﴍایــط پیــروزی طبقــه كارگــر و محرومــان جامعــه ،در گــرو دخالــت
هوش ــیارانه و هدفمن ــد ای ــن طبق ــه ب ــا پرچ ــم سیاس ــی روش ــن ،ب ــا ص ــف مس ــتقل
ای ــن طبق ــه و سیاس ــت و آلﱰناتی ــو حكومت ــی خ ــود و ب ــه می ــدان آوردن نی ــروی وس ــیع
ای ــن طبق ــه و هم ــه اقش ــار مح ــروم و آزادیخ ــواه ،زی ــر پرچ ــم رهای ــی بخ ــش خ ــود
اس ــت .چنی ــن پدی ــده ای تنه ــا و تنه ــا زمان ــی می ــﴪ اس ــت ،ك ــه كمونیس ــتهای ای ــن
طبق ــه ب ــه عن ــوان بخ ــش هوش ــیار و دور اندی ــش و آگاه جنب ــش طبقات ــی م ــا ،ب ــه
عن ــوان چش ــم و گ ــوش طبق ــه كارگ ــر ،نق ــش ره ــﱪی خ ــود را ایف ــا كن ــد و جامع ــه را
ب ــه ره ــﱪی ای ــن طبق ــه از دوره حس ــاس كنون ــی ب ــا کمﱰی ــن هزین ــه عب ــور ده ــد .ای ــن
وظیف ــه ب ــر دوش م ــا كمونیس ــها اس ــت! نق ــش م ــا در ای ــن دوره و ت ــﻼش آگاهان ــه م ــا
ب ـرای دخال ــت در هم ــه می ــدان ه ــای مب ــارزه ،ام ــری حیات ــی اس ــت.
امــروز فض ــای جامعــه بــه یم ــن مب ــارزات آزادیخواهان ــه ای كــه در جریــان اســت
و ب ــه یم ــن نق ــش اساس ــی طبق ــه كارگ ــر ،ب ــا خواس ــت و مطالب ــات خ ــود ،ب ــا پرچ ــم
جنب ــش مجام ــع عموم ــی و اداره ش ــورایی جامع ــه ،كام ــﻼ چ ــپ و آزادیخواهانه اس ــت.
ای ــن مه ــم هم ــه نیروه ــای بورژوای ــی از حاكمی ــت ت ــا اپوزیس ــیون راس ــت را ب ــه ه راس
انداخت ــه اس ــت .جامع ــه بش ــدت و ح ــول ی ــك آزادیخواه ــی و ح ــق طلب ــی كارگ ــری
ب ــا ارتج ــاع بورژوای ــی چ ــه در حكوم ــت و چ ــه اپوزیس ــیون قطب ــی ش ــده اس ــت .ای ــن
اوض ــاع بس ــﱰ بس ــیار مهم ــی ب ـرای دخال ــت كمونیس ــتهای طبق ــه كارگ ــر اس ــت.

رفقا!
ح ــزب حكمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ب ــه عن ــوان بخ ــش متح ــزب جنب ــش كمونیس ــتی
طبق ــه كارگ ــر ،از تریب ــون پلن ــوم  ۵۳خ ــود ،هم ــه ش ـ را ب ــه دخال ــت ج ــدی ،مس ــئوﻻنه
و متحــد در اوضــاع كنونــی و بــه درك اهمیــت آن ف رامیخوانــد .حــزب مــا بــرای
مســلح كــردن كمونیســتها و طبقــه كارگــر در جــدال بــرای ﴎنگونــی و تامیــن
آلﱰناتی ــو حكومت ــی ب ــه ج ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ،كنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی
را ب ــه جامع ــه معرف ــی ك ــرده اس ــت .م ــا اولی ــن قوانی ــن پیش ــنهادی ب ــه ای ــن كنگ ــره ب ــه
عن ــوان اص ــول پای ــه ای قان ــون اساس ــی در جه ــت تامی ــن ی ــك زندگ ــی مرف ــه ،تامی ــن
آزادی ه ــای وس ــیع سیاس ــی ،و اع ـ ل اراده م ــردم ای ـران ب ــه عن ــوان قان ــون گ ــذار و
مج ــری قان ــون را اع ــﻼم ك ــرده ای ــم.
جنب ــش م ــا ب ــا ای ــن پرچ ــم بای ــد ن ــه تنه ــا طبق ــه كارگ ــر ك ــه بع ــﻼوه اقش ــار مح ــروم
جامعــه را دور خــود متحــد كنــد .شــوراهای مردمــی بــه عن ــوان ش ــكل حكومتــی
م ــا بای ــد توس ــط هم ــه كمونیس ــتهای جامع ــه و صده ــا و ه ــزاران ره ــﱪ عمل ــی ب ــا
اتوریت ــه كارگ ــری ،ش ــخصیتهای معت ــﱪ سیاس ــی جامع ــه ،فعالی ــن جنب ــش ح ــق زن،
رهــﱪان رادیــكال در میــان معلــم ،بازنشســته ،پرســتار و دانشــجو ،فعالیــن علیــه
تخری ــب محی ــط زیس ــت و ،...در ه ــر محی ــط کار و زندگ ــی ،بدس ــت گرفت ــه ش ــود.
م ــا هم ــه ش ـ را ب ــه اتح ــاد حــول ای ــن پرچ ــم و ای ــن آلﱰناتی ــو آزادیخواهان ــه ف ـرا
میخوانیــم.
طبق ــه كارگ ــر ب ــدون نق ــش موث ــر كمونیس ــتهای ای ــن طبق ــه ،ب ــدون داش ـ ح ــزب
كمونیس ــتی ،در ای ــن جداله ــا ب ــا ه ــر درج ــه از حقانی ــت ،ب ــا ه ــر درج ــه پی ــﴩوی،
ب ــا ه ــر می ــزان ف ــداكاری ،نهایت ــا از تحمی ــل اصﻼحات ــی ب ــه ب ــورژوازی و حكومت ــش
ف رات ــر ی ــرود و یتوان ــد ب ــرود .طبق ــه كارگ ــر در ای ــن ج ــدال ب ــه دخال ــت هوش ــیارانه
و متح ــزب م ــا كمونیس ــتها نی ــاز ج ــدی دارد و ب ــدون ای ــن ،پی ــروزی در چش ــم ان ــداز
نیس ــت .ح ــزب م ــا ب ــه عن ــوان بخشــی از ای ــن جنب ــش طبقات ــی ــام ت ــﻼش خــود
را بــكار میــﱪد كــه در ایــن دوره حســاس ،منافــع مســتقل ایــن طبقــه را در ایــن
دوره تاریخــی ایندگــی كنــد و بــا همــه تــوان و هوشــیاری بــر تاریــخ مبــارزه
طبقات ــی در ای ــن اوض ــاع مه ــر كمونیس ــم و طبق ــه كارگ ــر را بزن ــد .ب ــه همی ــن اعتب ــار
از هم ــه ش ـ دع ــوت میكنی ــم ك ــه در ه ــر كج ــای ای ـران هس ــتید و در ه ــر مرك ــز
كارگ ــری ی ــا جنب ــش ح ــق زن ،در ص ــف معل ــم و پرس ــتار و دانش ــجو و مب ــارزه علی ــه
تخری ــب محی ــط زیس ــت ،ت ــا مح ــﻼت ،ش ــهرها و  ،....در كمیت ــه ه ــای كمونیس ــتی
خــود متشــكل شــوید و متشــكل در ایــن جدالهــا دخالــت كنیــد .پلنــوم كمیتــه
مرك ــزی هم ــه ش ـ را ب ــه پیوس ـ ب ــه ح ــزب خودت ــان ،ح ــزب كمونیس ــت كارگ ــری -
حكمتیس ــت)خط رس ــمی( ف ـرا میخوان ــد.
رفقا!
جامعــه بــه چــپ چرخیــده اســت و شــبح كمونیســم بــر فــراز جامعــه ای ــران در
گش ــت و گ ــذار اس ــت .ای ــن ش ــبح دش ــمنان طبقات ــی م ــا را چ ــه در حاكمی ــت و چ ــه
در اپوزیس ــیون ترس ــانده اس ــت .م ــا بای ــد بتوانی ــم ای ــن دوره را ﴎبلن ــد و ب ــه نف ــع
طبق ــه كارگ ــر ،ب ــه نف ــع محرومی ــن جامع ــه و ب ــه نف ــع بﴩی ــت رق ــم بزنی ــم .جامع ــه
منتظ ــر آمادگ ــی م ــا یش ــود و بای ــد تعجی ــل ك ــرد .دریچ ــه ای ب ــر روی طبق ــه كارگ ــر
و كمونیس ــتهای آن ب ــاز ش ــده اس ــت ،بای ــد از آن بیش ــﱰین امکان ــات ب ـرای پی ــﴩوی
ب ــه س ــمت جامع ــه ای ف ــارغ از اس ــتث ر و کار م ــزدی را ف راه ــم ك ــرد .وظیف ــه ما اس ــت
ای ــن دوره تاریخ ــی را ب ـرای رهای ــی و ب راب ــری و ب ــه نف ــع انق ــﻼب كارگ ــری رق ــم بزنی ــم.
پلن ــوم كمیت ــه مرك ــزی هم ــه ش ـ رفق ــا را ب ــه مب ــارزه ای مش ــﱰك در ای ــن جه ــت و در
ی ــك ص ــف واح ــد ف ـرا میخوان ــد.
کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۱سپتامﱪ ۲۰۲۲

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در جامعه ايران
براى هر قدم پيشروى خود و خنثىكردن نقشههاى شوم حاكميت
دست به ايجاد مجامع عمومى ،به شوراهاى كارگرى و مردمى در
محل كار و زيست مىزند و به اين مكانيسمهاى اجتماعى قدرت
متكى مىشود .آزادى ،برابرى ،رفاه ،برخوردارى از بهترين و
پيشرفتهترين نعمات مادى و در يك كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن
اين نظام و تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است.
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ت ۴۲۵

پیام به زنان
ب ــا ای ــن وج ــود ،و ت ــا وقت ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ﴎکار اس ــت ،هن ــوز حرب ــه ق ــرون وس ــطایی زن
س ــتیزی ،ب ـرای نظ ــام ش ــان» ،ن ــان و آب دار« اس ــت!
از ای ــن روس ــت ک ــه ش ــاهدیم ای ــن روزه ــا ،ب ــاز همچ ــون س ــنت تاریخ ــی جمه ــوری اس ــﻼمی،
ب ــا قوانی ــن ض ــد انس ــانی ﴍیع ــت اس ــﻼمی و تبعی ــض جنس ــیتی ،حج ــم عظیم ــی از حم ــﻼت
و تبلیغ ــات کثی ــف مذهب ــی را ب ــه ضدی ــت ب ــا آزادی و آزادگ ــی زن و ب ــاد زدن مردس ــاﻻری و
نام ــوس پرس ــتی اختص ــاص داده اس ــت .بلندگوه ــا و بنگاهه ــای تبلیلغات ــی مس ــاجد و حوزه ها
و رادی ــو و تلویزی ــون ه ــای دولت ــی ش ــبانه روز عرب ــده م ــی کش ــند و ﳌپ ــن ه ــای ح ــزب الله ــی
ش ــان را در گش ــت ارش ــاد و منک ـرات ب ـرای اذی ــت و آزار و دخال ــت در زندگ ــی زن ــان و دخ ـﱰان
جــوان تحریــک و بســیج مــی کننــد .تــﻼش میکننــد عــﻼوه بــر قوانیــن قــرون وســطایی
تفکی ــک جنس ــیتی در م ــدارس و ادارات و مح ــل ه ــای کار ،ب ــا تقوی ــت س ــنتهای پوس ــیده و
عه ــد عتی ــق اس ــﻼمی ،بخش ــی از جامع ــه را علی ــه زن ــان تحری ــک کنن ــد و عم ــﻼ توانس ــته ان ــد
ب ــر خش ــونت خانگ ــی ،قت ــل ه ــای ناموس ــی و ج رائ ــم دیگ ــر ض ــد انس ــانی علی ــه زن دام ــن بزند.
امــا شــ زنــان ،از روز اول در مقابــل تهاجــم تبلیغاتــی و ﴎکــوب مســتمر رژیــم ســاکت
ننشس ــته و تس ــلیم نش ــدید .ش ـ خ ــود را از ان ــزوای خانگ ــی و »رس ــالت خان ــه نش ــینی« ره ــا
كردی ــد .دخ ـﱰان ج ــوان م راک ــز تحصیل ــی عال ــی را فت ــح و ب ــا چن ــگ و دن ــدان از آزادی و اس ــتقﻼل
اجت ع ــی و اقتص ــادی خ ــود دف ــاع ک ــرده ان ــد .ش ـ زن ــان ب ــه تقاب ــل جس ــورانه و آگاهان ــه ب ــا
قوانی ــن ﴍیع ــت و ایدئول ــوژی مذهب ــی ض ــد زن جمه ــوری اس ــﻼمی برخاس ــتید .در جنب ــش
ه ــای کارگ ـران ،معل ـ ن ،پرس ــتاران ،بازنشس ــتگان و دیگ ــر اع ﱰاض ــات اجت ع ــی ،نق ــش مﱰقی و
پی ــﴩوی را ایف ــا ک ــرده ای ــد .خ ــط قرمزه ــای اس ــﻼمی ض ــد زن زی ــر گام ه ــای اس ــتوار ش ـ مح ــو
و ناب ــود ش ــدند .دس ــتاوردهای ش ـ  ،از اس ــتقﻼل مال ــی و ش ــغلی ،رابط ــه آزاد ب ــدون ازدواج ،ت ــا
تبدی ــل حج ــاب ب ــه پ ــاره لچک ــی روی ﴎ و ب ــر چوب ــه دار ،ﴎپیچ ــی از تفکی ــک جنس ــیتی و،...
رک ــن هویت ــی و ایدئولوژی ــک اس ــﻼمی را ب ــه ل ــرزه در آورده اس ــت.
ش ـ جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه زان ــو در آورده ای ــد و خش ــم ام ــروز حاکمی ــت از جنب ــش ح ــق زن
ناش ــی از ای ــن واقعی ــات و از ق ــدرت ش ـ اس ــت! فع ــاﻻن حق ــوق زن ،ب ــا تش ــکیل ش ــبکه ه ــا
و محاف ــل ب ـرای ح ی ــت از خانوادهه ــای زندانی ــان سیاس ــی و اعدامش ــدگان ،ب ــا همبس ــتگی
و هم راهــی بــا مــادران خــاوران ،مــادران آبــان و  ...اولیــن عنــاﴏ و نطفــه هــای اتحــاد،
همبس ــتگی و س ــازمانیابی زن ــان در جنب ــش ب راب ــری زن و م ــرد را ش ــکل داده ان ــد .فعالی ــن
حق ــوق زن ــان و بوی ــژه زن ــان ب راب ــری طل ــب و سوسیالیس ــت ،ف رام ــوش ــی کنن ــد ک ــه زن ــان
ع ــﻼوه بــر جنبــش ت ــوده ای موج ــود در میــدان ،ب ــه ی ــک تعــرض و حرکــت ســازمانیافته و
ﴎاﴎی نی ــاز دارن ــد .تع ــرض ﴎاﴎی و س ــازمان یافت ــه ای ک ــه بتوان ــد ب ـرای همیش ــه ریش ــه زن
س ــتیزی در ای ـران را بخش ــکاند!
ای ــن تع ــرض س ــازمان یافت ــه و ﴎاﴎی ،تعرض ــی ک ــه بتوان ــد ــام ش ــهروندان جامع ــه را ،ورای
جدای ــی ه ــای جنس ــی و قوم ــی و مل ــی و مذهب ــی ،پش ــت ﴎ خ ــود بی ــآورد ،قاب ــل حص ــول
اس ــت ،دس ــت یافتن ــی اس ــت .اگ ــر بت ــوان آن را ب ــا مب ــارزه دیگ ــر ش ـ  ،ب ــا مب ــارزه دیگ ــر بخ ــش
اعظ ــم جامع ــه هش ــتاد میلیون ــی ای ـران ،ب ــا مب ــارزه طبق ــه کارگ ــر ب ـرای معیش ــت و عدال ــت
اقتص ــادی ،ب ــر ی ــک بس ــﱰ ب ــه جری ــان درآورد.
ای ــن واقعی ــت ک ــه ام ــروز در ای ـران ،آزادی و عدال ــت اقتص ــادی ،رف ــع تبعی ــض و حرمت انس ــانی،
معیش ــت و منزل ــت انس ــانی ،ج ــز ب ــا پی ــﴩوی جنب ــش سوسیالیس ــتی ،ج ــز ب ــا تع ــرض ب ــه همه
ارکان سیاس ــی ،فرهنگ ــی ،اقتص ــادی و اجت ع ــی نظ ــام کاپیتالیس ــتی ک ــه از فق ــر و زن س ــتیزی
و ب ــی تامین ــی و بی ــکاری میلیون ــی ش ــهروندان ،س ــود می ــﱪد ،ممک ــن نیس ــت ،تجرب ــه نس ــل
پ ــس از نس ــل م ــردم در ای ـران اس ــت .واقعیت ــی ک ــه ام ــروز حت ــی متفکری ــن محاف ــل راس ــت
ه ــم ،ب ـرای مقابل ــه ب ــا پی ــﴩوی آن ،ب ــه اش ــکال مختل ــف و ب ــه بهان ــه ه ــای مختل ــف ،ب ــه آن
اذع ــان میکنن ــد.
ب ـرای جلوگی ــری از خط ــر سوسیالیس ــم ،قربان ــی ک ــردن حق ــوق زن ــان ،یک ــی از اب ـزار موث ــر و
تاریخ ــی طبق ــه اس ــتث رگر و مف ــت خ ــور ﴎمای ــه اس ــت .ب ــاج ده ــی ب ــه مذه ــب و س ــنت و
فرهن ــگ عق ــب مان ــده و ارتجاع ــی ،راه طبق ــه ای اس ــت ک ــه نظ ــام اقتص ــادی  -سیاس ــی اش ،ج ــز
ب ــر اس ــتث ر و بردگ ــی م ــزدی ،ج ــز ب ــر تبعی ــض و جدای ــی جنس ــی بی ــن م ــردم ،ج ــز ب ــا می ــدان
دادن ب ــه ارتج ــاع مذهب ــی و مل ــی و مردس ــاﻻری ،ق ــادر ب ــه بق ــا نیس ــت .ب ــه پرچ ــم پی ــﴩوی
راس ــت در آمری ــکا ن ــگاه کنی ــد ک ــه چگون ــه اولی ــن حمل ــه اش ب ــه حق ــوق زن ــان اس ــت! ب ــه
جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران و چه ــل س ــال اختن ــاق و زن س ــتیزی اش ن ــگاه کنی ــد ک ــه همیش ــه
ب ـرای تس ــهیل به ــره کش ــی ،ب ـرای تع ــرض ب ــه آزادی و رف ــاه ،بی ــش از ه ــر کس ــی ب ــه زن ــان حمل ــه
ک ــرده اس ــت! از ای ــن روس ــت ک ــه م ــا کمونیس ــت ها ،م ــا سوسیالیس ــت ه ــا ،خ ــود را پیگیرترین
و رادی ــکال تری ــن و ماکزی لیس ــت تری ــن جری ــان مداف ــع حق ــوق زن ــان میدانی ــم .جنب ــش م ــا
ب ـرای ریش ــه ک ــن ک ــردن زن س ــتیزی ،تاری ــخ غن ــی پش ــت ﴎ دارد و ام ــروز پرچ ــم ش ــفاف و
روش ــنی از آین ــده ای ک ــه در آن نش ــانی از زن س ــتیزی وج ــود نداش ــته باش ــد ،را در دس ــت دارد.
برنام ــه م ــا ،برنام ــه ی ــک دنی ــای به ـﱰ ،مطالب ــات مرب ــوط ب ــه رف ــع تبعی ــض از زن ــان ،و ــام
مطالب ــات دیگ ـر ،پرچ ــم تغیی ــری اس ــت ک ــه راه اس ــتفاده از تف ــاوت ه ــای جنس ــی و جنس ــیتی،
به ــره کش ــی و زن س ــتیزی و دخال ــت مذه ــب و س ــنت و عق ــب ماندگ ــی ،وابس ــتگی زن ب ــه
م ــرد و جدای ــی بی ــن ش ــهروندان ب ــر اس ــاس جنس ــیت را ،ن ــه تنه ــا س ــد میکن ــد ک ــه فعاﻻن ــه ب ــا
بازتولی ــد آن مب ــارزه میکن ــد .م ــا ،کمیت ــه مرک ــزی ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ،ش ـ را
ف رامیخوانی ــم ک ــه ب ـرای پی ــﴩوی ،ب ـرای رهای ــی زن و ب ـرای رف ــع کام ــل تبعی ــض و ناب راب ــری
جنس ــی ،پرچ ــم م ــا ،مطالب ــات م ــا ،و برنام ــه م ــا را چ ـراغ راهن ـ پیﴩویت ــان ق ـرار دهی ــد .ب ــه
م ــا و ح ــزب م ــا بپیوندی ــد ت ــا ب ــا گام گذاش ـ در راه »ی ــک دنی ــای به ــﱰ« آین ــده را بس ــازیم!
زنده با ب رابری زن و مرد زنده
باد سوسیالیسم
 ۱۱سپتامﱪ ۲۰۲۲

موج اعدامها را با اتحاد قدرتمند خود در
هم بشكنيم!
ماش ــین اعــدام جمهــوری اس ــﻼمی در ایــن روزهــای وانفســای ای ــن نظ ــام ﴎعــت
گرفتــه اســت .در شــش مــاه اول ســال جــاری میــﻼدی دســتکم  ۲۵۱نفــر اعــدام
شــدهاند .تنهــا در اردیبهشــتماه امســال  ۵۵نفــر بــه دار آویختــه شــدند .در
روزهــای اخیــر  ۱۲نفــر را در زندانهــای مرکــزی کــرج ،مینــاب و تایبــاد اعــدام
کردهان ــد و ح ــدود دو ه ــزار نف ــر تنه ــا در زنــدان مرک ــزی کــرج زی ــر حک ــم اع ــدام
هســتند .جمهــوری اســﻼمی بــا متهــم کــردن زندانیــان بــه اتهامــات امنیتــی،
جاسوس ــی و تج ــارت م ــواد مخ ــدر س ــعی ک ــرده اس ــت ت ــا اع ــدام آنه ــا را »قانون ــی«
نش ــان ده ــد و مدی ـران زندانه ــا در ای ـران ب ـرای اع ــدام »ب ــی ﴎ و ص ــدای« متهمی ــن،
آنهــا را وادار میکننــد نامــه انتقــال خــود بــه شهرســتانهای دیگــر را امضــا کننــد.
ش ــتاب گرف ـ اعدامه ــای فل ــهای در ای ـران باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه از هفت ــه گذش ــته
تاکن ــون خانوادهه ــای محکوم ــان ب ــه اع ــدام ب ــا ه ــدف اع ـﱰاض ب ــه اج ـرای »دس ــته
جمع ــی اح ــکام اع ــدام« در زن ــدان مرک ــزی ک ــرج و قزلحص ــار تجم ــع یکپارچ ــه خ ــود
را ب ــا س ــخ انیها و پﻼکارده ــای »ن ــه ب ــه اع ــدام« و »اع ــدام نکنی ــد« آغ ــاز کنن ــد و
خواس ــتار توق ــف اح ــکام اع ــدام زندانی ــان باش ــند .ام ــا پاس ــخ حاکمی ــت چ ــه ب ــود؟
خانوادههــا در هفتمیــن روز از تجمــع اع ﱰاضــی خــود در مقابــل قــوه قضاییــه،
روز یکش ــنبه  ۲۰ش ــهریور ب ــا ﴐب و ش ــتم و بازداش ــت توس ــط نیروه ــای انتظام ــی
و امنیتــی حاکمیــت مواجــه شــدند .واقعیــت اینســت کــه امــروز مــردم ایــران
میدانن ــد ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ــاد قت ــل عم ــد دولت ــی اس ــت .هم ــه میدانن ــد
ک ــه قاض ــی و قوانی ــن در ای ـران تح ــت حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی مش ــمول جنای ــت
علیــه بﴩیتانــد .همــه میداننــد کــه حربــه اعــدام و پروندهســازی بیپایــه
حاکمی ــت تنه ــا ب ـرای مرع ــوب ک ــردن ش ــهروندان اس ــت .م ــوج اعدامه ــا در ای ـران در
ﴍایط ــی ﴎع ــت گرفت ــه اس ــت ک ــه دوران نوین ــی از مقاوم ــت و مب ــارزه م ــردم علی ــه
جمه ــوری اس ــﻼمی ﴍوع ش ــده اس ــت.
از هــر کــوی و بــرزن آن جامعــه صــدای حقخواهــی ،عدالــت و آزادی بــه گــوش
میرســد و ﴎان ری ــز و درشــت ایــن نظــام ب ــا کاب ــوس پایــان عمــر حاکمیتش ــان
روب ــرو ش ــدهاند .ه ــر کارخان ــه و مرک ــز کارگ ــری ت ــا دانش ــگاهها و مح ــﻼت زندگ ــی
مــردم ،از تهــران تــا کردســتان و خوزســتان و  ...بــه ســنگر دفــاع از انســانیت و
زندگ ــی در ب راب ــر توح ــش ای ــن حاکمی ــت و قوانی ــن آن تبدی ــل ش ــده اس ــت .از جنب ــش
»ن ــه ب ــه اع ــدام« ت ــا جنب ــش رهای ــی زن و ت ــا ق ــد علمک ــردن طبق ــه کارگ ــر و آلﱰناتی ــو
اداره ش ــورایی جامع ــه ،عرص ــه را روز ب ــه روز ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی تنگت ــر ک ــرده
اس ــت .در مقاب ــل ای ــن توف ــان ت ــودهای ،حرب ــه اع ــدام حاکمی ــت بهقص ــد ارع ــاب و
تحمی ــل عقبنش ــینی ب ــه ش ــهروندان کارای ــی ن ــدارد .دوران ت ــرس و ارع ــاب گذش ــته
اســت .شــتاب گرفــ اعدامهــا ،ﴎکوبهــا و پروندهســازیها علیــه شــهروندان
مانــع از پیــﴩوی اجت عــی مــردم بــه تنــگ آمــده و متشــکل در محــﻼت کار و
زندگــی ،علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی یش ــود.
خواس ــت و مطالب ــه »ن ــه ب ــه اع ــدام« ک ــه توس ــط خانوادهه ــای محکوم ــان ب ــه اع ــدام
در تجمعــات اخیــر بــه اهتــزاز درآمــده اســت ،نویــد جوانههــای یــک جنبــش
عظی ــم ت ــودهای ب ـرای لغ ــو قان ــون وحش ــیانه اع ــدام اس ــت .ای ــن جنبش ــی اس ــت ک ــه
بﻼواس ــطه ب ــر ﴎ ابتداییتریــن حــق انس ــان یعن ــی ح ــق حی ــات اس ــت .جنبشــی
ک ــه بﻼواس ــطه ب ــه برنام ــه و اه ــداف طبق ــه کارگ ــر و هم ــه ش ــهروندان ای ـران مرب ــوط
اس ــت .از نقطهنظ ــر طبق ــه کارگ ــر و ه ــر ش ــهروند آزادیخ ــواه در ای ـران ،کس ــانی ک ــه
بای ــد دادگاه ــی و محاکم ــه ش ــوند ،کس ــانی ک ــه بای ــد ب ــه ج ــرم بی ــش از چه ــل س ــال
جنای ــت س ــازمانیافته و کش ــتارهای جمع ــی و راهان ــدازی هالوکاس ــتهای اس ــﻼمی،
تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت و بیآیندگ ــی ب ــر بی ــش از هش ــتاد میلی ــون نف ــر ،بازجوی ــی
ش ــوند و در دادگاهه ــای مردم ــی جوابگ ــو باش ــند ،ام ــروز پش ــت می ــز »دادگاه«ه ــا
و بعنــوان مقامــات نشســتهاند! ایــن امثــال قاضــی صلواتیهــا و رئيســیها و
خامنهایهــا و فرماندهــان ســپاه و بســیج و »ناجــا« و وزرای شکمســیر ،دزد و
فاس ــد و اختﻼسگرن ــد ک ــه بای ــد ب ــه ج ــرم جنای ــت علی ــه م ــردم دس ــتگیر و محاکم ــه
ش ــوند .محاک ت ــی ک ــه دی ــر ی ــا زود ،موعدش ــان ف ـرا میرس ــد.
آرزوی خ ــرداد  ۶۰دیگ ــری را ،جن ــازه بوک ــرده جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا خ ــود ب ــه گ ــور
خواه ــد ب ــرد .ای ــن کیفرخواس ــت طبق ــه کارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران اس ــت ک ــه
در هــر دم و بــازدم تحــوﻻت اجت عــی ،از م راکــز کار تــا محــﻼت زندگــی زبانــه
میکش ــد .ت ــا روز انج ــام ای ــن حک ــم بای ــد در مقاب ــل تع ــرض حاکمی ــت ب ــه هم ــه
زندانی ــان و خانوادهه ــای آن ــان ،ایس ــتاد .ب ــا اتح ــاد ﴎاﴎی و ق ــدرت اع ﱰاض ــی خ ــود
بای ــد جنب ــش »ن ــه ب ــه اع ــدام« را همی ــن ام ــروز تقوی ــت ک ــرد و همی ــن ام ــروز ب ــا
ســنبه پــر زور خــود از پاییــن در مح ــﻼت کار و زیســت ،قانــون توحــش اع ــدام را
افس ــار زد و جمه ــوری اس ــﻼمی را از ک ــرده خ ــود پش ــی ن ک ــرد.
حزب حکمتیست خط رسمی
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مردم مريوان در دفاع از انسانيت و
ب رابرى !
مظفر محمدی
ام ــروز پن ــج ش ــنبه  ۱۷شــهریور ،ه ـزاران نف ــر از زن ــان و م ــردان
ازادیخــواه مریــوان ب ــه اح ـﱰام زن ــی کــه قربانــی مردســاﻻری و
تبعی ــض و تج ــاوز ب ــه زن ش ــد ،م راس ــمی ب ــا ش ــکوه برپ ــا کردن ــد.
اک ی ــت ﴍک ــت کنن ــدگان در م راس ــم ،زن ــان بودن ــد ک ــه هم ـراه ب ــا
تجم ــع و راه پی ی ــی و ش ــعار و س ــخ انی پیک ــر زن قربان ــی را در
م راس ــم هم راه ــی کردن ــد .ش ــلیر رس ــولی صاح ــب هم ــﴪ و فرزند
توس ــط ف ــردی ب ــه ن ــام گ ــوران قربان ــی ک ــه ب ــا تهدی ــد س ــﻼح گ ــرم
قص ــد تج ــاوز ب ــه او را داش ــته ،ف ـرار ک ــرده و از پنجره س ــاخت ن دو
طبق ــه خ ــودش را پایی ــن م ــی ان ــدازد و م ــی می ــرد.
جن ــازه ی زن قربان ــی روی دوش زن ــان ب ــود .ش ــعارهای در دف ــاع از حرم ــت و انس ــانیت و ب رابری
زن و م ــرد ک ــه توس ــط زن ــان فری ــاد زده م ــی ش ــد ،ه ـزاران نف ــر آن را تک ـرار کردن ــد .یک ــی از
زن ــان مب ــارز خط ــاب ب ــه مﻼه ــای ح ــاﴐ در می ــان م ــردم گف ــت» :ش ـ مﻼه ــا چ ـرا ﻻل ش ــدید
و ش ــعارها را تک ـرار ــی کنی ــد .ش ـ خ ــود را این ــده خ ــدا روی زمی ــن م ــی دانی ــد و در هم ــه
چی ــز دخال ــت م ــی کنی ــد ،چ ـرا در تع ــرض و تبعی ــض و تج ــاوز ب ــه زن ﻻل هس ــتید« .م ــﻼ ب ــا
لکن ــت و ﴍمندگ ــی م ــی گوی ــد» :م ــا کارم ــان مناس ــک آیین ــی اس ــت «.زن م ــی گوی ــد » :زن ــان
قربان ــی ه ـ ن مناس ــک آیین ــی ش ـ هس ــتند «.مﻼه ــا در می ــان م ــردم اج ــازه ی دخال ــت و
ش ــعار و تبلیغ ــت آیین ــی نداش ــتند.
در م راس ــم ب ــزرگ ام ــروز ای ــن ش ــعارها توس ــط زن ــان بی ــان و ه ـزاران نف ــر آن را تک ـرار کردن ــد:
»مردس ــاﻻری و ﴎمای ــه ،عل ــت ای ــن ب ــﻼ و فاجعه انس ــانی اس ــت!«» .شمش ــیر و گلول ــه و خنجر
از ای ــن ش ــهر بی ــرون انداخت ــه ش ــوند!«» .م ــا زن ــان کارگ ــر و زحمتک ــش علی ــه قت ــل و س ــتم و
تبعی ــض م ــی جنگی ــم ،م ــی جنگی ــم!« » .از کردس ــتان ت ــا ته ـران ،س ــتم علی ــه زن ــان!«» .ن ــان ،کار،
آزادی ،لغ ــو حج ــاب اجب ــاری!« » .م ــا زن ــان کارگری ــم ،علی ــه س ــتم و رن ــج و آزاری ــم!«...
در ای ــن م راس ــم یک ــی از زن ــان ﴍک ــت کنن ــده بیانی ــه ای ب ــه زب ــان ک ــوردی ق رائ ــت ک ــرد .م ـ
ترجم ــه ش ــده بخش ــی از بیانی ــه چنی ــن اس ــت:
زنان و مردان ب رابری طلب
دی ــروز ت ـراژدی دیگ ــری ،جامع ــه م ــا را لرزان ــد و قل ــب هم ــه ی انس ــان ه ــای ب راب ــری طل ــب را
ب ــه درد آورد .در ای ــن روی ــداد و فاجع ــه انس ــانی ب ــاز ه ــم ی ــک زن قربان ــی ش ــد .دلی ــل قربان ــی
ش ــدن زن ــان قان ــون و س ــنت و ارتج ــاع مردس ــاﻻری اس ــت .درجامع ــه ای ک ــه زن ناموس کس ــی نام
ب ــرده م ــی ش ــود و ش ــهروند درج ــه دوم اس ــت و م ــرد خ ــود را صاح ــب زن م ــی دان ــد ،ه ــر روزه
ش ــاهد تبعی ــض و تحقی ــر و تع ــرض علی ــه زن ــان هس ــتیم .زن کش ــته م ــی ش ــود ی ــا تح ــت فش ــار
ضدی ــت ب ــا زن ،دس ــت ب ــه خودکش ــی م ــی زن ــد .ش ــکی نیس ــت ای ــن متج ــاوز بای ــد محاکم ــه و
مج ــازات ش ــود .ام ــا مج ــازات ف ــردی ب ــه تنهای ــی ــی توان ــد فاجع ــه ی انس ــانی تع ــرض و تج ــاوز
ب ــه حق ــوق و انس ــانیت زن را خا ــه ده ــد .م ــا م ــی خواهی ــم ب ــه تبعی ــض و س ــتم جنس ــی و
قوانی ــن و آیی ــن پش ــت آن خا ــه داده ش ــود .م ــا خواه ــان جامع ــه ای ب راب ــر و ازاد هس ــتیم ک ــه
ب راب ــری زن و م ــرد بط ــور قط ــع تامی ــن و تضمی ــن ش ــود .بیگ ـ ن چنی ــن جامع ــه ای مس ــتلزم
هش ــیاری و دخال ــت زن ــان و م ــردان کارگ ــر و زحمتک ــش و طبق ــات پایی ــن جامع ــه اس ــت .خا ه
دادن ب ــه س ــتم طبقات ــی و تبعی ــض و تج ــاوز ب ــه حق ــوق زن ــان ب ــه س ــازمان ه ــای طبقات ــی و
اجت ع ــی ت ــوده ای نی ــاز دارد.
زنده باد ب رابری زن و مرد
نفرت از ستم و تبعیض جنسی و ضدزن

مرگ شلير!
قربانى تجاوز جنسى،
ت راژدى كه جامعه اى را به ميدان آورد
بدنب ــال تع ــرض جنس ــی جان ــور و عن ــﴫ متج ــاوز ،محص ــول مس ــتقیم منج ــﻼب و
گن ــداب زن س ــتیزی نظ ــام موج ــود ،ک ــه موج ــب س ــقوط ش ــلیر رس ــولی از طبق ــه دوم
س ــاخت ن مس ــکونی اش و دره ــم شکس ـ پیک ــر نیم ــه ج ــان او پن ــج روز پی ــش در
مری ــوان ش ــد ،ش ــهر مری ــوان در ص ــف ه ــای صده ــا و ه ــزاران نف ــرە ،ه ــر روز و ه ــر
لحظ ــه در خش ــم ،دله ــره و اضط ـراب ب ــﴪ بردن ــد و ب ــه امی ــد نج ــات ش ــلر ،ش ــبانه
ام ــروز بی ــدار و در خیابانه ــا و اجت ع ــات ح ــاﴐ حلق ــه ح ی ــت خ ــود را تن ــگ و
تن ــگ ت ــر کردند.ام ــروز م ــرگ قطع ــی ش ــلیر ،مری ــوان را لرزان ــد و اضط ـراب و خش ــم
در ط ــول پین ــج روز  ۱۲ش ــهریور ت ــا  ۱۷ش ــهریور م ــردم مری ــوان می ــدان اع ـﱰاض ب ــه
زن س ــتیزی و جنای ــات علی ــه زن ــان ،انگش ــت نش ــانه را ب ــه س ــمت نظ ــام ،سیس ــتم،
قوانی ــن ،مذه ــب و س ــنتی نش ــانه گرفتن ــد ک ــه عام ــل تولی ــد متج ــاوز جنس ــی ،عام ــل
تولی ــد مردس ــاﻻری و ن ــا امن ــی زن ــان در ﴎاﴎای ـران اس ــت.
س ــخ انی ه ــای پرش ــور زن ــان آگاه و مع ــﱰض ،ش ــعارهای اجت ع ــات اعﱰاض ــی ک ــه »از
مری ــوان ت ــا ته ـران زن ــان س ــتم ب ــر زن ــان ج ــاری«،
افش ــاگری هــای مــردم معــﱰض در مــورد جوانــب مختلــف زن ســتیزی و قوانیــن
ض ــدزن ،ضم ــن اب ـراز انزج ــار از ای ــن قت ــل محص ــول تج ــاوز جنس ــی ،خان ــواده ش ــلر
را در حلق ــه ح یت ــی خ ــود گرفتن ــد و فری ــاد زدن ــد ک ــه هم ــه ش ــلیر ان ــد و ح ــق او
را خواهن ــد گرف ــت!
صفــی از زنــان مبــارز ،رادیــکال و ســازمانده کــه حــق خواهــی شــلیر و خشــم از
قربانــی شــدن او را بــاروت اعــﱰاض بــه نظــام و قانــون و سیســتمی کردنــد کــه
پــرورش جانــور و جانورانــی چــون قاتــل شــلر ،محصــول مســتقیم اســت.
عدالتخواه ــی ک ــه ب ــا نش ــانه گرف ـ خالقی ــن قات ــل ،ب ــا نش ــانه گرف ـ مس ــببین ن ــا
امنــی جامعــه و مهندســین و متفکریــن پوســیده فرهنــگ و قوانیــن اســﻼمی و
مردس ــاﻻرانه ،م ــرگ ت راژی ــک ش ــلر را ب ــه جنبش ــی ب ـرای برچی ــدن کام ــل قوانی ــن و
سیس ــتم تبعی ــض آمی ــز و زن س ــتیز موج ــود ،گ ــره میزن ــد.
دفــﱰ کردســتان حــزب ضمــن تســلیت بــه خانــواده شــلرخود را در ایــن مبــارزه
ﴍیــک مــردم در کردســتان ایــران و در مریــوان میدانــد

زنده باد جنبش حق خواهی زنان در مریوان
زنده باد جامعه انسانی امن ب رابر و آزاد ب رای زن و مرد
 ۸سپتامﱪ ۲۰۲۲

ب ــا اح ـﱰام ب ــه پیک ــر ش ــلیر رس ــولی عزی ــز و قربان ــی و هم ـراه ب ــا تس ــلیت و هم ــدردی ب ــا
هم ــﴪ و فرزن ــدان و خان ــواده او و م ــردم مری ــوان ،ب ــه ی ــاد م ــی آوری ــم ک ــه اولی ــن ب ــار نیس ــت
زن ــان و م ــردان کارگ ــر و زحمتک ــش و م ــردم آزادیخ ــواه مری ــوان در دف ــاع از انس ــانیت و ب راب ــری
ب ــه پ ــا م ــی خیزن ــد .ای ــن هش ــیاری و آگاه ــی و انساندوس ــتی و ب راب ــری طلب ــی از مری ــوان ت ــا
ته ـران ،از طبق ــه کارگ ــر و معل ـ ن و بازنشس ــتگان و م ــردم اس ــیر فﻼک ــت و بیحقوق ــی ،ب ــاز و
ب ــاز ه ــم ه ــم اثب ــات م ــی کن ــد ک ــه جامع ــه م ــا شایس ــته زندگ ــی آزاد و مرف ــه و ب راب ــر اس ــت.
فری ــاد رس ــای ده ه ــا میلی ــون انس ــان ب ــا س ــفره ه ــای خال ــی و حق ــوق و دس ــتمزدهای ناچی ــز
ت ــا بی ــکاری و بیحقوق ــی مطل ــق ،بنیاده ــای نظ ــم ارتجاع ــی ب ــه ن ــام جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه
ل ــرزه در آورده اس ــت .ج ــدال جامع ــه م ــا ج ــدال آزاديخواه ــى ب ــا اس ــتبداد و ارتج ــاع و اس ــﻼم در
هم ــه اش ــکال آن اس ــت .در مقاب ــل ارتجاع اس ــﻼمى ،ص ــف کمونيس ــم و آزاديخواهى و مس ــاوات
طلب ــى کارگ ــرى ،ص ــف سکوﻻريس ــم پيگ ـ و ض ــد مذه ــب ،ص ــف مدرنيس ــم و ص ــف رهاي ــى
چ ــون و چ ـراى زن ایس ــتاده اس ــت .خواس ــت و آرم ــان و ارزوه ــای واقع ــى اک ي ــت عظي ــم
م ــردم اي ـران از زي ــر حج ــاب اختن ــاق بی ــرون آم ــده و م ـ ود ک ــه آين ــده س ــياﳻ اي ـران را بس ــازد!

ما مى خ واهيم به تبعيض و ستم جنسى و قوانين و آيين
پشت آن خاتمه داده شود .ما خ واهان جامعه اى ب رابر و ازاد
هستيم كه ب رابرى زن و مرد بطور قطع تامين و تضمين
شود .بيگمان چنين جامعه اى مستلزم هشيارى و دخالت
زنان و مردان كارگر و زحمتكش و طبقات پايين جامعه است.
خاتمه دادن به ستم طبقاتى و تبعيض و تجاوز به حقوق
زنان به سازمان هاى طبقاتى و اجتماعى توده اى نياز دارد.

ازادی ب رابری حکومت کارگری
 ۱۷شهریور ۱۴۰۱

رهايى زن رهايى جامعه است!
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بريتانيا و مرگ الي زابت دوم
ثریا شهابی
مــرگ الی زابــت دوم ملکــه انگلســتان و رئیــس عالــی کلیســای
انگلس ــتان در  ۸س ــپتام ﱪ ،ک ــه بی ــش از هم ــه ش ــاهان ای ــن کش ــور و
ب ــه م ــدت  ۷۰س ــال س ــلطنت ک ــرد ،ب ــه موج ــی از تبلیغات وس ــیع و
گس ــﱰده جهان ــی و کش ــوری ،در رس ــانه ه ــای اصلی و بخص ــوص در
خ ــود بریتانی ــا ،دام ــن زد.
بــا مــرگ او ناگهــان پارﳌــان ســاعت جامعــه را متوقــف کــرد!
تﴩیف ــات عظی ــم و ی ــک هفتگ ــی حکومت ــی ک ــه از پی ــش ت ــدارک
دیــده شــده بــود ،اصلــی تریــن ســوخت و ســازهای سیاســی،
فرهنگ ــی ،اجت ع ــی و ش ــغلی م ــردم در ﴎاﴎ بریتانی ــا را ب ــه زور تنظی ـ ت و معل ــق ک ــردن ها و
تعطیل ــی ه ــای اجب ــاری ،تح ــت الش ــعاع خ ــود ق ـرار داد .ب ــا ای ــن وج ــود و علیرغ ــم فض ــای بش ــدت
اش ــباع ش ــده تبلیغات ــی ح ــول م راس ــم ی ــک هفته ع ـزا عموم ــی ،س ــوالهایی در م ــورد ملک ــه و نهاد
پادش ــاهی در ای ــن کش ــور را ،در مقاب ــل جامع ــه بریتانی ــا و اف ــکار عموم ــی آن ق ـرار داد.
برخ ــﻼف ق ــرون وس ــطی ،در ه ـزاره دوم می ــﻼدی ام ــا ،در بریتانی ــای دوران پس ــا ق ــرون وس ــطایی و
پس ــا انق ــﻼب صنعت ــی و پس ــا انق ــﻼب دیجیت ــال ق ــرن حاﴐ ،ش ــعار »ملکه م ــرد ،زن ــده باد ش ــاه« و
»خ ــدا ش ــاه را حف ــظ ک ــن« ،س ــی ی واقع ــی س ــاختار سیاس ــی در ای ــن کش ــور را منعک ــس ــی کن ــد.
علیرغ ــم ت ــﻼش دول ــت ت ــازه ب ــه ق ــدرت رس ــیده و هیئ ــت حاکم ــه بریتانی ــا ،ب ــا ات ــکا ب ــه تبلیغ ــات
میدی ــای رس ــمی» ،ع ـزای عموم ــی« و م راس ــمهای متع ــدد »اح ـﱰام ب ــه ملک ــه« ،س ـوال اینک ــه نه ــاد
پادش ــاهی در بریتانی ــا و ش ــخص الی زاب ــت دوم ،ای ــن طوﻻن ــی تری ــن ش ــاه/ملکه تاری ــخ ای ــن کش ــور
چ ــه جایگاه ــی در تاری ــخ ،در س ــاختار سیاس ــی ،اجت ع ــی ،فرهنگ ــی و اقتص ــادی بریتانی ــا داش ــت
و دارد ،از صده ــا درز و روزن ــه ،در مقاب ــل جامع ــه ق ـرار گرف ــت.
آی ــا در داعی ــه امث ــال »ب ــی ب ــی س ــی« ،ک ــه چ ــون اح ــکام اله ــی غیرقاب ــل نی ــاز ب ــه اثب ــات اع ــﻼم م ــی
کن ــد ک ــه »ملک ــه الی زاب ــت دوم نقط ــه ثاب ــت در جه ــان درح ــال تغیی ــر« ب ــود ،نش ــانی از واقعی ــت
وج ــود دارد؟ آی ــا »ثب ــات« نس ــبی بلندمدت ــی ک ــه در تاری ــخ مب ــارزات طبقات ــی و تح ــوﻻت سیاس ــی
در ای ــن کش ــور ،بخص ــوص در دوره س ــلطنت الی زابــت دوم ،وجــود دارد ،ثباتــی ک ــه سیس ــتم و
س ــاختار فرهنگ ــی  -ایدئولوژیک ــی حاک ــم ب ــا تبلیغ ــات گس ــﱰده آن ـرا مثب ــت جل ــوه میدهن ــد و
آن را ام ــا و ی ــا بخش ــا محص ــول کارک ــرد نه ــاد پادش ــاهی و ش ــخص ملک ــه میدان ــد ،ب ــا م ــرگ ملکه
دس ــتخوش تزل ــزل خواه ــد ش ــد!
آی ــا اساســا آن »ثبــات« بــرای اک یــت مــردم در ایــن کشــور مطلــوب بــود؟ آیــا شــاه بع ــدی،
میتوان ــد هــ ن موقعی ــت و جایــگاه را پــر کن ــد! و مهم ــﱰ اینک ــه ،آیــا ایــن م ــرگ میت وان ــد
ﴍایط ــی را بوج ــود آورد ک ــه موج ــب تغیی ـرات در ای ــن س ــاختار ش ــود و دو قطب ــی مان ــدگاری
پادش ــاهی ی ــا لغ ــو و تبدی ــل آن ب ــه جمه ــوری در ای ــن کش ــور را ش ــدت ببخش ــد و بریتانی ــا را وارد
ی ــک بح ـران سیاس ــی و دوره ای کن ــد ،از جمل ــه چال ــش ه ــای فک ــری جامع ــه بریتانی ــا ،پ ــس از
م ــرگ الی زاب ــت دوم اس ــت .چالش ــی ک ــه جریان ــات مختل ــف سیاس ــی هری ــک متناس ــب ب ــا اف ــق و
آرمانه ــای خ ــود ،تفس ــیر و تبیی ــن خ ــود از آنه ــا را بعن ـوان واقعی ــات ط ــرح میکنن ــد.
جای ــگاه واقع ــی نه ــاد پادش ــاهی و بخص ــوص ش ــخص الی زاب ــت دوم را تنه ــا میت ــوان ب ــا فاصل ــه
گرف ـ از فض ــای تبلیغات ــی ح ــول ای ــن مس ــئله ،چ ــه تبلیغ ــات »مثب ــت« دس ــتگاههای تبلیغات ــی
پرﴎوص ــدای طرف ــداران او و مری ــدان افتخ ــارات تاری ــخ اس ــتع ری و پادش ــاهی و چ ــه تبلیغ ــات
منتقدان ــه برخ ــی از جمهوریخ واه ــان ای ــن کش ــور و ناسیونالیس ــم مس ــتعم رات ،بای ــد در تاری ــخ
م ــادی ،تاری ــخ مب ــارزه طبقات ــی در ای ــن کش ــور ،جس ــتجو ک ــرد.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه انقﻼب ــات دمک راتی ــک بورژوای ــی ض ــد س ــلطنتی ب ــا انق ــﻼب کبیر ف رانس ــه
س ــلطنت و ت ــاج و تخ ــت را ب ــا حاکمی ــت ه ــای ق ــرون وس ــطایی دس ــتگاه مذه ــب و کلیس ــا ،ب ــه
زی ــر کش ــید و م ــردم ب ــرده و رعی ــت را از انقی ــاد ای ــن روبناه ــای سیاس ــی و اید ولوژی ــک ق ــرون
وس ــطایی »آزاد« و بعن ـوان ش ــهروند ب ـرای ف ــروش نی ــروی کار روان ــه ب ــازار ﴎمای ــه ک ــرد .از ای ــن
زم ــان ،یعن ــی از ق ــرن هیج ــده ،حک ــم م ــرگ نظ ــام کهن ــه ارب ــاب و رعیت ــی ب ــا روبن ــای سیاس ــی و
ایدئولوژی ــک آن ،ام ــا ب ــا انق ــﻼب در ف رانس ــه ص ــادر ش ــد و نظام نوین کاپیتالیس ــتی ب ــا روبناهای
دمک راس ــی پارﳌان ــی ج ــای آن را گرف ــت .اع ــﻼم ش ــد ک ــه جامع ــه نوین بورژوای ــی ،س ــاختارهای قرون
وس ــطایی یعن ــی حاکمی ــت پادش ــاهان و مذه ــب ،و خ راف ــه ه ــای قرون وس ــطایی کهنه و منس ــوخ
و تاری ــخ پ ــردرد و مصیب ــت گذش ــته را پش ــت ﴎگذاش ــته اس ــت.
ظاه ـرا اروپ ــا ب ــا انقﻼب ــات دمک راتی ــک بورژوای ــی ب ــا دس ــتگاه حاکمی ــت مذه ــب و این ــدگان خدا
ب ــر ت ــاج و تخ ــت ،خداحافظ ــی ک ــرد .خداحافظ ــی ک ــه بﴪع ــت طبق ــه جدی ــد حاک ــم ،ﴎمای ــه دار،
را در مقاب ــل گورکن ــان خ ــود ،طبق ــه کارگ ــری ک ــه ب ــا تول ــد نظ ــام جدی ــد متول ــد ش ــده ب ــود ،از نظ ــر
ایدئولوژی ــک و سیاس ــی ،ام ــا خل ــع س ــﻼح ک ــرد.
خداحافظ ــی نیم ــه ــام انقﻼب ــات دمک راتی ــک بورژوای ــی ک ــه بﴪع ــت سوسیالیس ــم طبق ــه کارگ ر،
و ش ــهروندی را متول ــد ک ــرد ک ــه از ط ــوق انقی ــاد بردگ ــی و رعیت ــی گذش ــته قرون وس ــطی آزاد ش ــده
ب ــود ،ام ــا س ــهم خ ــود از هم ــه زندگ ــی ،هم ــه آزادی و ب راب ــری را میخواس ــت .ش ــهروندی ک ــه دیگ ــر
ب ــه ط ــوق انقی ــاد جدی ــد و بردگ ــی م ــزدی ت ــن ــی داد.
خط ــر ع ــروج گورک ــن نظ ــام نوی ــن کاپیتالیس ــتی ،ب ــا ایدئول ــوژی و جنب ــش ح ــاﴐ و آم ــاده اش،
سوسیالیس ــم ،ب ــا زمین ــه م ــادی تول ــد متفکری ــن و مبلغی ــن و ره ـﱪان نوین ــی چ ــون مارک ــس و
انگل ــس ،ورق را برگردان ــد.

طبق ــه حاک ــم نوی ــن ،ب ــورژوازی ،ب ــا روبن ــای دمک راتی ــک ،ب ــی س ــﻼح در مقاب ــل گورکن ــی ک ــه ب ـرای
رهای ــی خ ــود از انقی ــاد اقتص ــادی ناچ ــار اس ــت جامع ــه را از س ــلطه ﴎمای ــه برهان ــد ،طبق ــه ای که
میتوان ــد دس ــتاوردهای دمک راتی ــک را س ــکوی پی ــﴩوی ب ـرای رهای ــی کام ــل و از جمل ــه رهای ــی
از انقی ــاد اقتص ــادی کن ــد ،روب ــرو ش ــد .طبق ــه نوی ــن حاک ــم و ب ـرای بق ــا ،خ ــود را ب ــا س ــﻼح ه ــای
پوس ــیده و زن ــگ زده ق ــرون وس ــطایی ،تجهی ــز ک ــرد .ای ــن س ــﻼح ه ــا ام ــا بای ــد مطاب ــق نی ــاز زمان ــه،
صیق ــل داده ش ــود .رفرمیس ــم در مقاب ــل سوسیالیس ــم ،فرم ــان ایس ــت ب ــه طبق ــه نوی ــن کارگ ــر
ش ــهری ب ــود ک ــه ب ــه می ــدان آم ــده ب ــود.
بــورژوازی دســت در انبــان و کیســه بــه ارث رســیده از گذشــتگان خــود ،اســتع رگ ران و
اس ــتث رگ ران ،ب ــه مذه ــب ،ت ــاج و تخ ــت و ــام خ راف ــه ه ــای ق ــرون وس ــطی نی ــاز داش ــت .آنه ــا را
ب ــه ف راخــور مقتضی ــات ســودآوری ﴎمایــه ،صیقــل داد و بــکار گرفــت.
خداحافظ ــی نا ــام ب ــورژوازی ب ــا نظ ــم و نس ــق گذش ــته ارتجاع ــی دی ــروز و ق ــرون وس ــطایی ،ب ــه
آش ــتی در ش ــکل جدید تبدیل ش ــد .مس ــیحیت و کلیس ــا و پادش ــاهی ،در اروپا ناچار ش ــد خود را
ب ـرای نق ــش جدی ــد صیق ــل ده ــد! »رف ــرم« کن ــد .در ای ــن س ــیر در جبه ــه روس ــیه از انق ــﻼب کارگری
اکت ــﱪ ق ــرن بیس ــت ،شکس ــت نیم ــه کاره ای خ ــورد .شکس ــتی ک ــه ب ــا ع ــروج و اف ــول استالینیس ــم،
ب ــه پی ــروزی نظ ــام کاپیتالیس ــتی ،ب ــا ی ــا ب ــدون س ــلطنت ،ب ــا ی ــا ب ــدون جمه ــوری ،منجر ش ــد.
پادش ــاهی بریتانی ــا و کلیس ــای ارتدک ــس آن) ،کلیس ــای انگلی ــس( ب ــا ــام م راس ــم و تﴩیف ــات
ق ــرون وس ــطایی ک ــه از گذش ــته ب ــه می ـراث ب ــرده اس ــت ،از جمل ــه و یک ــی از روبناهای ــی اس ــت
ک ــه ن ــه ب ــا انقﻼب ــات بورژوای ــی ک ــه ب ــا رف ــرم صیق ــل خ ــورد و ب ــدون جمه ــوری ،ب ــه خدم ــت نظ ــام
کاپیتالیس ــتی درآم ــد .روبنای ــی ک ــه در آن و پ ــس از شکس ــت انقﻼب ــات کارگ ــری کم ــون و اکت ـﱪ،
مجهزت ــر و آبدی ــده ت ــر ش ــده و محک ــم ت ــر ب ــه نظ ــم و ثب ــات م ــورد نی ــاز ﴎمای ــه خدم ــت ک ــرد.
ب ــر پادش ــاهی بریتانی ــا و نق ــش کلیس ــای انگلی ــس ،عق ــب نش ــینی ه ــای زی ــادی تحمی ــل ش ــده
اس ــت .ای ــن عق ــب نش ــینی ه ــا و »ثب ــات نس ــبی« ای ــن س ــاختار ،برآین ــد زورآزمای ــی پایی ــن ب ــا
ب ــاﻻ ،ت ـوازن ای ــن ق ــدرت ،ط ــی چه ــار ق ــرن گذش ــته و بخص ــوص ط ــی جه ــان دوران جن ــگ ﴎد و
پس ــاجنگ ﴎد اس ــت.
ن ــه انق ــﻼب صنعت ــی ،ن ــه داروی ــن ،ن ــه دیکن ـز ،ن ــه انق ــﻼب جنس ــی و موزی ــک پ ــاپ و ﴎکردگ ــی
بریتانی ــا در عرص ــه ه ــای ه ـ ی ،پزش ــکی و صنعت ــی وعلم ــی ،آنطور ک ــه میدیای راس ــت میگوید
از معج ـزات طوﻻن ــی ب ــودن س ــلطنت الی زاب ــت دوم اس ــت و ن ــه کش ــف واکس ــن کووی ــد و ن ــه
مع ـ ری و ن ــه مع ــادن و ن ــه ث ــروت و طبیع ــت ای ــن کش ــور ه ـ ملک ــه و سیس ــتم! چ ــاپ ک ــردن
عک ــس او ب ــا ای ــن پدی ــده ه ــا و صده ــا پدی ــده مﱰق ــی و پی ــﴩو دیگ ـر ،ق ــادر نیس ــت ای ــن واقعی ــت
را بپوش ــاند ک ــه دس ــتاوردهای پی ــﴩو جزی ــره ،حاص ــل و نتیج ــه ی ــک ج ــدال و جنب ــش زمین ــی و
م ــادی در جامع ــه بریتانی ــا و جامع ــه جهان ــی ب ـرای عق ــب زدن ب ــورژوازی انگلی ــس ب ــا ملک ــه و
ش ــاه و پارﳌ ــان و نخس ــت وزی ـران متع ــدد آن ب ــوده اس ــت .هیتل ــر محصول ای ــن روبنا و دمک راس ــی
پارﳌان ــی ،ب ــی ش ــاه و م ــارگارت تاچ ــر ضدکارگ ــر س ــلطنت طل ــب و تون ــی بل ــر »جمهوریخ ـواه« ،که
ع ـراق را ب ــاران ک ــرد ،محص ــول همی ــن دمک راس ــی ب ــا پادش ــاهی ب ــود.
بریتانیا پس از ملکه
ام ــروز و پ ــس از چه ــار ق ــرن ،جمه ــوری ی ــا س ــلطنت ،جای ــی در دمک راتی ــک ب ــودن س ــاختار هی ــچ
حکومت ــی ن ــدارد .ای ــن دو ،در م ــدرن تری ــن ج وام ــع ،تنه ــا بس ــته بندی دمک راس ــی پارﳌانی و ش ــکل
و ش ـ یل ب ــی اختی ــاری ش ــهروندان در ای ــن دمک راس ــی ه ــا را نش ــان میده ــد .ج ــدال جمه ــوری و
پادش ــاهی ،ج ــدال دو گذش ــته م ــرده اس ــت .گورکن ــان جدی ــد ،محص ــول انقﻼب ــات چه ــارم و پنج ــم
صنعت ــی و تولی ــدی ،آلﱰناتیوه ــای خ ــود را دارن ــد .گورکنان ــی ک ــه این ب ــار خداحافظی ب ــا جمهوری
و س ــلطنت را بعن ـوان وداع ب ــا ی ــک محص ــول در دو بس ــته بن ــدی ،را ب ـرای همیش ــه ب ــه وداع ــی
همیش ــگی ب ــا نظ ــم و نس ــق کاپیتالیس ــتی تبدی ــل م ــی کنند.
پادش ــاهی بریتانی ــا ام ــروز ن ــه از کیس ــه نظ ــام اس ــتع ری ک ــه از خ زان ــه منافع ب ــورژوازی خ ــودی و
جهان ــی ،ارت ـزاق م ــی کن ــد و خدمتگذار آن اس ــت.
ب ــورژوازی جهان ــی ،و ب ــورژوازی حاک ــم در بریتانی ــا ،مناف ــع خ ــود را م ــی شناس ــند .ملک ــه انگلی ــس
ــاد ق ــدرت همگ ــی ش ــان ،از امری ــکا ت ــا کان ــادا و آﳌ ــان اس ــت .هم ــه ملک ــه را بعن ــوان یک ــی از
س ــمبل ه ــای ق ــدرت ش ــان ،م ــی س ــتایند.
ای ــن س ــاختار ،کاپیتالیس ــم ب ــا پادش ــاه ،ی ــا مق ــام معظ ــم ،ول ــی فقی ــه ی ــا رئی ــس جمه ــور ،ن ــه چ ــون
س ــه ق ــرن پی ــش قاب ــل اص ــﻼح اس ــت و ن ــه قاب ــل انعط ــاف .حداک ـ انعط ــاف آن ی ــک ق ــرن پی ــش
ب ــه خ ــاک س ــپرده ش ــده اس ــت .الی زاب ــت دوم ک ــه ــاد اس ــتحکام کاپیتالیس ــم بریتانی ــا در مقاب ــل
م ــوج انقﻼب ــات کارگ ــری و مردم ــی و جنب ــش کارگ ــری و سوسیالیس ــم ای ــن طبق ــه اس ــت ،تنه ــا یک
ــاد اس ــت .طبق ــه آین ــده دار ،طبق ــه کارگ ـر ،ب ــردگان م ــزدی ب ـرای فرس ــتادن ای ــن ــاد ب ــه جای ــگاه
تاریخ ــی اش یعن ــی ق ــرن هیج ــده ،ب ــه دو قطب ــی ه ــای درون خانوادگ ــی طبقه اس ــتث رگر و مفت
خ ــوری ک ــه تنه ــا و تنه ــا از قب ــال کار طبق ــه مح ــروم و ب ــرده م ــزد ،چ ــاق م ــی ش ــود ،ب ــه جمه ــوری
ی ــا س ــلطنت ،ول ــی فقی ــه ی ــا پادش ــاه ،ری ــس جمه ــور ی ــا ملک ــه ،نی ــازی ندارن ــد .ای ــن دو راه ــی ای ــن
طبق ــه نیس ــت .آین ــده بریتانی ــا ب ــا ش ــاه جدی ــد ،ن ــه در گ ــرو تقاب ــل طرف ــداران پادش ــاهی »اص ــﻼح
ش ــده« ت ــر ی ــا طرف ــداران جمه ــوری ،ک ــه ام ــا در گ ــرو پی ــﴩوی پایی ــن ،جنب ــش کارگ ــری اس ــت که
پی ــش از م ــرگ ملک ــه در می ــدان ب ــود و ب ــی تردی ــد در می ــدان خواه ــد مان ــد.
جنب ــش و تحرک ــی ک ــه ن ــه ب ــا جن ــگ کرون ــا از می ــدان ب ــدر رف ــت و ن ــه ب ــا جن ــگ روس ــیه در
اوک رای ــن .تح ــوﻻت سیاس ــی در جامع ــه بریتانی ــا روی پ ــای خ ــود و خواس ــت ه ــای روش ــن رفاه ــی و
آزادیخواهان ــه خ ــود ،پی ــش م ــیرود .مس ــیری ک ــه در دل آن ه ــر وق ــت توانس ــت روبن ــای سیاس ــی
آزادیخ واهان ــه خ ــود ،ش ــوراهای مردم ــی و ق ــدرت مردم ــی و حاکمی ــت ب ــردگان م ــزدی آزاد ش ــده را
ب ــه ج ــای روبن ــای کهن ــه ،س ــلطنت ی ــا جمه ــوری ،خ واه ــد نش ــاند.
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برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا

radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

