
حکمتيست      هفتگي   
  8۹۳۱خرداد  6  -  19٠٢مه  27

 دوشنبه ها منتشر ميشود

حکمتيست )خط رسمي( -حزب کمونيست کارگري   
www.hekmatist.com 

 852 

 آزادي                              رباربي                        حکومت کارگري

!کارگران جهان متحد شويد  

 

تحريم تجارى ايران توسط آمريکا، انگيزه هاى داخلى و 

بين المللى دولت آمريکا در اتخاذ اين سياست و تاثيرات 

آن بر جمهورى اسالمى در هفته هاى اخير از جانب 

مفسران مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در 

اين ميان چند نکته بايد اينجا مشخصا مورد تاکيد قرار 

  .بگيرد

اين سياست آمريکا مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى  

رژيم اسالمى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم 

ايران بدون هيچ ابهامى محکوم شود. وخامت بيشتر اوضاع 

اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست خواهد بود. 

برخالف ادعاهاى رايج، تحريم تجارى از جانب آمريکا 

حتى اگر اروپا و ژاپن و ساير قطبهاى اقتصادى از آن 

تبعيت نکنند، تنگناهاى واقعى براى اقتصاد ايران ايجاد 

ميکند که قربانيان فورى آن نه رژيم اسالمى، بلکه توده 

  .وسيع مردم کارگر و کم درآمد در ايران خواهند بود
  

اين تصور که اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن 

آنها گامى در جهت سرنگونى رژيم اسالمى است، تصورى 

بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب 

تفکر فرقه اى جريانات حاشيه جامعه نظير مجاهدين مى 

گنجد. و اين در شرايطى است که خود آمريکا نه فقط 

تغيير رژيم، بلکه حتى تغيير روش داخلى رژيم اسالمى در 

قبال مردم ايران را جزو اهداف سياست تحريم تجارى ذکر 

  .نکرده است

برخالف برداشت اغلب مفسران رسانه ها، سياست تحريم  

در درون رژيم را تقويت  “وحدت ضد آمريکايى“

  

 *تحريم تجارى ايران

نقطه   ۶۹بدون شک خيزش ديماه 

عطفی در مبارزات و اعتتتراضتات 

توده ای عليه جمهوری اسالمتی و 

فالکتی که به جامعه تحميل کرده 

اين جنبشی بود که بنتد  .است، بود

نافش را با کليت جمهوری اسالمی 

و جنتاحتهتايتش حاتتالحتات و 

جنبشی کته در  .اتولگرايی( بريد

ادامه ی جنبش سبز و يا توکل بته 

 .باال نبود

اين جنبش يک برآمد توده ای و 

 عصيان و طغيان عليه گرسنگی بود

جنبشی  که  در تداوم خود ولتو  .

با فواتل معين اگر ختودآگتاه و 

سازمانيافته و دارای رهبری شود ، 

می تواند جمهوری اسالمی را بته 

اما پيتروزی بته  .زباله دانی بريزد

معنای تحقق آزادی و بترابتری و 

کنار زدن نظام تبعيض و ستتتم و 

استثمار بورژوازی به فاکتتورهتای 

معين ديگری بستتگتی دارد کته 

نمونه ای از آن را در اعتتصتابتات 

 .کارگری اخير مشاهده کرديم

اعتصابات کارگری هفت تتهته و 

فوالد و حتمتايتت متعتلتمتان و 

دانشجويان و بتازنشتستتتگتان و 

چرخيدن سر جامعته بته طترف 

طبقه کارگر، تصوير ديتگتری از 

مبارزه  و اعتراض عليته فتقتر و 

 .فالکت و گرسنگی بود

راهی را که هفت تپه و فوالد 
 !آغاز کرد

 مظفر محمدي
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تصويری طبقاتی و اجتماعی کته نتو  

حمله اش به نظم سترمتايته دارانته و 

 تبعيض و نابرابری ناشی از آن است.

اين جنبش را نمی توان با ضتدرژيتمتی 

گری ترف تعريف کرد.  بخش پيشترو 

و سازمانيافته طبقه کارگر، مهر خود را 

بر اعتراضات و جنبش های اجتماعی بتا 

خواستهای معتيتن ختود، زد. بتختش 

در خودآگاه تر طبقه کارگر اگر چته 

آغاز با خواست دريافتت حتقتوقتهتای 

معوقه به ميدان آمد، اما در چهار چوب 

اين خواست محدود نمانتده و ايتجتاد 

 هتمشوراهای کارگری و مردمتی را، 

بعنوان ابزار تحقق مطالبات اقتصتادی و 

شکل قتدرت طتبتقتاتتی   همسياسی و 

 کارگران و زحمتکشان اعالم کرد .

اين اعتصابات  يک ابراز وجود طبقاتتی 

کارگران بود که  بورژوازی حاکتم را 

دستهاچه کرده و با تمام قوای نظامتی و 

سياسی و حکومتی بته چتاره جتويتی 

بورژوازی اين بار تراحتتا از  .واداشت

کمونيسم در جنبش کارگری و خطر آن 

حرف زد و اين احساس خطر را مخفتی 

 نکرد. 

همچنين ابراز وجود تف مستتتقتل و 

طبقاتی کارگران، تصوير و درستی بته 

جامعه داد و توجه توده های محروم را 

به  قدرت اجتماعی کارگران عليه ستتم 

و سرکوب و تبعيض و فالکت، جتلتب 

 کرد.  

 ۶۹در حالی که بعد از خيزش ديتمتاه 

همه چشم ها به خيابان و خيزشهای پی 

در پی و يکی پس از ديگری دوخته بود، 

اعتصابات کارگری اخير اين درس را به 

جامعه داد که، سنت کارگری و مبارزه 

طبقاتی فراتر و موثرتر از خيتابتان، در 

اعتصاب و ابراز وجود کتارگتران بته 

 مثابه يک طبقه است. 

نشان داد که اعتصابات کارگتری ابتزار 

قدرتمند يک طبقه استت کته کتمتر 

وقتی چتر   .بورژوازی را خم می کند

توليد ولو در يک کارخانه و مترکتز 

بزرگ کارگری می خوابد، کتابتوستی 

است که خواب را بر سرمايه داران و 

تجمعات و  .حاکمانشان حرام می کند

اعتراضات و تظاهرات های ختيتابتانتی  

فقرا و زحمتکشان بدون پشتتتوانته ی 

قدرت نمايی طبقه کارگر و اعتصتابتات 

سراسری کارگری ، می تواند ضربه پذير 

اما  رويتارويتی  .بوده و سرکوب شود

حاکمان سرمايه با اعتصابات کارگتری، 

هزينه سنگينی برای حاکمان سرمايه به 

بويژه زمانتی ايتن  .دنبال خواهد داشت

اعتصابات سراسری و گسترده تتر متی 

شود، مطلقا قارد بته  سترکتوب آن 

 نخواهند بود.

اقشار زحمتکش و غير کارگر و تتوده 

وسيع محرومان جامعه بايد به  قتدرت 

طبقاتی کارگران توکل کترده و يتک 

تدا و يک تف پشت اين طبقه بايستند 

 و از آن حمايت کنند .

اعتصاب کارگران هفت تهه و فتوالد، 

تفحه جديدی در مبارزه طتبتقتاتتی و 

مبارزه و اعتتراض زحتمتتتکتشتان و 

ايتن تتجتربته  .محرومان گشوده است

 .بزرگ کارگری را نبايد فراموش کرد

نبايد بعنوان موردی از موارد ديتگتر و 

مشابه هزاران اعتصاب کارگری ديتگتر 

در اين چند دهه و يا مبارزه ی روتتيتن 

در ايتن  .بخشی از کارگران، نگاه کرد

اعتصابات بخش پيشرو طبقته کتارگتر 

بعنوان مدعی تاحب جامعه قد علم می 

کند و کل طبقه و زحتمتتتکتشتان و 

محرومان را به اتحتاد در شتوراهتای 

 .کارگری و مردمی فرا متی ختوانتد

الگوی مجامع عمتومتی و شتوراهتای 

مردمی را بعنوان ابزار مبتارزه و افتق 

پيروزی زحمتکشان، پيش روی جامعته 

 قرار می دهد .

تجارب و الگو و درسهای اين اعتصابات 

را بايد مدام تکرار، تبليغ و اهمتيتت و 

بزرگی جايگاه آن را بته جتامتعته 

 خاطرنشان کرد.

راهی را که هفت تهه و فتوالد آغتاز 

کرده اند، راه توقف نتاپتذيتر و افتق 

اعتصاب سراسری مزدبگيران جامعه را 

 پيشا روی دارد.

نظام سرمايه داری ايران يا بايد ازادی و 

معيشت و امنيت و رفاه جامعه را تامين 

کند و يا جايش به  حاکميت کارگتران 

 و زحمتکشان بدهد . راه سومی نيست!

 

 ۹۱۰۶مه  -۶۹ارديبهشت 

 

حکمتيست را  

 توزيع و 
 پخش  کنيد

امروز سرمايه داري بيش از هر زمان بي اعتبار شده است؛ اراجيف ضد 

کمونيستي بعد از سقوط بلوک شرق مدتهاست بايگاني شده اند و کسي 

را قانع و بخط نمي کند؛  بردگي مزدي محتوم نيست و کماکان تنها يک 

 انقالب کارگري قدرتمند ميتواند ورق را به نفع بشريت برگرداند.  

 راهی را که هفت تپه و 

نميکند، جناح ضد غربى را در رژيم ايران 

قدرتمندتر نميکند، و بر شدت تبليغات 

ضد غربى رژيم اسالمى نمى افزايد. اين 

واقعه شباهتى به ماجراى اشغال سفارت 

ندارد. آن دوران گذشته است. امروز اين 

يک فشار واقعى روى جناح غربى و 

طرفدار آمريکا در حکومت است که 

تکليف خود را هرچه سريعتر و به شيوه 

اى هرچه چشمگيرتر با جناح مخالف 

روشن کند. تاثير اين اقدام بر رژيم 

اسالمى تشديد اتطکا  ميان جناحهاى 

حکومت در درون ايران، و جهت گيرى 

جدى تر رژيم اسالمى در عرته 

ديهلوماسى و سياست خارجى به سوى 

کنار آمدن با آمريکا و دول غربى خواهد 

  .بود
 

 

  منصور حکمت
 

، در ۰۶۶١، ژوئن ۰٧٣١اولين بار در تير 

  .انترناسيونال منتشر شد ۰۹شماره 
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 گزارش ...

 

 واقعیات پشت

 “تقوايیستی” چپ 

 

در فضای ميديای مجازی پلميک داغی 

در ميان فعالين چپ و کمونيست، در 

مورد خط فکری حميد تقوايی، در مورد 

مبارزه با اپوزيسيون در ”منوعيت م

، در دل مبارزات جاری، و “اپوزيسيون

براه افتاده  همه با هم تا سرنگونی رژيم،

  .است

 

اين پلميک بدنبال و به بهانه تجمع 

اعتراضی اخير دانشجويان دانشگاه تهران 

ارديبهشت امسال براه افتاد. در اين  ۹٧در 

تجمع، دانشجويان دانشگاه تهران در کنار 

بيکاری، بيگاری، ”فرياد شعارهايی چون 

پوشش انتخابی ”، “حجاب زن اجباری

آزادی انتخاب حق ”، “حق مسلم ماست

ميرد، ذلت  دانشجو می”و “  مسلم ماست

پالکارد يا پالکاردهايی هم با “  پذيرد نمی

علينژاد و ارشاد، ”شعاری تحت عنوان 

  .را هم حمل ميکردند“ ارتجاع و انقياد

 

نژاد هم در  اين شعار در نقد مسيح علی

و هم در “  راست در اپوزيسيون”طيف 

به مباحثات بسيار “  چپ در اپوزيسيون”

فراگير تر از خود اين تجمع اعتراضی، 

سرکوب و حلقه های بعدی پيشروی آن، 

مباحثاتی که هرچند در  .دامن زده است

نقطه شروع ممکن است بنظر بر سر 

تورت گرفته “  حاشيه ای”يک مسيله 

باشد، اما عمال ميدانی باز کرده است که 

سخنگويان جنبش های مختلف به 

تراحت و روشنی دورنمای فعاليت 

هايشان، افق پيروزی از زاويه ديدگاه 

  .خود را به اطالع افکار عمومی برسانند

 

اين پلميک، که ديگر مهم نيست از کجا 

شروع شده است، تا اينجا موجب 

روشنگری در تف اپوزيسيون راست و 

چپ جمهوری اسالمی ايران شده است، 

که بی ترديد ميتواند به حلقه های بعدی 

پيشروی اعتراضات دانشجويی و همه 

جنبش های اعتراضی در ايران، طبقه 

کارگر، معلمان، بازنشستگان، بيکاران، 

  .کمک کند … دانشجويان، زنان و

 

اما موضوع چه است و چه نيست! 

دانشجويان در دل اعتراض خود به 

بيکاری و بيگاری و تبعيض و سرکوب و 

حجاب و بی حقوقی زن، ضمنا شعاری 

هم عليه خانم مسيح علينژاد در 

اپوزيسيون، بعنوان مشاور و کارچاق کن 

حمايت از طرح تحريم و گسترش فضای 

جنگی در خاورميانه، داده بودند. تا به 

اين ترتيب دالل های تحريم و جنگ در 

کريدورهای قدرت های ارتجاعی بين 

  .الملی و محلی را منزوی کنند

 

فرياد های حنجره پاره کن و دهان های 

کف کرده فعالين راست در فضای ميديای 

اجتماعی، عليه چپ و کمونيسم و 

 .کمونيست ها، موضوع اين نوشته نيست

آنها فعالين جنبشی هستند که از 

دانشجويان دانشگاه تهران تا طبقه کارگر 

و همه محرومين در ايران با همه نفرت 

و انزجارشان از جمهوری اسالمی ايران 

نمی خواهند سرباز بی جيره و مواجب 

آنها در پروژه های شان، از جمله در 

جنبش ”و “  فرشگرد”و “  ققنوس”پروژه 

شانس اين  .، آنها شوند“ميدان فيروزه ای

فعالين راست، پس از سوختن آن همه 

پروژه های رنگارنگ که با پول و 

امکانات عظيم ميديايی توانست تنها چند 

هفته ای در ميدان دوام آورد، در اين 

کار آنها را  .پلميک بسيار کم است

، به خوبی “طيف چپ”حميد تقوايی، در 

از اين رو، نقد ما به خط  .انجام ميدهد

“ جناح چپ”فکری تقوايی، بعنوان رهبر 

در جنبش راست است، که بنام کارگر و 

  .کمونيسم، فعاليت ميکند

  

به شعار جنجالی باز گرديم. شعاری که 

با هرفرمولبندی که گفته شده باشد، 

تالشی راديکال و انقالبی دال بر آگاهی 

عميق، نسب به مخاطرات موجود و 

جاری در سير سرنگونی جمهوری 

اسالمی و برای عقب زدن يک جنبش 

معين و معلوم کردن فاتله خود از 

تحرکات چنين اپوزيسيون های مخرب 

دانشجويان ضمن  .سناريو سياهی است

اعالم محکم خواست های مترقی خود، 

و “  ققنوس”با تحر  جنبشی خواهر 

اين  .اعالم فاتله کردند، “فرشگرد”

اعالم فاتله موجب فحاشی فعالين 

راست شده است و به مذاق حميد تقوايی 

  .هم مطلقا خوش نيامده است

 

اين شعار نه در مورد حجاب و مسيله 

زن، چپ و راست در مورد مسيله زن 

است و نه اساسا عليه جبهه راست و افق 

اين شعار  !راست بطور کلی است

تحر  معين، ويژه و در جريان، در ميان 

بخشی از راست سناريو سياهی را هدف 

بخشی که  .اعتراض خود قرار داده است

پا به پا و همچون هييت حاکمه آمريکا، 

خواهان گسترش تحريم ها و فضای 

 .جنگی، حنه الزاما خود جنگ(، هستند

تحرکی که يک گوشه آن رجوی و 

مجاهد است، گوشه های ديگر آن باند 

زحمتکشان و عبداهلل مهتدی و دستجات 

قوم پرست کرد و تر  و بلوچ و عرب 

جرياناتی که همگی شان چشم به  . .. و

برکات جانبی پروژه های مخرب ترامپ 

و آقای پمهو و ساير قدرت های مرتجع 

کسانی که بعنوان  .منطقه دوخته اند

عناتر ابزاری در اپوزيسيون، در اجرای 

طرح های مخرب، از يک طرف به عمر 

رژيم و امکان سرکوب آن می افزايند و 

از طرف ديگر شرايط سرنگونی 

جمهوری اسالمی ايران را مخاطره آميز 

  .ميکنند

 

آن شعار و خانم علينژاد بهانه ای شد 

برای آقای تقوايی که اين گرايش در 

تحرکات اعتراضی دانشجويان دانشگاه 

تهران را به باد حمله بگيرد و حکم 

ر مبارزات قرار نيست د :تادر کند که

عليه اپوزيسيون کاری کرد و جاری 

  .اپوزيسيون اپوزيسيون شد

 

تقوايی بحث و ترويچ و نقد گرايشات 

راست بطور کلی، در حجره های 

ايديولوژيک سازمانی و در مقاالت 

نشريات را، برای مقابله با راست بطور 

او اين راه را  .کلی، مجاز و کافی ميداند

تنها راه مبارزه با راست، در سير 

سرنگونی جمهوری اسالمی و در جدال 

بر سر قدرت سياسی در ايران، اعالم 

اين جا سنگر ی است که او  .ميکند

ميتواند، پشت آن سنگر، خود را چپ و 

طرفدار کارگر و سوسياليست و 

در غير اين  .کمونيست خطاب کند

تورت در عمل روزمره مبارزاتی اما، 

همه متحدين هم جنبشی هستند که قرار 

است تا سرنگونی رژيم همه دست در 

دست هم، در مسابقه و ماراتون قاپيدن 

تا  .تندلی قدرت سياسی شرکت کنند

سرنگونی رژيم، در عمل روزمره 

مبارزاتی تفاوتی بين ايشان و خانم ها 

رجوی و علينژاد و آقای عبداهلل مهتدی 

  !همه اپوزيسيون اند .نيست

 

اپوزيسيون از مجاهد، تا باند زحمتکشان 

مهتدی، از االحواز تا سلقی های سنی ضد 

حکومت شيعه، از شخصت های پادو و 

کارچاق کن راست پرو سناريو سياهی، 

چون خانم علينژاد که شال و کاله کرده 

و جايزه هم گرفته است تا شخصيت 

چلبی زن در سير فروپاشی جمهوری 

اسالمی ايران باشد، را در خود جای 

همه و همه متحد ايشان در  .ميدهد

  .مبارزه ضدرژيمی و فعال ايشان اند

 

تقوايی، خود را پشت علينژاد پنهان 

ميکند تا کسی او و سياست هايش را 

او برای  !شعارها بی تقصيراند .نبيند
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مقابله با تحرکات جاری جنبش های 

ارتجاعی در اپوزيسيون، اساسا دستور 

نه تنها آنها را مضر نمی  !کاری ندارد

داند که در راستای سرنگونی رژيم مفيد 

هم ميداند! در جبهه نبرد، در خيابان يا 

 … کارخانه، محل کار و زندگی و

سياست حزب ايشان اتحاد با همه اين ها 

مگر نه اينکه اين جريانات به  !است

اضافه تحرکات ترامپ و ضدرژيمی 

همه رژيم را تضعيف ”گری ترامپ، 

 “!ميکنند

 

اپوزيسيون اپوزيسيون نبايد شد،  :فرمول

همانطور که در تحرکات االحواز  !است

و “  مسابقه“و هخا و جنبش سبز، در

برای رهبری جنبش های قومی “ ماراتون”

با موسوی و قوم پرستان ، “رای من کو”و 

کشتی نمی گرفت، بلکه در مسابقه 

آکسيون بيشتر برای رسيدن به اول خط 

 .آن جنبش ها، فعاالنه شرکت داشت

 

تورت مسيله تقوايی در اين پلميک، 

تورت مسيله اين است  .علينژاد نيست

چرا که  !نشويد“  اپوزيسيون من”که 

آن تحرکی هستم که “  من هم جنبشی”

و “  فرقه ای”شما چپ های 

مشغول “پروحکومتی”و “  ايديولوژيک”

عقب زدن اش در مبارزه زنده و روی 

زمين سفت هستيد! اين واقعيت است که 

او را چنان ملتهب به ميدان کشانده 

نه آن شعار چنان تاثيرات معجزه  .است

اسايی داشت و نه گردی بر دامان خانم 

  .علينژاد نشسته است

 

اين تعرض تقوايی، بيش از همه دفاع از 

خود است تا از هيچ کس و هيچ جنبش 

ديگری! آن شعار بهانه و هدف دفاع از 

يک سياست منسجم و در جريانی است 

که بنام کارگر و کمونيسم، رويکرد 

 .معينی در اپوزيسيون را نمايندگی ميکند

رويکردی که متحد آن اپوزيسيون های 

راستی است که زير ضرب رفته اند، تا 

دانشجوی چپ و راديکالی که در نبرد 

روی زمين سفت، تالش ميکند که 

ارتجاع معين و فعال در تحنه ای را 

  .عقب بزند

 

سياست همه با هم تا ”قالب کردن 

قالب کردن سياست ، “سرنگونی رژيم

بيشتر و بيشتر “ مسابقه فعاليت آکسيونی”

در هر جنبشی در اپوزيسيون، ارتجاعی يا 

غير ارتجاعی، بنام يک سياست کارگری 

و کمونيستی، نقد تقوايی را ملزم ميکند. 

دشمن ”اگر دانش آموختگان مکتب 

، بخواهند تاريخ “دشمن دوست است

مبارزه طبقاتی در جوامع بشری از ابتدا 

تا به امروز را بنويسند، بی ترديد مناسب 

ترين، برجسته ترين و منسجم ترين رهبر 

آن حميد تقوايی است که بنام منفعت 

کارگر و کمونيسم بنجل ترين نظريه 

های پاخورده دوران را بطور منسجم و 

  .آگاهانه، توليد ميکند
 

برای چپ، کمونيسم و راديکاليسم در 

اپوزيسيون، که تنها و تنها با قدرت 

سازمان و سياست راديکال و جنگ های 

هر روزه در جبهه های متعدد و در 

مبارزات و اعتراضات جاری، شانس 

قدرتمند شدن و بسيج توده ای دارد، خط 

بايد از  .تقوايی سياست مخربی است

آنجا که به نام کارگر و کمونيسم توليد 

  .ميشود، آن را افشا کرد

 

اگر در مبارزه عليه ديکتاتوری سلطنتی ، 

آگاهگری و نقد و شعار عليه ارتجاع 

اسالمی ، که اساسا تورت نمی گرفت، 

غلط بود، نقد اپوزيسيون های ارتجاعی 

قومی و مذهبی و ناتو ی هم ، امروز 

دانشجويان پيشرو و  .غلط است

آزاديخواه، همچون همه مردم مترقی و 

آزاديخواه مخالف همه قطب های 

ارتجاع، نه تنها حق دارند که موظف و 

ملزم اند که در مقابل اپوزيسيون های 

ارتجاعی، اگاهگری، افشاگری و مقابله 

اين شرط پيشبرد حرکت  .کنند

آزاديخواهانه عليه سرکوب تبعيض و 

 .استثمار و نابرابری است

 

موضع حميد تقوايی در مورد اعتراضات 

در دانشگاه تهران، باز هم به روشنی و 

تراحت هم خانواده بودن سياسی او با 

علينژاد، بعنوان مشاور و کارچاق کن 

طرح تحريم و گسترش فضای جنگی در 

 .دهد خاورميانه را، نشان می

استفاده از فرتت ها، از جمله فرتت 

امريکا با  ای که ترامپ و هيبت حاکمه

ی و تخريب جوامع ايجاد  جنگ افروز

می کند، استفاده از فرتتی که دستجات 

قوم پرست ايجاد می کنند، موسوی و 

سبز ايجاد می کنند، به اميد اينکه در 

سير سرنگونی و تالشی جمهوری اسالمی 

ايشان در تف کانديدا های هر رژيم 

چينج و دست بدست شدن قدرت باشند، 

همه پالتفرم سياسی اين رهبر 

اپورتونيست و بی افق چپ دنباله رو و 

هيچ کمونيست و  .بورژوايی است

سوسياليستی با هيچ توجيهی نبايد او را 

در مبارزات کارگری و کمونيستی، جدی 

  .بگيرد

 

 ۹۱۰۶مه  ۹۹

  885شماره    ١ حکمتيست هفتگي   

مبارزه ما براي برابري و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه داري موجود جزء الينفک 
مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شکل دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه 

حکمتيست به صف مقدم  -برابر و آزاد کمونيستي است. حزب کمونيست کارگري 
هر مبارزه اجتماعي عليه تبعيض و نابرابري در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است 

که برابري حقوقي همه و شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت، 
مليت، مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت و غيره بايد بعنوان يک اصل 

 تخطي ناپذير و محوري در صدر قوانين جامعه اعالم شود. 

 چپواقعیات پشت 



 

مبارزه ما براي برابري و رفع تبعيض در متن جوامع سرمايه 
داري موجود جزء الينفک مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي 
شکل دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد 

حکمتيست به  -کمونيستي است. حزب کمونيست کارگري 
صف مقدم هر مبارزه اجتماعي عليه تبعيض و نابرابري در 

جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابري حقوقي همه و 
شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت، 

مليت، مذهب، نژاد، عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت و 
غيره بايد بعنوان يک اصل تخطي ناپذير و محوري در صدر 

 قوانين جامعه اعالم شود. 
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