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وید!- د  ھان  ان  -کار

زنان در افغانستان در سنگر اول 
جدال بر سر آزادى و برابرى

متيست (خط رسمى) اطالعيه  حزب حك جامعه اى در حال 
اعتراض براى تغيير 

بنيادين
سهند حسينى       صفحه٤

متيست (خط رسمى) اطالعيه هاى حزب حك

در مورد حمله 
تروريستى به 
مان رشدى سل

مه كشى يكى از مهره هاى  ق
منفور سلفى در مريوان

در محاصره يك كمين سياسى
فواد عبداللهى

ــت  ــر رس بازگش ــکا ب ــت آمری ــالمی و دول ــوری اس ــمه جمه ــاز و کرش ن
ــرد؛ مصالحــه طرفیــن  ــه برجــام در واپســین لحظــات خــود بــرس می ب ب
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــک نکت ــا ی ــد ام ــه باش ــا یکدیگــر هرچــه ک ــره ب مذاک
اســت کــه مختصــات ایــن دوره را معلــوم می کنــد و در رســانه ها 
ــمی  ــن رس ــداران و منتقدی ــمی، طرف ــن رس ــرات مفرسی ــه نظ و نقط
جمهــوری اســالمی و یــا در افــت و خیزهــای منحنــی «مذاکــرات» 
ــه ایــن ســمت، گــرد و  ه ۹۶ ب ــ ی شــود. جامعــه ایــران از دی منعکــس 
یــس دولــت را از تــن  ــا ایــن و آن ر خــاک وعده هــای ایــن و آن جنــاح ی
ــده اســت. از برجــام دوره روحانــی تــا مذاکــرات اخیــر مولفــه ای اساســی وارد صحنــه  خــود تکان
ــران و  ــورژوازی ای ــت ب ــد و بس ــت را از بن ــواب راح ــه خ ــت ک ــده اس ــران ش ــی ای ــوالت سیاس تح
ــی در  ــه داخل ف ــک مول ــز ی ــت ج ــزی نیس ــه چی ــن مولف ــت. ای ــه اس ــاال گرفت ــت آن در ب حاکمی
ــوری  ــاح جمه ــر دو جن ــور از ه ــا عب ــه ب ــع ک ــردم پرتوق ــر و م ــه کارگ ــروج طبق ــی ع ــران، یعن ای

ــه۲ ــد. ...  صفح ــیم می کن ــد را ترس ــت جدی ی وضعی ــی ــالمی، س اس

كمك مالى و 
اعتصابيون هفت تپه

مصطفى اسدپور     صفحه٢

مگر نظام «پادشاهى» هيچوقت از 
ايران رفته است؟!

فواد عبداللهى   صفحه٥

به بهانه ٢٨ مرداد، 
سالروز  حمله به كردستان

محمد فتاحى

ــش از  ــال ۱۳۵۸بی ــتان در س ــه کردس ــه ب ــرای حمل ــی ب ــوای خمین  از فت
ــا پاســخ آهنین  چهــار دهــه مــی گــذرد. آن فتــوا و آن حملــه رستــارسی، ب
ــی  ــه زمان ــه فاصل ــا ب ــد. نتیجت ــرو ش ــردم در کردســتان روب ــوده ای م و ت
یــن نرمــش قهرمانانــه درتاریــخ را بــه جنــاب «امام»  بســیار کوتاهــی، اول

تحمیــل کــرد. ... صفحــه۳



ت  ۴۲۱
ح

٢

در محارصه یک کمین سیاسی

ــک ورق  ــا ت ــاال، تنه ــکا در ب ــران و آمری ــان ای ــش می ــازار تن ــدن درب ب ــته ش ــا بس ب
جمهــوری اســالمی هــم از ایــن حاکمیــت گرفتــه می شــود. دیگــر آمریکایــی موجــود 
ــر  ــود. دیگ ــران ش ــات» در ای ب ــادی» و «ث ــایش اقتص ــع «گش ــه مان ــود ک ــد ب نخواه
ــتی  ــی و معیش ــات رفاه ــروم و مطالب ــردم مح ــه م ــت ک ــتکباری» در کار نیس «اس
ق «تحریمیــم» و «دخالــت خارجــی» رسکــوب و فضــا را امنیتــی کــرد.  آنهــا را بــا چــ
ــاه و آزادی  ــنه رف ــردم تش ــر و م ــه کارگ ــوف طبق ــران و در صف ــی در ای ــط سیاس رشای
ــرای  ــری ب ــدد، درب دیگ ــر دری را می بن ــت ه ــه حاکمی ــت ک ــول اس ــدی متح ــه ح ب
ــود.  ــاز می ش ــه ب ــروم جامع ــردم مح ــت م ی ــم اک ــام در چش ــاری نظ ــالم بی اعتب اع
ــام و  ــا برج ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــد ک ــالم کرده ان ــه اع ــت ک ــران مدت هاس ــردم ای م

ــرود!  ــد ب ای ــکا و ... ب ــمن امری ــا دش ــکا ی ــت امری ــام، دوس بی برج
ــت  ــا حاکمی ــرده ت ــاز ک ــان ب ــه ده ــه جامع ــی ک ــی» در رشایط ــش داخل ــظ آرام «حف
ــردم آزادی خــواه  ــن و م ــه کارک ــه فشــار طبق ــال اســت ک ــد، محــال اســت. مح بلع را ب
ــان در افغانســتان را از جنــس طالبــان در ایــران  ایــران را کــه بــه  درســت طالب
ــه  ــت ک ــن اس ــف داد. غیرممک ــاال تخفی ــت در ب ــد و بس ــره و بن ــا مذاک ــد، ب می دانن
ــه  ــی مرف ــه و زندگ ــران، خواســت اداره شــورایی جامع ــروت در ای ــیم ث خواســت تقس
ــت  ــری، امنی ــاه، آزادی، براب ــرد. رف ــیه ب ــه حاش ــام ب ــام و بی برج ــا برج ــانی را ب و انس
ــدرت  ــر ق ــت و اگ ــه اس ــت جامع ی ــز اک ــه روی می ــت ک ــی اس بات و خوشــبختی مطال
دســت طبقــه کارگــر باشــد همیــن امــروز قابــل اجراســت. دوران «فرصــت بیشــرت» و 
ــا ایــن نظــام مدت هاســت کــه ســپری شــده اســت. انتظــار شــکف  «تعامــل بیشــرت» ب
اقتصــاد و تلــه «کارآفرینــی» کشــک اســت. پایــان دادن بــه چنیــن بحــران عمیقــی در 
ــدرت آن!  ــه ق ــه در حیط ــت و ن ــالمی اس ــوری اس ــوان جمه ــه در ت ــران ن ــه ای جامع

ــود. از  ــن حاکمیــت پــس از برجــام چیــزی نیســت جــز ادامــه رشایطــی کــه ب ارکان ای
ــا  ــراه ب ــازل، فحشــا و تن فروشــی، هم ــکاری، فقــر، دســتمزد ن یک طــرف، ســونامی بي
ــات  ــات و اعرتاض ــان اعتصاب ــر طغی ــرف دیگ ــان و از ط ــه انس ب ــی همه جان بی حقوق

ــران!  ــواه» در ای ــدوار و «زیاده خ ــردم امی م
ل اساســی حــول ایــن محورهــا می گــردد: طبقــه کارگــر از ثــروت  امــروز مســا
ــران و  ــورژوازی ای ــب ب ــد و در جی ــرده و می کن ــد ک ــه تولی ــی ک ــی و نجوم ع اجت
ــان  ــه زن ارتايــد علي ــد؛ تبعيــض و آپ حاکمیــت آن اســت، ســهم خــود را می خواه
عــی بــا  ــام ابعــاد اجت کــه نــه فقــط در اســتخدام و محيط هــای کار کــه در 
ــس  ــالق زدن و حب ــب، ش ــت تعقي ــود. سیاس ــده ش ــد برچی ــته، بای ــه داش ــوت ادام ق
رهــربان کمونيســت و راديــکال کارگــری کــه در ليســت ســياه دولــت و کارفرمــا قــرار 
ــان از حــق داشــ  ــران همچن ــر از آن کارگ ــالوه و مهم ت ــد منحــل شــود. بع ای ــد ب دارن
تشــکل های واقعــی خــود محروم انــد. بيکارســازی و اخــراج کارگــران در رسارس کشــور 
يــکار هيــچ تامينــی وجــود  ه ب رو بــه گســرتش گذاشــته اســت. بــرای ايــن ارتــش ذخــ
ن بيمــه بيــکاری ناقــص و دم بريــده جمهــوری اســالمی را هــم بــه  نــدارد، حتــی هــ

ــد.  ی دهن ــل  ــور کام ط

از  بــرای  خــود،  تحقــق خواســته های  بــرای  جامعــه  يــت  اک و  کارگــر  طبقــه 
بین بــردن فقــر و فالکــت، در اعــرتاض بــه بيــکاری و ســطح نــازل دســتمزدها، بــرای از 
ــزه طبقــه  ابرابــری، مالکيــت خصوصــی و کارمــزدی، بــا خشــونت و رسني ميان بــردن ن
حاکمــه مواجــه خواهنــد شــد و از االن در فکــر پیــروزی در آن نــربد عظیــم طبقاتــی 
عــی اســت؛ مذاکــرات و ســازماندهى اقتصــاد صــرب و دفــع وقــت محــال اســت  و اجت
ــدازد. بــورژوازی ايــران و دولــت آن، در يــک  ــوم را بــه عقــب بيان انفجــار طبقاتــی محت

ــد. ــر افتاده ان ــياىس گی ــ س کم

كمك مالى و اعتصابيون هفت تپه:

كارگران راست 
ميگويند و افسوس!

مصطفی اسدپور

بــه  مالــی  کمکهــای  دربــاره چگونگــی  اخیــر  مباحــث 
ــت  ــکر هف ــر نیش ــای اخی ــا سلســله اعتصــاب ه ــاب ی اعتص
ــد.  ــران میپاش ــری ای ــش کارگ ــه جنب ــم کهن ــر زخ ــک ب ــه  تپ
ــام متوجــه  ــوش و اته ــه حمــالت، پاپ ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ف
اعتصابیــون و دســت انــدرکاران اعتصــاب شــده اســت و 
امــروز چهــره هــای رسشــناس از اعتصــاب در واکنــش نشــان 
ــر  ــی ه ــی و حت ــک مال ــت کم ــه دریاف ــر گون ــد و ه میدهن

ــد. ــب میکنن ــورد را تکذی ــن م ــدام در ای ــرای اق ــم ب ــه تصمی گون

ــرای اعتصــاب شــوش  ــران و ب ــرای طبقــه کارگــر ای ــز ب ــل از هــر چی ــات قب ایــن مباحث
ــه  ــت ک ــه اس ــرا و چگون ــد چ ــود بپرس ــق دارد از خ ــس ح ــر ک ــت.  ه ــوار اس آن ناگ
ــر از  ــری ایــران در یکــی دو دهــه اخی ــاب کارگ ــی تریــن اعتص بزرگرتیــن و طوالن
ــت و  ــه نتوانس ــت تپ ــر هف ــد؟ اگ ــوان مان ــل و نات ــی غاف ــای مال ــازمان دادن کمکه س
نخواســت قدمــی در ایــن راه بــردارد، کــی و کجــا قــرار اســت طبقــه کارگــر ایــران بــر 

ــد؟ ای ــه  ــود غلب ــف خ ــره و ضع ــن حف ای

ــه  ــازمان یافت ــی س ــک مال ــه کم ــت ک ــز نیس ــد جای ــک و تردی ــوزن ش ــک رس س اوال: ی
ــوده  ــار آن ب ــداوم و اعتب ــای ت ــه ه ــری و از پای ــش کارگ ــک جنب ــدی ی ــتخوان بن از اس
ــن  ــیفتگان ای ــری و ش ــبکه کارگ ــی از ش ــی بخش ــک مال ــای کم ــال ه ــت. کان و هس
ــتی  ــم رسنوش ــا و ه ــا و پیونده ــه ه ــی علق ــکه اهدای ــر س ــا ه ــه ب ــت ک ــش اس جنب
اه کانــال ارتبــاط هــای محکــم تــر بــرای  ــد، و هــر قــدم در ایــ خــود را بهــم گــره میزنن

ــد و ... ــت میکن ــکاری را تقوی ــر هم ــربم  ت ــای م نیازه

ثانیــا: مزخرفــات و اتهامــات «پــول هــای کذایــی گمشــده» آنهــم نســبت بــه 

ــرف  ــک ط ــاف آن از ی ــد ن ــه بن ــت ک ــی اس ــری فاضالب ــازمانهای کارگ ــا و س جریانه
ــن  ــط تری ــت منح ــه رسنوش ــر ب ــرف دیگ ــالمی  و از ط ــوری اس ــت جمه ــه رسنوش ب
ــام  تق ــن حــرضات ان ــروز ای ــوش ام ــام و پاپ ــره خــورده اســت. اته ــیون راســت  گ اپوزس
ــر  ــای غی ــواریها و مصافه ــاب از دل دش ــن اعتص ــه ای ــت ک ــی اس ــون دل آن روزهای خ
هــم خــورده اســت. خیلــی  نهــا کــه کاســه  کــوزه  شــان ب قابــل بــاور بیــرون آمــد، ه
کــه از  لــی بیشــرت از آن آشــکار اســت کــه فشــار امــروز بــر اعتصابیــون هفــت تپــه خی
تــی حکومــت باشــد، اساســا و منحــرصا از جانــب مبرصهــای خــود  طــرف ادارات امنی

ــت.  ــا اس ــی آنه ــی قالب ــر پناه ــای کارگ ــردی ه رده در ولگ ــ گ

توانــد قبــول کنــد کــه اعتصــاب هفــت تپــه  ی یتوانــد بــاور کنــد،  ســوم: هیــچ کــس 
ــه  ــود ک ــته نب ــت و شایس یتوانس ــا   ــری م ــای کارگ ــم ه ــور چش ــه ن ــوش و هم و ش
ــی، مــادی و ملمــوس؛ و  یــت عمل ــات بلکــه  ح ــه فقــط اعتصاب خــود را در حلقــه ن
ایــش اقتــدار و تعصــب و غــرور طبقاتــی در رسارس ایــران  قــرار بگیــرد.   طبقــه  در  
پــه در پیکــر آن هنــوز  جریــان  مــا، طبقــه ای  بــزرگ و خــون گــرم اعتصــاب هفــت ت
ــرتس  ــت در دس یتوانس ــش  ــه لحظات ــا هم ــی و ب ــه علن ــت تپ ــاب هف دارد. اعتص
ــیل  ــت س ــی میتوانس ــه کس ــزی و چ ــه چی ــه چ ــت ک ــوال اینس ــد؛ س ــن باش ــر  از ای ت
میلیاردهــا تومــان امکانــات در انــواع اشــکال و پوشــش بــه ســمت اعتصــاب را مانــع 

شــود؟

ــاب  ــه آن اعتص ــذر ب ــر گ ــا و ه ــخصیت ه ــارات ش ــروز، اظه ــث ام ــارم: در مباح چه
نفــس هــا را از فــرط احــرتام در ســینه حبــس میکنــد. مصــاف هــا و درایــت و ســازمان 
ن در  ــ ــدس و گ ــدارد. ح ــم ن ــزی ک ــالب چی ــک انق ــهای ی ــاب از درس ــی آن اعتص یاب
ــالب  ــن انق ــود ای ــرای خ ــا ب ــدارد، ام ــوردی ن ــاد م ــران زی ــری در ای ــالب کارگ ــورد انق م
ــب در  ــه جان ــق ب ــی و ح ــا کاردان ــان را ب ــن و زم ــه زمی ــز اینک ــت ج ــاره ای نیس چ
ــه  ــن وظیف ــم. ای ــم بدوزی ــتی به د و همبســتگی و همرسنوش ــ ــای اعت ــواع کاناله ان
ــات کمونیســتی و حامــی  بخصــوص بــر دوش کل جنبــش کارگــری و احــزاب و جریان

ــد. ــنگینی میکن ــری س ــارزات کارگ مب

ــه  ــر گون ــت. ه ــری اس ــکل کارگ ــه دارای تش ــت تپ ــه، هف ــر اینک ــت آخ ــم و دس پنج
ــت. ــل اس ــر در مح ــران درگی ــار کارگ ــه اختی ــرصا در حیط ــح منح ــی و توضی حسابرس

م! یا و ده باد  ز



ت  ۴۲۱
ح

٣

به بهانه سالروز ۲۸ مرداد

ــرد»،  ــق ک ــی خل ایندگ ــات  ــا «هی ــی ب ــمی و علن ــره رس ــرش مذاک ــس و پذی ــش ب ــالم آت اع

ــت  ــه سیاس ــتان، ک ــرات در کردس ــان مذاک ای ــا پ ــود. ب ــم ب ــی محک ــول آن تودهن ــن محص اولی

ــالب  ــه انق ــرض ب ــود، تع ــدد ب ــرض مج ــرای تع ــی ب ــت آمادگ ــدن جه ــت خری ــرای وق ــم ب رژی

ــان در  ــه زن ــرض ب ــه کردســتان، تع ــه ب ــار حمل ــار در کن ــن ب ــرد.  ای ــدا ک ی ــارسی پ گســرتش رست

ــه  ــرض ب ــری، تع ــتقل کارگ ــوراهای مس ــالل ش ــری، انح ــز کارگ ــه مراک ــرض ب ــیع، تع ــاد وس ابع

ــه  ــرا و ب ــن صح ــی در ترکم ــوراهای دهقان ــه ش ــرض ب ــگاهها، تع ــ دانش ــجویان و بس دانش

ــش  ــگ پی هن ــه ه ــک نقش ــق ی ــتان، طب ــد بلوچس ن ــی مان ــت در مناطق ــه مقاوم ــرض ب تع

ــوده  ــه دلیــل ســازمان یابــی یــک مقاومــت ت ــرده شــد. برجســتگی مقاومــت در کردســتان ب ب

ــن  ــل اولی ــه ای، در مقاب ــاد منطق ــلحه در ابع ــه اس ــردن ب ــت ب ــهرها و دس ــق ش ای در عم

ــود.  ــش دوران ب داع

ــران  ــه در رسارس ای ــتان ک ــط در کردس ــه فق ــت ن ــخ مقاوم ــته، تاری ــه گذش ــار ده ــخ چه اری ت

ــه اوضــاع  ــه قــدرت رســیده در ســال ۵۷، اســت. امــا حــاال کــه ب ــه حاکمیــت ضدانقــالب ب علی

ــه  امــروز و آن روز مــی نگریــم، ادامــه آن مقاومــت و تبدیــل مقاومــت بــه تعــرض همــه جانب

ــر داده اســت.  ــی تغیی ــه شــکل باورنکردن ــا و ب ام ــه را  یل جامع ــوده ای، شــکل و شــ ت

ــق  ــالمی، طب ــوری اس ــت جمه ــرزخ حاکمی ــام» و رشوع ب ــتقرار «نظ ــه اس ی ــای اول ــال ه در س

ــوع  ــق ممن ــرام و عش ــادی ح ــتهجن،  ش ــک مس ــود، موزی ــر ب ــال خ ــاد م ــام، اقتص ــل ام عق

ــود، مجــازات  ــود، جــواب چهــره شــاد اســید ب ــغ ب ــدان تی ــب خن ــن، پاســخ ل ــه فقــط ای ــود. ن ب

ــی دیــن مفســد فــی االرض بــود. اطــالق داعــش زمــان بــه جمهــوری  ــرد ب عشــق سنگســار و ف

ــه  ــت ک ــلی اس ــرای نس ــی آن ب ــف عین ــت توصی ــه جه ــن، ک ــد توهی ــه قص ــه ب ــالمی ن اس

ــرم و ارزشــهایی  ــن، از نظــر ن ــران در آن دوره معی ــده اســت. ای انه آن روزهــا را ندی ــبخت خوش

ــود. ــته ب ــخ برگش اری ــت ت ــه دوران بربری ــد، ب ــی ش ــل م ــه تحمی ــه جامع ــون ب ــدرت خ ــه ق ــه ب ک

یــروی عبــور از آن تاریــک رسا را درک نکنــد،  آن روزهــای تاریــک گذشــت! کســی کــه جوهــر ن

ــم کــه ایــن جامعــه، محــل  تانســیل هــای ایــن جامعــه بــی خــرب اســت. مــا بارهــا گفتــه ای از پ

ــوده اســت. تنهــا انقــالب بورژوایــی نــوع  وقــوع تحــوالت سیاســی مهمــی در تاریــخ خویــش ب

ــه،  ــن جامع ــت! ای ــرده اس ــه ک ــه تجرب ــه، در دوران مرشوط ــن جامع ــه را، ای ــی در منطق غرب

ــا  ــه ب ــی ک ــت. کس ــرده اس ــه ک ــم تجرب ــرب را ه ــالب اکت ــد از انق ــرن بع ــالب ق ــن انق بزرگرتی

ــه اشــتباه  ــه تحــوالت انقالبــی ســال ۵۷، جمهــوری اســالمی را بــه مــا نشــان میدهــد، ب اشــاره ب

ــه  ثبیــت جمهــوری اســالمی، جامعــه ایــران ب ــد کــه قبــل از ت ــه عمــد، فرامــوش مــی کن ــا ب و ی

ــه  ــک بــه پنــج ســال، پــر جنــب و جــوش تریــن ســالها در فضــای سیاســی را تجرب مــدت نزدی

عــی  ــود. مهمــرتاز همــه، بــرای بــار چنــدم در تاریــخ اجت کــرد و آتشفشــانی نیمــه خامــوش ب

ــرد.  ــت ک ــش ثب ــخ خوی اری ــار را در ت ن جب ــ ــی حاک ــاه و رسنگون ــک ش ــراری دادن ی ــود، ف خ

ــه خــود  ــران دوران مــدرن ب ــه ای ــی اســت ک ــا پشــتوانه تحوالت ایــن تجــارب تاریخــی، زمینــه ی

ــری در سیاســت و ســهولت دســت  اپذی ــاالی مــردم از زندگــی، تســلیم ن ــده اســت. توقــع ب دی

ائیــن  ــی بــرای پ افتــه خویــش، دســت بــردن بــه راه حــل هــای انقالب بــردن بــه اراده ســازمان ی

کشــیدن ســلطه اســتبداد، عدالتخواهــی سیاســی، جــزو داده هــای تاریخــی و در روانشناســی 

ــه  ــم»، ب ــی پذیری ــت  ــم، ذل ــی میری ــم، م ــن اســت. «مــی میری ــه عجی ــن جامع عــی ای اجت

ــده سیاســی،  ــک پدی ــوان ی ــه عن ــول زور ب ــدم  قب ــی نیســت؛ ع ــک شــعار اتفاق ــچ وجــه ی هی

ــن جامعــه اســت.  ــی ای ــه عموم ــه محصــول ایــن دوره، کــه یــک داده تاریخــی و جــزو منتالیت ن

جنبــش  یــک  رسخ  پرچــم  سیاســی،  اســتبداد  یــک  حاکمیــت  مــ  در  دانشــجو  اگــر 

ــالب  ــت انق ــار، در غیب ــن ب ی ــرای اول ــر ب ــر کارگ ــی آورد، اگ ــزاز در م ــه اهت ــتی را ب سوسیالیس

ــق  ــ آن اف ــازد و در م ــی س ــورا م ــد، ش ــازمان میده ــی س ــع عموم ــی، مجم ــران انقالب و بح

ــه دســت معلــم و بازنشســته و آن دیگــری میرســد، اگــر زیــر ســلطه  ســازماندهی شــورایی ب

ــن  ــهرهای ای ــی در کالن ش ع ــک داده اجت ــه ی ــفید ب ــی، ازدواج س ــت داعش ــن حاکمی همی

ــخ   اری ــه و ایــن مــردم، ت ــن جامع ــه ای ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــل میشــود، بخشــا ب جامعــه تبدی

ــت رس دارد.  ــر پش ــته ت ــی شایس ــک زندگ ــرای ی ــربد ب ــوری از ن پرش

ــدر  ــاوت آنق ــم، تف ی ــی کن ــروز را مقایســه م ــا ام ــا ب ــوای آن دوران ه ــی تناســب ق ــروز وقت ام

ــه در آن،  ــت ک ــی اس ن ــه ه ــن جامع ــه ای ــرد ک ــاور ک ــود ب ــختی میش ــه س ــه ب ــت ک ــاد اس زی

ــد. ــم میدادن ــان ه ــاه نش ــی را در م ــس خمین ــی، عک بعض

ــه  ــا تکی ــه ب ــود ک ــی ب ــا رژیم ــت؛ آن روزه ــور اس ــل تص ــا غیرقاب ــا آن روزه ــروز ب ــاوت ام تف

بــر توهــم بخشــی از جامعــه، عریــان و شمشــیر بدســت تعــرض مــی کــرد. امــروز نــه فقــط 

ــه آن ریختــه اســت، حتــی نزدیــک تریــن «یــاران  اریــخ ب ت عقــب مانــده تریــن هــای ت توهــ

ــد. ــکان مــی کنن ــه صــف مخالفیــن نظــام نقــل م امــام»، پشــت رس هــم ب

ــورژوازی در ایــران در طــول ســالهای گذشــته تجــارب زیــادی کســب کــرده اســت، بــرای  اگــر ب

طبقــه کارگــر و تــوده محــروم هــم ایــن واقعیــت قابــل رویــت اســت کــه تغییــر رصف نظــام 

های گذشــته، تعــداد جوامعــی کــه حاکمیــت هــای شــان  ــام درد امــروز نیســت. ســال پاســخ 

ــن، تجربــه انقــالب  ــز دنــدان گیــری نشــد، کــم نیســت. مهمــرت از ای تیجــه چی تغییــر کــرد و ن

ــام  ــک نظ ــه ی ــی ب ــکل ده ــت ش ــم در غیب ــام حاک ــردن نظ ــه ک ــه بدرق ــان داد ک ــته نش گذش

ــی توانــد زندگــی شــادتری  قــا  ــد توســط خــود طبقــه کارگــر و تــوده هــای محــروم، مطل جدی

ــزار  ــازماندهی اب ــش، س ــتقل خوی ــش مس ــازماندهی جنب ــل، س ــن دلی ــه همی ــد. ب ــم کن فراه

ــن  ــارزه همی ــ مب ــش در م ــت خوی ــوع حاکمی ــه ن ــدرت مســتقیم، و شــکل دادن ب ل ق ــ اع

ــی ســاده اســت. ــک رسنگون ــر از طراحــی ی ــی ت ــر و حیات ــر، رضوری ت امــروز، کاری فــوری ت

نطورکــه شــاهدیم، اپوزیســیون راســت، مشــغول پیشــربد طرحــی اســت کــه در آن،  ه

ــم  ــی، اع ــای نظام ــی، نیروه ــا، بوروکراس ــزد آنه ــد. ن ان ــی  اق ــی ب ــام فعل ــاختار نظ ــت س کلی

ــدی  ــش» بع ــن «آرام ــا تامی ــد ت انن ــد  ای ــوب، ب ــای رسک ــات و نیروه ــپاه واطالع ــش و س از ارت

ــی،  ــه متفاوت ــاس عوامفریبان ب ــی، در ل ــرای ســازماندهی یــک شــکل دیگــر حاکمیــت طبقات ب

ــم  ــای رژی ــتمدیدگان، ج ــوده س ــر و ت ــه کارگ ــه طبق ــر طبق ــل، از نظ ــود. در مقاب ــن ش تضمی

ــوی ریشــه  ــی و فقــر مــادی و معن ر طبقات ــرد کــه در آن، اســتث ــد بگی ای ــی ب بعــدی را نظام

ل  کــن شــود. رضورت و اهمیــت ســازماندهی شــورایی جامعــه و ســازماندهی ارگانهــای اعــ

ــت.  ــر اس ــن ام ــن همی ــرای تضمی ــوده ای، ب ــدرت ت ق

ــل انقــالب  ــخ تقاب ــژه ای در تاری ــا جمهــوری اســالمی اگــر جــای وی ــه آن ب کردســتان و مقابل

ــک  ــ ی ــکل گرف ــل ش ی ــا بدل ــا و تنه ــن دارد، تنه ــام بهم ــس از قی ــران پ ــالب در ای ــد انق و ض

ــکل دادن  ــوده ای، ش ل اراده ت ــ ــای اع ــه ابزاره ــل شــکل دادن ب ــوده ای، بدلی ــت ت مقاوم

ــه  ــکل دادن ب ــوده ای و ش ــلحانه ت ــت مس ــازمان دادن مقاوم ــرای س ــالت ب ــوراهای مح ــه ش ب

ــروی  ــی نی ــرض نظام ــدن تع ــب ران ــاده عق ــه آم ــود ک ــی ب ع ــه و اجت افت ــازمان ی ــی س جنبش

ــه ۲۸ مــرداد بــه کردســتان آغــاز شــکل دادن بــه ایــن مقاومــت تــوده  رسکــوب رژیــم بــود. حمل

ــود.   ــتان ب ــرتده در کردس ای و گس

ــن  ــه و یکدســت، بهرتی ــک مقــاوت قهرمانان ــه ی ــم ب ــر تصمی ــرداد، اگ ــل تعــرض ۲۸ م در مقاب

پاســخ دم دســت آن روز بــود، امــروز ســازماندهی پــر قــدرت نــه فقــط بــرای رسنگونــی بلکــه 

هایــی، پاســخ اســت.  ــروزی ن بــرای تحــوالت پــس از رسنگونــی و بــرای تضمیــن پی

ــا  ــال ۵۷ ت ــالمی از س ــالب اس ــد انق ــل ض ــران در مقاب ــواه در ای ــردم آزادیخ ــت م ــر مقاوم اگ

ــردم  ــروز م ــش ام ــود. جنب ــن نب ــه و .... ممک ــی مرشوط ــالب بورژوای ــدون انق ــروز، ب ــه ام ب

ــالب ۵۷  ــه انق ــه تجرب ــکا ب ــدون ات ــان ب ی ــن جان ــاط ای ــیدن بس ــر کش ــه زی ــرای ب ــواه ب آزادیخ

ــردم  ــت م ــه مقاوم ــه تجرب ــه شکســت کشــیدن آن، ب ــرای ب ــی ب ــورژوازی جهان ــناریوی ب و س

ــلحانه در  ــوده ای و مس ــت ت ــا مقاوم ــا ت ــه ه ــگاهها و کارخان ــی از دانش ــواه و انقالب آزادیخ

ــی آن  ــی و روح ــی، فرهنگ ــی، سیاس ع ــرات اجت ــوالت و تاثی ــت. تح ــن نیس ــتان، ممک کردس

ــرد.  ــو ک ــوان مح یت ــوب و ....  ــه از رسک ــچ درج ــا هی ــه را ب ــی روی جامع ــت تاریخ مقاوم

قمه كشى يكى از مهره هاى منفور سلفى 
در مريوان

ــه  ــرداد ۱۴۰۱ در محل ــنبه ۲۵ م ــه ش ــروز س ــوان، ام ــهر مری ــیده از ش ــار رس ــه اخب ــا ب ن ب
ــزاده  ــن ناری ــم ریبی ــه اس ــا ب ــلفی ه ــور س ــن و منف ــارص ملپ ــی از عن ــا» یك «لیالخیه
ــد.  ــی ده ــرار م ــه ق ــورد حمل ــی را م ــواد غذای ــل م ــت حم ــر رشک ــوب کارگ ــه ای ــا قم ب
ــرس  ــتان ب رس ــت بخــش نیســت و در حــال حــارض در بی ــوب رضای ــال ای متاســفانه ح
ــردم را  ــزاد م ــن ناری ــاش ســلفی و شــخص ریبی ــه اوب ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ــربد. ای می
ــزدور  ــن م ــار ای ــن وصــف افس ــا ای ــد و ب ــی ده ــرار م ــه ق ــو و قم ــا چاق ــه ب ــورد حمل م

ــت. ــا اس ــان ره ــن همچن ملپ
ــده  ــه پرون ــود اینک ــت و باوج ــن وضعی ــی از ای ــود آگاه ــا وج ــالمی ب ــوری اس جمه
اوباشــی و قمــه کشــی ایــن رشور بــاز اســت، امــا در ســایه حاكمیــت جمهوری اســالمی 
ــام افســار رهــا شــده و آزادنــد. گفتــه  ایــن چاقــو كــش ســلفی و روســا و عوامــل آنهــا 
ــواری شــده اســت. ــزاد از تــرس مــردم شــهر مت ــن ناری ــن ماجــرا ریبی میشــود بعــد از ای

ــزدور  ــن و م ــا و دســتجات ملپ ــواع بانده ــا ان ــل ب ــارزه و تقاب ــه مب ــوان تجرب مــردم مری
ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــا رژی ــه ب ــار ده ــش از چه ــل بی ــارزه و تقاب ــه مب ــد. تجرب را دارن

ــلفی  ــن س ن ای ــ ــی گ ــردم ب ــن م ــد. ای ــی و رشارت را دارن ــا امن ــه ن ــی هم ــا و بان منش
ــردم  ــرد. م ــد ک ــی را ادب خواهن ــا امن ــی ن ان ــد و ب ان ــر ب ــراه ه ــکار را هم رشور و تبه
مبــارز و آزادیخــواه مریــوان نخواهنــد گذاشــت ســلفیها و هیــچ بانــد قومــی و مذهبی 
ــد. مــردم مریــوان روســا و عنارص  اامــن كن تبهــکاری محــل كار و زندگــی مــردم شــهر را ن
ــی بانــد رشور و چاقــو كــش ســلفی را میشناســند. آنهــا كســانی كــه عنــارص چاقــو  اصل
ــی شــهر را  تحریــك  ــرای مزاحمــت و ایجــاد امن ــول و امكانــات ب ــا پ كــش و جانــی را ب

ــد كــرد. ــد گذاشــت و ادبشــان خواهن ــد راحــت نخواهن میكنن

دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) ضمــن آرزوی بهبــودی فــوری بــرای 
ــد  ــه نگذارن ــی دهــد ک ــواه فراخــوان م ــردم آزادیخ ــان و م ــه جوان نحــال ب ــوب در ه ای
ــردم  ــد. م ــل کنن ــود تبدی ــی خ ــو كش ــازی و چاق ــن ب ــدان ملپ ــه می ــهر را ب ــلفیها ش س
ــد. در ضمــن روســا و  ــن وحــوش اســالمی را افســار و در قفــس کنن ــد خــود راســا ای بای
مســئولین حكومــت مســئول مســتقیم ایــن وضعیــت هســتند، آنها افســار ســلفی ها 
ایــد  را رهــا كــرده انــد كــه مــوی دمــاغ مــردم آزادیخــواه و برابــری طلــب شــوند. آنهــا ب

ــل مــردم پاســخگو باشــند. ــر شــهر در مقاب ــوان حاكمیــن ب ــه عن ب

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
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ــا نفــت، گاز،  طبقــه کارگــر و در صــف مقــدم آن کارگــران صنعتــی از فــوالد و معــادن ت
پرتوشــیمی هــا و... در اعتصــاب و اعرتاضشــان و در جنــگ بــرای آزادی و برابــری، پایــه 
الیســتی و حكومــت اســالمی آن را  بــه چالــش مــی کشــند. در مقابل  هــای نظــام كاپیت
ــا توجیــه فقر و  ــدان و پرونــده ســازی، ب ــا زن ایــن صــف، بــورژوازی ایــران و حكومتــش ب
گرســنگی و فالكتــی كــه تحمیــل كــرده اســت و بــا وعــده هــای توخالــی، بــا رسدوانــدن 
ــان  ــود برجــام و پای ــا وعــده بهب ــم هــا و ب ــه تحری ــه بهان ــن ب طبقــه كارگــر و محرومی
ــواع كشــورها و فــرج اقتصــادی ســعی در  ــا ان ــا  رابطــ بــا چیــن و قــرارداد ب تحریــم و ب

تحمیــل حاکمیــت خــود بــرای دور و زمــان دیگــری دارد.
ــوع  ــهای متن ــود تالش ــا وج ــی، ب ت ــنگین امنی ــای س ــود فض ــا وج ــدوره ب ــات این اعرتاض
ــاو جــود دســتگیریها و پاپوشــدوزیها در ســطحی رسارسی  نظــام در ایجــاد ارعــاب و ب
ــردم  ــدن م ــرای رسدوان ــالش ب ــم ت ــم وعــده و وعیدهــا، علیرغ ــان اســت. علیرغ در جری
ــدون  ــردم ب ــرج اقتصــادی، م ــن و وعــده ف ــا چی ــه برجــام و رابطــه اقتصــادی ب ــه بهان ب
ــا قــدرت در حــال مبــارزه هــر روزه هســتند. رسارسی بودن،  توهــم بــه بازیهــای نظــام ب
ــوع بــودن طیفهــای در حــال اعــرتاض و مبــارزه و بــا جربزگــی یکــی از شــاخصهای  متن

ــی آن اســت. مهــم و اصل
عــات، بــا همــه جانبــه و رسارسی شــدن تحــرکات  بــا عیمقــرت شــدن اعرتاضــات و اجت
ــیع از  ــی وس ــود طیف ــا وج ــودآگاه، ب ــر خ ــه کارگ ــد طبق ن ــدن قدر ــا آم ــی، ب ع اجت
ــوع بســیار اقشــار و طیفهــای  ــا تن کمونیســتها، آزادیخواهــان و فعالیــن مختلــف و ب
ــد  ــی پیون ــن تحــرک از پایین ــن نیازهــای چنی ــوری تری ــی از ف ــدان، یک ــف در می مختل
خــوردن ایــن ســطح از اعرتاضــات و اعتصابــات گســرتده بــا هــم اســت. اتحــاد و 
ــط کار و  ــه در محی ــان و چ ــه در خیاب ــات چ ــاب و اعرتاض ــارزات، اعتص ــی مب هنگ ه
نحال  ندتــر شــدن آن را ترسیــع و در ه کارخانــه رونــد گســرتش و رادیکالیســم و قدر
ــوی  ــع ق ــا مان ــاب ب ــاد ارع ــوب و ایج ــرای رسک ــم را ب ــم حاک ــای رژی ــت و تقاله مقاوم
ــوده و  ــر دوره عبــور از ماشــین و سیســتم ارعــاب نظــام ب روبــرو خواهــد کــرد. دور اخی
بــودن مــردم بــه تالشــهای حاکمیــت بــرای  نحــال دوره روشــن بینــی و متوهــم ن در ه

ــوده اســت.  ــرای بقــای خــود ب ــت جامعــه ب ــر ذهنی تغیی
امــروز بــرای هرمعرتضــی، بــرای هــر انســان آزادیخواهــی و بــرای هرکســی کــه خواهان 
آزادی، رفــاه و برابــری و ایجــاد یکــی زندگــی در شــان انســان امــروزی باشــد، چــاره ای 
ــود  ــد ناب ای ــم ب ــن رژی ــت. ای ــته اس ــود نگذاش ــام موج ــی نظ ــرای رسنگون ــالش ب ــز ت ج
ــی  ــت عموم ــه ذهنی ــا شــود، ب ــری برپ ــت و براب ــی انســانی، امنی ــاه، زندگ ــا رف ــود ت ش
ــه  ــروزی آن، نقش ــه پی ــد ب ــارزه ای و امی ــک مب ــر ت ــت. دره ــده اس ــل ش ــه تبدی جامع
ــرت از  ــ بیش ــر م ــم ب ــن حک ــت. ای ــه اس ــم نهفت ــتی حاک تالیس ــام کاپی ــی نظ رسنگون
چهاردهــه حاکمیــت نظــام موجــود و ناکارآمدیــش در جــواب بــه کوچکرتیــن نیازهــای 
جامعــه، بــه داده و ذهنیــت آن تبدیــل شــده اســت. رسنگونــی نظــام رشط اول و آخــر 
ــن  ــا اقشــار مختلفــش اســت. ای ــن جامعــه ب ــرای احقــاق نیازهــای انســانی امــروز ای ب
ــد یــک  انن پدیــده اســت کــه جامعــه را در تــب و تــاب یــک تحــرک بــزرگ قــرار داده و 
آتشفشــان فعــال کــه هــر بــار از گوشــه ایــی از آن آتــش اعــرتاض و مبــارزه فــوران مــی 
ن روی خواهــد داد و بایــد بــه پیشــواز آن رفــت و  کنــد. ایــن انفجــار انقالبــی بــی گــ
اییــن، بــرای بــه پیــروزی رســاندن  بــرای آن آمــاده شــد. بــرای پیــرشوی ایــن جنبــش از پ
ــردن  ــوردن و متحــد ک ــد خ یون ــرای پ ــوع و رسارسی و ب ــرتاض متن ــن ســطحی از اع چنی
عــی، آزادیخــواه  آن وظایــف ســنگینرتی روی شــانه هــای کمونیســتها و فعالیــن اجت
ــت و  ــن سوسیالیس ــد. فعالی ــی ده ــرار م ــی ق ــط کار و زندگ ــب در محی ــری طل و براب
ــده  ــن و آین ــز بی ــن تی ــف و مبارزی ــای مختل ــه ه ــدرکاران عرص ــت ان ــن و دس فعالی
ــردن،  ــد متحــد ک ــرد رون ــد ک ــالش خواهن ن ت ــی گــ ــف، ب ــر فعــال در اقشــار مختل نگ
همبســتگی و پیونــد ایــن مبــارزات وســیع، رسارسی و در جریــان را در بســرتی مشــرتک 
ــد. ایــن نیــاز فوری جنبــش و تحــرک از پاییــن و در  هنگــی بــا هــم متحــد کنن و در ه
هنــگ و متحدانــه  جریــان جامعــه اســت. بــرای ســازمان دادن یــک حرکــت عظیــم ه
ــد مبــارزات  جامعــه کمونیســتها و رهــربان عملــی خــودآگاه بایــد نقشــه اتحــاد و پیون

ــد.  این را در ســطح رسارسی ممکــن 
ــد کــرد بــدون دخالــت یــک حــزب کمونیســتی چنیــن ســطحی  ــد تاکی ــت بای در نهای
هنگــی ممکــن نخواهــد شــد. کمونیســتها و فعالیــن عملــی خــودآگاه  از اتحــاد و ه
ــا متشــکل شــدن در حــزب کمونیســتی خــود لــوالی اتحــاد و پیونــد  و سوسیالیســت ب
ایــه ایــی دخالــت در قدرت سیاســی  مراکــز اعرتاضــی و اعتصابــی خواهنــد شــد. ابــزار پ
ــرای کمونیســتها  ــن ایجــاد اتحــاد و همبســتگی اقشــار مختلــف جامعــه ب و همچنی
ــر  ــربم و گریزناپذی ــف م ــی از وظای ــت. یک ــدن در آن اس ــزب ش ــی و متح ــزب سیاس ح
کمونیســتها بــرای بــه پیــروزی رســاندن جنبــش و تحــرک جامعــه بــرای رفــاه و زندگــی 

بهــرت متشــکل شــدن در حــزب کمونیســتی خــود اســت. 
ــران  ــم در ای ــزب کمونیس ــش متح ــوان بخ ــه عن ــمی) ب ــط رس ــت( خ ــزب حکمتیس ح
ــالش خواهــد کــرد، حــزب  ــود. حــزب ت ــن تالشــی خواهــد ب ــت چنی ــای ثاب ــی شــک پ ب
نــی باشــد کــه بــرای رفــاه و آزادی و زندگــی  همــه کمونیســتها و آزادیخواهــان و مبارزی
ــزار  ــن حــزب را اب ــان متشــکل شــوید و ای ــد. در حــزب خودت ــی کنن ــارزه م انســانی مب

ــد. ــی کنی ــ پیــروزی رســاندن جامعــه معــرتض و انقالب ــرای ب دخالتگــری خــود ب

زنان در افغانستان در سنگر اول جدال بر 
سر آزادى و برابرى

بــان در  ناســبت نخســتین ســالگرد بــه قــدرت رســانیدن دوبــاره بانــد تروریســتی طال
افغانســتان توســط دولــت آمریــکا، صدهــا نفــر از زنــان ایــن کشــور دیــروز شــنبه ۲۲ 
تــکار برگــزار کردنــد. «ما  ــد جنای ان مــرداد تظاهراتــی وســیع در شــهر کابــل علیــه ایــن ب
ــان رفتنــی اســت»،  ــم، می ســازیم، طالب ــم، از تبعیــض بیزاریــم»، «می مانی زنــان بیداری
«کار، نــان، آزادی» و «عدالــت، عدالــت، خســته ایم از جهالــت» از جمله شــعارهای زنان 
در ایــن تظاهــرات بــود. زنــان معــرتض گفته انــد کــه حاکمیــت طالبــان بــر افغانســتان 
ــه  ــارت علی ــت و اس ــی، جنای ــه «بی عدالت ــرتاض ب ــه اع ــردود و باطــل اســت و در ادام م

ابــان آمده انــد. زنــان» از ســوی طالبــان در یکســال گذشــته تاکنــون بــه خی
بــان روبــرو شــد. اوبــاش طالبــان بــا چــوب و  ــا رسکــوب نیروهــای طال ایــن اعرتاضــات ب
یکــه ناتوان  شــالق تــالش کردنــد صــف متحد تظاهــرات زنــان را در هم بشــکنند و زمان
از رسکــوب زنــان جســور و معــرتض شــدند، دســت بــه شــلیک رگبــار هوایــی زدنــد. در 
ــد طالبــان از جانــب دولــت آمریــکا، فضــای  یکســال گذشــته بــا رسکار آوردن دوبــاره بان
عــی در افغانســتان یــک دم از کشــمکش و تقابــل آشــکار مردم تشــنه  سیاســی و اجت
ــان  ــتیز طالب ــش و زن س ــد آدمک ان ــه ب ــواه علی ــان آزادیخ ــژه زن ــری، بوی آزادی و براب
ــان  ــه روی زن عــی ب ــرای مســدود کــردن فضــای اجت ــث ب ــالش عب ــوده اســت. ت دور نب
ــا  ــان، ب ب ــای طال ــوی نیروه ــتان» از س ــک در افغانس ــده تاری ــردن «آین ــا ک ــد برپ و قص
یــت جهانــی از مبــارزات آنــان  مقاومــت گســرتده زنــان آزادیخــواه در افغانســتان و ح
علیــه ارتجــاع طالبــان عجیــن بــوده اســت. سیاســت زن ســتیز و ارتجاعــی طالبــان در 
ــ  ــی و شکس ــای درس ــاب ه ــوزاندن کت ــان، س ــه روی زن ــوزش ب ــ دروازه کار و آم بس
ــه  ــم هــا و منــع تحصیــل دخــرتان در افغانســتان و فقــر و فالکــت تحمیــل شــده ب قل
مــردم ایــن کشــور از جانــب ایــن بانــد عــرص حجــری، تاکنــون نتوانســته اســت جامعه 
ــان  ــت طالب ــه حاکمی ــت دادن ب ــه ســکوت و رضای ــت متمــدن را ب افغانســتان و برشی
در ایــن کشــور بکشــاند. زنــان در افغانســتان در صــف مقــدم مقاومــت و تــالش بــرای 
ــک  ــه ی ــی ب ــرای دسرتس ــارزه ب ــتان و مب ــان از افغانس ب ــکار طال ــد تبه ان ــردن ب ــارو ک ج

زندگــی ازاد و انســانی در ایــن کشــور هســتند.
ــان در  ب ــالمی طال ــاع اس ــر ارتج ــان در براب ــکال زن ــرتده و رادی ــت گس ــارزه و مقاوم مب
ــد  ــه آپارتای ــران علی ــان آزادیخــواه در ای ــار دهــه زن ــش از چه ــارزه بی ــا مب افغانســتان ب
جنســی حاکمیــت جمهــوری اســالمی عجیــن اســت. هیــچ مــرز ســاختگی و دروغینی 
ــارزه مشــرتک مــردم ایــن دو خطــه علیــه  ــد هــم رسنوشــتی و قفــل شــدن مب ــی توان
ارتجــاع اســالمی حاکــم و باندهــای مذهبــی تبهــکار در هــر دو کشــور را از هــم جــدا 
کنــد. زنــان، طبقــه کارگــر و آرمانهــای پیــرشو در جامعــه ایــران یــک دم از پشــتیبانی و 
یــت خــود از مبــارزه زنــان در افغانســتان علیــه طالبان در یکســال گذشــته تاکنون  ح
عــی و نیرومند  غافــل نشــده اســت. در کنــار دم و بــازدم ایــن مقاومــت و مبــارزه اجت
ــکار و  ــارزه آش ــاهد مب ــتان، ش ــت در افغانس ــاع و فالک ــک ارتج ــی از بخت ــرای رهای ب
ــان ایــران و مــردم آزادیخــواه بــرای رفــاه و آزادی علیــه حاکمیــت جمهــوری  رسارسی زن
ارتایــد  ادهــای زن ســتیز و قانــون توحــش «آپ اســالمی بــوده ایــم. بــه چالــش کشــیدن 
ــتور رهــربان و  ــارزه گســرتده و آشــکار را در دس ــک مب جنســی» در دو ســوی مرزهــا، ی
رابــری زن و مــرد قــرار  پیــرشوان آگاه مبــارزات مــردم، بویــژه در عرصــه مبــارزه بــرای ب
یــت هــای گســرتده مــردم ایــران از مبــارزات مردم در افغانســتان  داده اســت. امــروز ح
ــب و جــوش  ــل شــده اســت. هــر جن ــران تبدی ــه ای ــک داده جامع ــه ی ــان، ب ــه طالب علی
ــری  ــی و براب ــر آزادیخواه ــه ام ــطه ب ــا بالواس ــوی مرزه ــی در آنس ــکال و معرتض رادی
ــه  ــت ک ــی اس ــن جنبش ــت. ای ــوط اس ــران مرب ــردم ای ــه م ــران و ب ــل ای ــی در داخ ب طل
ن قومــی- مذهبــی بــرای  قــدرت خــود را نــه از تــن دادن بــه دنیــای تاریکــی کــه حاکــ
ــری از  ــاه و براب ــکال و تشــنه رف ــردم رادی ــود، از م ــن خ ــه از متحدی ــد ک ــاخته ان ــا س م
ــا میادیــن اعتصــاب و اعــرتاض در قلب کشــورهای  خیابانهــای کابــل و تهــران و بغــداد ت
اروپایــی میگیــرد. حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) خــود را در کنــار زنــان آزادیخــواه 
و جســور در افغانســتان بــرای جــارو کــردن ارتجــاع طالبــان میدانــد. مــا از هــر تالشــی 
بــرای نیرومنــد کــردن ایــن جنبــش و بــرای تقویــت ایــن مبــارزه چــه در افغانســتان و 
یــا دریــغ نخواهیــم کــرد. رسنوشــت مشــرتک مــا زنــان،  چــه در ایــران و در هــر كجــای دن
مــا مــردم آزادیخــواه در دو ســوی مرزهــای ارتجــاع بــه هــم گــره خــورده اســت و نیــازی 
ــی و  ــبختی، رهای ــای خوش ــه ه ــه نطف ــت ک ــی اس ــن جنبش ــت. ای ــات آن نیس ــه اثب ب
آزادی مــردم، بویــژه زنــان در منطقــه را در خــود دارد. بــه زیــر کشــیدن گانگســرتهای 
ــتان گام اول در  ــه در افغانس ــران و چ ــالمی، چــه در ای ــع اس ن مرتج ــ ــی و حاک مذهب

ــری زن و مــرد اســت. ــم آزادی، رفــاه و براب رونــد تحکی
پیروز باد مبارزات زنان پیرشو در افغانستان علیه طالبان

زنده باد همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم در افغانستان
زنده باد آزادی برابری

خط رسمی حزب حکمتیست 
۱۴ اوت ۲۰۲۲
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در مورد 
حمله تروريستى به 

سلمان رشدى
ــوای  ــی فت ــب خمین ــه از جان ــیطانی ك ــات ش ــاب آی ــنده كت ــدی، نویس ن رش ــل س
یــك مراســم كتابخوانــی در  قتلــش صــادر شــده بــود، روز جمعــه ۱۲ اوت در 
«انســتیتوی شــاتوكوا» در نیویــورك مــورد حملــه یــك مــرد قــرار گرفــت و بــا رضبــات 
ــی»، ســخنگوی  ــدرو ویل ــا «ان ــزاری ه ــار خربگ ــق اخب ــی شــد. طب ــو بشــدت زخم چاق
ــه بــه رشــدی توســط مــردی ۲۴  ن رشــدی نیــز در ایــن ماجــرا زخمــی شــد. حمل ســل
ــت  ــت نیوجرســی صــورت گرف ــو در ایال ــادی مطــر» ، اهــل فیروی ــه اســم «ه ســاله ب

ــت. ــت اس ــارض در بازداش ــال ح ــه در ح ك

ــالت  ــا حم ــا و صده ــورد از دهه ــك م ــا ی ــدی تنه ن رش ــل ــه س ــتی ب ــه تروریس حمل
ــه  ــرور و كشــتار انســانها ب ــه ت ــد. دامن ــه اتفــاق مــی افت تروریســتی اســت كــه روزان
اشــكال مختلــف، كشــتار مخالفیــن و حتــی كــودكان و مــردم عــادی بــه رسارس جهــان 
ــا بــه جهنمــی تبدیــل شــده اســت كــه هیــچ  بــار دنی كشــیده شــده اســت. بــه ایــن اعت
ایــه نفــرت قومــی، مذهبــی و  نقطــه ای از آن امــن نیســت. جهانــی کــه میتــوان بــر پ
ــرور نیروهــای  ــان بیگنــاه، فقــر زده و مســتاصل را بــه عاملیــن قتــل و ت نــژادی جوان
ن رشــدی كار هــر فــرد و جریــان و  ــه ســل ارتجاعــی تبدیــل کــرد. بــی شــك حملــه ب
دولتــی باشــد، عملــی جنایتكارانــه، مــورد نفــرت برشیــت متمــدن و محكــوم اســت.

امــا امــروز در ســایه شــكلگیری قطبهــای بــزرگ سیاســی و نظامــی، در ســایه 
جنگهــای ویرانگــری كــه در ســه دهــه گذشــته بــه برشیــت تحمیــل كردنــد و 
ــژادی و  ــی، ن ــی، مذهب ــای مل ــواع بانده ــازمان دادن ان ــزرگ در س ــای ب ــش دولته نق
ــوان نیــروی نیابتــی آنهــا در خدمــت اهــداف سیاســی  گانگســرتهای نظامــی و بــه عن
و اقتصــای خــود، جهــان بــه میــدان تــرور و كشــتار و جنایــت رســمی و غیــر رســمی، 
ن رشــدی انجــام  ــر دولتــی تبدیــل شــده اســت. آنچــه امــروز علیــه ســل دولتــی و غی

میگیــرد و هــر روز در گوشــه ای از جهــان جــان كســی و یــا بخشــی از مــردم عــادی، 
ــی  ــتقیم اوضاع ــه مس ــه اول نتیج ــرد، در مرحل ــه و ... را میگی ــودكان در مدرس از ك
ــتگاههای  ــط دس ــط توس ــه فق ــژادی ن ــی و ن ــی، مذهب ــرت قوم ــه در آن نف ــت ك اس
ــد.  ــف ســازمان مــی یاب ــه توســط دول مختل ــن زده میشــود، ک ــی رســمی دام تبلیغات
ــواع  ــروج ان ــرای ع ــه ب ــا، زمین ــش دولته ــر نق ــالوه ب ــها ع ــن كشمكش ــایه ای ــر س زی

ــت. ــده اس ــم ش ــش فراه ــكار و آدم ك ایت ــای جن بانده

ــطین،  ــی، فلس ــوریه، لیب ــدا، س ــتان، روان ــراق، افغانس ــران، ع ــرور در ای ــروز ت ــر دی اگ
ــد،  ــداد میش ــع قلم ــی آن جوام ــاز طبیع ــی از ســوخت و س ــوان بخش ــان و ... بعن ن لب
اگــر دیــروز دامنــه فتــوای مــرگ و تــرور مخالفیــن سیاســی از طــرف مراجــع مرتجــع 
ت  مذهبــی و ... بــه کشــورهای «اســالم زده» محــدود میشــد، امــروز در ســایه تخاص
هــای بــزرگ بــرای تامیــن منافــع سیاســی و نظامــی خــود و بــه  جهانــی و نقشــه دولت
قیمــت تباهــی زندگــی مــردم جهــان، دامنــه آن دیگــر فقــط بــه افریقــا و خاورمیانــه 
ــوان سیاســت  ــه عن ــی ب ــر دولت ــرور دولتــی و غی محــدود نیســت. امــروز جنایــت و ت
دولتهــای بــزرگ و متحدیــن منطقــه ای و محلــی آنهــا بــه بخشــی از چهــره جهــان و 

زندگــی مــردم تبدیــل شــده اســت.
ــرای پایــان تــرور و  بــدون تردیــد طبقــه كارگــر و برشیــت متمــدن در جهــان ب
ــردن  ــن ك ــه ك ــرای ریش ــی، ب ــی و آوارگ ــه خراب ــگ و خان ــان جن ــرای پای ــت، ب ای جن
ــه نظــام  ــان دادن ب ــژادی و...  راهــی جــز پای ــی و ن ــی و مذهب ــور مل دشــمنی هــای ك
ــی  ــببین اصل ــن و مس ــه عاملی ــی ك ــای بورژوای ه ــردن دولت ــار ك ــتی و افس الیس كاپیت

ــت. ــتند، نیس ــت هس ــر و محرومی ــرور و فق ــت و ت ای ــر از جن ــای پ دنی

ــت  ــزب کموینس ــمی)، ح ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــور ح ــارج کش ــکیالت خ تش
ــن  ــردن ای ــوم ک ــن محک ــتان ضم ــری کرس ــت کارگ ــزب کموینس ــراق و ح ــری ع کارگ
ــی کــه  ــام نیروهــا و قدرتهای ــل  ــه ســد بســ در مقاب عمــل تروریســتی، مــردم را ب
ــری و ..... ــود، امیتازگی ــهای خ ــل کشمکش ــرای ح ــزاری ب ــه را اب ــازمان یافت ــرور س ت
ــا  ــدی ه ن رش ــل ــدی و س ن رش ــل ــازه داد س ــد اج ــد. نبای ــوت میکن ــد، دع ن میکن

ــوند. ــه ش ــازی جنایتکاران ــن ب ــی ای قربان

تشکیالت خارج کشورحزب کمونیست کارگری عراق
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری کردستان

خط رسمی تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست 

۱۳ اوت ۲۰۲۲

مگر نظام «پادشاهى» 
هيچوقت از ايران رفته 

است؟!
فواد عبداللهی

اخیــرا فــرح پهلــوی در جریــان ســفر خــود بــه مــرص بــرای رشکــت در مراســم ســالروز 
مــرگ محمــد رضــا پهلــوی، طبــق همیشــه بــا رســانه های حاشــیه ای کــه هرســاله در 
ــا یــک روزنامــه ایتالیایــی بــه اســم «لیــربو»،  ایــن مراســم رشکــت می کننــد، این بــار ب
فی ســابق در مــورد نوســتالژی دوران ســلطنت و مقایســه  مصاحبــه داشــته اســت و ک
ــه  ــه اســت. در واقعیــت امــر نکت ــه گفتگــو پرداخت ــا دوران جمهــوری اســالمی ب آن ب
ــه  ــوی در مصاحب ــرح پهل ــود. ف ی ش ــت  ــوی یاف ــرح پهل ــای ف ــازه ای در صحبت ه ت
ن حرف هایــی کــه در طــول ایــن چهل ســال، پیرامــون رشایــط «خــوش  اخیــر خــود هــ
و خرمــی» کــه شــاه بــرای مــردم فراهــم کــرده بــود، را تکــرار کــرده اســت. امــا نکتــه 
ــدادی  ــات و داد و بی ــه در تبلیغ ــوی ک ــرح پهل ــه ف ــ مصاحب ــه در م ــه ن ــل توج قاب
ــد. از رســانه های  ــراه انداخته ان ــداران نظــام رسنگون شــده ســلطنت ب ــه طرف اســت ک
فارســی زبان نــان بــه نــرخ روزخــور تــا جریانــات راســت در اپوزیســیون ایــران، ناگهــان 
همــه فــرح پهلــوی را وکیل وصــی مــردم کرده انــد و بســاط ســینه زنی بــرای بازگشــت 
نظــام ســلطنتی بــه ایــران را پهــن کرده انــد تــا شــاید بــا ســیلی صــورت خــود را رسخ 
ــالق شــوند.  ــ بیشــرت در بات ــع فــرو رف ــازار کســاد امروزشــان مان ــد و در ب نگــه دارن
ــی  ــوار خوب ــدازه جمهــوری اســالمی، دی ــم بی حــد و ان توحــش، کثافت کاری هــا و ظل

بــرای مخفی شــدن پشــت نظــام ســلطنت و دیکتاتوربــازی نیســت. گویــا جنــاب 
ــی  ــق و ارتجاع ــودات عتی ــن موج ــه ای ــالمی ب ــوری اس ــا جمه ــره ب ــدن» در مذاک «بای
در اپوزیســیون راســت «خیانــت» کــرده اســت و همــه بــه فکــر افتاده انــد کــه بــرای 
مانــدن در صحنــه، مصاحبــه فــرح پهلــوی را برجســته کــرده و ماننــد حزب اللهی هــای 
ــه»،  ــط روح الل ــه، رهــرب فق ــط حزب الل ــده می کشــدید: «حــزب فق ــه عرب دهــه ۶۰ ک

ــد.  ــوی» و «شــاه» خــود را در بــوق کنن این هــا هــم دوران «پرافتخــار پهل

بــرای هــر رهگــذری معلــوم اســت کــه اپوزیســیون راســت، بــا ایــن تحریــکات 
و تحــرکات آب در هــاون می کوبــد. هیچ کــس در آن مملکــت ندیــده اســت کــه 
مطالبــه کارگــران ایــران، از نفــت و پرتوشــیمی ها تــا هفت تپــه و فــوالد و هپکــو و تــا 
ن آزادی خــواه و بازنشســتگان و جنبــش رهایــی زن، در جایــی بــا علــم  صفــوف معلــ
ــده باشــد. همه جــا  ــزاز درآم ــه اهت ــران، ب ــه ای ــل «بازگشــت نظــام ســلطنتی» ب و کت
صحبــت بــر رس رفــاه و آزادی و برابــری اســت؛ همه جــا صحبــت بــر رس آزادی 
تشــکل، احــزاب و ســازمان های کارگــری اســت؛ صحبــت بــر رس «اداره شــورایی» یــک 
ــروت و برانداخــ  ــردم محــروم روی تقســیم ث ــز م رک ــی اســت؛  جامعــه ۸۰ میلیون
نظــام کارمــزدی اســت؛ صحبــت بــر رس قــدرت طبقــه کارگــر و حاکمیــت ایــن طبقــه 
اســت؛ نگاه هــا بــه سوسیالیســم و آلرتناتیــو شــورایی اســت. مــردم در ایــران انتخــاب 
خــود را کرده انــد. چــپ و آزادی خواهــی را انتخــاب کــرده و نوســتالژی بازگشــت بــه 
ــه  ــد ک ــی می بین ــواه و متمدن ــان آزادی خ ــر انس ــد. ه ــوی را ندارن ــتبداد پهل دوره اس
ــا آه  ــن روزه ــازار آزاد، ای ــای ب ــلطنت طلبان و حزب اللهی ه ــت و س ــیون راس اپوزیس
ــران نظــام مســتبد و «الهــی» پادشــاهی  ــردم ای ــزد م ــد. ن ــه ســودا کنن ــا نال ــد ب ندارن
ــود،  ــدا» ب ــده خ این ــود و « ــاج رسش ب ــی ت ــت. آن یک ــه اس ــران نرفت ــت از ای هیچ وق
اینــده خــدا» اســت. مشــکل امــا این جاســت کــه دیگــر نــه  مــه بــه رس « این یکــی ع
اینــدگان خــدا روی زمیــن کــه خــود خــدا هــم زیــادی اســت و توســط مــردم  فقــط 
آزادی خــواه ایــران زیــر ســوال اســت. مردمــی کــه نظــام ســلطنت را بخاطــر رسکــوب، 
ــه بنیادهــای حاکمیــت  ــا یــورش ب ــد محــال اســت ب ــدان، رسنگــون کردن خفقــان و زن
ــاهی  ــام ش ــه نظ ــت ب ــتی و بازگش ــه گذشته پرس ــن ب ــردن آن، ت ــالمی و رسنگون ک اس

ــز اســت. کمــی تفکــر و تعقــل هــم بــد نیســت!  ــد. ایــن هیاهــو رقت انگی بدهن



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW   5885

---------------

نينا را در شبكه هاى 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


