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خط رسمی اطالعیه های دفرت كردستان حزب حكمتیست 

آزادى دستگيرشدگان مريوان به مطالبه   
مجازات مجرمين سلفى اضافه شد!

زنده باد همبستگى و اعتراض قدرتمند   
مردم مريوان

از كرده خود پشيمانشان كنيد!  

انتخابات بى رونق و 
التهاب در جامعه

آذر مدرسی

کمــرت از ده روز بــه پایــان مهلــت ثبــت نــام کاندیداهای»انتخابــات» 
ع» دو  ــوز خــربی از «اجــ ــد هن ــده و هرچن ان ــی  ــس جمهــوری باق رئی
جنــاح بــر کاندیــد یــا کاندیداهایــی نیســت، علیرغــم ســوت و کــوری بــازار 
انتخابــات، اوضــاع باالیــی هــا پــر بحــث و هشــدار و اعــالم موضــع و در 
یــک کالم ملتهــب و هراســان اســت.   ملتهــب و هراســان نــه از «رقابــت» 
ــه»  ــا آن «گزین ــن ی ــروج ای ــی از ع ــه اصطــالح نگران ــی و ب هــای انتخابات
ــادن  ــه از ورود و گام نه ــوری؛  ک ــت جمه ــامخ ریاس ــام ش ــه مق ــام ب نظ
ایشــی کــه  ایــش درون خانوادگــی.  دســتجمعی شــان بــه صحنــه ایــن 
ــه در  ــان،  ن ــراب امروزش ــال  خ ــا  ح ــب ب ــی و متناس ــل قلب ــم می علیرغ
خلــوت خانوادگــی و «خــودی»،  کــه در حضــور جامعــه و بــا حضــور فعال 
هشــتاد میلیــون شــاکی و معــرتض بنــام «ملــت» و  مــردم تحــت حاکمیــت 
انی هــای «افشــاگرانه» و «غــرای» چهــره  شــان، صــورت میگیــرد!  ســخ
هــای هــر جنــاح در مــورد معضــالت جنــاح رقیــب، اعــالم «بیطرفی» ســپاه 
اینــدگان «آقــا» در  در مقابــل کاندیدهــای «جبهــه انقــالب»، هشــدارهای 
ــر  ــد ب ــات»، تاکی ــن «انتخاب ــی» در ای ــجام مل ــظ «انس ــورد رضورت حف م
ــیب هایی  ــالب آس ــام و انق ــه «نظ ــد ب ــی نبای ــای انتخابات ــه رقابت ه اینک
وارد کننــد» و «آبــروی نظــام را بربنــد»، تکــرار مــالل آور رضورت «حضــور 
گســرتده» مــردم و مخاطــرات عــدم رشکــت مــردم برای»نظــام» و.... کــه 
مخاطبیــن آنهــا اساســا خــود جنــاح هــا و باندهــای قــدرت و  باالیــی هــا 
هســتند، همــه و همــه حاکــی از هــراس جمهــوری اســالمی بــرای ورود بــه 
ــاح هــا بــر رس یــک یــا چنــد نفــر  ایــش اســت.   عــدم توافــق جن ایــن 
کــه قــادر بــه حفــظ انســجام حاکمیــت و مانــع از هــم گســیختگی بیشــرت 
نــد و باثباتــی از بــاال بدهــد، عــدم  میــان باالیــی هــا شــود و چهــره قدر
توافــق درونــی هــر جناحــی بــر رس فــردی کــه بتوانــد انســجام جناحــی 
ــای وضــع آشــفته اردوی حاکمیــت شــان  خــود را حفــظ کنــد،  خصلــت 
و انعــکاس فشــار و وزن ســنگین واقعیــات غیرقابــل انــکاری اســت کــه در 
بطــن جامعــه علیــه شــان در غلیــان اســت. در ایــن ســیر شــکلگیری انــواع 
ائتالفهــا و جبهــه هــا در درون جنــاح هــا و کشــمکش آنهــا، امیــد هــر دو 
جنــاح بــه آینــده «خــوش بینانــه» مذاکــرات برجــام، بیــش از همیشــه بــی 
افقــی، آشــفتگی و اســتیصال حاکمیــت را،  نــه فقــط در ایــن «انتخابــات» 

کــه در چگونــه رسپــا مانــدن پــس از انتخابــات، نشــان میدهــد.  

ــزه   ــار معج ــق و در انتظ ــی اف ــفته، ب ــف آش ــن ص ــا، ای ــی ه ــال باالی  ح
«برجــام دوم»، نــا امیــد از ســا جســ از ایــن «انتخابــات لعنتــی»، کــه 
«ناچــار» انــد آن را برگــزار کننــد، بســیار بــد اســت! ایــن انــگل هایــی کــه 
ر ارتــزاق میکننــد، مدتهــا اســت حــال و  بــر جســم و روان جامعــه ای بیــ

ــد.   ... صفحــه۳ روز خوبــی ندارن

در سوگ نتانياهو!
فواد عبداللهی

ــکیل  ــرای تش ــده را ب این ــت ۶۱  ی ــت اک ــل نتوانس ــر ارسائی ــت وزی ــو، نخس ــن نتانیاه بنیامی
دولــت ائتالفــی کنــار هــم جمــع کنــد و تشــكیل دولــت دهــد. دفــرت ریاســت جمهــوری در بیانیــه 
کوتاهــی اعــالم کــرد: «کمــی قبــل از نیمه شــب، آقــای نتانیاهــو بــه ریاســت جمهــوری اطــالع 
داد کــه قــادر بــه تشــکیل دولــت نیســت و بنابرایــن در حــال بازگردانــدن اختیــارات بــه رئیــس 

جمهــور اســت». ... صفحــه۴

روزشمار تقويم كشتار كارگرى 
در ايران!

مصطفی اسدپور

ــربز رشقــی در طــرزه  ــار اســت. ریــزش معــادن ال ــام عی ــگاه  ــران رســ یــک قتل محیــط هــای کار در ای
ــکار  ــه اف ــا، توج ــوس در تونله ــی محب ــرای دو معدنچ ــوع ب ــب الوق ــی قری ــرات جان ــاهرود و مخاط ش
ــان  ــت. در می ــرده اس ــب ک ــط کار جل ــوانح محی ــل س ــران در مقاب ــت کارگ ــمت امنی ــه س ــی را ب عموم
ــرای  ــات ب ــام امکان ــر، و انعــکاس « ــه کارگ ــر کل خان ــر  کار و دبی گزارشــات و خربهــا دو عکــس از وزی
ــاب  ــب کار بحس ــئوالن مصائ ــین و مس ــن دو ارگان از مهندس ــت. ای ــده دار اس ــان» خن ــات معدنچی نج

ــازد. ــکارتر میس ــر را آش ــه کارگ ــتی خان ــی و همدس ــی دولت ــرم جنای ــارات ج ــن اظه ــد و ای میاین
هفتــه آخــر فروردیــن ســال جــاری بــا ٣٩ حادثــه و هشــت نفــر کشــته در رســانه هــا بعنــوان  «هفتــه 
ــری بــود. انفجــار  ــه» بــرای  کارگــران لقــب گرفــت. هفتــه بعــد و در حاشــیه اول مــه هفتــه بدت ــر حادث پ
ــود؛  ــر را بشــدت زخمــی  ــزد ٩ کارگ ــوالد ی ــی ف ــه «شــمش ایســتاتیس» در شــهرک صنعت ــوره کارخان ک

کارگــر نگهبــان در شــهر رسدشــت دچــار گاز گرفتگــی شــد؛  ... صفحــه۴
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كارگران!

       براى به زير كشيدن جمهورى اسالمى به قدرت خود، به قدرت ميليونها انسان گرفتار در چنگال نظام فقر و استثمار و 

تبعيض و بى حقوقى مطلق، براى انقالب كارگرى و برپايى جهانى نو و بهتر به حزب خودتان بپيونديد!

حزب حكمتيست (خط رسمى) مهمترين ابزار متحد و متشكل شدن شما، مهمترين ابزار اين سرنگونى و به پيروزى رساندن انقالب 

كارگرى است!

زنان و مردان آزاديخواه!

همه خود را براى فرداى پس از جمهورى اسالمى آماده مى كنند! 

   نيروهاى راست و ارتجاعى نيروى خود را براى دست بدست كردن قدرت از باالى سر ما، خود را براى تحميل يكدور ديگر از 

استثمار و فقر و استبداد به نامى ديگر، آماده مى كنند و ابزار خود را صيقل مى دهند!

   ما، طبقه كارگر بيزار از فقر و استثمار و بى حقوقى! ما زنان تشنه رهايى از آپارتايد جنسى و تحقير و سركوب جنسيتى، ما 

جوانان و كاركنان و بيكاران و سالمندان گرفتار در چنگال نظام و حكومتى ضدانسانى، بايد خود را آماده كنيم!

حزب حكمتيست (خط رسمى)، ابزار قدم نهادن به اين جدال است! به حزب تان بپيونديد!

ــای  ــیدن و تهدیده ــان کش ــط و نش ــق و خ ــای مختن ــم فض ــال علیرغ ــه امس اول م
دســتگاه پلیســی و اطالعاتــی جمهــوری اســالمی علیــه فعالیــن کارگــری و...، علیرغــم 
ــل، در بســیاری از شــهرها و  ــه ایــن دلی ــا و مشــکل تجمعــات کارگــری ب خطــر کرون
مراکــز مختلــف کارگــری، در میــان محافــل و جمــع هــای کارگــران و خانــواده هــای 

آنهــا بــه اشــکال مختلــف برگــزار شــد.
در ایــن روز در مراکــز کارگــری و شــهرهای مختلــف ازجملــه در هفــت تپــه، شــوش، 
تهــران، مریــوان، مشــهد، تربیــز، اصفهــان، کــرج، قزویــن، اراک، فــوالد،  ســنندج، بنــدر 
ــزرگ و  ــای ب ــم ه ــاهد مراس ــاران و ...، ش ــه، کامی ــابور، بان ــاه، نیش ــاس، کرمانش عب
کوچــک در بســیاری از مراکــز کارگــری، در میادیــن شــهرها و مقابــل ادارات دولتــی، 
در جمعهــا و محافــل مختلــف کارگــری بــه اشــکال مختلــف بودیــم. مراســم هــای اول 
مــه در تعــدادی از شــهرها کــه بــه فراخــوان نهادهــا و جمعهــای مختلــف از کارگــر 
تــا بازنشســته، معلــم و حامیــان طبقــه کارگــر فراخــوان داده شــده بودنــد، از جملــه 
در تهــران و ســنندج، بــا حضــور وســیع نیروهــای انتظامــی و اطالعاتــی روبــرو شــد و 
منجــر بــه دســتگیری تعــدادی از رشکــت کننــدگان شــد. امــا  و مســتقل از ایــن امســال 
تالشــی جــدی در جریــان بــود کــه همــه جــا اول مــه بــه روز جمــع شــدن و تجمــع 
کارگــران و خانــواده هــای آنهــا و بــا فراخــوان بخشــهای مختلــف و نهــاد و تشــکلهای 
انی رهــربان کارگــری، میتنــگ و  کارگــری و فعالیــن آنهــا مبــدل شــود، بــه روز ســخ
ــدن بیانیــه و قطعنامــه هــای کارگــران و بعــالوه جشــن و پخــش  آژیتاســیونها، خوان

شــیرینی و ابتــکارات مختلــف بــرای گرامیداشــت اول مــه تبدیــل شــود.
ــدن  ــدان آم ــه می ــر ب ــر، مه ــه کارگ ــارزه طبق ــک دوره از مب ــر ی ــال مه ــه امس اول م
ــه و قطعنامــه هــا،  انی هــا، بیانی ــر خــود داشــت. ســخ کارگــران سوسیالیســت را ب
جمــع و میتنگهــا و تجمعــات در بعضــی مراکــز کارگــری، محــالت کارگــر نشــین در 
بعضــی از شــهرها و اعــالم همبســتگی بــا همــه کارگــران جهــان، مــردود اعــالم کــردن 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــی و .... ، ب ــی، زبان ــژادی، جنس ــی، ن ــی، مذهب ت کاذب مل ــی تقس
دولتهــای ضدکارگــر بــرای شــقه شــقه کــردن صفــوف کارگــران، اعــالم کیفرخواســت 
ــی و  ــتقالل سیاس ــر اس ــد ب ــتی، تاکی ــام کاپیتالیس ــای نظ ــه بنیاده ــه علی یــک طبق
ــر  ــد ب ــی و مدعــی، تاکی ــوان یــک طبقــه واحــد جهان ــه عن ــر ب ــی طبقــه کارگ طبقات
مراســمهای کارگــری و بازگشــت بــه ســنت سوسیالیســتی طبقــه کارگــر در اول مــه، 
همــه و همــه گــواه تــالش کمونیســتها و کارگــران سوسیالیســت در اول مــه امســال 

ــد. ــه اول مــه و فضــای عمومــی کوبی بــود کــه مهــر خــود را ب

آنچــه در اول مــاه مــه عیــان بــود وزن و جایــگاه تعییــن کننــده طبقــه کارگــر 
در سیاســت ایــران و در تحــوالت در جریــان بــود. بازتــاب ایــن جایــگاه و وزن 
انی و بیانیــه  سوسیالیســتهای طبقــه کارگــر نــه تنهــا در مراســمهای کارگــری و ســخ
یــت اقشــار زحمتکــش از خواســت و مطالبــات ایــن طبقــه  هــای آنهــا، نــه تنهــا در ح
ــان طبقــه  ــن جامعــه و حامی ــب اقشــار پایی ــف از جان و  برگــزاری مراســمهای مختل
کارگــر، کــه در ســخنان و تهدیدهــا و تالشــهای خــود حاکمیــت بــرای مقابلــه بــا هــر 
تجمــع و مراســمی، در ســخنان ســخنگویان آنهــا، در تالشــهای مزورانــه خانــه کارگــر 
بــرای مخــدوش کــردن نفــس حکمــت اول مــه و تــالش بــرای انشــقاق در صفــوف ایــن 
طبقــه و در اعــالم ســمینارها و پیــام هــای جریانــات مختلــف راســت و ضــد کارگــری 
بــه مناســبت اول مــه و تاکیــد همــه بــر جایــگاه ایــن طبقــه و «دفــاع» ریاکارانــه و 
ایــان بــود. معلــوم شــد کــه وزن طبقــه کارگــر و عــروج  قســم کارگــری خــوردن آنهــا 
ــف  ــات مختل ــات و اعتصاب ــر، اعرتاض ــالهای اخی ــه در س ــری طلبان ــش براب ــک جنب ی
کارگــری و فشــار ایــن جنبــش، پــرت تریــن و خــواب آلودتریــن جریانــات بورژوایــی، 
ناسیونالیســتی، قومــی  و ضــد کارگــر تریــن آنهــا را هــم بــه تکاپــو انداختــه اســت. 
ــر  ــاس «کارگ ــی لب ــای بورژوای ــه  نیروه ــن طبق ــی ای ع ــی و اجت ــار سیاس ــر فش زی
ــاد  ــن «قــرش» زحمتکــش ی ــه ای ــاداری ب ــه ســوگند وف دوســتی» پوشــیدند و ریاکاران
کردنــد. تالشــی کــه بیــان وزن و جایــگاه مهــم طبقــه کارگــر و بعــالوه بیــان تــرس و 
نگرانــی حاکمیــت و نیروهــا و جریانــات راســت و بورژوایــی از عــروج متحدانــه ایــن 
ــال سوسیالیســتی و  ــر شــدن امی ــوده گی ــا پرچــم سوسیالیســتی خــود و از ت طبقــه ب
ســازمان یافــ و متحــد شــدن طبقــه کارگــر و محرومیــن جامعــه حــول کمونیســتهای 

ایــن طبقــه بــود.
ــت.  ــده اس ــوب ش ــه میخک ــن طبق ــتهای ای ــه کمونیس ــر، ب ــه کارگ ــه طبق ــا ب نگاهه
ــان کارگــران و همــه  د و خوشــبینی در می ــ کمونیســتهایی کــه منشــاء قــدرت، اعت
ــران  ــی کارگ ــزب یافتگ ــری، تح ــاد کارگ ــاء اتح ــان، منش ــری طلب ــان و براب آزادیخواه
کمونیســت و زدودن همــه بارقــه هــای غیــر کارگــری و نفــوذ افــکار و عقایــد 

ــد! ــی ان بورژوای
ــه  ــت طبق ــرت از موقعی ــر کامل ــدن تصوی ــرای دی ــود ب ــه ای ب ــال دریچ ــه امس اول م
کارگــر و جایــگاه آن در سیاســت ایــران، دریچــه ای بــود بــرای دیــدن عمــق نفــوذ و 

ــه!  ــن طبق ــد کــردن ای ن نقــش کمونیســتها در متحــد و قدر
ــد  ــم ض ــش عظی ــک جنب ــت ی ــوان و موقعی ــا ت ــود ت ــک ب ــه ای کوچ ــه روزن اول م
ل تــا جنــوب و از رشق تــا غــرب در دل مراکــز اصلــی کارگــری،  کاپیتالیســتی را از شــ
عی،  در میــان پرولتاریــای صنعتــی ایــران و بخشــهای مختلــف یــک طبقــه بــزرگ اجت
اعتبــار ایــن جنبــش، امیــد محرومیــن بــه ایــن جنبــش، نقــش و اعتبــار سوسیالیســتها 

ایــش بگــذارد. در ایــن جنبــش و امــکان پیــروزی ایــن جنبــش را بــه 

زنده باد انقالب کارگری
خط رسمی حزب حکمتیست 

٦ مه ٢٠٢١

اول مه و ُمهر يك دوره 
تاريخى!

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 
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انتخابات بی رونق...

ایــن «حــال و روز بــد» را از تحریــم انتخابــات از طــرف شــخصیتهای شــناخته شــده ای 
چــون فائــزه رفســنجانی، از»چــپ» شــدن عنــرصی چــون رضغامــی، از اعــالم رضورت 
«یــک انقــالب (البتــه اصــالح طلبانــه) بــرای نجــات اصالحــات» و «نظــام» از طــرف 
ــه  ــه صحن ــل ب ــد  تبدی ــی نبای ــای اتنخابات ــه رقابته ــدام ک ــرات» م ــک، از «تذک تاجی
ــد. هــراس  ــوان دی ــو» دســت دشــمن دادن، شــود و .... میت افشــاگری از هــم و «آت
ن یکــذره شــیرازه درونــی خودشــان و ضعیــف تــر شــدن بیــش  بــاال از گســیخ هــ
ــوان  و قــدرت حاکمیــت شــان در منظــر محکومیــن اســت. اینهــا مدتهــا  از پیــش ت
اســت عطــای «آشــتی مــردم بــا نظــام» را بــه لقــا آن بخشــیده انــد. معضــل امروزشــان 
ع درونــی» بــرای نجــات و حفــظ نظــام اســت و نگرانــی شــان ایــن اســت کــه  «اجــ
ــد،  ــن کن ــه ســادگی برایشــان ممک ــر را ب ــن ام ــد ای ــات نتوان ــش انتخاب ای ــزاری  برگ
ــه  ــته و ب ــکوت شکس ــن س ــور محکومی ــه و در حض ــر جامع ــه در منظ ــوص ک بخص

میــدان آمــده صــورت میگیــرد!  
امــا صــف میلیونــی معرتضیــن بــه فقــر و فالکــت و اختنــاق، معرتضیــن بــه نابرابــری 
ــیر  ــن س ــدارد! در ای ــرار ن ــش، آرام و ق ای ــن  ــی ای ــار برپای ــض هــم، در انتظ و تبعی
ایــن صــف هــم،  نــه بــه مراســم انتخابــات و نتیجــه آن، کــه بــه آینــده جامعــه، بــه 
آینــده جــدال خــود بــا بــاال بــا هوشــیاری و حساســیت نــگاه میکنــد. در ایــن میــان 
ــش  ــر تن ــب و پ ــم ملته ــواه ه ــردم آزادیخ ــر و م ــف کارگ ــن، ص ــف و اردوی پائی ص
اســت! امــا التهــاب و تنشــی از جنــس دیگــر!  التهــاب و تپشــی رادیــکال و انقالبــی، 
التهــاب رقــم زدن و بدســت گرفــ رسنوشــت جامعــه، التهــاب چگونــه خــالص شــدن 
ــرای  ــات ب ــن انتخاب ــردن از ای ــتفاده ک ــه اس ــی ســیاه و مســتبد، چگون از رش حاکمیت
گســرتش اعــرتاض و تغییــر وضعیــت و باالنــس قــدرت بــه نفــع خــود، چگونــه رضبــه 
زدن بــه و عقــب رانــدن رژیمــی کــه تــوان و جســارت دفــاع از خــود، از نــوع دهــه 
شــصتی و هفتــادی، را نــدارد. التهــاب و شــوری رادیــکال! التهــاب و شــوری کــه روز 
اول مــه امســال و حضــور گســرتده بازنشســته، معلــم و دانشــجوی معــرتض بــه فقــر 
ــط گوشــه ای از آن  ــر، فق ــر پرچــم  روز کارگ ــر و زی ــه کارگ ــار طبق و فالکــت در کن
را بازتــاب داد.   صــف میلیونــی کــه نــه فقــط عــدم رشکــت در انتخابــات کــه از پــا 
ــا  ــر و رو کــردن بنیادهــای سیاســی-اقتصادی نظــام را  رســ و علن ــا زی نایســتادن ت
ایــش و تبدیــل آن بــه میــدان و صحنــه دیگــری  اعــالم میکنــد! بــه برهــم زدن ایــن 

ــوری اســالمی مــی اندیشــد!  و  ــه جمه ــکال علی ــوده ای و رادی از جــدال گســرتده، ت
ــالح  ــا «اص ــنجانی ی ــالح طلــب» درون حکومتــی ماننــد فائــزه رفس ــالف «اص برخ
ایــش را ندارنــد  طلبــان» بــرون حکومتــی کــه امــروز شــانس حضــور فعــال در ایــن 
ــات «در  ــرار نیســت روزهــای انتخاب ــوند، ق ــه ش ــگ» جامع ــد «همرن ــالش میکنن و ت
انــد» و «خیابانهــا را خلــوت نــگاه دارد»! کــه در فکــر انجــام کاری و کارهــای  خانــه 
ه ســه ســال پیــش تــا بــه امــروز بــه حاکمیــت  مهــم و  بزرگــی اســت! ایــن را از دیــ
و ناباورتریــن بخــش هــای ناراضــی جامعــه، در عمــل هــرروز نشــان داده اســت و 
آنهــا را هــر روز شــگفت زده کــرده اســت.   ایــن صــف خــود را بــرای حضــور فعــال 
و گســرتده  در»روزهــای انتخابــات» آمــاده میکنــد. خــود را بــرای حضــور فعــال در 
ــه رسان  ــات محاکم ــه جلس ــل آن ب ــا و تبدی ــی کاندیده ــات انتخابات ــات تبلیغ جلس
ــان  ــی قربانی ــه دادخواه ــه صحن ــارصش، ب ــل و عن ــه عوام ــالمی و هم ــوری اس جمه
ری و بــی مســکنی و بــی تامینــی  آبــان ۹۸، قربانیــان میلیونــی فقــر و بیــکاری و بیــ
و زن ســتیزی، بــه صحنــه دادخواهــی زندانیــان سیاســی و قربانیــان چهــل و ســه ســال 
حاکمیــت ســیاه جمهــوری اســالمی، بــرای اعــالم آمادگــی خــود بــرای بدســت گرفــ 
ــور گســرتده،  ــای حض ــات روزه ــای انتخاب ــد.   روزه ــاده میکنن ــود،  آم ــت خ رسنوش
پرشــور و رادیــکال مــردم آزاده، جوانــان پرشــور، رهــربان و شــخصیتهای کارگــری، زنــان 
» تنــور انتخابــات، کــه بــرای  ــه بــرای «گــرم نــگاه داشــ آزادیخــواه خواهــد بــود! ن
دمیــدن و بــاال بــردن دمــای کــوره داغ  اعرتاضــات برحــق و انســانی خــود!   در منظــر 
جامعــه و نــزد هشــتاد میلیــون مــردم گرفتــار حاکمیــت، مراســم باالیــی هــا، روزهایــی 
ــت  ــردم» و مرشوعی ــش «حــق انتخــاب م ای ــای  ــا از روزه ــل آنه ــرای تبدی اســت ب
دادن بــه «نظــام»، بــه روزهــای اعــالم محکــم و بــا صــدای رســای «انتخــاب خــود»!
  انتخابــی کــه بیــش از ســه ســال اســت، علیرغــم کشــتار هــای خیابانــی و زنــدان و 
شــکنجه و حبــس و رسکــوب مــدام و خشــن صــف «انتخابــات چــی هــا»ی دســت 
در گــردن در بــاال، بــا صــدای رســا از پاییــن و در جامعــه، اعــالم شــده اســت. بیــش از 
ســه ســال اســت کــه انتخــاب جامعــه ایــران، در کارخانــه و محــل زندگــی و خیابــان و 
در رسارس ایــران بــا صــدای رســا اعــالم شــده اســت! کــه نــه تنهــا نظــام بایــد بــرود، 
نــه تنهــا نظــام و حاکمیــت بــا همــه جنــاح هــا و باندهــای قــدرت بایــد بــرود، کــه 
نظامــی مبتنــی بــر»آزادی، رفــاه، حکومــت شــورایی»، انتخــاب شــده اســت! انتخــاب 
ــار دیگــر راه  ــد ب ــی تردی ایــش «انتخابــات»، ب جامعــه، انتخــاب پاییــن، در مقابــل 

پیــرشوی خــود را بــاز و بــاز تــر میکنــد!

مردم در اين انتخابات شركت نمى كنند!
و آن را در تحركات اعتراضى هم رسما و 

علنا اعالم كرده اند! اما در مقابل اين نمايش نبايد ساكت بود. نبايد اجازه داد اين مراسم 
درون خانوادگى براى محكم كردن صفوف شان در مقابل ما، در مقابل طبقه كارگر، زنان، معلمين و 
بازنشستگان و هشتاد ميليون مردم به تنگ آمده از حاكميت، در سكوت و در آرامش برگزار شود! 

ميتوان و بايد در روزهاى «مبارزه انتخاباتى»، از تشتت، شكاف و موقعيت زبون باال بيشترين استفاده را براى 
تحميل عقب نشنى هاى بيشتر به حاكميت، براى بوجود آوردن تناسب قوايى مناسبتر به نفع مبارزه 

بر سر آزادى و برابرى و رفاه برد.  

بايد به هر شكل ممكن و در هر سطح ممكن، اين مضحكه را به صحنه محاكمه همه جناح ها و نهادها  و 
شخصيت ها و كل حاكميت تبديل كرد! بايد خواست سرنگونى انقالبى جمهورى اسالمى، خواست آزادى، 

برابرى و اداره شورايى، و سوسياليسم را در ميدانى كه براى بازى هاى سياسى مابين خود باز ميكنند و 
نام اين ميدان و  مضحكه را «انتخابات»  و رقابت هاى انتخاباتى در ايران ميگذارند، 

بر سرشان خراب كرد!



ت  ۳۵۶
ح

٤
در سوگ نتانیاهو...

ــه  ــی- ســفید ب ــا حــزب آب ــات، ب ائتالفــی کــه نتانیاهــو ســال گذشــته بعــد از ســومین انتخاب
رهــربی گانتــز و چنــد حــزب میانــه و راســت تشــکیل داد، بســیار زود متزلــزل شــد و رسنوشــت 
ــات در  ــرار انتخاب ــت. چشــم انداز تک ــی گرف ــت شــكننده و انتقال ــش حال ــش از پی ــت بی دول
ــاه مــارس امســال، ظاهــرا تاکیــد  حالــی اســت کــه همــه سیاســتمداران بعــد از انتخابــات م
ــخت  ــای س ــات، عقوبت ه ــی انتخاب ــرداب پیاپ ــل در گ ی ــه ارسا ــادن جامع ــه افت ــتند ک داش
ــات آمریــكا در مــاه  ــت ترامــپ در انتخاب عــی دارد. بــا شكس سیاســی، اقتصــادی و اجت
ژانویــه گذشــته، قــوام راســت افراطــی در دولــت، قانــون، انتخابــات و «دمكراســی پارملانــی» 
یــل در جســتجو بــرای یافــ روزنــه ای اســت  ــورژوازی ارسا در ارسائیــل نیــز متزلــزل شــد. ب
ــت را كاهــش دهــد  ــت و در راس دول ــاالی حاكمی ــزل و آشــفتگی سیاســی در ب ــن تزل ــه ای ك
ــزاب و  ــای «دمکراســی» و اح ــه بنیاده دی ب ــ ــردم، و بی اعت ــاختار و م ــان س ــا شــکاف می ت
ــده فســاد و رشــوه خواری  ــم پرون ــش علیرغ ــام شــود. نتانیاهــو و حزب .... هرچــه رسیعــرت 
نتانیاهــو، امیــدوار بودنــد نظــر بــه برنامــه واکسیناســیون و بازگشــت زندگــی در ارسائیــل بــه 
حالــت عــادی بعــد از کرونــا، بتواننــد بــه ســهولت بقــای مرشوعیــت خــود را تضمیــن کننــد. 
ــت حاكمــه ارساییــل را تشــدید كــرده اســت كــه چــوب  امــا فاكتــور بنیادی تــری بحــران در هی
ــت حاكمــه  الی چــرخ تشــكیل دولــت آتــی از طــرف نتانیاهــو گذاشــته و عامــل بحــران در هی

یــل شــده اســت.  ارسا
ــده  ــجل ش ــال مس ــل كام ی ــه ارسا ــت حاكم ــپ، در هی ــت ترام ــای شكس ــون پس لرزه ه اكن
اســت. نتانیاهــو چشــم بــه برنده شــدن ترامــپ در انتخابــات آمریــكا داشــت. قــرار بــود خــالء 
ــذار شــود  ــل واگ ی ــت ارسا ــه دول ــه ب ــه و اســرتاتژی اداره خاورمیان ــكا در منطق حضــور آمری
ــه  ــی شــد و در ادام ای ــرن» در كاخ ســفید رو ــه ق ــپ از «طــرح معامل ــت ترام ی ــا ح ــه ب ك
یــل  می رفــت كــه در رایزنــی بــر رس عادی ســازی روابــط بیــن كشــورهای عربــی و دولــت ارسا
خــود را تثبیــت كنــد. ایــن اســرتاتژی و تشــكیل ایــن جبهــه بــا شكســت ترامــپ در انتخابــات 
آمریــكا، عمــال در نیمــه راه متوقــف شــد. اســرتاتژی «كناركشــیدن از جهــان و بازگشــت بــه 
نــه  داخــل آمریــكا» و متعاقــب آن، واگــذاری منطقــه بــه متحدیــن آمریــكا بــا چاشــنی خص
و راســت و ملپنــی ترامــپ بیــش از آنكــه «پــل دوســتی» میــان آمریــكا و متحدینــش بــا جهــان 
در مجامــع بین املللــی باشــد، بــه انــزوای بیشــرت آمریــكا از اروپــا و رقبــای امــروزش منجــر شــد. 
ســی» و برای  دولــت آمریــكا بعــد از اســكاندال ترامــپ، بــا اســرتاتژی «كاهــش تنــش» و «دیپل
تیــك» درآمــده اســت  ــه تحــرك «دیپل روتــوش كــردن چهــره خدشــه دار بــورژوازی آمریــكا ب
و تظاهــر بــه بازگردانــدن «آرامــش» و «ثبــات» در منطقــه می كنــد؛ قدرتــی كــه بیــش از دو 
دهــه اســت بنــام «رژیــم چینــج» و «جنــگ علیــه تروریســم»، در حقیقــت یــك پــای اصلــی 
دامــن زدن بــه جنــگ و ناایمنــی در دنیــای معــارص و تبدیــل خاورمیانــه و جهــان بــه صحنــه 

خونیــن جنگهــای صلیبــی بــوده اســت.
ــگاه از  ــدن جای ــكا، بازگردان ــت آمری ــدن در راس دول ــی بای ــت خارج ــت سیاس ــروز، اولوی ام
ــش  ــش و افزای ــش تن ــیوه كاه ــه ش ــان، ب ــربی جه ــور در ره ــن کش ــورژوازی ای ــت رفته ب دس
و، بــه مــوازات رســیدگی بــه اوضــاع داخلــی، بــاز کــردن  فشــار بــا «زبــان نــرم» اســت. از ایــ
پرونده هــای حقــوق بــرشی بــرای فشــار بــر کشــورها و گرفــ امتیــاز از آنهــا بــرای ارتقــای 
ــت  ــت. درخواس ــی امریكاس ــت خارج ــت سیاس ــان در اولوی ــربی جه ــکا در ره ــگاه آمری جای
ــز  ــرش را در مرك ــوق ب ــه حق ــدن ك ــه ای از بای ــكا در قطعنام ــره آمری ــده كنگ این ــر ۲۲۰  اخی
ــن چرخــش تاكتیكــی و جنــگ  ــرار دهــد، ایســتگاهی در ای ــران ق ــال ای سیاســت خــود در قب
«نــرم» اســت. درســت بــر مــ ایــن چرخــش تاكتیكــی دولــت آمریــكا اســت كــه تغییــر آرایــش 
یــل هــم رضوری شــده اســت؛ نیــاز بــه مذاكــرات دوبــاره  ــت حاكمــه ارسا بــورژوازی در هی
ــكا و ایــران جهــت رام كــردن جمهــوری اســالمی، مســتلزم محــدود كــردن دامنــه  میــان آمری
یــل و راســت افراطــی در سیاســت منطقــه ای اســت. پربیــراه نیســت  جنگ طلبــی دولــت ارسا
كــه دولــت عربســتان و جمهــوری اســالمی هــم در سیاســت خارجــی خــود مســیر مذاكــره و 

ــا وســاطت دولــت عــراق در پیــش گرفته انــد.  ــكا و ب ــا تشــویق دولــت امری توافــق را ب
ــا  ــون ب ــه، اكن ــع منطق ــای مرتج ــان دولت ه ــه می ــش در خاورمیان ــش تن ــه، كاه ــن زاوی از ای
وجــود قارچ هــای تاریخــی و ســمی بــر پیكــره متحدیــن بــورژوازی آمریــكا از جنــس نتانیاهــو 
ــل  ــر طب كان ب ــ ــو ك ــه نتانیاه ــژه ك ــدارد. بوی ــی ن ــل، خوانای ی ــی در ارسا ــت افراط و راس
یــل اكنــون زیــر بــار منافــع «عموســام»  تشــدید تنــش در منطقــه می كوبــد! بــورژوازی ارسا
ــت  ــت. دول ــزرگ» اس ــرادر ب ــت «ب ــا سیاس ــدن ب ــت ش ــدن و هم جه ــاه آم ــه كوت ــور ب مجب
یــل ناچــار اســت كــه دولــت «راســت میانــه» باشــد كــه در دوره پســا-ترامپ،  آتــی در ارسا
ــه جــای ادامــه تنش هــای افراطــی و  ــرم» را ب ــان ن ــه «زب ــا توســل ب ســی» ب سیاســت «دیپل

ــن كنــد.  ــزه كــردن فضــا در منطقــه تامی میلیتاری

ــوی  ــای پهل ــران، از آق ــت ای ــت و ترامپیس ــیون راس ــه اپوزیس ــر ب ــار دیگ ــه یكب ــا دارد ك ج
و  دمكرات هــا   – ســكوالر  و  فرشــگردی ها  تــا  جمهوری خواهــان  و  ســلطنت طلبان  و 
ــوب نتانیاهــو پــس از شكســت ترامــپ  ــط سیاســی نامطل ــه رشای ــه بهان مرشوطه خواهــان، ب
در انتخابــات هــم تســلیت گفــت. مــا گفتیــم كــه آلرتناتيوســازی کمــپ اپوزیســیون راســت و 
ترامپیســت ایــران، دوام چندانــی نخواهــد آورد. گفتیــم كــه بــازار گرمــی و مانــور حــول ترامــپ 

ــه  ــزودی ارزش مــرصف خــود را از دســت مي دهــد. عــروج و افــول صاعقه گون و نتانیاهــو، ب
ترامــپ و موقعیــت متزلــزل امــروز نتانیاهــو در عرصــه سیاســت ســوپر- راســت جهانــی، رس 
امــا بــی كاله گذاشــته اســت. اپوزیســیونی كــه بــا علــم و كتــل «انقــالب  اپوزیســیون راســت را 
یــل  ی ترامــپ و میلیتاریســم ارسا مخملــی» بــا تكیــه بــر اســلحه و تحریــم و فشــار حداكــ
در منطقــه، خــواب دست به دســت شــدن قــدرت از بــاالی رس مــردم ایــران را می دیــد. 
ــده اســت.  ــا بســته ش ــا و نتانیاهوه ــول ترامپ ه ــا اف ــده اش ب ــروز پرون ــه ام ــیونی ك اپوزیس
ــران و  ــر در ای ــه كارگ ــش كمونیســتی طبق ــد گرای ن ــل حضــور قدر ــه دلی ــه ب اپوزیســیونی ك
عــروج آلرتناتیــو اداره شــورایی توســط رهــربان رادیــكال سوسیالیســت ایــن طبقــه، روز بــه روز 

ــر می شــود.  عــی، حاشــیه ای تر و منزوی ت بــه لحــاظ اجت
ایــن دو ركــن، یعنــی ۱- شكســت ترامپیســم و راســت افراطــی در صحنــه سیاســت آمریــكا و 
جهــان و ۲- بــه اهتــزاز درآمــدن پرچــم اداره شــورایی بــر مــ تحــرك وســیع توده هــای شــهری 
و طبقــه كارگــر در ایــران، مهــر باطلــی بــر ارزش مــرصف اپوزیســیون راســت زده اســت. اينجــا 
ام قــد در مقابــل چشــم  تقاطعــی اســت کــه رسنوشــت اپوزیســیون راســت پــرو – غــرب را 

همــگان قــرار می دهــد.

ر تقویم كشتار كارگری روزش

ــان  ــر را در می ــش کارگ ــانی ش ــه انس ــک فاجع ــس در ی ــازی در پردی ــل س ــوزی کارگاه مب ــش س آت
شــعله های آتــش زنــده زنــده ســوزاند و هشــت نفــر مصــدوم بجــا گذاشــت؛ آتــش ســوزی دیگــری 
ن روز یــک کارگــر  در کارخانــه بازیافــت الســتیک در اردبیــل جــان دو کارگــر را گرفــت؛ هــ
نی اصفهانــی درگــودال خــاک  نی بــر اثــر ســقوط از ارتفــاع جــان باخــت؛ دو کارگــر ســاخت ســاخت
ــر ریــزش یــک آوار در محــدوده بلــوار ســید رضــی  ــی مجــروح شــدند؛ روز بعدت بــرداری غیــر اصول
ــر  ــر اث ــی ب ــر جوان ــان کارگ ــاز در اصفه ــت و ب ــا گذاش ــی بج ــت و دو زخم ــر را کش ــهد دو کارگ مش
ســقوط باالبــر بــر روی رس در دم  جــان از کــف داد... ایــن اخبــاری اســت کــه از میــان اخبــار رســیده 
ــا  ــاد رویداده ــه ابع ــرار دارد ک ــزاری اق ــرب گ ــن خ ــود ای ــده، خ ــرش ش ــا منت ــزاری ایلن ــط خربگ توس

ــیار بیشــرت از گزارشــات اســت. بس
ــب هــر کــس را در هــم  ــه قل ــرت ک ــان تاســف و نف ــی ام ــان هجــوم ب ــن ســطور در می ــده ای خوانن
ــاج  ــا) ه ــران (ایلن ــزاری کار ای ــوادث خربگ ــتون ح ــه س ــر دبیرخان ــم ب ــرسدی  حاک ــارد، از خون میفش
ــرگ و کار» در  ت «جراحــات و م ــ ــب کل ــرر و ترکی ــرار مک ــا تک ــاال ب ــار ســطر ب ــد. چه ن و واج می
ر تقویــم «پرافتخــار» کشــتار اســالمی رسمایــه در ایران  دلخــراش تریــن توصیفــات ممکــن، روز شــ
رت وزارت کار و خانــه کارگــر آن  ــر میکشــد. وحــوش ســاکن عــ ــه را بــه تصوی فقــط در یــک هفت
ــه  ــه نیم ــام وزارتخان ــر ب ــر، ب ــرای تظاه ــی ب ــا، حت ــم ه ــرا پرچ ــند؟ چ ــد باش ــی میتوانن ــه نوع از چ

ــه در بازداشــت نیســتند؟ ــر کل وزارتخان ــج مدی ــار پن ــته نیســت؟ چــرا چه افراش
ــون و  ــتند. مضم ــم هس ــابه ه ــدت مش ــاه و بش ــدت کوت ــران بش ــط کار در ای ــوادث محی رشح ح
ــتگاه  ــه در دس ــری ک ــکاری اســت. کارگ ــری مشــحون از جنایت ســیر رویدادهــا، یکــی بیشــرت از دیگ
ــا هــم  ــرار ب ــن راه ف ــدون کوچکرتی ــش ب ــه  آت ــه در حلق ــی ک ــود، کارگران ــه میش ــده و ل ــرس بلعی پ
ــا فریادهــای مرگبــار مثــل بــرق  میســوزند، ارتفاعاتــی کــه یکــی پــس از دیگــری دســت و پــا زنــان ب
ــرد...  ــود میگی ــذاب در خ ــن م ــش و روغ ــران را در آت ــر کارگ ــه پیک ــی ک ــوره های ــود،  ک ــی میش ط
«کشــتار» بخصــوص آنجــا موضوعیــت پیــدا میکنــد کــه در همــه مــوارد بحــث بــر رس یــک کمربنــد 
ــا  ــوص آنج ــتار» بخص ــت. «کش ــانی اس ــش نش ــول آت ــک کپس ــا ی ــقوط و ی ــور س ــک ت ــا ی ــی ی ایمن
ایــات ظاهــر میشــوند.   موضوعیــت پیــدا میکنــد کــه وزارت کار و خانــه کارگــر هــم رشیــک ایــن جن
ــر  ــه پ ــاره «هفت ــی وزارت کار درب ــت فن ــره حفاظ ــران دای ــوری از مدی ــل منص ــارات ابوافض اظه

ــی گویاســت: ــدازه کاف ــاه بان ــن م ــه» آخــر فروردی حادث
ــورد  ــاید م ــد و ش ــه بای ــور ک ــی آنط ــه کارفرمای ــی کار در جامع ــگ ایمن ــث فرهن ــفانه بح «متاس
ــتورالعمل هایی وجــود دارد  ــا و دس ــن نامه ه ــع نشــده اســت. در بحــث حــوادث کار آیی توجــه واق
ــا بحــث خطــرات ناشــی  ــا ب ــنایی کارفرم ــرای آش ــه ای ب ــر برنام ی شــود... . اگ ــی  ــه آن توجه ــه ب ک
ــم در بحــث کاهــش حــوادث  از کار و راهکارهــای پیشــگیر ی از آن وجــود داشــته باشــد، می توانی
ــروز  ــی در ب ــزات ایمن ــن تجهی ــدم تامی ــن ع ــیم. همچنی ــرتی برس ــت به ــه وضعی ــی از کار ب ناش
حــوادث کار مهــم اســت. بــه طــور مثــال در خصــوص کاهــش حــوادث ناشــی از کار در ارتفــاع، یکــی 
ــت  ــر اس ــون هزینه ب ــا چ ــت، ام ــی اس ــای ایمن ــا توره ــی ی ــد ایمن ــتفاده از کمربن ــا اس از راهکاره
ــن ١٤٠٠) ــا، ٣٠ فروردی ــربی ایلن ــایت خ ــد. « (س ی کنن ــه  ــه آن توج ــان ب ــا کارفرمای ــی وقت ه خیل

ر تقویــم دشــمنی جمهــوری اســالمی رسمایــه بــا طبقــه کارگــر را  میتــوان بــا اخبــار  مابقــی روزشــ
ــن کار  ــرد. ای ــب ک ــری تعقی ــن کارگ ــالق فعالی ــتگیری و ش ــا دس ــر و ی ــط فق ــر خ ــتمزدهای زی دس
ــورژوا را در  ــه ب ــت طبق ــب حکوم ــه دشــمنان خــود در قال بخصــوص از آن جهــت رضوری اســت ک
پیکــر واحــد هــدف اعــرتاض و حــق طلبــی طبقاتــی قــرار بدهیــم. ادعــا نامــه مــا علیــه بــورژوازی 
ــط کار  ــوادث» محی ــود. «ح ــامل ش ــا را ش ــه م ــر طبق ــای پیک ــم ه ــب و زخ ــک مصائ ــک ت ــد ت بای
ــا؛ «معیشــت» میــدان  میــدان جنــگ مــا بــر رس هــر رفیــق و همســنگر؛ بــرای حفــظ هــر دســت و پ
ــاع از همبســنگی و حــق  ــا در دف ــگ م ــدان جن ــه» می ــان؛ «هفــت تپ ــه ن ــر رس هــر تک ــا ب ــگ م جن

اعتصــاب ماســت.  
پیروزی ما در گرو هم کاسه کردن این مقاومها در یک مبارزه تعرضی و رسارسی است. 
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ــالمی  ــاش اس ــه اوب ــاهد حمل ــت ش ــوان در روز ۱۱ اردیبهش ــهر مری ــیران در ش ــردم دارس م
ــی  ــزل یک ــه من ــه ب ــو و قم ــا چاق ــالمی ب ــوش اس ــن وح ــد. ای ــان بودن ــه ش ــه محل ــلفی ب س
ــه  ــات قم ــا رضب ــرده و او را ب ــه ب ــی حمل ل فیض ــ ــم ج ــه اس ــه ب ــن محل ــهروندان ای از ش
ــر ایــن تعــرض،  ل در براب ــال مقاومــت خانــواده جــ ــه دنب ــه شــدت زخمــی کــرده انــد. ب ب
ــان  ــاش و جانی فــرد دیگــری هــم توســط چاقوکشــان ســلفی زخمــی مــی شــود. اراذل و اوب
ــروی  ــا نی ــدی را ب ــه بع ــه حمل ــد ک ــرده ان ــد ک ــی، تهدی ــده کش ــا عرب ــت ب ــلفی در نهای س

ــد داد. ــام خواهن ــرتی انج بیش
اینکــه ســلفی هــا آزادانــه گلــه هــای اوبــاش خــود را رساغ مــردم مــی فرســتند، اینکــه ایــن 
ــردم  ــه م ــیانه ب ــن وحش ــد اینچنی ــرات میکنن ــد  و ج ــی دهن ــازه م ــود اج ــه خ ــان ب جانی
ــان» در  ــتیبانی «برادرش ــی و پش هنگ ــدون ه ــا ب ــد، قطع ــی بگیرن ــرده و قربان ــه ک حمل
ــه  ــری ک ــن نیســت. نیروهــای رسکوبگ ــی ممک ــای امنیت ــت نیروه ی ــدون ح ــت، ب حاکمی
جســارت رودررویــی مســتقیم و اشــکار بــا مــردم آزادیخــواه را ندارنــد، چاقوکشــان ســلفی 

ــد. ــردم مــی اندازن ــه جــان م ــرای ایجــاد رعــب و وحشــت ب را ب
جوانــان و مــردم متمــدن شــهر مریــوان بایــد حملــه ایــن اوبــاش اســالمی و ظرفیتشــان در 
ــارزه علیــه دارودســته هــای  ایجــاد ناامنــی را جــدی بگیرنــد. مردمــی کــه کولــه بــاری از مب
اســالمی و قومــی، تجربــه مبــارزه رودررو بــا جمهــوری اســالمی و ســازمان دادن اعرتاضــات 
ــد جــواب دنــدان شــکنی بــه چاقوکشــان  تــوده ای و دفــاع از خــود هســتند، میتواننــد و بای

ســلفی بدهنــد.

مردم آزاده مریوان!

ــتم  ــی و رضب وش ــا امن ــاد ن ــه ایج ــت ب ــلفی دس ــای س ــه نیروه ــت ک ــی نیس ــار اول ــن ب ای
ــی  ــن تعرضات ــه چنی ــت ب ــا دس ــوت و در خف ــای خل ــال در جاه ــر قب ــد. اگ ــردم میزنن م
ــان  ــو کش ــدرت، چاق د و ق ــ ــا اعت ــی و ب ــن علن ــد اینچنی ــرات میکنن ــروز  ج ــد، ام میزدن
ــد فــوق ارتجاعــی را در خــون پاشــیدن  ــن بان ــت ای ــد. ظرفی ــه جــان شــ بیندازن خــود را ب
و ایجــاد نــا امنــی در جامعــه را بایــد جــدی گرفــت و جــواب درخــور ایــن وحــوش اســالمی 

ــا قاطعیــت داد. بایــد بــه ایــن توحــش پایــان داد، بایــد بــه ایــن وحــوش ســلفی افســار  را ب
ــرده  ــه از ک ــان داد ک ــاش و اربابانش ــن اراذل و اوب ــه ای ــی ب ــان درس ــد چن ــی زد. بای محکم

ن شــوند.  ــود پشــی خ
قــداران بســیجی گرفتــه تــا ســپاه و ..... در کنار چاقوکشــان  نیروهــای امنیتــی رژیــم، از چ
ســلفی مســبب نــا امنــی و تعــرض بــه جــان و مــال شــ هســتند.  مقابلــه قاطــع و جــدی 
، دفــاع از جــان  ــه شــ بــا اوبــاش اســالمی ســلفی و دفــاع از زندگــی و امنیــت شــهر و محل

و امنیــت تــک تــک شــهروندان ایــن شــهر بــه عهــده شــ و تنهــا شــ اســت.
ــد چنــان درســی  بایــد مســئولین وعوامــل ایــن نیــروی بانــد ســیاهی را شناســایی کــرد، بای
ــی  ــن مزاحمت ــر کمرتی ــار دیگ ــد یکب ــرات نکنن ــه ج ــان داد ک ــو بدستانش ــا و چاق ــه آنه ب

ــم پایشــان را شکســت! ــد قل ــد. بای ــاد کنن ــردم ایج ــرای م ب

جوانان آزاده، کمونیستها

ــن  ــهروندان ای ــی ش ــاع از زندگ ــالت، در دف ــهر و مح ــاع از ش ــد در دف ــد و بای ــ میتوانی ش
ــا  ــید. ب ــته باش ــی داش ــش مهم ــردم نق ــی م ــل کار و زندگ ــت مح ــظ امنی ــهر، در حف ش
ــروی  ــر نی ــا ه ــه ب ل ــدرت مقاب ــه ق ــی ک ــه های ــالت، کمیت ــای مح ــه ه ــازمان دادن کمیت س
ــردم  ــه م ــه هایــی ک ــدازد، کمیت ــه خطــر مــی ان ــردم را ب ــت م ــی و امنی ــه زندگ ارتجاعــی ک
ــه خــود را  ــهر و محل ــایش ش ــت و آس ــد، امنی ــاده میکن ــاع از خــود آم ــرای دف محــالت را ب

ــد. ــن کنی تامی
ــم  ــوان قــدرت و ظرفیــت افســار زدن و شکســ قل ــان آزاده و کمونیســتها شــهر مری جوان
ــن  ــه را از ای ــ جامع ــون داش ــی مص ــا توانای ــد و قطع ــلفی را دارن ــوش س ــن وح ــای ای پ
ــل  ــه طــور کام ــوران اســالمی ب ــن جان ــر ای ــد عرصــه را ب ــد! بای ــد جنبی ــد. بای ــان  دارن جانی

ــرد. ــگ ک تن
ــه جــدی و  ــه مقابل ــوان را ب دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) مــردم مری
قاطــع بــا ایــن بانــد جانــی و چاقوکــش فــرا میخوانــد و در ایــن جــدال در کنــار مــردم آزاده 

کردســتان قــرار دارد.

 دفرت کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
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از كرده خود پشيمانشان كنيد!

ره ۲ اطالعیه ش

ــروز  ــیران، ام ــه دارس ــلفی در محل ــاش س ــی اراذل و اوب ــه چرخان ــرض و قم ــال تع ــه دنب ب
ــان  ــن جانی ــه ای ــر علی ــدید ب ــرتاض ش ــه اع ــیران صحن ــردم دارس ــژه م ــوان و بوی ــهر مری ش
ــگاه هــای ایــن وحــوش اســالمی را شناســایی  اســالمی بــود. مــردم آزاده شــهر، منــازل و اقامت
ــاش  ــن اوب ــه ای ــکنی را ب ــدان ش ــواب دن ــرده و ج ــگ ک ــان تن ــر رویش ــه را ب ــد و عرص کردن
ــرادران» ســلفی خــود  ــرای دفــاع از «ب دادنــد. نیــروی انتظامــی و نیروهــای امنیتــی رژیــم ب
ــرای  ــد و همزمــان ب تــالش کردنــد در محلــه دارســیران نوعــی حکومــت نظامــی ایجــاد کنن
ــا بــه حــال چنــد نفــر از چاقوکشــان ســلفی را دســتگیر کــرده انــد. امــا  آرام کــردن مــردم ت

ــان متشــنج اســت. فضــای شــهر همچن
جوانــان و مــردم آزادیخــواه مصمــم انــد جانیــان و وحــوش اســالمی را بــا قــدرت خــود ادب 
کننــد. مــا اعــالم کردیــم کــه مــردم آزادیخــواه مریــوان تعــرض و ایجــاد نــا امنــی را از طــرف 
ــد شکســت.  ــم پایشــان را خواهن ــد کــرد و قل ــاش اســالمی تحمــل نخواهن ــن اراذل و اوب ای

نــد مــردم مریــوان!!! زنــده بــاد همبســتگی و اعــالم قــدرت و اعــرتاض قدر
ــردن  ــون ک ــرای مص ــود، ب ــت خ ــن امنی ــرای تضمی ــردم ب ــت. م ــدای کار اس ــازه ابت ــن ت ای
ــاع از  ــهر و دف ــرتل ش ــرای کن ــت ب ــاش و در نهای ــن اوب ــدی ای ــای بع ــرض ه ــه از تع جامع
ــا،  ــاد نهاده ــا ایج ــا ب ــود راس ــه خ ــز اینک ــد ج ــی ندارن ــاره ای ــود چ ــی خ ــایش و زندگ آس
انجمنهــا، تشــکیالتهای تــوده ایــی و کمیتــه هــای محــالت امنیــت شــهر و محلــه خــود را 
ــت  ــن امنی ــرتل و تامی ــی در کن ــارب گرانبهای ــوان تج ــردم مری ــد. م ــت کنن ــن و تثبی تضمی
ــلفی و  ــاش س ــای اوب ــه ه ــه باندهــا و گل ــت اســالمی و ن ــه حاکمی ــد. ن شــهر خــود را دارن
ــر اراده مــردم متحــد  یتواننــد در براب نــه امــام جمعــه کــه در راس ســلفی هــا قــرار دارد، 

ــد. ــت کنن ــوان مقاوم ــارز مری و مب
ــردم  ــرتده م ــق و گس ــرتاض برح ــمی) از اع ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
ــی و وحشــت  ــا امن ــاش ســلفی و نهادهــای امنیتــی در ایجــاد ن ــه مشــرتک اوب ــه توطئ علی
در میــان مــردم پشــتیبانی کــرده و مقاومــت و مقابلــه مــردم علیــه هــر دو ارتجــاع تقدیــر 

ــتند و  ــات هس ــدم اعرتاض ــف مق ــه در ص ــان ک ــان و زن ــتان جوان ــرت کردس ــد. دف ــی کن م
ــا متحدتــر و ســازمان یافتــه تــر بــرای تضمیــن  مــردم آزادیخــواه مریــوان را فــرا میخوانــد ت
امنیــت خــود در ایــن مقابلــه رشکــت کننــد. تنهــا اتحــاد و دخالــت مســتقیم مــردم قــادر 
ــن امنیــت شــهر و محــل زندگــی مــی شــود. دفــرت کردســتان حــزب در  ــه تامیــن و تضمی ب

ــود. ــارزه خواهــد ب ــن مب ــار شــ و همســنگر شــ در ای کن

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲ مه ۲۰۲۱  ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰




