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در همبستگى با فراريان از 
جهنم افغانستان

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــی  ــروج نیروهــای نظام ــتان و خ ــكا در افغانس ــال شكســت آمری ــه دنب ب
ــه شــهرها  ــان ب ــان طالب ــاره شــبهه نظامی ــن منطقــه، هجــوم دوب آن از ای
و روســتاهای ایــن كشــور و قتل عــام و فــراری دادن گســرتده مــردم 
م خــون  ــار دیگــر بیــم و وحشــت برشیــت از تكــرار یــك حــ ــاه، ب بیگن
تیك توســط كثیف تریــن باندهــای قومــی - مذهبــی را بــه صــدر  سیســت

ــت.  ــه آورده اس ــی خاورمیان ــای سیاس ــن رویداده مهمرتی
ــت  ــكار و فاشیس ــای تبه ــی و بانده ــیاه مذهب ــد س ــن بان ــای ای نطفه ه
مشــابه آن در عــراق، ســوریه، الجزایــر، آمریــكای التیــن، بخش هایــی 
ــت  ــا دول ــی و در راس آنه ــط دول غرب ــه، توس ــا و كل خاورمیان از آفریق
آمریــكا در مواجــه و كشــمكش بــا «بلــوك رشق» بســته شــد تا «دمكراســی 
ــی» را در ایــن  مناطــق رواج دهنــد. از هــم پاشــیدن مدنیــت و  آمریكای
شــیرازه ایــن جوامــع بــا ســالح تحریــم اقتصــادی و گــروگان گرفــ نــان و 
ــو و رهــا كــردن قــالده  ــب افكن هــای نات ــا توســل بــه  آذوقــه مــردم، ب
ایــن گانگســرتهای قومــی - مذهبــی در كشــتار زنــان، كــودكان و ســالخی 
ــر  ــه را «پیــروزی غــرب ب ــدن و انســانیت در خاورمیان ــوه ای از  هــر جل

ــد.  ــام نهادن رشق» ن
گردنكشــی دوبــاره طالبــان بــر مــ غــروب موقعیــت آمریــكا در جهــان 
امــروز، یكبــار دیگــر نشــان داد كــه چگونــه دول غربــی بــه انــدازه 
طالبــان، القاعــده، داعــش، ســلفی، بوكوحــرام، ارتــش آزاد كوســوو، ارتــش 
آزاد ســوریه، النــرص، تشــیع رسخ علــوی در ایــران و شــیخ پشــم الدین های 
رده بــر چاه هــای نفــت خلیــج، و بــه انــدازه نیروهــای متعفــن و  خودگــ
تــا مغــز اســتخوان پوســیده اســالمی و قومــی در جنایــات علیــه برشیــت 
در خاورمیانــه ســهیم و رشیــك جرم انــد! آنچــه تحــت نــام «گســرتش 
ــای  ــط كانون ه ــته توس ــال گذش ــل س ــه»، در چه ــی در خاورمیان دمكراس
فكــری بــورژوازی غــرب در پنــاه ماشــین جنگــی رســانه های بــورژوازی در 
بــوق و كرنــا دمیــده شــده اســت امــروز در مقابــل منجالبــی كــه خالــق 
بالواســطه آن بــورژوازی غــرب  و كمــپ «پیــروز» دمكراســی بــازار اســت، 

بــه گل نشســته اســت. 
ــام عیــار  اشــاعه و گســرتش ایــن «دمكراســی غربــی» بــا یــك نسل كشــی 
از مــردم افغانســتان، عــراق، ســوریه و لیبــی توســط ارتجــاع هــار اســالمی 
ــا  ــی» میلیون ه ــی غرب ــن «دمکراس ــان ای ــد. قربانی ــل» ش ــی «كام و قوم
انســان در خاورمیانــه و افریقــا اســت. امــروز بــه یمــن همیــن دمکراســی 
ــتانیم.  ــردم افغانس ــره م ــزار نف ــا ه ــی صده ــت و آوارگ ــاهد هالوكاس ش
ســیل آوارگان، فراریــان از توحــش و بربریــت ایــن ارتجــاع هــار اســالمی از 
افغانســتان بــه کشــورهای همســایه، منجملــه ایــران، رسازیــر شــده اســت. 
مردمــی کــه حــارض بــه تحمــل قوانیــن فــوق ارتجاعــی اســالمی طالبــان 

نیســتند.   ...  صفحــه۳

زنده باد مجمع عمومی و جنبش شورايی
امان كفا 

يك نامه و تقاضاى شرم آور!
مظفر محمدی

جنبش دستمزدها، قانون گرايى  
و ديوان عدالت ادارى

مصطفی اسدپور

ــت  جمهــوری اســالمی  ــوان عدال ــزد ٩٩» در دی ــه «ابطــال م ــده شــکایت موســوم ب ــه گذشــته پرون هفت
ــر  ــت دال ب ــی کار و دول ــورای عال ــوب ش ــتمزدهای مص ــب دس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــالم گردی ــردود اع م
ــدور  ارزش  ــل از ص ــم قب ــن حک ــت. ای ــی اس ــود باق ــوت خ ــال ١٤٠٠، بق ــرای س ــران ب ــتمزدهای کارگ دس
ایــش  زیــادی بچگانــه، و ادا و اطــوار شــلخته «عدالــت»  ــود. صحنــه چینــی  خــربی  را از دســت داده ب
رت زار میــزد. خیلــی ســاده هــر چقــدر کــه شــاکی و قاضــی و خربنــگار کرایــه ای بنــگاه  بــه تــن ایــن عــ
خانــه کارگــر خــود را بــه نفهمــی بزننــد، از دیــوان عالــی حکومــت انتظــار دیگــری جــز دشــمنی علیــه 

ــت. ... صفحــه۵ یرف ــران  کارگ
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ــربان و  ــی، ره ــخصیتهای واقع ــده ش ــی» در برگیرن ــوراهای مردم ــره رسارسی ش کنگ
ــردم  ــه م ــی و آزادیخواهان ــی، اعرتاض ع ــی اجت ــهای اصل ــه جنبش ــا اتوریت ــن ب فعالی
ایــران اســت. رهــربان اعرتاضــات و اعتصابــات کارگری، جنبــش برابری حــق زن، فعالین 
ــان آزادیخــواه و اقشــار زحمتکشــی کــه ســالها  ن و پرســتاران، جوان اعرتاضــات معلــ
ــر رس  ــود ب ــه خ ــدال روزان ــده و در ج ــاف طلبی ــه مص ــالمی را ب ــوری اس ــت جمه اس
ر، علیه انــواع اجحافــات مختلف، علیه اســتبداد  بهبــود زندگــی، علیــه فقــر و اســتث
ــات  ــی مــردم اثب ایندگ ــری صالحیــت خــود را در  ــاه، آزادی و براب ــرای رف سیاســی و ب
ــان،  ــان و جوان ــران، زن ــر ای ــه کارگ ــد. کســانی کــه رهــربان و ســخنگویان طبق ــرده ان ک
بازنشســته، معلــم و اقشــار محــروم جامعــه هســتند کــه در دل یــک جــدال واقعــی 
د شــده اند. کســانی که ســخنگویان مــردم آزادیخواه  شــناخته، محبــوب و قابــل اعتــ
ــر اســاس نقــش و  ــد و ب ــور داده ان ــف عب ــای مختل ــه را از تندپیچه هســتند و جامع
تاثیــر و اعتبــار تــوده ای خــود چنیــن موقعیتــی را پیــدا کــرده انــد. اینهــا کســانی اند 
ــوده ای طبقــه  ــوالی اتحــاد کارگــران در شــبکه هــا و تشــکالت ت ــن امــروز ل کــه همی
ــی، ســازماندهندگان  ــا و شــبکه هــای مبارزات ــه کانونه ــن شــکل دادن ب ــر، فعالی کارگ
اتحــاد مــردم آزادیخــواه در محــالت از جملــه در شــوراهای مردمــی محل و انــواع نهاد 

و تشــکل مختلــف تــوده ای انــد. 
ــن  ــی در ای ــای پلیس ــم و فض ــتبداد حاک ــت، اس ــوز رس کار اس ــالمی هن ــوری اس جمه
ــه  ــا تجرب ــف، آگاه، ب ــان رشی ــزاران انس ــا و ه ــی صده ــدی معرف ــع ج ــه مان جامع
و اســتخوان خــورد کــرده و الیــق در جنبــش کارگــری و جنبشــهای اعرتاضــی و 
ــات  ــارض و در اعرتاض ــال ح ــف در ح ــن وص ــا ای ــت. ب ــران  اس ــردم ای ــه م آزادیخواهان
ــه جمهــوری  ــا عقــب نشــینی هایــی کــه ب ــد ســال گذشــته و ب مختلــف همیــن چن
ــن  ــه در راس اعرتاضــات همی ــل شــده اســت، کــم نیســتند کســانی ک اســالمی تحمی
ــانی  ــد، کس ــده ان ــناخته ش ــف ش ــار مختل ــده اقش این ــخنگو و  ــوان س ــه عن دوره ب
کــه اگــر مــدت کوتاهــی فضــای جامعــه بــاز شــود از همــه جــا رس در میاورنــد و بــه 
عنــوان رهــربان صالــح سیاســی جامعــه جایــگاه واقعــی خود را پیــدا میکننــد و در هر 
ــه  ــران را ب ــرای هــر پســت و مقامــی باالتریــن آراء مــردم ای انتخابــات آزاد و واقعــی ب
اینــده اراده مــردم انقــالب کــرده، تــوده هــای قیــام  خــود اختصــاص میدهنــد. اینهــا 
کــرده ایــران در فــردای رسنگونــی جمهــوری اســالمی هســتند و بــه همیــن اعتبــار در 

ــد. ــه را بدســت میگیرن ــور جامع شــوراها اداره ام
ــه فضــای سیاســی ایــران، بــه اعتصابــات  امــروز اگــر هــر ناظــر بــی طــرف خارجــی ب
ــوده  ــای ت ــه طغیانه ــه، ب ــن جامع ــردم ای ــف م ــات مختل ــری و اعرتاض ــف کارگ مختل
ــه  ــد، ب ــگاه کن ــتان ن ــردم خوزس ــر م ــات اخی ــه اعرتاض ــان ٩٨ و ب ه ٩٦ و آب ــ ای در دی
ــکاری و  ــر، بی ر، فق ــتث ــه اس ــات علی ــن اعرتاض ــه ای ــد ک ــد ش ــه خواه ــنی متوج روش
ــه بربریــت حاکــم و اســتبداد سیاســی اســت. متوجــه خواهــد شــده  گرســنگی، علی
ی عمومــی جامعــه ایــران مهــر خواســت و مطالبــات اصلــی مــردم ایــران بــرای  ســی
ــر خــود  ــه ای متمــدن و آزاد را ب ــرای جامع ــه، ب ــه و عادالن ــی مرف ــرای زندگ ــری، ب براب
دارد. بــه ایــن اعتبــار «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» که در برگیرنده شــخصیتها 
ــار  ــوان و اقش ــا زن و ج ــری ت ــش کارگ ــردم از جنب ــن م ــی ای ــن اصل ــربان و فعالی و ره
ایندگــی مــردم  مختلــف اســت، بهرتیــن، مناســب تریــن و معتربتریــن ارگان 
ــره  ــوری اســالمی اســت. «کنگ ــی جمه ــردای رسنگون ــرده در ف ــواه و انقــالب ک آزادیخ
ل اراده مــردم را در آینــده خــود و جامعــه را بــه  رسارسی شــوراهای مردمــی» کــه اعــ
ــد  ــناریوهای ارتجاعــی مانن ــرار س ــکان تک ــد و ام ــن میکن ــن شــکل ممک ــه تری آزادان
ــوری  ــای آنهاجمه ــانه ه ــرب و رس ــه کمــک غ ــاد و ب ــاق افت ــالب ٥٧ اتف آنچــه در انق

ــد. ــر ممکــن میکن ــدرت را غی اســالمی بق
تفــاوت ایــن شــکل از حاکمیــت بــا اشــکالی کــه اپوزیســیون راســت علــم کرده اســت 
ــا اســامی مختلــف بــه مــردم معرفــی میکنــد، از جمله بــا «کنگره  و در هــر دوره ای ب
ملــی» و «شــورای مدیریــت گــذار» و «مجلــس موسســان» از پایــه متفــاوت هســتند. 
اپوزیســیون راســت مســتقل از اینکــه شــکل حکومتــی مــورد پســند خــود را چــه نــام 
میگــذارد، در تــالش بــرای مرشوعیــت خریــدن بــرای خــود و حاکمیــت خــود بــه نــام 
ــته  ــته رسبس ــه بس ــذار» و ن ــت گ ــورای مدیری ــه «ش ــت. ن ــران اس ــردم ای ــی م ایندگ
ــی  ــه شــخصیتها و رهــربان کنون ــات آزاد»، ن ــه «انتخاب ــی» و ن ــول «کنگــره مل و مجه
ل اراده  اینــده خواســت و مطالبــات مــردم ایــران انــد، نــه بیــان کننــده اعــ راســت، 
ایــن مــردم در رسنوشــت خــود و جامعه در فــردای رسنگونی اند و نــه از دل اعتصابات 
و اعرتاضــات کارگــر و اقشــار محــروم در صحنــه سیاســی ایــران بیــرون آمــده انــد. هــر 
کــدام از ایــن آلرتناتیوهــا کــه اپوزیســیون راســت در گذشــته و در ایــن دوره معرفــی 
ــالش  ــی، ت ــت بورژوای ــظ حاکمی ــرای حف ــالش ب ــه ت ــرده اســت، در مضمــون و از پای ک
ــا همــه ماشــین رسکــوب آن ارتــش و  ــرای دســت نخــوردن سیســتم کاپیتالیســتی ب ب
وزارت اطالعــات تــا قضــات و زندانهــا و.. . آن اســت. بــی شــک و بــر اســاس اســرتاتژی و 
افــق و آلرتناتیــو آنهــا جمهــوری اســالمی میــرود و قــدرت بدســت نیروهــای راســت و 
ایــن بــار بــه نــام کنگــره ملــی یــا هــر اســم دیگــر مــی افتــد. اولیــن هــدف آنهــا قطع 

هــر نــوع دخالــت پاییــن در رسنوشــت جامعــه اســت، چیــزی که اســاس و پایــه اصلی 
کنگــره شــوراهای مــردم ایــران اســت و حــزب مــا مطــرح کــرده اســت. 

ــی در  ــت و بورژوای ــف راس ــای مختل ــی از نیروه ــامل طیف ــت ش ــیون راس اپوزیس
اپوزیســون جمهوری اســالمی اســت کــه از طرفــداران ســلطنت، طرفــداران پروپاقرص 
ــوری اســالمی  ــده شــده از جمه ــره هــای کن ــا بخشــی از مه ــران، ت ــت ارضــی ای امی
و طیفــی از جریانــات ناسیونالیســتی، قومــی و فدرالیســتی هســتند کــه امــروز دور 
ــد  ــرده ان ــی ک ــم توافق ــا ه ــاال ب ــن در ب ــروج پایی ــرس ع ــد و از ت ــده ان ــع ش ــم جم ه
کــه جایگزیــن جمهــوری اســالمی شــوند. آنهــا بــه قــول خــود میخواهنــد در پروســه 
ــدرت  ــونت» ق ــدون «خش ــود و ب ــاد نش ــرج» ایج ــرج و م ــد از آن «ه ــی و بع رسنگون
ــد منتقــل شــود. اگــر «هــرج و  ــه دولتــی کــه تشــکیل داده ان از جمهــوری اســالمی ب
ــت  ــدون دخال ــودن کســب قــدرت سیاســی اســم رمــز ب ــز» ب مــرج» و  «مســاملت آمی
ــز  ــه از مرک ــی» ک ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــت، «کنگ ــه نیس ــن پروس ــردم در ای م
ــرد،  ــه و شــهر و .... را در برمیگی ــادگان و محل رســتان و پ ــا دانشــگاه و بی ــدی ت تولی
تنهــا ضامــن ایــن کســب قــدرت «غیــر خشــونت آمیــز»، از پائیــن و متکــی بــه اراده 
ــوب  ــتگاه رسک ــه دس ــازمان یافت ــونت س ــل خش ــت در مقاب ــادر اس ــت و ق ــردم اس م
ــد. شــوراهای  ــج کن ــرا فل ــم مقاومــت و آن ــا چاقوکشــان رژی ــش ت ــم از ســپاه و ارت رژی
مردمــی کــه بهرتیــن ظــرف بــرای هــر نیــروی سیاســی اســت کــه سیاســت و برنامــه 
ــه  ــد، صالحیــت خــود را ب ــه مــردم معرفــی کن ــده جامعــه ب ــرای آین روشــن خــود را ب
ــن رشایطــی اســت کــه  ــد. در چنی ــدار و رای جمــع کن ــرای آن طرف ــات برســاند و ب اثب
مــردم آزادانــه و بــا چشــم بــاز بیــن آلرتناتیوهــای موجــود، بیــن «فدرالیســم قومــی»، 
ســطلنت، جمهــوری ایرانــی و حکومــت شــورایی مــا، انتخــاب میکننــد. بــه نظــر من 
قبــول ایــن مکانیــزم بــرای انتخــاب شــدن محکــی جــدی در ارزیابــی از هــر نیرویی و 

ــران اســت.  ــردم در ای ــا م رابطــه آن ب
ــالب  ــک انق ــال ی ــی آن از کان ــوری اســالمی و رسنگون ــ جمه ــم رف ــالش میکنی ــا ت م
عمیــق و همــه جانبــه تــوده ای، بــا وســیعرتین دخالت طبقــه کارگر و اقشــار محروم 
ــه رهــربی طبقــه کارگــر و کمونیســتهای و  ــه ب در یــک صــف متحــد و ســازمان یافت
حــزب ایــن طبقــه انجــام بگیــرد. حــزب مــا همراه صفــی از کمونیســتهای معتــرب این 
جامعــه بــرای ایــن مهــم مــی کوشــیم و حاکمیــت شــورایی را بــه عنــوان تنهــا راه کــم 
دردرس، کــم مشــقت تــر  و کــم هزینــه تــر، طــرح کــرده ایــم تــا در فــردای رسنگونــی 
ــت و  ــای راس ــواری نیروه ــوج س ــع م ــود و مان ــا اداره ش ــن ه ــط همی ــه توس جامع
ل یــک دیکتاتــوری بورژوایــی بــا هر  ل اراده آنهــا و در حقیقــت اعــ ارتجاعــی و اعــ

اســمی بــر ایــن مــردم شــویم. 
شــورا هــای مردمــی در حقیقــت شــوراهای قانــون گــذار و مجــری قانــون بــه عنــوان 
ــا اولیــن کنگــره رسارسی شــوراها  ا مــا ب ــ ل اراده مســتقیم مــردم ایــران اســت و ای اعــ
تضمیــن میکنیــم. مــا بــه همیــن دلیــل و بــرای تضمیــن بهبــودی در زندگــی مــردم 
ایــران، بــرای تضمیــن وســیعرتین آزادی هــای سیاســی و رفــاه عمومــی اقدامــات اولیه 
ای را در دســتور ایــن کنگــره مشــخص کــرده ایــم. واضــع اســت کــه بــا کســب قــدرت 
ل اراده پاییــن، اولیــن قوانیــن مملکــت بــرای تضمیــن بیشــرتین تحــوالت پایه  و اعــ
ــه  ــوان مقابل ــاد ت ــی، ایج ــای سیاس ــرتین آزادی ه ــی، بیش ــاه عموم ــت رف ای در خدم
ــا مقاومتهــای ارتجــاع مغلــوب شــده و جریانــات ارتجاعــی و الغــای همــه قوانیــن  ب

اســارت بــار و پایــان همــه بــی حقوقــی هــا را در دســتور داریــم. 
ــرف  ــه ط ــا ب ــه ی ــا جامع ــت و نهایت ــاه اس ــک دوره کوت ــن دوره ی ــت ای ــع اس ــر واض پ
ــه و  ــات یافت ــک دوره ثب ــه طــرف ی ــا ب ــرود و ی ــی می ــه بورژوای ــات یافت ــک دوره ثب ی
ــب  ــه در ت ــه جامع ــه ک ــن پروس ــی. در ای ر طبقات ــتث ــه اس ــن و خا ــت پایی حاکمی
ــزاب و  ــران و اح ــورژوازی ای ــدال ب ــپ، ج ــت و چ ــدال راس ــت و ج ــدی اس ــاب ج و ت
ــا شــوراها،  ــا کمونیســتها، ب ــا م ــب ب ــه عق ــه ب ــاز گشــت جامع ــرای ب ــات آن ب جریان
ــا  ــوده ای آنه ــاد هــای ت ــا طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم و احــزاب وتشــکالت و نه ب
امــا کارگــری و یــک جامعــه  بــرای پیــروزی کامــل و عبــور جامعــه بــه یــک انقــالب 
سوسیالیســتی اســت. پــر واضــع اســت کــه حــزب مــا و همــه کمونیســتهای طبقــه 
ــالب  ــک انق ــرود و ی ــت ب ــن جه ــه ای ــوالت ب ــیر تح ــم س ــالش میکنی ــران ت ــر ای کارگ
امــا از بــورژوازی ایــران گرفتــه و پایــه هــای اصلــی  کارگــری انجــام بگیــرد و قــدرت 
نابرابــری و بــی حقوقــی را بخشــکانیم و جامعــه ای آزاد، برابــر و مرفــه را پایــه گذاری 
کنیــم. هــم مــا و هــم احــزاب و جریانــات راســت و از جملــه اپوزیســون راســت مــورد 
ــا دو افــق متفــاوت و در مقابــل هــم و در دو مســیر مختلــف در مقابــل  اشــاره شــ ب
ــا ســیر تحــوالت در جامعــه ایــران هــر چــه بــی پــرده تر  هــم هســتیم و ایــن تقابــل ب
ایــان میشــود. ایــن دوران دوره جدالهــای اصلــی و مهــم طبقاتــی اســت و  و عربانــرت 
مــا همــه کمونیســتها، همــه فعالیــن کارگــری، فعالیــن جنبش حــق زن، نســل جوان 
و هــر انســان برابــری طلــب را بــه پیوســ بــه صــف انقــالب کارگــری و بــرای تامیــن 
چنیــن جامعــه ای دعــوت میکنیــم. حــزب ما پرچمــدار این تحــول عمیــق تاریخی و 
طبقاتــی اســت و بــرای آن نیــرو جمــع میکنــد و «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» 

ــن مســیر اســت. قــدم اول در ای
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در همبستگی با فراریان از

هیــچ چیــز مرشوع تــر از آغــوش بــاز مــا مــردم ایــران و طبقــه كارگــر بــرای میلیون هــا 
انســان ســتمدیده و آواره در افغانســتان كــه دنبــال كورســویی از امنیــت و پناهــگاه، 
بــه ســمت مرزهــای ایــران و بــه خانه هــای مــا پنــاه آورده انــد، نیســت. هیــچ وجــدان 
ــن  ــه ای ــتگی و خوشــامدگویی ب ــالم همبس ــانی تر از اع ــر و انس ــی، طبقاتی ت و رشافت
له جنــگ زدگان،  فراریــان از جنــگ، ویرانــی و قوانیــن ارتجــاع اســالمی نیســت. مســ
ــه  له مــردم آزادیخــواه و طبق ــ ــان بــه آوارگــی، مس له محرومــان و محكوم ــ مس
عــی در ایــران اســت. نبایــد اجــازه داد كــه جمهــوری  كارگــر و كمونیســم اجت
اســالمی در جــوار دولــت پاكســتان و گرزچرخانــی طالبــان، مــردم اســیر در چنــگال 
توحــش اســالمی را تكــه پــاره كننــد؛ نبایــد اجــازه داد كــه راه فــرار كــودكان، زنــان و 
ســالخوردگان از دســت هجــوم افسارگســیخته بانــد اســالمی طالبــان، مســدود شــود. 
بایــد بــه هــر شــیوه ممكــن بــه كمــك قربانیــان بشــتابیم. در كنــار مبــارزه هــر روزه 
علیــه جمهــوری اســالمی بــرای «رفــاه، امنیــت و آزادی»، خواســتار بیشــرتین كمــك و 

یــاری بــه فراریــان از جهنــم افغانســتان شــویم.

ــن زدن  ــی در دام ــع ایران ــم مرتج ــیاه ناسیونالیس ــالش س ــه ت ــكن ب ــدان ش ــخ دن پاس
بــه نفــاق و تفرقــه كــور قومــی و ناسیونالیســتی علیــه مــردم منتســب بــه «افغــان»، 
چیــزی جــز اعــالم همرسنوشــتی بــا مــردم آواره افغانســتان نیســت. راه خشــك كــردن 
هــر نــوع سیاســت كثیــف قومــی - مذهبــی در مــ مبــارزه هــر روزه طبقــه كارگــر 
ــی،  ــای كاذب مل ــردن هویت ه ــالم ك ــل اع ــردود و باط ــالمی، م ــوری اس ــه جمه علی

قومــی، جنســی و مذهبــی اســت.   

طبقــه كارگــر، كمونیســم و برشیــت متمــدن در جهــان بایــد یكبــار و بــرای همیشــه 
ــه ایــن ننــگ  ایــن منجــالب عفونــی از باكرتی هــای قومــی- مذهبــی را بخشــكاند. ب
برشیــت، بــه ارتجــاع ســیاه قومــی - مذهبــی، بــه طالبــان و طالبان هــا چــه در 
ــه داد. امــروز ایــران نقطــه  افغانســتان، چــه در ایــران و چــه در كل منطقــه بایــد خا
ــه جنــگ  ــه دادن ب ــو ایــن نظــم ارتجاعــی در منطقــه اســت. راه خا عــروج آلرتناتی
و ناایمنــی و فقــر و فالكــت در منطقــه را طبقــه كارگــر ایــران و کمونیســت ها 
نشــان داده انــد. آلرتناتیــو حكومــت شــورایی، راه گــذار خاورمیانــه از رساشــیبی 

ــت. ــی اس ــی - مذهب ــای قوم حاكمیت ه

مردم آزادیخواه و متمدن ایران

ــان ســكوت و  ــم در می ــتابید! نگذاری ــتان بش ــردم آوره افغانس ــاری م ــه ی ــگ ب بیدرن
ــت دم  ــردم افغانســتان گوش ــه ای، م ــی و منطق ــی قدرت هــای جهان ســی مخف دیپل
ــهرها  ــازماندهی در ش ــا س ــن، ب ــیوه ممك ــر ش ــه ه ــوند. ب ــان ش ــاع طالب ــوپ ارتج ت
و محــالت خــود، بــرای تامیــن ابتدایی تریــن نیازمندی هــای انســانی، از خــوراك 
ــا مــردم  ــدن و نفــس كشــیدن را ب ــده مان ــرای زن ــا پناهــگاه و ســقفی ب ــاك ت و پوش
یــت از مــردم بــی آب و  نگونــه كــه در ح جنــگ زده افغانســتان رشیــك شــویم. ه
بی امكانــات خوزســتان همبســتگی خــود را در برابــر حاكمیــت در چهارگوشــه ایــران 
ایــش گذاشــتیم، بــار دیگــر نشــان دهیم كه پاســخ مــردم متمــدن و انساندوســت  بــه 
ــه  ــداری، بی مســكنی، آوارگــی و فقــر و فالكــت تحمیــل شــده ب ایــران بــه جنــگ، ن
مــردم افغانســتان، همبســتگی اســت. زمــان بــرای اشــاعه ایــن همبســتگی و اتحــاد 
عمیــق و ریشــه ای بــا مــردم ســتمدیده منطقــه فــرا رســیده اســت. زمــان بــرای نقــش 
ــوان پیشــتاز و مــروج  ــران و سوسیالیســت ها بعن ــرای نقــش طبقــه كارگــر ای ، ب شــ
انساندوســتی بــا همســایگان خــود فــرا رســیده اســت. آمــاده مقابلــه همه جانبــه بــا 
افغان ســتیزی حاكمیــت و نیروهــای قومــی در روزهــا و هفته هــای جــاری باشــیم و 
آن را فــورا خنثــی كنیــم. بایــد ثابــت كــرد كــه مــردم ایــران در دنیــای واقعــی مدافــع 
ــه ای هســتند. ــی و منطق ــن بین امللل ــر مرتجعی رسســخت ارزش هــای انســانی در براب

یت و همبستگی مردم ایران با آوارگان افغانستانی زنده باد ح
خط رسمی حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 

۱۲ اوت ۲۰۲۱

فاشيسم ضد كارگر 
افغانستانى در بانه 

محكوم است!
نی و اســتادکاران شــهر بانــه اخیــرا نامــه  انجمــن صنفــی کارگــران فصلــی و ســاخت
ای را خطــاب نهادهــای رسکــوب حکومتــی ایــن شهرســتان فرســتاده اســت کــه در آن 
بــا مبتــذل تريــن و رایجرتیــن ادبیــات فاشيســتی و نژادپرســتانه از آنهــا درخواســت 
کــرده اســت کــه بســاط کارگــران افغانــی را از ایــن شهرســتان برچیننــد. در ایــن نامــه 
همچنیــن آمــده اســت کــه اگــر پــای کارگــر افغانــی بــه ایــن شــهر بــاز شــود، ایــن 

شهرســتان دوبــاره بــا مــوج دیگــری از بیــکاری روبــرو خواهــد شــد.

نویســنده شــکایت نامــه فاشیســتی بــه مقامــات رژیــم اســالمی علیــه خطــر تشــدید 
ــی  ــط جهنم ــاع و رشای ــا از اوض ــی، واقع ــران افغان ــور کارگ ــورت حض ــکاری در ص بی
ــه  ــتان بان ــن شهرس ــت؟ از همی ــرب اس ــی خ ــران ب ــت در ای ــان تهیدس ــر و مردم کارگ
ــه، از  ــن جامع ــان ای ــن مردم ری از رشافتمندتری ــه هــر روزه شــ ــی خــرب اســت ک ب
ــن  ــط ماموری ــم توس ــر روز ه ــد  و ه ــربی میدهن ــه کول ــن ب ــر، ت ــکاری و فق رس بی
ر میلیونــی مردمــان رشافتمنــدی کــه از بیــکاری و  کشــتار مــرزی درو میشــوند؟ شــ
ــد را ایــن آدم نشــنیده اســت؟ فــرار کارگــر بیــکار  ــه تــن فروشــی تــن میدهن فقــر ب
ــوب  ــه کشــورهای جن ــج، ب ــه شــیخ نشــین هــای خلی ــه کردســتان عــراق، ب ــی ب ایران
ــام ایــن  رشق آســیا و ... را نشــنیده انــد؟ آیــا بــه حســاب اینهــا بایــد ســندیکاهای 
کشــورها نســبت بــه رشــد بیــکاری در صــورت حضــور کارگــر بیــکار ایرانــی، از مقامات 
تقاضــای دیپــورت آنهــا را بدهنــد؟ آیــا همیــن امــروز، ســندیکاهای کردســتان عــراق 
ــکاری،  ــه از رس بی ــه شــوند ک ــکار شهرســتان بان ــورت کارگــران بی ــد خواســتار دیپ بای
ــان  ــد؟ متقاضی ــرده ان ــاه ب ــا پن ــه آنج ــواده، ب ــرای خان ــی ب ــغل و نان ــ ش ــرای یاف ب
ــام دنیــا پیــش  دیپــورت کارگــران افغانســتان مــی فهمنــد کــه اگــر ایــن سیاســت در 
بــرود، بایــد صدهــا میلیــون کارگــر مهاجــر یــک شــبه دیپــورت و آواره شــوند؟ آیــا در 
ایــن صــورت، ایــن فاشیســت هــای ســندیکایی مــی فهمنــد کــه چندیــن میلیــون کارگــر 
لــک دنیــا بســوی مرزهــای ایــران دیپــورت شــوند؟  ــام م ایرانــی بایــد یــک شــبه از 
ر کارگــر بیــکار در ایــران، یــک شــبه دو برابــر خواهــد شــد! حــاال ســوال  آنوقــت، شــ
ــر  ــون کارگ ــد میلی ــن چن ــی، آرزوی اعــدام ای ــن صورت ــا در چنی ــه واقع ــن اســت ک ای
دیپــورت شــده بــه ایــران، یــک آرزوی قلبــی فاشیســت هــای ســندیکای ضــد کارگــری 

و ضــد انســانی بانــه نخواهــد شــد؟

ایــن نهــاد قطعــا یــک نهــاد کارگریســت، امــا قطعــا ضــد کارگــری تریــن نهــادی اســت 
ال امــروز در جهــان همتــا نــدارد. کــه احتــ

دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت، خــط رســمی، کارگــران رشافتمنــد بانــه و 
ــیوه  ــر ش ــه ه ــا ب ــد ت ــه را فرامیخوان ــهر و منطق ــن ش ــد در ای ــان رشافتمن ــر انس ه
ممکــن اعــرتاض خــود بــه ایــن سیاســت ضدکارگــری و ضدانســانی انجمــن ارتجاعــی 
نی در بانــه ابــراز کننــد. نــه فقــط ایــن، بلکــه شایســته  اســتادکاران و کارگــران ســاخت
ــام محافــل و تشــکل هــا و نهادهــای کارگــری در کردســتان، در مقابــل ایــن  اســت 

ــد. انن ــران مهاجــر افغانســتانی، ســاکت  ــه کارگ سیاســت فاشیســتی نســبت ب

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
اتخاذ سیاست فاشیستی با نام کارگر ممنوع است

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
١٩ مرداد ١٤٠٠
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ــه، کارگــران هفــت تپــه بــرای چندمیــن بــار اعــالم کردنــد کــه اعتصــاب  در در همیــن هفت
ــت  ــه وضعی ــیدگی ب ــه رس ــان، منجمل ــده ش ــالم ش ــای اع ــته ه ــدن خواس ــق ش ــا متحق ت
ــده  ــدن پرون ــه ش ــا و مختوم ــد قرارداده دی ــه،  ــای معوق ــوق ه ــت حق ــت و پرداخ رشک
ــه  ــد ک ــالم کردن ــتجمعی اع ــن دس ــران همچنی ــه دارد. کارگ ــی، ادام ــه زیالب ــی فرزان قضای
ــا پیشــتوانه  ــری اســت و مطلق ــادی ضدکارگ ــه نه ــده کارگــران ک این ــه  شــورای اســالمی ن

ــدارد. ــان ن ــات آن ــه و اعرتاض ــت تپ ــران هف ــان کارگ ای در می
ونــه مجمــع عمومــی کارگــران هفــت تپــه بــرای تصمیمگیــری در مــورد  آخریــن 
ــران  ــدگان کارگ این ــا  ــره ب ــرای مذاک ــالمی ب ــوری اس ــدگان جمه این ــه  ــای مخفیان تقاض
ــود  ــای خ ــالع رفق ــه اط ــیاری ب ــت و هوش ــا درای ــران ب ــدگان کارگ این ــه  ــی ک ــود. تقاضای ب
ــران در دل تظاهــرات  ــه مجمــع عمومــی کارگ ــرا ب ــورد آن ــری در م ــم گی رســاندند و تصمی
اعرتاضــی شــان در شــهر شــوش موکــول کردنــد. مجمــع عمومــی کارگــران بــه ایــن مذاکــره 
ــان  و تــالش مقامــات محلــی بــرای رسدوانــدن بیشــرت کارگــران و سوءاســتفاده سیاســی از آن

ــرد.   ــرا رد ک ــت و آن ــه» گف «ن
ــود  ــی ش ــزار م ــی برگ ــع عموم ــه مجم ــت تپ ــه در هف ــت ک ــار نیس ــن ب ــن اولی ــل ای مس
ــن  ــن اولی ــه خواســته هایشــان نشــان مــی دهــد. ای ــرای دســتیابی ب ــاد کارگــران را ب و اتح
بــار نیســت کــه کارگــران هفــت تپــه در عــزم خــود بــرای دســتیابی بــه خواســته هایشــان 
انی  ــاز ایــن اولیــن بــار نیســت کــه کارگــران در میتینگها، در ســخ پافشــاری کــرده انــد. و ب
ــه  ــکا ب ــا ات ــه ب ــد ک ــی کنن ــالم م ــا و مشــاورت هایشــان، دســتجمعی اع ــت ه ــا و صحب ه
ــگاه  ــت و جای ــا آنچــه موقعی ــدرت هســتند. ام ل ق ــه اعــ ــادر ب ــم جمعــی خــود ق تصمی
ــه را در ایــران برجســته کــرده اســت، رهــربان عملــی کارگــران در هفــت تپــه انــد  هفــت تپ
کــه بــا هوشــیاری، درایــت، برنامــه و فکــر شــده بــا اتــکا بــه مجمــع عمومــی کارگــران نــه 
فقــط اتحــاد کارگــران هفــت تپــه را ممکــن کــرده انــد، کــه آنــرا بــه اهــرم قــدرت جمعــی 

ــد.  ــل کــرده ان ــه خواســته هایشــان تبدی ــرای رســیدگی ب کارگــران ب
ــه بدســت  ــت تپ ــران هف ــران اســت کــه کارگ ــر ای ــنتی در طبقــه کارگ ــی س ــروز علن ــن ب ای
ــای محــل  ــا کل جغرافی ــه انــد کــه نــه محــدود بــه یــک واحــد و یــک بخــش، بلکــه ب گرفت
کار و زندگــی ایــن کارگــران و بــرای احقــاق حقــوق خــود در هــم تنیــده اســت. ایــن ســنتی 
ــا و  ــا واکســن کرون ــط کار ت ــا ســاعت کار و رشای ــه ت ــرق و اجــاره خان ــه از آب و ب اســت ک
ــراز  ــه از ف ــنتی اســت ک ــن س ــرده اســت. ای ــم متصــل ک ــه را به ــت تپ اداره کل رشکــت هف
ــواع  ــارغ از ان ــه، ف ــان کار و جامع ــی صاحب ــدی هــای درون خانوادگ هفتخــوان تقســیم بن
ــئولیت  ــای مس ــه ادع ن را ک ــ ــت و حاک ــتقی کل دول ــود، مس ــای موج ــام نهاده و اقس
ــود  ــط موج ــه رشای ــخگو ب ــتی پاس ــه درس ــت و ب ــرار داده اس ــب ق ــد مخاط ــه را دارن جامع

ــد.  مــی دان
ــران  ــی کارگ ــع عموم ــی مجم ــن اجرای ــا تضمی ــه ب ــه، ک ــت تپ ــران هف ت کارگ ــ تصمی
امــی  همــواره عجیــن شــده اســت، بیــان پیــرشوی ســنتی اســت کــه اتحــاد کارگــران را در 
ســطوح ممکــن و عملــی کــرده اســت. امــا، هفــت تپــه راه پیــرشوی بیشــرتی را در طبقــه 
ایــش گذاشــته اســت. رهــربان کارگــری، کارگرانــی کــه در مبــارزات دائــم  کارگــر ایــران بــه 
ــروز  ــد، ام ــرده ان ــدا ک ــران را پی ــده کارگ این ــی  ــگاه واقع ــه جای ــت تپ ــه دار در هف و ادام
ــران بــدل شــده  ــه چهــره هــای جنبــش کارگــری رسارسی ای ــه، ب ــر از هفــت تپ ــب فرات رات
ــه  ــی، بلک ــک اجــالس اتفاق ــه ی ــه را ن ــت تپ ــی هف ــع عموم ــر ناظــری مجم ــروز ه ــد. ام ان
ــد. ایــن شــورای کارگری  ــه» کارگــران مشــاهده مــی کن ثابــه یــک نهــاد پایــدار، «شــورای پای
اســت کــه بــا اراده جمعــی خــود،  بــه جــرات مــی توانــد بــی اعتبــاری شــورای اســالمی را بــا 

ــد. ــب مصــوب کن ــل تکذی ــر قاب ــام غی ــا آمــار و ارق ــران، ب ــم جمعــی کارگ تصمی
ایندگــی کارگــران ایــن رشکــت را دارد.  امــروز ایــن شــورای کارگــران هفــت تپــه اســت کــه 
ــا  ــران اســت و خواســت هایشــان را ب ــده کارگ ــه متحــد کنن ــن شــورای کارگــری اســت ک ای
ن مجمــع عمومــی اعــالم مــی کنــد. شــورای کارگــران هفــت تپــه، امــا تنهــا  تکیــه بــه هــ
ن ســنتی اســت کــه صــده هــا  نیســت. جنبــش مجمــع عمومــی در ایــران، متکــی بــه هــ
در طبقــه کارگــر ریشــه دارد. هفــت تپــه نشــان داده اســت کــه چگونــه میتــوان تجمعــات 
ــع  ــود جم ــرتاض خ ــورد کار و اع ــری در م ــرای تصمیمگی ــم ب ــور منظ ــه بط ــی ک کارگران
ــن ســنتی اســت  ــا داد. ای ــع عمومــی خــود ارتق ــه مجم ــد را ب ــم میگیرن میشــوند و تصمی
ــد.  ــران را رسارسی کن ــان ایــن مجامــع، قــادر اســت جنبــش شــورایی در ای ــد می ــا پیون ــه ب ک
ــه  ــر گرفت ــروز را در ب ــران ام ــل ایــن و آن، بلکــه حــی و حــارض ای ــه در تخی جنبشــی کــه ن
ــه از  ــوم، بلک ــی العم ــن عل ــان معرتضی ــه در می ــود را ن ــدگان خ این ــه  ــی ک ــت. جنبش اس
ــی خــود  ــت فعل ــه موقعی ــران، ب ــری ای ــش کارگ ــی کــه ســالیان در بطــن جنب ــان کارگران می

ــاع از  ــر، در دف ــی ســخت و نابراب ــه در دل جدال ــی ک ــد. رهربان ــد، انتخــاب میکن ــیده ان رس
زندگــی و رفــاه، حرمــت و اتحــاد کارگــر را در صــف اول قــرار گرفتنــد. رهربانــی کــه لحظــه 
ــای  ــازمان ه ــران در س ــردن کارگ ــوده و متحــد و متشــکل ک ــل نب ــری غاف ای از اتحــاد کارگ
ــدرت  ــه ق ــکا ب ــا ات ــه ب ــی ک ــن جنبش ــنت، ای ــن س ــت. ای ــوده اس ــان ب ی ش ــ ــود قطبن خ
ــل شــورای  ــه امــروز بدی ــد، اســت ک ــن مــردم را انتخــاب میکن ــدگان و معتمدی این ــن  پائی
ــاالی رس  ــدا و از ب ــای ج ــرح ه رده و ط ــ ــدگان خودگ این ــی  ام ــل  رسارسی را در مقاب

ــرار داده اســت. ــران، ق ــه ای ــد کل جامع ــه نقطــه امی ــردم، ب م
ــت  ــا صالحی ــداران ب ــه پرچم ــت تپ ــرده و هف ــد ک ــران رسبلن ــروز در ای ــه ام ــی ک جنبش
ــی و  ــای سیاس ــه فض ــود را ب ــر خ ــت مه ــدرت و رسع ــا ق ــه ب ــت ک ــی اس ــت،  جنبش آن اس
ــروی  ــن نی ــود. ای ــنیده میش ــا ش ــرش آن در رسارس دنی ــدای غ ــران زده و ص ــی در ای اعرتاض
ــع  ــش مجم ــه پرچــم جنب ــی، بلک ــع عموم ــزاری مجم ــط برگ ــه فق ــه ن ــه ای اســت ک طبق
ــه  ــن جنبشــی شــورایی اســت ک ــته اســت. ای ــران برافراش ــروز در ای ــران را ام ــی کارگ عموم
ــا از  ــه تنه ــود را ن ــق خ ــت و ح ــرت نیس ــای» بیش ــت دادن ه ــار» و «فرص ــه «انتظ ــارض ب ح
ــب  ــالمی، طل ــوری اس ــه، از جمه ــمی جامع ــئول رس ــه از مس ــکاران، بلک ــران و صاحب مدی
ــد  ــی توانی ــا اگــر  ــد ی ن را بدهی ــا حقــ ــد، ی ــاد مــی زن ــد. جنبشــی کــه رســا فری مــی کن
اینــدگان واقعــی مــردم، اداره جامعــه را بعهــده بگیرنــد؛ آنــان کــه هیــچ  کنــار برویــد تــا 
ــردم در  ــر م ــون نف ــتاد میلی ــان هش ــه گریب ــقتی ک ــط و مش ــن رشای ــه ای ــی در ادام نفع
ــه شــوراهای خــود قــدرت را  ــا اتــکا ب ــان كــه اعــالم كــرده انــد ب ایــران را گرفتــه، ندارنــد. آن

ــم.  ــه را اداره میکنی ــم و جامع میگیری

زنده باد مجمع عمومی و جنبش شورايی
امان كفا 

در محكوميت عمل 
تروريستى 

جمهورى اسالمى
در محکوم کردن ترور یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان

(موسی باباخانی)

بــر اســاس منابــع خــربی حــزب دمکــرات کردســتان، یکــی از اعضــای کمینــه مرکــزی 
ایــن حــزب بــه نــام موســی باباخانــی در اربیــل عــراق در روز پنجشــبه ٥ اوت ٢٠٢١

ــرور شــده اســت. در  ــوده و ســپس ت ــران رب توســط مــزدوران جمهــوری اســالمی ای
عــی علیــه کل بســاط جمهــوری  رشایطــی کــه ایــران آبســ یــک طغیــان عظیــم اجت
اســالمی مــی باشــد، دســتگاه هــای امنیتــی ایــن نظــام توســط مــزدوران اش د بطــور 
ــا  ــیون ه ــود در اپوزس ــی خ ــان سیاس ــرور مخالف ــذف و ت ــه ح ــدام ب ــه ای اق زبونان
ــردی  ســاکن در کردســتان عــراق توســط  ــل اعضــای احــزاب ک ــرور و قت ــد. ت میکنن
ــه  ــار ب ــم کردســتان، متاســفانه هرب ــر ســایه حکومــت اقلی جمهــوری اســالمی  و زی
شــکلی از ایــن احــزاب قربانــی میگیــرد. حکومــت اقلیــم کردســتان در ایــن میــان ، 
کردســتان عــراق را تبدیــل بــه محــل جوالنــگاه تروریســتهای جمهــوری اســالمی بــرای 
تحــت فشــار گذاشــ مخالفــان خــود در اردوگاه هــای مــرزی کــرده اســت.برای پایــان 
ــا مســئولیت بیشــرتی  ــد کــه ایــن احــزاب ب ــه  ایــن دور باطــل ایجــاب میکن دادن ب

تامیــن کننــده امنیــت جانــی اعضــاء خــود باشــند.

ــی  توســط  ــی باباخان ــرور موس ــمی) ت ــت(خط رس ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
ــه  ــد ک ــالم میکن ــن اع ــد و همچنی ــوم میکن ــدت محک ــه ش ــالمی را ب ــوری اس جمه
حکومــت اقلیــم کردســتان بــه عنــوان یکــی از بازوهــای  فراهــم کننــده ایــن رشایــط 
ــد  ــئول و بای ــالمی مس ــوری اس ــف جمه ــزاب مخال ــر اح ــوب  ب ــار ورسک ــرای فش ب

ــد. ــو  میباش جوابگ

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
٠٨  اوت ٢٠٢١
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ح

٥
جنبش دستمزدها

ــی را  ــکار عموم ــتیاق اف ــه و اش ــتان توج ــزش خوزس ــای خی ــته خربه ــه گذش ــول هفت در ط
متوجــه جــای دیگــری کــرده بــود، حیــف شــد، و گرنــه قاضــی دیــوان عالــی میتوانســت در 
جمــع کارگــران پــروژه ای نفــت و ســایر مراکــز تولیــدی حــارض شــود و بشــارت بدهــد کــه 
ر وحشــیانه در چهارچــوب  گرســنگی و فقــر و محرومیــت آنهــا دقیقــا بــه مــوازات اســتث

ــع طبقــه حاکــم در حــال اجــرا اســت!؛ قانــون و در راه پــر شــکوه مناف

هفتــه گذشــته در هنــگام اعــالم حکــم دیــوان عالــی بخــش مهمــی از کارگــران زیــر فشــار 
ــاط  ــه حواسشــان از وســایل ارتب ــار کار و دســتمزدهای جنایتکاران ــده و مرگب خــرد کنن
اینــده خانــه کارگــر و کانــون شــورای  جمعــی دور مانــد، حیــف شــد، و گرنــه از پافشــاری 
ــت و  ــرای حکوم ــی ب ــوش خدمت ــی و خ ــازار گرم ــر، و ب ــازه ت ــکایت ت ــرای ش ــالمی کار ب اس

ــع میشــدند؛ ــدن؛ مطل ــر از رسدوان ــاه دیگ شــش م

هفنــه گذشــته همزمــان بــا مواجــب بگیــران دیــوان عالــی، دســتجات  دیگــر اراذل و اوباش 
ــش  ــر و زحمتک ــار کارگ ــری از تب ــت دیگ ــه جمعی ق و گلول ــ ــوب و چ ــا چ ــی ب حکومت
جامعــه را در دور دســتهای سوســنگرد و ایــذه، بهبهــان، ماهشــهر و شــوش و اهــواز  مــورد 
ــون  ــا بخ ــوی آنه ــی را در گل ــت و زندگ ــان و حرم ــق  ن ــاد و ح ــا فری ــد ت ــرار دادن ــه ق حمل
ایــش  بکشــند؛ حیــف شــد، فریــاد اعرتاضــی جنــوب میتوانســت جــواب شایســته کل ایــن 

ضــد کارگــری را، در پایتخــت کــف دستشــان بگــذارد.

ــق  ــران ح ــت. کارگ ــادره نیس ــم  ص ــود حک ــران درخ ــرای کارگ ــرب ب ــن خ ــیار ای ــت بس اهمی
ــی  ــی اعتنای ــا ب ــالمی ب ــوری اس ــت» جمه ــگاه «عدال ــای بن ــته های ه ش ــار  گ ــد از کن دارن
ــن  ــی از ای ــر دم یک ــتمزد ه ــر رس دس ــارزه ب ــیر مب ــه در مس ــت ک ــه اینس ــر ن ــد. مگ بگذرن
ــان  نــوع حــرشات ســبز میشــود؟ مگــر نــه اینســت کــه وقتــی زورشــان بــه کارگــر برســد زب
ــد  ــر میدهن ــن دســت همدیگ ــه لگ ــت دراز اســت، آفتاب ــه و دول ــی» رسمای ــاری قانون «مج
ــتمزد  ــان دس ــه ج ــر ب ــه دیگ ــدی»  و بهان ــی»، «تولی ــی»،  «مل ــای  «رشع ــا بامبول ه ــه ب ک
ــم کــردن «دیــوان عالــی» هــر ســال  ســیفون  ــا عل ــه اینســت کــه ب کارگــران بیافتنــد؟ مگــر ن
ــا کشــیده میشــود؟   ــاالنه یکج ــتمزد س ــه دس ــدرکاران مصوب ــه دســت ان ــی هم ــار قانون اعتب

ــه  ــاز دارد ک ــه نی ــک بهان ــر ت ــه ه ــتمزدها ب ــی دس ــم تباه ــران در جهن ــر در ای ــه کارگ طبق
تلنبــار نارضایتــی و خشــم خــود را فــوران بدهــد، صفــوف خــود را آرایــش ببخشــد، جبهــه 
ــا اســت.  ــا اینج ــی دقیق ــوان عال ــم دســتمزد دی ــت حک ــد. اهمی ــاز کن ــری را ب ــازه ت ــای ت ه
طبقــه کارگــر در ایــران در زیــر فشــار خــرد کننــده دســتمزدها جایــی بــرای عقــب نشــینی 
ــتمزد  ــر رس دس ــارزه ب ــت، مب ــانده اس ــتخوان رس ــه اس ــتمزدها کارد را ب ــدارد. دس ــرت ن بیش

ــه کــرد. ــد غلب ــی بای ــن پراکندگ ــر ای ــده اســت. ب ــوز پراکن ــا هن شــعله میکشــد، ام

ــوان  ــل ج ــا نس ــش ب ــن جنب ــت. ای ــتمزدها اس ــش دس ــدی از جنب ــوج جدی ــ م ــران آبس ای
ــه  ــتی هم ــی سوسیالیس ــه و مش ــدت زنان ــره ای بش ــا چه ــز آن، ب ــر در مرک ــه کارگ طبق
ملزومــات عقــب رانــدن بــورژوازی را در خــود دارد. رگه هــا و ماتریــال ایــن جنبــش 

ــتد. ــود بایس ــای خ ــد و روی پ ــاور کن ــود را ب ــد خ ــت، بای ــور هس ــت، بوف هس

کیســت کــه پایبنــدی ســفت و صادقانــه جنبــش دســتمزدها در ایــران  بــه منافــع طبقاتــی 
یدهــد؟ کارگــری را نبینــد، آنجــا کــه تــن بــه تفرقــه ننگیــن پــروژه ای و موقــت و فصلــی 

ــس از  ــی پ ــه یک ــد  در حالیک ــران را نبین ــان کارگ ــب در می ــم غال ــه رادیکالیس ــت ک کیس
ــد، عطــای فــوت و فــن صنفــی  ــراوان را بجــان میخرن ــز کارگــری مخاطــرات ف دیگــری مراک
گــری را بــه لقــای آن میبخشــند، بجــای  ســینه زنــی مظلومانــه  در مقابــل دوایــر دولتــی، 
ــی  ــود فریب ــی و خ ــارت و گدای ــر حق ــاب  را ب ــک اعتص ــران در راه ی ــوف کارگ ــیج صف بس

ــد؟ ــح میدهن ترجی

ــق  ــه اف ــه غلب ــت ک ــا کیس ــت. ام ــته اس ــود داش ــه وج ــتمزدها همیش ــر رس دس ــارزه ب مب
ــران را نبینــد؛ زمانیکــه اعرتاضــات  هــای قــوی سوسیالیســتی  بــر جنبــش دســتمزدها در ای
ــه اداره  ــرد ک ــوض ک ــی ع ــر کارگران ــا اعتصــاب پیگی ــاده جــای  را ب ــب افت دســتمزدهای عق

ــند؟ ــرون میکش ــت بی ــوم دول ــود را از حلق ــه خ کارخان

ــت،  ــه اس ــم آمیخت ــتگی در ه ــجاعت و از خودگذش ــا ش ــران ب ــتمزدها در ای ــش دس جنب
ــود.  در اولیــن بارقــه هــای  بســیار بیشــرت از آنکــه بتــوان آنــرا ترســاند، رسکــوب کــرد و رام 
ایــی متحدانــه و رسارسی ایــن جنبــش صحنــه سیاســی و طبقاتــی ایــران برسعــت  قــدرت 
بــرق و بــاد دگرگــون خواهــد شــد. همــه چیــز در گــرو تکاپــوی جنبــش دســتمزدها در پــی 
ــرای ابــراز وجــود رسارسی و تعرضــی اســت. در ایــن رهگــذر دلقــک هــای  الگوهــای عملــی ب

دیــوان عدالــت هیــچ نیســتند، بــا یــک پــف از رس راه کنــار زده میشــوند.

يك نامه و تقاضاى شرم آور
مظفر محمدی

ــه دولتمــردان  ــاب ب ن شــهر بانــه خط ــاخت ــام کارگــران س ــره تشــکلی بــه ن ــات مدی هی
ــر  ــران مهاج ــه کارگ ــه ب ــرده ک ــت ک ــم درخواس ــی رژی ــی و اطالعات ــای قضای ــتگاه ه و دس

افغانســتانی اجــازه ورود بــه آن شــهررا ندهنــد. 
ایــن درخواســت عــالوه بــر ایــن کــه ضــد کارگــری اســت، ضــد اخــالق و وجــدان انســانی هــم 
هســت. ضــد کارگــر اســت بــه خاطــر ایــن کــه طبقــه کارگــر در هرجــای دنیــا طبقــه ای اســت 
ر مــی شــود و طبقــه ای اســت کــه از محصــول کار خــود بجــز  کــه توســط رسمایــه داران اســتث
دســتمزدی ناچیــز بــی بهــره اســت. بــه ایــن معنــا طبقــه کارگــر در رسارس جهــان یــک طبقــه 
واحــد، هــم منفعــت و همرسنوشــت اســت. و ضــد اخــالق و وجــدان انســانی هــم هســت، 
چــرا کــه کارگــری کــه نیــروی کارش را مــی فروشــد و بویــژه کارگــر افغانــی کــه از میــان آتــش 

یــت اســت.  و خــون جــان ســا بــدر بــرده، شایســته ی احــرتام و هــر گونــه ح
ن بانــه، بــا ایــن نامــه ی رساپــا ضــد کارگــری  هیــات مدیــره انجمــن بــه نــام کارگــران ســاخت
بــه دولــت و نظامیــان و دســتگاه قضایــی و پلیســی رژیــم، نشــان مــی دهــد کــه نــه از کارگــر 
ایندگــی مــی کنــد. ایــن نامــه مــی توانــد تقاضــای  چیــزی فهمیــدده و نــه منفعــت کارگــر را 
یــک نهــاد قومــی و فاشیســتی علیــه کارگــران مهاجــر افغانــی باشــد. شــکی نیســت ایــن نامــه 
ــی توانــد مــورد تاییــد هــزاران کارگــر و کولبــه ر و بیــکار و گرســنه شهرســتان بانــه باشــد. آیــا 
حســن آغایــی کــه پــای نامــه را بعنــوان رییــس انجمــن امضــا کــرده،  بــه ایــن عمــل فاشیســتی 
ــی کنــد کــه ایــن  و ضدکارگــری و ضــد وجــدان و اخــالق انســانی خــود واقــف اســت؟ فکــر 

امضــا و مهــر در تاریــخ ثبــت مــی شــود؟
ــکاری و گرســنگی و بــی  ــه در بی ــه بان ــران کردســتان و از جمل بیــش از ٤٠ ســال اســت کارگ
حقوقــی بــرس مــی برنــد. ٤٠ ســال  اســت کارگــر بیــکار بانــه در کردســتان عــراق و مرزهــا بــه 
کار و کولبــه ری مشــغول اســت. آیــا مســبب ایــن رشایــط ضــد انســانی در چهــل ســال اخیــر 
کارگــران افغانــی بــوده انــد؟ آیــا بیــکاری و پنــاه بــردن کارگــران بــه کولبــه ری بخاطــر وجــود 

کارگــران افغانــی اســت؟ 
ــی  ــه جــای دشــمن واقعــی کارگــران یعن ــه، ب ن بان ــران ســاخت ــن کارگ ــره انجم ــات مدی هی
ن دســتگاه هایــی کــه برایشــان نامــه فرســتاده، بــه جنــگ کارگــر مهاجــر افغانــی یعنــی  هــ

هــم طبقــه ای هــای خــود مــی رود.
آیــا ایــن تقاضــای ضــد کارگــری هیــات مدیــره در مجمــع عمومــی کارگــران، بــه رای گذاشــته  و 
تصمیــم گرفتــه شــده اســت؟ هیــچ هیــات مدیــره ای در انجمــن هــا و ســندیکاها حــق نــدارد 
بــدون کســب نظــر و رای کارگــران واحــد  خــود در مجمــع عمومــی کارگــران، چنیــن تصمیــم 
ن  و موضعــی بگیــرد. هیــات مدیــره بــا ایــن اقــدام رشم آور خــود، در مقابــل کارگــران ســاخت

بانــه و کارگــران کردســتان اهانــت بزرگــی مرتکــب شــده اســت. 
ــرد و ورود  ــه را بگی ــه رسگردن ــن ک ــای ای ــت بج ــی بایس ــه م ن بان ــاخت ــران س ــن کارگ انجم
کارگــران افغانــی را ممنــوع کنــد، وظیفــه طبقاتــی و انســانی حکــم مــی کنــد کــه از حقــوق 
ــد و آن هــا را بــه عضویــت در  آن هــا در مقابــل کارفرماهــای ســوء اســتفاده چــی دفــاع کن
ــه ران کردســتان و بویــژه شــهر بانــه  ــکار و کولب ــد. کارگــران شــاغل و بی انجمــن دعــوت کن
ن بانــه را نبایــد بپذیرنــد. نبایــد  ایــن اقــدام ننگیــن هیــات مدیــره انجمــن کارگــران ســاخت
قبــول کننــد کســانی بــه نــام انهــا از دســتگاه هــای اطالعاتــی و ضــد مردمــی بخواهنــد کــه  
اجــازه ورود کارگــران افغانــی را ندهنــد یــا آنهــا را اخــراج کننــد. ایــن ننــگ را کارگــران بانــه 
ن در شــهر بانــه مجمــع عمومــی  ــد. جــا دارد کارگــران پیــرشو و آزاده ی ســاخت ــی پذیرن
ن را فــرا بخواننــد، هیــات مدیــره را بــه محاکمــه کشــانده، آن هــا را از رهــربی  کارگــران ســاخت
انجمــن پاییــن کشــیده و کارگــران پیــرشو و انساندوســت و ازادیخــواه بــه جایشــان بنشــینند. 
کارگــران افغانــی آواره و خانــه خــراب بــرای طبقــه کارگــر در رسارس ایــران و کارگران کردســتان، 
ن نیســتند، صاحبخانــه انــد. کارگــران بــه حکــم هــم طبقــه ای و هــم رسنوشــت  حتــی مهــ
بــودن، مــی تواننــد در هــر کشــور یــا شــهری کــه دسرتســی داشــته باشــند در کنــار هــم طبقــه 
ــه و رشکــت  ــران کردســتان در همــه شــهرها و کارخان ــد. کارگ ای هایشــان کار و زندگــی کنن
هــا بــه حکــم وظیفــه طبقاتــی  و انســانی بایــد ایــن اقــدام هیــات مدیــره انجمــن کارگــران 
ــری  ــد کارگ ــن موضــع و تقاضــای ض ــر چنی ــد در براب ــد. نبای ــوم کنن ــه  را محک ن بان ســاخت
ــان و دولــت فاســد و  ــران  افغانــی بــه حکــم جنــگ طالب ــود. کارگ و ضــد انســانی ســاکت ب
ــه  ــه آوارگــی و مهاجــرت ب ــرده باشــند ب ــدر ب ــکا اگــر از جنــگ جــان ســا ب دخالتهــای امری
کشــورهای دنیــا و از جملــه ایــران پنــاه بــرده انــد. جمهــوری اســالمی از موقعیــت اســفناک 
کارگــران مهاجــر افغانــی و خانــواده هایشــان اســتفاده کــرده و جوانــان و نوجوانشــان را بــه 

جنــگ ســوریه فرســتاده تــا رژیــم اســد را حفــظ کننــد. 
ــان  ــد. انس ــه ندان ــت ک ــران را کیس ــی در ای ــن افغان ــران و مهاجری ــراش کارگ ــت دلخ رسنوش
هایــی کــه در ایــران بعنــوان مهاجــر و پناهنــده برســمیت شــناخته نشــده و حتــی فرزندانــی 

ــی تواننــد بــه مــدارس برونــد.  کــه بــه دنیــا مــی آورنــد فاقــد شناســنامه انــد و 
ــه کارگــران  ــزرگ ب ــک معــذرت خواهــی ب ــه ی ن بان ــره انجمــن کارگــران ســاخت ــات مدی هی
ــات  نی و اســتعفا از هی افغانــی و بــه همــه کارگــران کردســتان بدهــکار اســت. تنهــا پشــی
مدیــره مــی توانــد موجــب بخشــودگی انهــا از جانــب طبقــه واحــد کارگــران ایــران و کردســتان، 
شــود! و گرنــه رهــربان ایــن انجمــن بعنــوان انســان هــای بــی وجــدان و کســانی کــه دوســت 
ــی شناســند شــناخته شــده و ننــگ ضدیــت بــا هــم طبقــه ای هــای خــود را بــر  و دشــمن را 
ــران و کارگــران کردســتان  ــر ای پیشــانی خواهنــد داشــت. و ایــن ننــگ در تاریــخ طبقــه کارگ

ثبــت خواهــد شــد!
زنده باد همرسنوشتی طبقاتی کارگران




