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شرمتان باد!
طالبان  «انتخاب» مردم افغانستان نيست

آسو فتوحی

زندگی، انتخاب مردم در ايران
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

حضور نماينده تشکيالت لندن حزب، 
در تجمع اعتراضی حزب سوسياليست سريالنکا در لندن

افغانستان تسليم نمى شود!
مظفر محمدی

ــه  ــان چگون ــا طالب ــر کــرده اســت و ی ــان تغیی ــان بــه قــدرت، ایــن ســوال کــه ایــا طالب ــا بازگشــت طالب ب
ــه  ــرار گرفت ــرشی ق ــه ب ــای جامع ــی ه ــه ی نگران ــد، در رسلوح ــار میکن ــان رفت ــژه زن ــردم و بوی ــا م ب
ــن  ــان اســت. ای ــکار عمومــی جهانی ــی در اف ــه شــدت انحرافــی و توهــم پراکن ــن ســوالی ب ــا ای اســت. ام
ــت  ــان را همچــون دول ــان طالب ــی جه ــج دولتهــای بورژوای ــه تدری ســوال دولتهــا و میدیایشــان اســت. ب
ــد شــناخت. چــرا کــه بیــن دولــت  ــه و برســمیت خواهن عربســتان ســعودی و جمهــوری اســالمی، پذیرفت

ــدارد. ــان وجــود ن ــا طالب ســلفی عربســتان و جمهــوری اســالمی ب
ــری زن و  ــی و حقــوق انســانی و براب ــای مدن ــه آزادیه ــر کــرده باشــد و ب ــان تغیی ــه طالب ــن ک انتظــار ای
ــردم افغانســتان  ــن توهــم م ــاعه ی ای ــا اش ــد ب ــوده اســت. مــی خواهن ــی بیه ــد باشــد، توقع ــرد پایبن م
ــزرگ  ــهرهای ب ــردم ش ــد م ــی خواهن ــد. م ــع کنن ــری قان ــدک تغیی ــه ان ــان ب ــر طالب ــا تظاه ــو ب را ول
بــان را  افغانســتان مخصوصــا کابــل را بــا ایــن انتظــار پاســیو و فاقــد اراده کننــد. ایــن ســوال اساســا طال

ــه۷ ــرد. ... صفح ــی گی ــرض م ــتان  ف ــه افغانس ــول جامع ــده و مقب ــه ش پذیرفت

زنده باد انسانيت، 
زنده باد كارگران هفت تپه!

(در حاشيه جنايات در افغانستان)

خالد حاج محمدی

بیــش از یــک هفتــه اســت، بــا عقــب نشــینی نیروهــای آمریــکا و متحدیــن 
اش از افغانســتان، جریــان آدمکــش و جنایتــکار طالبــان افســار گســیخته 
شــهر بــه شــهر و روســتا بــه روســتا، بــدون کمرتیــن مقابلــه و مقاومتــی بــا 
کشــتار و جنایــت و قتــل در حــال پیــرشوی در افغانســتان اســت. نهایتــا 
بــا ســقوط دولــت کارتونــی ایــن کشــور و فــرار روســای آن و بــا ســقوط 
ــان  ــن جری ــرشوی ای ــا هــر پی ــاد. ب ــان افت ــل، افغاســتان بدســت طالب کاب
ــدند.  ــدوش ش ــه ب ــی، آواره و خان ــروم قربان ــردم مح ــادی از م ــداد زی تع
ــا بــه هــر جــا گذاشــته انــد مهــر وحشــیگری و  ــان پ ــان طالب شــبه نظامی
جنایــت پیشــگی خــود را علیــه مــردم و بخصــوص زنــان بــا کشــتار و خــون 

بــر جــای گذاشــته انــد. 
ــر و جــوان، کــودکان و  ــچ کــس از آمــار قتــل و کشــتار زن و مــرد، پی هی
ــی  ــنگی و آوارگ ــرگ از گرس ــان و م ــای طالب ــط نیروه ــالخوردگان توس س
ــت و  ــرس جنای ــاه از ت ــا انســان محــروم و بیگن ــدارد. میلیونه را  اطــالع ن
کشــتار و جنــگ طالبــان، پــا بــه فــرار گذاشــته، آواره و محــروم بــرای یافــ 
روزنــه امیــدی، بــرای یافــ رسپنــاه و محــل امنــی بــه طــرف کشــورهای 
همســایه از جملــه ایــران و پاکســتان رسازیــر شــده انــد. آری فاجعــه ای 
بــزرگ و انســانی در جریــان اســت کــه قلــب هــر انســان رشافتمنــدی را 
بــدرد میــاورد. فاجعــه ای کــه انتهــای آن معلــوم نیســت. فاجعــه ای کــه 
بــه ظاهــر توســط طالبــان، ایــن بانــد مســلح و جانــی و وحشــی ممکــن 
شــد، امــا در حقیقــت مســببین ایــن جنایــت و توحــش بســیار وســیعرت از 

طالبــان اســت. 
بانیــان ایــن جنایــت و هالوکاســت در افغانســتان، طیفــی از دولتهــا، 
نهادهــا، اتاقهــای فکــری و محافــل سیاســی جهــان «متمــدن» از آمریــکا 
ــای  ــا میدی ــه ت ــای مرتجــع منطق ــی او، از پاکســتان و دولته و رشکای غرب

ــه۶ ــرد. ... صفح ــر میگی ــان را در ب ــمی جه ــزرگ و رس ب
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ــران  ــك بح ــا ی ــران ب ــه ای ــه جامع ــد ك ــق دارن ــه تواف ــروز هم ــی ام ــواد عبدالله ف
ــد  ــالمی داده ان ــوری اس ــ جمه ــه رف ــم ب ــردم حك ــت؛ م ــرو اس ــی روب ــالج سیاس الع
ــن نظــام در ابعــاد  ــن ای ــار بحــث «انتخــاب» و آلرتناتیوهــای جایگزی ــن اعتب ــه ای و ب
عــی مطــرح شــده اســت. مــردم دارنــد به اشــكال مختلف اعــرتاض می كننــد و از  اجت
ــر  ــد طبقــه كارگ ن عــی قدر ــر از آن شــبح اجت ــد و مهم ت ــاع می كنن زندگی شــان دف
ــایه  ــی س ع ــت اجت ــت و عدال ــاه، امنی ــرای رف ــربد ب ــردم در ن ــاری م ــارزات ج روی مب
ــا كارفرمــا دســت بــه یقــه شــده اســت بلكــه فراتــر  انداختــه اســت؛ كارگــر نــه تنهــا ب
از آن، در مجامــع عمومــی خــود بــه طــور منظــم متحــد می شــود، شــوراهای اســالمی 
كار را بــا تــك پــا از مراکــز كارگــری بیــرون می كنــد و آلرتناتیــو «اداره شــورایی جامعه» 
ــت در عرصــه سیاســت  عــی و دخال ــه وســط تحــوالت اجت ــا ب ــش كشــیده و پ را پی

ــوان مدعــی اداره امــور جامعــه گذاشــته اســت. بعن

اكنــون فاكتــور تعییــن كننــده در هــر اعــرتاض رادیکالــی کــه مطالبــات برحــق مــردم 
ــتبداد  ــه اس ــی، علی ــاد مال ــه فس ــارزه علی ــی، مب ع ــت اجت ــاه، آزادی و عدال ــرای رف ب
ــدام از  ــر ك ــرشوی ه ــد و پی ــكل می کن ــد و متش ــم متح ــا ه ــی را ب ــان سیاس و خفق
ایــن اعرتاضــات و اعتصابــات را تضمیــن می کنــد، چیــزی جــز ادعانامــه طبقــه کارگــر 
ــکا  ــا ات ــدان آمــدن طبقــه کارگــر ب ــه می ــان وضــع موجــود نیســت. ب ــه بانی ــران علی ای
بــه مجامــع عمومــی خــود، بــا ســخنگویان و رهــربان خــود و بــا طــرح افــق رادیــكال 
ــی و قســطی  ــوت همــه افق هــای بورژوای ــر تاب ــو شــورایی خــود، میخــی ب و آلرتناتی
د  در برخــورد بــه مقولــه آزادی و رفــاه كوبیــده اســت. ایــن فاكتــوری اســت كــه اعتــ
ــت؛  ــرده اس ــاال ب ــوب آن، ب ــتگاه رسک ــت و دس ــر حاکمی ــه را در براب ــس جامع به نف
ــتبداد  ــغ اس ــت و تی ــالمی اس ــوری اس ــل جمه ــه در مقاب ــرشوی جامع ــزور پی كاتالی
ــه  ــت و هم ــتیصال کل حاکمی ــت؛ اس ــرده اس ــد ك ــام را كن ــوب نظ ــتگاه رسک و دس
ــن  ــار راه برون رفــت ای ــن اعتب ــه ای ــور اســت و ب جناح هــای آن محصــول همیــن فاكت

ــت.  ــرده اس ــور ك ــی را ك نظــام از بحــران سیاس

ــتجوی  ــد و در جس ــاع می كن ــش دف ــان بودن ــق انس ــه از ح ــی ك ــر كس ــه، ه در نتیج
عــی و شــخصی  ــرای رهایــی از بختــك بی ثباتــی و ناایمنــی در زندگــی اجت راهــی ب
ــی و  ــی بی ثبات ــه بان ــالمی، ك ــوری اس ــا جمه ــا ب ــت نه تنه ــار اس ــت ناچ ــود اس خ
مهندســی فالكــت در جامعــه اســت، گالویــز شــود، بلكــه افــق و چشــم انداز پیــروزی 
ــن  ــم ای ــر و كمونیس ــه كارگ ــو روشــن طبق ــه آلرتناتی ــارزه خــود را بالواســطه ب در مب
طبقــه گــره بزنــد و بــه ایــن اعتبــار، بــه آلرتناتیوهــای دست راســتی بــرای جایگزینــی 
ــد در  ــه اپوزیســیون راســت می توان ــه عواقــب، مخاطــرات و موانعــی ك ــن نظــام، ب ای
ن  ــا چشــ ــاورد، حســاس باشــد و ب ــری بوجــود بی ــی و براب ــرای رهای ــارزه ب مســیر مب

ــگاه كنــد.  بــاز ن

ــی  ع ــش اجت ــ عط ــر م ــه» ب ــورایی جامع ــو «اداره ش ــای آلرتناتی ــروز، نطفه ه ام
ــر  ــه كارگ ــرشو طبق ــای پی ــب بخش ه ــات، از جان ــاه، آزادی و ثب ــرای رف ــرتده ب گس
ــارزه  ــمكش و مب ــك كش ــت، دوره ی ــده اس ــاز ش ــه آغ ــت. دوره ای ك ــده اس ــرح ش مط
یل نظــام حكومتی  حــاد طبقاتــی اســت كــه طبقــات پیشــقراول آننــد و شــكل و شــ
ــم  ــا از ه ــورژوازی و پرولتاری ــی ب ــی یعن ــه اصل ــدام از دو طبق ــر ك ــب ه ــی از جان آت
ــات و  ــر رس مطالب ــی ب ــمكش سیاس ــدید كش ــم تش ــت. تجس ــته اس ــون برجس اكن
اداره امــور جامعــه بعــد از جمهــوری اســالمی، از هــم اكنــون میــان احــزاب، رهــربان، 
شــخصیت ها و جنبش هــای دو طبقــه اصلــی یعنــی بــورژوازی و طبقــه كارگــر كامــال 
ــو  ــون دو آلرتناتی ــم اكن ــت. از ه ــواز آن رف ــه پیش ــد ب ــت و بای ــوس اس ــی و ملم عین
ــه  ــن كشــمكش را ب ــر کــه می خواهــد ای ــه كارگ ــو طبق ــی مطــرح اســت. آلرتناتی اصل
ــد  ــاند، می خواه ــکال بکش ــرات رادی ــه تغیی ــد ب ــاند، می خواه ــی بکش ــدرت سیاس ق
ــی  ــه راه حــل انقالب ــوری اســالمی بکشــاند، می خواهــد ب ــی قاطــع جمه ــه رسنگون ب
بــرای نــان، آزادی و ثبــات بکشــاند؛ و در طــرف مقابــل، آلرتناتیــو اپوزیســیون راســت 
ــم  له قــدرت سیاســی خت ــه مســ ــی ب ــن كشــمكش طبقات ی خواهــد ای ــه  اســت ک
ی خواهــد اصــالً خیلــی از ایــن مطالبــات و اعتصابــات موجــود در طــول ایــن  شــود، 
ــک  ــدرت، كار ی ــال ق ــه انتق دوره مطــرح بشــوند. مي خواهــد اوضــاع طــورى باشــد ک
ــن.  عــی ســهمگین از پایی ــك انقــالب اجت ــه امــر ی ــاال باشــد ن ــه «ســاده» در ب معامل
ــش سوسیالیســت  ــک بخ ــر، پراتی ــه کارگ ــرشو طبق ــف پی ــک ص ــر، پراتی در دوره اخی
ــو «اداره  ــر آلرتناتی ــه ب ــا تكی ــات طبقــه کارگــر را ب جنبــش کارگــری، بخشــی از مطالب
عــی تبدیل كــرده اســت. مطالباتی  شــورایی جامعــه» بــه یــک مطالبــات وســیع اجت
كــه مومنتــوم و لنگــر حركــت بــه جلــو هســتند. ماننــد معیشــت و رفــاه و امنیــت، 
ــا و غیــره، کــه اعرتاضــات جاری  آزادی زن، آزادی زندانــی سیاســی، واكســن رایــگان كرون
ــه  ــا رهــربی طبقــه کارگــر و رهــربان کارگــری در جامعــه تداعــی می كنــد. ب مــردم را ب

ــال  ــا نباشــد، مح ــد ی ــی باش ــالی انقالب ــود و نشــود، اعت هــر حــال، اوضــاع شــلوغ ش
ــراز  ــرف اب ــت و ظ ــرده اس ــی ب ــود پ ــاد خ ــدرت اتح ــه ق ــه ب ــری ك ــه كارگ ــت طبق اس
ــروز  ــود. ام ــی ش ــای بورژوای ــكر آلرتناتیوه ــیاهی لش ــت، س ــاخته اس ــودش را س وج
کارگــران و بخــش وســیع جامعــه، رهربان شــان را می شناســند و می داننــد کــه 
ــه اگــر «كنگــره  ــرد، ك ــردا اگــر دولــت موقتــی شــكل بگی ایــن رهــربان هســتند کــه ف
ایندگــی از طــرف  شــوراهای مردمــی» حاکــم شــود، صالحیــت ایــن را دارنــد كــه بــه 

ــوند.  ــردم وارد آن ش ــر و م ــه كارگ طبق

ــه  ــت طبق ــكال  -سوسیالیس ــربان رادی ــقراوالن و ره ــازمان دهندگان، پیش ــروز س ام
ــا تكیــه بــر مجامــع عمومــی خــود و خــرد جمعــی خــود در هــر  كارگــر را داریــم كــه ب
اعتصــاب و اعرتاضــی بــا اســم و رســم خــود، جامعــه را خطــاب قــرار می دهنــد، نیــرو 
ــد.  ــازمان می دهن ــان را س ــیع محروم ــای وس ــت توده ه ــد و مقاوم ــا می كنن ــه ج جاب
رهــربان و آژیتاتورهــای سوسیالیســتی كــه بــال اســتثناء، چــه در جنبش كارگــری و چه 
ــر  ــهری اند و در ه ــردم ش ــیع م ــای وس د توده ه ــ ــورد اعت ــی زن، م ــش رهای در جنب
ــورژوازی  ــای ب ــت و جناح ه ــم حاكمی ــت را از چش ــواب راح ــی، خ ــت انداز سیاس دس
ــه از  ــوری ك ــكا و جس ــل ات ــخصیت های قاب ــربان و ش ــد. ره ــیون ربوده ان در اپوزیس
رشــدگان و محكومــان بــه بردگــی مــزدی و  دل چهــل ســال مقاومــت و مبــارزه استث
ــت و  ــاه، امنی ــرای «رف ــربد ب ــه در ن ــی ك ــد؛ كاراكرتهای ــرون آمده ان ــد جنســی بی آپارتای
آزادی» در جامعــه ایــران، قابــل حــذف نیســتند. ایــن طیــف و ایــن جنبــش اكنــون بــر 
ــازمان های جاسوســی و شــوراهای  ــردن س ــرت ك ــا پ ــران، ب ــر ای ــه كارگ ــانه های طبق ش
ــود،  ــی خ ــع عموم ــر مجام ــه ب ــا تكی ــی، ب ــط كار و زندگ ــالمی از محی ــط اس منح
یــت مــردم ایــران علیــه بانیــان بی ثباتــی و نابرابــری را در آلرتناتیــو  كیفرخواســت اك

ــد.  ــزاز درآورد  ان ــه اهت «اداره شــورایی جامعــه» ب

ــاب كروهــا، جــو هیل هــا  ــا رزا لوگزامبورگ هــا، كالرا زتكین هــا، تروتســكی ها، ب اینه
ــه» در  ــورایی جامع ــو «اداره ش ــل آلرتناتی ــوه و بالفع ــی های بلق ــراغ ویس ل چ ــ و ج
ایــران هســتند. ایــن گــردان سوسیالیســتی و كارگــری، واقعــی اســت و واقعیــت اگــر 
ــی جنبــش  ــد بزرگــی آن را هــم گفــت. ایــن ســتون اصل ــزرگ اســت بای شــورانگیز و ب
ــه جــدی در تاســیس  ــی جمهــوری اســالمی و رسمای ــرای رسنگون ــکال ب ــوده ای و رادی ت
«کنگــره رسارسی شــوراها» در فــردای رسنگونــی اســت. رسمایــه ای کــه بایــد از همیــن 
ــش در  ــای نق ــرای ایف ــد و ب ــگاه کن ــرب ن ــن كالی ــن قامــت و در ای ــود را در ای ــروز خ ام

ــکال آمــاده شــود.  ــو مردمــی و رادی ــه ایــن آلرتناتی شــکل دادن ب

ایــن صــف پرشــور و عظیــم، ضامن متحقق شــدن آلرتناتیو «کنگره رسارسی شــوراهای 
نــدی كه به همــت طبقه  عــی قدر مردمــی» اســت کــه بــر شــانه هــای جنبــش اجت
كارگــر ایــران صحنــه سیاســت را بــه لــرزه درآورده اســت، بــر شــانه هــای جنبــش دفاع 
از حــق زن، جنبــش دفــاع از آزادی و برابــری ایســتاده و عــرض انــدام کــرده اســت. اگــر 
ــود  ــد ب ن ــدازه امــروز قدر ــه ان ــر ب در انقــالب ۵۷ جنبــش سوسیالیســتی طبقــه کارگ
ــا را در  ــزب م ــل ح ــن بینی مث ــکال و روش ــزب رادی ــان، ح ــت ها در آن زم و کمونیس
اختیــار داشــتند و یــک تصویــر و افــق روشــن از آلرتناتیــو مردمــی را در مقابل جامعه 
تشــنه آزادی و برابــری قــرار می دادنــد، محــال بــود نیرویــی ارتجاعــی ماننــد خمینــی 
و ســناریوی دســت بدســت کــردن قــدرت بــدون دخالــت مــردم از بــاال، ممکــن شــود. 
ــردم و در راس آن  ل اراده م ــ ــرای اع ــورایی ب ــو ش ــن آلرتناتی ــش و ای ــن جنب ــا ای قطع
ــورژوازی  ــرف ب ــط از ط ــه فق ــی ن ــا مقاومت های ــود ب ــر رسنوشــت خ ــر ب ــه کارگ طبق
ــد شــد.  ــرو خواه ــورژوازی در اپوزیســیون هــم روب ــل ب ــت و تقاب ــا مقاوم ــه ب ــم ک حاک
یل طرفــداران  در اردوی بــورژوازی یعنــی در اپوزیســیون راســت، شــكل و شــ
ــازگارا،  ــد س ــدارهایی مانن ــم پاس ــبدها، قدی ــارها، ارتش ــم تیمس ــی، قدی ــت ارض امی
جمهوریخواهــان، مرشوطه طلبــان، ســلطنت طلبان، فرشــگردی های ترامپیســت، 
ســكوالر دمكرات هــا، رضــا پهلوی هــا، قدیــم دو خردادی هــا و رانده شــدگان بــه صــف 
اپوزیســیون راســت بــا چاشــنی طیفــی از نیروهــای ســیاه اســالمی ماننــد بانــد رجوی 
ــی، تحــت  ــادگان نظام ــك پ ــی و فدرالیســت را در ی ــی از كنرتاهــای قوم ــا معجون و ب
نــام «شــورای مدیریــت گــذار»، یــا «شــورای ملــی مقاومــت» بقصــد جلب توجــه دول 
غربــی و ناتــو در ترشــی خوابانده انــد و بــه اســم «آلرتناتیــو» رو بــه جامعــه برجســته 
ــده در  ــد ش ــای منجم ــت نیروه ــه كیفی ــگاه ب ــم ن ــك نی ــا ی ــری ب ــر عاب ــد. ه كرده ان
ــوالت  ــه تح ــای آن ب ــت و آلرتناتیوه ــیون راس ــی اپوزیس ــه بی ربط ــف، متوج ــن ص ای
ــا و  ــن نیروه ــه ای ــود ك ــه می ش ــود. متوج ــران می ش ــه ای ــروز در جامع ــی ام ع اجت
ــار  ــه اعتب ــب پروان ــرای كس ــع ب ــتی، در واق ــاز و دست راس ــن آلرتناتیوهــای دست س ای
خــود نــزد دول غربــی، ناتــو و آمریــكا و ســازمان ملــل، بــه صف شــده اند. اپوزیســیون 
راســت، نســخه غربــی جریــان اســالمی خمینــی در برخــورد بــه شــوراهای كارگــری و 
ــد از هــم  ــا دارن ــوالت سیاســی اســت. اینه ــران در تح ــه ای ــدن جامع ــه چــپ چرخی ب

ــد. ... ــن می كنن ری ــوپ دوم را  ــون گوادل اكن
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مردم آزاديخواه! 

 براى پيشروى و پيروزى بايد فورى در ارگانهاى 
اعمال اراده خود، متحد شويد! 

در محل كار و محل زندگى، در شوراهاى كارگرى و 
مردمى،  يا هر نهاد و ارگان و سازمان و شكلى كه 
دخالت متحدانه و مستقيم شما از بطن جامعه را 

تضمين كند، متحد شويد! 
بايد اداره امور را در محله، شهر و در همه مشاغل 

جامعه، بدست گرفت! 
 بايد حاكمان مرتجع و نااليق، اين حاميان نظام 
فقر،  سود و استثمار را كه نه توان و نه خواست 
برآورده كردن ابتدايى ترين خواستهاى شما را 

ندارد، مرخص كرد و كنترل زندگى خود را بدست 
گرفت.  

حاكميتى در كار نيست! بايد مردم متشكل در 
شوراها حاكميت كنند. براى دستيابى به «آزادى، 

رفاه، حكومت شورايى»، همين امروز، و فورا دست 
به كار شويد!  

حكمتیست می پرسد

ــه آن  م ــكل بی ع ــاق در ش ــز اختن ــزی ج ــد چی ــغ می كنن ــا تبلی ــه اینه ــی ك نظم
نیســت؛ نقــش اپوزیســیون راســت در تحــوالت ایــران چیــزی جــز دامــن زدن به عنرص 
ن امــری  خشــونت و تحمیــل جنــگ داخلــی بــه جامعــه ایــران نیســت. درســت هــ
ــالب ۵۷ ــی در انق ــده خمین ــه عه ــد و ب ــد ش ــول آن متح ــران ح ــورژوازی ای ــه كل ب ك

ســپرد، یعنــی رسكوب كمونیســم و شــوراهای كارگــری را، امــروز به عهده اپوزیســیون 
راســت در برخــورد بــه نطفه هــای جنبــش شــورایی و خطــر قدرت گیــری كمونیســم 

ــپرده اند.   ــران س در ای
بازیكنــان ســناریوی قومــی - مذهبــی كــردن جامعــه ایــران، نیروهــای ارتجاعــی كــه 
ــان  ــون اساسی ش ــه قان ــد ك ــالم كرده ان ــون اع ــی» هــم اكن ــم «فدرالیســم قوم ــا پرچ ب
ــه  ــی اســت و جامع ــای كاذب قوم ــده ای از هویت ه ــگ حاكمیت شــان، چكی و فرهن
ایــران و قــدرت سیاســی را بــر اســاس شناســنامه های جعلــی قومی و مذهبی تقســیم 
ــد كــرد، رســ در دامــن زدن بــه یــك جنــگ صلیبــی میــان شــهروندان جامعــه  خواهن
ــوف  ــای فدرالیســت در صف ــو نیروه ــدن آلرتناتی ــق ش ــن راه متحق ــد. ای ــی ندارن آبا
اپوزســیون راســت اســت. از طــرف دیگــر، نیروی هــای ناسیونالیســت عظمت طلبــی 
ــه  ــه بهان ــد و ب ــوا صــادر می كنن ــت ارضــی» پشــت رس هــم فت امی ــا شــعار « ــه ب ک
ــات در  ــوب اعرتاض ــرای رسک ــران»، ب ــاك ای ــاك پ ــاع از خ ــران» و «دف ــه ای ــر تجزی «خط
مناطــق محــروم لشكرشــی خواهنــد كــرد، گوشــه دیگــری از اهــداف و آلرتناتیوهــای 
موجــود در صفــوف چهل تكــه اپوزســیون راســت اســت. راه انداخــ ارتــش آزاد ســوریه 
ــا  ــكا ب ــه آمری ــت حاكم ــط هی ــران» توس ــش آزاد ای ــب «ارت ــار در قال ــوو اینب و كوس
ل اســت. جنــگ داخلــی در ســوریه و لیبــی و  تكیــه بــر اپوزســیون راســت یــك احتــ
ونه هــای زنــده و حــی و  رس كار آوردن دوبــاره بانــد اســالمی طالبــان در افغانســتان، 

ــت اند.  ــن سیاس ــارض از ای ح
نــت و  در نتیجــه، بــه رســمیت شــناخ خطــر اپوزیســیون راســت و تــالش بــرای ض
پیــدا کــردن راه مقابلــه بــا آلرتناتیوهــای دست راســتی، محــك هــر جنبــش و جریــان 
ول در قبــال رسنوشــت و زندگــی میلیون هــا شــهروند در جامعــه ایــران  سیاســی مســ
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــوی وج ــد آلرتناتی ــد. بای ــرو می ده ــت را نی ن ــن ض ــت. ای اس
ــد.  ــدا کنن ــازمان پی ــد در آن س ــردم بتوانن ــد و م ــکل کن ــردم را متش ــروی م ــد نی بتوان
آلرتناتیــوی کــه بتوانــد قلــم پــای کســی را کــه بخواهــد بــه مــردم زور بگویــد، تفرقــه 
و شــكاف قومــی - مذهبــی ایجــاد كنــد و در تــدارك خــون پاشــیدن بــه مبــارزه مــردم 
ــه مــردم امــکان دفــاع از خــود را بدهــد و  ــد ب باشــد را بشــکند. آلرتناتیــوی کــه بتوان
ــه دارد؛  ــون نگ ــب مص ــتی و مذه ــم، قوم پرس ــم ناسیونالیس ــل س ــه را در مقاب جامع
آلرتناتیــوی كــه بتوانــد هــر تحــرك ارتجاعــی تحــت عنــوان «حــق ملــت كــرد»، «حــق 
ــت  ای ــاع از  ــول «دف ــك ح ــا تحری ــنی ها» و ی ــلفی ها و س ــق س ــرك»، «ح ــت ت مل
ارضــی» را نــه تنهــا خنثــی كنــد بلكه بــا مقابله شــوراهای مردمــی و میلیس تــوده ای 
ــن نیروهــا در  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــن االن مــردم را ب ــد از همی ــرد. بای پاســخ قاطــع بگی
شــوراهای مردمــی ســازمان داد. آلرتناتیــوی کــه بتواننــد پروســه رسنگونــی جمهــوری 
ــه ایــن رضورت، آلرتناتیو «اداره شــورایی  اســالمی را ترسیــع و كم هزینــه کنــد. جواب ب
ــا ایــن وضعیــت  جامعــه» اســت. «كنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» بــرای مقابلــه ب
ــه و مســتقیم مــردم در سیاســت  ــرای تامیــن بیشــرتین آزادی هــا و دخالــت آزادان و ب
ــن نظــام آتــی حكومــت و در عیــن حــال، تضمیــن ایمن تریــن و آزادنه تریــن  و تعیی
ــه  ــن امــروز ب ــرای ایــن دخالــت و تصمیــم گیــری اســت. از ایــن زاویــه همی رشایــط ب
ــا  ــی ی رســمیت شــناخ «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» محــک ســنجش مردم

ضــد - مردمــی بــودن هــر نیــروی سیاســی اســت.
ــه  ــع منطق ــی و دول مرتج ــكات دول غرب ــردن تحری ــی ك ــرای خنث ــن، ب ــر ای ــالوه  ب ع
ــت در  ــت و مدنی ــظ امنی ــرای حف ــی» و ب ــوراهای مردم ــره ش ــو «كنگ ــه آلرتناتی علی
ســی  ــد؛ دیپل ــم چی ــر خواهی ســی رسی و مخفــی را ب ــا دیپل ــه، م ــه و منطق جامع
«كنگــره شــوراهای مردمــی» بــر اســاس یــك سیاســت مســاملت آمیز و صلــح بــا همــه 
ــرد  ــد ك ــالم خواه ــی» اع ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــود. «كنگ ــد ب ــورها خواه كش
ــن  ــدارد و در ای ــه ن ــیم منطق ــر رس تقس ــدال ب ــگ و ج ــی در جن ــچ منفعت ــه هی ك
ــر  ــر باطــل ب ــی» مه ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــرد. «كنگ ــد ك ــت نخواه ــگ رشك جن
سیاســت های ارتجاعــی، تروریســتی و رقابت هــای منطقــه ای جمهــوری اســالمی بــا 
ن صلــح و آشــتی بــا همــه كشــورهای جهــان خواهــد  ســایرین خواهــد كوبیــد و پیــ
بســت. همزمــان «كنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» از هــر همكاری بــا جنبش های 
كارگــری، سوسیالیســتی و مرتقــی در رسارس جهــان اســتقبال خواهــد كرد. ایــن یكی از 

ــود.  ســی خارجــی خواهــد ب ــه دیپل ــا در زمین ــم سیاســت م ســتون های مه
ــالمی در  ــوری اس ــی جمه ــه رسنگون ــردم در پروس ــه م ــت ك ــن اس ــا ای ــالش م ــام ت
مقابــل جمهــوری اســالمی و در مقابــل بخشــی از اپوزیســیون کــه بیشــرت گانگســرت 
ــن  ــرای تضمی ــری ب ــی، لنگ ــیون سیاس ــا اپوزیس ــتند ت ــت هس ــا قوم پرس ــی ی سیاس
پیــروزی و امــکان دفــاع از زندگــی خــود را داشــته باشــند. ایــن لنگــر و ایــن آلرتناتیــو 

ــت.  ــه» نیس ــو «اداره شــورایی جامع ــزی جــز آلرتناتی چی



ت  ۳۷۱
ح

٤

بازگشت طالبان به 
افغانستان!

بشريت به چهره طالبان و «دخالت هاى 
بشردوستانه» دولت هاى غربى، تف ميكند!

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــا  ــگ ب ــه «جن ــه بهان ــكا ب ــی آمری ــه رسكردگ ــرب ب ــی غ ــه نظام ــال حمل ــت س ــس از بیس پ
تروریســم»، دولــت موزائیکــی افغانســتان كــه محصــول پــروژه بیســت ســاله دول غربــی 
ــت  ــا ریاس ــتان ب ــی افغانس ــی - مذهب ــت قوم ــد و دول ــه دود ش ــك هفت ــرف ی ــود، در ظ ب
ارشف غنــی بــدون كمرتیــن مقاومتــی دو دســتی بــه بانــد مرتجــع اســالمی طالبــان واگــذار 
ــتان» در  ــه افغانس ــی ب ــی غرب ــدور دمكراس ــازی» و «ص ــف «آزادس ــد خل ــن فرزن ــد و ای ش
یــک چشــم بهــم زدن ســقوط كــرد. صحنــه هــای دلخــراش مردمــی کــه از هــراس بازگشــت 
ــه  ــت ب ــل بربری ــت و تحمی ــع دس ــتار و قط ــت کش ــراس بازگش ــی، از ه ــد جان ــن بان ای
هایــی کــه بــرای خــروج  مــردم،  خانــه و زندگــی خــود را جــا میگذارنــد و بــه ســوی هواپی
ــر  ــب ه ــد، قل ــه میدون ــد، نومیدان ــده ان ــتان ش ــازم افغانس ــی» ع ــر افغان ــهروندان غی «ش
ــرت را  ــات بیش ــراس از جنای ــت و ه ــن جنای ــام ای ــی آورد. ن ــه درد م ــی را ب ــان رشیف انس

ــت. ــی آشــکار اس ،  بیرشم ــ ــان گذاش ــه طالب ــدرت ب ــز» ق ــال مســاملت آمی «انتق
ــر امــور را  ــار دیگ ــان ب ــه طالب ــود ك ــان، روشــن ب ــا طالب ــرات ترامــپ ب ــاز مذاك ن آغ از هــ
ــود.  ــد ب ــتان خواه ــردم افغانس ــار م ــیاهرتی در انتظ ــده س ــت و آین ــد گرف ــت خواه بدس
ــاره بــا طالبــان و تخلیــه افغانســتان و خاورمیانــه از  ایــن ســناریو و ســاخت و پاخــت دوب
ــی  ــی - مذهب ــل سیاســت قوم ــه تحمی ــد از دو ده ــرب بع ــكا و غ ــی آمری ــای نظام نیروه
ــه، بیــش از پیــش بــرای افــكار عمومــی در جهــان مســجل کــرد كــه هــدف  كــردن خاورمیان
ــی  ــا رهای ــالمی ی ــم اس ــا تروریس ــه ب ــه مقابل ــتان ن ــغال افغانس ــكا و اش ــگ آمری از جن
ــم  ــكا و میلیتاریس ــی آمری ــن قدرقدرت ــه تامی ــان و...، ك ــت طالب ــتان از دس ــردم افغانس م
ــن  ــه ای ــد ك ــوم ش ــود. معل ــان ب ــتی در جه ــور امپریالیس ــای نوظه ــدرت ه ــل ق آن در مقاب
ــاع  ــت ارتج ــردم از دس ــی م ــرای خالص ــه ب ــكا، ن ــط آمری ــه آن توس ــغال اولی ــگ و اش جن
ــكا  ــت حاكمــه آمری ــرای پیشــربد اهــداف جهانــی هی طالبــان و تروریســم اســالمی، كــه ب
ــرور بــن  و مرشوعیــت دادن بــه وجهــه خــود در داخــل آمریــكا بــود. هدفــی کــه پــس از ت
ــاه  الدن تحــت نــام رفــع خطــر القاعــده و»تروریســم»، پایــان یافتــه اعــالم شــد. مــردم بیگن
افغانســتان طــی ســی ســال گذشــته بهــای «زهرچشــم» گرفــ همــه هیئــت هــای حاکمــه 
ــد کــه بــه قدرقدرتــی  ــکا (دمکــرات یــا جمهوریخــواه) از نظــم و نظامــی را مــی پردازن آمری

ــی گذاشــت! ــردن  ــکا گ آمری
ــط  ــكا و توس ــتقیم آمری ــت مس ــدون دخال ــه ب ــور خاورمیان ــت اداره ام ــرار اس ــون ق اكن
ــه  ــع منطق ــمكش دول مرتج ــایه كش ــی در س ــی - مذهب ــیخته قوم ــار گس ــای افس بانده
ــز و درشــت «جامعــه جهانــی» اعــالم كــرده  ــا رسان ری ــدن ت ــاب جــو بای ــرود. از جن ــش ب پی
انــد كــه پــروژه «دخالــت برشدوســتانه» در خاورمیانــه پایــان یافتــه اســت و بیــش از ایــن 
ــه  ــن منطق ــش «صــدور دمكراســی» در ای ــا رزمای ــادر نیســتند ت ــرد و ق ــه ك ــوان هزین یت
ــه باندهــای آدمكــش  ــه ب ــردن رسنوشــت خاورمیان ــذار ك ــه رشوع واگ ــد! قرع ــه دهن را ادام
اســالمی و قومــی بــا دخالــت مســتقیم دول مرتجــع منطقــه، بنــام مــردم افغانســتان رقــم 
ــه كــه در طــی ایــن دو  خــورده اســت. امــا مــردم عــراق و هــر بخــش دیگــری در خاورمیان
ــد، از  ــیده ان ــتانه» را چش ــای برشدوس ــت ه ــم» و»دخال ــا تروریس ــارزه ب ــزه «مب ــه، م ده
ــه  ــای تخلی ــه به ــت ك ــت اینس ــان اس ــه عی ــد. آنچ ــد مان ــره نخواهن ــی به ــت ب ــن سیاس ای
ــایر  ــا س ــت ب ــمكش و رقاب ــی آن در كش ــت سیاس ــزول موقعی ــه و ن ــكا از خاورمیان آمری
قطــب هــای امپریالیســتی ماننــد چیــن و روســیه، در جبهــه جنــگ هــای نیابتــی را بایــد 
ــد. صدهــا هــزار کشــته و میلیونهــا  ــه بپردازن ــان در خاورمیان ــر نظامی ــاه و غی مــردم بیگن
ــی و  ــوق ارتجاع ــای ف ــازمان دادن بانده ــتان و س ــدن در افغانس ــل  ــودی کام آواره، ناب
ــن  ــتقیم ای ــول مس ــش محص ــرص و داع ــه الن ــده، جبه ــان، القاع ــد طالب ــکاری مانن جنایت

ــد. ــتان ان ــه افغانس ــتانه» ب ــای برشدوس ــت ه «دخال
ــه  ــه دو ده ــتان» ك ــم در افغانس ــا تروریس ــگ ب ــکا در جن ــت امری ــان «ماموری ــه پای نتیج
پیــش بــا آغــاز لشكركشــی نظامــی آمریــكا و دول غربــی بــه ایــن کشــور و ســپس 
ــای  ــالح ه ــر س ــان و «خط ــده، طالب ــم»، القاع ــا «تروریس ــه ب ل ــه مقاب ــه بهان ــراق ب در ع
ــتى ها و  ــرتى و از کش ــزار م ــد ده ه ــات چن ــدام، در تاريکــى شــب از ارتفاع ــیمیایی» ص ش
ــر شــهرها آغــاز شــد، رهــا شــدن افســار  ــب و موشــک ب ــن  ــا هــزار ت زيردريايى هــا، دهه
بــان و طالبانهــا، مقتــدی صدرهــا و حشــد شــعبی هــا در شــهرها،  ســگ هــای شــكاری طال

ــت.  ــراق و ... اس ــتان و ع ــای افغانس ــه ه ــس كوچ ــه پ ــا و كوچ ــن، خیابانه میادی
ــا  ــر قــدرت، ب ــان ب ــد طالب ــاره بان ــه ســیطره دوب ــا اعرتاضــات گســرتده مــردم افغانســتان ب ب
ــردم  ــه م ــرد ك یپذی ــاملی  ــل س ــچ عق ــور، هی ــن کش ــردم از ای ــره م ــزار نف ــا ه ــرار صده ف
ــف  ــای كثی ــادی ه ــاب» جه ــدرت» و»انتخ ــز ق ــاملت آمی ــال مس ــه «انتق ــن ب ــتان ت افغانس
ــد  یكن ــچ انســان رشیفــی فكــر  ــا آن پیشــینه ســیاه آدمكشــی داده باشــند. هی ــان ب طالب
ــردن را  ــار ك ــدن و سنگس ــدرت، رسبری ــدن در ق ــهیم ش ــد از س ــالمی بع ــد اس ــن بان ــه ای ك
بــان بــا بیــرون آمــدن  یكنــد كــه طال كنــار میگذارنــد و اهلــی میشــوند. هیچکســی فكــر 
ــل و ..  آداب  ــازمان مل ــی س ــوپ جهان ــدن در کل ــه ش ــرای پذیرفت ــرب، و ب ــایه غ ــر س از زی

ــد. ــت میکن را رعای
هیــچ شــهروند افغانســتانی معتقــد نیســت كــه از ایــن پــس رســم شهرنشــینی و مملكــت 
ــی  ــان م ــه ارمغ ــان ب ــه طالب ــبیه ب ــش ش ــالمی و آدمك ــای اس ــتجات و بانده داری را دس
ــا  ــه طالبــان در مقایســه ب ــد ك ــد باش ــچ جنبنــده ای معتق آوردنــد. محــال اســت هی
ــی و  ــد جان ــك بان ــد كــه ی ــاور میكن ــر شــده ای اســت! چــه كســی ب داعــش، موجــود تطهی
قاچاقچــی مــواد مخــدر، یــک نیــروی ضــد زن و وحشــی، اصــول مدنیــت را پیشــه میكنــد 
ــد  ــیر در بن ــان اس ــا انس ــه میلیونه ــدازه ك ن ان ــ ــه ه ــد! ب ــور» میكن ــتان را «كش و افغانس
ن منطقــه شــاهد «تعدیــل و اصــالح» ارتجــاع حكومــت هــای ســیاه خــود از جملــه  حاكــ
ن درجــه هــم اینبــار مــردم افغانســتان  ــه هــ در ایــران، عربســتان و پاكســتان بــوده انــد، ب

ــود! ــد ب ــان خواهن ــد ســیاه طالب ــی شــدن» بان شــاهد» اصــالح» و»اهل

ــوری  ــدازه «انتخــاب» مــردم افغانســتان اســت كــه جمه ن ان ــه هــ ــان «متمــدن»، ب  طالب
اســالمی «انتخــاب» مــردم ایــران و اســد «انتخــاب» مــردم ســوریه! فــرودگاه هــای 
ــرار اســت همــه شــهروندان  ــد و ق ــا را بســته ان ــد و مرزه ــه ان افغانســتان را از كار انداخت
ــا بــه افغانســتان دپــورت  ــان از جهنــم افغانســتان را از هــر كجــای دنی افغانســتانی و فراری
ــا آغــوش بــاز مــردم فــراری و  كننــد و» جهــادی هــای رهاییبخــش» طالبــان در افغانســتان ب

ــد! ــل بگیرن ــالمی را تحوی ــون اس ــه از طاع گریخت
ــی  ع ــی و اجت ــی مدن ــای زندگ ــیخ بنیاده ــم گس ــه از ه ــت، ب ــن سیاس ــه ای ــت ب برشی
مــردم افغانســتان، بــه تحمیــل سیاســت قومــی - مذهبــی كــردن خاورمیانــه توســط دولت 
ــكا،  ــی آمری ــگ طلب ــم و جن ــم و تروریس ــان میلیتاریس ــه حامی ــی، ب ــكا و دول غرب آمری
تــف میكنــد. بانــد اســالمی و تبهــكار طالبــان، انتخــاب مــردم افغانســتان نیســت و بایــد 

ــخ ســپرد. ــی تاری ــه دان ــه زبال وجــودش را ب
ــا  ــكا ب ــت آمری ــت دول ــمكش و رقاب ــی كش ــالخوردگان، قربان ــودكان و س ــان، ك ــردم، زن م
ــروگان  ــا گ ــواره ب ــه هم ــتی ک ــد. سیاس ــتی در جهانن ــور امپریالیس ــای نوظه ــایر نیروه س
ــت  ــروی برشی ــا نی ــت. تنه ــوده اس ــراه ب ــه هم ــردم خاورمیان ــردن م ــی ک ــ و قربان گرف
ــدام  ــتی و انه ــای امپریالیس ــت ه ــن رقاب ــه ای ــد ب ــی میتوان ــر جهان ــه كارگ ــدن و طبق متم
ــع  ــد مان ــی میتوان ــر جهان ــه كارگ ــد طبق ن ــازوی قدر ــا ب ــد؛ تنه ــه ده ــرشی خا ــع ب جوام

ــود. ــرشی ش ــخ ب ــای تاری ــیاهرتین بانده ــاره س ــار چندب ــدن افس ــا ش ره
ــم و  ــط كمونیس ــدرت توس ــت و ق ــكان رسنوش ــ س ــت گرف ــر، بدس ــه كارگ ــداری طبق بی
ــد جهــان  ــا میتوان ــا قلــب پایتخــت هــای كشــورهای اروپ طبقــه مــا از ایــران و خاورمیانــه ت
امــروز را از دردناكرتیــن و ناامــن تریــن رشایــط، بــه ســوی جهانــی مملــو از رفــاه و امنیــت 

ــور دهــد. و خوشــبختی، عب
ــد  ــدارد. نبای ــان از منظــر مــردم رشیــف و متمــدن جهــان هیــچ مرشوعیتــی ن ب دولــت طال
ــده  ــی در ب ــای جهان ــه و قدرته ــع منطق ــی» و دول مرتج ــن امللل ــع بی ــازه داد «مراج اج
ــمیت  ــه رس ــتان ب ــت افغانس ــوان دول ــه عن ــان را ب ــت طالب ــود حاکمی ــای خ ــتان ه بس
ــد مخــوف  ــچ گوشــه ای از ماهیــت عــرص حجــری بان ــه هی بشناســند. مــردم افغانســتان ب
ــی  ــی از زندگ ــد جان ــن بان ــردن دســت ای ــاه ک ــرای کوت ــد ب ــد! بای ــه ان ــان، «آری» نگفت طالب

ــتاد. ــتان ایس ــردم افغانس ــار م ــردم در کن م

خط رسمی حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 
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ــاهد  ــام ش ــاوری  ــا ناب ــان ب ــته جه ــه گذش ــی دو هفت ط
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــل دادن دودســتی رسنوشــت م تحوی
طالبــان از جانــب آمریــکا و دول منطقــه در عــرض کمــرت از 
دو هفتــه، ســقوط دولــت کارتونــی و پوشــالی افعانســتان 
ــه  ــود. ســقوط افغانســتان ب ــروز، ب ــرت از یک ــدت کم در م
ــق  ــزی دقی ــه ری ــکاری و برنام ــدون هم ــان ب ــت طالب دس
ــدت  ــن م ــان در ای ــه و جه ــکا و دول ذینفــع منطق آمری

ــاه ممکــن و میــرس نبــود.  کوت
بدســت گیــری قــدرت در افغانســتان توســط طالبــان 
درعــرض تنهــا دو هفتــه چیــزی فــرای تصویــر ســاختگی ســقوط یــک کشــور بلکــه 
ــان در  ــان و نه ــود کــه چنــد ســال اســت اشــکال عی ــناریویی ب ــان آشــکار س نش
کریدورهــای اجــالس قــدرت هــای دنیــا در حــال طراحــی اســت، معاملــه ای کثیــف 
بــر رس منافــع بلوکهــای مختلــف بــورژوازی جهانــی بــا هزینــه جــان و زندگــی مــردم  

ــتان. افغانس
ــا تروریســم  ــه «جنــگ ب ــه بهان ــو بیــش از دو دهــه اســت کــه ب ــکا در راس نات امری
ــردم  ــایش و آزادی م ــی و آس ــتانه»، زندگ ــت برشدوس ــده و «دخال ــالمی» و القاع اس
افغانســتان را گــرو گرفتــه و بــه ویرانــی کشــاندند. امــروز پــس از شکســت سیاســت 
ــن  ــن شــکل ممک ــه تری ــان در وقیحان ــی ش ــی و سیاس ــه نظام ــه جویان ــای مداخل ه
رسنوشــت مــردم ایــن جغرافیــا را بــه دســت ارتجــاع طالبــان ســپردند و وقیحانــه اعــالم 
میکننــد «هــدف مــا مبــارزه بــا تروریســم القاعــده بــود و ماموریــت بیســت ســاله مــا 
ــام شــد». ادعایــی کــه حتــی در هیئــت حاکمــه شــان خریــداری پیــدا نکــرده اســت.  
امــروز دیگــر حتــی رسان دولــت امریــکا بــه لجنــزاری کــه امریــکا بــا ایجــاد چنیــن 
ــد  ــرده ان ــاد ک ــه ایج ــتان و منطق ــلح در افغانس ــدان مس ــا دن ــف و ت ــای کثی نیروه
اذعــان میکننــد. سیاســت مســلح کــردن باندهــای اســالمی از «مجاهدیــن» تــا 
ــادی  ــل اقتص ــه تقاب ــی نتیج ــزات نظام ــن تجهی ــه باالتری ــده و ..... ب ــش و القاع داع
میــان قدرتهــا و رقبــای جهانــی منطقــه و بــه قیمــت تحمیــل ســیاه تریــن نیروهــای 
ــه هــای  ارتجاعــی بــه مــردم افغانســتان بــود.  نتیجــه ایــن سیاســت ارتجاعــی هزین
روزانــه  ۳۰۰ میلیــون دالر، یعنــی ۲.۲۶ تریلیــون دالر طــی بیســت ســال، چیــزی جــز 

ــوده اســت. ــراق و ...نب ــوریه، ع ــردم در افغانســتان، س ــی م ــودی زندگ ناب
ــمی و  ــای رس ــا و میدی ــه و دنی ــی منطق ــایر دول بورژوای ــش و س ــکا و متحدان آمری
ــا وارونــه  ــا وقاحــت و بیرشمــی و ب دســتگاه بــی آبــروی شستشــوی مغــزی شــان، ب
ائــی از وضعیــت وخیــم مــردم افغانســتان و پزهــای دروغیــن دفــاع از حقــوق بــرش، 
تــالش دارنــد تــا تصویــر طالبــان «متمــدن شــده»، «معتــدل» را در مقابــل جهــان قــرار 
دهنــد و حاکمیــت طالبــان را بــه رســمیت شــناخته و ایــن رســمیت را بــه اســم مــردم 

افغانســتان و بــه آن جامعــه و مــردم دنیــا بقبوالننــد. 
تبلیغــات و پروپاگانــد عظیــم رســانه هــای رســمی تصویــر حضــور «مســاملت آمیــز» 
ایــش میگذارنــد، صحنــه هــای تعــرض وحشــیانه و دســتگیری  وحــوش طالبــان را بــه 
و خانــه گــردی هــا توســط اوبــاش ایــن بانــد جانــی را سانســور میکننــد تــا بــه جهــان 
بقبوالننــد کــه طالبــان بــی آزار اســت، تغییــر کــرده، متمــدن شــده اســت. هشــدارهای 
مفتضحانــه دول «متمــدن» و مقامــات فخیمــه ســازمان ملــل کــه «طالبــان بایــد بــه 
حقــوق بــرش پایبنــد باشــد»، پــز «کمــک بــه فراریــان از افغانســتان» و مســابقه تهــوع 
آور رسان شــان پــس از بــه خــون کشــیدن زندگــی میلیونهــا انســان در ایــن مملکــت، 
ــام  ــه ن ــش ب ــن و متحدین ــوک چی ــان از طــرف بل ــت طالب ــه رســمیت شــناخ دول ب
«عــدم دخالــت در امــرو داخلــی ایــن کشــور»، تنهــا و تنهــا نشــان از بــه ســخره گرفــ 

شــعور مــردم افغانســتان و برشیــت متمــدن اســت. 
ــام تصویــر نیســت. مقاومــت مــردم رشیــف و آزادیخــواه در مقابــل ایــن  امــا ایــن 
ــر  ــل، تصوی ــان در کاب ــجاعانه زن ــت ش ــرب، مقاوم ــاز غ ــت س ــالمی دس ــوش اس وح
واقعــی جامعــه ای اســت کــه در مقابــل حاکمیــت تحجــر و تــرور، حاکمیــت اســالم 

ــان انتخــاب مــردم  ــه طالب ــد. ن ــه مقاومــت میکن ــن جامع ــه ای ــت ب ــل بربری و تحمی
ــمی و  ــی جس ــره کش ــرده داری و به ــه عــرص ب ــت ب ــه بازگش ــتان اســت و ن افغانس
جنســی از زنــان و تحمیــل تحقیــر و بیحقوقــی بــه مــردم آنجــا انتخــاب مــردم مرتقــی 

ــان افغانســتان اســت. و متمــدن و زن
بایــد پرســید مســئول مســتقیم آمــوزش و تشــکل ایــن نیروهــای عهــد حجــری 
ــلح  ــدان مس ــا دن ــز ت ــوزش و تجهی ــئول آم ــید مس ــد پرس ــتند؟ بای ــانی هس ــه کس چ
امــی  ــب و  ــه ســاخت راکــت و موشــک و  ــکار، کــه کارخان ــن نیروهــای جنایت ای
تســلیحات امــروزی را نداشــته و ندارنــد چــه کســانی هســتند؟ بایــد پرســید مســئول 
حقنــه کــردن چنیــن اوبــاش مرتجــع و عقــب مانــده ای بــه جامعــه افغانســتان چــه 

کســانی هســتند؟ 
جــواب ایــن ســواالت را برشیــت امــروز بــه روشــنی دارد. القاعــده و طالبــان محصــول 
طبیعــی زندگــی و اعــرتاض و ســوخت وســاز طبیعــی جامعــه افغانســتان نیســت. هیچ 
انســان رشافتمنــد و آزاده ای در افغانســتان خواهــان ایجــاد گــروه یــا جریانــی نیســت 
کــه فلســفه اش بــه راه انداخــ جــوی خــون و قطــع رس و دســت باشــد. خواهــان آن 
نیســت کــه نیــروی اولــرتا ارتجاعــی و بختــک ســیاه روزی خــود و خانــواده و جامعــه 
اش را ایجــاد یــا انتخــاب کنــد. هیــچ انســان مرتقــی در افغانســتان خواهــان حاکمیتــی 
ــت،  ــد نیس ــدن باش ــک و  ــد فرهن ــل و رش ــه و آزادی عم ــم و مدرس ــد عل ــه ض ک
خواهــان حــذف زنــان از زندگــی خــود و تعریــف آنهــا بــه عنــوان انســان درجــه دوم 
یــا ســوم و بــی شــان و حرمــت کردنشــان نیســت. خواهــان حــذف کــودکان از مدرســه 

و آمــوزش و تحصیــالت رشــد علمــی و فکریشــان نیســت.
بایــد گفــت برشیــت متمــدن امــروز دنیــا، یــک بــار دیگــر در برابــر تصویــر وارونــه 
و دروغیــن بــورژوازی از جهــان و ســوخت و ســاز آن ایســتاده و دســت رد بــه 
یــاوه گوئــی هایشــان میزننــد. برشیــت متمــدن دنیــا در برابــر منطــق ضــد انســانی و 
متوحــش بــورژوازی ایســتاد و در کنــار مــردم افغانســتان هیــچ رســمیتی بــه حاکمیــت 
ــی دهنــد. برشیــت متمدنــی کــه بــر صحنــه هــای دلخــراش فــرار و هــراس  طالبــان 
امــی دول  مــردم افعانســتان اشــک میریــزد، آمریــکا و دیگــر قدرتهــای بــورژوازی و 
مرتجــع منطقــه را مســبب هــر قطــره خــون ریختــه شــده، هــر خانــواده و زندگــی 
ــن  ــردم ای ــی م ام ــی  ــی پناه ــی و ب ان ــی خا ــی و ب ــده و آوارگ ــیده ش از هــم پاش

کشــور میدانــد.
ایــن فشــار انساندوســتی، ایــن تنفــر از جنایــت ســازمان یافتــه دول غربــی اســت کــه 
ــط  ــال و نجــات جــان فق ــعار انتق ــا ش ــرده ب ــی را وادار ک ــدن» دول غرب رسان «متم
ــا  ــه ناکج ــم ب ــتان، آن ه ــی افغانس ــا ۴۰ میلیون ــت تقریب ــر از جمعی ــزار نف ــد ه چن
آبــاد هائــی کــه معلــوم نیســت چــه رسنوشــت شــوم دیگــری را برایشــان رقــم بزننــد، 
میخواهنــد بــا ایــن پـُـز خــود را از زیــر تیــغ تعــرض برشیــت برهاننــد. بایــد گفــت کــور 

خوانــده ایــد و انســانهای آزاده و متمــدن دنیــا افســارتان را میبندنــد!
امــروز در ایــن نــربد حاکمیــت هــای دنیــا بایــد در کنــار مــردم افغانســتان ایســتاد. 
بایــد جانیــان و بانیــان ایــن ســیه روزی بــر مــردم افغانســتان را وادار بــه پاســخگوئی و 
پذیــرش مســئولیت توحــش و جنایتــی بکنیــم کــه بــه ایــن کشــور و مردمــش تحمیــل 
ــد و  ــد زندگــی کنن ــد، حــق دارن انن ــده  ــد زن ــرده اند.مــردم افغانســتان حــق دارن ک
حــق دارنــد رفــاه و امنیــت و آســایش داشــته باشــند. نبایــد اجــازه بدهیــم تــا مــردم 
ــده و متوحــش  ــب مان ــان عق ــل جری ــا تحم ــد و ب انن ــا  ــتان تنه ــاع افغانس ــی دف ب
ــا  ــن «انتخــاب» مــردم آن جغرافی ــا ای ــد کــه گوی ــه جهــان بدهن ــری ب ــان، تصوی طالب
ــول»  ــارف» و «معق ــیاه را «متع ــت س ــن حاکمی ــه ای ــم ک ــازه بدهی ــد اج اســت، نبای
ــل و  ــر کارت ــا ه ــکلی و ب ــر ش ــه ه ــه ب ــورها ک ــا و کش ــدرت ه ــام ق ــوه دهند. جل
رشکــت هــای اقتصــادی و سیاســی و نظامــی شــان کــه مســبب بــه وجــود آمــدن ایــن 
خانــه خرابــی و ســیه روزی هســتند بایــد بــه جــرم جنایــت علیــه برشیــت محاکمــه 
شــده و جــواب پــس بدهنــد. نبایــد اجــازه داد دولتهائــی کــه بــر رس زندگــی مــردم، 
ــب میریــزد، دولتهایــی کــه بــه زندگــی  ــب افکــن میفرســتد و موشــک و  ب_۵۲ و 
انســانها بختــک ســیاه القاعــده و داعــش و طالبــان را تحمیــل کــرده انــد، بــا گرفــ 
ــای «حقــوق بــرشی» از پرداخــت تــاوان ایــن جنایــت هدفمنــد  پــز دروغیــن و نــخ 
و ســازمان یافتــه و تامیــن باالتریــن ســطح رفــاه بــرای آن انســانها شــانه خالــی کننــد.

امــروز ایــن وظیفــه تــک تــک مــا اســت کــه در جنــگ انســانیت بــا توحــش بــورژوازی 
ــه  ــان را ب ــوزه ش ــتیم و پ ــد بایس ــی و متح ــکلی جهان ــه ش ــیخته ب ــار و افسارگس ه
الیــم. بایــد جبهــه انســانیت در برابــر جبهــه توحــش دول منطقــه و جهــان  خــاک 
را تقویــت کنیــم. بایــد کنــار فریادهــا و نــه گفــ هــای مــردم افغانســتان بــه ایــن 

توحــش بایســتیم.

شرمتان باد!
طالبان «انتخاب» مردم افغانستان نيست

آسو فتوحی



ت  ۳۷۱
ح

٦
زنده باد انسانیت زنده باد كارگران هفت تپه 

همــه اینهــا در ســازمان دادن جریانــی کــه امــروز طالبــان نــام دارد، در تســلیح آن، در 
معرفــی و تبلیــغ بــرای آن بــه عنــوان پیــام آوران آزادی و حقــوق انســانی در مقابــل 
شــوروی ســابق در جــدال رشق و غــرب، ســهیم انــد. اگــر قــرار باشــد روزی عاملیــن 
نســل کشــی در افغانســتان، بانیــان شــکل دادن بــه جهنــم زنــان، تجــاوز بــه دخــرتان 
انــی و توحشــی کــه  و زنــان و کشــتار آنهــا، کســانی کــه گرســنگی و جنــگ و بــی خا
بــه ایــن مــردم تحمیــل کــرده انــد و زندگــی میلیونهــا انســان را بــه تباهــی کشــانده 
انــد رابــه محاکمــه کشــاند، بــی تردیــد روســای مختلــف دولــت امریــکا و دول غربــی 
ــز و درشــت نهادهــای  ــان ری ــل و همــه صاحــب منصب ــو، ســازمان مل متحــد او، نات
دســت ســاز آنهــا بــه نــام مدافــع حقــوق بــرش و طرفــداران «صلــح و آشــتی» ایــن 

دولتهــا در ردیــف اول متهمیــن نشســته انــد.
ــا  ــت و ن ــرس و وحش ــو از ت ــزرگ ممل ــه ب ــن فاجع ــیاه و در دل ای ــن دوره س در ای
یــت، همــدردی، تــالش بــرای یــاری رســانی، بــرای پنــاه دادن  امیــدی، موجــی از ح
ــای رســمی نهادهــا  ــاد. از پیامه ــه راه افت ــران ب ــان در ای ــم طالب ــان از جهن ــه فراری ب
ــه  ــن بیانی ــی از اولی ــردم ازدیخــواه. یک ــا تالشــهای فــردی م ــف ت و ســازمانهای مختل
نــه آنهــا از ایــن مــردم،  یــت صمی هــا، بیانیــه ســندیکای کارگــران هفــت تپــه، و ح
ــران و زحمتکشــان  ــودن مــا کارگ ــام یکــی ب ــود کــه حــاوی پیامــی مهــم اســت. پی ب
در ایــران بــا خواهــران و بــرادران کارگــر و زحمتکــش مــا در افغانســتان. ایــن پیــام 
بیــان احســاس مســئولیت بــاالی کارگــران ایــن مرکــز، انســانیت و رشافــت واال و قابــل 
ــا  ــق آنه ــتی عمی ــاس همرسنوش ــی و احس ــان درک طبقات ــزان و بی ــن عزی ــر ای تقدی
اســت. پیــام ســندیکای کارگــران نیشــکر هفــت تپــه خطــاب بــه خواهــران و بــراداران 
در افغانســتان بــا عنــوان «افغانســتان در آتــش و خــون» و اعــالم همــدردی و یکــی 
بــودن، اعــالم حامــی  آنهــا بــودن و نگرانــی ایــن کارگــران از رسنوشــتی کــه بــرای ایــن 
مــردم رقــم زده انــد، تاکیــد بــر نقــش مخــرب دولتهــای بــزرگ امپریالیســتی و دول 
مرتجــع منطقــه در ایــن ماجــرا، اعــالم اینکــه تنهــا راه مــا متحــد شــدن خــود مــا بــرای 
دفــاع از حرمــت و کرامــت انســانی و حــق و حقــوق خــود اســت، همگــی حقایقــی 

انــکار ناپذیرانــد. 
درود بــر کارگــران هفــت تپــه! درود بــر وجــدان آگاه و بیــدار آنهــا، درود بــر 
اینــده و  انســانیت و رشافــت آنهــا! کارگــران هفــت تپــه ســالهای زیــادی اســت کــه 
ســخنگوی عملــی دههــا میلیــون کارگــر و زحمتکــش و مــردم آزادیخــواه ایراننــد. آنهــا 
ســالها اســت کــه پرچمــی کــه بیــان حــق طلبــی کارگــری، بیــان یــک اومانیســم عمیــق 
انســانی، بیــان آزادی و برابــری طلبــی آنهــا اســت، را برافراشــته انــد. بــه همیــن دلیــل 
کارگــر هفــت تپــه بــا اعتبــار اســت، بــا خــود احــرتام و توقــع میــاورد. هیــچ انســان 
ــچ زن و جــوان متمــدن و حــق  ر شــده ای، هی ــر و اســتث ــچ کارگ ــدی، هی رشافتمن
یتوانــد بــه پــاس تــالش انســانی و برابــری طلبانــه آنهــا بــه احــرتام کارگــران  طلبــی 
هفــت تپــه و خانــواده هایشــان کاله احــرتام از رس برنــدارد. آنهــا در ایــن مــورد هــم 
حــرف دل میلیونهــا کارگــر و زحمتکــش و انســان رشافتمنــد و متمــدن جامعــه ایــران 

ایندگــی کردنــد. یــت مــردم متمــدن ایــران را  را زدنــد. آنهــا در ایــن بیانیــه اک
ــع و گانگســرت  ــت مشــتی مرتج ــش و جنای ــون و آت آری! افغانســتان در خــون و جن
جهانــی و باندهــای وحشــی غــرق شــده اســت! عاملیــن و بانیــان ایــن توحــش بســیار 
ــو حــرام، القاعــده،  ــد داعــش و بوک ــان درســت مانن ــان اســت. طلب وســیعرت از طالب
جبهــه النــرص و دههــا گــروه بانــد ســیاهی و جنایتــکار، فرزنــد دولتهــای بــزرگ جهــان 
ــد  ــاتن مانن ــردم افغانس ــت. م ــا اس ــود آنه ــه خ ــف و جنایتکاران ــداف کثی ــرای اه ب
بســیاری از کشــورهای دیگــر قربانــی انــد. همــه ایــن جریانــات توســط خــود ایــن 
دولتهــا بــه عنــوان ابــزار در خدمــت سیاســت و منافــع آنهــا در دوره ای درســت شــده 
انــد، مســلح و ســازمان یافتــه انــد و بعــد از پایــان ارزش مــرصف بــه عنــوان ســموم 

خطرنــاک افسارشــان رهــا و بــه جــان جهانیــان انداختــه انــد.
تبلیغــات ریاکارانــه دولــت آمریــکا و توجیهــات عوامفریبانــه آنهــا بــرای بیــرون رفــ 
ــل  ــت مردم»(بخــوان تحوی ــن کشــور بدس ــت ای ــتان و ســپردن «رسنوش از افغانس
ن انــدازه دروغ و ریاکارانــه اســت کــه ســازمان دادن  افغانســتان بــه طالبــان) بــه هــ
یــت از «مجاهدیــن افغــان» بــرای «نجــات جــان مــردم» ایــن کشــور و «تامیــن  و ح
ن انــدازه ریاکارانــه اســت کــه تســخیر افغانســان بــه  امنیــت و آســایش» آنهــا، هــ
نــام «مبــاره بــا القاعــده و طالبــان»، «مقابلــه بــا تروریســم و دفــاع از حقــوق مــردم» 
ن انــدازه دروغیــن و ریاکارانــه اســت کــه  ایــن کشــور بــود. ایــن تبلیغــات بــه هــ
حملــه بــه عــراق و کشــتار یــک میلیــون انســان بــی گنــاه و ویرانــی یــک کشــور بــه 
نــام «مبــارزه» بــا صــدام و «صــدرو دمکراســی» بــه عــراق ! کــه ســازمان دادن ارتــش 

آزاد ســوریه و ویرانــی ایــن کشــور بــه نــام «دخالــت برشدوســتانه» و مبــارزه بــا اســد، 
یــت از انقــالب مــردم علیــه قذافــی» و....! و نابــودی لیبــی بــه نــام  «ح

ســازمان دادن و مســلح کــردن و پــرورش دادن «مجاهدیــن افغــان» بــا هــدف مقابلــه 
ــور  ــی و از گ ــای مذهب ــه ه ــن فرق ــی تری ــیاهرتین و جان ــه س ــکا ب ــیه و ات ــا روس ب
ــی  ــات جنگ ــتگاه تبلیغ ــط دس ــتان»، توس ــردم افغانس ــاع از م ــام «دف ــه ن ــده ب برآم
رســانه هــای بــزرگ غربــی بــه جهانیــان فروختــه شــد. امــروز نیــز در تقابلهــا و نقشــه 
ت و جنگهــای بــزرگ سیاســی و اقتصــادی بــا  هــای بــزرگ ایــن دولتهــا، در تخاصــ
چیــن و قدرتهــای نوظهــور اقتصــادی و در ایــن راســتا خالــی کــردن بعضــی از مناطــق 
و لشــکر کشــی بــه مناطــق دیگــر، در مســابقه ای بــزرگ بــرای تســخیر جهــان میــان 
ایــن قدرتهــا، اتفــاق مــی افتــد. در ایــن میــان کشــورهای ویــران شــده و ارزش مــرصف 
ــام شــده بــا مــردم محــروم و آواراه در مقابــل گرگهــای وحشــی کــه از خــود  شــان 
جــای گذاشــته و نتیجــه مســتقیم سیاســت آنهــا اســت، رهــا میشــوند تــا مــوی دمــاغ 
ل شــنع را بــا منــت گــذاری  دنــی شــوند. آنهــا ایــن اعــ مــردم و هــر نــوع مدنیــت و 
ل وقاحــت «تحویــل رسنوشــت جامعــه بــه خــود مــردم»  بــر مــردم افغانســتان در کــ

نــام میگذارنــد!!
ردگان بــر افغانســتان، کســانی کــه در ایــن مــدت هیــچ امــر جــدی و  اکنــون نیــز گــ
جنبــش پــا رو زمینــی را جــز معاملــه و بنــد و بســت بــا ایــن دولــت و آن دولــت و 
دزدی و چپــاول دنبــال نکردنــد، کســانی کــه امــر اداره افغانســتان و ایجــاد جامعــه 
ــی در  ــی، حت ــی و سیاس ع ــی، اجت ــردی، مدن ــوق ف ــی از حق ــا حداقل ای ســکوالر ب
چهارچــوب نرمهــای یــک جامعــه بورژوایــی را هــم در دســتور نداشــتند، کســانی کــه 
هــر انگیــزه دفــاع و مقاومــت در مقابــل باندهــای جنایتــکار جنگــی را در میــان مردم 
ایــن کشــور خشــک کردنــد، خــود پــا بــه فــرار میگذارنــد و اعــالم میکننــد کابــل را در 

«صلــح» بــه طالبــان واگــذار کــرده انــد.
امــروز فراریــان از ایــن جهنــم، میلیونهــا انســان بــی پنــاه، آواره و خانــه بــدوش دنبــال 
روزنــه امیــدی بــرای زنــده مانــدن راهــی کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران شــده 
انــد. کارگــران هفــت تپــه بــه عنــوان زبــان حــال طبقــه کارگــر آگاه و مبــارز ایــران، 
یتــی بــزرگ از مــردم رشیــف و آزادیخــواه ایــران، بــا آغــوش  بــه عنــوان زبــان حــال اک
ــهرهای از  ــدادی از ش ــون در تع ــم اکن ــد. ه ــرده ان ــت ک ی ــزان ح ــن عزی ــاز از ای ب
جملــه تهــران شــاهد تجمعاتــی از مــردم افعانســتانی مقیــم ایــران هســتیم کــه بــا 
یخواهیــم» و ... دســت بــه اعــرتاض  شــعار «مــرگ بــر طالبــان» و «امــارت اســالمی 
ــد.  ــی ندارن ــد حام ــردم رشافتمن ــران و م ــا کارگ ــف جــز م ــردم رشی ــن م ــد. ای زده ان
ــان  ــران از فراری ــغ مــردم آزادیخــواه ای ــی دری یــت ب ــه، ح ــام کارگــران هفــت تپ پی
ــه عنــوان  ــا ب ــاز کــردن آغــوش بــه روی آنه ــم افغانســتان، اعــالم همــدردی و ب جهن
ــ در  ــد بس ــالوه س ــه بع ــانی ک ــه ای انس ــا وظیف ــه تنه ــا ن ــرادران م ــران و ب خواه

مقابــل جمهــوری اســالمی بــرای ســو اســتفاده از ایــن مــردم اســت. 
ــه اســت، امــروز کــه  ــان یافت ــده کشــی جمهــوری اســالمی پای ــون کــه دوره عرب اکن
ــک  ــی از بخت ــرای رهای ــه ب ــان جامع ــر و محروم ــه کارگ ــدن طبق ــدان آم ــه می ــا ب ب
جمهــوری اســالمی و بــرای آزادی و ســعادت انســانها، فضــای آزادیخواهــی، برابــری 
طلبــی و انســانی، مهــر خــود را بــر فضــای عمومــی جامعــه زده اســت، همچنــان کــه 
کارگــران هفــت تپــه هــم تاکیــد کــرده انــد، وظیفــه انســانی و طبقاتــی همــه مــردم 
یــت گرم  آزادیخــواه و خصوصــا طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم جامعــه اســت، کــه ح
نــه از خواهــران و بــرادران فــراری از جهنــم افغانســتان را دریــغ نکننــد. مــا  و صمی
هــم همصــدا بــا کارگــران هفــت تپــه اعــالم میکنیــم کــه درد مــا مشــرتک اســت. اعــالم 
میداریــم حاکمیــن بــر جهــان، در آمریــکا یــا ایــران، افغانســتان یــا پاکســتان، چیــن و 
روســیه یــا عربســتان و ترکیــه و...همگــی دشــمنان مــا و بانــی جهنمــی هســتند کــه 
بــه مــا تحمیــل کــرده انــد. اعــالم میداریــم کــه رهایــی و نجــات از بربریــت حاکــم 
بــر ایــن کشــورها تنهــا بــا پرچــم برابــری انســانها بــا اتحــاد طبقاتــی مــا کارگــران و 
ــاع از حرمــت و کرامــت خــود و  ــاع از انســانیت، دف ــرای دف ــا ب ــا متحــد شــدن م ب
بــرای ســاخ دنیــای متمــدن، امــن و مرفــه ممکــن اســت. مــردم افغانســتان شایســته 

یتهــا هســتند!  بزرگرتیــن ح
***

درود بر کارگران هفت تپه درود بر وجدان آگاه و بیدار آنها درود بر انسانیت و 
اینده و سخنگوی عملی  رشافت آنها کارگران هفت تپه سالهای زیادی است که 

دهها میلیون کارگر و زحمتکش و مردم آزادیخواه ایرانند آنها سالها است که 
پرچمی که بیان حق طلبی کارگری بیان یک اومانیسم عمیق انسانی بیان آزادی و 

برابری طلبی آنها است را برافراشته اند 



ت  ۳۷۱
ح

٧
یشود افغانستان تسلیم 

ــه  ــیدن ب ــل از رس ــاال و قب ــن ح ــا همی ــان ت ــردم افغانســتان، طالب ــر م ــه از نظ ــی ک در حال
قــدرت، جریانــی ارتجاعــی و ضــد زن و ضــد انســانیت اســت و  بخاطــر دو دهــه کشــتار و 
قتــل عــام و تــرور و جنایــت علیــه برشیــت، مجــرم انــد. وحوشــی کــه از کــوه هــا و غارهــا 
ــا یــا بــدون تغییــر بــرای زن و مــرد  و روســتاهای افغانســتان بــه کابــل رسازیــر شــده انــد، ب
و هــر انســان ازاده ای در ایــن مملکــت، مجــرم و جانــی هســتند. بــرای مــردم افغانســتان 

طالبــان در کــوه و طالبــان در قــدرت در کابــل یکســان اســت. 
ــای  ــه و ابزاره ــای جامع ــه ی داراییه ــه هم ــون ب ــه اکن ــان ک ــت طالب ــت حکوم شــکی نیس
ــرای  نظامــی پیرشفتــه امریکایــی مجهــز شــده اســت، بــرای مــردم افغانســتان؛ هولنــاک و ب
ــان را بــرای مــردم افغانســتان  برشیــت جهــان امــروز دردنــاک اســت. و ایــن مبــارزه بــا طالب
ــدازه  ن ان ــ ــه ه ــان ب ــر در طالب ــار تغیی ــه انتظ ــد. در نتیج ــی کن ــوارتر م ــدت دش ــه ش ب
ممکــن اســت  کــه بــرای داعــش توقــع مــی رفــت یــا بــرای جمهــوری اســالمی ایــران. پــس 
ــر کــرده اســت بــرای مــردم افغانســتان پوچ  ایــن ســوال یــا توقــع و انتظــار کــه طالبــان تغیی
ــی  ــوان توجیه ــا از آن بعن ــت ت ــکا اس ــا امری ــی و در راس آنه ــع دول غرب ــن توق ــت. ای اس

ــد. ــان اســتفاده کنن ــت طالب ــرای برســمیت شــناخ حاکمی ب
ــان تســلیم طالبــان خواهنــد  ســوال واقعــی ایــن اســت کــه آیــا مــردم افغانســتان بویــژه زن
شــد؟ جــواب ایــن ســوال را گــروه زنانــی کــه روز اول ورود طالبــان بــه کابــل در جلــو مقــر 
ــار نــه توســط لشکرکشــی امریــکا و غــرب بلکــه  ریاســت جمهــوری، دادنــد. طالبــان ایــن ب
توســط زنــان و جوانــان افغانســتانی ســقوط خواهــد کــرد. بــزودی جنبــش هــا و اعرتاضــات 

ــه طالبــان رشوع خواهــد شــد. شــهری علی
ــدرت را  ــی ق ــرای مدت ــان ب ــه طالب ــی ک ــل و زمان ــال قب ــت س ــا بیس ــروز ب ــتان ام افغانس
ــان در شــهرهای  ــد از حضــور طالب ــه بع ــدی ک ــل مقایســه نیســت. نســل جدی ــت قاب گرف
ــه  ــلی ک ــد. نس ــاه و آزادی ان ــدن و رف ــه  ــنا ب ــل آش ــد، نس ــده ان ــا آم ــه دنی ــتان ب افغانس
علیرغــم فقــر و بیــکاری تحــت حاکمیــت ارشف غنــی و رسان اقــوام، الگوهایــی از زندگــی 
انســانی و مدنیــت و فرهنــگ بــاال بویــژه بــا حضــور زنــان و دخــرتان جــوان در جامعــه و 

ــی شــود.  ــان  ــن نســل تســلیم طالب ــد. ای ــا را نشــان دادن ــه عرصــه ه در هم
بــان ایــن جریــان ســناریو ســیاهی  عــی علیــه حاکمیــت طال خیلــی زود جنبــش هــای اجت
ننــد جمهــوری اســالمی دهــه شــصت بــرای حفــظ خــود  بــان ه عــروج خواهــد کــرد. طال
ــان نــه تــوان ســازماندهی اقتصــاد را دارد و نــه  تنهــا ســالح رسکــوب و کشــتار را دارد. طالب
ــتان را در  ــه ی افغانس ــف جامع ــان نص ــد زن ــی توان ــان  ــه. طالب ــه ی جامع اداره متمدنان
ــد  ن ــران کــه بســیار قدر نطــوری کــه جمهــوری اســالمی ای ــوس نگــه دارد. ه ــه محب خان

ــادی از جامعــه را بــا خــود داشــت، نتوانســت. ــود و توهــم بخــش زی تــر ب
ــرح  ــوال مط ــن س ــاز ای ــدرت، ب ــه ق ــان ب ــت طالب ــای بازگش ــن روزه ــر  در ای ــرف دیگ از ط
ــد ســیاهی را  ــان بان ــن جری ــره شــد و ای ــان وارد مذاک ــا طالب ــکا  ب مــی شــود کــه چــرا امری

ــرد!  ــف ک ــا آن را متوق ــگ ب ــناخت و جن ــمیت ش برس
ــه  و  ــور جامع ــط اداره ام ــد رشای ــتان را واج ــردم افغانس ــه م ــت ک ــوالی اس ــم س ــن ه ای
ــکا  ــی دانــد و گویــا دو دهــه حضــور امری شایســته دخالــت در تعییــن رسنوشــت خــود، 
ــا امــروز ناجــی مــردم بــوده اســت. در  در افغانســتان مبــرش آزادی و رفــاه و خوشــبختی و ت
حالــی کــه طالبــان را خــود امریــکا بعنــوان یــک نیــروی نیابتــی در رقابــت بــا شــوروی آن 
ــا امــروز  ــده ی خــود رسپیچــی کــرد ت ــدر خوان ــان از پ ــی کــه طالب زمــان بوجــود آورد. زمان
بــان و حامیانــش  بیــش از دو دهــه اســت کــه مــردم افغانســتان در آتــش وخــون جنــگ طال
ــت  ــت دس ــی و دول ــون دول غرب ــی و نظامی ــالمی از طرف ــوری اس ــتان و جمه ــون پاکس چ

ــد.  ــرار گرفتن نشــانده شــان از طــرف دیگــر، ق
ــه  ــت. در دو ده ــان نداش ــا طالب ــادی ب ــاوت زی ــی تف ــرزای و ارشف غن ــت ک ــت دول حاکمی
اخیــر، شــیوخ و رسان قبایــل و ســلفی هــای طالبانــی در دولــت و بــر کرســی هــای» لویــه 
ــس  ــای یکــی پ ــد. دولته ــد و بردن ــا توانســتند خوردن ــد و ت ــی  دادن ــه» و مجلــس مل جرگ
ــرار دادن  ــتی ق ــر و تنگدس ــه و در فق ــای جامع ــدن داراییه ــتان در چاپی ــری افغانس از دیگ
ــد  ــم مانن ــتان ه ــالمی افغانس ــوری اس ــتند. جمه ــان نداش ــی از طالب ــت کم ــردم، دس م
امــارت اســالمی طالبــان از قوانیــن رشیعــت اســالمی علیــه مــردم و بویــژه زنــان اســتفاده 
کردنــد و باعــث شــدند کــه میلیــون هــا نفــر از ایــن مملکــت بــه دلیــل فقــر و گرســنگی 
و بیــکاری و جنــگ بــه کشــورهای منطقــه و جهــان مهاجــرت کننــد. هــر انــدازه دســتاورد 
ــا مبــارزه زنــان افغانســتان علیــه دولــت ایــن کشــور  بخصــوص در زمینــه حقــوق زن هــم، ب
بــه دســت آمــد نــه کنــار نهــادن رشیعــت از جانــب دولتهــای کــرزای و غنــی... هــم اکنــون 
ــک در  ــان رشی ب ــا طال ــین ب ــت پیش ــی حاکمی ــی و مجلس ــای دولت ــا و نهاده ــخصیت ه ش

ــد. قــدرت و ثــروت باقــی مــی مانن
جــا داشــت بهنــگام پیــرشوی هــای نظامــی طالبــان بــه دلیــل واگــذاری شــهرها و مناطــق 
ــردم شــهرهای بــزرگ  بــدون مقاومــت ارتــش چنــد صدهــزار نفــری دولــت غنــی، م
ــکان اداره  ــود س ــوریدند و خ ــی ش ــی م ــالی ارشف غن ــت پوش ــه دول ــل علی ــوص کاب بخص
ــاد و  ــاق نیف ــن اتف ــد. ای ــی گرفتن ــده م ــوده ای را برعه ــلحانه ت ــت مس ــه و مقاوم جامع
ــدون  ــور را ب ــه، کل کش ــکا و دول منطق ــا امری ــق ب ــی در تواف ــد غن ــی و فاس ــت کارتن دول

ــان داد!  ــل طالب ــت تحوی مقاوم
بــان، عــالوه بــر تشــدید  شــکی نیســت کــه مــردم  افغانســتان تحــت ســلطه ی وحــوش طال

ــم  بیحقوقــی،  بــه لحــاظ معیشــتی هــم تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــد و از کارگــر تــا معل
بــان فقیــر تــر و بیــکاری گســرتده تــر خواهــد شــد. مــردم  ــد و ... در حکومــت طال و کارمن
ــیل  ــنه آش ــش پاش ــر زن و حقوق ــد. اگ ــد ش ــی نخواهن ــن رشایط ــلیم چنی ــتان تس افغانس

ــان هــم همیــن نقــش را دارد.   ب ــران اســت، زن در حکومــت طال جمهــوری اســالمی ای
ــروزی  ــت و پی ــوان خواس ــی، بعن ــکا و دول غرب ــای امری ــی ه ــتان از نظام ــه افغانس تخلی
ــا  ــش از دو دهــه جــز رسپ ــکا و غــرب در بی ــت امری ــا دخال ــان قلمــداد مــی شــود. ام طالب
ــود. حضــور و دخالــت  نگــه داشــ دولتهــای فاســد و قومــی و مذهبــی کــرزای و غنــی نب
ــاه و ازادی را بــه مــردم افغانســتان هدیــه  نظامــی در افغانســتان هیــچ امنیــت و رف
نــداد. اکنــون مــردم افغانســتان بالواســطه ی دولــت فاســد و تــا مغــز اســتخوان ارتجاعــی 
ــا حاکمیــت طالبــان رودر رو هســتند.  ــا، ب ــکا و اروپ پیشــین و بــدون حضــور نظامیــان امری
در فقــر و تنگدســتی و بیــکاری نگــه داشــ مــردم بــه بهانــه جنــگ و تــرور، پایــان یافتــه 
ــانی  ــد انس ــی و ض ــوق ارتجاع ــت ف ــه حاکمی ــردم علی ــارزات م ــدی از مب ــت. دور جدی اس
ــتفاده از  ــا اس ــود و ب ــی خ ــه کوه ــروی پابرهن ــا نی ــان ب ــد. طالب ــد ش ــان رشوع خواه طالب
عــی و خیــزش هــای شــهری بــرای تامیــن  ــی توانــد اعرتاضــات اجت تــرس و رعــب و تــرور 
معیشــت و آزادی و حرمــت انســانی را شکســت دهــد. تفنــگ و شمشــیر طالبــان آدمکــش 
و زن ســتیز در مقابــل جنبــش هــای اعرتاضــی میلیونــی مــردم افغانســتان بــرای معیشــت 

ــدارد.   ــی ن ــی و برای و آزادی کارآی
ــردم  ــی م ــکار عموم ــت اف ی ــمپاتی و ح ــتند و س ــا نیس ــتان تنه ــردم افغانس ــالوه م بع

ــد.    ــان را دارن ــت جه ــواه و انساندوس آزادیخ
کارگــران و زحمتکشــان و زنــان و جوانــان افغاســتانی خواهنــد دیــد کــه طبقــه کارگــر آگاه 

ایــران و ده هــا میلیــون زن برابــری طلــب، در کنــار آن هــا قــرار دارنــد.
ــان و محرومــان جامعــه ایــران   ــا تســلط طالبــان، مــردم افغانســتان بــا طبقــه کارگــر و زن ب
هــم رسنوشــت هســتند. جمهــوری اســالمی اکنــون تحــت فشــار اعتصابــات بــزرگ کارگــری 
ــا در  ــه اســت. پیــروزی م ــرار گرفت ــرای رسنگونــی ق ــوده ای ب و اعرتاضــات و خیــزش هــای ت
ــور ســپردن  ــه گ ــا ب ــم کــه ب ــا اگاهی ــود. م ــردم افغانســتان هــم خواهــد ب ــروزی م ــران پی ای
ــی  ــالم سیاس ــم اس ــه از تروریس ــه کل منطق ــتان بلک ــا افغانس ــه تنه ــالمی ن ــوری اس جمه
ــروزی  ــاک خواهــد شــد! شــکی نیســت، پی ــلفی و داعشــی پ ــیاهی س ــد س ــات بان و جریان
ــردم  ــا م ــروزی م ــان، پی ــه وحــوش طالب ــان علی ــارزه ش ــت و مب ــردم افغانســتان درمقاوم م

ــران هــم هســت!  ای

حضور نماينده تشکيالت لندن حزب، در تجمع 
اعتراضی حزب سوسياليست سريالنکا در لندن

روز چهارشــنبه هجــده آگوســت مقابــل «دفــرت کمیســیون رسیالنــکا» در لنــدن،  تجمعــی 
ــن چــپ از  ــوب هــا و بازداشــت فعالی ــه رسک ــکا نســبت ب ــه حکومــت رسیالن در اعــرتاض ب
جملــه یکــی از اعضــای کمیتــه مرکــزی حــزب سوسیالیســت رسیالنــکا، همچنیــن اعــرتاض 
ــه  ــر را ب ــه کارگ ــه طبق ــه ک ــی جامع ــاع بحران ــال اوض ــت در قب ــئولیتی دول ــی مس ــه ب ب

ــزار شــد. ــرده، برگ قهقهــرا ب
ــن، نــه بــه میلیتاریــزه کــردن جامعــه، آزادی زندانیان  پایــان رسکــوب و بازداشــتهای معرتضی
ــی شــدید، واکسیناســیون همگانــی  ــه نســبت تــورم و گران سیاســی، افزایــش حقــوق هــا ب
و رایــگان، حــق آزادی بیــان، همچنیــن کنــار رفــ دولــت فعلــی رسیالنــکا کــه در بــرآورده 
کــردن ایــن ابتدایــی تریــن حقــوق مــردم ناتــوان اســت،  مطالبــات و خواســته هــای رشکــت 
ــت  ــرای دس ــکا ب ــر در رسیالن ــه کارگ ــه طبق ــی ک ــود. مطالبات ــع ب ــن تجم ــدگان در ای کنن
یابــی بهشــان سالهاســت در حــال اعــرتاض اســت و در حــال حــارض ایــن اعرتاضــات در چنــد 
ــرو  ــا آن روب ــکا ب ــر رسیالن ــه کارگ ــه طبق ــی ک ــت. معضالت ــه اس ــدت یافت ــر ش ــه اخی هفت
ــران و بخشــا کشــورهای دیگــر  ن معضالتــی ســت کــه طبقــه کارگــر ای هســتند، شــبیه هــ
ــل  ــن دلی ــد. بهمی ــرتاض میکنن ــش اع ــق در مقابل ــه ح ــتند و ب ــرو هس ــا آن روب ــه ب منطق
ــی  ــرای رسنگون ــت ب ــپ و سوسیالیس ــن چ ــر و فعالی ــه کارگ ــی طبق ــتگی طبقات همبس
حکومــت هــای رسمایــه داری و عقــب رانــدن ارتجــاع مذهبــی و قومــی بیــش از هــر زمــان 
ــده تشــکیالت لنــدن حــزب، در  این ــوان  رضوری و الزم اســت. رفیــق ســونیا محمــدی بعن
ــن، روی رضورت همبســتگی  ایــن تجمــع اعرتاضــی رشکــت و طــی ســخنانی رو بــه حارضی
طبقاتــی و هــم رسنوشــتی طبقــه کارگــر رسیالنــکا و ایــران و کشــورهای دیگــری هــم کــه 
ــردم در  ــف م ــار مختل ــران و اقش ــاد کارگ ــن اتح ــان دارد، و همچنی ــا جری ــرتاض در آنه اع
ایــن کشــورها کــه بــه دلیــل بحــران اقتصــادی ناشــی از سیاســت هــای ایــن حکومــت هــا، 
متحمــل رشایــط زجــر آوری شــده انــد، تاکیــد کــرد. ایــن تجمــع بعــد از دو ســاعت شــعار 

ــان داد. ــه کار خــود پای انی ب و ســخ

زنده باد همبستگی طبقاتی
زنده باد مبارزات رادیکال طبقه کارگر رسیالنکا و ایران

تشکیالت لندن حزب حکمتیست  خط رسمی
هجده آگوست ۲۰۲۱ 
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شهر ِهرت در اصفهان
موسسه خيريه «نذر اشتغال»

مصطفی اسدپور

ــالم  ــازه و اع ــه ت ــاز کار کابین ــید. آغ ــاگرد» از راه رس ــتاد - ش ــرح «اس ــت ط ــم نوب ــاز ه ب
برنامــه دولــت جدیــد در زمینــه اشــتغال  و کاریابــی معمــوال زمــان مناســب دســت بــردن  
ــات  ــر و توقع ــه کارگ ــه ب ــا حمل ــد، ب ــن موع ــت. در ای ــاگردی اس ــتاد - ش ــرح اس ــه ط در الن
ــد داخلــی میافتــد. پخــش برنامــه ای در شــبکه پنــج تلویزیــون  کارگــری بــاد بــه بیــرق تولی
ــام حســین»  ــتغال ام ــذر اش ــه ن ــام «خیری ــل موسســه ای بن ــر عام ــارات مدی ــی و اظه دولت
ــور مباحثــات گــرم شــد. ابتــکار عمــل، صــد البتــه بدســت خانــه کارگــر و بنــگاه خــربی  تن

ــد. ــی کن ــازار گرم ــون کار ب ــرای قان ــا!» ب ــال «وا قانون ــل و ق ــا قی ــه ب ــود ک ــا، ب آن، ایلن
ــون کار را دور زدم و دســتمزد کمــرت  ــان: «مــن قان ــه در اصفه ــل موسســه خیری ــر عام مدی
ــود چــون می خواســت  ــه کارگــر پرداخــت کــردم و کارگــر هــم راضــی ب ــون ب از حداقــل قان

بیــکار نباشــد»!
ــهر  ــت و وزارت کار  در ش ــرای دول ــی ب ــاز بزرگ ــد  امتی ــوز بای ــرت» هن ــهر ه ــداق «ش مص
ــر  ــق داد: مگ ــر ح ــه کارگ ــفتگی خان ــه  برآش ــد ب ــا بای ــد. انصاف ــاب بیای ــان  بحس اصفه
ــدر  ــت چق ع ــر ج ــه کارگ ــاف ب ــه اجح ــیدگی ب ــهربانی در رس ــای ش ــته ه ش ــت گ پوس
ــد از  ــدر میتوان ــا چق ــا کارفرم ــر آب ســاخت و پاخــت ب ــد کلفــت شــده باشــد؟ مگ میتوان
ــی از  ــاع عمل ــون کار در دف ــاره قان ــذ پ ــی کاغ ــی ارزش ــر ب ــد؟ مگ ــته باش رس اداره کار گذش

ــود؟   ــرق ش ــاری غ ــی اعتب ــزار ب ــد در لجن ــدر میتوان ــت  چق ع ــر ج ــوق کارگ حق
... و از طــرف دیگــر البــد رس و صــدای مامــور اداره کار و آژان اجــرای قانــون در میایــد،  کــه 
ــی  ــی بورژوای ــه طبقات ــد و بپرســند: مگــر طویل ــر را کــف دســتش بگذارن ــه کارگ حــق خان

ــا چراغــان «قانــون کار» آذیــن بســت؟ آخــر ایــن چــه قانونــی  را چقــدر و تــا کجــا میتــوان ب
ــه، هنــوز کارگــر را در غــل  ــا تپانــدن هــزار تبــرصه و مصوب اســت کــه بعــد از چهــل ســال، ب
ــون چــه  ــه اســارت کشــیده اســت؟ ایــن قان ــر قــرارداد موقــت و دســتمزد معوقــه ب و زنجی
ــه  ــه صالب ــع را ب ــل مداف ــدد، و وکی ــه شــالق میبن ــر معــرتض را ب ــه کارگ ــی اســت ک ترکمون

میکشــد و زبــان فعــال ســندیکایی-صنفی  را در گلــو بــه چاقــو میســپارد؟
ــه  ــد و از بیغول ــک دی ــه را از نزدی ــی موسســه خیری ــتغال» کذای ــرده «اش ــت، پ میشــود رف
ــی غیــر انســانی یــک کارفرمــای دیگــر در بــازار کار  هــای بهــره کشــی و ســود جوی
ــی در  ــور اساس ــد آن فاکت ی ــایل تول ــر وس ــی ب ــت خصوص ــیانه رس در آورد.   مالکی وحش
ــرای  ــا کارفرمــا چــاره ای جــز اطاعــت و تســلیم ب ــدی اســت کــه در مواجهــه ب ــط تولی رواب
ــک کارفرمــای  ــن منشــانه از زبــان ی ــان ملپ ــزه بی یدهــد. «نــذر اشــتغال» جای ــرار  ــر ق کارگ
ــزدی را  ــه کارم ــت رابط ــر از حقیق ــزی بدت ــا چی ــد، ام ــاص میده ــود اختص ــاش را بخ اوب
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــود و ب ــا کار خ ــد ب ــدا کن ــه اجــازه پی ــرای آنک ــر ب ــد: کارگ یکن ــل  حم
ــد.  یــد معــاش خــود را تامیــن کنــد بایــد ســود دلخــواه را بــه جیــب کارفرمــا رسازیــر کن تول
ــدارد. محکــوم  ــاه نخواهــد داشــت. حــق زندگــی ن در غیــر ایــن صــورت کارگــر نــان و رسپن
ــه کل کارگــران  ــد رو ب ــه» بای ــان درازی «موسســه خیری ــا، زب ــن معن ــه ای ــه مــرگ اســت. ب ب

ــود.  ــی ش ــان  تلق در اصفه
ــوالد، در مجمــع عمومــی ســالن بخــش  ــد در اولیــن جلســه اتحادیــه کارگــران ف بــدن تردی
ــر  ــود مدی ــار وج ــوالد اظه ــری ف ــه کارگ ــورای محل ــه ش ــوالد، در جلس ــای ذوب ف ــوره ه ک
عامــل موسســه میبایســت مــورد بحــث قــرار میگرفــت. بــدون تردیــد تظاهــرات اعرتاضــی 
ــای  ــکل ه ــدگان تش این ــد  ــدون تردی ــرد... ب ــه میک ــه را تخت ــن موسس ــران درب ای کارگ
کارگــری بــرای ییگیــری وضعیــت کارگــران و قراردادهــای کار  درب اداره کار از پاشــنه 

ــد... ــیده میش ــرون کش بی
ــک اصفهــان سوسیالیســتی  ــر پوســت «شــهر هــرت» اصفهــان یــک شــهر کارگــری، ی در زی
ــری  ــوالت کار و کارگ ــکان تح ــد س ــا زود بای ــر ی ــه دی ــد، ک ــوار میزن ــه در و دی ــود را ب خ
ــرای یــک  بیمــه بیــکاری شایســته،  ن گام اول بســیج  ب جامعــه را بدســت بگیــرد. در هــ
ــاخت.  ــد س ــرت خواه ــب به رات ــی  ــاد رسارسی و تعرض ــر را در ابع ــه کارگ ــت طبق موقعی

زندگى
 انتخاب مردم در ايران!

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــا حــرف زد.  ــار کرون ــش ازموفقیتــش در مه ــان دولت ــه پای ــت نام ــن وصی ــی در آخری روحان
ــی  ــت مخف ــت و وزارت بهداش ــرف دول ــه از ط ــاری ک ــق آم ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــال  ری مبت ــر دویســت هــزار کشــته و میلیــون هــا نفــر بــه بیــ ــغ ب نگــه داشــته شــده بال

ــد. شــده ان
ــدادن بــه قرنطینــه بخاطرعــدم تامیــن مایحتــاج زندگــی  انــکار شــیوع کرونــا از آغــاز، تــن ن
ــه  ــه ای ب ــان خامن ــام فرم ــی و رسانج ــاع مذهب ــات ارتج ــم و تجمع ــداوم مراس ــردم، ت م
تحریــم واکســن از غــرب و ســازمان جهانــی بهداشــت...، نتیجــه اش امــروز کشــتار جمعــی 
ــه و واکســینه  ــه قرنطین ــی اســت ک ــن در حال ــر در هــر دوقیقــه اســت. ای ــک نف و مــرگ ی

ــرده اســت. ــا مصــون ک ــروس کرون ــان را از وی ــادی از جه کــردن، بخــش زی
ــام دارایــی هــای مملکــت را قــرق  ــی ایــن کشــتار جمعــی، نظامــی اســت کــه  عامــل و بان
ــف  ــان، حی ــون انس ــتاد میلی ــش از هش ــان بی ــت ج ــه قیم ــود و ب ــظ خ ــرای حف ــرده و ب ک
ــد،  ــی کن ــر م ــن را دوبراب ــت بنزی ــبیخون قیم ــک ش ــه در ی ــی ک ــد. نظام ــی کن ــل م و می
ــون انســان را از زندگــی آزاد و مرفــه محــروم کــرده اســت،  خوزســتان را تشــنه و ده هــا میلی
ــام آور  ــه ی رسس ــت هزین ــدش پرداخ ــور جدی ــس جمه ــت ریی ــه اولوی ــت ک ــی اس نظام
ــت «محــور مقاومــت»  ــران اســت و تقوی نیروهــای رسکــوب خــود در داخــل و خــارج از ای
ــرد،  ــی ک ــوع م ــن را ممن ــروز ورود واکس ــا دی ــه ت ــکاران ک ــس جنایت ــه ای رئی ــت. خامن اس
ــرده و از  ــت، ورود ک ــی آن اس ــم اش بان ــه رژی ــی ک ــتار جمع ــال کش ــس از دو س ــروز پ ام
ــی و  ــه بان ــرتاف ب ــود اع ــن خ ــد. ای ــی زن ــرف م ــد» ح ــه ش ــا ک ــر ج ــن از ه ــه واکس «تهی

ــت. ــی اس ــا کنون ــی ت ــتارهای جمع ــام در کش ــت نظ ــود و کلی ــخص خ ــودن ش ــبب ب مس
ــردم و  ــر م ــرگ و می ــی روی م ــر، حت ــون کارگ ــدن خ ــر مکی ــالوه ب ــه داران ع ــم رسمای رژی
ــه ای در  ــت. خامن ــرده اس ــذاری ک ــه گ ــم رسمای ــیاه ه ــازار س ــه دســت ب ــن ب ــپردن واکس س
ــه داد مســئولین و پرســنل بهداشــت  ــد ک ــی کن ــر م ــر بهداشــت تقدی ــالش وزی ــی از ت حال
و درمــان در رسارس ایــران بلنــد شــده اســت. نیــروی انســانی محــدود پزشــکان و پرســتاران 
رســتان هــا فرســوده و عاجــز مانــده و خــود قربانی کرونا و دســته  مراکــز بهداشــت در بی
دســته از دســت رفتــه انــد! ایــن رژیــم در همــه ســالهای حاکمیــت ننگینــش، نخواســته و 
رســتان و نیــروی  نتوانســته اســت ســالمت، بهداشــت شــهروندان و نیازهــای پزشــکی، بی

ــل  ــت در مقاب ــر بهداش ــر از وزی ــد. تقدی ــن کن ــردم را تامی ــالمت م ــن س ــرای تامی ــی ب کاف
ــر  ــکی درگی ــه پزش ــه جامع ــت ب ــته اهان ــدود وخس ــروی مح ــن نی ــبانه روزی ای ــالش ش ت

ــا اســت! ــا کرون ــارزه ب مب

کارگران مردم
ــرای  مبــارزه بــرای زنــده مانــدن و نجــات زندگــی از ویــروس کرونــا، جزئــی از مبــارزه شــ ب
ــ  ــتان ش ــی در دس ــار کنون ــط مرگب ــات از رشای ــت. نج ــالمت و آزادی اس ــان و آب و س ن
اســت. کارگــران اعتصابــی هفــت تپــه راه را نشــان داده و خواهــان تامیــن واکســن مجانــی 

ــه و اعرتاضــی کــرد. ــد ایــن خواســت را رسلوحــه هــر مطالب ــد. بای ــرای همــه شــده ان ب
ــد و  ــت را بگیری ــه دول ــه یق ــان متحدان ــود و فرزندانت ــان خ ــالمت و ج ــاع از س ــرای دف ب
واکســن مجانــی بــرای همــه را بخواهیــد. نیــروی خــود را در کمیتــه ها و شــوراهای مردمی 
در شــهرها و محــالت ســازمان دهیــد. امــروز نجــات جامعــه از چرخــه مــرگ کرونــا بــدون 
ری ممکــن نیســت. انتخــاب امــروز  ــن بیــ ــرای کنــرتل و مهــار ای دخالــت و نظــارت شــ ب
ــوی  ــه س ــه ب ــوق دادن جامع ــل س ــدن در مقاب ــده مان ــی و زن ــاب زندگ ــران انتخ ــردم ای م
ــتان  ــا خوزس ــاه ۹۶ ت ــردم از دی م ــ م ــت.صدای ش ــالمی اس ــوری اس ــرف جمه ــرگ از ط م
ــا،  ــیمی ه ــت و پرتوش ــا نف ــوالد ت ــه و ف ــت تپ ــران هف ــزرگ کارگ ــات ب ــروز و از اعتصاب ام
ــت.  ــرزه در آورده اس ــه ل ــت را ب ــو صف ــه داران زال ــی و رسمای ــد مردم ــام ض ــای نظ ــه ه پای
ــرت اســت. ــی به ــرای زندگ ــه ب ــای جامع ــالش ه ــی در صــدر ت ــروز خواســت واکســن مجان ام

رفقای کمونیست
ــوان، در  ــرد و زن و ج ــان م ــری طلب ــان و براب ــرشو، آزادیخواه ــران پی ــار کارگ ــ در کن ش
ــر  ــردم بخاط ــد م ــد. نگذاری ــده داری ــن کنن ــش تعیی ــی، نق ــی کنون ــرگ و زندگ ــدال م ج
گرفتــار شــدن در فقــر و بیــکاری و تشــنگی، از کشــتار جمعــی عزیزانشــان بــر اثــر کرونــا 
ــت،  ــردم اس ــر روزه م ــت ه ــاه و آزادی خواس ــان و آب و رف ــت ن ــر خواس ــد. اگ انن ــل  غاف
ــانی در راس و  ــه انس ــتار و فاجع ــن کش ــه ای ــه دادن ب ــی و خا ــن مجان ــت واکس خواس

ــت. ــ اس ــت ش ــه هم ــه ب ــهای جامع ــت تالش اولوی
ــا  ــه را ب ــی جامع ــد زندگ ــند. نگذاری ــان برس ــه خواستهایش ــا ب ــد ت انن ــده  ــد زن ــردم بای م
ــان  ــه قلبش ــزار انســان ک ــر دویســت ه ــغ ب ــپارند. بال ــور بس ــه گ ــا ب ــی کرون کشــتار جمع
بــرای آزادی و رفــاه میــزد، دیگــر در کنــار مــا نیســتند. مســببین ایــن فاجعــه انســانی کــه 
ــت را در دادگاه  ــپرده اس ــرگ س ــت م ــه دس ــان را ب ــر از عزیزا ــک نف ــه ی ــر دو دقیق در ه
افــکار عمومــی جامعــه و در تجمعــات و شــوراهای مردمــی تــان محکــوم کنیــد. اگــر ایــن 
ــد بــه درک واصــل شــود. آســتین هــا را بــاال بزنیــد و بــه  رژیــم بــاز هــم رسپیچــی کنــد بای

ــد! ــه دهی ــار خا ــن رشایــط مرگب ای

خط رسمی حزب حکمتیست 
۱۴ اوت ۲۰۲۱ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ 




