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محكمه قبل از طوفان
فواد عبداللهی

ــا  ــی کرون ــیون عموم ــا، واکسیناس ــروس کرون ــیوع وی ــد رســمی ش ــس از تأیی ــم پ ــال و نی ــک س حــدود ی
ــق  ــن های تزری ــزان واکس ــود می ــه می ش ــت و گفت ــر اس ــان عقب ت ــورهای جه ــیاری کش ــران از بس در ای

ــت را پوشــش داده اســت. ــم جمعی ــک نه ــا ی ــون تنه شــده از ســوی وزارت بهداشــت، تاکن
ــرب  ــن های معت ــد واکس ــرای خری ــورها ب ــیاری از کش ــه بس ــی ک ــاه ۱۳۹۹ و زمان ــه ای در ۱۹ دی م خامن
ــی  ــی اعــالم کــرد: «ورود واکســن آمریکای ــده تلویزیون انی زن ــد، در یــک ســخ ــت بودن ــی در رقاب جهان
ــت  ــات وزارت بهداش ــا مقام ــه تنه ــری، ن ــن موضع گی ــال ای ــت.» به دنب ــوع اس ــا ممن ــی کرون و انگلیس
ــی  ــم حکومت ــن حک ــه ای ــد بلک ــی نکردن ــا تالش ــده کرون ــد ش ــن های تأیی ــد و واردات واکس ــرای خری ب
ــزر  ــال فرســتادن واکســن فای ــه دنب ــه ب ــی ک ــن امللل ــه بی ــد ســازمان خیری ــا کمک هــای چن ســبب شــد ت

ــف شــود. ــال متوق ــد عم ــران بودن ــه ای ب
ــار بــه گــردن  ول مســتقیم ایــن فاجعــه و ادامــه ایــن وضعیــت اســف ب از منظــر افــكار عمومــی، مســ
ــاال گرفــ بحــران مــرگ و  ــوان خاطــی و مجــرم ردیــف اول در ب شــخص رهــرب و دســتگاه حاكمیــت بعن
ر جانباختــگان  ــا در ایــران اســت. در چنــد هفتــه گذشــته و همزمــان بــا افزایــش شــ میــر ناشــی از كرون
ــا میــزان خشــم عمومــی از ناتوانــی جمهــوری اســالمی در مهــار كرونــا هــم افزایــش یافتــه  بــر اثــر کرون

ست. ا
مــرگ و میــر بــه حــدی اســت كــه حتــی تعــدادی از وكالی برجســته دادگســرتی بــه تاریــخ ۲۳ مردادمــاه 
ــام  ــه اته ــت ب ــه ای و رسان حاكمی ــه خامن ــكواییه علی ــم ش ــه تنظی ــدام ب ــابقه اق ــی س ــدام ب ــك اق در ی
ــببین  ــه مس ــد ك ــرده ان ــت ك ــد و درخواس ــرده ان ــا ك ــار كرون ــن و مه ــع واكس وق ــه  ــی در تهی كوتاه

ــه۵ ــند. ... صفح ــخگو باش ــوند و پاس ــیده ش ــه دادگاه كش ــتار ب ــن كش ــ ای ــاال گرف ــی ب واقع

اين جنايت بى جواب 
نخواهد ماند

آذر مدرسی

بیــش از ده روز از فاجعــه انســانی در افغانســتان میگــذرد و هنــوز جهــان 
در شــوک ایــن فاجعــه، در شــوک شکســت پــروژه «مبــارزه بــا تروریســم» 
امریــکا و فروپاشــی و ریــزش دولــت موازئیکــی و پوشــالی افغانســتان بــه 
رس میربنــد. بــا گذشــت ده روز از ورود وحــوش طالبــان بــه کابــل، مــردم 
متمــدن و انساندوســت جهــان هنــوز در غــم، شــوک و بهــت و حیــرت بــه 
رس میربنــد. علیرغــم تــالش همــه مســببین و عاملیــن ایــن جنایــت در فــرار 
از زیــر بــار مســئولیت و پــاس دادن گنــاه بــه دولــت افغانســتان، یکبــار 
دیگــر سیاســتهای میلیتاریســتی امریــکا و ناتــو، چــه در دوره جنــگ رسد 
ایــش گذاشــت! و ایــن  روزهــا  و چــه امــروز، چهــره کریــه خــود را بــه 
ــن  ــا انســان و چندی ــی میلیونه ــر زندگ ــن سیاســتها ب ــر ای ــب ویرانگ عواق
ــای  ــال و آرزوه ــردن آم ــود ک ــی و ناب ــره خاک ــاط ک ــی نق ــل در اقص نس
انســانی میلیونهــا نفــر همــراه هــر مدنیتــی، و باالخــره بازگردنــدان 
ــا  ــل آنه ــالمی و تبدی ــت اس ــد بربری ــه عه ــتان ب ــد افغانس ــی مانن جوامع
بــه محیــط ارتــزاق انــواع باندهــای جنایــی و مافیــای اســالمی- قومــی، را 
بــه مهمرتیــن مســئله برشیــت متمــدن تبدیــل کــرده اســت.  ابعــاد ایــن 
«افتضــاح» سیاســی-نظامی غــرب، ابعــاد فاجعــه انســانی چنــان گســرتده 
ــادی»  ــرای «ع ــش ب ــکا و متحدین ــت امری ــالش دول ــم ت ــه علیرغ ــت ک اس
نشــان دادن اوضــاع، اینبــار حتــی دســت راســتی تریــن میدیــا، ایــن 
دســتگاه تبلیغــات جنگــی و هوراکشــان حملــه بــه افغانســتان و»مبــارزه 
ــر مــردم فــراری از ایــن جهنــم  ــکا، نتوانســتند تصاوی ــا تروریســم» امری ب
دســت ســاز امریــکا، غــرب و طالبــان را زیــر آوار اخبــار جنــگ و کشــتار و 
جنایــات دیگــر در چهــار گوشــه دنیــا مخفــی کننــد و اخبــار آن را از صــدر 
اخبــار فاجعــه بــار دنیــا،  خــارج کننــد. نتوانســتند دامنــه سانســور خــرب 
هــزاران اعــرتاض در رستــارس جهــان علیــه ایــن جنایــت، دادخواهــی مــردم 
متمــدن در رستــارس جهــان علیــه بــه خــون کشــیدن زندگــی میلیونهــا نفــر 
در افغانســتان، را زیــر ســنگینی فاجعــه در افغانســتان بــه حاشــیه براننــد. 
دســتگاه بــی آبــروی تبلیغــات جنگــی و مهندســی افــکار عمومی بــه اندازه 
رسان امریــکا و اروپــا و ناتــو، از فروریخــ ســناریوی بیســت ســاله خــود 
شــوکه شــده انــد و قــادر بــه «مدیریــت» الپوشــانی ابعــاد ایــن بحــران و 
فاجعــه نیســتند.   یکبــار دیگــر مــردم جهــان بــه سیاســتهای امریــکا نــه 
فقــط در بیســت ســال گذشــته کــه پیــش از آن نــگاه بــرق آســایی انداختند 
و آنهــا را هــم مــرور کردنــد. سیاســت امریــکا در دوره جنــگ رسد و 
ــرو روســیه،  ــت پ مســلح کــردن مجاهدیــن در افغانســتان در مقابــل دول
تقویــت ارتجاعــی تریــن و کثیــف تریــن نیروهــا در افغانســتان و قطــع 
عــی مــردم افغانســتان بــرای خــالص شــدن از  کــردن پروســه مبــارزه اجت
دولــت نجیــب اللــه، بــاز کــردن دســت جنبــش اســالم سیاســی و نیروهــای 
عــی و انقالبــات  متوحــش و هــار آن تحــت نــام  «رهــرب» اعرتاضــات اجت

در خاورمیانــه پیــش زمینــه جهنمــی اســت کــه... صفحــه۴

اسب ها در سربااليى همديگر را گاز مى گيرند!  
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 
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ــی پــس از  ــو مردم آلرتناتی ــرای رشکــت و دخالــت در ایــن  میپرســند کــه حــزب ب
ــه  ــوری اســالمی ب ــدرت سیاســی از جمه ــر ق ــد تغیی ــا رون ــوری اســالمی ی جمه
کنگــره رسارس  نظــام آتــی رونــدی کــه قــرار اســت تحــت رهــربی  نهادی بنــام 
ــت  ــزب حکمتیس ــت ح ــر اس ــای تصوی ــرد کج ــورت بگی ــی ص ــوراهای مردم ش

ــرات قــرار میگیــرد    ــد ایــن تغیی خــط رســمی کجــای رون

ثریــا شــهابی بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا الزم اســت بــه روشــنی درک کــرد 
کــه ایــن طــرح چــه هســت و چــه نیســت! ایــن طرحــی بــرای بــه قــدرت رســاندن 
هیــچ نیــروی و هیــچ قدرتــی نیســت! بــه طریــق اولــی طــرح بــه قــدرت رســیدن 
ــتهای  ــم  و اش ــی خواهی ــا  ــا م ــه گوی ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ــت! ن ــا نیس ــزب م ح
ــم و  ــردای آن را نداری ــوری اســالمی و در ف ــی جمه ــدرت درســیر رسنگون ــ ق گرف
ــروز  ــم و هــم ام ــه هــم اشــتهای آن را داری ــروز وقــت ش نرســیده اســت، ک ــا ام ی
له ای اســت کــه ســعی میکنــم در ادامــه و  هــم وقتــش رســیده اســت. ایــن مســ

در دل ایــن بحــث، مختــرصا در مــورد آن توضیــح دهــم.    
ــک  ــروزی ی ــردن راه پی ــاز ک ــرای ب ــی»  ب ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــرح «کنگ ط
ــزب  ــن و آن ح ــاندن ای ــدرت رس ــه ق ــا ب ــت ت ــن اس ــدرت معی ــک ق ــش و ی جنب
ــیر  ــی در س ــردن راه ــاز ک ــرای ب ــه ای ب ــخصیت. نقش ــازمان و آن ش ــن س ــا ای ی
ــا و  ــازمان ه ــا و س ــردم، نیروه ــه م ــه هم ــوری اســالمی اســت ک ــی از جمه خالص
احــزاب و .. بتواننــد از طریــق آن، کــه از نظــر مــا ســا تریــن، متمدنانــه تریــن و 
ــده  ــرای آین ــد و ب ــت کنن ــن راه اســت، در رسنوشــت خــود دخال ــه تری آزادیخواهان
ــیر، در  ــن س ــا در ای ــد! طبع ــم بگیرن ــان، تصمی ــود و فرزندانش ــده خ ــران، آین ای
ــی  ــازمان و نیروی ــزب و س ــر ح ــرح و در دل آن، ه ــن ط ــدن» ای ــی ش ــیر «اجرای س
حــق دارد و طبیعــی اســت کــه ســعی کنــد برنامــه هــای خــود را پیــش بــربد. ایــن 
ــن،  ــه تری ــردن آزادان ــم ک ــرای فراه ــرح ب ــن ط ــود.   ای ــم میش ــا ه ــزب م ــامل ح ش
ــالمی و   ــوری اس ــور از جمه ــرای عب ــط  ب ــن رشای ــی تری ــن و مردم ــه تری آگاهان
ــده  ــرت» و پدی ــه  در آن «کاراک ــی» اســت. طرحــی اســت ک ــن نظــام آت ــرای «تعیی ب
ای کــه ایــن رشایــط را بوجــود  میــآورد، نیــرو و قــدرت جنبشــی  اســت کــه بیــش 
ــش اســت و خالصــی  ــای نق ــغول ایف ــران مش ــه ای ــال اســت  در جامع ــار س از چه
ــدارن  ــه عملکــرد جنبــش طرف از جمهــوری اســالمی حاصــل عملکــرد آن اســت، ن
تحریــم اقتصــادی و «رژیــم چینــج» و یــا عملیــات «ماهــواره ای» جریانــات بانــد 

ــد!    ــون مجاه ــی چ ــی - مذهب ــیاهی قوم س
ــدرت رســیدن «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی»  ــه ق ــان پروســه ب ــا در پای طبع
ــاه  ــش م ــا آن را ش ــت و  طــرح م ــت» اس ــت موق ــک «حکوم ــدرت و ی ــک ق ــه ی ک
ــامل  ــود، ش ــی» خ ــام آت ــن «نظ ــرای تعیی ــران ب ــردم در ای ــت، م ــرده اس ــن ک تعیی
ــه  ــد. وظیف ــم میگیرن ــادی و ..، تصمی ــی و اقتص ــاختار سیاس ــی، س ــون اساس قان
ــران،  ــه اول اداره جامعــه در رسارس ای «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» در وهل
تامیــن رفــاه و آزادی و امنیــت بــرای همــه شــهروندان جامعــه، در ســیر رسنگونــی 
و خالصــی از جمهــوری اســالمی اســت و طــی شــش مــاه  فراهــم کــردن فرصتــی 
آزادانــه (بــه معنــی آزادی از اختنــاق و فقــر، خطــرات نظامــی، و نــه فقــط آزاد از 
ــورد نظــام  ــا در م ــدرت)، ت ــد ق ــن و آن بان ــه ای و ای ــه و شــخص خامن ــت فقی والی
ــش  ــی را ش ــه و مردم ــت آزادان ــن فرص ــای ای ــا انته ــود. م ــه ش ــم گرفت ــی تصمی آت
ــی»  و اداره  ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــیدن  «کنگ ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــاه پ م
ــا برگــزاری  «کنگــره موســس  ــام ســطوح توســط آن گذاشــته ایــم، و ت جامعــه در 

ــی»!    حکومــت آت
ــم در  ــالمی و ه ــوری اس ــی از جمه ــیر خالص ــروز، در س ــم ام ــا ه ــزب م ــا ح طبع
ــه قــدرت رســیدن «حکومــت موقــت شــوراهای رسارسی مردمــی»  و هــم  ــد ب رون
در «کنگــره موســس حکومــت آتــی»، مبــارزه و  تــالش میکنــد برنامــه هــای خــود 
ــن  ــه ای ــد.  ب ــاده کن ــال و پی ــری را دنب ــت کارگ ــک حکوم ــه ی ــکل دادن ب ــرای ش ب
ــد کــه خــود را از  ــالش میکن ــد، ت ــه بتوان ــزان و در هــر لحظــه ک ــه هرمی ــی، ب معن
ــه  ــد و ب ــک کن ــی نزدی ــدرت سیاس ــه ق ــک، ب ــای دمکراتی ــزم ه ــن مکانی ــق ای طری
قــدرت برســاند. بســته بــه رسعــت ســیر جدالهــای سیاســی و عمــق تحــوالت، ایــن 

ــع باشــد!    ــی رسی ــد و ممکــن اســت خیل ــد میتوان رون
تصمیــم مــردم در شوراهایشــان، میتوانــد حکومــت کارگــری باشــد کــه مــا 
ــد هــر حکومــت دیگــری باشــد!   ــم و میتوان ــالش مــی کنی ــش ت ــم و برای میخواهی

ــران  ــردم در ای ــاب م ــورد انتخ ــزم م ــن مکانی ــق ای ــه از طری ــی» ک ــر حکومت «ه
قــرار گیــرد! مکانیزمــی کــه متکــی بــه رشایطــی اســت کــه در طــرح مطــرح شــده 
ــن  ــی و کمرتی ع ــی و اجت ــای سیاس ــن آزادی ه ــیع تری ــن وس ــی تامی اســت!  یعن
ــه آن تامیــن وســیع تریــن «آزادی، رفــاه  فشــار اقتصــادی و نظامــی و ... کــه مــا ب
ل میشــود، میگوییــم!  تنهــا چنیــن  و امنیــت» ممکــن، کــه بــه قــدرت مــردم اعــ
ــد.  ــالمی باش ــوری اس ــدون جمه ــران ب ــی ای ــت قانون ــد حکوم ــی میتوان حکومت
ــری  ــک حکومــت کارگ ــی ی ــت قانون ــن حکوم ــم ای ــم و امیدواری ــالش میکنی ــا ت م
ــتی  ــام کاپیتالیس ــن نظ ــورایی را جایگزی ــی ش ــم و دمکراس ــه سوسیالیس ــد ک باش
موجــود و روبنــای گندیــده سیاســی امــروز آن میکنــد! مــا معتقدیــم کــه شــانس 
ــب در کمــپ  ــش هــا و احــزاب رقی ــا بســیار بیشــرت از همــه جنب ــا و جنبــش م م
ــروزی  ــه پی ــرشوی و ب ــردن راه پی ــاز ک ــرای ب ــی ب ــا، طرح ــرح م ــت.  ط ــت اس راس
ــک  ــه ی ــدان اســت. جنبشــی ک ــه در می ــش حــی و حــارضی اســت ک رســاندن جنب
ــا راســت،  ــروز از چــپ ت ــه ام ــری اســت ک ــش کارگ ــم آن، جنب ــزرگ و مه قطــب ب
ــده اســت  ــدان داری آن را دی ــدرت و می ــا اپوزیســیون حضــور و ق از پوزیســیون ت
ــرد!  ــرآب ک ــی تــوان رسش را زی ــادگی همیشــگی  ــه س ــت و ب و پذیرفتــه اس
ل اراده  ــ ــم  راه اع ــد و ه ــانی میخواه ــی انس ــاه و زندگ ــم رف ــه ه ــی ک جنبش
ــه «دمکراســی  ــرده اســت! و آن ن ــش را انتخــاب ک ــرای تحقــق خواســت های اش ب
پارملانــی» و انتخابــات هــای نیابتــی از بــاالی رس خــود، کــه «دمکراســی شــورایی»، 
دمکراســی مســتقیم  و مردمــی و از پاییــن اســت! نــام آن را «مدیریــت شــورایی» 
گذاشــته اســت!   ایــن یــک پدیــده واقعــی اســت کــه امــروز دســت راســتی تریــن 
ــی و  ــی س ــی ب ــکا و ب ــدای آمری ــای ص ــه ه ــون برنام ــی، همچ ــای جهان ــانه ه رس
ــمیت  ــه رس ــود آن را ب ــارا وج ــران، ناچ ــی در ای ــاز حکومت ــی و مج ــات قانون نرشی
ــه چشــم خــود مــی بینــد کــه طبقــه کارگــر و همچنیــن  ــد. جامعــه ب شــناخته ان
ــا  ــا آنه ــد! ب ــی رجــوع میکنن ــع عموم ــه مجام ــردم در بســیاری از  اعرتاضــات، ب م
ــه  ــه جامع ــود و ب ــه خ ــا ب ــی آنه ت جمع ــ ــود و تصمی ــت میش ــره و صحب مذاک
ــار  ــا و ... ناچ ــانه ه ــات و رس ــت و مقام ــود و حکوم ــالم میش ــات اع ــه مقام و ب
ــده  ــاذ ش ــی اتخ ــن مکانیزم ــه در چنی ت ک ــ ــن تصمی ــل ای ــه در مقاب ــتند ک هس

ــد!   ــان دهن ــل نش ــس العم ــد و عک ــت، جــواب دهن اس
ــن  ــردن همی ــد ک ــکل و  متح ــرف متش ــی» ظ ــوراهای مردم ــره رسارسی ش  «کنگ
ــه محــض ضعیــف شــدن قــدرت  ــه  و ب ــد بالفاصل ــه بای ــش موجــود اســت، ک جنب
ــرد!  ــران را بگی ــدرت سیاســی در ای ــط، ق ــه محــض فراهــم شــدن رشای حاکمــه، و ب
ایــن باالتریــن ارگان رسارسی اســت کــه از طریــق آن شــهروندان در سیاســت (کــه 
ــتمدارن)  در  ــرای سیاس ــغلی ب ــه ش ــت و ن ــردم اس ــی م ــه زندگ ــوط ب ــری مرب ام
ــد! در  ــی کنن ــت م ــی، دخال ــرو، رسارسی و محل ــرو و میک ــطوح آن، ماک ــه س هم
ــث و  ــان، بح ــه ش ــازمان یافت ــم و س ــی منظ ــع عموم ــه مجام ــی ب ــوراهای متک ش
تبــادل نظــر میکننــد و رسانجــام تصمیــم میگیرنــد و خــود تصمیــات خــود را اجرا 
مــی کننــد! ایــن آن جنبــش شــورایی موجــود و پایــه طرحــی اســت کــه حــزب مــا 
ــه و  ــرای جامع ــه ب ــزب، ک ــن و آن ح ــودش و ای ــرای خ ــه ب ــت! ن ــرده اس ــرح ک مط
بــرای بــه پیــروزی رســاندن همیــن مجامــع عمومــی و «مدیریــت شــورایی» اســت 
ــاق  ــر اختن ــه خاط ــروز ب ــه ام ــی ک ــد! جنبش ــل میکن ــود دارد و دارد عم ــه وج ک
ــد!   ــوان دی ــی ت ــلح»،  ن غیرمس ــا «چشــ ــل آن را ب ــه عم ــت و دامن ــاد موجودی ابع
بــرای درک ایــن طــرح و دیــدن مــکان احــزاب و شــخصیت هــای جنبــش کارگــری و 
جنبــش هــای مردمــی در دل آن، و همچنیــن مــکان و شــانس حــزب ما، بایــد آن را 
در کنــار انــواع و اقســام طــرح هایــی گذاشــت کــه بنــام طرحــی بــرای «همــگان»  
پیــروزی «دمکراســی» پارملانــی را تبلیــغ و ترویــج میکننــد، و در دل آن هــا 

ــه قــدرت مــی رســند!   احــزاب و ســازمان هــا و شــخصیت هــای راســت ب
ــی  ــرو و قدرت ــی  و نی ــاندن کس ــدرت رس ــه ق ــرای ب ــی ب ــن طرح ــم ای ــه کن خالص
ــت  ــی اس ــرو و نیروهای ــاندن نی ــدرت رس ــه ق ــرح ب ــال ط ــن ح ــت! و در عی نیس
کــه میتواننــد در دل یــک مبــارزه سیاســی ســا تــالش کننــد خــود را بــرای پیــاده 
کــردن برنامــه هــای سیاســی - طبقاتــی کــه برایــش تشــکیل شــده انــد، بــه قــدرت 
ــه  ــد ک ــی کن ــالش م ــرح ت ــن ط ــم در دل ای ــا ه ــزب م ــد. ح ــک کنن ــی نزدی سیاس
ــتیم و  ــرف هس ــی ط ــر ب ــه ناظ ــا ن ــد! م ــدرت برس ــه ق ــی ب ــه معین ــرو و طبق نی
ــکیل  ــای تش ــل نیروه ــتیم و مث ــر هس ــاره گ ــط نظ ــه فق ــت و اینک ــی هوی ــه ب ن
دهنــده شــورای مدیریــت دوران گــذار و ... ریاکارانــه ادعــا کنیــم کــه تنهــا 
ن  ــی خواهیــم بــه قــدرت برســیم! ایــن هــ رشایــط را تســهیل میکنیــم و خــود 
ــد و  ــث میکنن ــردم در آن بح ــه م ــت ک ــتقیمی اس ــورایی» و مس ــی ش «دمکراس
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از حكمتیست میپرسند..
ــد. فــردای بــه  ت شــان را بــه اجــرا میگذارن رسانجــام تصمیــم میگیرنــد و تصمیــ
قــدرت رســیدن شــوراها هــم بــه همیــن شــکل قانــون گــذاری میکننــد  و قوانیــن 

را بــه اجــرا مــی گذارنــد.   
ــد  ــروز در مه ــان ام ــود!  و جهانی ــت و آرزو نب ــی» آرزو نیس ــی پارملان «دمکراس
ــراق و  ــا ع ــام آنه ــه ن ــک روز ب ــه ی ــی مردمــی ک ــی قدرت ــی ب دمکراســی هــای غرب
ــردم از  ــداوا م ــکن و م ــع و مس ــکاری قط ــه بی ــود و بیم ــاران میش ب ــتان  افغانس
ــدرت و  ــه ق ــان ب ــا طالب ــع آنه ــام مناف ــاز بن ــر ب ــود و  روز دیگ ــرتس دور میش دس
ــد! مــی  ــی بینن ــان م ــه عی ــی رســد و ... را ب ــدرت م ــه ق ــاز ب از قــدرت ســاقط  و ب
ــا  ــام آنه ــا بن ــا میشــود ت ــد ســال برپ ــی کــه هــر چن ــدوق هــای رای ــد کــه صن بینن
ــت  ــت و مقبولی ــا، مرشوعی ــت ه ــا و حکوم ــت ه ــن سیاس ــی تری ــرای ضدمردم ب
ــدازه رس ســوزنی انعــکاس منافــع مــردم، آمــال و  ــا چــه ان ــی کســب شــود، ت قانون
عــی  ایــالت قلبــی برشیتــی کــه خواســت عدالــت اجت آرزوهــای آنهــا، انعــکاس 
ــرن اســت  ــک ق ــب ی ــده شــده اســت، نیســت! قری ــا رگ و ریشــه اش درهــم تنی ب
ــه  ــت» ب ــخ برشی ــی تاری ــع «آزادیخواه ــه رفی ــوان قل ــی را بعن «دمکراســی» پارملان
ــوالت  ــان محص ــروز جهانی ــه ام ــه ای ک ــد. قل ــنه آزادی داده ان ــان تش ــورد جه خ
قــرن بیســت و بیســت و یکــم آن را از دریچــه فاجعــه عــروج مجــدد طالبــان در 
ــروج یلتســین  ــتان، ع ــی و پاکس ــراق و لیب ــای رای در ع ــدوق ه افغانســتان و صن

ــد.    ــی بینن هــا و ترامــپ هــا، م
ایــن طــرح را بایــد  در مقابــل همــه طــرح هــا و نقشــه هــا و برنامــه هــای کمــپ 
ــه مــردم متکــی اســت  ــت متحــد و متشــکل و آگاهان ــر عــدم دخال ــه ب راســت، ک
گذاشــت، تــا عمــق و دامنــه دمکراتیــک بــودن، آزادیخواهانــه و متمدنانــه بــودن 
آن را دیــد. کعبــه «دمکراســی پارملانــی» بــر بــاد رفتــه اســت! امــا در ایــران قــدرت 
ــه  ــکل دادن ب ــی ش ــا را، یعن ــرح م ــق ط ــه تحق ــت ک ــروج اس ــال ع ــی در ح مردم
ــود و  ــه آنهــم آرزو نب ــک دمکراســی مســقیم، ک ــه ی یــک «دمکراســی شــورایی» ب

نیســت را، بــرای قــدرت گیــری طبقــه کارگــر و در راس آن حــزب اش را، حــزب مــا 
ــد.    ــد برسعــت عملــی کن را، میتوان

ــا کمونیســتها  ــم م ــم و فکــر میکنی ــاد داری ــردم اعتق ــه م ــه انتخــاب آگاهان ــا ب م
ــال  ــده آم این ــا  ــم چــون م ــن رشایطــی بیشــرتین شــانس را داری همیشــه در چنی
ــاه و آزادی  ــرای رف ــروز ب ــن ام ــه همی ــتیم ک ــی هس ــت مردم ی ــای اک و آرزوه
ــوده  ــاه و آزادی ب ــرای رف ــه ب ــهایی ک ــه جنبش ــد. همیش ــالش میکنن ــت ت و امنی
ــای  ــالف نیروه ــر برخ ــن نظ ــد از ای ــرده ان ــاب ک ــم را انتخ ــپ و کمونیس ــد چ ان
ــا  ــتیصال ی ــوا روی اس ــی محت ــای ناروشــن و شــعارهای ب ــده ه ــا وع ــه ب راســت ک
ــن  ــت روش ــه و سیاس ــا برنام ــا ب ــد، م ــذاری میکنن ــه گ ــردم رسمای ــا ... م ــم ی توه
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــذاری میکنی ــه گ ــردم رسمای ــی م ــان روی خودآگاه خودم
ــه همیــن دلیــل و دقیقــا چــون میخواهیــم  ــم.   ب ــاال میبینی شــانس خودمــان را ب
ــای جامعــه مــورد نظــر خودمــان  ــران باشــیم، مبن ــای قــدرت سیاســی در ای یــک پ
ــاه، آزادی و ... را  ــا حــق زن، رف ــوده ای ت ــلیح ت ــورایی، تس ــت ش ــاختار حکوم از س
ــا برنامــه،  ــا آنــرا قضــاوت کننــد و آنــرا ب بــه روشــنی رو بــه مــردم اعــالم کردیــم ت
ــه  ــا برنام ــردم آن را ب ــم م ــد. میخواهی ــه کنن ــت، مقایس ــای راس ــر نیروه تصوی
ــا ناروشــن و مبهــم انــد و یــا چنــان در زرورق ادعاهــا و  ــا ی هــای راســت کــه غالب
ــز دولتهــای «خدمتگــزار»  حــرف هــای بــزرگ و بــرای پنهــان کــردن اقدامــات ناچی
ــد  ــختی بتوان ــه س ــی ب ــت، کس ــده اس ــردم»  پیچی ــه م ــت ب ــرای «خدم ــان ب ش
ــود در آن  را  ــگاه خ ــد و جای ــده میدهن ــه وع ــه ای ک ی جامع ــی ــری از س تصوی
ببینــد. میخواهیــم جامعــه و مــردم حکومــت شــورایی و دخالــت مســتقیم خــود 
ــی  ــا دمکراس ــتقیم را ب ــورایی و مس ــی ش ــری و دمکراس ــم گی ــدرت، تصمی در ق
ــه انتخــاب  ــروز زمین ــا از ام ــد. م ــاال انتخــاب کنن ــد و از ح ــه کنن ــی مقایس پارملان
شــدن خودمــان در شــوراهای مــردم را آمــاده میکنیــم و خــود را بعنــوان آلرتناتیــو 
قابــل انتخــاب در مقابــل مــردم قــرار میدهیــم.  از همــه احــزاب، راســت و چــپ 

ــد!   ــن کار را بکنن ــم  همی ــا و .. میخواهی ــخصیت ه ــا و ش ــازمان ه و س

اسب ها در سربااليى همديگر را گاز 
مى گيرند!

ــه  ــان ب ــتم زندانی ــار رضب و ش ــن و انتش ــدان اوی ــی زن ــای امنیت ــك دوربین ه ه
ــان  ــت زندانی ــز وضعی ــای غم انگی ــر از جلوه ه ــی دیگ ــدان، یك ــوران زن دســت مام
ــات  ــران اســت. اعرتاف ــال در ای ــل س ــن چه ــوری اســالمی در ای در زندان هــای جمه
ایشــی زندانیــان  قالبــی، سناریوســازی های جعلــی و ســوخته، دادگاه هــای 
توهیــن،  درآورده انــد.  رس  اعــدام  میدان هــای  و  زندان هــا  از  كــه  سیاســی 
ــای  ــلول ها و زندان ه ــی در س ــادی»، زندگ ــان «ع ــت زندانی ــی و آزار و اذی بی حرمت
ــیاهچال های  ــی در س ــزاران  زندان ــی ه ــتان زندگ ــرشی و .... داس ــتاندارد ب ــر اس زی

ــت.  ــم اس ــن رژی ای
ولیت هــك كــردن دوربین هــای زنــدان  گروهــی تحــت نــام «عدالــت علــی» مســ
ــنبه  ــه روز یکش ــری ک ــت. در تصاوی ــه اس ــده گرفت ــه عه ــر را ب ــار تصاوی و انتش
ــدن  ــک  ش ــگام ه ــه هن ــه ب ــده می شــود ک ــدند، دی ــرش ش ــرداد (۲۲ اوت) منت ۳۱ م
دوربین هــا روی مانیتورهــای نظارتــی اتــاق کنــرتل اویــن جملــه ای بــا ایــن 
مــه ســیاه و ریــش  مضمــون نقــش بســته اســت: «زنــدان اویــن لکــه ننگــی بــر ع

ــی»! ســفید رئیس

ــرد  ــی می ب ــروه» پ ــن «گ ــع ای ــام و مواض ــه ن ــی ب ــم نگاه ــا نی ــادی ب ــر ع ــر ناظ ه
ــده از  ــده ش ــای ران ــار جناح ه ــع فش ــاگری ها در واق ــوع افش ــن ن ــدف از ای ــه ه ك
ــاگری»های  ــارها و «افش ــوع فش ــن ن ــدرت اســت؛ ای ــاح در ق ــه جن ــت علی حاكمی
ــد. قســاوت و شــقاوت  ی كنن ــو  ــت را بازگ ــا كل واقعی ــد و قســطی، مطلق نیم بن
ــاح  ــی و جن یس ــخص ر ــانی ش ــر پیش ــی ب ــه ننگ ــا لك ــالمی تنه ــوری اس در جمه
ــت  ــته بندی های حاكمی ــا و دس ــرتاك كل جناح ه ــه اش ــه نقط ــت، بلك ــان نیس ایش
ــا اصولگــرا، از مدافعــان «عــدل  اســالمی اســت كــه از روز اول، از «اصالح طلــب» ت
ــواه  ــجویان عدالتخ ــا «دانش ــده» ت ــل ش ــالمی تعدی ــوری اس ــك «جمه ــی» و ی عل
«محــور  تــا  شــده»  «ایرانیــزه  و  «اهلــی»  آخوندهــای  از  امامــی»،  خــط  و 
ــه  ــد، هم ــون» پیچانده ان ــود را در زرورق «قان ــه خ ــن كری ــه ت ــی ك مقاومتی»های

ــته اند.  ــت داش ــوف دس ــت و خ ــای جنای ــن بن ری ای ــ ــی در مع ــه نوع ب
ــه ی  ــته بندی های جناحــی آن مای ــت و دس ــروز در درون حاكمی ــه ام ــی ك عامل
و خردكننــده  كشــمكش و درگیری هــای اجتناب ناپذیــر  افشــاگری ها و  ایــن 
ــه  ــران، طبق ــردم ای ــاده اســت. م ــت بســیار س ــك واقعی ــم شــده اســت، ی ــه ه علی
ــ كل  ــه رف ــم ب ــت» حك ــاه، آزادی و عدال ــنه «رف ــه تش ــان و جامع ــر و زن كارگ
ــوع  ــن ن ــی و ای ــوای ایــن جنــگ داخل ــا و محت جمهــوری اســالمی داده اســت! مبن
«افشــاگری»های قســطی علیــه هــم در حكومــت ارتجــاع اســالمی، بازتــاب 

ــرض  ــل ع ــردم، در مقاب ــی م ــم تاریخ ــل حك ــه در مقاب ــت ك ــی اس ــوی نظام تكاپ
ــت.  ــه اس ــپر انداخت ــه»، س ــورایی جامع ــو «اداره ش ــا آلرتناتی ــری ب ــش كارگ ــدام جنب ان
ایــران بیــش از ایــن بــرای جمهــوری اســالمی و بــرای كل بــورژوازی بــه شــیوه های 
ــروز در  ــدال ام ــگ و ج ــت. جن ــاب نیس ــردن و ارع ــت ك ــل حكوم ــی قاب تاكنون
بــاالی حاكمیــت، ریــزش درونــی و فاصلــه گرفــ الیه هــا و عنــارصی از حاکمیــت 
نــد مــردم از پاییــن اســت.  در آن و ... همــه و همــه انعكاســی از فشــار تــوده قدر
ــام جناح  هــا  ــا  ــوری طبقــه حاكــم ب ــس و دیكتات فشــاری كــه بســاط لفــت و لی

ــت. ــه اس ــانه گرفت ــای آن را نش و بلوك بندی ه
ــام جناح هــا و كل حاكمیــت بجاســت؛ ایــن كابــوس خیــزش رسارسی  تــرس 
ــه در  ــی ك ــت؛ مردم ــه اس ــم انداخت ــان ه ــه ج ــا را ب ــه اینه ــت ك ــران اس ــردم ای م
ــه  ــد طبق ــرم نیرومن ــه اه ــان را ب ــارزه و مقاومت ش ــه مب ــی ك ــد، مردم میدان ان
كارگــر و آلرتناتیــو حكومــت شــورایی متكــی كرده انــد! تــا روز ســقوط ایــن نظــام 
عــت بارهــا «وحــدت» خواهنــد كــرد و بــاز بــه  و جشــن پیــروزی مــردم، ایــن ج
جــان هــم خواهنــد افتــاد و همدیگــر را افشــاء خواهنــد كــرد. «اهلــی» خواهنــد 
ــاس  ــرگ در لب ــردم، گ ــگاه م ــت. در پیش ــد بس ــیر از رو خواهن ــاز شمش ــد و ب ش
ــه  ــی هم ــتان زندگ ــن داس ــرد. ای ــد ك س خواهن ــ ــاز الت ــد و ب ــد ش ــش خواهن می

ــت.  ــده اس ــاز ش ــان آغ ــوس عمرش رش معک ــ ــه ش ــت ک ــی اس حکومت های
شــاکیان واقعــی شــکنجه، اعــدام، تیربــاران و جنبــش دادخواهــی از صدهــا هــزار 
ــروزی  ــان دی ــه جانی ــده، ن ــکنجه ش ــد و ش ــان دربن ــزار انس ــا ه ــی و صده اعدام
ــان  ــی از قربانی ــام دادخواه ــه ن ــانیکه ب ــه کس ــروزی، ن ــده ام ــیون» ش و «اپوزیس
چهــل ســال حاکمیــت ســیاه جمهــوری اســالمی، كــه قصــد كرده انــد حاکمیــت را 
ــی نجــات میدهــد، بلکــه میلیون هــا  ــرای رسنگون ــوده ای ب ــش ت ــر رضب جنب از زی
انســان آزاده و رشیــف در ایران انــد کــه روزانــه تحقیــر، بی حرمتــی، فقــر و 
ق گردانــی اوبــاش رژیــم را تجربــه کرده انــد، طبقــه کارگــری  اســتبداد و چ
ــه خــون کشــیده شــده  ایندگانشــان شــکنجه شــده و اعرتاضاتشــان ب ــه  اســت ک
ــد  ــالمی و آپارتای ــن اس ــر قوانی ــت در براب ــرم مقاوم ــه ج ــه ب ــد ک ــت، زنانی ان اس
ــل  جنســی ســخیفانه ترین اهانت هــا و تعرض هــای جســمی و روانــی را تحم
ــان  ــتفاده از صحنه هــای دلخــراش زندانی ــی» و سوءاس ــت عل ــروه «عدال ــد. گ کردن
ــان  ــی در می ــردن جای ــاز ک ــی و ب ــاب جناح ــویه حس ــرای تس ــن ب ــدان اوی در زن
ــد.  ــان می ده ــام را نش ــار نظ ــت ب ــت فالک ــط وضعی ــط و فق ــت فق ــیون راس اپوزیس
ــوده  ــران گش ــواه ای ــردم آزادیخ ــط م ــا توس ــه درب زندان ه ــت روزی ك دور نیس
شــود. دور نیســت روزی كــه شــوراهای مردمــی قــدرت را ترصف كننــد و عاملین و 
آمریــن چهــل ســال مهندســی فقــر، فالكــت، اســتبداد و قســاوت را در دادگاه هــای 

ــه محاكمــه بكشــانند.  ــا حضــور میلیون هــا شــاکی ب ــی و ب ــه مردم عادالن

خط رسمی حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 
۲۶ اوت ۲۰۲۱
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 امــروز در منطقــه میلیونهــا نفــر در خاورمیانــه آن را «زندگــی» میکننــد.   سیاســت 
ــه بهانــه دســتیابی صــدام بــه ســالح هــای  ــه عــراق ب ــه ب نظــم نویــن جهانــی، حمل
ــراق و  ــا خــاک یکســان کــردن شــهرهای ع ــداوم و ب ــای م بارانه کشــتار جمعــی و 
ــت برشدوســتانه» در ســوریه،  ــاه عــراق، «دخال ــه مــردم بیگن ــه «دمکراســی» ب هدی
«کمــک بــه انقــالب» در لیبــی و ... همــه و همــه امــروز تکــه هایــی از پازلــی اســت 
کــه مــردم جهــان در مقابــل خــود گذاشــته و عمــق عفونــت و گندیدگــی سیاســت 
هــای دولتهــای «متمــدن» غربــی و در راس آن امریــکا را یکبــار دیگــر مــرور میکننــد. 
م خــون در  ــه ایــن سیاســتها، علیــه راه انداخــ حــ مردمــی کــه در هــر دوره علی
ــال راه  ــر بدنب ــمگین ت ــار خش ــن ب ــد، ای ــه گفتن ــتادند و ن ــا ایس ــه و افریق خاورمیان
حــل هــای بنیادیــن تــر میگردنــد!  اگــر تــرصف دولــت توســط طالبــان طبــق نقشــه 
ــت و ارتــش  ــش میرفــت، اگــر دول ــان پی ــکا و طالب ــان امری و توافقــات از پیشــی می
پوشــالی افغانســتان ذره ای مقاومــت میکــرد و پروســه دســت بدســت شــدن قــدرت 
را کمــی کــش میــداد و تحویــل دادن کابــل را نــه چنــد دقیقــه ای کــه چنــد ماهــه 
میکــرد و فرصتــی بــه امریــکا و اروپــا بــرای بیــرون بــردن کامــل نیــرو و افــراد خــود 
میــداد، علیرغــم کشــتار مــردم بیگنــاه افغانســتان، علیرغــم آوارگــی صدهاهــزار نفــر، 
علیرغــم تحمیــل دوبــاره قوانیــن ســیاه اســالمی بــه زندگــی زنــان و بیحقــوق کــردن 
عــی، غــرب آمــاده بــود «طالبــان معتــدل» و «رام  کامــل آنهــا از حــق زندگــی اجت
ــدی بعنــوان دولــت مــرشوع افغانســتان بــه رســمیت  شــده»را بــدون کمرتیــن تردی
بشناســد و تعهــد آن بــه «بــی آزاری» بــرای غــرب را بــرای قبــول آن در «جامعــه بیــن 
املللــی» کافــی بداننــد.   در ایــن ســناریو، میخواســتند همچــون ســنت تاریخــی شــان، 
فجایــع فــرار چنــد صدهــزار نفــر از افغانســتان و ویرانــی زندگــی میلیونهــا نفــر را 
زیــر انبوهــی از تبلیغــات، کــه گویــا دولــت موزائیکــی دیگــری و ایــن بــار بــا حضــور 
ــت، مخفــی کننــد و مــدال  ــردم افغانســتان اس ــاب» م ــان «انتخ و هژمونــی طالب
«عقــب رانــدن تروریســم اســالمی» را بــه ســینه زده و نقشــه ویــران کــردن زندگــی 
ــند!    ــود بکش ــان خ ــدرت می ــیم ق ــرای تقس ــان را ب ــری از جه ــه دیگ ــردم در نقط م
ــب  ــت شــده در مکت ــور تربی ــس جمه ــرار رئی ــل و ف ــا تســلیم شــدن دو روزه کاب ام
«دمکراســی غربــی»، ابعــاد وســیع ایــن شکســت، هــراس همــراه بــا خشــم و نفــرت 
فراریــان، و باالخــره مقاومــت مــردم آزادیخــواه و در راس آنــان زنــان در افغانســتان، 
اعرتاضــات وســیع  مــردم رشافتمنــد در چهــار قــاره، اجــازه نــداد این ســناریو در بســته 
بنــدی شــیک «معضــالت داخلــی»، «دســت بدســت مســاملت آمیــز شــدن قــدرت» بــه 
مــردم قالــب شــود و مســببین و عاملیــن چنــد دهــه جنــگ، کشــتار و آوارگــی بعنــوان 
ناجیــان مــردم افغانســتان مــدال پیــروزی را بــه خــود بدهنــد.  اجــازه نــداد دولتهایــی 
ــب افکنهایشــان در مــدت یــک چشــم بهــم زدن زندگــی صدهــا هــزار نفــر را  کــه 
نابــود کردنــد و امــروز بــرای پنــاه دادن فراریــان از جهنــم دســت سازشــان اســتخاره 
میکننــد، بعنــوان ناجــی قربانیــان «عقــب ماندگــی فرهنگــی و سیاســی»، قربانیــان 
ــان سیاســتهای ارتجاعــی  ــح» خــود، ناجــی حقــوق انســانی قربانی ــا اصل «انتخــاب ن
ــه  ــد ک ن خــود مــی بینن ــا چشــ ــروز مــردم جهــان ب ــد. ام ــدام کنن خــود، عــرض ان
نقــدر منتخــب مــردم افغانســتان انــد کــه هیتلــر و اس اس  طالبــان و اوبــاش آن ه
هــا منتخــب مــردم  لهســتان و فرانســه و ایتالیــا بودنــد.   افغانســتان امــروز امــا بــا 
افغانســتان دوره جنــگ رسد و دوره حکومــت طالبــان متفــاوت اســت. طبقــه کارگــر 
ــا  ــیه ت ــتی از روس ــای امپریالیس ــت قدرته ــه دخال ــی ک ــردان آزادیخواه ــان و م و زن
امریــکا، حاکمیــت اســالم سیاســی و نیروهــای متوحــش و قــرون وســطایی آن را بــه 
قیمــت چنــد صدهــزار کشــته، چنــد میلیــون آواره، نابــودی مدنیــت و زندگــی در ایــن 
کشــور را تجربــه کــرده انــد، جامعــه ای کــه زخــم عمیــق پیــام آوران «دمکراســی»، 
«حقــوق بــرش»، «جهــان آزاد» و «دخالــت برشدوســتانه» را بــر پیکــر خــود دارد، علیه 
ــا دولــت  ــه ب ــرای مقاومــت و مقابل ــت مــی ایســتد و خــود را ب مســببین ایــن جنای
طالبــان و حامیــان بیــن املللــی اش، آمــاده میکننــد.   صــدای پــای ایــن مقاومــت را در 
اعــرتاض نســلی کــه بــه چیــزی کمــرت از حقــوق انســانی و جهانشــمول خــود رضایــت 
ــیزی  ــان پش ــه نزدش ــردم خاورمیان ــالمی» م ــی اس ــگ بوم ــات «فرهن ــد و تره یده
ارزش نــدارد، در صــدای رســای زنــان شــجاعی کــه اعــالم میکننــد تــن بــه حقــارت زیــر 
ســطله طالبــان نخواهنــد داد، زنانــی کــه همیــن امــروز کیفرخواســت جامعــه ویــران 
شــده افغانســتان را بــه گــوش جهانیــان میرســانند، میتــوان شــنید! مــردم افعانســتان 
ــد. در ایــن ســیر  ــرای جــدال بــر رس آزادی و آینــده انســانی آمــاده میکنن خــود را ب
ــوادگان و  ــن ن ــادی و .. ای ــان و داعــش و جه چــاره ای جــز از رس راه برداشــ طالب
فرزنــدان «ناخلــف» ناتــو و بــورژوازی غــرب، ندارنــد! در ایــن راه مــردم افغانســتان 

یــت رسارسی برشیــت متمــدن را بــا خــود دارد. ح
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ــت از حقــوق شــهروندی در تهــران  ی ــن ح ــرت انجم ــرتی کــه در دف ایــن وکالی دادگس
ــی از  ــات دولت ــه ای و مقام ــور خامن ــر و قص ــی تقصی ــال بررس ــده اند در ح ــت ش بازداش
ــد  ــب بتوانن ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــا بودن ــران کرون ــا بح ــاط ب ــت در ارتب ــر بهداش ــه وزی جمل
ــه  ــتند ك ــد داش ــن وكال قص ــانند. ای ــت برس ــه ثب ــت ب ــات حكوم ــه مقام ــکواییه ای علی ش
نشــان دهنــد كــه چطــور خامنــه ای و عملــه و اكــره ایــن نظــام، حقــوق میلیونهــا انســان را 
مــورد تهدیــد قــرار داده و بــه خاطــر دســتوراتی کــه در ارتبــاط بــا مدیریــت کرونــا صــادر 
ــا  ــد. «مقــام معظــم» ب ــرده ان ــون قربانــی ک ــد، رســ و عمــال هــزاران نفــر را تاكن ــرده ان ک
صــدور فتــوا و دخالــت در موضــوع تهیــه واکســن کرونــا، بهداشــت عمومــی را در معــرض 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــرم ش ــب، مج ــن ترتی ــرار داده و بدی ــدی ق ــر ج خط

ــده  ــه، پرون ــتگاه توط ــیل دس ــود؟ گس ــه ب ــن وكال چ ــكواییه ای ــه ش ــت ب ــورد حاكمی برخ
ســازی و رسكــوب جهــت بازداشــت و بســ دهــان وكالی مربوطــه بــوده اســت. ایــن بگیــر 
ــم  ببندهــا امــا خیــری بــرای ایــن نظــام نــدارد. كمــرت شــهروندی در ایــران امــروز رساغ داری
ــه»، «از  ــون «مذبوحان ــی چ ــا صفات ــالمی را ب ــت اس ــرض حكوم ــی تع ــش علن ای ــن  ــه ای ك
ــد.  ــف نكن ــی» توصی ع ــار اجت ــك انفج ــنی ی ــر آخــر تركــش» و «چاش رس اســتیصال»، «تی
ــش انزجــار  ــد. برعكــس، آت یكن ــن نظــام  ــات ای ــه ثب دســتگیری وكالی مربوطــه كمكــی ب
ــد.  ــه اســتخوان رســیده را شــعله ورتــر می كن بیكــران ده هــا میلیــون كارگــر و مــردم كارد ب

ــا» میشــوند! ــد «طعمــه گرگه ــه دارن ــد ك خودشــان میگوین

ــام، گوشــه  ــن نظ ــه رسان ای ــان علی ــه شــكایت وكال و كیفرخواســت ش ــت اینســت ك واقعی
ــه  ــر دقیق ــر روزه و ه ــارزات ه ــه مب ــد و ب ــر میكش ــه تصوی ــردم را ب ل اراده م ــ ای از اع
ــن  ــرشوی میدهــد. ای ــاه و آزادی»، رنگــی از هیجــان و پی ــرای «معیشــت، رف ــران ب مــردم ای
ــرد كــه جمهــوری  ــران امــروز صــورت میگی ــژه ای در ای ــر مــ رشایــط سیاســی وی اقــدام ب
نــد كارگــری و مردمــی، ســپر  اســالمی در برابــر ســنبه پــر زور اعرتاضــات و اعتصابــات قدر
ــا قــدرت تــوده ای  ــن زدن جمهــوری اســالمی ب ــه زمی ــرای ب ــه اســت. جنبشــی كــه ب انداخت
ــكا بــه نطفــه هــای آلرتناتیــو «اداره شــورایی جامعــه» عــرض انــدام كــرده  ــا ات از پاییــن و ب
ــرده  ــاال ب ــه را ب ــه هــای جامع ــام بخشــها و الی ــس  ــه نف د ب ــ ــون اعت ــا هــم اكن اســت، ت
ــان،  ــكار و پنه ــته، آش ــال گذش ــل س ــول چه ــود در ط ــت خ ــا مقاوم ــه ب ــی ك ــت؛ جنبش اس
تــن بــه دنیــای مــردگان ایــن نظــام و قوانیــن منحــوس اســالمی آن نــداده اســت؛ جنبشــی 
ــه  ــان علی ــل از آغــاز طوف ــن، دادگاه هــا و وكالی جســور خــود را قب ــن قوانی ــه پیرشوتری ك
ــربد آشــكار  ــه ن ــا قامــت كشــیده خــود ب ــد كــرده اســت و ب ــوری اســالمی، متول اركان جمه

ــران آمــده اســت.  ــی و بــی ثباتــی در جامعــه ای ــا مســببین ناایمن ب

ــا پیــش از عــروج جنبــش اداره شــورایی جامعــه و قطبــی شــدن سیاســت در فضــای ایــران  ت
ــت  ــاه» مملك ــای «ش ــه پ ــرد ك ــرات میك ــی ج ــه كس ــر، چ ــه كارگ ــد طبق ن ــور قدر ــا حض ب
ــاند؟!  ــه دادگاه بكش ــهروندان ب ــه ش ــت علی ــرم جنای ــه ج ــام را ب ــم» نظ ــام معظ ــا «مق ی
ــوی  ــه س ــام را ب ــت اته ــام انگش ــالء ع ــكارا و در م ــه آش ــرد ك ــارت میك ــی جس ــه كس چ
«ولــی فقیــه» دراز كنــد و «آقــا» را مجــرم قلمــداد كنــد؟! چــه كســی در مخیلــه اش حتــی 
ــه، روز  ــوق جامع ــق و روح ماف ــدرت مطل ــه ق ــد ك ــور كن ــك دم تص ــرای ی ــت ب میتوانس
ــای  ــانه ه ــر ش ــروز ب ــود؟! ام ــت ش ــهروند بازخواس ــا ش ــم میلیونه ــل چش ــن در مقاب روش
ــن  ــرای اولی ــه»، ب ــو «اداره شــورایی جامع ــر و آلرتناتی ــه كارگ حضــور بلقــوه و بلفعــل طبق
ــور  ــی و پرش ــاالن مدن ــت، فع ــای سوسیالیس ــربان، آژیتاتوره ــال ره ــل س ــد از چه ــار بع ب
ــن را  ــش روی زمی ــدا و نظام ــور خ ــه مام ــد ك ــرده ان ــارت ك ــر، جس ــه ای آزاد و براب جامع
ــی اتهــام بنشــانند! شــخصیت هــای مردمــی و خوشــنامی كــه در ســایه جنبــش  ــر صندل ب
ــت  ــورایی، مرشوعی ــش ش ــای جنب ــه ه ــش جوان ــا روی ــی، ب ــری طلب ــی و براب آزادیخواه
ــر  ــه زی ــی ب ــرده پرســت را رســمی و قانون ــدان آدمكــش و م ــخ دن ــا بی ــك نظــام ت «رهــرب» ی

ــد.  ــرده ان ــوال ب س

ــز و درشــت  ــد چگونگــی محكمــه و محاكمــه رسان ری ــام شــواهد حاكــی اســت كــه رون
ــن نظــام بــه جــرم چهــار دهــه جنایــت علیــه برشیــت، قبــل از بزیركشــیدن ایــن نظــام  ای
ــد از  ــه بای ــی ك ــن و مصوبات ــی، قوانی ــرشوع مردم ــای م ــت؛ دادگاه ه ــن اس ــال تكوی در ح
ــوند،  ــاذ ش ــی اتخ ــوراهای مردم ــام و از دل ش ــن نظ ــداران ای ــال رسدم ــون در قب ــم اكن ه
تدویــن شــده اســت. شــوراهایی كــه رهــربان سوسیالیســت و پرشــور آن، جــان و تنشــان از 
عزمــی راســخ آكنــده اســت. آنهــا كــه از نشــیب تنــد رسنوشــتی بلنــد بــاال مــی رونــد، آنهــا 
ــر  ــته در فك ــب، پیوس ــپرند و روز و ش ــی س ــری راه م ــوی آزادی و براب ــه س ــه ب ــه آگاهان ك
ــا عشــقی بــزرگ بــه انســانیت، بــه عدالــت و زندگــی!  خویــش یــا وظیفــه ای بــزرگ دارنــد ی
ــل  ــت و تخی ــداری، و واقعی ــان خــواب و بی ــرز می ــدی اســت كــه م ــش نیرومن ــن آن جنب ای
ــو  ــش در آلرتناتی ــن جنب ــه ســرتگ ای ــده اهــداف و ادعانام ــته اســت. چكی ــان برداش را از می
ــه  ــان ب ــل از رشوع طوف ــون و قب ــران از هــم اكن ــره رسارسی شــوراهای مردمــی» در ای «كنگ
ــی  ــی زندگ ــق واقع ــه منط ــرود ك ــه می ــری ك ــه كارگ ــان طبق ــت. طوف ــده اس ــزاز درآم اهت

ــی اش بنشــاند! ــر قاعــده اصل ــه داری را ب ــه رسمای ــم وارون ــی در جهن آدم

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!  



ت  ۳۷۲
ح

٦

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! 

توطئه جمهورى اسالمى عليه 
اپوزيسيون مستقر در اقليم 

كردستان محكوم است!

طبــق اطالعیــه حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان،علی شــمخانی، دبیــر شــورای 
عالــی امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی، در مالقــات بــا وزیــر خارجــه عــراق در ۱۱

اوت، خواســتار اخــراج ســازمانهای اپوزیســیون مســتقر در اقلیــم کردســتان عــراق 
شــده اســت.

هــدف جمهــوری اســالمی اســتفاده از «فرصــت مناســب» عقــب نشــینی امریــکا از 
افغانســتان و تاثیــرات آن بــر منطقــه، بــرای فشــار بــه اپوزیســیون ایرانــی مســتقر 
در کردســتان عــراق اســت. هــدف اصلــی رژیــم اســالمی امــا  در اســاس، نــه عقــب 
رانــدن احــزاب مســتقر در خــارج کشــور، کــه آن دشــمن اصلــی مســتقر در داخــل 
ــی  ــز و... اســت. ترورهــا و آدم ربای ــران و مشــهد و اصفهــان و تربی کشــور، در ته
هــای ســال هــای اخیــر از میــان اپوزیســیون، همیــن هــدف اصلــی را نشــانه گرفتــه 
اســت. جمهــوری اســالمی ناتــوان از مقابلــه بــا مردمــی کــه بــرای بــه زیــر کشــیدن 
آن بــه میــدان آمــده انــد، ناتــوان از رسکــوب کارگــر، زن و مــرد معــرتض و آزادیخواه 
در جامعــه تــالش میکنــد بــا اتــکا بــه متحدیــن مرتجــع خــود در منطقــه، بــا اتــکا 
ــه نیروهــای اپوزیســیون  ــه علی ــن سیاســی و توطئ ــرور مخالفی ــی و ت ــه آدم ربای ب
ــود در  ــی خ ــمن اصل ــه دش ــه خــود را ب ــاد رفت ــدرت» برب ــور «ق ــارج از کش در خ
داخــل ایــران نشــان دهــد. تــالش میکنــد شکســت خــود در مقابــل نفــرت و خشــم 
میلیونــی مــردم در ایــران، در مقابــل طبقــه کارگــر و مردمــی کــه تصمیــم بــه جــارو 

کــردن شــان گرفتــه انــد، بــا توطئــه هــای جبونانــه در خــارج کشــور جــربان کنــد.

ــه علیــه اپوزیســیون  دفــرت کردســتان حــزب، ضمــن محکــوم کــردن هرگونــه توطئ
ــن  ــراق را مســئول تامی ــم کردســتان ع ن اقلی ــ ــراق، حاک ــتان ع ــتقر در کردس مس
امنیــت ایــن احــزاب دانســته و هرگونــه توطئــه مشــرتک بــا رژیــم اســالمی علیــه 
امنیــت آنهــا را محکــوم مــی کنــد. دولــت اقلیــم بایــد بدانــد که گــره زدن رسنوشــت 
خــود بــه رسنوشــت ایــن نظــام رفتنــی، در پیشــگاه مــردم ایــران، محکــوم اســت.

ــر  ــی  ــای ب ــه ه ــه توطئ ــران ب ــواه در ای ــردم آزادیخ ــر و م ــه کارگ ــواب طبق ج
جمهــوری اســالمی، تقویــت صفــوف خویــش بــرای پایــان دادن بــه حاکمیــت ســیاه 
ــک  ــن ی ــت و تامی ــل کار و زیس ــی در مح ــوراهای مردم ــازماندهی ش ــالمی، س اس

ــن نظــام جهنمــی، اســت. ــی ای ــرای جایگزین ــد ب ن ــو قدر آلرتناتی

در جــواب بــه تالشــهای زبونانــه جمهــوری اســالمی و متحدیــن مرتجــع آن، طبقــه 
ــرای  ــ رسنوشــت خــود، ب ــرای بدســت گرف ــود را ب ــردم آزادیخــواه خ ــر و م کارگ
ــردم،  ــوراهای م ــت ش ــود، حکوم ــتقیم خ ــده از اراده مس ــت برآم ــاخ حکوم س

ــد. آمــاده میکنن

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲۴ اوت ۲۰۲۱

قتل هاى ناموسى 
و مردساالرانه در 

كردستان
قتــل صــربی نعلبنــدی توســط همــرسش در شــامگاه شــنبه ۳۰ مــرداد ۱۴۰۰ یکــی از 
فجیــع تریــن قتلهــای ناموســی اســت. صــربی توســط همــرسش بــه قتــل مــی رســد و 
زنــده در آتــش ســوزانده مــی شــود. قاتــل فقــط بــه دلیــل مــرد بــودن اینچنیــن حــق 
ــا وجــود  ــل ب ــه ایــن جنایــت زده اســت. ایــن قت ــا قصــاوت دســت ب بــه جانــب و ب
ــد آن از طــرف سیســتم حاکــم قطعــا  قوانیــن اصــل حجــری و مردســاالرانه و بازتولی

ــی باشــد.    اولیــن و آخریــن 
ــر روزه  ــه ه ــان، ک ــه زن ــه علی ــن جامع ــاری در ای ــام ج ــل ع ــت دارد! قت ــن حقیق ای
خــرب یکــی  میرســد، عوامــل متعــددی دارد. فقــر، اســتبداد سیاســی، قوانیــن اســالمی 
دوران جهالــت بــرش کــه توســط نظــام حاکــم جــاری و بازتولیــد مــی شــود. فرهنــگ 
ــزاب و  ــه توســط اح ــرش ک ــت ب ــدادی دوران جهال ــا و اج ــه ای و عشــایری و آب قبیل
ــط  ــود و توس ــاژ میش ــه پمپ ــت در جامع ــگ ناسیونالیس ــدد و رنگارن ــات متع جریان
روشــنفکران تاریــک فکــری کــه زیــر پوشــش دفــاع از فرهنــگ «خلــق هــا» صیانــت 
ــل  ــل تحمی ــد در مقاب ــد. بای ــان ان ــل در کشــتار زن ــی دخی میشــود، فاکتورهــای  اصل
ــنگربندی،  ــن س ــرد. رشوع ای ــنگربندی ک ــیده س ــری و پوس ــل حج ــنتهای اص ــن س ای
ــت،  ــنگری نیس ــی روش ــن کار، حت ــت، رشوع ای ــاگری نیس ن و افش ــ ــه از حاک گالی
کلیــد رشوع ایــن کار از طریــق ســازماندهی جمــع هــا و گروههــای مدافــع حــق زن 
ــه  ــدان آوردن اراده کل جامع ــه می ــرای ب ــوده ای ب ــای ت ــازماندهی نهاده ــت. س اس
علیــه ایــن جهنــم رنگارنــگ اســت. ســازماندهی همــه آن زنــان و مردانــی اســت کــه 
ــا و  ــط دســت کمونیســت ه ــط و فق ــن کاری، فق ــد. چنی ــراوان ان ــروز، ف ــن ام همی
آزادیخواهــان و مبارزینــی را مــی بوســد کــه بــه عنــوان صاحــب جامعــه ظاهــر شــده 
ــه  ــن توحــش،   در محــالت زندگــی و محــل کار، ب ــل ای ــرای ســنگربندی در مقاب و ب
ســازماندهی دســت بربنــد. بــرای کســانی کــه قصــد تســلیم شــدن ندارنــد، ایــن تنهــا 

راه اســت و بــس!
دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت( خــط رســمی) ضمــن ابــراز همــدردی و محکــوم 
کــردن ایــن جنایــت، بــه کمونیســتها، آزادیخواهــان و مــردم مبــارز کردســتان فراخــوان 
مــی دهــد کــه ایــن تعــرض افسارگســیخته ســنن پوســیده و مردســاالرانه را علیــه زنــان 
ســد کننــد. دفــرت کردســتان بــرای ســنگربندی و ایجــاد ســدی محکــم در برابــر تعــرض 
ــنن  ــد س ــاالری و بازتولی ــب، مردس ــزار مذه ــا اب ــان ب ــه زن ــت ب تیک حاکمی ــت سیس
ــار و در ســنگر همــه کمونیســتها و آزادیخواهــان کردســتان خواهــد  پوســیده در کن
عــی در  بــود. بایــد جامعــه را بــرای زنــان امــن کــرد و ایــن امنیــت را بــا قــدرت اجت

محــالت کار و زندگــی بــرای زنــان تضمیــن کــرد!

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست
۲۳ اوت ۲۰۲۱  




