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آينده افغانستان
محمد فتاحی

ــه  ــان ب ب ــدای طال ــی رسو ص ــوک ورود ب ــان آزاد» و ش ــکا و «جه ــه امری ــی از معامل ــر عموم ــ تنف در م
ــد.  ــه نش ــار وقف ــر دچ ــرای تغیی ــارزه ب ــت و مب ــردم، مقاوم ــدد م ــی مج ــ آوارگ ــی در م ــل، و حت کاب
ــمی  ــگ رس ــک جن ــالم رشوع ی ــاس اع ــل، در اس ــهر کاب ــز ش ــان آزاده در مرک ــی زن ــن جمع ادی ــرتاض  اع
علیــه ســیطره طالبــان بــود. تظاهــرات هــزاران افغانســتانی ســاکن شــهر قــم، حضــور یکدســت صدهــا 
ــای  ــه ه ــت آزاده، صحن ــیع برشی ــت وس ی ــرب و ح ــورهای غ ــاکن کش ــتانی س ــوان افغانس ــزار ج ه

ــد.  ــای اول بودن ن روزه ــ ــان در ه ــل طالب ــوده ای در مقاب ــت ت ــری از رشوع مقاوم دیگ
ــا  ــه م ــه هم ــان، ب ــم طالب ــم در چش ــل و چش ــهر کاب ــان در ش ــهامت زن ــن ش ــیع، ای ــرک وس ــن تح ای
ــرده،  ــرات وســیعی ک ــان، تغیی ب ــاله طال ــت بیســت س ــه غیب ــه افغانســتان در فاصل ــه جامع ــد ک میگوی
ــی و  ــاع از زندگ ــرای دف ــی ب ــل توجه ــی قاب ع ــه و پتانســیل سیاســی اجت ــی شــکل گرفت ــات باالی توقع
ــن  ــی در ای ــروی اصل ــه نی ــن ســی ســال، ک ــوق انســانی خــود دارد. بعــالوه، نســل جــوان پائی حــق و حق
ــای  ــیع افغانســتانی ه ــدارد. بخــش وس ــان را ن ــل طالب ــه در مقاب ــه شکســت جامع ــگ اســت، تجرب جن
ــه و  ــر گرفت ــرشی تاثی ــه ب ــدرن جامع ــنن م ــها و س ــه از ارزش ــد ک ــی ان ــا جوانان ــز اساس ــرب نی ــاکن غ س
ــت  ــم تح ــران ه ــاکن ای ــتانی س ــای افغانس ــواده ه ــوان خان ــزار ج ــا ه ــد. صده ــده ان ــره ش ــیعا انتگ وس

ــه۵ ــد. ... صفح ــروز ان ــران ام ــم ای ــر رادیکالیس تاثی

عليه كشتار جمعى سازمان 
يافته حكومتى! 

با عمل جمعى و سازمان 
يافته ميليونى مردمى! 

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

بحــران کشــتار جمعــی کرونــا در ایــران کــه توســط حاکمیت ســازمان داده 
شــده و جــاری اســت، بحرانــی کــه همچنــان قربانــی میگیرد و ســایه شــوم 
مرگــش را برفــراز رس میلیونهــا نفــر گســرتده اســت، بــا اعــرتاض میلیونــی 
ــه  ــه مواج ــرشو جامع ــای پی ــش ه ــب بخ ــت از جان ــان ایس ــردم و فرم م

شــده اســت!
از ســوی ســازماندهندگانش  بحــران و جنایتــی کــه دیگــر انــکار آن 
ــام از ســه  ــی  ــا بیرشم ــر بهداشــت ب ــاون کل وزی غیرممکــن اســت. مع
ــد و  ــار رســمی و اعــالم شــده میگوی ــان از آم ــودن تعــداد قربانی ــر ب براب
فرمانــده عملیــات مقابلــه بــا کرونــا در تهــران بــا وقاحــت اعــالم میکنــد 

ــم»!  ــار دروغ داده ای ــت آم ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــا ب «م
ــداد  ــران تع ــگاه ته ــتادان دانش ــی از اس ــل از یک ــه نق ــوان ب ــه ج روزنام
قربانیــان را هفــت برابــر آمــار دروغیــن حکومــت اعــالم میکنــد و 
مینویســد: «هیــچ جــای دنیــا ویــروس بــه ایــن آزادی انتشــار پیــدا نکــرده 
ــرآورد  ی کنــد..! در شــهریور مــاه ســال گذشــته (شــهریور۱۳۹۹) مــا ب و 
ــی کار  ــات فعل ــد: «اقدام ــری میگوی ــتیم». دیگ ــرگ را داش ــزار م ۳۵۰ ه
ــ اســت!» ــه گذاش ــردم مای ــه از جــان م ــد نیســت، بلک ــرتل علمــی کووی کن

همزمــان گزارشــهای متعــدد از صــف هــای طویــل و انتظــار چنــد ســاعته 
مــردم بــرای واکســن و عــدم وجــود واکســن در مراکــز واکسیناســیون در 
ــت، دارو، رسم،  ــود تخ ــه از کمب ــی ک ــتان های رس ــف، بی ــهرهای مختل ش
رانــی بــدون کمرتیــن امکانــات پزشــکی  اکســیژن رنــج میربنــد و بی
ــرگ  ــار م ــی در انتظ ــنگین درمان ــای س ــه ه ــت هزین ــوان از پرداخ و نات
ــل  ــرای تحوی ــوگوار ب ــردم س ــد، صــف م ــه رس میربن ــی و دردآور ب تدریج
جنــازه عزیزانشــان، ابعــاد فاجعــه بــار و انســانی جنایــت ســازمان یافتــه 
علیــه مــردم محــروم در ایــران را نشــان میدهــد.   علیرغــم گذشــت نزدیک 
ــوز در ایــران خــربی از «مدیریــت» آن،  بــه دو ســال از ایــن پاندمــی، هن
نعــت از گســرتش آن، بــرای  خــربی از سیاســت و اقداماتــی روشــن بــرای م
یــت از مبتالیــان، بــرای دسرتســی رایــگان بــه خدمــات پزشــکی و در  ح
یــک کالم بــرای حفاظــت از جــان هشــتاد میلیــون انســان در ایــن مملکــت 
نیســت. علیرغــم گذشــت نزدیــک بــه دو ســال هنــوز مــردم بــرای زنــده 
ــدن در نقطــه صفــر قــرار دارنــد. هنــوز میلیونهــا کارگــر، معلــم،  مان
ــه،  ــه، مدرس ــی در کارخان ــن امکانات ــدون کمرتی ــد و ... ب ــجو، کارمن دانش

ــد. ... صفحــه۴ ــدا میکنن دانشــگاه و ادارات و ... حضــور پی

گزارشى از مارش همبستگى با مردم 
افغانستان در لندن

----
گزارشى از تظاهرات ضد جنگ در آلمان!
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ــی  ــک کالم نف ــدوا و در ی ــی ب ــوراهای مردم ــدف ش ــا و ه ــدی مبن ــر محم مظف
ــام  ــل نظ ــت. راه حلــی در مقاب ــت و رد آن اس ــت. در مخالف ــی اس ــام کنون نظ
ــی  ــر زندگ ــیوه دیگ ــت. راه و ش ــه اس ــت جامع ی ــر اک ــم ب ــی حاک ــه اقلیت ظاملان

ــت.  اس
اولیــن قــدم درراه ایجــاد شــوراهای مردمــی،  نفــی نظــام رسمایــه دارانــه و ظاملانــه 
ــرتاض  ــر اع ــی، در ه ع ــت اجت ــر حرک ــی دره ــت. یعن ــی اس ــه کنون و غیرعادالن
ــیده  ــاور رس ــن ب ــه ای ــی، انســان آزاد ب ــار نظــر مردم ــر، در هــر اظه ــی کارگ طبقات
یــت  باشــد کــه ایــن نظــام مطلــوب برشیــت نیســت. ظاملانــه  اســت. دشــمن اک
اســت. جنــگ افــروز اســت. انســان کــش اســت... اولیــن گام ایــن اســت کــه مــردم 
ــم. جامعــه  ــول نداری ــم. ایــن روش زندگــی را قب ــی پذیری ــد ایــن نظــام را  بگوین
یــت کارکــن و زحمتکــش در شــان بــرش نیســت.  طبقانــی و اقلیــت مفتخــور و اک
ــب  ــان و مذه ــوم و زب ــت و ق ــن و ان مل ــه ای ــرد و ب ــه زن و م ــه ب ــیم جامع تقس
ــه  ت جامع ــ ــه نع ــد در هم ــت و بای ــان اس ــان انس ــت. انس ــول نیس ــل قب قاب
رشیــک و ســهیم باشــد. هــر وقــت انســان بــه ایــن نتیجــه برســد کــه نــان ســفره 
ــی  ــر زندگ ــط فق ــر خ ــم زی یخواه ــم،  یده ــی  ــت کس ــم را دس ــود و فرزندان خ
یخواهــم شــاهد تباهــی جامعــه توســط حکمرانــان ظــا و فاســد و قاتــل  کنــم، 
ــی خواهــم رسبــاز هیــچ جنگــی  باشــم، مــی خواهــم ازاد و مرفــه زندگــی کنــم، 
ــی  ــد.  ــی اندازن ــان  راه م ــع ش ــود و مناف ــظ خ ــرای حف ن ب ــ ــه حاک ــم ک باش
ــی  ــم در نظام ــی خواه ــم...  ــزدی باش ــرده کار م ــل ب ــدر نس ــل ان ــم نس خواه
ری و  ــ ــنگی و بی ــر و گرس ــل فق ــار در مقاب ــر ب ــر روز و ه ــه ه ــم ک ــی کن زندگ
ــیده  ــاور رس ــن ب ــه ای ــه ب ــذارم... انســانی ک ــه بگ ــم مای ــم و زندگی ــارت، از جان حق
ــن  ــه ای ــی ک ــل نظام ــی و در مقاب ــار زندگ ــط فالکتب ــا رشای ــه ب ــرای مقابل ــد، ب باش
ــردد. و  ــی گ ــات م ــل و راه نج ــال راه ح ــرده دنب ــل ک ــه تحمی ــه جامع ــط را ب رشای
ایــن چیــزی جــز متحــد شــدن در  شــوراهای مردمــی نیســت. . شــکل ایــن اتحــاد 
و همبســتگی و ایســتادگی چیــزی جــز شــورا نیســت.  تغییــر ایــن رشایــط تحقیــر 
امیــز و مرگبــار کار افــراد جــدا ازهــم و حتــی کار پیــرشوان کارگــر و زحمتکشــان و 

ــه اســت  ــی نیســت. کار کل انســان هــای جامع ــه تنهای ــان ب ــان وجوان زن
ــه اگاهــی و داده بخــش مهمــی از  ــگاه بــه خــود و جامعــه و زندگــی ب اگــر ایــن ن
کارگــران و زحمتکشــان و محرومــان جامعــه تبدیــل شــود، آن وقــت انســانی کــه 
ر و ظلــم و بــی عدالتــی نیســت راهــش را  ــه تــن دادن بــه اســتث دیگــر حــارض ب
ــد. و ایــن راه جــز نظــام شــورایی و  ــدا مــی کن ــه ایــن نظــام پی ــان دادن ب ــرای پای ب
یــت جامعــه در تعییــن رسنوشــت نیســت. راه دیگــری وجــود نــدارد.  دخالــت اک
جامعــه بــرشی همــه راه هــای نظــام طبقاتــی را  ازمــوده و پیمــوده اســت.  زمانــی 
ــه داران  ــران از بخشــی از ســود رسمای ــی کارگ ــاه داشــت. یعن ــت رف ــورژوازی دول ب
بهرمنــد شــده و دســتمزد باالتــر و ســاعت کار کــم تــر و بیمــه بیــکاری و مســکن 
ــم   ــاه ه ــت رف ــن دول ــت ای ــرن اس ــم ق ــد. نی ــاب گرفتن ــکل و اعتص و ازادی تش
ــه در  ــه ن ــی اداره جامع ــای بورژوای ــت. راه و روش ه ــده اس ــپرده ش ــخ س ــه تاری ب
گذشــته و نــه حــاال مطلــوب و شایســته و شــان بــرش نیســت. در نظــام حاکمیــت 
ــه  ــت ک ــه ای یاف ون ــو و  ــوان الگ ــی ت ــب زر و زور  ــه دار و صاح ــت رسمای اقلی
انســان در آن ازاد و برابــر و مرفــه و خوشــبخت اســت. بــرش امــروز راه رس راســت 
ــار و  ــک ب ــد ی ــی توان ــروز م ــان ام ــی دارد. انس ــرای رهای ــری ب ــتقیم ت ــر و مس ت
بــرای همیشــه از ظلــم و ســتم و بهــره کشــی و بــی عدالتــی نظــام رسمایــه داری 
ــدر  ــان و نســل ان ــر در جه ــک صــد ســال اخی ــی ی ازاد و رهــا شــود. نظــام بورژوای
ــا امــروز امــده  و همیشــه اقلیتــی صاحــب زر و زور قــدرت را  نســل تــا حــاال و ت
یــت جامعــه تعییــن تکلیــف کــرده اســت. در آزادتریــن کشــور  گرفتــه و بــرای اک
ــندیکا  ــی، س ــت کن ــزب درس ــق داری ح ــد ح ــی گوین ــردم م ــه م ــام، ب ــن نظ همی
ــع   ــن و تجم ــاب و تحص ــی، اعتص ــه بنویس ــتی، نام ــده بفرس این ــی،  ــت کن درس
ــن را  ــا بخواهــی م ــی ی ــن شــک کن ــت م ــداری در اصــل حاکمی ــی حــق ن ــی ول کن
ــت  ــای منفع ــر مبن ــا ب ــورهای دنی ــن کش ــی ازاد تری ــون اساس ــی. قان ــن بکش پایی
ــه دار  ــه و کار و رسمای ــرش رسمای ــای پذی ــر مبن ــت و ب ی ــتی اک ــت و فرودس اقلی
ــن شــان در غــرب  ــا از ازادتری ــام نظــام هــای دنی ــر نوشــته شــده اســت.  و کارگ
ــه  ــک نقط ــه  ای ی ــی و قبیل ــای دین ــام ه ــا نظ ــی و ت ــای نظام ــوری ه ــا دیکتات ت
ــه  ــده رسمای ــک ع ــت. ی ــی اس ــه طبقات ــه، جامع ــت ک ــن اس ــد و ان ای اشــرتاک دارن
یــت بــرای ایــن اقلیــت کار مــی کننــد و مــزد مــی گیرنــد، رسبــاز مــی  دارنــد و اک

شــوند و مــدارس و اداراتــش را مــی چرخاننــد... در نتیجــه مالکیــت مقــدس اســت 
ــر اســت.  ــا کاف ــن نظــام و ی ــه ای ــد علی و هــر کــس در ان شــک کن

ــد  ــوب خــود را دارن ــی مطل ــه داران شــکل حکومت ــن نظــام، رسمای ــظ  ای ــرای حف ب
ن قانــون اساســی بــر اســاس  کــه در ایــن یکصــد ســال تغییــری نکــرده و دارای هــ
ــش و  ــام ارت ــن نظ ــظ ا ی ــرای حف ــت. ب ــر اس ــه دار و کارگ ــه و کار و رسمای رسمای
ــات و  ــردم انتخاب ــت م ی ــب اک ــرای فری ــد و ب ــرده ان ــت ک ــدان درس ــس و زن پلی
ــد و  ــی دهن ــی رای م ــه ادم های ــار ب ــک ب ــال ی ــد س ــه هــر چن ــد ک ــس را دارن مجل
بــه خانــه مــی رونــد تــا چهــار ســال بعــد. پارملــان هــا و مجلــس هــای ایــن نظــام 
پــرده فریبــی بــرای مرشوعیــت دادن بــه نظــام طبقاتــی و تبعیــض و ســتم رسمایه 
ــون  ــت شــده اســت. قان ــن آن ثب ــون اساســی و دیگــر قوانی داری اســت کــه در قان
ــی،  ــرت بخواه ــتمزد بیش ــی دس ــی توان ــز او اســت. م ــورژوازی خــط قرم ــی ب اساس
ــون  ــی در قان ــی توان ــا  ــکن و دارو ام ــا مس ــی ی ــکاری بخواه ــه بی ــی بیم میتوان
یــت  اساســی دولتهــای رسمایــه داری شــک کنــی یــا در نظــام اقلیــت حاکــم و اک

ــی...  ــن و زحمتکــش شــک کن کارک
در نظــام هــای دیکتاتــوری نظامــی یــا مذهبــی، آش شــورتر اســت و یــک نفــر بــه 
ن  اینــده خــدا حاکــم اســت و هــر چــه او بگویــد هــ ــی فقیــه و  نــام امیــر و ول
اســت. قانــون اساســی ایــن نــوع نظــام هــا عــالوه بــر تقــدس مالکیــت خصوصــی 
ن آمــده  ــا از آســ و جامعــه طبقاتــی، بــر مبنــای کتابــی و قوانیــن اســت کــه گوی
نی  ــه هــای آســ ــام آی ــه ن اســت. ١٥ قــرن پیــش یــک بابایــی ترهاتــی نوشــته و ب
ــه آن  ــد ب ــه بای ــوند و هم ــربی ش ــی پیغم ــه مدع ــده داده ک ــک ع ــورد ی ــه خ ب
ــر  ــرد کاف ــا عمــل ک ــر کســی خــالف ان گفــت و ی ــد. اگ ــت کنن ــزم و  ازآن تبعی مل
ــی و  ــام طبقات ــن نظ ــه درای ــی ک ــی های ــل کش ــت. نس ــرگ اس ــه م ــوم ب و محک
ــدازد! ــدام انســان مــی ان ــر ان ــرزه ب ــوردش ل ــار و هــر م ــی شــده اســت هــر ب مذهب

ــوع دمکراســی  ــی چــه از ن ــای طبقات ــن نظــام ه ــل ای ــک کالم شــورا در مقاب در ی
ــالمی و  ــوری اس ــوع  جمه ــی از ن ــا مذهب ــی و ی ــوری نظام ــه دیکتات ــی و چ غرب
ــن هــا اســت.  ــه ای ــر علی ــن هــا اســت. ب ــر از ای ــان و داعــش اســت. شــورا غی طالب
ــه  ــان دادن  ب ــورا راه پای ــت. ش ــروز اس ــان ام ــی جه ــای طبقات ــام ه ــه نظ برعلی
ــت کارگــر و  ی ــر اک ــی صاحــب زر و زور ب ــورژوازی و حکومــت اقلیت حاکمیــت ب

ــت. ــروم اس ــن و مح ــش و کارک زحمتک
ــد   ــی گوین ــردم م ــه م ــان  ب ــن ش ــن و محققی ــخنگویان و مفرسی ــورژوازی و س ب
یــت و جامعــه ی ازاد و  نظــام شــورایی بــه معنــای قــدرت و حاکمیــت  اک
ــه شــوروی شکســت  ــد تجرب ــا مــی گوین ــر، نظامــی شــناخته شــده نیســت. ی براب
خــورده دیگــر چــه مــی خواهیــد. همیــن اســت کــه هســت و نظــام کار مــزدی و 

ــت. ــدی اس ــی و اب ــل و ازل ــا راه ح ــردم تنه ــت م ی ــر اک ــی ب ــت اقلیت حکوم
ــورایی و اداره  ــام ش ــروز نظ ــان ام ــان ازاد جه ــرای انس ــی و ب ــای واقع ــا در دنی ام
ــه رشطــی  ــل دســرتس نیســت. ب ــر قاب ــده و غی ــی  پیچی ــورایی جامعــه موضوع ش

ــه، ک
ــوان اولیــن قــدم، مــردم  بــه نفــی نظــام طبقاتــی و حاکمیــت اقلیــت   اوال و بعن
ــانی   ــد انس ــه و ض ــی ناعادالن ــوان نظام ــزدی، بعن ــی م ــام بردگ ــت و نظ ی ــر اک ب

ــند.  برس
ــند  ــه بیندیش ــی و اداره جامع ــر زندگ ــه راه حــل و شــیوه دیگ ــه ب ــن ک دوم ای
ــزی جــز اداره شــورایی جامعــه نیســت. طیــف گســرتده ای از پیــرشوان و  ــه چی ک
ــروج و ســازمانده قــدرت  ــغ و م ــی، مبل ــه طبقات ــان نظــام ظاملان اگاهــان و مخالف
ــت.  ــی نیس ــوراهای مردم ــز ش ــزی ج ــدرت چی ــن ق ــند و ای ــردم باش ــوده ای م ت
ــت  ــت اقلی ــه داری و حاکمی ــی رسمای ــام طبقان ــا نظ ــدارد. ی ــود ن ــری وج راه دیگ
یــت کارگــر و زحمتکــش و محــروم، یــا نظــام شــورایی و  صاحــب زر و زور بــر اک
یــت بــر رسنوشــت خود و جامعــه... راه  یــت و دخالــت و اراده ی اک حاکمیــت اک
ــدارد. ایــن کــه از راه رفــرم و و دمکراســی بورژوایــی میشــود نظــام  ســومی وجــود ن
یــت  ــر اک ــورژوازی و حاکمیــت اقلیــت ب ــه و ســتمگرانه ی ب ــی و ناعادالن طبقات

ــردم اســت.  ــب م ــرای فری ــار و نســخه ای ب ــر داد، توهمــی مرگب ــردم را تغیی م
ــام هــ و بحــث و راه حــل شــورا مســاله قــدرت اســت. چــه زمانــی کــه اقلیــت 
بــورژوا حاکــم اســت و مــردم از طریــق شــوراها بــرای گرفــ حــق حقــوق و نــان 
ــد  ــی کنن ــدرت م ل ق ــ ــی اع ــوراهای مردم ــد ش ن ــزار قدر ــا اب ــان ب و ازادیهایش
وچــه زمانــی کــه قــدرت را از اقلیــت حاکــم گرفتــه و خــود بــه دســت مــی گیرنــد 
ــی  ــه ومذهب ــه داران ــن نظــام رسمای ــی  جایگزی ــره رسارسی شــوراهای مردم و کنگ

ــوری اســالمی میشــود. ... جمه
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ــن  ــردم در تعیی ــتقیم م ــت مس ــن راه دخال ــان تری ــن و آس ــت تری ــورا رس راس ش
رسنوشــت خــود اســت. از آنجــا کــه بیــش از یــک قــرن اســت بــورژوازی و طبقــات 
ــر  ــه دار ب ــه اقلیتــی رسمای ــا ک ــد و از انج ــی کنن ــت م ــه حکوم ــر جامع دارا ب
یــت مــردم حاکــم  انــد و راه دخالــت مــردم بطــور مســتقیم و از پاییــن را ســد  اک
ــن  ــتم تری ــت س ــوص تح ــردم بخص ــی از م ــرای بخش ــت ب ــن اس ــد، ممک ــرده ان ک
ــی  ــان م ــه می ــرف ب ــود ح ــتقیم خ ــت مس ــی از اراده و دخال ــه وقت ــش جامع بخ
د  آیــد، بــاورش مشــکل باشــد. چــرا کــه در ایــن یــک قــرن  اراده و اختیــار و اعتــ
ــادی  ــت اقتص ــده و رسنوش ــه ش ــا گرفت ــه از آنه ــان جامع ــت محروم ی ــس اک بنف
ــر رس  ــه ب ــدی ک ــر قی ــی آزادی از ه ــی یعن ــت سیاس ــفره و رسنوش ــان س ــی ن یعن
ــورایی  ــه اداره ش ــاور ب ــت. ب ــده اس ــپرده ش ــات دارا س ــه طبق ــرار دارد، ب ــش ق راه
ــر  ــور ب ــی مفتخ ــت اقلیت ــه حاکمی ــه دادن ب ــرف  خا ــه ط ــن گام ب ــه اولی جامع

ــت. ــردم  اس ــت م ی اک

ــت  ــالمی رس کار اس ــوری اس ــوز جمه ــه هن ــی ک ــی در رشایط ــوراهای مردم ــا ش آی
ــود  ــن کشــیده ش ــم پایی ــا رژی ــرد ت ــد صــرب ک ــا بای ــوند؟ ی ــکیل ش ــد تش ــی توانن م
ــی  ــه روشــنی ایــن اســت ک شــورا در دوران ــد؟ پاســخ ب بعــد شــوراها ســازمان یابن
کــه هنــوز حاکمیــت اقلیــت بــورژوا و نهادهایــش مثــل مجلــس و دســتگاه هــای 
قضایــی و نظامــی و پلیســی بــه نــام جمهــوری  اســالمی برقــرار اســت، تــا زمانــی 
ــن  ــم تری ــروز شــورا مه ــن ام ــی شــوند، از همی ــده م ــن دســتگاه هــا برچی ــه  ای ک
و موثرتریــن پاســدار حقــوق و معیشــت و ازادیهــای سیاســی مــردم اســت. هیــچ 
ــت  ــودن و دخال ــی ب ــر عموم ــورا بخاط ــدازه ش ــه ان ــادی ب ــرو و نه ــازمان و نی س
یــت کارگــران و زحمتکشــان در محــل هــای کار و محــالت زندگــی در تعییــن  اک
ــرای تســلیم شــدن و  ــم ب ــر رژی ــد عامــل فشــار جــدی ب ــی توان رسنوشــت شــان 
رضایــت دادن بــه تامیــن معیشــت و ازادیهــای مــردم  باشــد. هیــچ قــدرت مافــوق 
ــدارد.  ــوان مقاومــت ن ــت مــردم ســازمانیافته در شــوراها، ت ی ــل اک مــردم در مقاب
ــی  ــی دهــد و بیــکار  حتــ رژیــم بــه آســانی تــن بــه قــدرت مــردم در شــوراها 
ــامل  ــی را ش ــل کار و زندگ ــردم مح ــه م ــه هم ــی ک ــوراهای مردم ــا ش ــیند. ام نش
مــی شــود، نــه قابــل پیشــگیری و  نــه قابــل منحــل شــدن اســت. چــرا کــه شــوراها 
ــا یــک صنــف نیســت. در شــکل شــورایی،  ســازمان یــک بخــش کوچــک جامعــه ی
ــر  ــاوی و براب ــور مس ــه بط ــه هم ــرار دارد ک ــی ق ــر اراده ی مردمان ــت در براب دول
ــا یــک  ــش ی عضــو شــورای خــود هســتند. شــوراهای مردمــی یــک حــزب و اعضای
ســندیکا و انجمــن نیســت کــه رژیــم بخواهــد درب دفرتشــان را ببنــدد و روســا و 
یتــوان شــوراهای مردمــی   هیــات مدیــره هایشــان را تحــت تعقیــب قــرار دهــد.  

ــه و شــهررا منحــل کــرد!  ــا مــردم یــک محل همــه کارگــران یــک محــل کار ی
ــد هــزار کارگــر شــورای خــود را تشــکیل داده  ــک محــل کار چن ــد در ی تصــور کنی
ــران آن  ــه ی کارگ ــت هم ــور و اراده و دخال ــی حض ــورا یعن ــا ش ــن معن ــه ای ــد. ب ان
ــد  ــردن چن ــتگیر ک ــا دس ــد ب ــر کن ــت فک ــا و دول ــر کارفرم ــت.  اگ ــل کار اس مح
عضــو، شــورا تعطیــل مــی شــود، ســخت در اشــتباه اســت.  در یــک شــورای واقعــی 
ــد.  ــی آین ــدان م ــه می ــر ب ــر، صدهــا و هــزاران کارگ ــد نف ــتگیری چن ــردای دس در ف
بــه ایــن ترتیــب شــورا تــا زمانــی کــه همــه ی اهالــی یــک محلــه یــا کارکنــان یــک 
ــل منحــل شــدن  ــر قاب ــد، غی ــه هــر کــدام خــود را عضــو شــورا مــی نامن بخــش ک
اســت. بــرای ایــن کــه حاکمیــت اقلیــت رسمایــه داران،  شــورا را منحــل کنــد بایــد 
ــا آن محــل  ــرده ی ــتگیر ک ــد هــزار عضــو آن را دس ــد صــد و چن همــه اعضــای چن
ــا اهالــی یــک محلــه را متفــرق کنــد. تــا زمانــی کــه همــه  ــوده ی کار را تعطیــل 
ی زنــان و مــردان یــک محــل کار و یــا محلــه زندگــی نفــس مــی کشــند شــورا هــم 
ــن  ــر ممک ــم غی ــت حاک ــرای اقلی ــورا ب ــالل ش ــن انح ــر ای ــا ب ــد. بن ــی کش ــس م نف

مــی شــود. 
پایــه  و اســاس شــوراها مجامــع عمومــی اســت . شــورا هیــچ راه و رســم 
ــا  بوروکراتیــک و قوانیــن و اساســنامه و مرامنامــه ای جــز منافــع کل کارکنــان و ی
ســاکنان یــک محــل نــدارد. شــورا بــه هیــچ دســتگاه و نهــاد دولتــی و غیــر دولتــی 
وابســته و بدهــکار نیســت. هیــچ قدرتــی مافــوق شــورا وجــود نــدارد. بــه همیــن 
ــل کار و  ــای مح ــت کل اعض ــده منفع این ــی،  ــری و مردم ــوراهای کارگ ــل ش دلی

ــت.  ــردم اس ــی م زندگ

اگــر شــورا بــه معنــای دخالــت مســتقیم و از پاییــن مــردم در رسنوشــت خویــش 
ــری  ــن شــیوه دخالتگ ــه ای ــد ب ــی بای ــردم تحــت هــر رشایط ــن م ــا ای اســت، قاعدت
ــردم از  ــتجمعی م ــر دس ــرگ و می ــل م ــن فص ــال در همی ــرای مث ــد. ب ــت بربن دس
ــی و  ــن مختلــف از چــاره جوی ــه عناوی ــوری اســالمی ب ــون جمه ــا کن ــه ت ــا ک کرون
ــل از وارد کــردن واکســن  ــد، در اوای ــاز مــی زن ــن مــرگ جمعــی رس ب ــر از ای جلوگی
ــه  ــی هســتند را قرنطین ــت بحران ــه در وضعی ــهرهایی ک ــد، ش ــی کن ــری م جلوگی
ــز  ــی کار عاج ــط تعطیل ــردم در رشای ــت م ــن معیش ــه از تامی ــرا ک ــد چ ــی کن
ــات و محــرم  ــی انتخاب ــی و دولت ــای مذهب ــد. مراســم ه ــی زن ــاز م ــا رس ب اســت ی
ــوند، دارو و  ــی ش ــته  ــد و بس ــی کنن کان کار م ــ ــاجد ک ــا و مس ــگاه ه و زیارت

ــر از نصــف  ــر را کــم ت ــزان مــرگ و می ــازار ســیاه در مــی آورد، می واکســن رس از ب
اعــالم مــی کنــد و غیــره، ســوال ایــن اســت کــه راه چــاره مــردم چیســت؟ طبیعــی  
ــرای  ــه ای را ب ــن فاجع ــه چنی ــت ک ــی اس ــا رژیم ــارزه ب ــاره مب ــه راه چ ــت ک اس
ــه دادن بــه ایــن وضعیــت این اســت  جامعــه خلــق کــرده اســت. امــا راه موثــر خا
کــه شــوراهای مردمــی در رسارس کشــور ســازمان پیــدا کننــد و بــا دخالــت و فشــار 
ــاره  ــتجمعی و نظ ــتار دس ــه ی کش ــداوم فاجع ــع ت ــود مان ــوده ای خ ــتقیم ت مس
ــه واکســینه  ــر از جمل ــای موث ــوند و راه ه ــکار و فاســد ش ــت جنایت ــری حاکمی گ

ــد. ــتور بگذارن ــوری را در دس ــرتده و ف ــگان گس ــی و رای ــردن همگان ک
 کارگــران هفــت تپــه در جریــان اعتصــاب  خــود یکــی از خواستهایشــان واکســینه 
ــری  ــوراهای کارگ ــت را ش ــن خواس ــر همی ــد اگ ــور کنی ــت. تص ــگان اس ــردن رای ک
ــادن و رشکــت واحــد  ــران خــودرو و مع نفــت و پرتوشــیمی هــا و ذوب آهــن و ای
ــد  ــر اعــالم کنن ــک طــرف و شــوراهای محــالت شــهرها از طــرف دیگ ــره از ی و غی
ــا  ری کرون ــ ــرض بی ــه در مع ــه ک ــردم جامع ــی کل م ــان معین ــدت زم ــه در م ک
ــهرهای  ــه ش ــورا و بالفاصل ــوند و ف ــینه ش ــگان واکس ــت و رای ــه فوری ــتند ب هس
ــد جــز ایــن  ــر مــی آی ــم چــه کاری از دســتش ب قرمــز تعطیــل شــوند، انوقــت رژی
ــه اســتعفا دهــد و چــاره  ــا ن ــد ی ــن کن کی ــن  ــم از پایی ــروی عظی ــن نی ــه ای ــه ب ک

ــپارد... ــان بس ــردم و شوراهایش ــه و م ــی جامع ــان واقع ــه  صاحب کار را ب
ــه  ــش از نصــف جامع ــد، بی ــی ان ــکار و فصل ــر بی ــون کارگ ــا ده میلی ــه م در جامع
ــنگان  ــان و گرس ــفره محروم ــان س ــاله ن ــد، مس ــی کنن ــی م ــر زندگ ــط فق ــر خ زی
ــر  ــر گریبانگی ــت دیگ ــا مصیب ــا و صده ــرق و ده ه ــع ب ــی و قط ــم آب ــروز ک و ام
ــا ایــن مصائــب،  دخالــت جمعــی و ســازمانیافته  جامعــه مــا اســت.  راه مقابلــه ب
ی مــردم از پاییــن اســت و شــکل ایــن دخالــت مجامــع عمومــی، تصمیــم گیــری 

ــی اســت.  ــی محــل کار و زندگ ــی در شــوراهای مردم جمع
در یــک کالم شــورا یعنــی ایــن کــه افســار زندگــی و رسنوشــت اقتصــادی و 
ــره  ــی و غی ــض جنس ــا تبعی ــه ب ــی و مقابل ع ــردی و اجت ــای ف ــی و ازادیه سیاس
ــول  ــد. موک ــد بیفت ــی توان ــاق م ــن اتف ــاال ای ــن ح ــد. از همی ــن باش ــت پایی دس
ــاح  ــی در واقــع ایــن خطــر را هــم دارد کــه جن ــه بعــد از رسنگون کــردن شــوراها ب
ــرف  ــنت و ع ن س ــ ــق ه ــن، طب ــیون در کمی ــت اپوزیس ــی و راس ــای بورژوای ه
همیشــگی دولــت خــود را تشــکیل داده، نهادهــای نظامــی و امنیتــی و اقتصــادی 
و سیاســی همیــن رژیــم را تحویــل گرفتــه و در مقابــل مــردم بایســتد و بخواهــد 
ــد.  ــم کنن ــد محک ــده و وعی ــا وع ــان را ب ــا زیرپایش ــا ا نه ــد ت ــرب کنن ــردم ص ــه م ک
ــن حــاال  ــه از همی ــان کارگــران و مــردم اســت ک ــرشوان جامعــه در می  برعهــده پی
بــه ابــزار دخالــت و اراده خــود علیــه همــه ی فجایعــی کــه بــر رس مــردم خــراب 
ــوند...  ــل ش ــود متوس ــی خ ــوراهای مردم ــی و ش ــع عموم ــه مجام ــت، ب ــده اس ش
ــن  ــردم از همی ــی م ــت زندگ ــورایی در رسنوش ــت ش ــورایی و  دخال ــن اداره ش ری
امــروز حیاتــی اســت. هــر انــدازه ابــراز وجــود امــروزه و تحقــق راه حــل شــورایی 
ــی   ــره رسارسی شــوراهای مردم ــدازه راه بــرای  کنگ ن ان ــ ــه ه اداره جامعــه، ب
یــت و اجــرای قوانیــن مرتقــی و انســانی و ازاد را همــواز  بــرای تعییــن دولــت اک
یــت  مــی شــود. کنگــره رسارسی شــوراهای مــردم آلرتناتیــو و شــکل حاکمیــت اک
ــزاران  ــدگان ه این ــی  ــت.  وقت ــالمی اس ــوری اس ــی جمه ــد از رسنگون ــردم بع م
شــورای محــل کار و زندگــی در کنگــره رسارسی شــوراها جمــع مــی شــوند، امــر و 
ــه  ــن و توســط شــوراهای پای ــه از پایی ــی اســت ک ــه شــان اجــرای قوانین کار وظیف

مصــوب شــده اســت. ...
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اینــدگان یــک کشــور  کنگــره رسارسی شــوراهای مــردم،  پارملــان و مجلــس 
ــی  ــون م ــردم قان ــرای م ــده و ب ــاب ش ــال انتخ ــار س ــال چه ــرای مث ــه ب ــت ک نیس
ــا  ــی رسپ ــا زمان ــا و تنه ــد تنه ــی ده ــکیل م ــه تش ــی ک ــره و دولت ــند. کنگ نویس
د  د شــوراهای پایــه را داشــته باشــند. هــر وقــت  ایــن  اعتــ اســتد کــه رای و اعتــ
ابنــدگان جدبــد جانشــین مــی  اینــدگان معینــی ســلب شــد، آنهــا را عــزل و  از 
ــه  ــوراها و ب ــای ش ــاره اعض ــری در ب ــم گی ــب و تصمی ــزل و نص ــی ع ــوند. یعن ش
ــل  ــه در مح ــوراهای پای ــت ش ــت. دس ــن اس ــت پایی ــی دس ــش و قیچ ــالح ری اصط

ــت.  ــی اس ــالت زندگ ــای کار و مح ه

ــت  ی ــدرت  اک ــورا و ق ــگاه ش ــه جای ــد ک ــک کن ــرت کم ــاید بیش ــال ش ــک مث ی
ــی،  ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــرای کنگ ــا ب ــا دارد. م ــه معن ــه چ ــان جامع مردم
ــل  ــوراهای مح ــب ش ــن از جان ــن قوانی ــر ای ــم. اگ ــرده ای ــنهاد ک ــی را  پیش قوانین
ــون اساســی  ــای قان ــی شــود مبن ــن م ــد شــود ای ــردم تایی ــی م کار و محــالت زندگ
ــات و  ــاهد  گرایش ــا ش ــت ک م ــد پذیرف ــم بای ــن را ه ــوراها. ای ــره رسارسی ش کنگ
تفــاوت نظــر و عقایــد  در میــان شــوراها و یــا کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی 
ــا زمانــی کــه قوانیــن مصــوب  ــی ت ــن امــری طبیعــی اســت. ول ــم بــود و ای خواهی
یــت جامعــه مســجل شــده اســت، هیــچ نظــر  شــوراهای مردمــی و منفعــت اک

ــود.  ــع آن ش ــا مان ــرده ی ــه وارد ک ــن منفعــت خدش ــه ای ــد ب ــی توان ــی  مخالف
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــم. یک ــان کن ــر نش ــاله را خاط ــم دو مس ــی خواه ــه م در خا
شــوراهای مردمــی و کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی هیــچ اســم و لقــب 
ــل کار و زندگــی  ــژآدی و جنســیتی نــدارد. شــوراهای مح ــی، مذهبــی،  ن قوم
ــد و رشطــی  ــا قی ــان و ســاکنان آن هســتند. هــر پســوند ی شــورای همــه ی کارکن
ــه  ــت. در نتیج ــت آن اس ــی واقعی ــای نف ــه معن ــی  ب ــوراهای مردم ــر رس راه ش ب
ــان و  ــب و زب ــت و مذه ــن و آن ملی ــورای ای ــا ش ــالمی ی ــام اس ــه ن ــورایی ب ــا ش م
ــا و چــه در محــالت  ــه ه ــی چــه در کارخان ــم داشــت. شــورای واقع ــژآد نخواهی ن
ــه  ــورای هم ــی اســت. ش ــوراهای مردم ــردم، ش ــران و م ــان کارگ ــهرها و در می و ش
ــک  ــا شــورای ی ــه و ی ــک محل ــردم ی ــه، شــورای همــه ی م ــک کارخان ی کارگــران ی

ــت. ــهر اس ــتان و ش ــش و شهرس بخ

دوم ایــن اســت کــه در نظــام شــورایی احــزاب نیســتند کــه بــه قــدرت مــی رســند، 
ــا الیت مافــوق جامعه  دکــرت مهنــدس هــا و فیلســوف هــا و از مــا بهرتان نیســت ی
نیســت کــه قــدرت را مــی گیــرد. قــدرت ارث کســی نیســت تــا بــه بازماندگانــش 
ــرتل  ــتا را در کن ــک روس ــه ی ــت ک ــی نیس ــالمی مجاهدین ــام اس ــود. نظ ــپرده ش س
ــربال  ــام لی ــا نظ ــت.  ی ــاده اس ــام نه ــران ن ــور ای ــس جمه ــود را ریی ــی خ ــدارد ول ن
ــت.  ــوی نیس ــاهی پهل ــی شاهنش ــام موروث ــا نظ ــذار ی ــت گ ــورای مدیری ــای ش ه
ــدرت  ــه ق ــد ب ــی بخواهن ــی و مذهب ــای بورژوای ــاح ه ــن جن ــدام از ای ــر ک ــر ه اگ
ــره رسارسی  ــی و کنگ ــوراهای مردم ــام ش ــانس خــود را در نظ ــد ش ــد بای ــر کنن فک
شــوراها امتحــان کننــد. مــا شــکی نداریــم کــه کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی 
هیــچ شانســی بــه هیــچ جنــاح بورژوایــی بــرای تحمیــل قوانیــن و قــدرت مافــوق 

ــی دهــد! مــردم 

ــه  ــار ب ــدن اراده و اختی ــز بازگردان ــزی ج ــی، چی ــدرت مردم ــورایی و ق ــام ش نظ
ــت!  ــر نیس ــتی آزاد و براب ــام سوسیالیس ــان نظ ــز بنی ــزی ج ــت. چی ــان نیس انس
ــن  ــخت تری ــر رسس ــه ی ازاد و براب ــم و جامع ــتداران سوسیالیس ــن و دوس فعالی
ــازمانده  ــای س ــان ه ــن انس ــدی تری ــن و ج ــرب تری ــورایی و مج ــام ش ــع نظ مداف
ــهرهای  ــالت و ش ــای کار و مح ــط ه ــروز و در محی ــن ام ــی همی ــوراهای مردم ش
ــی و  محــل زندگــی و کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی جایگزیــن نظــام بورژوای

ــتند ! ــالمی هس ــوری اس ــی جمه مذهب

ــرای  ــام هــم خــود را ب ــه  ــی اســت ک ــری طلب ــر انســان  ازادیخــواه و براب ــر ه  ب
ــه ی  ــه و زمین ــکار گرفت ــوراهای مردمــی ب ــع عمومــی و ش ــازماندهی مجام س
ــه  ــت ک ــکی نیس ــد! ش ــم کنن ــردم را فراه ــوراهای م ــره رسارسی ش ــو کنگ آلرتناتی
ــد هــم  ــدان آوردن اراده انســان هــا مــی توان ــه می ــه شــورایی و دخالــت و ب تجرب
ــن  ــق روش ــم اف ــد و ه ــم کن ــالمی را ک ــوری اس ــیدن جمه ــن کش ــه ی پایی هزین

ــد! ــی کن ــالم م ــی را اع ــوراهای مردم ــام ش ــدرت نظ ق

خط رسمی  اطالعیه حزب حكمتیست 

ر و بــا بــازار  رســتان هــای بــی امکانــات و مملــو از بیــ مبتالیــان بــه کرونــا بــا بی
ســیاه اکســیژن، دارو، رسم و ... بــا قیمــت هــای چنــد برابــر روبــرو میشــوند. کرونــا را 
ارزان و رایــگان در جامعــه رهــا کــرده انــد و راه هــای مــداوای آنــرا چنــان هنگفــت 
و ســنگین کــرده انــد کــه فقــط «ژن برتــری هــا»، «آقــازاده هــا» و معــدودی «خــوش 

شــانس» از عهــده آن بــر مــی آینــد.
ــه  ــی ن ــتار جمع ــه انســانی و کش ــن فاجع ــبب ای ــداد مس ــه ن  چــه کســی اســت ک
کرونــا کــه حاکمیتــی اســت کــه عامدانــه نــه فقــط هیــچ اقدامــی بــرای مقابلــه بــا 
ری کشــنده نکــرده اســت، بلکــه از آن بعنــوان «برکتــی» بــرای قتــل عــام  ایــن بیــ
مردمــی کــه بــرای یــک زندگــی انســانی بــه پــا خاســته انــد، اســتفاده کــرده و میکنــد. 
ــوزه  ــود در ح ــره خ ــه و اک ــرای عمل ــم زدن ب ــه ه ــم ب ــک چش ــه در ی ــی ک حاکمیت
ــکاران حرفــه ای اش در ســپاه و بســیج و ســپاه قــدس و  ــرای جنایت ــه، ب هــای علمی
....  میلیاردهــا دالر خــرج میکنــد، امــا حفــظ جــان و ســالمت هشــتاد میلیــون نفــر، 
بــرای نجــات شــهروندان جامعــه برایشــان «زمــان بــر» اســت و از مــردم انتظــار دارنــد 

«مثــل چهــار دهــه گذشــته صــرب پیشــه کننــد!»  
چــه کســی اســت کــه نــداد تــالش دولــت رئیســی در پــاس دادن مســئولیت بــه دولــت 
قبلــی، تــالش مقامــات و میدیــای رســمی در توجیــه فرمــان خامنــه ای در ممنوعیــت 
ــی و  ــئولین دولت ــت و مس ــه دول ــی ب ــتار جمع ــاه کش ــ گن ــن و انداخ ورود واکس
تقاضــای مجــازات «متخلفیــن»، تبلیغــات پــوچ و ادعاهــای توخالــی در مــورد ورود 
ــرای  ــث ب ــگان و ... همــه و همــه تالشــهایی عب واکســن و وعــده واکسیناســیون رای
ــا اســت  ــه مردمــی اســت کــه مدته ــل سیاســت انتظــار و صــرب ب ــدن و تحمی قبوالن
اعــالم کــرده انــد کــه در مقابــل بــی مســئولیتی حاکمیــت، در مقابــل تحمیــل فقــر و 

یکننــد.  فالکــت و مــرگ کرونایــی صــرب را پیشــه 
ــال  ــل و فع ــت وکی ــتگان و هف ن، بازنشس ــ ــری، معل ــازمانهای کارگ ــرم س ــالم ج اع
عــی علیــه مســببین ایــن جنایــت، علیــه شــخص خامنــه ای، اعــرتاض شــخصیت  اجت
ــیون  ــت واکسیناس ــی، خواس ــع جهان ــه مراج ــی ب ع ــری و اجت ــن کارگ ــا و فعالی ه
ــگان بــه خدمــات  فــوری و رایــگان همــه کارگــران و کارکنــان جامعــه، دسرتســی رای
ــا و  ــه کرون ــال ب ــتان مبت ــکاران و فرودس ــران، بی ــزد بگی ــن معیشــت م ــی، تامی درمان
ــزم  ــه ع ــه و هم ــری و ... هم ــتقل کارگ ــازمانهای مس ــرف س ــه و ... از ط در قرنطین
ــن  ــی ســازمانیافته اســت. ای ــن کشــتار جمع ــه ای ــان دادن ب ــرای پای جــزم جامعــه ب
فرمــان ایســت از جانــب بخــش هــای پیــرشو جامعــه، تــازه آغــاز جــدال ســازمانیافته 
ــت  ــد برسع ــه ورق را میتوان ــی ک ــت! جدال ــران اس ــی در رسارس ای ــی و مردم میلیون
برگردانــد! میتوانــد نــه تنهــا در مقابــل قربانــی شــدن بیشــرت مــردم ســد ببنــدد، کــه از 
آن بیشــرت، ســالمتی  و بهداشــت و رفــاه و ســعادت بــه تســاوی و بــرای همــگان را 

ــران ممکــن کنــد!  ــه قــدرت میلیونــی مــردم، در ای برسعــت و ب
ــی مســئولیت، در ادامــه تحمــل جامعــه در  ــد حســاب هــای مشــتی انــگل ب میتوان
امــا برهــم زنــد! میتواند مجبورشــان  مقابــل ایــن کشــتار جمعــی و ســازمان یافتــه، را 
کنــد یــا رسکیســه را شــل کننــد و هزینــه هــای هنگفــت دســتگاه گندیــده حاکمیــت 
ــا  ــد، ی ــگان و فــوری همــگان کنن شــان را خــرج ســالمتی مــردم و واکسیناســیون رای
گورشــان را گــم کننــد تــا مــردم مقــدرات شــان را، بــا دسرتســی بــه همــه منابــع ثــروت 
ــت شــده  ــروگان حفــظ دســتگاه حاکمی ــه غصــب شــده و گ ــه، ک ــات جامع و امکان

اســت، مــردم را واکســینه کننــد و نجــات دهنــد!  

خط رسمی  حزب حکمتیست 
۲ سپتامرب ۲۰۲۱

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

واكسن كرونا را رایگان 
كنید!

تبعیض و نابرابری را لغو كنید!



ت  ۳۷۳
ح

٥
آینده افغانستان

ــی هــم بخشــی از  ــدرن غرب ــع م ــان در جوام ــل طالب ــت در مقاب ــیع از مقاوم ــت وس ی ح
ــان اســت. همــه ایــن داده هــا بــه مــا میگویــد کــه  پتانســیل مقاومــت و جنــگ علیــه طالب
دوره آتــی، چیــزی جــز ادامــه جنگــی نخواهــد بــود کــه آن گــروه از زنــان قهرمــان در کابــل 

ــد.  بــان هــا، رشوع آنــرا اعــالم کردن و چشــم در چشــم طال
ــه ای و قومــی و  ــاختار قبیل ــت، س ــا حاکمی ــت ایــن جبهــه ب ــر خصوم ــخصه دیگ مش
ــب، در  ــوم و مذاه ــه و اق ــایر و طایف ــی از رسان عش ــه در آن، موزائیک ــت ک ــی اس مذهب
ــان آزاده  ــتقیم انس ل اراده مس ــ ــیدن و اع ــس کش ــرای نف ــی ب ــه جای ــه جرگ ــکل لوی ش
ــارج،  ــه در خ ــتان و چ ــه در افغانس ــتانی، چ ــردان آزاده افغانس ــان و م ــت زن ــدارد. مقاوم ن
ــی - عشــیره ای و  ــت امریــکا در قوم ــت کــه علیرغــم سیاس مقاومــت جامعــه ای اس
ــد و  ــره نزدن ــی گ ــوم و مذهب ــیره و ق ــه عش ــود را ب ــت خ ــه، هوی ــردن جامع ــی ک مذهب
ــان و  ب ــه طال ــوق جهانشــمول خــود علی ــرای حق ــک ب ــرن بیســت و ی ــوان انســانهای ق بعن

ــد. ــت زدن ــه مقاوم ــت ب ــی دس ــاع مذهب ارتج
ــه،  ــازمان یافت ــت س ــک مقاوم ــرای ی ــه ب ــی جامع ــل از آمادگ ــه، و قب ــک طرف ــگ ی ــن جن ای
ــان و دعــوت  ــا طالب ــپ ب ــد ترام ــت دونال ــرات دول ــودن مذاک ــی ب رشوع شــد. علیرغــم علن
ــت  ــان و مقاوم ب ــرشوی طال ــای پی ــرق آس ــت ب ــت، رسع ــارکت در حاکمی ــرای مش از آن ب
نکــردن ارتــش پوشــالی افغانســتان، همــه از امریــکا تــا مــردم افغانســتان را غافلگیــر کــرد. 
ــبک  ــلحه س ــا دالر اس ــت میلیارده ــدند و قیم ــر ش ــو غافلگی ــکا و نات ــه امری ــدر ک نق ه
ــارج  ــود را خ ــروی خ ــه زور نی ــتند و ب ــا گذاش ــان ج ــرای طالب ــک و ... را ب ــنگین و تان و س
ــرای  ــود ب ــازمان دادن خ ــکل دادن و س ــکان ش ــانس و ام ــم ش ــتان ه ــردم افغانس ــد، م کردن
ــان را پیــدا نکردنــد. در چشــم مــردم در افغانســتان، فــرار ارتــش  مقاومــت در مقابــل طالب
بــان، دقیقــا شــبیه  ــه طال افغانســتان و رئیــس جمهــور مملکــت و تحویــل دادن جامعــه ب
ــل از چشــم بــاز کــردن جامعــه، آن کودتــا  کودتایــی بــود کــه اول زمزمــه اش مــی آمــد و قب
عملــی شــد. در چنیــن حالتــی، دقیقــا ماننــد هــر جامعــه ای کــه در آن کودتایــی رخ داده 
ن ابزارهــای دم دســت رساغ مقابلــه و مقاومــت مــی رود؛ چیــزی  ــا اســتفاده از هــ اســت، ب
ــرات در  ــل، تظاه ــان در کاب ــط زن ــت توس ــه مقاوم ــم روی داد؛ جرق ــتان ه ــه در افغانس ک
قــم و همزمــان تظاهــرات هــای وســیع در خــارج از افغانســتان رشوع ایــن مقاومــت تــوده 
یــه بخواهــد بــه یــک جنــگ ســازمان یافتــه سیاســی  ای بودنــد. امــا اگــر ایــن مقاومــت اول

ــد اســت. ــه یــک مرکــز فرماندهــی نیازمن ــد تبدیــل شــود، ب نقشــه من
ــا  ــگ ب ــروی جن ــه نی ــود ک ــوم ش ــد معل ــزی، بای ــن مرک ــاکله چنی ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ب
ــی خواهــد و چــه پتانســیل هایــی هــم بــرای ایــن  ــا چــه چیــزی  طالبــان چــه میخواهــد ی
ــه اعــرتاض اســت  ــی اســت، ک ــت طالبان ــه موجودی ــی ب ــرتاض میلیون ــن اع ــگ دارد. اولی جن
ــی  ــت مذهــب در زندگ ــه دخال ــگ و ســنت اســالمی، اعــرتاض اســت ب ــن و فرهن ــه قوانی ب
ــی،  ــای زندگ ــام عرصــه ه ــی در  ــت، و بطــور کل ــرورش، در دول ــوزش  پ ــی، در آم خصوص
ــه نابرابــری جنســیتی در جامعــه، بــه بــی ارزشــی  ــه زن، ب ــه تبعیــض علی اعــرتاض اســت ب
ــت. ــان، اس ــتان خــود انس ــار در دس ــ اختی ــه نداش ــان و ب ــت انس ــت و کرام انســان و حرم
 پتانســیل و اعــرتاض دیگــری هــم در درون ایــن جامعــه اســت کــه  علیــه حاکمیــت قومــی 
ــیم  ــه تقس ــه ب ــت، ن ــردن سیاس ــی ک ــه قوم ــه ب ــی ن ــت؛ یعن ــوده اس ــه ب ــکل گرفت ــال ش قب
ــی و  ــی و مل ــت قوم ــه و خصوم ــای تفرق ــه مبن ــف و عشــایر، ک ــوام و طوای ــه اق ــه ب جامع
ــت  ــه حاکمی ــدی کاذب، ب ــن تقســیم بن ــه همی ــن بلک ــط ای ــه فق ــت. ن ــوده اس ــی ب مذهب
ــر ســیطره آن،  ــه زی ــه رســمیت داده اســت، ک ــه جرگ ــوام  در شــکل لوی ــف و اق رسان طوای
ــب رای و  ــتقل و صاح ــای مس ــان ه ــوان انس ــه عن ــه ب ــهروندان جامع ــرای ش ــاری ب اختی

ــکاران و جنــگ  ــوان جنایت اختیــار باقــی نگذاشــته بــود. کنــار زدن اینهــا از حکمیــت، بــه عن
ســاالران ســابق، قبــال هــم بخشــی از دعواهــای پررنــگ در مــ جامعــه، در دوران همیــن 

ــوده اســت. ــت پوشــالی ســابق ب دول
عــی اســت،   پتانســیل دیگــری کــه محصــول نقــش نســل جــوان امــروزی در زندگــی اجت
ــه  ــه ب ــت، ک ــی اس ــع غرب ــتاوردهای جوام ــها و دس ــر ارزش ــی ب ــدرن متک ــگ م ــک فرهن ی
ــای  ــد و بنده ــی انســان از قی ــی و رهای ــی از زندگ ــد عتیق ــه و عه ــنن کهن ــارو شــدن س ج

ــد.  ــی کن ــی کمــک م ــری و عقیدت سیاســی، فک
عــی، خمیرمایــه شــکل گیری  ایــن پتانســیل هــا و ظرفیــت هــا و ارزش هــای سیاســی اجت
ــز  ــک مراک ــری ی ــکل گی ــه ش ــه خمیرمای ــوده ای، بلک ــه دار ت ــت پای ــک مقاوم ــط ی ــه فق ن
ــی  ــا فرمانده ــز ی ــت. مرک ــم هس ــت ه ــن مقاوم ــت ای ــرای هدای ــی ب ــن سیاس ــن بی روش
رد،  ــ ــی را بش ع ــای اجت ــت ه ــن ظرفی ــام ای ــد  ــان، میتوان ــه طالب ــگ علی ــی جن سیاس
ــل در آورد.  ــه فع ــوه را ب ــای بالق ــی ه ــد و توانای ــازمان ده ــه آن س ــکا ب ــا ات ــه را ب و جامع
ــه پاســخ روشــن  ــام اعرتاضــات عادالنــه و آزادیخواهان چنیــن مرکــزی، ناچــار اســت بــرای 
ــه هیــچ مذهبــی،  ــه مذهــب، ب ــد ب ــی توان ــن مرکــزی  ــن کار، چنی ــرای ای داشــته باشــد. ب
ــا  ــد ب ــی توان ــه گــری فرصــت دهــد،  ــوم پرســتی و قبیل ــه ق ــد ب ــی توان آوانــس بدهــد. 
ــا و اجــدادی بســازد،  ــگ و عــادات آب ــا ســنن و فرهن ــی توانــد ب ــد،  ــار بیای مردســاالری کن
ــام عرصــه هــای زندگــی، تاکیــد نکنــد،  ل زن و مــرد در  ــام و کــ ــری  ــی توانــد بــر براب
ــی توانــد باالتریــن ارزشــهای یــک جامعــه مــدرن غربــی را همــراه خــود نداشــته باشــد، 
ــام عیــار، یــک رکــن اصلــی کار سیاســت  ــی توانــد عدالــت خواهــی و برابــری طلبــی  و 

ــد... ــرتاتژی اش نباش و اس
ــوک  ــدن از ش ــرون آم ــد از بی ــی، بع ــای سیاس ــه نیروه ــود ک ــه ش ــت گفت ــان الزم اس در پای
اولیــه، مراکــز سیاســی الزم را ســازمان خواهنــد داد و بــرای ایــن جنبــش موجــود برنامــه و 

ــد گذاشــت. ــرار خواهن ــار جامعــه ق افــق و ســازمان در اختی
یت کمونیســت ها و سوسیالیســت  ــه گفــ نیســت کــه کمــک و ح در کنــار اینهــا، الزم ب
ــاز در  ــت ب ــا دس ــت، ب ــه اس ــی در منطق ــض آزادیخواه ــز نب ــروز مرک ــه ام ــران ک ــا در ای ه
اختیــار مبارزیــن آزادیخــواه افغانســتان اســت. کمــک گرفــ از تجربــه کمونیســت هــای 
ــه  ــک مرکــز سیاســی آزادیبخــش، یکــی از منابعــی اســت ک ــه ی ــرای شــکل دادن ب ــران، ب ای
ــاده  ــا آم ــزب م ــالوه، ح ــد. بع ــاب کن ــد روی آن حس ــتانی میتوان ــواه افغانس ــر آزادیخ ه

ــورزد. ــغ ن ــچ کمکــی دری ــن راه از هی ــا در ای اســت ت

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  ۳۷۳
ح

٦

گزارشى از تظاهرات ضد جنگ 
در آلمان!

ــ  ــان احــزاب چــپ و کمونیســت علی ــال در آمل رســم هرس ــپتامرب ب ــم س ــروز یک ام
ــد! ــا كردن ــگ تظاهــرات برپ جن

تشــكیالت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) در کلــن و هامبــورگ  بــه 
اســتقبال ایــن روز رفتنــد. در ایــن تظاهــرات مــ زیــر بــه زبــان آملانــی توســط رفقــای 

واحــد كلــن خوانــده شــد:

«آنچــه در دنیــا در حــال اتفــاق افتــادن اســت تصاویــری از قتــل و کشــتار و نابــودی 
ــه ماننــد تصاویــر  انســان در مقیاســی بــه وســعت جهــان اســت. تصاویــر موجــود ب
ــا یــک تفــاوت کــه کارگــردان و  فیلمهــای اکشــن هالیــودی و بالیــودی اســت تنهــا ب
بانــی قتــل عــام بــرش و جنگهــای عینــی و واقعــی دنیــای امــروز،  نظــام کاپیتالیســتی 
حاکــم اســت. رسمایــه داری بــه عنــوان یــک نظــام و دولتهــای امپریالیســتی، دنیــا را 
ــا و  ــا و جنگه ــا ائتالفه ــن مبن ــر همی ــد و ب ــی نگرن از دریچــه ســود و انباشــت آن م
نقشــه تقســیم جهــان را تنهــا و تنهــا از ایــن دریچــه نــگاه مــی کننــد. در ایــن نظــام 
طبقاتــی آنچــه از کمرتیــن ارزشــی برخــوردار اســت جــان انســان اســت. انســان در 

نظــام بورژوایــی عنــرصی در خدمــت انباشــت ســود و رسمایــه بایــد باشــد. 
ــی،  ــر هیروشــی و ناکازاک ــی ب ــای ا به ــروز، ریخــ  ــای ام ــای دنی گســرتش جنگه
ــری از ایــن نظــام فاســد و  کشــتار در افغانســتان، ســوریه، لیبــی، شــیلی و هرجــا اث
ــم در ســطح  ــا نتیجــه سیاســتهای نظــام کاپیتالیســتی حاک ــا و تنه ــه باشــد تنه وارون
ــا مغــز اســتخوان پوســیده  ــور اســالمی و دولتهــای ت ــواع جان ــا اســت. تحمیــل ان دنی
و ارتجاعــی در خاورمیانــه بــه ویــژه در ایــران و افغانســتان و تعــرض بــه نظامهــای 
آزادیخــواه بــه بهانــه دفــاع از دمکراســی ارمغــان خونیــن، دولتهــای امپریالیســتی بــه 
نــام دمکراســی غربــی بــرای جهــان امــروز اســت. مضــاف بــر اینهــا نابــودی محیــط 
زیســت و تحمیــل نوعــی جنــگ بیولوژیــک و کشــتار انســانها تنهــا بــرای تثبیــت و 
ــدی کــردن نظــام موجــود،  سیاســتهای نویــن دول حاکــم و امپریالیســتی در ایــن  اب

ــا یکــی از تلخرتیــن تجــارب انســان امــروز در ایــن دوره اســت. دوره اســت. کرون
ــام  ــن نظ ــرشی و ای ــدن ب ــد  ــانی و ض ــر انس ــام غی ــن نظ ــه ، ای ــام وارون ــن نظ ای
تحمیــل فقــر و فالکــت و رنــج و عــذاب بــه بخــش عظیمــی از برشیــت امــروز را بایــد 
ــام ویژگــی  واژگــون کــرد. نیــروی فعالــه و تنهــا نیــروی کــه در ایــن نظــام تولیــدی 
و خصوصیــات واژگونــی نظــام کاپیتالیســتی را دارد طبقــه کارگــر اســت. ایــن طبقــه 
ــتم  ــده سیس ــون کنن ــروی رسنگ ــا نی ــه داری تنه ــد رسمای ــش در تولی ــه موقعیت ــا ب بن
حاکــم اســت. طبقــه کارگــری کــه حــول حــزب کارگــری کمونیســتی اش جمــع شــده 
و بــا پرچــم مانیفیســت بایســتی بــرای همیشــه برشیــت را بــا یــک انقــالب کارگــری 
ــام شــئونات زندگــی رهــا ســازد  کمونیســتی از هــر نــوع بــی عدالتــی و نابرابــری در 
ــد انســانهای  ــه مانن ــه ب ــزدی بلک ــردگان م ــوان ب ــه عن ــه ب ــه  انســان ن ــار را ب و اختی
مرفــه، آزاد و برابــر بازگردانــد. تنهــا در یــک انقــالب سوسیالیســتی ایــن امــر ممکــن 
خواهــد شــد. بــرای ایجــاد انقــالب سوسیالیســتی بایــد متحــد شــد، بایــد ســازمان داد و 
عــی قــرار گیــرد. ایــن  بایــد حــزب کمونیســتی و کارگــری در راس چنیــن حرکــت اجت

کار بــا و جــود عینیــت هــای دنیــای امــروز ممکــن و رضوری اســت.»

زنده باد انقالب سوسیالیستی
خط رسمی تشكیالت آملان حزب حكمتیست 

۲ سپتامرب ۲۰۲۱

گزارشى از مارش همبستگى با 

مردم افغانستان در لندن

ــت و  ی ــارش و تجمعــی در ح ــا ۲۸ آگوســت، م ــر ب ــم شــهریور براب روز شــنبه شش
همبســتگی بــا مــردم افغانســتان و در اعــرتاض بــه دســت نشــانده ناتــو (طالبــان) در 
ــی رشکــت  ــات و شــعارهای اصل ــد. بخشــی از مطالب ــزار گردی ــدن برگ مرکــز شــهر لن
ــو در افغانســتان،  ــکا، انگلســتان و نات ــوم کــردن سیاســت آمری ــدگان حــول محک کنن
یــت و تقویــت نیروهــای تروریســت اســالمی و برســمیت شــناخ آنهــا،  بویــژه ح
ــی از مــردم افغانســتان و بیــرون کــردن  یــت بیــن امللل و همچنیــن در خواســت ح
ــدگان در  ــزار کنن ــه برگ ــه گفت ــه، رسارسی و ب ــن برنام ــود. ای ــتان ب ــان از افغانس طالب
ــدگان  ــازمان دهن ــد. س ــزار گردی ــان برگ ــهر جه ــه ش ــل و س ــان در چه ــم همزم مراس
ــت  ــان و سیاس ــف طالب ــه مخال ــد ک ــا بودن ــان در اروپ ــوان افغ ــل ج ــن نس آن فعالی
ــکا و غــرب در افغانســتان هســتند. تشــکیالت لنــدن حــزب حکمتیســت  هــای آمری
(خــط رســمی) بــه همــراه رفقایــی از تشــکیالت حــزب کمونیســت کارگــری عــراق / 
ــان را بــه  ــام دولتهایــی کــه طالب ــان و  ــه طالب ــا پالكاردهــای خــود علی كردســتان، ب
ــدن  ــکیالت لن ــد. تش ــت کردن ــارش رشک ــع و م ــن تجم ــد، در ای ــناخته ان ــمیت ش رس
ــا سیاســت هــای  ــه ب ــرای مقابل ــی خــود ب ــت هــای  بیــن امللل حــزب در ادامــه فعالی
غیــر انســانی بــورژوازی غــرب و ارتجــاع و انقیــاد مذهبــی بویــژه در خاورمیانــه کــه 
آنجــا را بــه خــون کشــیده انــد، بــه برنامــه هــای خــود در ایــن راســتا بعنــوان بخشــی 

از فعالیــت هایــش ادامــه میدهــد.

خط رسمی تشکیالت لندن حزب حکمتیست 
۲۹ اوت ۲۰۲۱




