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جنبش حق زن در افغانستان
معضل مشترك غرب و طالبان

آذر مدرسی

ــه  تخلیــه افغانســتان و تحویــل دادن مجــدد قــدرت در افغانســتان ب
ــکا و  ــن، امری ــارات طرفی ــه و انتظ ــق نقش ــه ای طب ــچ زاوی ــان از هی طالب

ــت. ــش نرف ــان، پی طالب
قــرار بــود امریــکا با»تخلیــه آرام و متمدنانــه» نیــروی نظامی و شــهروندان 
ــا تســخیر  ــام تســلیحات نظامــی ناتــو، ب ــا خــروج  غربــی از افغانســتان، ب
و اشــغال تدریجــی شــهرها توســط طالبــان و مقاومــت چنــد ماهــه 
کیــن  ــهروندان و باالخــره  ــت پوشــالی افغانســتان و «دفــاع» از ش دول
ــان  ــد «پای ــراز و رسبلن ــوش، رساف ــن وح ــت ای ــه حکوم ــتان ب ــردم افغانس م

ــیند.  ــان آزاد»  بنش ــرب جه ــند «ره ــر مس ــاره ب ــالم و دوب ــم» را اع ــه تروریس ــگ علی ــت» و «جن ماموری
بــان، در انظــار جهانیــان «خــوش خیــم» و «متمــدن» شــده، مــوی دمــاغ دولتهــا و جوامــع  قــرار بــود طال
ــکا بزنــد و دولتهــای غربــی و منطقــه و .... در  ــژه امری ــا جهــان و بوی غربــی نشــود، دم  از مصالحــه ب
ــردم در  ــتحق م ــت مس ــرت حکوم ــا دقیق ــتان، ی ــردم افغانس ــب م ــت منتخ ــوان حکوم ــل آن را بعن مقاب

ــد.  ــروزی بکوبن ــل پی ــر طب ــه رســمیت بشناســد و میدیــای دســت راســتی ب افغانســتان، ب

ــا تروریســم»، «پایــان جنــگ در افغانســتان»  قــرار بــود جهــان زیــر تبلیغــات و هیاهــوی «پایــان جنــگ ب
ــای  ــود میدی ــرار ب ــود. ق ــهیم ش ــروزی» س ــن «پی ــان، در ای ــتان و جه ــه افغانس ــش» ب ــت آرام و «بازگش
ــان و  ــد جانــی را در تحمیــل بیحقوقــی مطلــق بــه زن ــن بان ــالش ای ــار ت رســمی بــا سانســور اخب
ــالش در  ــالمی» و ت ــارت اس ــن «ام ــتها و مخالفی ــدام ژورنالیس ــتگیری و اع ــتانی، در دس ــرتان افغانس دخ
ــد کــه  ــه برشیــت متمــدن اطمینــان دهن ــه دوره قــرون وســطی و بربریــت، ب بازگردانــدن افغانســتان ب

ــه۵ ــت. ... صفح ــرار اس ــش برق ــت و آرام ــربی نیس ــتان خ در افغانس

شكار فعالين و 
سياست ارعاب رژيم اسالمى

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

«مزاحم» اصلى كيست؟
فواد عبداللهی

نشســت اخیــر ســازمان ملــل در رشایــط ویــژه ای 
ــكا از  برگــزار شــد. از یــك ســو، ســایه خــروج آمری
افغانســتان و شكســت بیــش از دو دهــه اســرتاتژی 
رده جهــان  نظامــی آمریــكا بعنــوان كالنــرت خودگــ
كــه چــرتی بــرای پیــروزی «نظــام بــازار» در جهــان پــس از جنــگ رسد بــود، 

روی رس ســازمان ملــل نشســت. 
مقام هــای اتحادیــه اروپــا گالیــه دارنــد کــه بــا وجــود وعده هــای بایــدن 
ــه  ــه مواج ــا دیکت ــرت ب ــا بیش ــتان، آنه ــوص افغانس ــی در خص ــرای رایزن ب

ــو!  ــا گفت وگ ــدند ت ش
یــس روســای دولت هــای دیگــر از جملــه چیــن و روســیه و  بقیــه ر
ــل  ــودم»، عام ــن نب ــود م ــی ب ــود ك ــی ب ــابقه «ك ــك مس ــز در ی ــران نی ای
ــه  ــا ب ــه داری را تنه ــان رسمای ــود در جه ــی موج ــی و بی نظم ــام بی ثبات
ــه  ــد ك ــعی كردن ــی س ــه نوع ــه ب ــد و هم ــكا انداختن ــت آمری ــردن دول گ
ــرن  ــت در ق ــه برشی ــه ب ــرتكی ك ــالب مش ــاد منج ــود را در ایج دســت خ
۲۱ تحمیــل كرده انــد، بشــورند. كار بــه جایــی كشــید كــه حتــی باندهــای 
دست ســاز آمریــكا ماننــد طالبــان هــم كــه تقاضــای رشكــت در نشســت 
ســازمان ملــل را داشــت، شــاكی شــد كــه «آمریــكا عامــل دو دهــه ناایمنــی 

ــوده اســت»!   ــتان ب در افغانس
یس جمهــور فرانســه بــه بهانــه نقــش آمریــکا  از ســوی دیگــر، ماكــرون ر
ــن  ــی از ای ــد زیردریای ــرای خری ــه ب ــا فرانس ــرتالیا ب ــرارداد اس ــخ ق در فس
ــكا،  ــان آمری ــد می کشــور در ایــن نشســت حضــور نیافــت و توافــق جدی
ــان  ــانه های «جه ــد. رس ــت» نامی ــر پش ــر ب ــا و اســرتالیا را «خنج بریتانی
ــت  ــت های پش ــری از «دس ــری تصوی ــس از دیگ ــم یكــی پ ــدن» ه متم
ــد  ــرو می كنن ــه ذهــن مخاطــب ف ــدی را ب ــه جدی ــوری توط ــرده» و ت پ
ت و  ــت حاكمــه آمریــكا از تصمیــ كــه گویــا احدالناســی جــز خــود هی
تحــركات اخیــر خــود و جبهه هــا و متحدیــن جدیــدی كــه در پــی ایجــاد 
آنســت، اطالعــی نــدارد و بــه متحدیــن ســابق خــود پشــت كــرده و بــا ایــن 

ــد. ــان می كن ل «سورپرایز»ش ــ اع
امــا واقعیــت اینســت كــه در بناكــردن مجــالب امــروز، همــه دولت هــای 
بورژوایــی هــر كــدام بــه ســهم خــود ذی نفــع و رشیكنــد و همــه مطلــع 
از نیروهــای آمریكایــی و كم رنــگ  نــه تخلیــه افغانســتان  بوده انــد! 
ــرق آســای  ــم ب ــا تصمی ــه تنه ــكا در خاورمیان ــی آمری شــدن حضــور نظام
ركــز روی فشــار بــه چیــن و شــكل دادن بــه  بــورژوازی آمریــكا بــود و نــه 
ــای  ــان قدرت ه ــه امــروز در می ــدی ك ــای جدی ــن و صف بندی ه متحدی
ن بی ابــر اســت؛ ایــن  اصلــی بــورژوازی در جریــان اســت، رعــد در آســ
اســرتاتژی از زمــان ریاســت جمهــوری اوبامــا و بــا خــروج آمریــكا از 
ســوریه و ســپردن آن خطــه بــه دســت روســیه تصویــب شــد و در دوره 
ترامــپ اســتارت طــرح خــروج از افغانســتان زده شــد و عملــی كــردن آن 

ــدن ســپرده شــده اســت. ... صفحــه۴ بــه بای
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پایــه قانــون اساســی  خــط رســمی در اصــول  حكمتیســت حــزب حكمتیســت 
ــوق  ــورد حق ــل در م ــه تفصی ــی ب ــت آت ــس حکوم ــره موس کنگ ــه  ــود ب ــنهادی خ پیش
ــه  ــود ك ــرا رضوری ب ــت چ ــه اس ــی پرداخت ــدرت سیاس ــاختار ق ــهروندان و س ــه ای ش پای

ــردازد ــات بپ ی ــطح از جز ــن س ــه ای ــزب ب ح

ركــز را روی ایــن مســئله قــرار دادیــد و اتفاقــا مــا  آســو فتوحــی دقیقــا شــ بــه درســت 
ــه قانــون اساســی پیشــنهادی  ــه عنــوان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) در اصــول پای ب
ــت  ــظ و تثبی ــر حف ــد را ب ــی» و در گام اول تاکی ــت آت ــره موســس حکوم ــه «کنگ حــزب ب
ــون  حقــوق و آزادی هــای کســب شــده مــردم در ایــران و بــرای کمــک بــه تدویــن یــک قان
ــتاوردهای  ــن دس ــه باالتری ــکا ب ــا ات ــب ب ــه متناس ــی و متمدنان ــی، مردم ــی مرتق اساس

ــم. ــرار دادی ــک ق ــرن بیســت و ی ــت ق عــی برشی ــی، اقتصــادی و اجت ــی، حقوق مدن
اگــر ســوال را بــر بســرت مبــارزات جــاری امــروز در جامعــه ایــران قــرار دهیــم مــی بینیــم 
ــاوت در  ــدت متف ــاختاری بش ــو س ــده و دو آلرتناتی ــا دو پدی ــا ب ــز م ــر چی ــل از ه ــه قب ک
ــق  ــگاه ح ــش و جای ــه نق ــت ک ــوی اس ــی آلرتناتی ــتیم. یک ــرو هس ــران روب ــده ای ــورد آین م
ــا و  ــی از ادع ــر کوه ــه زی ــود را زیرکان ــت خ ــن رسنوش ــت در تعیی ــرای دخال ــهروندان ب ش
ــی خــود  ــط در شــکل حکومت ــه فق ــس، ن ــه عک ــی ب ــرده و دوم ــی ک ــی مخف ــده توخال وع
ــت،  ــته اس ــردم گذاش ــت م ــدرت را در دس ــی ق ام ــی»  ــوراهای مردم ــره رسارسی ش «کنگ
ــض، از  ــع تبعی ــری، از رف ــود را از آزادی، براب ــر خ ــف و تصوی ــر آن تعری ــالوه ب ــه ع بلک
ــهروندان،  ــال ش ــت در قب ــف دول ــت، از وظای ــل دول ــهروندان در مقاب ــوق ش ــاه، از حق رف
ــاوت  ــه و قض ــرتس جامع ــنی در دس ــه روش ــوراها و ... را ب ــت ش ــرد حکوم ــوه کارک از نح

ــد. ــرار میده ــردم ق م
ــی  ــوالت آت ــرار اســت در تح ــه ق ــی ک ــه نیروهای ــ و ب ــه ســوال ش ــن رس ب ــر از ای ــس اگ پ
ــم،  ــد بنگری ــر بگذارن اثی ــران ت ــردم ای ــت م ــر رسنوش ــد و ب ــازی کنن ــش ب ــران نق ــده ای آین
ــهروندان و  ــه ای ش ــوق پای ــالم حق ــه اع ــویم ک ــی ش ــی م ــت نقش ــه اهمی ــرت متوج بیش
ــالف  ــق اخت ــفافیت سیاســی احــزاب، در درک عم ــدرت سیاســی، در رضورت ش ســاختار ق
ــند  ــته باش ــزاب داش ــد از اح ــردم بای ــه م ــاری ک ــطح انتظ ــن در س ــا و همچنی آلرتناتیوه
ــگاه  ــودن نقــش و جای ــده ب ــن کنن ــگ و تعیی ــر رن ــن پ ــز متوجــه ای ــه نی میشــویم. جامع
ــد  ــه توضیحــی مختــرص بای ــه اضاف ــن ب ــا هســت. در نتیجــه م ــو م شــهروندان در آلرتناتی
بــه بســرت اصلــی و بندهــای مطالبــات آلرتناتیــو مــا روی زمیــن ســفت برگــردم تــا متوجــه 
اهمیــت ماجــرا شــویم. امــا بایــد بگویــم ایــن فقــط قانــون پیشــنهادی پایــه اســت و مــا 
ــهروندان  ــوق ش ــردن حق ــق ک ــات وارد متحق ــه جزئی ــوارد ب ــن م ــرت از ای ــار بیش ــزاران ب ه

ــد. ــم ش خواهی
ــد باالتــر بــرد و  اصــل مســئله اینجاســت کــه ســطح توقــع مــردم از احــزاب سیاســی را بای
ــد آن دوره در تحــوالت مبارزاتــی و سیاســی  ایــن آلرتناتیــو دقیقــا ایــن کار را میکنــد. ببینی
ــی و  ــدرت خارج ــه ق ــگ و توســل ب ــد و نیرن ــا ترفن ــی ب ــزاب سیاس ــه اح ــران گذشــت ک ای
ــده  ــد و آین ــت کنن ــه دس ــت ب ــدرت را دس ــت و ق ــد حاکمی ــردم بخواهن ــذف اراده م ح
ــه  ــن تجرب ــران چندی ــردم ای ــد. م ــم بزنن ــن و رق ــا تعیی ــت آنه ــدون دخال ــهروندان را ب ش
ــی» در  ــی غرب ــرتش دمکراس ــرب و «گس ــت غ ــه دخال ــاال، نتیج ــدرت از ب ــدن ق ــا ش جابج
ــا  ــد. ثانی ــود دارن ــخ خ ــالب را در تاری ــد انق ــد و چن ــده ان ــراق و... را دی ــتان و ع افغانس
ــوان  ــی و شــوراها و خــرد جمعــی، بعن ــع عموم ــه مجام ــردن ب ــا دســت ب ــران ب جامعــه ای
ــوع  ــن، اجــازه هــر ن ــه دســت خــود مــردم و از پائی ــه ب ــت جامع ــدرت و مدیری مدعــی ق
ــت  ــد پذیرف ــد داد و نخواه ــب نخواه ــت طل ــت و فرص ــزاب راس ــه اح ــاال را ب ــر از ب تغیی
ــا مــردم دســت بــه ابزارهــای قهــری  مگــر اینکــه ایــن احــزاب تصمیــم بگیرنــد در تقابــل ب

ــد. ــد ش ــوری اســالمی دچــار خواهن ــل جمه ــه رسنوشــتی مث ــه ب ــد ک ــوب بربن و رسک
ــز برداشــ از طــرف هــر  ــری و خی ــدرت گی ــرای ق ــار طــرح هــای ناروشــن ب ــن اعتب ــه ای ب
حــزب سیاســی در تحــوالت امــروز ایــران بیشــرت از هــر چیــزی توهیــن بــه ســطح شــعور 
شــهروندانی اســت کــه از انتظــارات و ســطح توقــع باالئــی از نیروهــا و احــزب سیاســی و 
ــروز  ــه ام ــی اســت ک ــا واقعیات ــا ناهمگــون ب ــد، اســت و اتفاق ــی دارن اســتانداردهای زندگ
ــران  ــه ای ــرشو جامع ــی و پی ــکال و مرتق ــهای رادی ــی جنبش ــی و مبارزات ــطح سیاس در س
ــرای  ــش ب ــردم و جنب ــروز م ــات ام ب ــا مطال ــل ب ــگ و تقاب ــالم جن ــود و اع ــاهده میش مش

ــه اســت. ــاه و آزادی در جامع رف
ــق و  ــگاه ح ــه جای ــته ک ــفافیت را نداش ــن ش ــروز ای ــا ام ــزاب ت ــر اح ــی اگ ــور واقع ــه ط ب
ــر  ــد و اگ ــه روشــنی اعــالم کنن ــه هــای خــود ب ــو برنام ــات شــهروندان را در آلرتناتی ب مطال
ــدا کننــد  ــد بایــد جــرات ایــن را پی انن ــات مــردم عقــب  ــارزات و مطالب ــد از مب میخواهن
ــد. ــالم کنن ــوری اســالمی  را اع ــد از جمه ــو بع ــود و آلرتناتی ــد و روشــن مواضــع خ و بیاین
ــه  ــدرت ب ــی ق ــی مدع ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــن اس ــران ای ــهروندان ای ــئله ش ــروز مس ام
ــوری  ــی جمه ــال رسنگون ــوم «فع ــی العم ــم و عل ــد؟ شــعار مبه طــور روشــن چــه میگوین
ــن  ــران نیســت. مســئله ای ــات مــردم معــرتض ای ب ــک از مطال ــچ ی ــه هی اســالمی» جــواب ب
ــالمی  ــوری اس ــ جمه ــت رف ــت خواس ــاختاری پش ــق و س ــه اف ــه چ ــت ک ــن اس ــردم ای م

ــال  ــی را دنب ــه اهداف ــه چ ــد ک ــالم کنن ــن اع ــفاف و روش ــزاب ش ــت و اح ــه اس ــرار گرفت ق
ــاه  ــلطنت و «ش ــد س ر و ض ــتث ــد اس ــعار ض ــردم، ش ــم م ــل ه ــون دوره قب ــد؟ چ میکنن
ــد بــرود» و انقــالب «همــه بــا همــی» را دیدنــد و بعــد دیدیــم کــه بعــد از بــه قــدرت  بای
ــد و  ــوب  ش ــران رسک ــان و کارگ ــردم و زن ــه م ــال ۵۷ ، مطالب ــالب در س ــد انق ــیدن ض رس
ــا مردمــی طــرف  ــروز احــزاب سیاســی ب ــف ســالخی شــدند. ام ــن جنبشــهای مختل فعالی
ــا  ــه ب ــاال و «هم ــر از ب ــو و تغیی ــر آلرتناتی ــد و ه ــالب ۵۷ را دارن ــه انق ــه تجرب ــتند ک هس
ــع  ــن توق ــه ای ــواب ب ــا ج ــرح م ــن رس ط ــد. از ای ــی کنن ــول  ــته قب ــم بس ــی» را چش هم

ــت. ــار اس ــن انتظ ــردن ای ــاال ب ــرت ب ــردم و مهم م
ــرود»  ــد ب ــالمی بای ــعار»جمهوری اس ــت ش ــدن در پش ــی ش ــد ازمخف ــی بای ــزاب سیاس اح
ــب اســت از تحــوالت  ــدت عق ــی بش ــک جــزب سیاس ــرای ی ــعار ب ــن ش ــد. ای ــرون بیاین بی
ــوری  ــا جمه ــردن ب ــف ک ــن تکل ــرای تعیی ــن ب ــار از پائی ــت، فش ــب اس ــران عق ــه ای جامع
ــای  ــت ه ــت سیاس ــی، و شکس ــع عموم ــورائی و مجم ــای ش ــل ه ــاد محف ــالمی و ایج اس
ــرح  ــعار و ط ــول ش ــه ح ــاخت ک ــور س ــت را مجب ــران، راس ــرب در ای ــی غ ــت نظام دخال
ــار  ــروز فش ــد، ام ــازماندهی کنن ــود را س ــالمی» خ ــوری اس ــه جمه ــه ب ــوم «ن ــی العم عل
ــور  ــم مجب ــی را ه ــای درون حکومت ــینان و جناحه ــس نش ــی کاخ و مجل ــردم برخ اراده م
ــا  ــزاب ب ــه اح ــردم ب ــه م ــد ک ــد بدانن ــا بای ــد ام ــه بگوین ــالمی ن ــوری اس ــه جمه ــرده ب ک
ــدف و راهــکار و  ــد ه ــن بگوین ــد روش ــه بای ــد بلک یدهن ــت  ــن رضای ــعار ناروش ــک ش ی
ــی  ــوری اســالمی یعن ــه جمه ــه ب ــران چیســت؟ شــعار ن ــردم ای ــده م ــرای آین طــرح شــان ب
ــردم و  ــا م ــرده ب ــدون پ ــن و ب ــد روش ــا بای ــر و اینج ــی دیگ ــدل حکومت ــک م ــه ی آری ب
ــت؟  ــی اس ــه چــه معن ــا ب ــر دقیق ــی دیگ ــکل حکومت ــه آن ش ــرد ک ــت ک ــهروندان صحب ش
ــه  ــالمی چ ــوری اس ــد از جمه ــد بع ــن بگوین ــد روش ــزاب میخواهن ــهروندان از اح ــس ش پ
ــوم  ــر معل ــه آخ ــا حلق ــان ت ــه هایش ــا و برنام ــرح ه ــرات و ط ــام تغیی ــد و  ــی خواهن م
ــی  ــده ای را م ــد و چــه آین ــتور دارن ــد و چــه در دس ــی خواهن ــه چــه م و روشــن باشــد ک
ــا از  ــک شــهروند در ایــن جامعــه چیســت؟ مــا اتفاق ــد و نقــش هــر ت ــد رقــم بزنن خواهن
ــم. ــه ای ــی پرداخت ــدرت سیاس ــاختار ق ــهروندان و س ــه ای ش ــوق پای ــه رضورت حق ــن رس ب ای

ونه از سند اشاره میکنم من اینجا فقط به چند 
ــوه  ــه نح ــورایی، ب ــت ش ــوع حکوم ــه ن ــنی ب ــه روش ــا ب ــت م ــاختار حکوم ــش س در بخ
ــدگان و  ــه رابطــه انتخــاب کنن ــردم در حکومــت، ب ــم م ــت مســتقیم و دائ ــن دخال تضمی
ــت  ــراق «حکوم ــعار پرطمط ــا ش ــق ب ــه عمی ــن فاصل ــم و ای ــه ای ــدگان پرداخت ــاب ش انتخ
ــه  ــه ب ون ــور  ــم. بط ــان داده ای ــی را نش ــی پارملان ــق دمکراس ــردم» از طری ــر م ــردم ب م

ــد: ــت کنی ــر دق ــای زی بنده
ــردم  ــوراهای م ــدگان ش این ــره رسارسی  ــور کنگ ــی کش ــن ارگان حکومت عالیرتی  •

بــود. خواهــد 
ل حاکمیــت در ســطوح مختلــف، از ســطح محلــی تــا رسارسی بایــد  اعــ  •
ــل  ــون عم ــری قان ــم مج ــذار و ه ــه قانونگ ــه مثاب ــم ب ــه ه ــردم، ک ــوراهای م ــط ش توس

شــود.  انجــام  میکننــد، 
ل اراده و قــدرت بــه  ل قــدرت از بــاالی رسمــردم منــع و اعــ در ایــن دوبنــد هــر نــوع اعــ
ــالف  ــری برخ ــذار و مج ــای قانونگ ــد. ارگانه ــن میکن ــهروندان را ممک ــتقیم ش ــت مس دس
ــردم نیســتند. برعکــس شــوراها در همــه ســطوح  ــی مافــوق م ــی ارگانهای دمکراســی غرب
ــد جوامــع  ــد و اجــرای اراده آنهــا مانن ــد بلکــه خــود مجــری قوانیــن ان نــه فقــط قانوگذارن
ــده بســتانهای  ــری و ب ــان کوهــی از البیگ ــک، در می ــای بوروکراتی کاپیتالیســتی در داالنه
یشــود. شــوراها قانــون را تدویــن  بیــن نهادهــا و محافــل و البــی هــای مختلــف عقیــم 
ــا انتهــا! ل قــدرت از ابتــدا ت ــن یعنــی اعــ ــه اجــرا در مــی آورنــد. ای ــرا ب ــد و خــود آن میکنن
ــن  ــا حکومــت شــورایی را نشــان میدهــد ای ــی ب ــه تفــاوت دمکراســی غرب ــه دیگــر ک ون

ــد اســت  دو بن
اینــدگان شــوراها در برابــر قانــون و پیگردهــای قانونــی بــا شــهروندان   •

نیســتند.  برخــوردار  ای  ویــژه  مصونیــت  و  حقــوق  از  و  برابرانــد  جامعــه 
ــاب  ــوری انتخ ــی و اداری کش ــاغل سیاس ــه مش ــه ب ــرادی ک ــوق اف ــ حق حداک  •

اســت.  کارگــر  متوســط  مــزد  معــادل  میگردنــد 
ــرادی  ــه اف ــاره ب ــردم یکب ــن م ــی، منتخبی ــی غرب ــالف دمکراس ــورایی برخ ــت ش در حکوم
ــازاده و شــاهزاده و  ــام آق ــچ کســی تحــت ن یشــوند. برعکــس هی ــل  ــردم تبدی ــوق م ماف
ــرار  ــردم ق ــط م ــده توس ــن ش ــون تعیی ــرای قان ــی، ف ــَمِت حکومت ــ ِس ــل داش ــه دلی ــا ب ی

ــود. ــد ب ــوردار نخواهن ــون برخ ــر قان راب ــژه در ب ــت وی ــت و از مصونی ــد گرف نخواه
ــده ای در  ــعادت ع ــاه و س ــی و رف ــر و نجوم ــای نابراب ــوق ه ــاط حق ــن بس ــر ای ــالوه ب ع
جامعــه و فقــر و فالکــت خیــل عظیمــی از مــردم زحمتکــش ممنــوع و برچیــده میشــود 
ــد  ن ــرای ثرو ــی ب ــه امکان ــدن ن ــوراها ش ــره رسارسی ش ــت و کنگ ــو دول ــده و عض این و 
ــت  ــی خدم ــغل واقع ــه ش ــود و ب یش ــه  ــات جامع ــرت از امکان ــدی بیش ــدن و بهرهمن ش

ــل میشــود.  ــردم تبدی ــه م ب
ایندگان است: خصوصیت مهم دیگر حکومت شوراها قابل عزل بودن 

ــات و پســت  ــه مقام ــدگان شــوراها در همــه ســطوح کلی این ــودن  ــی ب انتخاب  •
ــه  ــان ک ــر زم ــا ه ــودن آنه ــزل ب ــل ع ــردم و قاب هــای سیاســی و اداری در کشــور توســط م

یــت انتخــاب کننــدگان آنهــا اراده کننــد. ....   صفحــه بعــد اک
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ــه  ــرد ک ــرار میگی ــی ق ــی پارملان ــتم دمکراس ــل سیس ــن در مقاب ــیار روش ــد بس ــن بن ای
ــد و کســی  ــد و رای میدهن ــای صنــدوق رای میرون ــار پ شــهروندان هــر چهــار ســال یــک ب
ــته  ــت داش ــه دوس ــی را ک ــر فالکت ــد ه این ــن  ــد و ای ــاب کنن ــده انتخ این ــوان  ــه عن را ب
ــد  ــن بن ــد. در ای ــل میکن ــه تحمی ــه جامع ــال ب ــار س ــن چه ــرف ای ــد ظ ــا بخواه ــد ی باش
ــت مســتقیم  ــده میشــود و دخال ــه برچی ــاال در جامع ــر از ب ــورژوازی و تغیی دمکراســی ب
مــردم، دمکراســی شــورایی، جایگزیــن میشــود. در حکومــت شــورایی اگــر مــردم ببیننــد 
ــردم  ــتقیم از م ــه مس ــی ک ایندگ ــد و  ــال تعه ــی اش را در قب ع ــئولیت اجت ــی مس کس
ــی بــرد، میتواننــد فــوری او را از  بدســت آورده بــه جامعــه و شــهروندان پیــش 
ایندگــی عــزل کننــد. قــرار نیســت مــردم بعــد از چهــار ســال انتظــار دوبــاره آن هــم در 
ــه  ــازی گرفت ــه ب ــره ب ــی و دماکوژیســم و غی ائ ــد و ســیاه  دعواهــای جناحــی و پروپاگان
ــکا  ــا و امری ــد. اروپ ــگاه کنی ــراق ن ــه ع ــش ب ــکا و متحدین ــه امری ــه حمل ون ــه  ــوند. ب ش
ــیدن  ــون کش ــه خ ــی و ب ــه نظام ــن حمل ــف ای ــه مخال ــی ک ــی مردم ــم و نارضایت در خش
ــفید  ــک س ــه چ ــهایی ک ــا و مجلس ــوخت و دولته ــد میس ــراق بودن ــردم در ع ــی م زندگ
ــردم در  ــی م ــت میلیون ــرم مخالف ــد علیغ ــه بودن ــردم گرفت ــت را از م ــال حکوم ــار س چه
ــق  ــن ح ــت از چنی ــورایی حکوم ــت ش ــد. در حکوم ــه رفتن ــن حمل ــای ای ــوری پ ــر کش ه

ــت! ــوردار نیس ــژه ای برخ وی
ــوزش نظامــی عمومــی و  ــر آم ــردم، مبتنــی ب ــوراهای م ــس ش ــروی میلی نی  •
ــوق  ــه ای و ماف ــش حرف ــن ارت ــی، جایگزی ــی و دفاع ــف انتظام ــی در وظای رشکــت همگان
ــه ســازمان هــای  ــه ای و کلی مــردم (ارتــش، ســپاه پاســداران، ســایر نیروهــای مســلح حرف

نظامــی و انتظامــی و جاسوســی و اطالعاتــی و نیروهــای میلیشــایی...) میشــود. 
ــه  ــر جامع ــد در براب ــی بای ــزب سیاس ــر ح ــز ه ــلح نی ــی و مس ــروی نظام ــث نی در بح
ایــران موضــع روشــنی داشــته باشــد و بگوینــد کــه تصویرشــان از تســلیح و قــدرت دفــاع 
ــپاه و  ــد ارکان س ــی خواهن ــا م ــه آی ــد ک ــن کنن ــد روش ــی بای ــای سیاس ــت؟ نیروه چیس
ــالب ۵۷،  ــد دوره انق ــا مانن ــد؟ آی ــظ کنن ــه ای حف ــوا و بهان ــر ل ــت ه ــال تح ــش را ح ارت
سیاســت جمهــوری اســالمی کــه اســم ســاواک، ارتــش ســلطنتی و شاهنشــاهی را حــذف 
ــه  ــت و ب ــی گذاش ــورده باق ــت نخ ــرا دس ــن آن ــه و متخصصی ــی از بدن ــا بخش ــرد، ام ک
ــه ای  ــی حرف ــروی نظام ــش و نی کان ارت ــ ــد و ک ــرار میکنن ــت، را تک ــود گرف ــت خ خدم
ــا  ــد داشــت؟ ی ــگاه خواهن ــردم ن ــاالی رس م ــی ب ــوان ارگان ــوان و اســمی، بعن ــر عن ــا ه را، ب
ــه  ــک ماشــین حرف ــه ی ــوده ای و ن ــس ت ــه میلی ــن و ب ــه پائی ــردم، ب ــه م ــاع را ب ــدرت دف ق

ــد؟  ــذار میکنن ای واگ
ــلح  ــه ای مس ــروی حرف ــای سیاســی راســت نی ــا نیروه ــه آی ــد ک ــن بدانن ــد روش ــردم بای م
ــرد  ــد ک ــظ خواهن ــی حف ــا اعرتاض ــف ی ــدای مخال ــر ص ــوب ه ــرای رسک ــردم را ب ــوق م ماف
ــاب  ــه الق ــی ک ــالف تلبغیات ــورژوازی، برخ ــاختار ب ــی در س ــروی نظام ــس و نی ــه. پلی ــا ن ی
ــرای رسکــوب اعــرتاض  ــزاری ب ــد، همیشــه اب ــا میدهن ــه آنه «حافــظ» و مدافــع» مــردم را ب
ــدق  ــا ص ــام دنی ــن در  ــتند. ای ــوده و هس ــهروندان ب ــن و ش ــی محرومی ــهم خواه و س
ــی در  ــای حکومت ــوری ه ــا دیکتات ــا ت ــکا و اروپ ــت از آمری ــت حاکمی ــر وق ــد و ه میکن
ــروی  ــرد، نی ــرار میگی ــردم ق ــرض م ــر تع ــان در خط ــه منافعش ــوند ک ــه بش ــیا متوج آس
مســلح و حرفــه ای و ویــژه مافــوق مــردم را بــرای رسکــوب بــه جــان جامعــه مــی اندازنــد.  
ــی  ــای نظام ــن نهاده ــه ای ــا هم ــت، م ــه روشــن اس ــه جامع ــا ب در هــر صــورت، جــواب م
حرفــه ای و مافــوق مــردم را ملغــی میکنیــم و مــردم را در شــوراهای خــود بــرای دفــاع از 

ــرد.  ــم ک ــلح خواهی ــود مس ــورایی خ ــت ش ــود و حکوم خ
ــدن  ــس از دی ــی، پ ــت مذهب ــال حکوم ــد س ــل و چن ــل چه ــس از تحم ــران پ ــردم در ای م
قومــی و مذهبــی کــردن عــراق، افغانســتان، ســوریه، لبنــان و .... روشــن اعــالم کــرده انــد 
ــن  ــه قوانی ــد، نفــرت و اعــرتاض خــود را ب ــی و مذهبــی میخواهن ــر قوم ــه حکومتــی غی ک
ــان رســمی، بــه تبعیــض بــر مبنــای مذهــب  مذهبــی، بــه مذهــب رســمی، بــه تحمیــل زب
ــد  ــع آپارتای ــد. رف ــی شــده ان ــئون زندگ ــه ش ــی مذهــب از هم ــر جدای ــت و .... و ب و قومی
جنســی و رفــع هرنــوع تبعیــض علیــه زن یــک خواســت ریشــه دار و عمیــق در جامعــه 
ــنگینی دادن  ــای س ــه ه ــد هزین ــن آپارتای ــا ای ــه ب ل ــران در مقاب ــان در ای ــت و زن ــران اس ای
ــی  ــد قوم ــی و ض ــد مذهب ــگ ض ــری زن، رن ــگ براب ــا رن ــران قطع ــی در ای ــالب آت ــد. انق ان
ــی  ــون اساس ــد در قان ــت بای ــن خواس ــه و ای ب ــن مطال ــود دارد. ای ــه خ ــه را ب ــردن جامع ک
حکومــت آتــی بــه روشــنی اعــالم شــود و مــا در اصــول پیشــنهادی خــو بــه رصاحــت ایــن 

ــم. ــا میکن ــد آن اکتف ــه ســه بن ــن ب ــم کــه م ــرده ای ــان ک ــه و بی خواســت را فرمول
ــر قومــی و غیــر مذهبــی مبتنــی بــر  برقــراری یــک ســاختار سیاســی غی  •

حاکمیــت. امــر  در  مــردم  مســتمر  و  مســتقیم  دخالــت 
تعیین مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری ممنوع است.   •

برابــری کامــل و بــدون قیــد و رشط زن و مــرد در کلیــه شــئون زندگــی   •
ــن و  ــرای قوانی ــب و اج ــی. تصوی ــادی و سیاس ــی، اقتص ع ــی، اجت ــی، خانوادگ خصوص
ــر زنــان بــه اجــرا گذاشــته شــود.  ــی کــه بــه فوریــت بــرای رشوع رفــع تبعیــض ب اقدامات
ــه  ــت در جامع ــا قومی ــب ی ــش مذه ــورد نق ــر در م ــزاب دیگ ــه اح ــت ک ــن اس ــوال ای س
ــدار  ــا طرف ــرد؟ رصف م ــد ک ــان و مذهــب رســمی چــه خواهن ــورد زب ــد، در م چــه میگوین
ــد  ــن بگوین ــد روش ــت. بای ــی نیس ــتیم کاف ــت هس ــن از دول ــی دی ــم و جدای سکوالریس
چگونــه ایــن جدایــی را تضمســن و تامیــن میکننــد. بایــد روشــن بگوینــد در مــورد نقــش 
ــه زن  ــض علی ــد جنســی و تبعی ــه آپارتای ــد چگون ــد؟ بگوین ــان چــه میگوین ــگاه زن و جای
ــا  ــواب م ــد؟  ج ــق میکنن ــرد را متحق ــل زن و م ــری کام ــه براب ــد؟ چگون ــن میربن را از بی
ــر آن  ــا ب ــو م ــرح و آلرتناتی ــه در ط ــت ک ــانی اس ــمول و انس ــتی و جهانش انرتناسیونالیس

ــتیم. ــد گذاش تاکی
ــش  ــالت بخ ــن معض ــده تری ــن کنن ــن و تعیی ــی از مهمرتی ــت یک ــئله معیش ــروز مس ام
ــات جامعــه  ــگان از امکان ــران اســت و خواســت رفــاه و برخــورداری رای اعظــم مــردم در ای
ــه بازنشســته گــره  ــه کارگــر و اعــرتاض کارگــر را ب ــم را ب خواســتی اســت کــه اعــرتاض معل

ــاه را بدهــد  ــول رف ــد ق یتوان ــدرت  ــی ق ــی مدع ــروی سیاس ــچ حــزب و نی زده اســت. هی
ــران و  ــر کارگ ــط فق ــر خ ــی زی ــا زندگ ــت؟ ای ــاه چیس ــرش از رف ــد تصوی ــن نگوی ــا روش ام
ــا  ــز از طــب ت ــا خصوصــی شــدن همــه چی ــاه اســت؟ ای ــار رف ــا معی ــن در اروپ ــردم کارک م
ــا  ــه؟ آی ــی در جامع ع ــات اجت ــه امکان ــگان از هم ــورداری رای ــی برخ ــد یعن ــت و آم رف
ــاه  ــد خــط رف ــای کار میدهن ــراد جوی ــه اف ــا ب ــه در اروپ ــر ک ــط فق ــر خ ــکاری زی ــه بی بیم

ــم  ــه ای ــر گفت ــای زی ــه روشــنی در بنده ــا را ب ــا اینه ــد؟ م ــن میکن ــا را تعیی آنه
تضمیــن رفــاه عمومــی همــگان و باالتریــن ســطح زندگــی و امنیــت اقتصــادی   •
ــرشو و ...  ــون کاری پی ــی، قان ــادی مرتق ــن اقتص ــرای قوانی ــب و اج ــق تصوی ــردم از طری م

رسارسی و یکســان بــرای همــه شــهروندان.
ــاد، بردگــی و بیــگاری در هــر پوشــش و بــا هــر توجیهــی ممنــوع  هرنــوع انقی  •

اســت.
یــد و توانایــی در ایفــای ایــن نقــش، میتواند  هرکــس مســتقل از نقــش او در تول  •
ــانها در  ــه انس ت مــادی و معنــوی موجــود در جامعــه برخــوردار گــردد. هم از نعــ
ت مــادی و معنــوی موجــود در جامعــه دارای حــق برابــر هســتند.  برخــورداری از نعــ
ــکاری و رفاهیــات بــه روشــنی بیــان شــده  در بندهــای دیگــری مســئله کار و اشــتغال و بی
ــه  ــم در آن جامع ــن میکنی ــا تضمی ــوص م ــن خص ــهروندان در ای ــق ش ــورد ح ــد. در م ان
ــال  ــاالی ۱۶ س ــراد ب ــه اف ــه هم ــکاری ب ــه بی ــه بیم ــود دارد ک ــی وج ــدر کاف ــه ق ــروت ب ث

ــود. ــت ش پرداخ
ســوال ایــن اســت حقــوق و بیمــه بیــکاری و درمانــی و تضمیــن ســطح باالیــی از آســایش 
و رفــاه کجــای افــق و سیاســت احــزاب سیاســی راســت قــرار گرفتــه اســت؟ ایــن واقعیــت 
ــران در  ــه ای ــت درون جامع ــاه و معیش ــرای رف ــی ب ــم و میلیون ــش عظی ــروز جنب ــه ام ک
ــه  ــتند ک ــزاب هس ــن اح ــت. ای ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــت ب ــان اس ــال غلی ــدان و در ح می
ــوان فــرد تاثیــر  بایــد بگوینــد اوال چــه جایگاهــی بــرای ایــن مــردم در ساختارشــان بــه عن
ــه  ــی ب ــه جواب ــا چ ــد و دوم ــی اش دارن ع ــردی و اجت ــی ف ــت و زندگ ــذار در رسنوش گ

ــد؟  ــردم دارن ــت معیشــت م وضعی
ــی  ــت قبل ــه اینکــه حاکمی ــری منجمل ــس از قدرتگی ــای احــزاب راســت پ ــا جوابه ــردم ب م
ــط  ــاد و رواب ــم اقتص ــرای ترمی ــا ب ــت و م ــکاری هس ــرده، بده ــود ک ــز را ناب ــه چی هم
ــم و  ــاز داری ــان نی ــه زم ن ب ــ ــالن وبه ــاختها و ف ــر س ــازی زی ــاری و باس ــالت تج ومعام
ــد کــه فعــال صبــور باشــند تــا کــم کــم مشــکالت را حــل کننــد  ــه از مــردم بخواهن طلبکاران
ــی  ــن جوابهای ــاال چنی ــه از ح ــی ک ــینه نیروهای ــه س ــر ب ــروز دیگ ــنا هســتند و ام و ... آش

ــد.  ــت رد میزنن ــد، دس میدهن
ــردا  ــی ف ــدرت و در شــکل حکومت ــردم و شــهروندان در ق ــگاه م ــر جای ــار اگ ــن اعتب ــه ای ب
ــه  ــن «ن ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــد ب ــان نخواه ــی نشدنش ــرای قربان ــی ب ــد تضمین ــوم نباش معل
ــه دارد.  ــود نهفت ــی را در خ ــه آت ــوط جامع ــالمی خط ــوری اس ــه جمه ــردم ب » م ــ گف
ــه  ــان جامع ــه خواه ــتند، بلک ــود هس ل اراده خ ــ ــان اع ــط خواه ــه فق ــران ن ــردم در ای م
ــه ای  ــوق پای ــر حق ــد جــدی ب ــا تاکی ــن رس م ــه و امــن هســتند. از ای ــری، آزاد، مرف ای براب
ــزب  ــر ح ــا از ه ــم و قاعدت ــردم داری ــگاه م ــی و جای ــدرت سیاس ــاختار ق ــهروندان و س ش
ــا  ــو و سیاســت خــود را پشــت پــرده و ب سیاســی جــدی هــم ایــن توقــع میــرود کــه آلرتناتی
تفســیر و مبهــم بســته بنــدی نکننــد و روشــن و بــا جرئــت و بگوینــد مــدل پیشــنهادی 

ــد. ــرده ان ــیم ک ــران ترس ــردم ای ــردای م ــرای ف ــده ای ب ــه آین ــا چیســت و چ انه
ــتند در  ــته هس ــن نوش ــت ای ــرت از ظرفی ــا بیش ــناد م ــدرج در اس ــات من ب ــا و مطال بنده
ــم و اگــر الزم شــد در پاســخ هــای  ــرص بســنده میکن ــال مخت ــد مث ــن چن ــه همی نتیجــه ب
ــی  ــ م ــدگان ش ــا خوانن ــردازم ام ــا بپ ــده ه ــی بن ام ــه  ــل ب ــه تفصی ــم ب ــدی مــی توان بع
ــزب  ــایت ح ــی» در س ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــو «کنگ ــژه آلرتناتی ــج وی ــد در پی توانن

ــد. ــه کنن ــا را مطالع ــمی) آنه ــط رس ــت (خ حکمتیس
ــت  ــزب، موقعی ــنهادی ح ــه ای پیش ــول پای ــا و اص ــو م ــه آلرتناتی ــم ک ــد بگوی ــر بای در آخ
ــه  ــی و چ ــه سیاس ــه در عرص ــا چ ــل م ــت و عم ــهروندان را در سیاس ــردم و ش ــاالی م ب
ــوری  ــد از جمه ــت بع ــاختار حاکمی ــی و س ــادی، نظام ــی، اقتص ع ــای اجت ــه ه در عرص
ــو و نــا شــفاف و نــا روشــن نداریــم، سیاســت  اســالمی نشــان میدهــد. مــا سیاســت دو پهل
ــردم معــرتض و  ــه م ــی اســت ک ــن توقع ــم و ای ــوا نداری ــام و دو ه ــک ب اپورتونیســتی و ی
ــد.  ــدرت دارن ــی ق ــی و مدع ــزب سیاس ــک ح ــوان ی ــه عن ــا ب ــران از م ــر در ای ــان تغیی خواه
ــده ایــران  ــودن در آین مــن فکــر میکنــم همــه احــزاب سیاســی اگــر ادعائــی بــرای دخیــل ب

ــاه نیامدنــی مــردم پاســخ روشــن بدهنــد.  ــد بایــد بــه ایــن ســطح از خواســت کوت دارن
بایــد هــر حزبــی دقیقــا بگویــد چــه برنامــه ای بــرای آینــده ایــران دارد و انتظار گــول زدن 
ــا توســل بــه مجلــس موسســان و...   ــاالی جامعــه و ب و دســت بــه دســت کــردن قــدرت از ب
ــه  امــی شــهروندان ب ــد داد و  ــن اجــاره ای نخواهن ــز چنی ــران نی واهــی اســت و مــردم ای

ــد بــود. شــکل مســتقیم در تعییــن رسنوشــت خــود و جامعــه و حکومــت دخیــل خواهن
ن را خواهیــم کــرد کــه ســطح توقــع مــردم را از احــزاب سیاســی  ــام تالشــ همچنیــن مــا 
ــم و در برجســته کــردن نقــش  دخیــل در مســائل ایــران هــر روز و هرچــه بیشــرت بــاال بربی
ــار  ــی، در کن ــدرت سیاس ــاختار ق ــنی در س ــهروندان و روش ــه ای ش ــوق پای ــگاه حق و جای
ــه ایــن ســطح انتظــار و توقــع  مــردم و از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهیــم بــود و بایــد ب
ــد  ــی بای ــات سیاســی جــدی و مدع ــه احــزاب و جریان ــته شــود و هم ــردم احــرتام گذاش م
شــفاف و بــدون ابهــام و تفســیر بــا جامعــه صحبــت کننــد و افــق و آلرتناتیــو خــود بعــد 

ــه روشــنی ترشیــح کننــد.  از جمهــوری اســالمی را ب
ــر و  ــکل تغیی ــن ش ــد تری ن ــن و قدر ــم اولی ــروز ه ــن ام ــی همی ــوراهای مردم ــعار ش ش

ــت. ــردم اس ــتقیم م ــا اراده مس ــی ب ــاختار حکومت ــن س تعیی
ــون  ــه قان ــول پای ــی» و «اص ــوراهای مردم ــره رساررسی ش ــروز «کنگ ــم ام ــر میکن ــن فک م
اساســی» پیشــنهادی حــزب امــروز دیگــر ســنگ محــک ارزیابــی از احــزاب راســت وچــپ 

ــران اســت.  در ای
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ــکا  ــینی آمری ــب نش ــتان، شکســت و عق ــردم افغانس ــه م ــرب ب ــرف غ ــان از ط ــل طالب تحمی
ــی را  ــن خــوش بین ــه ای ــه، همــه و هم ــد در منطق ــا و افرتاقهــای جدی ــه، ائتالفه در خاورمیان
بــرای جمهــوری اســالمی ایــران بــه وجــود آورده کــه بتوانــد تــوازن قوایــش را در برابــر مــردم 
انقالبــی بهبــود بخشــد. بازداشــتهای فلــه ایــی ایــن دوره هــم تابعــی از پــروژه نظــام و در راس 

آن رئیســی، «رئیــس جمهــور آدمکــش» بــرای ایجــاد ارعــاب و وحشــت اســت. 
بازداشــتهای اخیــر روزنامــه نگارانــی چــون ســینا قلنــدری، امیرعبــاس آزرم ونــد، پرونــده ســازی 
ــی،  عیل گرام ــ ــه اس ــنگین علی ــم س ــد حک ــی، تائی ــال سیاس ــد داوری فع ــه محم ــدد علی مج
محکومیــت فرزانــه زیالبــی بــه اتهــام دفــاع از کارگــران هفــت تپــه، دســتگیری تومــاج صالحــی 
رپــر و ترانــه خــوان اعرتاضــی، احضــار نــگار مســعودی عــکاس و مستندســاز و کامیــار فکــور 
ــد  ــت بلن ــان، و لیس ــپیده قلی ــدد س ــار مج ــازی و احض ــده س ــده رپ، پرون ــگار و خوانن خربن
ــرتض در  ــارز و مع ــردان مب ــان و م ــه زن ــازی علی ــده س ــار و پرون ــتگیری، احض ــی از دس باالی
ایــن دوره را بایــد در مــ همیــن سیاســت حاکمیــت معنــی کــرد. سیاســتی کــه مدتهاســت 
شکســت خــورده  و حتــی بــه صــورت محــدود و موقتــی هــم قــادر بــه عقــب رانــدن مــردم 

ــی توانــد داشــته باشــد.  معــرتض و کارگــران انقالبــی را 

نــدی اســت  آنچــه کــه در ایــران در جریــان اســت، جنبــش و حرکتــی عظیــم، متالطــم و قدر
کــه نــه حضــور آمریــکا و نــه هزیمتــش، نــه تحمیــل و بازتولیــد طالبــان و داعــش و هــر جانــور 
اســالمی  و نــه جمهــوری اســالمی بــا تجربــه در آدمکشــی، یــارای مقاومــت و تقابــل بــا آنــرا 

نخواهــد داشــت. اعــرتاض و تــب و تــاب تغییــرات بنیادیــن، تصمیــم بــرای واژگونــی جمهــوری 
اســالمی، تــالش بــرای رهایــی و برابــری در رسارس جامعــه در حــال غلیــان اســت. ایــن تعــرض 
میلیونــی را، ایــن تحــرک عظیــم جامعــه بــرای آزادی، رفــاه و برابــری را هیــچ نیرویــی و هیــچ 
ابــر- وحوشــی نخواهــد توانســت بــه شکســت بکشــاند. بازداشــت و زندانــی کــردن انســانهای 
ــی توانــد جامعــه معــرتض و بــه میــدان آمــده را مرعــوب  رشیــف، مبــارز و آزادیخــواه قطعــا 
ایــد. سیاســت ارعــاب و ماشــین رسکــوب نظــام در بطــن تالطــم و اعرتاضــات ســال ۹۶ و ۹۸ 

جــواب گرفــت و زمیــن گیــر و بــی خاصیــت شــد. 

د بــه نفــس جامعــه بــرای تغییــر عــروج کــرده اســت. رژیــم رسمایــه در ایــران عــالوه  اعتــ
بــر بحرانهــای عمیــق در بــی جوابــی بــه فقــر و فالکــت، بــه تــورم و گرانــی، بــه معیشــت و 
ــه را هــم دارد.  دســتمزد و ... بحــران ناکارآمــدی ماشــین رسکــوب و ایجــاد ارعــاب در جامع
سیاســت و ابــزاری کــه یکــی از پایــه هــای اصلــی حاکمیــت رسمایــه داران و حكومتشــان در 

تحمیــل خــود بــه جامعــه بــود. 
ــا،  ــم گذاشــ قرشه ــجام و دســت در دســت ه ــت، انس ــه در جریــان اس ــه در جامع آنچ
ن، بازنشســته هــا، کارگــران  محافــل، شــبکه هــا و جمعهــای مختلــف مــردم معــرتض، معلــ
ــن  ــی هــر دســتگیری و تعرضــی از طــرف حاکمیــت مــی باشــد. ادامــه ای معــرتض و ... در پ
ن بــا موجــی از اعرتاضــات و اعتصابــات ســازمانیافته تــر  رونــد جمهــوری اســالمی را بــی گــ
و متحدتــر روبــرو خواهــد کــرد و کل حاکمیــت بیشــرت بــه حلقــه محــارصه جنبــش انقالبــی و 

ــی درخواهــد آورد. اعرتاض
حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) خواهــان آزادی فــوری زندانیــان و دســتگیر شــدگان سیاســی 
عــی را بــه شــدت  نحــال سیاســت ارعــاب و رسکــوب فعالیــن کارگــری و اجت اســت و در ه
ایــد. حــزب در صــف مقــدم جنبــش اعرتاضــی در داخــل و خــارج کشــور بــرای  محکــوم مــی 

ــام دســتگیر شــدگان اســت. آزادی فــوری 

خط رسمی حزب حکمتیست 

۲۲ سپتامرب ۲۰۲۱

مزاحم اصلی كیست

ــی  ــوازن موجــود در سیاســت جهان ــه بی نظمــی امــروز و عــدم ت ــد ك همــه می دانن
ــا آن، عــروج قدرت هــای  ــان ب ــكا و همزم ــی آمری ــول شكســت سیاســت نظام محص
امپریالیســتی نوظهــور و شــیفت جدی تــر اقتصــاد جهــان بــه زیــان برتــری اقتصــادی 
آمریکاســت؛ اینهــا فاكتورهــای اصلــی اســت كــه مدتهاســت چشــم انداز بهــم خــوردن 
اتحادهــای امپریالیســتی قدیــم را ایجــاب كــرده اســت و شــبح ائتالف هــای جهانــی 
جدیــد در برابــر ائتــالف جنگــی قدیــم بــه رهــربی آمریــکا کــه بعــد از جهــان دوقطبــی 
و پایــان جنــگ رسد، برپــا کننــده جنگ هــای پی درپــی بــوده اســت را رضوری 
ــی ناشــی می شــد  ــاز دوران ــه، از نی ون ــراى  ــا ب ــه اروپ ــو و اتحادی ــد. طــرح نات می كن
کــه قطب بنــدى رشق و غــرب بــر جهــان حاکــم بــود. امــروز کل ايــن طرح هــا 
دارنــد دســتخوش بحــران مي شــوند. خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا، عقــد قــرارداد 
امنیتــی و تســلیحاتی مابیــن آمریــكا، بریتانیــا و اســرتالیا در مقابــل چیــن و همزمــان 
ــود آشــكار  ــن دوره و  ــو، پیامدهــای ای ــرای خــروج از نات ــد فرانســه ب ــا آن، تهدی ب
ــای جدیــدی در صفــوف بــورژوازی جهانــی بویــژه تعمیــق شــكاف  صف بندی ه

میــان بــورژوازی آمریــكا بــا اروپاســت. 

له از اســاس دگرگــون شــده اســت. تبي هــا  بــرای هــر ناظــری، امــروز صــورت مســ
ــد از  ــگ رسد و بع ــد از جن ــان بع ــا جه ــه گوی ــورژوازى ك ــج ب ــاى رای و پيش بينى ه
ــان  ــی» و «پای ــت غرب ــش» و «مدنی ــح» و «آرام ــان «صل ــم»، جه ــقوط كمونیس «س
ــده اســت! سســت شــدن  ــاىل از آب درآم ــش از همیشــه پوش ــود، بی ــا» ب دیكتاتوره
ــای  ــك توده ه ــی و پراتی ــازار در زندگ ــوژی ب ول ــه اید ــمی و ب ــنت رس ــه س ــا ب باوره
وســیع مــردم مــوج می زنــد. امــروز هــر شــهروندی، آزادی عمــل و اســتقالل معنــوی 
ــا  ــرب، ب ــان غ ــب جه ــی در قل ــی حت ــای بورژوای ــد. دولت ه ــس می كن ــرتی ح بیش
ــم  ــان در چش ــردم چن ــای م ــاه توده ه ــطح رف ــی و س ع ــات اجت ــه خدم ــه ب حمل
شــهروندان خــود از اعتبــار ســاقط شــده اند كــه امــكان بدعــت و عــروج جنبش هــای 

ــرده اســت.   ــا ك ساختارشــكنانه و سوسیالیســتی را مهی

یســی هــم طــی پیامــی  قــت نبــود. ابراهیــم ر امــا نشســت ســازمان ملــل خالــی از ح
خطــاب بــه ایــن نشســت، خــروج آمریــكا از افغانســتان را مستمســكی بــرای الــدرم 
ــت در  ــمبل امنی ــا س ــه «م ــد ك ــو می فرمای ــرد. از یكس ــالمی ك ــوری اس ــدرم جمه بل
ــكا شكســت خــورد» و از ســوی دیگــر  ی آمری ــم و سیاســت فشــار حداكــ منطقه ای
ــت ایشــان جلســه پشــت جلســه  در حاشــیه ایــن نشســت، وزیــر امــور خارجــه و هی
ــده برجــام پرپــر شــده در  ــا پرون ــك ســو ب ــد. از ی ــه برجام ان در حــرست بازگشــت ب
ــی» و «گشــایش  ــد و رجــز «خودكفای ن شــانگهای» را هــوا كرده ان ــ بغــل، فیــل «پی
ن  نــی كــه ربطــی بــه اقتصــاد نــدارد و اساســا یــك پیــ اقتصــادی» می خواننــد؛ پی
مــی در آن، بعــد از دو ســال  سیاســی – امنیتــی اســت و عــالوه بــر ایــن، عضویــت دا

میــرس اســت. 

ــه مذاكــرات هســته ای در دســتور  ــه: «بازگشــت ب ــد ك از ســوی دیگــر اعــالم می كنن
كار ماســت»! واقعیــت اینســت كــه جمهــوری اســالمی همیشــه ماننــد یــك پانــدول، 
ــی در  ــای اصل ــان قدرت ه ــه می ــداری ك ــای ناپای ــات و بلوك بندی ه ــه مقتضی ــا ب بن
ســطح جهــان در جریــان اســت، هــر روز در یكــی را می زنــد. بــر خــالف عــر و تیزهــای 
ــه  ــی ب ــا نان ــه تنه ــتان ن ــكا از افغانس ــروج آمری ــداری، خ ــان رشیعتم ــی و كیه یس ر
ســفره جمهــوری اســالمی پــرت نكــرد بلكــه دل ایــن نظــام را شكســت. خودشــان هــم 
می داننــد كــه عــدم حضــور آمریــكا، حاكمیــت ایــران را در برابــر مــردم جــان به لــب 
ــاره اش مواجــه می كنــد؛ حربــه ضد-آمریكایــی و  ــاروت اضافــی در خمپ ــا ب رســیده ب
ولوژیــك چهــل ســاله ای كــه ایــن نظــام بــه بهانــه حضــور آمریــكا در منطقــه،  ســپر اید
پشــت آن ســینه مــی زد اكنــون بــا خــروج آمریــكا از منطقــه، بالواســطه ماننــد یــك 

ــد.  ــه صورتــش اصابــت می كن بومرنــگ ب

درد ایــن نظــام نــه آمریكاســت، نــه چیــن اســت، نــه طالبــان اســت، نــه رشق اســت 
ه ۹۶ بــه ایــن ســو، مــردم ایــران بــه چهــره  و نــه غــرب! ســیلی محكمــی كــه از دیــ
كریــه ایــن نظــام زده انــد را دنیــا شــنیده اســت. درد ایــن نظــام جــای دیگــری اســت. 
ــن آمریكاســت»  ــا همینجاســت، دروغ میگ ــمن م ــد «دش ــه حكــم داده ان ــی ك مردم
ــروج  ــون خ ــورش پیرام ــس جمه ی ــام و ر ــن نظ ــای ای ــارت و پورت ه ــه ه ــی ب وقع
ــن  ــود ای ــار و پ ــه از ت ــی ك ــد؛ مردم ی نهن ــالم»  ــروزی اس ــه و «پی ــكا از منطق آمری
ــام و  ــا، از برج ــده وعیده ــا و وع ــه چرخش ه ــی ك ــت، مردم ــرده اس ــور ك ــام عب نظ
ــت،  ــرده اس ــزه ك ــن را مزم ــا چی ــاله ب ــرارداد ۲۴س ــا ق ــرب ت ــوش غ ــه آغ بازگشــت ب
مردمــی كــه فقــر و تباهــی فیزیكــی و معنــوی خــود و سه نســل از هم نوعــان خــود 
ی» دیــده اســت،  را بــه بهانــه «خطــر دشــمن خارجــی» و تحریــم و «فشــار حداكــ
ــه را  ــكا در منطق ــل رژیمــی كــه حضــور آمری ــر در مقاب ندت ــر و قدر امــروز متحدت
ــد.  ــرد، قــد علــم می كن ــان و رفــاه و آزادی مــردم را گــروگان بگی ــا ن ــه كــرده بــود ت بهان

ن  اكنــون نــه عــروج و افــول آمریــكا در منطقــه خاورمیانــه، نــه برجــام و پیــ
شــانگهای، نــه بازگشــت طالبــان بــه افغانســتان و نــه «خودكفایــی» جمهوری اســالمی 
در غیــاب آمریــكا می توانــد در برابــر طوفــان توده هــای شــهری كــه بــا پرچــم «رفــاه، 
ــد. كشــمكش واقعــی در جامعــه  ــه كن ــد، مقابل ــدان امده ان ــه می ــت و آزادی» ب امنی
ایــران، كشــمكش بــر رس آزادی و برابــری اســت؛ نــربدی اســت كــه خاموشــی نــدارد؛ 
ن اســت؛ مردمــی كــه عزم  كشــمكش در ایــران، كشمكشــی میــان محكومــان بــا حاكــ
كرده انــد بــرای جهانــی نــو تــا دفــن الشــه كپــك زده بــورژوازی ایــران و حاكمیــت آن 
ــد. صحبــت بــر رس حضــور مــا كمونیســت ها  یعنــی جمهــوری اســالمی توقــف نكنن
ــه  ــه حرب ــت ك ــی اس ــی در دوران ــت و رهای ــاه، عدال ــنه رف ــان تش ــا انس و میلیون ه
«آمریــكا - ســتیزی» هــم از دســت ایــن نظــام گرفتــه شــده اســت؛ صحبــت بــر رس 
غلیــان جنبــش پرشــور سوسیالیســتی و شــورایی در مراكــز كار و محــالت زندگــی در 
دوره ای اســت كــه مــردم اعــالم كــرده انــد: «دشــمن مــا همینجاســت». ایــن جنبــش، 

«مزاحــم» اصلــی بقــاء جمهــوری اســالمی اســت. 
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ــان،  ــرای زن ــل و کار ب ــ اجــازه و حــق آمــوزش و تحصی ــن حالــت، گرف ــود، در بهرتی قــرار ب
ــات «رشعیــت اســالم» و «یــک جامعــه اســالم زده»  در چهارچــوب تنــگ و بــرده وار مقتضی
ــد و ... صفحــه ۴ ــا زن در افغانســتان اعــالم کنن را نهایــت خــوش شانســی و ســهم میلیونه

دنی رشقی» را بگیرند و پی کارشان بروند. دن غربی» بر «بی  جشن پیروزی «
ــدن غــرب بــر توحــش  هیــچ بخشــی از ایــن ســناریوی هالیــودی و تهــوع آور «پیــروزی 
ــده و قومــی- مذهبــی» و .... نــه فقــط متحقــق  و بربریــت رشق»، «خاورمیانــه عقــب مان
ــناد  ــلیحات و اس ــ تس ــا گذاش ــه ج ــتان، ب ــو از افغانس ــروج نات ــس خ ــه برعک ــد ک نش
ــر  ــه ه ــو و ..... ب ــو نات ــورهای عض ــهروندان کش ــیمه ش ــال رساس ــا، انتق ــه دولته محرمان

ــه! ــه آرام و متمدنان ــز تخلی ــود ج ــبیه ب ــزی ش چی

ن خــود ناظــر فروپاشــی قلعــه و بــرج و بــاروی یــک حکومــت موزائیکــی،  جهــان بــا چشــ
ــی  ــن مومیای ــیده تری ــار پوس ــدن افس ــا ش ــی و ره ــی و بوم ــن امللل ــای بی ــرار امپراطوره ف

ــرشی شــد. ــخ ب هــای عــرص تحجــر و جاهلیــت تاری
ــت  ــی و آرام! مقاوم ــی تدریج ــز حرکت ــود ج ــبیه ب ــزی ش ــر چی ــه ه ــان ب ب ــرشوی طال پی
ــه  ــت پوشــالی افغانســتان ب ــرار شــد و دول ــه ف ــل ب ــده آن تبدی ــم دی ــش تعلی ــت و ارت دول
ــح داد و  ــرار ترجی ــر ق ــرار را ب ــهروندان، ف ــظ جــان ش ــود و حف ــت خ ــاع از حکوم ــای دف ج
ــا نفــر را  ــش، زندگــی میلیونه ــه شــدن خــون خوی ــری از ریخت ــرای جلوگی رسان فاســد آن ب

ــد.  ــان دادن ب ــل طال ــم زدن تحوی ــم به ــک چش در ی
ــم  ــود! آنه ــذف ب ــوران ح ــن جان ــه ای ــبات هم ــور از محاس ــک فاکت ــان ی ــن می ــا در ای ام
ــان و توافقــات  ــت طالب ــه حاکمی ــود، ک ــان در افغانســتان ب ــن، بخصــوص زن مقاومــت پائی
ــور و  ــد! فاکت یپذیرن ــود را  ــی خ ــی زندگ ــت تباه ــه قیم ــر آن ب ــرای تطهی ــی ب ــن امللل بی
ــراث  ــو و می ــه» ای و نات ــت «گلخان ــرار حکوم ــه ف ــات و مضحک ــه ورای توافق ــی ک نیروی
ــی آیــد و حــق خــود از زندگــی را در هیــچ معاملــه  ــاه  ــان، کوت برجــای گذاشــته شــان، طالب

ــذارد! یگ ــراج  ــه ح ای ب

ــان ســلب کــرده و و امــکان  مهمرتیــن بخــش ســناریو کــه امــکان حکومــت کــردن را از طالب
بــه رســمیت شــناخ ایــن بانــد تروریســت بعنــوان دولــت رســمی و مــرشوع افغانســتان 
ــتان و  ــان افغانس ــتان و در راس آن زن ــردم افغانس ــت م ــت، مقاوم ــه اس ــرب گرفت را از غ
ــت،  ــر اس ــهروندی براب ــوق ش ــورداری از حق ــرای برخ ــری و آزادی، ب ــرای براب ــان ب ــاد آن فری

ــده اســت!  ــه ورق را برگردان ک
ــه بیحقوقــی زن، بــه تحمیــل زندگــی ســیاه و تحقیــر  ــه بیســت ســال پیــش، ب بازگشــت ب
آمیــز بــه نیمــی از جامعــه، رضب و شــتم، تیربــاران و سنگســار زنانــی کــه حــارض بــه تــن 
ــان در  ــط زن ــه فق ــه ن ــود ک ــی ب ــد، هراس ــزی نبودن ــارت آمی ــی حق ــن زندگ ــه چنی دادن ب
ــان توســط امریــکا، در  افغانســتان کــه برشیــت متمــدن از بــه قــدرت رســاندن مجــدد طالب
ــت،  ی ــه ح ــه مقاومــت، ب ــد ب ــه امی ــه رسعــت جــای خــود را ب ــه ب دل داشــتند. هراســی ک
ــه  ــی ک ــان و دخرتان ــا زن ــکا  ب ــا و امری ــا اروپ ــران ت ــردم آزاده از ای ــنگری م ــالم همس ــه اع ب
ــه خیابانهــا آمدنــد و اعــالم کردنــد  فقــط چنــد ســاعت پــس از تســخیر کابــل شــجاعانه ب

ــد، داد.  یکنن ــول  ــی را قب بیحقوق
ــرو کــرده  ــا مخمصــه جــدی روب ــی» را ب ــکا و «جامعــه جهان ــان و امری ــی کــه طالب مقاومت
ــر  ــان کــه ب ــر آینــده طالب ــه فقــط ب ــن امــروز ن اســت. مقاومتــی کــه مهــر خــود را از همی

ــی در افغانســتان زده اســت.  ــده سیاســی و حکومــت آت آین
ــل قوانیــن قــرون  اگــر بیســت ســال پیــش بیحقوقــی زن و قــدرت طالبــان در تحمی
وســطایی خــود بــه زنــان در افغانســتان، نشــانه ظرفیــت و قــدرت ایــن بانــد وحشــی بــود، 
اگــر بیســت ســال پیــش تعــرض بــه حقــوق زن و برقــع بــر رس زنــان کــردن محمــل تعــرض 
ــان و جدالشــان  ــروز زن ــود، ام ــاع از خــود ب ــی جامعــه در دف ــه جامعــه و نشــان از ناتوان ب
ــان تبدیــل شــده اســت. امــروز در افغانســتان جنــگ  ب ــه پاشــنه آشــیل طال ــری ب ــرای براب ب
بــر رس حــق زن، مقاومــت در مقابــل ســلب حــق تحصیــل، ازدواج اجبــاری دخــرتان و زنــان، 
یــد مثــل و خانــه  ســلب حقــوق شــهروندی و رانــدن زنــان بــه گوشــه خانــه بــا وظیفــه تول

ــه وســعت افغانســتان اســت.  ــواده، جنگــی ب ــداری از خان داری و نگه

انعــکاس فریــاد خشــمگین زنانــی کــه میگوینــد: «از زندگــی ام میگــذرم امــا از حقــم نــه» 
ــه  ــروم» علی ی ــه  ــه مدرس ــدون خواهــرم ب ــای «ب ــا پالکارده ــه ب ــی ک ــرتاض کودکان را در اع
ــد  ــه میگوی ــرتی ک ــوز دخ ــش آم ــور دان انی پرش ــخ ــد، در س ــتاده ان ــی ایس ــن بیحقوق ای
ــروز  ــنید. ام ــوان ش ــرد» میت ــن بگی ــل را از م ــکان تحصی ــق و ام ــه ح ــت ک ــان کیس «طالب
ــاع از  ــوزش دف ــل دخــرتان، آم ــری حــق تحصی ــر رس براب ــرس در جــدال ب ــودکان دخــرت و پ ک

ــد.  ــری را میبینن ــاع از براب ــرد، دف ــری زن و م براب

ــه دخــرتان  یدهــد. پشــت چهــره و آرامــش معصومان ــن  ــان ت ــه توحــش طالب ــن نســل ب ای
ــد خشــم  ــر» را میخوانن ــی، درس و مشــقم را نگی ــم را گرفت ــاک پاک ــه آواز «خ ــی ک و پرسان

ــد.  ــاده میکن ــت اســالمی آم ــه بربری ــگ علی ــرای جن ــه اســت کــه خــود را ب نســلی خفت
ــی  ــدن» غرب ــه دول «متم ــت ك ــه اس ــری طلبان ــه و براب ــش متمدنان ــن جنب ــار ای ــر فش زی

ــان و دخــرتان در افغانســتان شــده و «رعایــت حقــوق  ــه بیحقوقــی زن ــه اعــرتاض ب ناچــار ب
ــه  ــن جنبــش اســت ک ــر فشــار ای ــد، زی ــان میکنن ب ــه رســمیت شــناخ طال ــرش» را رشط ب ب
بــان کفــش و کاله کــرده بودنــد ناچــار  چیــن و روســیه کــه بــرای بــه رســمیت شــناخ طال
ــارس  ــرس در رست ــرت و پ ــوزان دخ ــش آم ــان و دان ــاد زن ــار فری ــر فش ــد، زی ــث کنن ــدند مک ش
ــرتان  ــوزش دخ ــدت آم ــد در محدوی ــالم میکن ــان اع ــخنگوی طالب ــه س ــت ک ــتان اس افغانس
تجدیــد نظــر میکنــد و «می خواهیــم بــه خواســته های زنــان و دخــرتان در رابطــه بــه حــق 
کار و آمــوزش رســیدگی کنیــم!» و البتــه همزمــان، بــا گــروگان گرفــ حــق زن، خطــاب بــه 
دوستانشــان در غــرب میگویــد: «تــا زمانــی کــه مــا بــه رســمیت شــناخته نشــویم و آن هــا 
ــه اســت. خــوب اســت کــه همــراه مــا  ــا برخــورد یــک جانب ــن بــه فکــر م اینــد، ای انتقــاد 
برخوردشــان مســووالنه باشــد و حکومــت فعلــی مــا را بــه رســمیت بشناســند. بعــد از آن 
ــی  ــا نگران ــی رشیــک بســازند، م ــه شــکل قانون ــا ب ــا م ــه داشــته باشــند را ب هــر نگرانــی ک
ــه  ــل جبوبان ــازمان مل ــه س ــت ک ــش اس ــن جنب ــار ای ــر فش ــازیم.»! زی ــع می س ــان را رف  ش
اینــده حکومــت در افغانســتان، را بــه تعویــق انداختــه و  بــان، بعنــوان  قبــول ســفیر طال

ــد. ــر ممکــن میکن عمــال آنــرا غی

ــه  ــالمی و ب ــن اس ــه قوانی ــدادن ب ــن ن ــتان، ت ــرد در افغانس ــری زن و م ــش براب ــروز جنب ام
ــر  ــتان و ب ــده افغانس ــر آین ــود را ب ــر خ ــالم» مه ــگاه زن در اس ــناخ «جای ــمیت نش رس
ــکا، و  ــا امری ــن ت ــی، از چی ــای جهان ــرتک قدرته ــالش مش ــی زده و ت ــن امللل ــادالت بی مع
ــده  ــرای بســ هرچــه رسیعــرت پرون ــا روســیه و عربســتان، ب ــران ت ــه، از ای ــای منطق قدرته
ــت. ــرده اس ــرو ک ــدی روب ــکالت ج ــا مش ــان را ب ــناخ طالب ــمیت ش ــه رس ــتان و ب افغانس

ــا  ــا، دولته ــه قدرته ــرد در افغانســتان معضــل مشــرتک هم ــری زن و م ــش براب ــروز جنب ام
ــردم  ــور م ــت پرش ی ــه ح ــی ک ــت. جنبش ــه اس ــان و منطق ــکار در جه ــای جنایت و بانده
یدهــد. جنبشــی کــه  متمــدن و آزاده جهــان و بویــژه ایــران را دارد و بــه حداقــل رضایــت 
صــف دوســتان و دشــمنان خــود را بــه خوبــی میشناســد و نــه عنــرت بــازی رسان جمهــوری 
ــان در افغانســتان و رضورت رعایــت حقــوق شــهروندان  اســالمی در انتقــاد از بیحقوقــی زن
و نــه «برشدوســتی» دول غربــی و قبــول پناهندگــی چنــد ده ورزشــکار و خربنــگار و 

ــد.  ــد خــاک در چشــم اش کن ــد و ... میتوان من ه

ــان در  ب ــت طال ــه حاکمی ــان دادن ب ــش در افغانســتان و پای ــن جنب ــروزی رســاندن ای ــه پی ب
ــه و در  ــردم منطق ــه، همــه م ــر مشــرتک شــهروندان هــر دو جامع ــران، ام افغانســتان و ای

ــتها اســت! ــتها و سوسیالیس ــر کمونیس راس آن ام

مردم آزاديخواه! 
 برا پيشرو و پيروز بايد فور در ارگانها اعمال اراده 

خود، متحد شويد! 

در محل کار و محل زندگی، در شوراها کارگر و مردمی،  
يا هر نهاد و ارگان و سازمان و شکلی که دخالت متحدانه و 

مستقيم شما از بطن جامعه را تضمين کند، متحد شويد! 
بايد اداره امور را در محله، شهر و در همه مشاغل جامعه، 

بدست گرفت! 

 بايد حاکمان مرتجع و نااليق، اين حاميان نظام فقر،  سود و 
استثمار را که نه توان و نه خواست برآورده کردن ابتدايی 
ترين خواستها شما را ندارد، مرخص کرد و کنترل زندگی 

خود را بدست گرفت.  

حاکميتی در کار نيست! بايد مردم متشکل در شوراها 
، رفاه، حکومت  حاکميت کنند. برا دستيابی به «آزاد

شورايی»، همين امروز، و فورا دست به کار شويد!  




