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رای مردم سرنگونى 

 !جمهوری اسالمى است
را به شكست " انتخابات"مضحكه 

 !ديگری برای رژيم اسالمى تبديل كنيم
 

جامعه ايران روندهائی برگشت ناپذير را از 
. سر گذرانده و سنگرهائی را فتح کرده است

خيزشهای انقالبی برای سرنگونی حکومت 
مجالی برای عنتربازی مشتی جنايتکار حرفه 
ای، تروريست و قاچاقچی بين المللی مواد 

هيچ ترفند و تحريک .  مخدر باقی نمی گذارد
ذائقه سياسی جامعه نمی تواند بن بست کنونی 

برعکس، هر عقب .  را برای حکومت بشکند
نشينی صوری و تاکتيکی، هر اخذ سر و دم 
بريده شعارهای به عاريت گرفته از مبارزات 
کارگران و مردم، تنها در تنور آتش فروزان 

صورت .  تعرض جامعه و کارگران می دمد
مسئله رژيم اسالمی اينست که از مهندسی 
انتخابات حکومتی يکدست تر برای مقابله با 

. اعتراض سرنگونی طلبانه بيرون بياورد
صورت مسئله کارگران اينست که حکومت 
شکست خورده را گام جدی تری به عقب 

. برانند و برای زدن ضربه نهائی آماده شوند
صورت مسئله ما و طبقه کارگر و اردوی 
آزاديخواهی اينست که آگاهانه شکست 
حکومت در اين نمايش را همه جانبه تر و کمر 

  ٢صفحه    . شکن کنيم
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فراخون ما اينست که در مناسبت و فضای نمايش انتخابات حکومت 
صريح هرجا و همه جا بگوئيم شرکت .  جنايتکاران، فعاالنه دخالت کنيم

در اين نمايش با هر توجيهی نادرست، ضد منافع مردم و در خدمت 
تائيد گلوله هائی است که بر سر و تن .  بقای حکومت اسالمی است

و سرکوب، تائيد اعدام عزيزان ما در آبانماه شليک شد، تائيد شکنجه و 
اصالح طلب، : "در ديماه گفتيم.  فقر و فالکت و استبداد و آپارتايد است

. در آبانماه آمديم که ماجرا را تمام کنيم"!  اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا
شرکت کنند، اگر همدست "  انتخابات"کسی که انتظار دارد مردم در 

کسی .  ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت مشترکی دارد رژيم خامنه ای
ميدهد، خواسته يا ناخواسته، حکومت قاتلين فرزندان "  رای"که ميرود 

 . مردم را تائيد می کند
 

حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه ايران  -حزب کمونيست کارگری 
رياست جمهوری و مياندوره ای "  انتخابات"را فراميخواند که نمايش 

مجلس و شورای های شهر و روستا را به اعتراضی گسترده و ميليتانت 
انتخابات بازی تقسيم قدرت و .  عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل کنيم

ما اين .  کسب مشروعيت فرمال حکومتی ها و طبقه سرمايه دار است
همه جا .  بازی را برهم ميزنيم و سنگرهای خود را محکم می کنيم

هر تجمع و .  پوسترها و بيلبوردهای انتخاباتی را پاره کنيد و آتش بزنيد
در . عوامفريبی کانديداها را به صحنه اعتراض عليه حکومت تبديل کنيد

 !رای مردم سرنگونى جمهوری اسالمى است

را به شكست ديگری برای رژيم " انتخابات"مضحكه 

 ...اسالمى تبديل كنيم 

شهر و روستا به افراد سودجو و فرصت طلبی که برای نشستن دور 
سفره خون برای عضويت در شورای اسالمی ثبت نام کرده اند هشدار 

هرجا که ميتوانيم گوشمالی شان دهيم و اعالم کنيم اقدام آنها .  دهيد
هر کسی که .  همکاری با جمهوری اسالمی است و بايد پاسخگو باشند
اجازه ندهيم .  برای حکومت تبليغ ميکند را از ميان خود طرد کنيد

هر .  کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند
در فضای انتخابات به . را به تعرضی قاطع تبديل کنيم" انتخاباتی"تحرک 

اعتراض و اعتصاب کارگری دامن زنيم و بر تهيه لوازم زندگی و 
معيشت مکفی، برای دسترسی به دارو و درمان و بهداشت، بر حق 

 .واکسيناسيون فوری و رايگان همگانی تاکيد کنيم
 

همه جا اعالم کنيد که آزادی هيچوقت از صندوق رای درنيامده است، اين 
انتخابات تنها زمانی واقعی و .  دروغ بزرگ را برسر گويندگانش بکوبيد

براستی آزاد است که اختناق و استبداد، حکومت جنايت و فالکت 
انتخاب کارگران و مردم آزاديخواه ايران روشن و معرفه .  برانداخته شود

نابود باد حکومت فقر و فالکت و !  است؛ نابود باد جمهوری اسالمی
مردم ايران خواهان !  زنده باد آزادی و برابری و رفاه!  بيکاری و بيماری

محاکمه کليه سران و عاملين چهار دهه هوالکاست اسالمی در دادگاههای 
نمايش انتخابات را به شکستی همه جانبه .  علنی و منتخب مردم هستند
 . برای رژيم اسالمی بدل کنيم
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 .به شما دوستان و حضار در کنگره سوم حکمت خوشامد ميگويم
  

مبحث ناسيوناليسم و ملی گرايی از نگاه حکمت را برای ارائه به اين 
يکی از کارهای تحول بخش و در خشان منصور .  کنگره  انتخاب کردم

حکمت مباحث و پراتيک تاثير گذار او در رابطه با ناسيوناليسم و ملی 
فعاليت فکری و سياسی او در اين عرصه وسيع و فراوان .  گرايی است

نه .  حتی يک بازخوانی فشرده آن به ساعتها وقت احتياج است.  است
قصد اينکار را در اين کنگره دارم و نه چنين وقتی در اين کنگره ميسر 

هدفم اينست در اين فرصت محدود و مشخصی که دارم مقاطع و .  است
جنبه های برجسته نگرش مارکسيستی حکمت در برخورد  به 
پروبلماتيک مهم ناسيوناليسم و ملی گرايی را برجسته کنم، تا بتوانم 
عطف توجه شما و همه بينندگان و شنوندگان اين مبحث را به مراجعه 

ملت، ناسيوناليسم و کمونيسم کارگری و "مجدد به مباحث راهگشای 
به سهم خود و در .از منصور حکمت جلب کنم"  رساله تفاوتهای ما 

اينجا به تاثيرگذاری و تحول بخشی کار حکمت در اين زمينه در دو 
دو مقطعی که  پانليستهای اين کنگره  و .  مقطع تاريخی فوکوس ميکنم

تعداد زيادی از حضار و بينندگان اين کنگره با آن بارآمده و زندگی و 
ميتوانيم در مورد اين دو مقطع قضاوت و ارزيابی .  فعاليت داشته ايم

 .داشته باشيم و روايت و تحليل و تفسير خود را بيان کنيم
 

 :  ١٣۵٧عروج مارکسيسم انقالبی در بطن انقالب : مقطع اول
مارکسيسم انقالبی با نقد پويوليسم حاکم بر جنبش چپ و پوپوليستی 

به سرعت .  چپ راديکال  ايران را تغيير داد.  ايران عروج پيدا کرد
به لحاظ فکری، سياسی، سازمانی و اجتماعی با تمايزات .  رشد کرد

يک تمايز برجسته آن، شفافيت آن در مقابل .  برجسته ای شناخته شد
مارکسيسم انقالبی هيچ سنخيتی .  ناسيوناليسم و گرايش ناسيوناليستی بود

جرياناتی که به اين ترند ميپيوستند، از جمله .  با ناسيوناليسم چپ نداشت
فراکسيونهای مارکسيسم انقالبی که از درون سازمانهای چپ راديکال 

پيکار و رزمندگان و چريکهای فدايی خلق و وحدت "آن دوره مثل 
شکل گرفتند، اين پروسه را طی کردند،  نگاه و "  انقالبی و رزم انقالبی

نمونه برجسته تر .  بينش ناسيوناليستی را در فکر و سياست نقد ميکردند
کل سازمان کومه له با نقد و طرد بينش ناسيونال پوپوليستی در کنگره 

به اين .  به مارکسيسم انقالبی پيوست ١٣۶٠دوم خود در فروردين 
ترتيب ترند مارکسيستی گسترده ای عروج کرد که هيچ بدهکاری به 

ناسيوناليسم را به خوب و بد و چپ و .  ناسيوناليسم و ملی گرايی نداشت
راست، راديکال و غير راديکال تقسيم نميکرد تا بر اساس آن حقانيتی 

اين نگرش مارکسيستی به .  برای اين يا آن بخش ناسيوناليسم قائل شود
برنامه اتحاد .  نقد ناسيوناليسم موجود در چپ ايران محدود نماند

مبارزان کمونيست که بعدا با اندک اصالحاتی به برنامه مشترک اتحاد 
مبارزان کمونيست و کومه له و سپس برنامه حزب کمونيست ايران 
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 رحمان حسين زاده 

تبديل شد، با شفافيت تمايز خود را با کل 
چپ آن دوره در سطح جهان که فصل 
مشترک ناسيوناليستی داشتند، از جمله 
کمونيسم روسی، چينی، کاسترويی، 

...  آلبانيايی، چپ نو، اوروکمونيسم و 
در همين رابطه و در .ترسيم کرده بود

توضيح همين تمايزات برنامه مشترک 
نيروهای مارکسيسم انقالبی با بقيه نيروهای 
چپ با خمير مايه ناسيوناليستی بايد از 

برنامه مشترک اتحاد مبارزان و کومه "اولين مصاحبه پرمحتوا، حول 
ياد کنم، که امروز نه مصاحبه کننده، يعنی رفيق  ١٣۶٠در پاييز سال " له

عزيزم اسعد حسينی کمونيست پرشور هم سن و سال و هم نسل من و نه 
مصاحبه شونده، يعنی منصورحکمت عزيز هيچکدام  در قيد حيات 

اين مصاحبه کتبی در نشريه داخلی و در سطح نيروهای .  نيستند
به اين ترتيب .   مارکسيسم انقالبی پخش شد و يک سند تاريخی است

مارکسيسم انقالبی ما را به کمونيسم انترناسيوناليستی مقطع مانيفست 
کمونيست و مارکس، به کمونيسم دوره لنين و دوره کوتاه انقالب 

تاثير گذاری اين مقطع و تالش حکمت در متمايز .  بلشويکی برگرداند
کردن صف کمونيسم از ناسيوناليسم به طور کلی و از ناسيوناليسم چپ به 
طور مشخص نه فقط در ابعاد فکری و نظری، بلکه  در ابعاد سياسی و 

بی دليل نبود در آن مقطع از .  اجتماعی و حزبی هم بسيار گسترده بود
 .  احيای مارکسيسم و بلشويسم صحبت ميکرديم

 
فراتر رفتن از کمونيسم انترناسيوناليستی و مارکسيسم :  مقطع دوم

 : انقالبی
به لحاظ تقويمی اگر تاريخی برای شروع اين مقطع يادآوری کنم، دوره 

در سال .  بعد از کنگره سوم حزب کمونيست ايران مد نظرمن است
دوره دوم مباحث کمونيسم کارگری توسط منصور حکمت به  ١٩٨٩

مبحث . عنوان يک گرايش سياسی متمايز در درون آن حزب قد علم ميکند
نقطه عطف  ١٩٨٩مبانی کمونيسم کارگری ارائه شده در سمينار مارس 

آغاز اين دوره ازمباحث بشدت انتقادی درتقابل با جنبشهای اصلی 
بورژوازی و در قبال کمونيسم تا آنزمان موجود و چپ ترين ترند آن 

. همانا مارکسيسم انقالبی است، که دورانی خود حکمت پرچمدار آن بود
کمونيسم کارگری اين بار با نقدی شفاف و بی تخفيف در مقابل جنبشهای 
اصلی بورژوايی از جمله در مقابل ناسيوناليسم و ملی گرايی به ميدان 

در  ١٩٩۴حاصل نهايی ديدگاه جامع کمونيسم کارگری در سال .  ميايد
 . برنامه دنيای بهتر مکتوب و تجسم پيدا ميکند

 
در چهار چوب تقابل با ناسيوناليسم و ملی گرايی، مباحث و استنتاجات 
فکری و سياسی و پراتيکی آن، يعنی مباحث حکمت در واقع نقدی به 
همان کمونيسم انترناسيوناليستی و مارکسيسم انقالبی است و فراتر رفتن 

اين تغيير اساسی از جمله در نگرش و سياست خود حکمت .  از آنها است
 . و جريان ما در قبال ناسيوناليسم و ملی گرايی است

 
منصور حکمت در شروع سلسله مبحث، ملت، ناسيوناليسم و برنامه 
کمونيسم کارگری اين تغيير نگرش و سياست در جنبش و جريان خود ما 

و "  هم ما و هم واقعيات بيرونی هر دو تغيير کرديم. "را چنين بيان ميکند
اما بيش از ما، خود جهان مادى و واقعيت تاريخى تغيير کرده "  مينويسد 

اشاره من به رويدادهاى دوران بحران و سپس فروپاشى بلوک .  است
اگر از چرخش  .شرق و جهان پس از جنگ سرد است

 

  ٤صفحه   
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هاى جنبشهاى آزاديبخش سابق به سمت غرب و مدل بازار در سالهاى 
چرا که بهرحال جريان ما در (آغازين بحران بلوک شرق بگذريم 

توهمات چپ سنتى نسبت به ترقى خواهى ناسيوناليسم جهان سومى و 
، حرکتهاى استقالل طلبانه و سپس جنگها و )ناسيوناليسم اقليتها سهيم نبود

افسار گسيخته در اروپاى شرقى و مرکزى "  ملل"نسل کشى هاى 
براستى مطالبه ملى و استقالل طلبى را حتى در چشم کسانى که از 
حداقلى از انساندوستى برخوردارند بى ارزش و حتى در موارد زيادى 

همه ميتوانند ببينند که چگونه ناسيوناليسم ترجمه .  انزجار آور کرده است
و کوره "  پاکسازيهاى قومى"مادى خود را در گورهاى دسته جمعى و 

هاى آدم سوزى پيدا ميکند، و چگونه نه فقط مطالبه ملى، بلکه حتى خود 
مقوله ملت و هويت ملى در بسيارى موارد غير اصيل و دست ساز 

رويدادهاى ملى جهان پس از جنگ سرد  .محافل سياسى خاص است
حق ملل در تعيين "فرمول على الظاهر خيرانديشانه و منصفانه 

 " .را باالجبار به بازبينى اى انتقادى ميسپارد" سرنوشت خويش
 

چهارده : "  بر همين اساس حکمت در مورد تغيير نگرش خودما مينويسد
سال قبل، وقتى روى پيش نويس برنامه اتحاد مبارزان کمونيست و بعدا 
برنامه حزب کمونيست ايران کار ميکرديم، بند مربوط به حق ملل در 
تعيين سرنوشت خويش يکى از سر راست ترين و بى ابهام ترين 

"در ادامه مينويسد ."  بخشهاى برنامه محسوب ميشد بعد از سالها . 
امروز دوباره در جريان تهيه يک برنامه حزبى با اين فرمول روبرو 

اما اينبار، برعکس، هيچ چيز اين فرمول سر راست و بى ابهام .  شده ايم
در واقع هر تک کلمه اين عبارت مشکل دار، نامعين و .  بنظر نميرسد

اين فرمول، با اين شکل، بنظر من نميتواند در .  ابهام برانگيز است
هدف اين نوشته، که در .  برنامه حزب کمونيست کارگرى جاى بگيرد

خواهد آمد، يک بازبينى انتقادى از ملت و ملى  انترناسيونالچند شماره 
گرايى و مفاهيم کلى تر و واقعيات سياسى اى است که زيربناى اين 

 ." فرمولبندى را ميسازند
 

حق ملل در "من در اين کنگره ادامه بحثم را به بازبينی کل فرمولبندی 
آنطور که حکمت مفصل به آن پرداخته، "  تعيين سرنوشت خويش

فوکوسم را  بر يک محور مهم آن يعنی نقد ملت و .  اختصاص نميدهم
هويت ملی و ملی گرايی به عنوان يک پديده خرافی ساخته و پرداخته 

 .  شده توسط ناسيوناليسم ميگذارم
 

در دنيای امروز ملت و هويت ملی به عنوان يک داده جامعه بشری 
به قول ...مثل وجود انسان، مثل جنسيت و .  مفروض نگريسته ميشود

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و : "حکمت
اما برخالف .  مليت از اين نظر به مذهب شبيه است.  تاريخ انسان است

بعنوان .  تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست
(فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد هرچند برخى . 

محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست 
اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى ).  داده اند

طوقى است بر گردن توده .  سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند

هاى وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و 
با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى است که همه آن را بخشى از 

اما نسل ما اين شانس را دارد که در  .پيکر و وجود خويش ميپندارند
زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى 
مقوالت ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول 

مليت يک قالب براى دسته .  اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند
بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان سياسى 

ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، .  جامعه است
اين ملل  .تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت ملى جمعى بر اوست

نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى 
ناسيوناليسم .  تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد

محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين ملتها هستند 
تلقى حاکم بر اذهان عمومى، بر تفکر   .که محصول ناسيوناليسم اند

دانشگاهى، بر چپ موسوم به کمونيست و حتى بر بخش اعظم جنبش 
. کمونيستى کارگرى تاکنونى، اين وارونگى را در خود مستتر دارد

حتى در درون چپ و جنبش کمونيستى تاکنونى، تعلق و هويت ملى 
فرد، نظير جنسيت او، يک خصوصيت عينى و داده شده و غير قابل 

فعال از اين ميگذرم که تبديل جنسيت و .   ترديد وى محسوب ميشود
تفاوت جنسى به يک رکن هويت و خودشناسى اجتماعى فرد هم يک 

اشاره من اينجا .  محصول تاريخى قابل نقد جامعه طبقاتى تاکنونى است
حتى به آن گرايشات متعددى در تاريخ کمونيسم نيست که انواع خاصى 
از ناسيوناليسم و عرق ملى و وطنپرستى را تقديس کردند و بر تارک 

کمونيسم روسى و چينى و جهان سومى، کمونيسم . کمونيسم خود نشاندند
ضد انحصارى و ضد امپرياليستى و ضد يانکى و کمونيسم سوسيال 

سنديکايى و چپ نويى غربى که بر ويرانه هاى انقالب   -دموکراتيک 
اکتبر روئيدند، همه بيش از آنکه رنگى از انترناسيوناليسم در خود 

در ايران،  .داشته باشند، مشتقات ناسيوناليسم و ناسيونال رفرميسم بودند
 ٣کل چپ سنتى، از حزب توده پريروز، تا فدايى و راه کارگر و خط 

، همه در يک "جنگ سردى  -پسا "ديروز و چپ هاى تازه دموکرات 
بستر قوى ناسيوناليستى و ميهن پرستانه شکل گرفته اند که نه فقط 
پذيرش مقوله ملت بعنوان يک واقعيت ابژکتيو بيرونى، بلکه تقدس و 
تقديس آن، و بنا کردن کل کائنات سياسى خويش حول آن، وجه 

اشکال اينست که در ."در ادامه تاکيد ميکند."  مشخصه اصلى اش است
سنت کمونيسم انترناسيوناليستى نيز تلقى رايج از مقوله ملت و 
ناسيوناليسم به اندازه کافى انتقادى نيست و بخصوص رابطه ملت و 

در اين نگرش، ملت پديده اى است .  ناسيوناليسم سروته تصوير ميشود
داده شده و مفروض و قابل مشاهده، و ناسيوناليسم محصول عقيدتى و 

ناسيوناليسم خودآگاهى معوجى .  سياسى انحرافى و فاسد يک ملت است
صورت .  است که طبقات باالدست ميکوشند بر آحاد يک ملت حاکم کنند

مساله براى بخش اعظم کمونيسم انترناسيوناليستى، مبارزه با 
ناسيوناليسم و جلوگيرى از گسترش نفوذ آن در درون يک ملت بوده 

خود ملت، بعنوان يک مقوله، بعنوان يک پديده، سرجاى خود .  است
ملت موجوديتى فاقد بار سياسى و .  باقى است و مورد سوال يا نقد نيست

مجموعه اى از انسانها که اشتراکشان در .  طبقاتى خاص تلقى ميشود
مجموعه اى از انسانها که به .  خصوصيات معينى، يک ملت شان ميکند

همين عنوان، بعنوان يک ملت، ميتواند بازيگر مستقل و قائم به ذاتى در 
ميتواند صاحب حق، صاحب دولت، صاحب  .تاريخ جامعه بشرى باشد

  .استقالل و صاحب سرنوشت ويژه اى براى خويش باشد
 

در واقع رابطه بر "  در جای ديگری مجددا تاکيد ميکند
  ٥صفحه   



اين ملت است که محصول و مخلوق تاريخى ناسيوناليسم .  عکس است
اگر اين تعبير را قبول کنيم، آنگاه .  ناسيوناليسم بر ملت مقدم است.  است

فورا روشن ميشود که مبارزه کمونيسم با ناسيوناليسم، نهايتا مبارزه اى 
بر سر کشيدن ملتها به اين يا آن خودآگاهى و عمل سياسى و اجتماعى 

بر سر رد .  نيست، بلکه بر سر نفس تعلق و يا عدم تعلق ملى انسانهاست
پيروزى بر ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به . و قبول هويت ملى است

و باز روشن ميشود .  يک گذار از مقوله ملت و هويت ملى، ممکن نيست
با "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"که چگونه فرمول برنامه اى 

شخصيت و شيئيت بخشيدن به مقوله ملت، بعنوان موجوديتى که از پيش 
داراى حقوق خاص خويش است، عمال يک موضع تاکتيکى براى عقب 
راندن و خنثى کردن ناسيوناليسم را به يک برسميت شناسى استراتژيکى 

 ".هويت ملى بدل ميکند و به اين ترتيب به امر واقعى خود لطمه ميزند
 

همانطور که حکمت هم تاکيد .  توضيحات باال شفاف و روشن است
کرده، نگرش کمونيسم امروز در قبال ملی گرايی و ناسيوناليسم در عين 
حال نقديست به کمونيسم انترناسيوناليستی دوره مارکس و انگلس، دوره 
لنين و مارکسيسم و کمونيسم کارگری خود ما تا مقطعی که حکمت خود 

چرا اينجوری است؟ چرا کمونيسم دوره .  پرچم اين نقد را بلند ميکند
مارکس و انگلس و لنين و مارکسيسم انقالبی و مباحث دوره اول 
کمونيسم کارگری ارائه شده توسط حکمت به اندازه کافی در برخورد به 

اين ديگر .  ملت و هويت ملی و ناسيوناليسم انتقادی و شفاف نيست؟
برميگردد به دوره های تاريخی و شرايط سياسی و اجتماعی آن دوره ها 

حکمت در بخشی از مبحث خود .  که ملی گرايی در آنها طرح شده است
تحت عنوان زاويه تاريخی مختصات اين دوران تاريخی را بيان ميکند و 

مارکس در ابتدای عصر ناسيوناليسم زندگی ميکرد، اما اين "مينويسد 
بعد از توضيح "  ناسيوناليسم امروزو يا ناسيوناليسم دوران لنين نبود

يک ناموزونی در موضع آنها در قبال مليت "روشن تری تاکيد ميکند اما 
موضع برجسته تر و "اما تاکيد ميکند . و حق تعيين سرنوشت وجود دارد

از ملل "  تاريخی"و ملل "  مليت"شاخص ترمارکس و انگلس تفکيک 
صحبت بر سر روند عينی شکل "در ديدگاه آنها .  است"  غيرتاريخی"

کشوری قابل دوام کاپيتاليستی در   -گيری و قوام گرفتن ساختارهای ملی 
اروپا است و نه حق همه ترکيبهای ملی و قومی جهان به ايجاد 

را به عنوان مبنای تشکيل   -مارکس و انگلس تعلقات ملی .   کشورخويش
 ". کشورهای مستقل صريحا رد ميکنند

 
منصور حکمت .  دوره لنين متفاوت از دوره مارکس و حتی دوره ما بود

وقتى لنين از حق جدايى ملل .  دوران لنين دوران ديگرى است"مينويسد 
سخن ميگويد، اساسا ملتهاى تحت ستم در امپراطورى تزارى و 
. مستعمرات و کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم جلوى چشمش ميايند

توجه لنين به نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى ملل کوچک در 
اينجا هم به . مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى است

معنايى ديگر با يک روند ابژکتيو ملت سازى بر متن يک نظم کهنه و 
ارتجاعى، در راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمايه دارى در 

با نوعى ناسيوناليسم روبروئيم که نه .  مقياس جهانى، روبرو هستيم
صرفا در برابر پرولتاريا و جنبش کارگرى، بلکه همچنين در برابر 

 ٥٩٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

توجه لنين به توان .  استعمار، ارتجاع سياسى و فئوداليسم معنى پيدا ميکند
سياسى اين جريان و نوع و نحوه تالقى و تقابل آن با جنبش سوسياليستى 

مساله حق تعيين سرنوشت براى لنين در اين .  طبقه کارگر است
لنين هم دامنه شمول اين حق را .  چهارچوب سياسى معنى پيدا ميکند

فرمول حق تعيين سرنوشت در روايت لنين از فرمول .  محدود ميکند
مارکس و انگلس عام تر است، اما از نظر عملى با تفکيکى که ميان 

قائل ميشود، عمال حمايت  »به صالح بودن جدايى«و  »حق جدايى«
. جنبش کمونيستى از جدايى ملتها را به موارد معدودى محدود ميکند

تشخيص مطلوبيت جدايى و يا توصيه و عدم توصيه به جدايى در 
 ".فرمولبندى لنين کامال به تحليل شرايط مشخص موکول ميشود

 
می بينيم حکمت به درست اشاره ميکند، لنين فرمول حق تعيين سرنوشت 
را به عنوان راه حل تاکتيکی و ابزار سياسی حل معضالت ملی درنظر 

 .   دارد و دامنه محدود کاربست اين فرمول را به درست ميشناسد
 

دوران ما دوران کامال "  در مورد دوره حاضر حکمت مفصلتر مينويسد 
تا قبل از فروپاشى بلوک شرق هيچ روند فراگير و يا .  متفاوتى است

تعيين کننده ملت سازى در سطح جهانى و يا در مقياس منطقه اى در 
موارد پراکنده اى که وجود داشت، حداکثر ميتوانست آرايش . جريان نبود

از اين مهمتر، .  ملى جهان معاصر را در جزئيات کم اهميتى تعديل کند
تحوالت مورد نظر .  حرکتهاى ملى فاقد محتواى اقتصادى ويژه اى بودند

منشاء اين جنبشها نه .  جنبشهاى ملى اساسا سياسى و فرهنگى بودند
تحوالت اقتصاد سياسى جهانى، نظير دوران مارکس و لنين، بلکه اساسا 
ستم ملى و فرهنگى و يا تخاصمات ناسيوناليستى بر سر قدرت بوده 

اقتصاد سياسى جهان و قطب بندى هاى اقتصادى و سياسى آن از .  است
آنچه اساسا در اين دوره در .  اين کشمکشها کوچکترين تاثيرى نميپذيرد

قلمرو بحث حق تعيين سرنوشت وجود دارد، تعدادى مساله حل نشده ملى 
است، مانند مساله فلسطين، مساله کرد، مساله ايرلند و غيره که بدرجات 
مختلف مانع سير متعارف اقتصاد کاپيتاليستى در منطقه خويش هستند و 
يا به عامل بى ثباتى و تنش سياسى در مقياس منطقه اى و جهانى تبديل 

اين مسائل بعضا به صحنه هايى از يک جدال وسيعتر ميان .  شده اند
غرب و شرق تبديل شده بودند و به اين اعتبار محتوايى غامض تر از 

سقوط بلوک شرق به معناى  .موارد متعارف کشمکش ملى يافته اند
جديدى يک روند ملت سازى را آغاز ميکند، که حتى از نظر اقتصادى 

سرمايه دارى بازار در بخش عظيمى از .  هم محتوايى تعيين کننده دارد
جهان صنعتى و نيمه صنعتى، در متن گسيختگى کليه ساختارهاى 
سياسى نظام پيشين و نبود يک قالب ايدئولوژيکى پذيرفته شده براى 
حاکميت، ميرود جاى مدل به بن بست رسيده سرمايه دارى دولتى را 

نوعى از ناسيوناليسم، اساسا ناسيوناليسم قومى، بعنوان ماتريالى .  بگيرد
براى بنا کردن شالوده ايدئولوژيکى حکومت و کسب مشروعيت سياسى 
براى دولتهاى بورژوايى جديد در تکه پاره هاى امپراطورى مضمحل 

هر روز مساله ملى جديدى ساخته .  شده به جلوى صحنه رانده ميشود
. بحث حق تعيين سرنوشت وسيعا به باالى دستور رانده ميشود.  ميشود

جالب اينجاست همان روندى که مسائل ملى جديد را به ميان ميکشد، حل 
اين شرايط زمين تا آسمان با دوره  .مسائل ملى قديم را محتمل تر ميکند

کل مساله بر متن يک واپسگرايى عظيم اجتماعى، .  هاى ديگر فرق دارد
ناسيوناليسم قومى در منحط ترين و .  سياسى و فرهنگى جريان دارد

برخالف دوران مارکس .  فاسدترين اشکال آن پرچمدار مساله ملى است
و لنين، ملت سازى امروز و هويتهاى ملى در حال حدادى شدن، ربطى 

. به جلو رفتن مادى تاريخ در هيچ جهت مثبتى ندارند

 ناسيوناليسم و ملى گرايى از نگاه حكمت 
 ...سخنرانى در كنگره سوم منصورحكمت 

  ٦صفحه   



نوک تيز اين ناسيوناليسم مستقيما عليه کارگر و کمونيسم و حتى رفرم و 
تکرار ساده فرمول لنين در قبال استقالل مستعمرات و .  ليبراليسم است

فرمول مارکس در قبال ملت سازى بورژوايى قرن نوزدهم جواب 
کمونيست و کارگر امروز بايد جواب مساله ملى .  مسائل امروز نيست

در اين تالش بنظر من ميتوان به .  امروز را، آنطور که هست، بدهد
تبيينى رسيد که به دوره هاى گذشته نيز قابل تعميم باشد و جوهر انقالبى 

 " .و منسجم برخورد مارکس و لنين را نيز با شفافيت بيشترى نشان بدهد
 

بر اساس آن من فکر .  توضيحات حکمت بسيار شفاف استاينجا هم 
ميکنم نقدی که به کمونيسم انترناسيوناليستی دوره مارکس و لنين و 
مارکسيسم خود ما وارد است، اين مسئله ميباشد که مليت و ملی گرايی 
و هويت ملی را به عنوان داده مفروض در جامعه پذيرفته بود، که گويا 

در صورتيکه به قول حکمت اين ديد در .  به ناسيوناليسم شکل داده است
در واقع اين .  برخورد به مليت وملی گرايی و ناسيوناليسم سروته است

جنبش بورژوا ملی، .  ناسيوناليسم است که مليت و هويت ملی را ميسازد
ايدئولوژی بورژوايی ناسيوناليستی ، مليت و ملی گرايی و هويت ملی و 

" خدا"همانطور که همه مذاهب خرافه ای به نام . تعلقات ملی را ميسازد
اگر مسئله را به اين شکل ببينيم، آنوقت تقابل کمونيسم با .  را ميسازند

ملی گرايی و هويت ملی و تعلقات ملی و ناسيوناليسم ابعاد ريشه ای تر 
مثالی بزنم، در فضای .  و وسيعتر و همه جانبه تری به خود ميگيرد

. حاکم کنونی، ملت در هر جايی از جمله در فرانسه فرض گرفته ميشود
با اين فرض آنوقت کمونيسم و چپ فرانسه تمام هنرش اين خواهد بود، 
کاری کند، ناسيوناليسم و تازه جناح افراطی ناسيوناليسم فرانسه رشد 

در صورتيکه با ديد انتقادی کمونيستی شفاف بايد در اساس خرافه .  نکند
ملی گرايی و هويت ملی و تعلقات ملی فرانسوی و در هر جای ديگر 

بايد کاری کرد .  اين کره خاکی زير نقد و سئوال و با تقابل روبرو شود
شهروند فرانسوی يا هر کشور ديگر اين خودآگاهی را داشته باشد که 

ملی گرايی را در همه ابعاد .  خود را فارغ از ملت و هويت ملی بشناسد
و ناسيوناليسم را درهمه ابعاد به عنوان خرافه کنار بزند و رهايی 

 . سوسياليستی انسان را مبنا قراردهد
 

اين واقعيت که ناسيوناليسم، مليت و ملی گرايی را ميسازد و نه 
برعکس، قبلتر متفکر ليبرالی چون گلنر آن را مطرح کرده و يا تاريخ 

جالب .  نگارمارکسيست اريک هابسبام به کرات بر آن تاکيد کرده است
اما .  است بعضی نظريه پردازان متاخر ناسيوناليست هم به آن واقفند

مسئله اينست فراتر ازجنبه تحليلی نظری، چه کاربست سياسی اجتماعی 
بعضی نظريه پردازان ناسيوناليست، .  از اين حکم واقعی استنتاج ميکنند

کرد، يعنی "  ملت سازی"با تکيه بر اين حکم نتيجه ميگيرند، پس بايد 
ملی گرايی را با همه متعلقات خرافی و نهايتا شکافها و نزاعها و 

تاريخ .   مصائب آن پروراند و مثل طوقی به گردن بشريت انداخت
زشت ناسيوناليسم در سراسر جهان و در همه دوره ها ايجاد همين 

اما .  هويت سازيهای جعلی و خرافی و فجايع برآمده از آن بوده است
کمونيستها و مارکسيستهای اين دوران با حرکت از اين حکم درخشان، 
بايد تاکيد کنند، اگر مليت و ملت سازی دست ساز ناسيوناليسم و بی پايه 
و خرافه است، پس چرا بشريت به آن تن دهد؟، چرا آن را فرض 
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بلکه بر عکس چرا کليت خرافه مليت و ملت سازی و هويت ملی . بگيرد؟
چرا بشريت ناسيوناليسم و محصول آن ملی !. و متعلقات آن را دور نريزد

گرايی، هويت ملی و تعلقات ملی را به عنوان خرافه و نگرش ضد 
چرا به ناسيوناليسم و !.  انسانی به جامعه و انسانيت زير نقد و سئوال نبرد

واقعيت اينست در طول تاريخ آن !. ملی گرايی همانند خرافه مذهب ننگرد
درجه حساسيت نسبت به خرافه مذهب از جانب کمونيستها و چپها و 
بشريت مترقی وجود داشته، آن درجه حساسيت نسبت به خرافه ملی 

به همين دليل کارکرد مضر و .  گرايی و ناسيوناليسم وجود نداشته است
ضد انسانی ناسيوناليسم و ملی گرايی در سه قرن اخير به باورمن در 
سطح جهانی و در تقابل با جنبش طبقه کارگر و آزاديخواهانه بسيار 

منصور حکمت در رساله .  عميقتر و گسترده تر از مذهب بوده است
در مورد . "تفاوتهای ما اين چنين رسا مضرات ناسيوناليسم را بيان ميکند

تر است، زيرا اين يکى حتى کلمه  ناسيوناليسم مسأله از اين هم روشن
طلبانه و  مخفف ويا روايت نيمبندى براى يکى از آرمانهاى حق

نگاه کنيد ببينيد که ناسيوناليسم براى مردم .  طلبانه انسان هم نيست برابرى
تمام مضمون ناسيوناليسم حمايت از طبقه .  محروم جهان چه پيامى دارد

در استثمارش، در جنگش، در رواج خرافاتش، در .  حاکمه خود است
ناسيوناليسم بعنوان يک جنبش و يک حرکت سياسى .  نقض حقوق انسانش

ابزارى براى تعيين تکليف درونى بورژوازى در سطح جهانى و 
بَرى از پروسه انباشت  هاى مختلف اين طبقه بر سر سهم کشمکش بخش

اينکه .  ناسيوناليسم ايدئولوژى رسمى امپرياليسم بوده است.  سرمايه است
ناسيوناليسم بورژوازى در کشور تحت سلطه، يا در ميان ملل تحت ستم، 
خود را در مقطع محدودى در تاريخ در تقابل با وجوهى از امپرياليسم 
يافته است باعث شده که چِپ غيِر کارگرى که خميره خودش را اين 

اى براى ناسيوناليسم باز کند و تطهيرش  ناسيوناليسم ميسازد حساب ويژه
اما کارگر کمونيست، و مارکسيسم، در ناسيوناليسم شمايل .  کند

بعنوان يک تفکر و يک .  بورژوازى را ميبينند و نه هيچ چيز ديگرى را
تمايل، ناسيوناليسم به نظر من جزو آن خرافات دوران جاهليت بشر است 

از نظر فکرى ناسيوناليسم يعنى بريده شدن .  که بايد از آن خالص شد
ناسيوناليسم با اصل .  شان انسانها از خصلت مشترک انسانى و جهانى

ماحصل اجتماعى ناسيوناليسم هم به هر حال .  اصالت انسان تناقض دارد
. تکه تکه شدن طبقه کارگر و ضعف اردوى انقالب کارگرى است

کارگرى که به جاى اينکه خود را يک انسان و يک کارگر توصيف کند، 
الحال  خودش را بريتانيايى، تاميل، هندى و يا ايرانى و غيره ميداند، فى

تعصب  .حقوقى خم کرده است گردنش را براى پذيرش يوغ بردگى و بى
آور است و نه فقط هيچ  اى براستى شرم ناسيوناليستى به نظر من عاطفه

نوع خوانايى با سوسياليسم کارگرى ندارد، بلکه اصوالً با هر نوع اعتالى 
 ."  معنوى انسان مغاير است

 
به نظر من با چنين نگرش انتقادی و ماکسيماليست بايد به تقابل همه جانبه 

متاسفانه چنين نگرش انتقادی کمونيستی .  ناسيوناليسم و ملی گرايی رفت
و چنين خودآگاهی در برخورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی بشدت در 

نه تنها در سطح عموم جوامع بلکه هنوز در سطح نيروهای .  اقليت است
چپ و کمونيست هم،  ملی گرايی را همانند مذهب خرافه و ارتجاعی 

اکنون در کل جهان و تمام کشورهای آن نزديک به دويست .  نميدانند
کشورموجود آن، بشريت در وهله اول با ملی گرايی و ناسيوناليسم وديگر 

تصور سطحی و محدود نگرانه .  عواقب مضر آن دست و پنجه نرم ميکند
اينست فقط در مناطق و جاهايی چون فلسطين و کردستان در خاورميانه 
که هنوز با مسئله ملی حل نشده روبرو هستيم، گويا با ناسيوناليسم و ملی 

در صورتيکه ما هر روزه در همه .  گرايی روبرو هستيم
  ٧صفحه   



ملی .  کشورها با توليد و باز توليد ملی گرايی و ناسيوناليسم روبرو هستيم
گرايی و ناسيوناليسم بيشترين نفوذ و تاثيرگذاری مضر را بر افکار و 
سياست و فرهنگ و رفتار و اخالقيات و موزيک و ورزش و سوخت و 

هر روزه ما شاهديم تک تک قدرتهای بزرگ .   ساز عادی جامعه دارد
چه ابعاد تکان "  منافع ملی"جهانی و همه دولتهای بورژوايی تحت نام 

دهنده ای از جنگ و جنايت و نسل کشی و تروريسم و ستم و استثمار و 
در همين کشورهای !.  ناهنجاری و تباهی را به بشريت تحميل ميکنند

پيشرفته و مدرن صنعتی غرب، راست افراطی، راسيسم و فاشيسم را 
عروج .  اندک خراش ميدهی با چهره عريان ناسيوناليسم روبرو ميشويد

ترامپ فاشيست و برگزيت در بريتانيا و ماری لوپن راسيست در فرانسه 
به ميدان آمدن نژاد پرستی و .  محصول ناسيوناليسم و ملی گرايی است

قوم پرستی در ابعاد جهانی و دارودسته های جنايتکار ضد انسان آن 
ما در اين ابعاد خطرناک با .  محصول ملی گرايی و ناسيوناليسم است

پديده ملی گرايی و .  پديده ملی گرايی و ناسيوناليسم روبرو هستيم
ناسيوناليسم به عنوان خطرناکترين جنبش و ترند بورژوايی، به عنوان 
تاثيرگذارترين و همه گير ترين ايدئولوژی بورژوايی و به عنوان خرافه 
ای زشت در دست قدرتها و دولتهای کاپيتاليستی سرنوشت دردناک  و 

اين ابعاد دهشتناک از .  پرتباهی بر بشريت امروز تحميل کرده است
در .  اثرات ملی گرايی و ناسيوناليسم را بايد ديد و در مقابل آن سد بست

مقابل هيوالی ملی گرايی و ناسيوناليسم به ميدان کشيدن جنبش 
سوسياليستی و انترناسيوناليستی شفاف و جنبش طبقاتی و آزاديخواهانه 
پرقدرت اجتماعی که عزم کند خرافه ملی گرايی و ناسيوناليسم را در 

"اگر زمانی مارکس گفت.  نطفه بخشکاند، مبرميت دارد مذهب افيون : 
امروز وقت آنست اين حکم درخشان .  و همه گير شد"  توده ها است

اين .  را همه گير کرد"  ناسيوناليسم ننگ بشريت است"منصور حکمت 
کاريست که کمونيسم روشن بين و ماکسيماليست و کارگری را به بوته 

 .آزمايش سپرده و ميسپارد
 

  *** 
ژوئيه (اين نوشته بر اساس سخنرانی ارائه شده در کنگره سوم حکمت :  توضيح
. در جريان مکتوب کردن، تدقيق و تکميل شده است.تنظيم شده است)  ٢٠١٧

مشخصا نقل قولهای رسا و کاملتری از متن نوشته های  حکمت برگرفته شده 
است که به دليل کمبود وقت در ارائه سخنرانی کنگره از نقل شفاهی آنها اجتناب 

 .   شده بود
 *** 
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دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، 

درمانى، بهداشتى و واكسيناسيون  رايگان 

ساكنين ايران در شرايط گسترش پاندمى 

 ! كرونا است

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده         "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در          

آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان         

سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى        

و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به        

امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى          

 ". انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت



. معادن کروميت آسمينون منوجان از معادن مهم و حساس کشور است
. کارگران اين معادن در سالهای گذشته هم اعتراض و اعتصاب داشتند

تنها .  ناامنی کار در معادن يک مسئله هميشه مطرح کارگران بوده است
در شهريور سال گذشته دوبار معادن آسمينون دچار ريزش شدند که در 

، ريزش يکی از تونل های معدن جان ٩٩شهريور  ٢٢آخرين مورد در 
 .يک کارگر را گرفت

 
داستان اعتراض اينبار به تعطيلی شرکت معادن آسمينون در آستانه 

کارگر با  ١٢٠٠نوروز امسال برميگردد که اين تعطيلی موجب بيکاری 
بدنبال اعالم تعطيلی معدن، در اواسط فروردين .  حقوق های معوق شد

کارگران دست به تجمع زدند و از اول صبح محور ترانزيتی استان 
هرمزگان و کرمان و سيستان و بلوچستان را مسدود کردند و مانع رفت 

اين اعتراض گسترده کارگران به ايجاد ترافيکی .  و آمد وسائل نقليه شدند
بيست کيلومتری در اين محورها منجر شد و محمودی فرماندار منوجان 
برای کنترل اوضاع ناچار شد ميان کارگران برود و وعده برگزاری 
فوری جلسه با استاندار کرمان و مسئولين جهت باز شدن مجدد معادن و 

 .     پرداخت معوقات کارگران دهد
 

کارفرمای معدن نيز برای ازسرگيری کار شرط و شروط خودش را 
او ميخواهد از شر قرارداد با کارگران و پرداخت مزايا و سنوات . داشت

راحت شود، خواهان حذف يا کاهش تعرفه های گمرکی بود و از دولت 
عليمحمدی .  ميخواست که نرخ بهره مالکانه معدن را پائين بياورد

کارفرمای جديد معدن از بخش خصوصی است که معدن را خريداری 
کرده و در قدم اول همه کارگران را بيکار و معدن را تعطيل کرد تا با 

اين در شرايطی بود دستمزد دو ماه .  شرايط خودش مجددا آنرا باز کند
کارگران باضافه بخش عمده عيدی کارگران پرداخت نشده بود و 
عليمحمدی وعده داده بود که تا ارديبهشت ماه آنها را پرداخت و 

بيکاری صدها نفر و .  قراردادهای جديد با کارگران منعقد خواهد شد
انعقاد قرارداد توسط شرکتهای زالوی پيمانی با وحشيانه ترين شکل 

اين حضرت آقا چهار سال پيش نيز شرکت . ممکن، طرح عليمحمدی بود
آلومينيوم هرمزگان را خريد و با تعطيلی شرکت بخش زيادی از 

اعتراضات و اعتصابات تند کارگران آلومينيوم .  کارگران را اخراج کرد
در اين دوره واکنش به سياست عليمحمدی بود که نهايتا موجب خلع يد 

امروز همين داستان را در آسمينون تکرار می .  آن واگذاری از وی شد
مديران فاسد معدن به سياست اخراج و نپرداختن حقوق و ناامن تر .  کند

کردن شرايط کار اکتفا نکردند، در پاسخ به اعتراضات کارگران عليه 
ناامنی معادن و نپرداختن حقوق ها، مديران شرکت از شانزده نفر از 

اين پرونده ها هنوز .  کارگران شکايت و برايشان پرونده سازی کردند
 . باز هستند

 
 اعتراضات هفته اخير

بدنبال بازگشائی معدن در ارديبهشت ماه، عليمحمدی در حمايت شورای 
. تامين و استاندار کرمان، اوال قراردادها را به شرکتهای پيمانی سپرد

شرکتهای زالوی پيمانی نيز عمدتا توسط همين مديران ايجاد می شوند تا 
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قراردادها را با مدت زمان کم و بدون 
کمترين تعهد کارفرما به کارگر منعقد 
و تعداد زيادی از کارگران را اخراج 

اينبار کارگران با همان تاکتيک .  کنند
کهنوج   -قبلی جاده ترانزيتی بندرعباس

از .  را بستند و در تونل آن مستقر شدند
روز دوشنبه صبح تا پايان سه شنبه 
کارگران شبانه روزی اعتراض و 

روز سوم .  راهپيمائی و تحصن داشتند
زير فشار تحرک نيروهای انتظامی و 

امنيتی به سمت هرمزگان حرکت کردند و روز چهارم در محور 
در روز چهارم اهالی .  کرمان اعتراض شان را ادامه دادند  -بندرعباس 

کهنوج همراه با خانواده های کارگران به اعتراض کارگران پيوستند و 
کارفرما در .  مقابل استانداری و فرمانداری تجمع و اعتراض کردند

. روز سوم قبول کرد که با همه کارگران قرارداد دو ماهه بسته شود
کارگران اينبار گفتند قرارداد يکساله هم قبول نيست، عليمحمدی بايد 

اينبار صدای هفت تپه ای ها .  خلع شود و معادن مجددا دولتی شوند
خانواده ها و مردم .  توسط معدنچيان منوجان در تونل کهنوج تکرار شد

 . شهر بهم پيوسته بودند و اوضاع داشت تغيير می کرد

 
در اين ميان شورای اسالمی وردست کارفرما همواره تالش داشت 
کارگران را ساکت کند و بجای اعتراض و تظاهرات، آنها را به 

کارگران اما .  داالنهای اداره کار و هيئت حل اختالف و غيره بکشاند
در روزهای .  وقعی به اين مزدوران نگذاشتند و کار خودشان را کردند

سوم و چهارم تهديد کارگران و تحرک گسترده نيروهای سرکوب بيشتر 
نگرانی سرکوب از هر طرف به کارگران موجب دخالت گسترده .  شد

استاندار اما در تلويزيون نشست و .  خانواده ها و مردم منوجان شد
اخالل "کارگران را شديدا تهديد کرد و مانند امنيتی ها تهديد به شناسائی 

عقل معيوب بورژوازی هميشه از اين فراتر نميرود و .  ميکرد"  گران
" تحريک کنندگان"در هر اعتراض و اعتصاب کارگری دنبال 

اين شلنگ تخته انداختن های استاندار اما بنظر !  کارگران ميگردد
وحشت حکومتی ها از .  صورت خود را با سيلی سرخ کردن بود

تغييرات سريع در فضای شهر و فشار چهار روز اعتراض ممتد و 
قاطع و رشد يابنده، موجب شد مسئولين و دولت و کارفرما باز عقب 

بنشينند تا خود را برای دور بعدی و زهر ريختن به 

 مبارزات معدنچيان آسمينون منوجان
 

 سياوش دانشور

 

  ٩صفحه   



!زنده باد شوراها  

در ! ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا كنيد
!  كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد  

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  

ارديبهشت توافقنامه  ٣١نهايتا در عصر پنجشنبه .  کارگران آماده کنند
ای بين نمايندگان کارگران و کارفرما با حضور گوش تا گوش مقامات 
حکومتی و امنيتی و نظامی امضا شد که کارفرما ناچار شده است همه 

طی اين توافقنامه کارفرما موظف شد با .  حرفهايش را پس بگيرد
کارگران قرارداد يکساله و مستقيم با شرکت فارياب منعقد کند، شرکت 
پيمانی از پروسه تامين نيرو و قرارداد حذف شوند، طبقه بندی مشاغل 
اجرا و بخشی ديگر از حقوق و مزايای کارگران و ايمنی محيط کار 

 . تامين شود
 

بازوهای امنيتی و "  کار فرهنگی"در کنار اينها تحت عنوان 
کميته . "ايدئولوژيک خود را مانند حراست و پايگاه بسيج مستقر ميکنند

اينها . که معلوم نيست قرار است چکار کند تشکيل می شود" انظباط کار
اما قبال هم وجود کم و بيش وجود داشتند و بجز مزاحمت و ايجاد تنش 

 . کاری از پيش نبردند
 

اهميت اين اعتراض چهار روزه در اتحاد و شيوه اعتراض و سنت 
مبارزاتی است که بسرعت شهر و چند استان اطراف را کم و بيش 

واگذاری معدن به بخش خصوصی را با شعار خلع . تحت تاثير قرار داد
اين خواست بسرعت و با توجه به سابقه .  يد از کارفرما زير سوال برد

کارگران نقشه های .  عليمحمدی از جائی ديگر مجددا سربلند ميکند
کارفرمای خصوصی را بهم ريختند، ملزم به قبول چهارچوبی شد و تا 

پيمانکاران را بيرون .  اطالع ثانوی نمی تواند طرحهايش را پيش ببرد
انداختند و حقوق مسلمی که داشت تماما نفی ميشد الاقل در سطح 

کارگران معدنچی آسمينون اما بشدت .  توافقنامه مجددا بدست آوردند
بدبين هستند و کمترين اعتمادی به کارفرمائی که نيامده معادن را می 

محمودی فرماندار منوجان، زينی وند استاندار کرمان و .  بندد ندارند
شورای تامين مانند گروه مشورت و چماق کارفرما عمل می کنند و 

با اينحال کارگران خواستند، .  نيروی سرکوب شان هم آماده باش است
متحدانه ميدان آمدند، مبارزه کردند و توانستند بخشی از حقوق شان را 
. از حلقوم کارفرما بيرون بکشند و از بيکاری و اخراج جلوگيری کنند

تجربه مبارزات معدنچيان کرمان همواره غنی بوده است و مبارزات 
. اينبار معدن آسمينون منوجان برگ مهم ديگری به اين مبارزات افزود

 . *درود بر مبارزه متحدانه معدنچيان و خانواده هايشان
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 : ضميمه

متن توافقات جلسه پنجشنبه با نمايندگان 

 :كارگران معدن آسمينون
 
 .مقرر گرديد قراردادهاي كارگران بصورت يكساله منعقد شود -١
 .قرارداد طبق روال گذشته فقط با شركت معادن فارياب صورت پذيرد-٢
 .طرح طبقه بندی مشاغل بايد اجرا شود-٣
 .طرح محدوديت حق اوالد برداشته شود -٤
مديران معدن از ميان نيروهای بومی و متخصص منطقه كه داری   -٥

 .مقبوليت نزد كارگران هستند تعيين گردد
هم حراست و هم پايگاه بسيج در معدن ايجاد شود و مسائل فرهنگی   -٦

 .هم دنبال شود
سرويس اياب و ذهاب بايد فراهم و از ظرفيت حمل و نقل برابر قانون  -٧

 .حق تردد داده شود
 .وضعيت بيمه بيكاری كارگران حل و فصل گردد-٨
 .قرارداد كارگران در اسرع وقت منعقد گردد -٩

 .كميته طرح طبقه بندی ظرف يك هفته آينده انجام گيرد -١٠
 .ايمنی در محل كار به صورت كامل رعايت گردد -١١
مقرر گرديد سفته به عنوان تضمين برای استفاده ماشين آالت با تاييد  -١٢

 .چك ليست كارشناسی اخذ و كميته فنی ارزيابی ماشين آالت تشكيل شود
 .كميته انضباط كار تشكيل شود-١٣
از ظرفيت دستگاههای دولتی جهت رفع مشكالت توليد در معدن   -١٤

 .استفاده شود
مقرر گرديد در اسرع وقت نسبت به انتصاب مدير واحد نيروی   -١٥

 .انسانی معدن اقدام شود
 .حضور آقای حيدری بيزنو در معدن ممنوع می باشد -١٦
مقرر گرديد از بعضی از كارگران كه قطع عضو و مصدوم شده اند  -١٧

 .توسط كارفرما مالقات و دلجويی شود
مقرر گرديد به افرادی كه نقص عضو شده اند تا سقف پنجاه ميليون   -١٨

بيمه تكميلی و در صورت نياز پنجاه ميليون تومان كارت طاليی پرداخت 
 .گردد
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

ارديبهشت صدها کارگر معدن آسمينون منوجان در  ٢٧از روز دوشنبه 
درد کارگران معدن آسمينون همان .  اعتراض و اعتصاب بسر می برند

آنها معادن را محل .  است که اکثر کارگران در ايران با آن روبرو هستند
کار خود می دانند و به سازمان کار و قوانين من درآوردی کارفرمای 
صاحب امتياز معدن، به بيکارسازی، به نپرداختن دستمزدهای پائين و 
استثمار شديد، به قراردادهای موقت با شرکتهای زالوی پيمانی، به فقدان 
کمترين سرويس اياب و ذهاب و به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

کارفرمای معدن بجای انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران .  اعتراض دارند
آنها را به شرکتهای پيمانی واگذار کرده است و شرکتهای پيمانی اردوگاه 
کار اجباری خودشان را بپا کردند، همان حقوقهای ناچيز را نمی پردازند 
و برای به سکوت کشاندن کارگران شمشير بيکاری را روی سرشان 

 .    گرفته اند
 

 ٢٨کارگران بدنبال بی توجهی مسئولين به خواستهايشان روز سه شنبه 
کهنوج را مسدود کردند و در تونل   -ارديبهشت جاده ترانزيتی بندرعباس

ساعاتی بعد پليس کرمان و نيروهای انتظامی با .  اين جاده مستقر شدند
کارگران معترض .  هدف بازکردن جاده به کارگران حمله ور ميشوند

در همين روز يگان ويژه در .  روند هرمزگان می محور بناچار به سمت 
کارگران معدنچی از دوشنبه شبانه .  باش بوده است هرمزگان در آماده 

روزی کنار هم بودند و شبها را بصورت تحصن در جاده و تونل 
 ٢٩روز چهارشنبه .  کهنوج به اعتراض ادامه دادند  -بندرعباس

ارديبهشت در سومين روز اعتراض، عليرغم تحرکات نيروی انتظامی 
و اعزام نيروی سرکوب از کرمان و اطراف، کارگران به اعتراض و 

حضور پررنگ و جابجائی نيروهای سرکوب در .  اجتماع ادامه دادند
محورهای اطراف و امکان سرکوب، موجب شد خانواده های کارگران 

روز .  و نزديکان آنها همراه با مردم زحمتکش منوجان وارد عمل شوند
ارديبهشت، کارگران اعتصابی در چهارمين روز اعتصاب  ٣٠پنجشنبه 

همينطور .  کرمان دست به راهپيمائی و تجمع زدند  -در محور بندرعباس
خانواده هايشان همراه با مردم منوجان در مقابل شهرداری و فرمانداری 

زنان در اجتماع امروز پنجشنبه حضور قوی و مبتکرانه .  تجمع کردند
 . ای داشتند

 
زير فشار اعتراضات و وحشت حکومت از گسترش آن، کارفرمای فاسد 
و بد دهن که ادعا ميکرد هيچ مسئوليتی ندارد و به خواستهای کارگران 
جواب نمی دهد، حاضر شد که قراردادها را دو ماه تمديد کند و برخی 

کارگران در پاسخ گفتند قرارداد يکساله هم قابل قبول .  وعده ديگر داد
صدای هفت تپه اينبار از کهنوج بلند شد، .  نيست، کارفرما بايد خلع شود

کارگران خواهان خلع يد از کارفرمای کنونی و شرکتهای پيمانی و 
 ٣٠امروز عصر پنجشنبه .  انتقال مالکيت معدن به بخش دولتی شدند

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 اعتراض معدنچيان كرمان 
 !از منوجان صدای هفت تپه مى آيد

استاندار کرمان شروع به تهديد و خط و "  علی زينی وند"ارديبهشت، 
" جرم سنگين"نشان کشيدن برای کارگران کرد که بستن جاده و تونل 

به نظر اين مزدور حکومتی !  است"  غير قانونی"است و تجمع کارگران 
شيوه .  سرنوشت شريعتی استاندار خوزستان را فراموش کرده است

اعتراض و اتحاد و پايداری اين چهار روز نشان ميدهد که کارگران 
بشدت عصبانی اند و تهديدهای جناب استاندار و قرق نظامی و سرکوب 

 .اعتراض ميتواند هزينه های سنگينی روی دست شان بگذارد
 

حکمتيست از اعتراض و خواستهای برحق   -حزب کمونيست کارگری
ما بخشهای مختلف .  کارگران معدن آسمينون منوجان حمايت می کند

طبقه کارگر از جمله مردم منطقه و کارگران معادن کرمان را به حمايت 
شعار و خواست خلع يد از کارفرمای .  از کارگران منوجان فراميخوانيم

فاسد و قلدر بخش خصوصی و حذف شرکتهای زالوی پيمانی، از 
خواستهای برحق و مشترکی است که کارگران در گوشه گوشه ايران با 

صدای برحق کارگران هفت تپه امروز از منوجان و فردا .  آن درگيرند
درود بر رزم و اتحاد معدنچيان .  در هر جای ديگر بلند می شود

 ! منوجان
   

 حکمتيست -گری حزب کمونيست کار
 ٢٠٢١مه  ٢٠ - ١۴٠٠ارديبهشت  ٣٠

  ١١صفحه   

پيروزی اعتراض كارگران معدن 

 آسمينون منوجان
 

ديروز پنجشنبه عصر جلسه ای از نمايندگان کارگران با مسئولين دولتی 
و کارفرمای معدن تشکيل شد که با برسميت شناختن بخشهائی از 
خواستهای کارگران و تحميل نکاتی ديگر به توافقی دست يافتند و قرار 

در اين جلسه که .  شد از امروز جمعه کارگران به کارشان بازگردند
توسط شورای اسالمی مزدور برگزار شد و طی اعتصاب هم نقش ترمز 
را داشت، عليمحمدی رئيس هيئت مديره معدن آسمينون، نمايندگان 
كارگران معدن، مديران كل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان و اداره كل صمت جنوب كرمان، دادستان و فرمانده سپاه منوجان 

 . رياست جلسه را محمودی فرماندار منوجان بعهده داشت. حضور داشتند
 

اينهمه آدم حکومتی در مقابل کارگران صف کشيدند تا ضمن پذيرش 
بخشی از خواستهای آنان، بازوهای امنيتی و سرکوب شان را هم 

کارگران اما بی اعتماد به .  عليرغم مخالفت کارگران تحميل کنند
مسئولين و کارفرما هستند و اين زمزمه هست که اگر توافقات پشت 

 . گوش انداخته شود دوباره دست به تجمع و اعتصاب ميزنند
 

 !درود بر رزم و اتحاد کارگران منوجان
 

   ٢٠٢١مه  ٢١
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به ما .  قتل واقعه غريبی نيست وقتی رقابت شرط بقا و ترقی آدمهاست

می گويند مناسبات مبتنی بر رقابت طبيعی است و قتل از سر غيرت 
جنايت، فی الحال سوژه بهترين داستان ها و فيلم های .  قابل اغماض

با اين .  پليسی خوش ساخت برای ايجاد تنوع و توليد هيجان شده است
همه قتِل بابک خرمدين جامعه را تکان داد و در بهت و حيرت فرو برد۔ 

مگر بار اولی است کسی در نهاد .  اينجا مسئله فقط کشتن فرزند نيست
مقدس خانواده سر بريده می شود۔ فقدان ندامت از جانب قاتلين و حتی 

تراژدی در آن يک اتفاق ساده، .  افتخار بدان هم هنوز عمق فاجعه نيست
در آن چند ثانيه فيلم داخل آسانسور نهفته است؛ آن خونسردی تهوع آور 
در حمل جنازه قطعه قطعه شده، آن همکاری مشفقانه مادر با قاتل و نه 

نه، اينها به .  تبعيت صرف، آن بازگشت به خانه با فراغ بال و آرميدن
سادگی در تخيل شرورترين آدمهای تشته هيجان هم نمی گنجد؛ واقعا 

. اينجا واقعيت هولناک بر تخيل بيمارگونه پيشی می گيرد.  نمی گنجد
برخی، همين فراتر از تخيل بودن رويداد را دليلی بر توطئه حکومتی ها 

اين هم محتمل است ليکن با هيچ منطق و فرضيه ای نمی شود .  می دانند
اعتراف دروغين به چنين قتل هولناکی .  از بار تراژيک قضيه کاست

 .نيز، هولناک است
 

مسئله نه تفسير ماجرا و تعيين مقصر اصلی که سبعيت جنايت و 
بديهی است حکومت اسالمی به مثابه .  خونسردی جنايتکاران است

مروج فرهنگ قصاص و نهاد قاتل پرور، مسئول شماره يک تمام 
پرواضح است افراد هر کدام سهمی در .  ناهنجاری های اجتماعی است

گفتار و کردار خويش دارند و بايد پاسخگو باشند۔ اين نکات را جامعه 
مشغله .  خوب می داند و با اين همه از اين جنايت در بهت فرو رفته است

ها اکنون اينها هستند؛ چطور والدين توانستند بابک شان را در حالی که 
هنوز زنده بود و نفس می کشيد قطعه قطعه کنند يا مطابق تئوری توطئه 
آن را گردن بگيرند؟ چه کسی می داند نفر بعدی که اينطور بی رحمانه 
در کنج خانه به تيغ داس و ساطور سپرده می شود کيست؟ اين دنائت و 
سبعيت قرار است تا کجا امتداد يابد؟ جامعه دارد به کجا می رود؟ 

 حکومت چه به روز انسانيت آورده است؟
 

من به ائمه اطهار ارادت "اکبر خرمدين با افتخار مقابل دوربين می گويد 
اين ايدئولوژی بورژوازی است؛ طبقه ای که ".  دارم و از اعراب بيزارم

. احترام به عقايد قرون وسطايی بخشی از آموزه های فرهنگی اش است
کثافت از سر و روی اين روبنای فرهنگی توليد بورژوايی می بارد و 

اکبر .  کرور کرور خفاش شب و قاتل سريالی تحويل جامعه می دهد
خرمدين را دست کم نگيريم و ساده از آن نگذريم۔ اين پيرمرد ظرفيت 
خارج از تصور فرهنگ آغشته به مليت و مذهب را در مسخ انسان و 

را از مذهب "  پاک دامنی"او باور به .  مرگ انسانيت آشکار می کند
غايب و قربانی اصلی در .  را از ناسيوناليسم"  ايران"گرفته و تعصب به 

اکبر خرمدين را در محکمه .  اين دو ايدئولوژی بورژوايی، انسان است

وجدان بيدار مردم و در مجامع عمومی 
نبايد اجازه داد اين .  بايد به صالبه کشيد

مخلوق کثيف حکومت اسالمی با سری 
بايد .  افراشته برای مردم خطابه بخواند

انزجار خود را از اين هيوال، همه جا در 
کوی و برزن، محله و خيابان، دنيای 

بايد در مقابل .  واقعی و مجازی ابراز کرد
حمايت آشکار و پنهان قوه قصاص از 

قوانين و برچيدن و الغای اين قاتل، جنبش 
قاتل بايد براساس قوانين مدرن و پيشرو .  نظام حاکم را گسترش داد

محاکمه شود۔ قانون و قاتلينی که اين نظم توليد می کند را همزمان بايد 
اين، رسالت اکنون و امروز ماست ليکن راه حل نهايی .  نشانه گرفت

 .نيست
 

بورژوازی برای بقای سيستم استثمار انسان از انسان و سرکوب مخالفين 
دستگاه .  و معترضان، اکبر خرمدين ها را به شکلی انبوه توليد می کند

تحميق بورژوازی، از مهد کودک گرفته تا دانشگاه، از مساجد تا 
نشريات، از صدا و سيما تا سينما شبانه روز مشغول نشر افکار مسموم، 
ايجاد خراش در روان انسان ها، ستايش از آدمهای بيمار و زخم خورده 

اکبر خرمدين به تنهايی با نيروی مخرب خود جامعه را در بهت .  است
ليکن جنبشی که تجمعی از خرمدين های بيمار با حمايت .  فرو برده است

مادی و معنوی بورژوازی می توانند راه بياندازند ميليون ها بار خوف 
يک لحظه تصور کنيد هزاران اکبر خرمدين . انگيزتر و ويرانگرتر است

. با پرچم اسالم سياسی يا درفش کاويانی خيابان ها را تسخير کرده اند
و از "  روح من خمينی"مگر پيشتر بسيجی های الجوردی صفت نگفتند؛ 

حکومت اعدام اسالمی با سابقه !  شانزده ساله تا هشتاد ساله را کشتند
. جنايت چهل و چند ساله محصول تشکلی از اين دست آدمهاست

حکومتی که يگانه مهارتش تربيت تروريست و صدور به اقصی نقاط 
تروريست هايی که مقابل دوربين و با خونسردی تمام سر .  جهان است

ايدئولوژی .  تاريخ چنين بربريتی کمتر به خود ديده است.  می بُرند
ناسيوناليسم نيز پتانسيل خلق جنبشی هزار بار فاشيستی تر از اسالم 

با "  ايران"سياسی را دارد۔ نگاه کنيد اکبر خرمدين به خاطر صيانت از 
فرزندان خود چه کرده است تا بدانيد فردا خرمدينيان با کارگران و 

 .کمونيست ها چه می کنند
 

راه حل نهايی برای نجات جامعه از اين بربريت و توحِش فراتر از 
جنبشی که روبنای .  تصور، سوسياليسم است؛ جنبشی برای لغو استثمار

فرهنگی آن پاسداری از حرمت و کرامت انسانی است نه قوم و قبيله، 
 .دين و آيين يا جنسيت و خاک پاک

 وقتى واقعيت بر تخيل پيشى مى گيرد
 به بهانه قتل بابک خرمدين

 

 جاويد حكيمى

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشـر  .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده    .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند



 ٥٩٦شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٢صفحه    

امروز پنجشنبه بيستم مه صدها پناهجوی ايرانی که عمدتا کرد زبان می 
و نيم  ٩باشند در اعتراض به اوضاع وخيم و اسفبار خود از ساعت 

صبح به وقت محلی در مقابل کميساريای عالی سازمان ملل در امور 
 .پناهندگان در شهر اربيل پايتخت حکومت اقليم کردستان تجمع کردند

 
ساله مقيم اربيل با به آتش کشيدن خود  ٢٥بهزاد محمودی پباهجوی 

جرقه اين تجمع اعتراضی را زد و منجر به خشم هزاران پناهجوی 
ايرانی شد که بخشی از آنان در اقليم کردستان قريب به چهار دهه در 
اقليم کردستان سکنا گزيدەاند و بدليل فقدان امکانات مختلف رنج می برند 
و هيچ نهادی از حکومت اقليم کردستان گرفته تا يو ان مطالباتشان که به 

 .کرات مطرح نمودەاند به بهانههای واهی و غير واقعی ناديدە گرفتهاند
 

نمايندە کميساريای سازمان ملل در امور پناهندگان در اربيل در مصاحبه 
او کرونا را عامل .  با بی بی سی بخش فارسی به عينه دروغ می گفت

قدمت .  عدم رسيدگی به مشکالت پناهندگان ايرانی مقيم اقليم اعالم کرد
ويروس کرونا يکسال و قريب به سه ماە است، اما اوضاع نابسامان 

ماە بلکه صدها ماە است به قوت خود باقيست و  ١٥پناهجويان  نه تنها 
يو ان هيچگاە ارادەای برای خاتمه دادن به اين مشکالت از خود نشان 

همين مسئله منجر به خشم پناهجويان شدە و در پاسخ به يکی .  ندادە است
از مسئولين يو ان که به ميان معترضين آمدە بود و نمايندگانشان را 
دعوت به نشست در ساختمان يو ان کرد، حاضر به نشست با مسئولين 

 .يو ان نشدند
 

شورای پناهندگان مقيم اقليم کردستان مطالبات خود را به مسئولين يو ان 
يو ان به آنان وعدە داد که تا روز .  دادە و خواهان رسيدگی به آن شدند

او در عين حال .  يکشنبه مطالبات آنان را بررسی و پاسخ خواهند داد
 . خواهان متفرق شدن تجمع اعتراضی شد

 
در اين تجمع که به يک اعتبار بزرگترين و راديکالترين اعتراض 
پناهجويان ايرانی در چند دهه اخير بودە است، گفتند که محل را ترک 

هم اکنون .  نخواهند کرد و چادر می زنند و تحصن خود را آغاز می کنند
پناهجويان در محوطه اطراف درب ورودی دفتر يو ان چادر زدە و در 

 :عمدە مطالبات پناهجويان عبارت بودند از. انجا مستقر شدەاند
 

 رسيدگی به کيس پناهندگان و اعزام به کشور ثالث -
 تامين حد اقل امکانات و مايحتاج زيست و مسکن پناهجويان -
شايان ذکر (در اقليم کردستان )  حق شهروندی(دادن برگه اقامت   -

سال اقامت در اقليم کردستان فرزندان اين  ٤٠است که بعد از 
محروم و حتی کارت شناسايی و )  پناهجويان از شناسنامه

 ).برگه اقامت ندارند ثابت يا طوالنی مدت ندارند
جوانان تحصيل کردە بدليل فقدان برگه اقامت و حقوق شهروندی   -

از رفتن به دانشگاە عالی و يا ادامه تحصيل در خارج از 
 .مرزهای اقليم کردستان محروم می شوند

تعدادی از پناهجويان از امراض (بهداشت و درمان رايگان،   -
 مزمن رنج می برند و فاقد هزينه برای اين داروها

دادن شناسنامه به فرزندان خانوادەهاييکه يکی از همسرانشان در   -
کردستان متولد شدەاند، متاسفانه در حال حاظر اين کودکان 
تنها دارای برگهای از يو ان می باشند، همان معضلی که 

 . پناهجويان افغانستانی مقيم ايران از آن رنج می برند
بی مرز ضمن حمايت از   –سازمان سراسری پناهندگان ايرانی   -

پناهجوی ايرانی )  ١٠٠٠٠(مطالب برحق بالغ بر دە هزار 
مقيم اقليم کردستان، از سازمانها و احزاب سياسی ميخواهيم 
که صدای درد و رنج آنان باشند و به کميساريای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان در اربيل و ژنو و همچنين 
حکومت اقليم کردستان نامه نوشته و از مطالبات پناهجويان 

 .حمايت کامل بکنند
 

 !پناهندگان مقيم اقليم کردستان
 

تجمع باشکوە روز پنجشنبه بيستم ماە مه نشان داد که خود زنی، 
خودسوزی و انزوا راەکار نيست، بلکه مبارزە جمعه و متحدانه ميتواند 

درد مشترک را بايد .   ما را به اهداف و مطالبات برحقمان نزديکتر کرد
يکی از نقاط درخشان .  با صدای بلند و در ابعاد هزاران نفرە فرياد زد

تجمع اعتراضی امروز نقش برجسته زنان آگاە و جسور و پافشاريشان 
از همينجا به شما زنان و مردان آزادە و شجاع درود .  بر مطالباتشان بود

 . ميفرستيم
 

ما از پناهجويان مقيم اقليم کردستان ميخواهيم که خارج از هر تفکر 
سياسی و عقيدتی صفوف خود را متحد تر و همبستگی خود را مستحکم 

 .تر کنيد و در مبارزە خود تا کسب خواستهايتان کوتاە نياييد
 

در پايان جا دارد که به رسوايی کنسولگری رژيم اسالمی در اربيل که 
در اوج دريوزگی دو تن از کارکنانشان به بيمارستان محل بستری بهزاد 

سفيد را برای  A4محمودی مراجعه و از او خواستهاند که يک برگه 
افراد کنسولگری رژيم هار اسالمی سرشان به سنگ .  آنان امضا کند

ميخورد و با پاسخ قاطع رد روبرو شدە و دوستان همراە بهزاد محمودی 
 . انها را با فحش و ناسزا فراری ميدهند

 
 سعيد آرمان

 بی مرز –دبير سازمان سراسری پناهندگان ايرانی 
 

 ٢٠٢١مه  ٢٠پنجشنبه 

 گزارش اعتراض صدها پناهجوی ايرانى مقيم اقليم كردستان
 آغاز تحصن پناهجويان در مقابل دفتر سازمان ملل

!زنده باد سوسياليسم  


