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پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به مردم ايران

خامنه ای مجرم اول قتل عام جمعى كرونا ،به سزای جناياتش ميرسد!

نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست برگزار شد
بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست

تحوﻻت سياسى جديد ايران
 ٢٩مرداد  ٢٠ - ١٤٠٠اوت ٢٠٢١

تعيين تكليف با جمهوری اسﻼمى سوال روز جامعه است

پيام نشست دفتر سياسى حزب
حكمتيست به مردم ستمديده افغانستان
مرگ بر طالبان ،چه در كابل چه تهران!
ما رويدادهای افغانستان را با حساسيت دنبال
کرديم ،در نگرانی و مخاطره بازگشت طالبان
شريک بوديم ،براين باور بوديم که مردم
آزاديخواه افغانستان و منطقه و جهان ميتوانند
و بايد در مقابل اين روند ارتجاعی و سلطه
مجدد طالبان بر افغانستان بايستند .در لحظاتی
که در جلسه دفتر سياسی بوديم اخبار تسليم
شهر به شهر را توسط نيروهای دولتی به
طالبان شاهد بوديم و دل ما با شما مردمی بود
که در اين وضعيت بغرنج گير افتاده ايد.
صحنه های دلخراشی که تلويزيونهای جهان
از تحويل افغانستان به طالبان پخش می کنند،
نفس را در سينه بشريت آزاديخواه حبس کرده
است .مشاهده اسارت يک جامعه عموما ً و
زنان خصوصاً ،تجاوز به کودکان و قتل و
آدمکشی سبعانه ،قلب هر آزاديخواه و
انساندوستی را عميقا ً ميفشارد.
آنچه اتفاق افتاد ،يعنی تحويل دولت اسﻼمی
غنی به "امارت اسﻼمی" طالبان ،يک معامله
کثيف دولت آمريکا و ناتو با طالبان با حمايت
دولتهای پاکستان ،جمهوری اسﻼمی ،چين و
روسيه بود .اشرف غنی فرار کرد و بخش
مهمی از هيئت حاکمه فاسد افغانستان در اين
معامله کثيف عليه مردم شريک
صفحه ٢

قدرت گيری طالبان :آينده مردم افغانستان
پرچم مبارزه عليه وضع موجود و طالبان در دست زنان است
صفحه ٧

گفتگو با رحمان حسين زاده

زنان پيشقدم "نه" به طالبان در خيابانهای كابل
صفحه ٩

پروين كابلى

خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
)مراحل و محورهاى كار ما(

 ٢٨مرداد و روايت های مختلف
صالح سرداری

ستون اخبار مبارزات كارگری و
حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم:
سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

صفحه ١٢

گزارشى از اعتراض عليه عاشورای
جمهوری اسﻼمى در تورنتو
عليه طالبانها در تهران و كابل

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢

پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست
به مردم ستمديده افغانستان ...

شد .شما تنها مانديد با صفی از جنايتکاران حامی و
شريک طالبان .بازگشت طالبان بار ديگر افغانستان را
به قتلگاه زنان و يک پايگاه فعال نيروهای تروريستی
و جنگ ساﻻر تبديل می کند .بازگشت طالبان يعنی
محو کردن مجدد زنان از جامعه ،حمله به هر ذره از
حقوق و آزادی فردی و اجتماعی ،بستن مدارس و
ممنوعيت آموزش و هر جلوه از زندگی تحت پرچم
کاذب و دروغين "صلح در افغانستان"! اما اين پايان
راه نيست ،با اراده آگاهانه و سازمانيافته مردم اوضاع
ميتواند تغيير کند .در ايران مردم آزاديخواه در کار
بزير کشيدن جمهوری اسﻼمی اند .در عراق و لبنان
عليه سلطه دولتهای توافقی و قومی و مذهبی بميدان
آمده اند .اکثريت مردم افغانستان اکنون در شوک اين
معامله کثيف اند اما سلطه طالبان را نمی پذيرند.
حزب حکمتيست در ايران همراه با طبقه کارگر و
زنان و مردان آزادانديش در کنار شماست .اگر امروز
در ايران يک دولت کارگری سر کار بود ،به ياری
شما برای درهم کوبيدن طالبان می آمد .به نظر ما تنها
سياست درست در شرايط حاضر ،برافراشتن پرچم
مقاومت توده ای و مسلحانه عليه دولت مستعجل
طالبان است .در اين نبرد موئتلفين طالبان و دولتهای
دمکرات و مستبد و اسﻼمی کنار شما نخواهند بود اما
مردم آزاديخواه جهان از تهران و بيروت و بغداد تا
پاريس و برلين و لندن در کنار جنبش مقاومت عليه
حکومت طالبان خواهند ايستاد .سلطه طالبان را
نپذيريد ،عليه اش بپاخيزيد!
نشست دفتر سياسی
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٥مرداد  ١٦ - ١۴٠٠اوت ٢٠٢١

دستور كار يک كمونيست ،يک آزاديخواه و

برابری طلب ،هر كسى كه نمى خواهد بساط

توحش اسﻼمى طالبان مجددا راه بيافتد ،در
لحظه حاضر برافراشتن پرچم مقابله فعال با

طالبان است .سازماندهى يک جنبش مقاومت

توده ای و مسلحانه برای دفاع از خود و شهرها و

روستاها در مقابل طالبان و موئتلفين اسﻼمى اش،
تنها سياست بسيج كننده در لحظه حاضر است.

كمونيست هفتگى

شماره ٦٠٩

پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به مردم ايران

خامنه ای مجرم اول قتل عام جمعى كرونا ،به سزای جناياتش ميرسد!
کارگران! مردم!
رنج و محنت و مرگ و مير وسيع فاجعه کرونا در يکسال و نيم اخير در دنيا و در ايران
آزاردهنده و وجدان بشريت را تکان داده است .آنچه در ماهها و هفته های اخير در ايران
تحت حاکميت سياه جمهوری اسﻼمی به دليل فاجعه بيماری کرونا ميگذرد ،قتل عام جمعی
به معنای دقيق کلمه است .با قلبی آکنده از درد نشست اخير دفتر سياسی حزب کمونيست
کارگری  -حکمتيست ،گسترش بيسابقه اپيدمی کرونا در ايران و مشقات و پيامدهای آن را
بر زندگی مردم بررسی کرد .نشست ما ضمن اعﻼم همسرنوشتی و همدری با مردم ايران
و به ويژه خانواده همه جانباختگان و آسيب ديدگان اين فاجعه بزرگ ،بار ديگر بر اين
واقعيت تاکيد کرد ،سران جمهوری اسﻼمی و به ويژه رأس حکومت ،خامنه ای جنايتکار،
مسئول اول و مستقيم سازماندهی کشتار جمعی عامدانه ناشی از اپيدمی کرونا است.
ما و مردم ايران فراموش نخواهيم کرد ،که در آغاز شيوع کرونا در زمستان  ،١٣٩٨به
جای تامين امکانات سﻼمتی و پزشکی و جاری کردن قرنطينه و ديگر اقدامات مقابله با
خطر کرونا توسط حکومت ،خامنه ای قصی القلب با خونسردی اعﻼم کرد" :اين ويروس
کذايی" چيزی نيست و پشت سر گذاشته ميشود .ديديم امامان جمعه نماينده رهبر و
آخوندهای همپالگی خامنه ای توسل به "دعا و جادوگری اسﻼمی و خرافه" را به جای
رعايت استانداردهای پزشکی و سﻼمتی تبليغ کردند .ديديم کل هيئت حاکمه جمهوری
اسﻼمی در خدمت برگزاری "مضحکه انتخابات مجلس اسﻼمی" شيوع کرونا از شهر قم
را از مردم پنهان نگه داشته و باعث گسترش وسيع آن در کل جامعه شدند .فراموش
نميکنيم ،زمانی که نهادهای پزشکی جهانی تصميم به کمک رسانی به مردم کرونا زده
کردند ،دولت جمهوری اسﻼمی طبق دستور مستقيم خامنه ای راه کمک رسانی به مردم را
سد کرد .گفته های روزهای اخير "زالی" رئيس ستاد مقابله با کرونای تهران از ابعاد
جنايت سازمانيافته سران جمهوری اسﻼمی عليه مردم پرده برداشته است .او اذعان ميکند:
"وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ايران آمدند ما به جای مشورت با آنها مدام
از آنها میخواستيم در رسانهها از نظام سﻼمت ايران تعريف کنند" .او ميگويد "ما
ممنوعيت وارد کردن واکسن داشتيم و کمکهای جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه
برگردانديم" .او تاکيد دارد که "سفرای حکومت دنبال تهيه واکسن نبودند" و ميگويد "آمار
فوتیها را از سازمان بهداشت جهانی پنهان کرديم"! و واضح است که با دستکاری آمارها
همه ابعاد فاجعه را از مردم ايران پنهان کردند.
اما جمهوری اسﻼمی و در رأس آنها خامنه ای به اين سطح از سازماندهی جنايت عليه
مردم ايران بسنده نکرد .ما مردم ايران فراموش نميکنيم که خامنه ای ضد انسان "ورود
واکسنهای موثر" تهيه شده در آمريکا و انگلستان را منع کرد و به اين ترتيب با گستاخی و
علنی فتوای کشتار جمعی و نسل کشی امروز در ايران را صادر کرد .اگر خمينی جﻼد در
سال  ۶٧با يک فتوا دستور کشتار جمعی زندانيان را صادر کرد ،اين بار در سال ٩٩
خامنه ای با يک حکم دستور قتل عام جمعی بسيار گسترده تر و تاکنون در ابعاد دهها
هزار نفری را صادر کرد .ما و مردم ايران همه دست اندرکاران جمهوری اسﻼمی و در
رأس آنها خامنه ای را مجرم اول و مستقيم قتل عام جمعی در حال جريان به واسطه کرونا
ميدانيم .سران جمهوری اسﻼمی و امثال خمينی و خامنه ای در طول حاکميت  ۴٣ساله
حکومت سياهشان عامل و بانی تحميل گرسنگی ،تشنگی ،بی مسکنی ،بيکاری و بيماری و
فقر شديد و تبعيض و نابرابری و تحميل جهل و خرافه و سازمانده جنايات تکان دهنده و
جنگ و برپايی صحنه های صدها هزار اعدام و شکنجه و سربه نيست کردن هزاران نفره
و در يک کﻼم تبديل ايران به اسارتگاه بزرگ برای شهروندان جامعه هستند .امروز
کشتار جمعی فاجعه کرونا به پرونده سراپا جنايات همه آنها و به ويژه خامنه ای اضافه
شده است.
صفحه ٣

صفحه ٣

شماره ٦٠٩

كمونيست هفتگى

پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به مردم ايران

خامنه ای مجرم اول قتل عام جمعى كرونا ،به
سزای جناياتش ميرسد ...
جمهوری اسﻼمی در سراشيبی سقوط و سرنگونی است .عزم
کارگر و مردم برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی جامعه را در
مسير عروج جنبش توده ای برای ساقط کردن اين رژيم قرار
داده است .برای پايان دادن به گرسنگی و تشنگی و بيماری و
بيکاری و فقر و تبعيض و نابرابری و سرکوب و کشتار بايد
بپاخيزيم و حکومت جمهوری اسﻼمی را جارو کنيم .دور
نيست روزی که سران جمهوری اسﻼمی درست مثل سران
حکومت فاشيست هيتلری به جرم جنايت عليه بشريت به دادگاه
سپرده ميشوند .خامنه ای با هزاران پرونده جنايت از جمله
مسبب اصلی و مستقيم کشتار جمعی کرونا بايد به سزای
جناياتش برسد.
نشست دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران -
حکمتيست
 ٢۵مرداد  ١۶ - ١۴٠٠اوت ٢٠٢١

تظاهرات عليه طالبان و در دفاع
از زنان و مردم افغانستان
زنان وكودكان وآزاديخواهان
افغانستان را تنها نگذاريم!
از مقابله با طالبان و برای آزادی ،حمايت كنيم!

شنبه  ٢١آگوست،
محل سرگلستوری ،ساعت ١٥
شورا ـ استكهلم

مرگ بر طالبان ،چه در كابل چه تهران!
مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٤

شماره ٦٠٩

كمونيست هفتگى

نشست دفتر سياسى
حزب حكمتيست برگزار شد
روزهای شنبه و يکشنبه  ٢٣و  ٢٤مرداد  ١٤٠٠برابر با  ١٤و ١٥
آگوست  ٢٠٢١جلسه دو ماهه دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست با حضور اعضای دفتر سياسی ،رفقا حسين مرادبيگی )حمه
سور( ،جمال کمانگر دبير کميته مرکزی ،نادر شريفی و اسماعيل
ويسی دبيران تشکيﻼت خارج و ستاد تبليغ حزب برگزار شد.

دستور مصوب دفتر سياسی عبارت بود از -١ :گزارش و ارزيابی -٢
اوضاع سياسی ايران ،ارزيابی از تحوﻻت اخير  -٣اولويتهای رهبری
حزب در دوره متحول پيش رو  -٤اولويت های سياست حزب در
کردستان  -٥قرار و قطعنامه  -٦انتخابات.

سياوش دانشور در دستور گزارش با گراميداشت ياد رفيق مصطفی
قادری که در فاصله دو نشست دفتر سياسی درگذشت ،مبحث را
آغازکرد .بحث گزارش اساسا روی مسائل عمده مبارزات جاری در
ايران و بررسی سياستها و شيوه برخورد حزب متمرکز بود و به
سياست و اقدامات حزب در قبال انتخابات رژيم ،برآمد اعتصابی و
اعتراضات توده ای ،مسائل گرهی جامعه و مجاری بروز اعتراضات
سرنگونی طلبانه ،چشم انداز روند اوضاع و جهت و تمرکزی که حزب
داشته و بايد دنبال کند ،مجموعه ای از اقدامات تشکيﻼتی و پيگيری
اجرای سياستهای مصوب حزب ،وضعيت بغرنج و متحول افغانستان و
اهميت اتخاذ سياستی که ما داشته ايم اشاره کرد .مسئول کميته های
داخل ،کردستان ،خارج ،رفقا رحمان حسين زاده ،صالح سرداری و
نادر شريفی ،مسئولين حزب در شورای همکاری ،عرصه مسئله زن،
مالی ،تی وی و ستاد تبليغات؛ رفقا سعيد يگانه ،پروين کابلی ،ملکه
عزتی ،سيوان کريمی و اسماعيلی ويسی نيز گزارشهای تکميلی به
نشست ارائه دادند .جلسه دفتر سياسی در ارزيابی از اقدامات و
سياستهای دنبال شده مجموعا ً ارزيابی مثبتی داشت و درعين حال تاکيد
داشت عليرغم شرايط سخت کرونائی ،ايران دو ماه داغ و مهمی را از
سر گذراند و با اينکه سياستها و تاکتيکهای حزب مربوط و درست بودند
اما سطح ابراز وجود سياسی و پاسخگوئی به مسائل هنوز جوابگوی
نيازها و شرايط خطير کنونی نيست و بايد بسرعت رفع شود .در بحث
گزارش همينطور نکات سياسی و سبک کاری مختلفی در باره روش
برخورد حزب به مسائل جامعه و حکومت ،سواﻻت جنبش کارگری و
مسائل تاکتيکی اشاره شد ،بر آمادگی بيشتر و سرعت عمل رهبری
حزب درعين حفظ اتحاد و انسجام ،بر آزاد شدن نيروی واقعی حزب و
درگير شدن بيشتر در قلمروهای کليدی از جمله جنبش کارگری تاکيد
داشت.

مبحث "اوضاع سياسی ايران و ارزيابی از تحوﻻت اخير" و بيانيه
پيشنهادی را سياوش دانشور به جلسه معرفی کرد .نشست روی مبانی

تحليلی ما از اوضاع سياسی و روند اوضاع ،سياستهای کمونيستی در
قبال اين اوضاع و وظايف حزب ديدگاه روشن و دخالتگرانه ای داشت و
روی جوانب مختلف سند ارائه شده پيشنهادات و مﻼحظات خود را طرح
و وارد کرد .بيانيه اوضاع سياسی باتفاق آرا به تصويب دفتر سياسی
رسيد.

مبحث "اولويتهای رهبری حزب در دوره متحول پيش رو" را رحمان
حسين زاده به نشست معرفی کرد .اين بحث و نکات آن روی ايجاد
آمادگی و نيازهای مبرمی که پيش روی مبارزه سياسی و حزبی در
اوضاع متحول کنونی وجود دارد و پاسخ به آنها تاکيد دارد .سند ارائه
شده به اتفاق آرا تصويب شد.

مبحث "اولويتهای سياست حزب در کردستان" را صالح سرداری به
نشست ارائه داد .اين بحث در چهارچوب سياست ما در کردستان روی
پروژه ها و اقداماتی مشخص در صحنه سياسی کردستان از جمله تقابل
چپ و راست تاکيد داشت .نشست ضمن موافقت با چهارچوب بحث،
مﻼحظات و تاکيدات ضروری را مطرح کرد .اين سند نيز با اکثريت آرا
و يک رای ممتنع تصويب شد.

در مبحث قرار و قطعنامه از ميان قرارهای ارائه شده چند قرار داخلی
جهت ابراز وجود سياسی موثرتر رو به بيرون و تحکيم مکانيزمهای
رهبری و تشکيﻼت به تصويب رسيد که توسط هيئت اجرائی منتخب به
ارگانهای ذيربط ابﻼغ ميشود.

نشست دفتر سياسی همراه بود با تحوﻻت سريع در افغانستان و معامله
کثيفی که يک جامعه و مردم را تحويل طالبان اين نيروی از گور
برخاسته ميدهد .دفتر سياسی پيامی به مردم ستمديده افغانستان صادر کرد
که طی آن ضمن اعﻼم همبستگی و همدری ،مردم افغانستان را به مقابله
با حاکميت و سلطه طالبان فراميخواند.

نشست دفتر سياسی همينطور روی قتل عام مردم توسط جمهوری
اسﻼمی و خامنه ای با پاندمی کرونا صحبت کرد و در اين زمينه پيامی
صادر کرد .اين پيام خامنه ای و سران رژيم را مسئول قتل عام آگاهانه و
جمعی مردم ميداند و خواهان محاکمه اين جنايتکاران است.

در مبحث انتخابات سياوش دانشور باتفاق آرا به رياست دفتر سياسی
انتخاب شد .همينطور جلسه دفتر سياسی رفقا پروين کابلی ،رحمان حسين
زاده ،سعيد يگانه ،صالح سرداری و عبداله دارابی را باتفاق آرا بعنوان
اعضای هيئت اجرائی دفتر سياسی انتخاب کرد.

دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٢٨مرداد  ١٩ - ١٤٠٠اوت ٢٠٢١
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صفحه ٥
بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست

تحوﻻت سياسى جديد ايران
تعيين تكليف با جمهوری اسﻼمى سوال روز جامعه است
 -١جامعه ايران در منگنه بحرانهای فزاينده و ﻻينحل در اعتراض و
اعتصاب است .از کوبيدن رژيم در انتخابات تا امواج اعتصابات
کارگری و اعتراضات توده ای ،صرفا ً نوک کوه يخ پتانسيل قدرتمند
اعتراضی در جامعه عليه وضع موجود است .بحران رژيم اسﻼمى از
بنيادى ترين خصوصيات جامعه و اوضاع سياسى ايران ناشى ميشود.
امروز اين حرف قديمی ما که رفع اين بحران نه فقط در چهارچوب
جمهورى اسﻼمى ممکن نيست بلکه با تعميق ناگزير آن زمينه ساز
سرنگونی خويش را فراهم می آورد ،به آگاهی عمومی بدل شده است.
سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياست ايران تبديل شده و مسئله
قدرت سياسی را بعنوان کليدی ترين سوال روز بجلو رانده است .حزب
کمونيست کارگری -حکمتيست برای سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی ،کسب قدرت سياسی و برقراری يک حکومت کارگری ،يک
جمهوری سوسياليستی ،مبارزه می کند.
 -٢يک مشخصه مهم وضعيت کنونی تشديد کشمکش طبقاتی و قطبی
شدن سياست است .در باﻻ ،نياز بورژوازی حاکم به فشرده شدن و
تغيير آرايش سياسی جهت مواجهه با نخواستن جامعه و مبارزات رو به
رشد کارگری است .لذا رئيسی برای اجرای يک پﻼتفرم اقتصادی
متمايز نيامده است ،دوره اين حرفها گذشته است ،رئيسی چکيده
ورشکستگی خامنه ای و ناتوانی نظام اسﻼمی در مقابل يک جامعه
خشمگين و آماده نبرد است .اما سياست سرکوب و ارعاب ،توپ،
تانک ،مسلسل ،ديگر اثر ندارد .رئيسی قبل از اينکه بيان قدرت
جمهوری اسﻼمی باشد ،نشان ضعف و بن بست ﻻعﻼج رژيم اسﻼمی
است.
 -٣سياست دولتهای آمريکا و اروپا در قبال رژيم اسﻼمی ،تامين کننده
منافع آنی و آتی اين دولتهاست .حمايت از اسﻼم سياسی در ايران،
تﻼش برای مذاکره و توافق با جمهوری اسﻼمی ،حضور نمايندگان
اتحاديه اروپا در مراسم تحليف رئيسی جﻼد ،بدليل "عدم اطﻼع" از
کارکرد جنايتکارانه رژيم و شخص رئيسی از جانب دول غربی نيست.
منافع و ترجيح سياست خارجی آنها در منطقه ايجاب ميکند که اوﻻ،
جمهوری اسﻼمی را حتی اﻻمکان رام کنند و سرپا نگهدارند .ثانيا ً،از
پتانسيل قوی کمونيسم و برابری طلبی در جامعه ايران وحشت دارند.
عليرغم اختﻼفات درون طبقاتی با جمهوری اسﻼمی ،منفعت
استراتژيک و طبقاتی دولتهای غربی ،آنها را کنار تداوم سلطه حکومت
اسﻼمی سرمايه در مقابل جامعه ای ميگذارد که يک حاکميت اسﻼمى و
استثمارگر را بيش از اين تحمل نميکند و عليه آن بپاخاسته است .هر
زمان پايان حکومت اسﻼمی ُمسجل شود ،همين دولتها و سياستمداران
رياکار پشت بورژوازی در حاشيه حکومت و اپوزيسيون ميروند.
اپوزيسيون بورژوائی ايران منتظر اين لحظه موعود است.
اعتصابات کارگری  -اعتراضات توده ای
دو رکن نبرد سرنوشت ساز

شماره ٦٠٩

 -٤اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای دو قلمروی سرنوشت ساز
مبارزه انقﻼبی عليه جمهوری اسﻼمی است .همزمانی اعتصابات
کارگری و اعتراضات توده ای ،ادامه ديناميزم خيزش آبان در کيفيت
جديدی است .برخﻼف سال  ٥٧امروز با يک جامعه خودآگاه روبروئيم
که جنبشی حرکت ميکند و نياز اتحاد را می شناسد .آنچه امروز در
جريان است ،آغاز دور جديدی از حضور فعال جنبش سرنگونی
جمهوری اسﻼمی است .اين روند بدون ترديد افت و خيز خواهد داشت و
ميتواند اَشکا ِل مختلفى بخود بپذيرد .جامعه ايران نظر به مشخصات
سياسی و صفبندی طبقات و کشمکشهای جاری ،آبستن يک تحول ريشه
ای و زير و رو کننده ،يک انقﻼب اجتماعی است .جنبش سرنگونی رژيم
اسﻼمی در سير خود حول افق و راه حل چپ يا افق و راه حل راست
پﻼريزه ميشود .جدال برسر اينکه چه نظامى بايد برجاى رژيم اسﻼمى
بطن مبارزه عليه اين حکومت آغاز شده است و
بنشيند از هم اکنون در
ِ
در پى سرنگونى رژيم اسﻼمى تا تثبيت حکومت بعدى ادامه خواهد يافت.
در اين جدال هم اپوزيسيون راست پروغربی و هم جنبش کمونيستى
کارگرى شانس عينى پيروزى دارند.
 -٥اپوزيسيون راست پروغرب ،با شکست تاکنونی پروژه های آلترناتيو
سازی و "رژيم چينج" و دوره ای سردرگمی ،در کنار جمهوريخواهان و
ناسيوناليست اسﻼمی ها ،خود را با اوضاع جديد هماهنگ کرده اند .اين
نيروها ،در هر ترکيبی و تحت هر پرچمی ،نمايندگان بورژوازی ايران و
اعاده نظم قديم در دوره سرنگونی هستند .نيروی اينها را نبايد دست کم
گرفت ،طرحهای ارتجاعی آنها را بايد به شکست کشاند و منزوی کرد.
 -٦جنبش کمونيستی کارگری تنها جنبشی است که با آمال و آرزوهای
توده های ميليونی کارگران و مردم خواهان برابری و رفع تبعيض
خوانائی دارد و به راديکاليسم اجتماعی ،به حضور گسترده طبقه کارگر،
به برابری طلبی و آزاديخواهی ،به سکوﻻريسم و ضد اسﻼمی بودن
جامعه متکی است .حزب کمونيست کارگرى  -حکمتيست تﻼش ميکند که
جنبش کنونى برای سرنگونى انقﻼبی رژيم اسﻼمی ،حلقه اى در يک
انقﻼب عظيم اجتماعى براى برقرارى يک نظام سوسياليستى در ايران
باشد.
خط مشی تاکتيکی ما در دوره حاضر
 -٧در اين دوره حزب حکمتيست همگام با رهبران کارگری راديکال و
سوسياليست و پيشروان اعتراضات توده ای ،در نقشه ای هماهنگ و
هدفمند برای گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در
سراسر ايران همه توان خود را بکار ميگيرد .برای متحد و همگام کردن
مبارزات کارگری و توده ای با اتکاء به شبکه مبارزاتی به هم مرتبط
فعالين جنبش کارگری و جنبش توده ای ،همه ظرفيتهای سياسی و
تشکيﻼتی خود را بکار ميگيرد .اعتصابات کارگری و اعتراضات توده
ای در پيکره ای واحد و هماهنگ ،ميتوانند قدم به قدم تناسب قوا را به نفع
خود تغيير دهند و حول پﻼتفرم و معنای سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی و از جمله خواستها و شعارهای "آزادی ،برای ،رفاه همگانی" و
"معيشت ،سﻼمت ،واکسيناسيون" بميدان بيايد.
 -٨يک اولويت فوری حزب ما و فعالين کمونيست در اين دوره اقدام به
برپائی مجامع عمومی منظم و برپائی شوراها در مراکز کار و در
محﻼت است .مراکز کار به عنوان مکان شکلگيری
صفحه ٦
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بيانيه دفتر سياسى حزب حكمتيست

تحوﻻت سياسى جديد ايران
تعيين تكليف با جمهوری اسﻼمى سوال روز جامعه است ...
اعتصابات و محﻼت شهرها به مثابه مکان شکل گرفتن اعتراضات
شهری ،بسترهای بسيار مساعدی برای ايجاد و گسترش جنبش مجامع
عمومی و شورايی هستند .حزب حکمتيست فعالين کارگری و کمونيست
را در مراکز کار و محﻼت به ايجاد و گسترش مجامع عمومی و
سازمانيابی شورايی فراميخواند.
 -٩شوراها امروز ابزار تشکل و اتحاد و بسيج کارگران و توده مردم و
از ارگانهای قيام در جدال برای سرنگونی هستند .تﻼش ما اينست که
دولت برآمده از قيام دولتی انقﻼبی باشد که نيروی طبقه کارگر را برای
تداوم انقﻼب و حرکت بيوقفه برای خلع يد سياسی و اقتصادی از
بورژوازی و پيشروی بسوی ايجاد سازمان سوسياليستی نوين جامعه
رهنمون شود.
 -١٠حزب کمونيست کارگری حکمتيست کارگران کمونيست و رهبران
عملی کارگران را به ايجاد سنگرهای کمونيستی ،به متحزب شدن در
مبارزه جاری برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی و برقراری يک جامعه
آزاد ،خوشبخت و ُمرفه سوسياليستی فراميخواند .حزب حکمتيست ظرف
اعتراض راديکال کارگری و مبارزه انقﻼبی است .کارگران ،کمونيست
ها ،زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب ،جوانان انقﻼبی! اين حزب
شماست ،به حزب تان بپيونديد!
مصوب دفتر سياسی باتفاق آرا
 ٢٣مرداد  ١٤ - ١٤٠٠اوت ٢٠٢١

جهان بدون
فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

قدرت گيری طالبان :آينده مردم افغانستان
پرچم مبارزه عليه وضع موجود و طالبان در دست زنان است ...
مردم افغانستان "زنانه" خواهد بود .من ترديدی ندارم اين جنبش پر
قدرت عرض اندام ميکند .اين جنبش با چند خصلت آزاديخواهانه سيمای
سياسی و مبارزاتی جامعه افغانستان را تغيير خواهد داد .از جمله اوﻻ
جنبشی برخاسته از دل شهرها و به ويژه شهرهای بزرگ ،خواهد بود.
توده وسيعی را حول خود سازمانيافته و متحد خواهد کرد ،ثانيا مستقيما
عليه قوانين و موازين شرعی و اسﻼمی و به اين معنا خصلت ضد
مذهبی و ضد خرافه و جهل را خواهد داشت ،به اين ترتيب بستر بزرگی
برای عروج ترقيخواهی خواهد بود .ثالثا نقش زنان هدايت گرانه و
برجسته و ظرفيت آزاديخواهانه و برابری طلبانه آن باﻻ خواهد بود.
مساعدترين جنبش عروج چپگرايی سوسياليستی خواهد بود .يادمان
باشد ،چپ گرايی در جامعه افغانستان پايه جدی دارد و ميتواند چپ و
سوسياليسم راديکال و مارکسی ،نه چپ پروروسی و چينی قبﻼ شکست
خورده اينبار دست باﻻ پيدا کند.
جنبش مقاومت توده ای که در چشم انداز است ،به نظرم اگر بتواند به
سه مسئله گرهی به موقع پاسخ دهد ،ميتواند با قدرت باﻻ ارتجاع اسﻼمی
و قومی در افغانستان را به شکست بکشاند .الف -جنبش مقاومت توده ای
در مقابله با طالبان تروريست و مسلح و ديگر دارودسته های قومی و
مذهبی مسلح و جنگ ساﻻر نميتواند مسلح نباشد .به اين ترتيب جنبش
مقاومت توده ای مسلحانه آن جنبش پيشبرنده نبرد قطعی با ارتجاع
تروريستی است .ب -بر تفرقه قومی و مذهبی نهادينه شده در جامعه
افغانستان فايق آيد .جنبش مقاومت غيرقومی و غير مذهبی ،متکی به
اتحاد آگاهانه و آزاديخواهانه مردم عبور کرده از تعصبات و هويت
قومی و مذهبی و ارجح قراردادن هويت انسانی ،بستر به هم بافتن
نيروی عظيم زنان و مردان آزاديخواه و انسان محور در عرصه نبرد با
ارتجاع قومی و مذهبی خواهد بود .ج -چنين جنبشی ﻻزمست به پﻼتفرم
و رهبری راديکال متکی شود .من بسيار خوشبينم در دوره جديد ،جنبش
مقاومت توده ای مسلحانه با چنين کاراکتر رهايی بخش يکبار برای
هميشه به سيطره ارتجاع در جامعه افغانستان پايان دهد .عروج چنين
جنبشی قطعا با بيشترين حمايت آزاديخواهان جهان روبرو خواهد شد.
واضح است کارگران و مردم ايران ،زنان و مردان آزاديخواه و ما
کمونيستها و حزب حکمتيست که هم اکنون در نبرد قطعی با جمهوری
اسﻼمی هستيم ،موثرترين حامی جنبش و مبارزه توده ای مردم افغانستان
برای جارو کردن تروريسم طالبان و کل ارتجاع خواهيم بود.
***

جنبش مجمع عمومى كارگری
را گسترش دهيم!
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قدرت گيری طالبان :آينده مردم افغانستان
پرچم مبارزه عليه وضع موجود و طالبان در دست زنان است
گفتگو با رحمان حسين زاده
سيوان کريمی :قدرت گيری مجدد طالبان به اين سرعت ،همه را
غافلگير کرد ،علت چه بود؟ بازنده و برنده اين ماجرا چه کسانی
هستند؟
رحمان حسين زاده :بازنده اين رويداد تلخ متاسفانه اساسا مردم و به
ويژه زنان و نسل جوان افغانستان هستند و برنده عمده و فوری دولت
پاکستان و نيروی نيابتی اين دولت يعنی جريان تروريستی طالبان است.
طبعا ارتجاع جهانی و منطقه در اين ماجرا ذينفعند ،که در ادامه به آن
اشاره ميکنم .بايد دقت کنيم ،آنچه غافلگير کننده بود ،بازگشت طالبان به
قدرت نبود ،چون برگرداندن طالبان به قدرت طبق سازش و توافق بين
دولت آمريکا و طالبان در "دوحه" از مدتها قبل طراحی شده بود .آنچه
غافلگير کننده بود ،سرعت عمل يک هفته ای فروپاشی دولت پوشالی
دست ساز آمريکا و ناتو و تحويل دادن يک به يک شهرها و نهايتا کابل
پايتخت به تروريستهای طالبان بود .واقعه ای که برای خود طالبان هم
غيره منتظره بود .بازگشت دوباره تروريسم سياه طالبان علل مختلف
دارد ،اما من در دو سطح عمده به دﻻيل آن اشاره ميکنم:
سطح اول :علت مستقيم و فوری ،هزيمت آشکار آمريکا و ناتو در بطن
شکست استراتژی و عملکرد آنها در افغانستان بود .دولت ترامپ حدود
سه سال قبل به استقبال قبول اين شکست رفت و سازش و معامله
يکجانبه "دوحه" از باﻻی سر دولت "اشرف غنی" در انطباق با قبول
اين شکست بود .اجرای عملی اين معامله کثيف توسط دولت جو بايدن و
متحدين غربی اش و ناتو در ماهها و هفته های اخير به فرجام طبيعی
خودش رسيد .دبير کل ناتو با وقاحت تمام و بدون پرده پوشی سه روز
قبل در کنفرانس مطبوعاتی اش چنين گفت؛ "ما بر سر دوراهی بوديم،
يا در افغانستان بمانيم و بجنگيم و يا طالبان به قدرت بازگردد ،ما دومی
را انتخاب کرديم" .و اينچنين صريح و بيشرم ،تمام ادعاهای پوچ
"مبارزه با تروريسم و دفاع از حقوق بشر و کمک به مردم افغانستان"
را برمﻼ کرد .همان واقعيتی که هميشه ما کمونيستها گفتيم و هشدار
داديم ،که اتکا به دخالتهای نظامی آمريکا و متحدينش و ناتو و کﻼً
قدرتهای بزرگ توسط اپوزيسيونهای ارتجاعی و بورژوايی و قومی و
مذهبی که از جمله بيش از چهار دهه است ،دارودسته های قومی و
مذهبی تروريست در افغانستان به آن متکی اند ،عاقبت دودش به چشم
مردم رنجديده ميرود .اتفاق تلخی که برای بار چندم در افغانستان تکرار
شد .طبعا روند هزيمت و شکست آمريکا و ناتو باب طبع چين و روسيه
رقيبان جهانی آمريکا و غرب بود ،اين يک تغيير معادله جدی در
کشمکشهای جهانی و منطقه ای به ضرر آمريکا و غرب در مقابل چين
و روسيه است .اين شکست ميخ آخر را بر داعيه های "خاورميانه
بزرگ" آمريکا کوبيد .سير نزولی موقعيت آمريکا در خاورميانه با اين
واقعه مسجل تر شد .چين و روسيه خرسند از اين اوضاع از مدتها قبل
با طالبان به عنوان نيروی جانشين دولت پوشالی مستقر در کابل بند و
بست داشتند ،راه به قدرت رسيدن اين جريان سياه را تسهيل کردند و
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اکنون در صف اول به رسميت شناسی
تروريسم "دولت شده" طالبان هستند.
منتظر برقراری رابطه و سرمايه گذاری
در افغانستان و چيدن محصول بند و بست
کثيف خود با تروريسم اسﻼمی هستند.
عامل موثرتر ،نقش مستقيم دولت تا مغز
استخوان فاسد پاکستان ،که طراح عملی اين
سناريو و هدايت کننده همه اعمال طالبان
است .بعﻼوه جمهوری اسﻼمی ،بويژه در يکسال اخير در قدرتمند کردن
طالبان نقش ضد مردمی خود را دريغ نکرد .بعضی دولتهای عربی و
مشخصا قطر هم نقش مهمی در بازگرداندن طالبان به قدرت داشتند .در
يک جمله ارتجاع جهانی و منطقه ای هر کدام بر اساس منافع آنی يا آتی
خود ،دوباره طالبان تروريست را به کرسی قدرت پرت کردند.
سطح دوم ،علت اين وضعيت ،نقش مستقيما ضد مردمی دارودسته های
قومی ،مذهبی داخل افغانستان که دورانی به نام "مجاهد" و "ائتﻼف
شمال" و بيست سال است در قالب "دولت" و "لويه جرگه" با سرنوشت
مردم بازی ميکنند .زندگی مردم را به گروگان گرفتند .شکافهای قومی،
مذهبی را نهادينه و جنگ و کشتار را تشديد کردند .پيامد دردناک اين
وضعيت ،قربانی شدن مردم ،سلب اراده آنها و غيبت صف مستقل و
سازمانيافته اراده مبارزاتی مردم و جوانان و بويژه زنان جسور زير سايه
سناريوی سياهی است که بيش از چهاردهه است ،جنگ ساﻻران اقوام و
مذاهب بر مردم بخت برگشته افغانستان تحميل کرده اند .آنچه به وضوح
در اين روزهای سخت قابل مشاهده است ،نفرت و انزجارعميق و
گسترده مردم و به ويژه نسل جوان و زنان افغانستان در مقابل وحوش
تروريست طالبان و حتی جسارت آنها برای مقابله مستقيم با طالبان است.
تظاهراتهای روزهای اخير در جﻼل آباد و کابل و بعضی جاهای ديگر و
به ويژه آکسيونهای سمبوليک مبارزاتی زنان رودرروی تفنگچيهای
تروريست طالبان ،گواه ظرفيت مبارزاتی باﻻ برای تحمل نکردن
حاکميت سياه طالبان است .اين پتانسيل مبارزاتی زنان و مردان و جوانان
آزاديخواه ،ميتواند به نيروی نجات دهنده جامعه افغانستان تبديل شود ،به
شرطی که يکبار برای هميشه مستقل از دارودسته های قومی و مذهبی به
جنبش متمايز آزاديخواهانه و برابری طلبانه برای تعيين تکليف با
تروريسم طالبان و کوتاه کردن دست دارودسته های قومی مذهبی شکل
دهد.
سيوان کريمی :آيا حکومت طالبان ميتواند خود را بر مردم تثبيت کند؟
اين بحث مطرح است اينها با گذشته فرق کرده اند؟ توضيح شما چيست؟
رحمان حسين زاده :تروريسم طالبان آن هم به ضرب تهديد و ترور و
حمايتهای ارتجاع جهانی و دولتهای منطقه شايد برای مدت کوتاهی بتواند
خود را بر مردم تحميل کند ،همانطور که اکنون بيش از يک هفته است،
اين اتفاق افتاده است ،اما قطعا نميتواند حاکميت سياه خود را تثبيت کند .با
يک نگاه ساده ،هر ناظر روشن بين متوجه ميشود ،طالبان حتی متکی به
مانورهای فريبکارانه مقطعی ،نميتواند برمردم آگاه شده به حقوق اوليه
خود ،بر جوانان و به ويژه زنان آشنا شده به دخالتگری در اداره جامعه و
حقوق انسانی خود و استانداردهای مدرن و پيشرفته و توقعات باﻻ از
زندگی حاکميت کند .نيروی کپک زده عصر حجری ،متکی به "شريعت
اسﻼم" وصله ناجوری به جامعه است که تحمل نخواهد شد .باﻻتر هم
اشاره کردم ،اين واقعيت را در عکس العمل مبارزاتی
صفحه ٨
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قدرت گيری طالبان :آينده مردم افغانستان
پرچم مبارزه عليه وضع موجود و طالبان در دست زنان است ...
همين روزها در بعضی شهرها و به ويژه با نگاهی به آگاهگريها و
اظهار نظرهای بسيار گسترده و اميد بخش زنان و جوانان و مردم
متنفر از طالبان و حاميانش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ميتوان
ديد.
بحث طالبان "تغيير کرده" فرمول بيشرمانه دولتهای غربی و رسانه ها
و نهادهای اجير آنها است که ظاهرأ با اين فرمول حقه بازانه ،ميخواهند
ادعای پوچ "حقوق بشری" خود را پينه کنند و راه را برای به رسميت
شناسی حاکميت تروريستی طالبان هموار کنند .قدرتها و دولتهای سوپر
مرتجع مثل روسيه و چين و جمهوری اسﻼمی و پاکستان و قطر و
عربستان و  ...احتياجی به پناه بردن به اين فرمول رياکارانه ندارند،
طبق منافع و همسويی خود اين جريان را تاييد و حمايت ميکنند.
سخنگوی طالبان در اولين کنفرانس مطبوعاتی ،در پاسخ به سئوالهای
متعدد در مورد رعايت "حقوق مردم و آزاديهای سياسی و حقوق زنان
و غيره" ،همه را مشروط به رعايت چهارچوب "شريعت اسﻼم" کرد.
مردم ايران و افغانستان و شهرهای موصل و رقه رنجديده از زندگی
تحت حاکميت متکی به "شريعت اسﻼم" به خوبی معنای اجرای احکام
قرون وسطايی اسﻼمی و مذهبی را ميدانيم .يکبار ديگر تن دادن ،به
ممنوعيت استفاده از استانداردهای مدرن زندگی ،قدغن کردن بهره
گرفتن از دستاوردهای علمی و پزشکی در سطوح مختلف حيات بشری
و به جايش رواج دادن جهل و خرافه  ،جاری کردن جنايت اعدام و
سنگسار ،قصاص و دست و پا قطع کردن انسانها به نام مجازات
اسﻼمی ،زنان را تعريف کردن به عنوان برده جنسی و تبعه درجه چندم
جامعه و راندن به کنج خانه و قعر زندگی ،تحميل پوشش اسﻼمی و
بورقه و حجاب و رسميت دادن به تجاوز جنسی به کودکان به نام
"نکاح" و تﻼش برای به تمکين کشاندن جامعه تحت لوای "امارات
اسﻼمی" و يا "خﻼفت اسﻼمی" ،زنده کردن روشها و سنتهای ١۴٠٠
سال قبل گوشه هايی از اجرای "شريعت اسﻼمی" است .اين جوهر و
ماهيت حکومت متکی به شريعت اسﻼمی است ،که دولتهای غربی و
کاربدستان آنها به خوبی از اين واقعيت تلخ مطلعند ،اما منافع اقتصادی
و محاسبات سياسی بورژوازی و در رأس آنها قدرتهای امپرياليستی
غربی و متحدانشان حکم ميکند ،با توجيه "طالبان تغيير کرده" راه ادامه
بند و بست و معامله گری با تروريسم سياه "دولت شده" را توجيه کنند.
با گستاخی و بيشرمانه به ساده ترين جنبه های حق و حقيقت پشت کنند.
اين ماهيت زشت نظم سرمايه از جمله در سيمای دولتهای دمکراسی و
به قول خودشان "جهان آزاد" است .همين روزها زنان جسور و جوانان
پرشور افغانستان در رسانه های و شبکه های اجتماعی با روشن بينی
بی نظير پروپاگاند رسانه ها و مبلغين نان به نرخ روز خور را در باب
"طالبان تغيير يافته و معتدل شده" با صدای رسا خنثی و افشا و رسوا
کرده اند.
سيوان کريمی :جمهوری اسﻼمی از بازگشت طالبان استقبال کرده،
مرزها را بر روی آوارگان افغانی بسته ،اين اوضاع چقدر به نفع رژيم
اسﻼمی است؟
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رحمان حسين زاده :يادمان باشد ،جمهوری اسﻼمی و طالبان قبل از
 ٢٠٠١مشکﻼت و خصومت جدی باهم داشتند و تا پای جنگ رفتند .به
همين دليل جمهوری اسﻼمی دوره قبل از ائتﻼف شمال حمايت کرد و
حتی برای شکست دادن طالبان با آمريکا همکاری کرد .دو طرف آن
اتفاقات و خصومتهای پايه ای تر ،سياسی و حتی ايدئولوژيکی را از ياد
نبردند .اما در سالهای اخير به همديگر نياز پيدا کردند .مشخصا از
مقطعی که جمهوری اسﻼمی ديد ،طالبان به قدرت بازگردانده ميشود،
وارد رابطه حمايت آميز موثر با طالبان شد .مناقع مقطعی و کوتاه مدت
هر دو طرف ايجاب ميکند چنين مناسباتی داشته باشند .جمهوری اسﻼمی
عروج مجدد جريان مشابه خودش تروريست و اسﻼمی را در کشور بغل
دستی به نفع خود ميداند .به ويژه که دو متحد بزرگش چين و روسيه هم
از آن خشنودند .اما به نظرم اين دوره همسويی مقطعی دوام جدی نخواهد
داشت .اگر طالبان موقعيت خود را محکم کند ،اين همسويی و همگامی
ادامه پيدا نميکند .تضادهای واقعی و جدالهای آنها دوباره سر برمياورد.
جمهوری اسﻼمی فکر ميکند ،همراه با طالبان فعﻼ جبهه ضد آمريکايی
را تقويت ميکند .در صورتيکه برخﻼف دوره قبل ،اين بار دولت طالبان
با طرح آمريکا به قدرت برگشته و از هم اکنون دنبال به رسميت شناسی
"دولتش" نزد آمريکا و غرب است و چه بسا در آينده غرب به عنوان
کارت فشار از حکومت طالبان عليه جمهوری اسﻼمی استفاده کند .فکر
ميکنم ،مناسبات آنها شکننده و چه بسا در ميان مدت و طوﻻنی تر
جمهوری اسﻼمی از آن ضرر ببيند.
در مورد آوارگان افغانستان دولتهای همجوار و از جمله جمهوری
اسﻼمی مثل هميشه سياست ضد انسانی بستن مرزها را در پيش گرفتند.
ما از مردم ايران به ويژه در استانهای نزديک به مرز افغانستان
ميخواهيم ،با اعتراض و هر شيوه که ميتوانند ،اوﻻ بر دست اندرکاران
جمهوری اسﻼمی فشار بگذارند ،تا مرزها را بگشايند و ثانيا و مهمتر،
مثل هميشه از مردم انساندوست و حق طلب ميخواهيم به هر شيوه که
ميتوانند آوارگان افغانستان را کمک کنند .تفرقه اندازی و افغان ستيزی
جمهوری اسﻼمی و عوامل و مقامات آن را خنثی سازند.
سيوان کريمی :بعنوان سؤال آخر ،در صحبتهايت اشاره کردی مردم و
زنان در افغانستان تحمل حکومت طالبان را ندارند ،آيا چشم انداز
مقاومت و مبارزه موثر در مقابل طالبان را می بينيد؟
رحمان حسين زاده :به نظرم چشم انداز مقاومت و مبارزه توده ای
روشن بينانه ای وجود دارد .شواهد نشان ميدهد ،پرچمدار چنين مقاومت
توده ای ،زنان آزاديخواه و برابری طلب جامعه و موتور محرکه اين
مقاومت زنان و جوانان خواهد بود .نشانه های پايه گذاری جنبش مقاومت
توده ای را در همين چند روز رعب و ترس وارد شده به جامعه
افغانستان در اراده جسورانه آزاديخواهان با محوريت زنان مشاهده
ميکنيم .ديديم در همان فردای اشغال کابل توسط طالبان آکتيويستهای زن
حتی در تعداد کم جسارت به خرج دادند ،به نحو سمبليکی برای شکستن
جو ترس و ارعاب وارد صحنه شده و جلو ارگ رياست جمهوری و در
مرکز کابل با صدای رسا اعتراض کردند .به دنبالش اعتراضات بزرگتر
شکل گرفت .در جوامع اسﻼم زده و آنجا که حکومت اسﻼمی ،نوع
جمهوری اسﻼمی و طالبان حاکمند ،به حکم شرايط واقعی زنان نيروی
اصلی مبارزه هستند .ما در اين چهاردهه در ايران تحت حاکميت
جمهوری اسﻼمی اين را تجربه کرديم و بيمورد نگفته ايم" ،انقﻼب ايران
زنانه" خواهد بود .به نظرم جنبش مقاومت توده ای اينبار
صفحه ٦

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

زنان پيشقدم "نه" به طالبان
در خيابانهای كابل
پروين كابلى

هنوز چند ساعتی از ورود طالبان به کابل نگذاشته بود که چهار زن در
خيابانهای کابل در حاليکه مشتی ارازل و اوباش طالبان با اسلحه آنها را
در محاصره گرفته بودند ،شجاعانه با بلند کردن چند پﻼکارد و شعار
اعتراضی اعﻼم نمودند که حاضر به قبول سلطه اين گروه ارتجاعی و
ضد بشری نيستند .اين اعتراض چهره ای جهانی به خود گرفت و تقريبا
تمام رسانه های دنيا آنرا رصد نمودند .اين را بايد سر آغاز يک جدال
بسيار مهم در جامعه ی افغانستان به حساب آورد.
افغانستان در کمتر از يک هفته سرتيتر خبرهای دنيا بود .کابل در روز
 ١۵اوت  ٢٠٢١در مقابل چشمان مردم دنيا بدون شليک يک گلوله سقوط
کرد .نخ های اين خيمه شب بازی تراژيک سياسی از پشت صحنه بوسيله
آمريکا ،چين و روسيه و متحدان منطقه ای آنها هدايت شد .روزهای بعد
تلويزيون های اصلی و نامعتبر جهان به سالن کنفرانس های خبری
طالبان وصل شدند و آنها هم قول دادند که "حقوق مردم را رعايت
خواهند کرد" ،در محل بازی و شادی کودکان افغانستان به بازی
پرداختند ،همزمان حذف تصاوير زنان در جامعه در کنار ترور و تجاوز
آغاز شد.
اين نوع تبليغات رسانه ها ۴٣ ،پيش در انقﻼب ايران برای اولين بار گفته
شد .وقتی آمريکا و دول غربی برای سرکوب انقﻼب سناريوی خمينی –
بازرگان را به مردم ايران فروختند و روی دوش اپوزيسيون شرق زده و
ناسيوناليست و مذهب زده ايران پياده کردند ،پيشاپيش در پاريس گفته
بودند "در جمهوری اسﻼمی آزادی بيان و حقوق فردی تضمين ميشود و
کمونيست ها و سوسياليست هم حق فعاليت دارند"! يک ماه بعد از قيام
بهمن  ٥٧رسما از ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممانعت شد و
اين سرآغاز کشمکشی به طول چهاردهه برای زنان در ايران شد.
اکنون زنان در افغانستان ،بعد از تحمل يکدوره توحش طالبان ،مجددا بعد
از بيست سال با بازگشت طالبان روبرويند .سرنوشت زنان در حکومت
طالبان مهمترين مسئله مورد توجه و نگرانی افکار عمومی پيشرو و
آزاديخواه جهان است .کسی تبليغات رسانه ها برای "تغيير طالبان" را
نپذيرفته است ،اين وحوش با بدوی ترين اشکال زندگی بيگانه اند .حذف
زنان از جامعه را ديگر کسی قبول نميکند .هيچ جامعه ای نمی تواند
حرکتی به جلو داشته باشد در حاليکه نيمی از اين جامعه در غل و زنجير
قوانين و سنتهای عقبمانده و قرون وسطائی اسير است .زنان در
افغانستان در  ٢٠سال گذشته تﻼش سختی را برای به کرسی نشاندن
موجوديت انسانی و حقوق شهروندی خود صورت دادند و توانستند درجه
ای را تحميل کنند .مسئله آزادی زن در افغانستان فقط امر زنان و مردان
اين کشور نيست ،اين سوالی منطقه ای در تقابل با اسﻼم سياسی و سوالی
جهانی است که بيش از يک قرن مبارزه و تﻼش پشت آن قرار دارد .در

شماره ٦٠٩

خاورميانه يک مانع اساسی اسﻼم
سياسی است ،آزادی زن بدون نفی اين
جنبش ممکن نيست .همه ديگر تجربه
"نسبيت فرهنگی" و "اسﻼم و حجاب
فرهنگ خودشان است" را ديدند و از
آن منزجرند.
بدون شک زنان در افغانستان سکوت
نخواهند کرد و در مقابل بربريتی که
به يمن دخالت دولتهای مختلف به آنها
تحميل شده است خواهند ايستاد .تجربه ما در  ۴٣سال حکومت آپارتايد
جنسی در ايران نشان می دهد که جنبش برابری طلب زنان در
خاورميانه بيش از هر زمانی به همکاری نزديک نياز دارد .اگرچه از
صفر شروع نمی کنيم و اين ديالوگ و همکاری تا حدی وجود داشته
است ،ولی در دوره اخير با توجه به موقعيت جنبش سرنگونی و طبقه
کارگر در ايران و ضرورت يک مقابله منطقه ای با طالبان ،اين
همکاری و همسرنوشتی ميتواند و بايد ابعاد جدی تری بگيرد .جنبش
آزادی زن در ايران کنار شماست ،در اين ترديد نبايد کرد .بايد آستين ها
را باﻻ بزنيم و با همفکری وهمدلی گامهای موثر برداريم .همسرنوشتی
ما در کشورهای منطقه گريز ناپذير است .امروز وقت آنست که
نگذاريم طالبان تثبيت شود و بفوريت عليه اش بپاخيزيم.
 ١٩اوت ٢٠٢١

كمونيست هفتگى

صفحه ١٠
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
مراحل و محورهاى كار ما
مقدمه :
اوضاع ايران به شدت متحول است.مبارزه عليه فقر و گرانی و برای
تامين معيشت و سﻼمت مبرميت عاجل پيدا کرده است .جدال بر سر
قدرت سياسی و سرنگونی جمهوری اسﻼمی در صحنه سياست ايران و
از جمله در کردستان معناى بسيار زمينى و گسترده به خود گرفته است.
پايان حاکميت رژيم اسﻼمی و خارج شدن زودتر کنترل اوضاع از دست
اين حکومت ،مشخصا در کردستان يک احتمال قوی است .سابقه و
موقعيت و توانايى نيروی کمونيسم و چپ و آزاديخواه در کردستان يک
پايه مهم قدرت کمونيستها و حزب کمونيست کارگرى ايران  -حکمتيست
است و ميتواند نقش تعيين کننده اى در پيشروى کمونيسم و حزب ما در
جدال سياسی و طبقاتی برای تعيين تکليف قدرت سياسی در کردستان و
به تبع آن درسطح سراسر ايران ايفا کند.
حزب حکمتيست و تشکيﻼت کردستان آن همان خط مشی و هدف سياسی
را تعقيب ميکند که حزب در سراسر ايران براى تحقق آن ميکوشد .حزب
در عين حال با چشمان باز اوضاع متفاوت در کردستان را تعقيب ميکند.
در راستاى جوابگويى به وظايفمان در کردستان نقشه مرحله بندى شده
زيررا  ،با تعيين محورها و اولويتهاى هر دوره ارائه ميکند.
مراحل کار ما
 -١مرحله کنونى :تبديل شدن به حزب قدرتمند و جابجا کننده نيرو در
جامعه  :جنبش کارگری و کمونيستی و حزب ما در جامعه کردستان
دارای موقعيت اجتماعی و سياسی جدی و انکار ناپذير است .اما اين
موقعيت و پتانسيل هنوز به تمامى به توانايى عملی و متشکل و
سازمانيافته ،تبديل نشده است .کل انرژى کمونيسم کارگرى و عرصههاى
مبارزاتى حزب را در کردستان بايد در نقشهاى فورى و هماهنگ به کار
گرفت .در اين راستا:
 محورهاى کار مادر اين دوره :نمايندگى کردن پﻼتفرم "نه" مردم به کليت جمهوری اسﻼمی دراعتراضات جارى .بر اين اساس بسيجگرى اجتماعى و تودهاى حول
"سرنگونى جمهورى اسﻼمى و آزادى و برابرى و رفاه همگانی" و
"عليه فقر و فﻼکت و بيکاری" " ،تامين معيشت و سﻼمت" و ديگر
شعارهاى کنکرت و بسيج کننده سياسى و اقتصادى در جنبش اعتراضى
کارگرى و تودهاى در دستور عاجل کار ما است.
تامين رهبرى جنبش اعتراضى و انقﻼبى از طريق :الف -ناظر شدنپﻼتفرم و شعارهاى متحد کننده و راديکال بر اين مبارزات ،تﻼش برای
عروج دادن حزب به عنوان بخش ﻻيتجزاى مبارزات کارگری و تودهاى
جارى )جنبش کارگری ،جنبش اعتراض عمومى ،جنبش زنان ،جوانان،
معلمان( .ب -تامين رهبرى سراسرى و محلى اين مبارزات .به اين معنا
 -١عروج رهبران و شخصيتهاى با اتوريته حزب در کردستان به عنوان
رهبران درگير در مبارزات اجتماعى -٢ .ابراز وجود موثر و اجتماعى
فعالين جنبش کارگرى ،جنبش زنان ،جوانان و معلمان و ديگر جنبشهاى
اعتراضى ،تﻼش برای تامين رهبرى در همه سطوح محله اى ،شهرى،
جنبشى و عرصه اى براى مبارزات مردم و کمک به عروج و تامين
هژمونى رهبران در محل در سطوح مختلف و تبديل آنها به رهبران

سراسری جنبش اعتراضى.
ساختن حزب در داخل :جلب و جذب رهبران و فعالين کمونيستجنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال و محافل آنها به صفوف
حزب .بر بطن گسترش شبکه محافل کمونيستى ،ايجاد حوزه های حزبی
دخيل در مبارزات و تحوﻻت جارى موجود در کارخانه و محيط کار و
محﻼت،دانشگاه و مدرسه ،در ميان جوانان و زنان ،و عرصههاى
مختلف بسيار اساسى است .کليد مسئله قرار گرفتن کادرهاى کمونيسم
کارگرى در راس شبکه محافل کمونيستی و حوزه های حزبی است.
ارتباط محکم ما با اين کادرها و هم خط و هم تصوير بودن آنها با
سياستهاى حزب ،اين اقدامات ميتواند منشاء سروسامان گرفتن حزب پر
نفوذ و جابجا کننده نيرو در هر محيطى باشد که اين کادرها و اين
شبکههاى کمونيستى حضور دارند .ابعاد ديگر سازمانيابى حزبى و
ايجاد کميته و ارگانها و نهادهاى مناسب ديگر را بنا به تغيير اوضاع و
در انطباق با شرايط بايد در دستور گذاشت.
سازماندهى تودهاى ،دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی :نشانه های مساعد تغيير تناسب قوا به نفع گسترش سازمانيابی توده ای
و کارگری قابل مشاهده است  .دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و
شورايی محور اصلى کار ما در ايندوره است .تدوين و تبليغ طرح
حاکميت شورايی و اعﻼم علنی آن.
ما مبتکر جنبش مجمع عمومى و شورايى هستيم .در عين حال از ايجاد
کانونها و نهادها و اتحاديه در رشتهها و بخشهاى ديگر بنا به ضرورت
و توسط کارگران ،استقبال ميکنيم و مبتکر آن خواهيم شد.
کنترل محﻼت  :خارج کردن نقشه مند محﻼت مختلف در شهرها ازدايره اعمال قوانين و کنترل جمهورى اسﻼمى از طريق سازمان دادن
مبارزه عليه جمهورى اسﻼمى توسط مردم متشکل و متحد حول شبکه
هم بسته رهبران و فعالين پرنفوذ کمونيست ،ايجاد شورای محله و تغيير
تناسب قوا در شهرها مطابق يک برنامه زمان بندى شده و هماهنگ با
ساير فعاليت هاى حزب.
گارد آزادی :احيا و گسترش ظرفيت و پتانسيل گارد آزادی .تشويق وترغيب جوانان به ايجاد واحدهای گارد آزادی .بکار گرفتن امکانات
جامعه براى تامين تجهيزات و امکانات آن.
به حاشيه راندن افق و سياست و موقعيت جنبش و احزابناسيوناليستى در کردستان .خنثى کردن نقشهها و طرحها و بند و
بستهاى سياسى ضد مردمى احزاب ناسيوناليست .نقد مستمر و همه
جانبه سياستهای ناسيوناليستی و جريانات راست و ناسيوناليست و قوم
پرست در کردستان....تعيين فوکوسهاى سياسى معين به منظور منزوى
کردن احزاب ناسيوناليست .افشا و رسوا کردن طرح سياه فدراليسم و
دارندگان آن .خنثی کردن تفرقه افکنی ناسيوناليستی و تﻼش براى
انتگره کردن مبارزات مردم در کردستان با مبارزات سراسرى مردم
ايران براى تامين آزادى ،برابرى ،رفاه همگانی.
-در افتادن هدفمند با جريانات سياه سلفی گری،
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران -
حكمتيست در كردستان
مراحل و محورهاى كار ما ...
سنی گری و ارتجاع مذهبی
کسب آمادگی برای اوضاع اضطراری :با شل شدن و شکستن بيشتراقتدار جمهوری اسﻼمی در سطح سراسری ،به دليل شرايط متفاوت
سياسی و مبارزاتی در جامعه کردستان ،احتمال تعرض زودتر مردم
برای برچيدن حاکميت رژيم در کردستان وجود دارد .کمونيستها و حزب
حکمتيست به عنوان نيروی فعاله و نه منتظر ،با طرح و نقشه از هم
اکنون فکر شده بايد برای آن شرايط خود را آماده کنند .کسب آمادگى ﻻزم
براى اوضاع اضطرارى و داشتن طرح برچيدن جمهورى اسﻼمى از
اولويتهای مهم حزب حکمتيست و تشکيﻼت کردستان آن است.
 -٢مرحله بعدی :جابجايى عملى قدرت سياسی :فلج شدن بيشتر
جمهورى اسﻼمى در بعد سراسرى ايران ،موقعيت جديدى را در
کردستان به وجود مياورد .در شرايطى که توانايى عملى جمهورى
اسﻼمى در کنترل اوضاع بيشتر کاهش يابد ،به نحوى که کارش به
حکومت نظامى و آمادهباشها و اوضاع اضطرارى برسد ،دوره اتفاقات
مهم با دخالت فعال خود ما در کردستان فرا ميرسد .از جمله :
جنبش اعتراضى و مردم براى برچيدن جمهورى اسﻼمى و کنترلاوضاع خيز برميدارند - .دخالت احزاب سياسى و مسلح براى سهمبرى
از قدرت و تعيين تکليف قدرت وارد دوره جديدى ميشود - .توطئهها و
بند و بستهاى جمهورى اسﻼمى و ارتجاع محلى و احزاب ناسيوناليست
عليه اراده مردم شروع ميشود.
لذا در ايندوره با در هم آميختن و هماهنگ کردن عرصه های اصلی
مبارزه انقﻼبی )اقتصادی و سياسی و نظامی( و اتکا به قدرت عملى و
سازمانی و اجتماعى و نظامى حزب )گارد آزادی( و به ميدان کشيدن
مردم ،براى تعيين تکليف قدرت سياسی و خنثى کردن توطئههاى
ارتجاعى بايد دست بکار شد .در اين رابطه محورهاى اصلى کار ما
چنين است :الف  -حزب کمونيست کارگرى  -حکمتيست به شيوه علنى،
اجتماعى و نظامى و سازمانى در شهرهاى کردستان ابراز وجود ميکند.
رهبران و شخصيتهاى با اتوريته در داخل مستقر ميشوند .ب -با به ميدان
کشيدن جنبش اعتراضى کارگران ،زنان و جوانان و مردم ،جمهورى
اسﻼمى را در تنگنا قرار ميدهيم .ج -ابتکار اجتماعى کنترل محﻼت و
شهرها را بايد در دستور گذاشت .سازمانهای تودهاى مرتبط با حزب
)سازمان آزادی زن ،سازمان جوانان و  ( ...را در هر جا که ممکن
است ،مستقر کرد .د -ايجاد کميتههاى حزبى و کمونيستی در کارخانه و
مراکز کار و محﻼت و در سطوح مختلف را در دستور ميگذاريم.
ه -ايجاد و سازماندهی مجامع عمومى و شوراها و ديگر سازمانهاى
تودهاى راديکال را وسيعا بايد گسترش داد.
و -خنثى کردن توطئهها و بند و بستهاى احزاب سياسی ناسيوناليست کرد
و جمهورى اسﻼمى .داشتن سياست و تاکتيکهاى روشن در تناسب
قواهاى مختلف در مقابل احزاب سياسى مختلف .يک بخش مهم کار در
اين دوره تﻼش براى متعهد کردن سياسی و عملی احزاب به مفاد بيانيه
ای که مانع وقوع سناريوی سياه در کردستان شود.

 -٣مرحله نهايى :پايان حاکميت جمهورى اسﻼمى و استقرار حاکميت
شورايی مردم در کردستان
 در اين مرحله سرنگونی جمهوری اسﻼمی و به دست گرفتن ابتکارعمل برچيدن همه دم و دستگاه و پيکره رژيم يک سياست محورى
است .بر اين اساس در هم آميختن قدرت جنبش اعتراضى کارگران و
مردم و توانايی سياسى و نظامى کمونيسم و حزب براى يکسره کردن
کار جمهورى اسﻼمى ،و پايان دادن به حاکميت آن ،محور کار ما است.
برقراری حاکميت شورايی مردم ،به مثابه ارگان اعمال اراده و قدرتمستقيم مردم بر سرنوشت خويش .تدوين و اعﻼم برنامه حاکميت
شورايی از هم اکنون در دستور کار ما است.
اعﻼم و تعهد به اجرای ﻻيحه حقوق پايه ای مردم زحمتکش درکردستان .تدوين و تکميل آن بر اساس بخش دوم برنامه دنيای بهتر.
اعﻼم ﻻيحه های ضروری ديگر از جمله" :ﻻيحه حقوق زنان"،
"قانون کار" و ...
ارائه پﻼتفرم راه حل کارساز حل مساله کرد ،متکی به سياست مندرجدر برنامه دنيای بهتر و قطعنامه مصوب حزب حکمتيست دراين
رابطه.
 سازماندهی نيروی مسلح شوراهای مردم ،متکی بر آموزش نظامیعمومی و شرکت همگانی در وظايف انتظامی و دفاعی ،اين نيرو
جايگزين نيروهای سرکوبگر و مافوق مردم ميشود .به عﻼوه دخالت
نيروی مسلح احزاب در تعيين سرنوشت مردم و تحميل حاکميت از باﻻ
به جامعه ،قويا مردود است.
 تﻼش برای شکل دادن به همکاری موردی و مشخص نيروهای چپو کمونيست در کردستان حول مفاد پﻼتفرم سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی ،برنامه حاکميت شورايی مردم ،ﻻيحه حقوق پايه ای مردم
کردستان ،پﻼتفرم راه حل مساله کرد.
مصوب دفتر سياسی و کميته کردستان حزب حکمتيست
اکتبر ٢٠٢٠

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده
كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است ،كه در
آفريقاى جنوبى ،ايران اسﻼمى ،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

صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

 ٢٨مرداد و روايت های مختلف
صالح سرداری

* اين يادداشت در بيست و ششمين سالروز يورش  ٢٨مرداد نوشته شده
و در اين مناسبت مجددا آنرا منتشر ميکنيم.
بيست و شش سال از فرمان حمله خمينی به مردم کردستان می گذرد.
اکنون بعد از اين سال ها تغييرات بسياری در صحنه سياست در ايران در
ميان مردم و رژيم ،نيروها و احزاب دخيل در آن دوره بوجود آمده است.
جمهوری اسﻼمی تازه بقدرت رسيده برای سرکوب انقﻼب برای سرکوب
آزادی های سياسی ،برای استقرار پايه های قدرت خود ،برای بشکست
کشاندن انقﻼب  ٥٧مردم ايران دست به حمله به همه دستاوردهای انقﻼب
کرد .بعد از حمله به دانشگاهها و ترکمن صحرا و به گلوله بستن
کارگران بيکار در اصفهان يورشی جنايتکارانه به کردستان را سازمان
دادند .کردستان سنگری مهم در ادامه انقﻼب  ٥٧بود .رژيم تازه بقدرت
رسيده اسﻼمی با مسلح کردن مرتجعين محلی و فئودالها و با در اختيار
قرار دادن پول و امکانات زيادی به احمد مفتی زاده و داير کردن مکتب
های قرآن در اکثر شهرهای کردستان می خواست جا پای خود را در
کردستان باز کند .در کردستان بخاطر قدرت چپ اين دارودسته های
ارتجاعی نتوانستند در ميان مردم جمهوری اسﻼمی را به مردم بقبوﻻنند.
ناسيوناليسم کرد در قالب حجب دمکرات نيز مرتب با جمهوری اسﻼمی
در مذاکره و بند بست بود.
جمهوری اسﻼمی می خواست به بهانه خلع سﻼح مقر مزدوران محلی و
مکتب قرآنی های طرفدار مفتی زاده در روز  ٢٣تيرماه  ٥٨در شهر
مريوان توسط مردم اين شهر حمله خود را به کردستان آغاز کند که با
هشياری کمونيست های آن شهر و خصوصا رفيق فواد مصطفی سلطانی
خنثی گرديد .برای جلوگيری از اين جنگ زودرس و نابرابر در يک
اقدام تاريخی شهر را به نشانه اعتراض تخليه کرده و کوچ مشهور مردم
شهر را سازمان دادند .اما  ٢هفته بعد از پايان اين کوچ بهانه ای را در
منطقه پاوه برای اين حمله جنايتکارانه پيداکردند .در روز بيست و هشت
مرداد ماه  ٥٨با فرمان خمينی جﻼد گله های حجب ﷲ و پاسداران و
بسيجيان و ارتش جمهوری اسﻼمی با همه سﻼح های خود از زمين و
هوا به کردستان حمله کردند .خيلی از کسانيکه امروز دکتر و مهندس و
جامعه شناس دوم خردادی تشريف دارند از فرماندهان و آمران اين
جنايت برعليه مردم کردستان بودند .اينها معماران و بنيانگذاران وزارت
اطﻼعات و سپاه پاسداران و ديگر دستگاههای مخوف و آدمکش
جمهوری اسﻼمی بودند که در مقاطع مختلف برای حفظ اين حکومت
شيوه های مختلفی را برگزيده اند .اگرچه جمهوری اسﻼمی با تکيه بر
خشونت و جنايت و توهماتی که مردم به اين رژيم داشتند توانست
شهرهای کردستان را به اشغال درآورد ،اما ديری نگذشت که اعتراضات
مردم در شهرهای کردستان و همچنين فعاليت نيروهای مسلح پيشمرگ
توانست جمهوری اسﻼمی را وادار به عقب نشينی کرده و خمينی را
وادار کرد اولين جام زهر را بنوشد و در  ٢٦آبانماه به مردم کردستان
پيام آتش بس بدهد تا بلکه بتواند نيروهای خسته و فرسوده اش را برای
مدتی بازسازی و دوباره به کردستان حمله کند.

شماره ٦٠٩

اکنون بعد از بيست و شش سال از
فرمان جهاد بر عليه مردم گذشته
است .در ميان جمهوری اسﻼمی و
نيروهای شرکت کننده در اين نظام
تغييرات بسياری بوجود آمده است.
بنی صدر رئيس جمهور وقت که به
سربازان و پاسداران دستور داد تا
کردستان را به اشغال درنياوريد بند
پوتين هايتان را باز نکنيد خود در
تبعيد بسر می برد و از دست همان
پاسداران که برايشان فرمان صادر ميکرد خود را در اروپا نيز مخفی
ميکند .بنی صدر در تمام مصاحبه ها و نوشته ها و سواﻻتی که
بمناسبت های مختلفی از وی کرده اند نه تنها حاضر نيست اين جنايت
خود در آن دوره را محکوم کند و از مردم پوزش بخواهد بلکه مردم
کردستان و نيروهای سياسی کرد را مسئول اتفاقات آن دوره می داند.
در مورد حمله  ٢٨مرداد به کردستان و اين وقايع روايات مختلفی داده
می شود .بعضی ها آن را "جنگ کرد و فارس" می نامند ،بعضی ها به
"جنگ شيعه و سنی" ربطش می دهند .اما اين روايتها گمرا کننده اند.
ذره ای به واقعيت های آن دوره نزديک نيستند .واقعيت اين است اين
حمله جمهوری اسﻼمی به کردستان حمله به آخرين سنگر انقﻼب در
ايران بود .کسانيکه اين حمله را "حمله فارس ها و غير کردها به
کردستان" ميدانند پس حمله جمهوری اسﻼمی به ترکمن صحرا به
دانشگاها و اعدام کردن صدهزار نفر از شريف ترين انسان های
آزاديخواه در ساير نقاط ايران را چگونه توجيه ميکنند؟ همه ما ميدانيم
که در اين حمله به کردستان آنهايی که جلودار نيروهای جنايتکار به
مردم در کردستان بودند کرد زبان بودند و هستند .و بر عکس خيلی از
انسان های چپ و کمونيست غيرکرد هم در مقابل اين جنايت جمهوری
اسﻼمی در کردستان ايستادند و جان باختند .روايت ديگری که مذهبی
های کردستان اکنون از آن تاريخ ميدهند بی پايه و اساس است .همين
سنی مذهب های کرد که آنوقت ها در مکتب قرآن احمد مفتی زاده و
سازمان پيشمرگان کرد مسلمان سازمان داده شده بودند ،پيشقراوﻻن
حمله سرکوبگران سپاه و بسيج و گله های حزب ﷲ در کردستان بودند
و صدها انسان کمونيست و آزاديخواه را در شهرهای کردستان به
خلخالی جﻼد سپردند و بعضی از آنها هنور هم دارند به اين رژيم
خدمت می کنند.
واقعيت اين است در کردستان بعد از سقوط رژيم شاه تحت تاثير
سازمان کومه له که سازمانی چپ و نقوذی اجتماعی داشت مردم در
شوراها و بنکه های های محﻼت خود را سازمان دادند .تشکﻼت توده
ای مانند سنديکاهای کارگری ،تشکل های زنان ،جامعه معلمان ،اتحاديه
های دهقانان و تشکل های دانش آموزان ايجاد گرديدند .مردم پادگانها و
مراکز نطامی را خلع سﻼح کرده بودند و خود در شکل مليشيای توده
ای مسلح بودند .حقاظت شهرها و روستاها را خود بعهده داشتند .انواع
اجتماعات و تظاهرات و برپا می شد .ضد انقﻼب جمهوری اسﻼمی
تاب تحمل اين اوضاع را در کردستان نداشت و اساسی ترين دليل
فرمان حمله به کردستان به اين خاطر بود که نمی توانست تحمل کند
مردم در سرنوشت خود دخالت کنند بخصوص که کمونيست ها و چپ
ها در آن دست باﻻ داشتند .در آن دوره توده ايها و بعدا سازمان اکثريت
هرچه در چنته داشتند در کنار جمهوری اسﻼمی برعليه مردم کردستان
و کومه له بيرون ريختند ،کومه له و مردم کردستان را عوامل پاليزبان
صفحه ١٣
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صفحه ١٣

 ٢٨مرداد
و روايت های مختلف ...
و بيگانه و ضدانقﻼب ناميدند .در خدمت
جمهوری اسﻼمی کمر به شکار کمونيست ها و
آزاديخواهان در کردستان بستند و مانند ساير
نقاط ايران به لو دادن مبارزين و مخالفين
جمهوری اسﻼمی پرداختند .اکنون و بعد از
گذشت  ٢٦سال از آن تاريخ بخشی از
سازندگان اين تاريخ کومه له با جعل نام کومه
له به کسان و جرياناتی پيوسته اند که مقاومت
و مبارزه مردم کردستان را عليه جمهوری
اسﻼمی را به مسئله قومی و ملی ربط ميدادند
و می گويند جمهوری اسﻼمی به اين خاطر به
کردستان حمله کرده است .انگار نه شورايی نه
اتحاديه ای نه بنکه ای نه تشکلی وجود داشته
اند و اجتماعات و تظاهرات و شعارها و
مطالباتی که مردم برای خواست های انسانی
خود و برای تغيير و بهبود در زندگی در آن
سال ها مبارزه می کردند برای خودمختاری و
تدراليسم بوده است! و جالبتر از همه در اين
مدت سازمان عبدﷲ مهتدی و ايلخانی زاده با
سازمان اکثريت که سابقه نامبارکش برای همه
روشن است مرتب اعﻼميه و اطﻼعيه مشترک
صادر می کنند و همکار همديگر شده اند.
در سالگرد  ٢٨مرداد جا دارد از دستاوردها و
تجارب آن درس گرقت .اکنون بعد از
اعتراضات اخير و بخصوص بعد از اعتصاب
عمومی  ١٦مرداد در همه شهرهای کردستان
چپ در جامعه در موقعيت بهتری قرار گرفته
است .بايد اين موقعيت را ارتقا بخشيد .اين
دست کمونيست ها را می بوسد.
***

به حزب كمونيست
كارگری -حكمتيست
كمک مالى كنيد!

شماره ٦٠٩

عكسهائى از حضور فعالين حزب در مقابل دادگاه حميد نوری در استكهلم

صفحه ١٤
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گزارشى از اعتراض عليه عاشورای جمهوری
اسﻼمى در تورنتو
عليه طالبانها در تهران و كابل
پنجشنبه  ١٩اگوست به فراخوان تشکيﻼت کانادا حزب حکمتيست و
تعدادی ديگر از احزاب و سازمانها ،تظاهراتی عليه رژه و مراسم
عاشورا در تورنتو برگزار گرديد.
امسال ششمين ساليست که عوامل جمهوری اسﻼمی و وابستگان آن
مناسک اسﻼميشان را به خيابانهای تورنتو کشاندند و ما در اين سالها در
تقابل با اين حرکت مزدوران رژيم اعتراض و تظاهرات کرديم .سالهای
اول دسته سينه زنی شان از ميدان ملسمن و طول خيابان يانگ و در آخر
به پﻼزای ايرانيان و محوطه پشت پﻼزا ختم می شد .در سالهای مبارزه
ما کمونيستها با اين اسﻼميون مرتجع ،دسته سينه زنی شان از خيابان
اصلی يانگ به خيابانهای فرعی منتقل شد و هر سال تعدادشان کمتر شد.
امسال پليس به  ١٠٠نفر از آنان اجازه مراسم داد .اما وقتی پليس از
وجود ما و تظاهرات ما مطلع شد ،از نيمه های راه و احتماﻻ بخاطر
احتمال درگيری و غير قابل کنترل بودن اعتراض با وجود کرونا ،سينه
زنان را به يک کليسا در بين راه کشاندند و خواستند که همانجا
مراسمشان را پايان دهند.
در پﻼزای ايرانيان  ۴ساعت کمونيستها به سخنرانی و شعار سر دادن
عليه رژيم اسﻼمی پرداختند .همينطور عليه مغازه دار مزدوری که
روبروی تظاهرات ما هر سال روز عاشورا آش نذری پخش ميکرد،
شعارهای کوبنده و افشاگرانه سر دادند.
در اين تظاهرات رفقا فخری جواهری و احمد بابايی از کادرهای حزب
سخنرانی کردند .فخری جواهری در صحبتهايش تاکيد کرد که ما برای
اعتراض به رژه طالبانها و مراسم عاشورا در تورنتو و آوردن مراسم
خصوصی و امر شخصی مذهبی به توی خيابان و يک محل عمومی
اعتراض ميکنيم.
مسله مهمتر اينست که جلو چشم ما ،جلو چشم جهان ،يک جامعه رو،
جامعه افغانستان رو دولتها با يک معامله کثيف به طالبان تحويل دادند.
همانطور که مردم ايران دارند جمهوری اسﻼمی را سرنگون ميکنند،
مردم افغانستان بايد عليه حکومت طالبان نيروهای مقاومت سازمان دهند
و حکومت طالبان را سرنگون کنند و کوچکترين اميدی به دولتها نتيجه
اش حکومت طالبانها ،جمهوری اسﻼمی ايران و عراق است .دولتهايی
که حتی مرزهای خود را بر روی انسانهايی که از دست جنايتکاران و
تروريست های طالبان قصد فرار داشتند را بستند .کانادا جايی شده برای
جنايتکاران و قاتلين و دزدان و اختﻼسگران و همچنين با قانون نسبيت
فرهنگی کانادا اجازه ميدهند که مناسک متحجر اسﻼميشان را به خيابان
بياورند .ولی با سرنگونی جمهوری اسﻼمی همه ی پولهای دزديده شده
از مردم ايران رو از حلقومشان در مياوريم و قاتلين و جنايتکاران را
محاکمه خواهيم کرد.

همچنين رفيق احمد بابايی از جمله خطاب به مردم افغانستان گفت:
ميدانم داغديده هستيد ،حمله کردند ،کشتند ،کودکان دوازده ساله تان را
به نکاح جهاديون اسﻼمی در آوردند .دولتهای غربی به همين آسانی
مردم رو به بهای ارزان ميفروشند .دولتهای غربی هزينه ميکنند،
بودجه ميزارند ،اين تروريستها را پرورش ميدهند ،بعد افسارشون رو
ول ميکنند که بيافتند به جان مردم .با سياست نسبيت فرهنگی مدارس
مذهبی درست ميکنند و کودکان رو برای کشتار و جنايت آموزش
ميدهند .ترودو گفته" :من حکومت طالبان رو به رسميت نميشناسم".
نشد آقای ترودو ،نشد! چرا مدارس مذهبی و مساجد رو جمع نميکنی؟
چرا اوباشان جمهوری اسﻼمی رو جمع نميکنی؟
مردم افغانستان! آزاديخواهان و مردم ايران با شما هستند .مراکز
کارگری ،دانشجو و پير و جوان از شما حمايت کردند .اگر حکومت در
ايران دست کارگران و زحمتکشان بود ،محال بود که اجازه بدهند که
اين جنايتکاران حبه دخترانتون تجاوز کنند .ما مردم ايران داريم
حکومت اسﻼمی رو از بين ميبريم ،شما هم در افغانستان همپای ما
طالبان رو از بين ببريد .و در پايان تاکيد کرد که رژيم پولی را که بايد
صرف تهيه واکسن برای انسانهايی که مثل برگ خزان ميريزند کند،
آنرا صرف اين مراسمهای عقبمانده ميکند.
اعتراض امسال کمونيستها و آزاديخواهان تورنتو باعث شد که عوامل
جمهوری اسﻼمی نتوانند در همان مقياس صد نفره و خيابانهای فرعی
هم ابراز وجود کنند .اين يک تو دهنی ديگر به آنها بود .دست همه
شرکت کنندگان را بگرمی ميفشاريم.
تشکيﻼت کانادا حزب کمونيست کارگری -حکمتيست
 ٢٠اوت ٢٠٢١
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
اعتصاب هفت تپه
تا امروز پنجشنبه  ٢٨مردادماه اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه به
سی وهشتمين روز خود رسيده است .کارگران در اعتراض به محقق
نشدن مطالباتشان و همچنين عدم پاسخگويی مسئولين مقابل فرمانداری
شوش دست به تجمع زدند .در چند روز گذشته  ٢ماه از حقوق معوقه
بخشی از کارگران پرداخت شده است .کارگران و پرسنل بخش مالی،
اداری و بازرگانی هنوز حقوقی دريافت نکردهاند .کارگران هنوز ٢
ماه ديگر حقوق معوقه و خواسته ها و مطالبات ديگری دارند که در
اعتراض به عدم تحقق آنها به اعتصابشان ادامه میدهند.
اعتصاب کارگران  ٢٢شرکت در عسلويه با خواست واکسيناسيون
روز چهارشنبه  ٢٧مرداد کارگران پروژه ای  ٢٢شرکت نفتی در
عسلويه برای دومين روز با خواست واکسيناسيون رايگان دست به
اعتصاب زدند .اين کارگران در روز سه شنبه مقابل کانکس مديريت
تجمع داشتند .بدنبال اعتصاب مديريت پتروشيمی ها وارد مذاکره با
کارگران شد و روز چهارشنبه واکسيناسيون در ده شرکت شروع شده
و وعده دادند که روز  ٢٨مرداد کارگران ده شرکت ديگر نيز واکسينه
شوند .خواست واکسن رايگان و استاندارد و همگانی يک خواست طبقه
کارگر و اعتراضات کارگری بوده و اعتراضات اخير نيز ادامه انست.
شرکتهای عسلويه بخشی از کارگرانی هستند که در اعتصاب سراسری
کارگران پروژه ای و پيمانی صنايع نفت شرکت داشتند و بخشا با
تحميل درجه ای از مطالبات خود سرکار بازگشته اند .هم اکنون
اعتصاب کارگران پروژه ای نفت ادامه دارد و بخشی از کارگران
هنوز در اعتصاب بسر می برند.
تجمع اعتراضی کارگران شرکت پاژن در تهران
روز دوشنبه  ٢۵مرداد کارگران شرکت لبنياتی پاژن واقع در "نسيم
شهر" تهران ،در اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه و دستمزد در
مقابل اين مجتمع صنعتی دست به تجمع زدند.اين چندمين بار است که
کارگران برای حقوق های معوق و چند ماه پرداخت نشده اعتراض می
کنند .ولی تاکنون مديران مطالبات کارگران شرکت پاژن را بیپاسخ
گذاشتهاند .مديران شرکت خطاب به کارگران گفته اند :حقوق را هر
موقع دوست داريم میدهيم!
اعتراض کارگران شهرداری بستان
کارگران شهرداری بستان واقع در دشت آزادگان از استان خوزستان
اعتراض خود را به نحوه پرداخت حقوق اعﻼم کردهاند .حدود ١٧٠
کارگر شهرداری بستان به روند پرداخت حقوق معترض هستند .آنان
میگويند» :حدود  ١۴ماه مطالبات عقبافتاده مزدی طلبکار هستند.

بيمه اين کارگران نيز حدود  ٣سال است پرداخت نشده است».
فوت  ١٠نفر از کارگران حمل و نقل مشهد به دليل کرونا
ايمان فرهمندی ،عضو کميسيون خدمات شهری شورای شهر مشهد
گزارش داده :متاسفانه بيش از  ۶٠نفر از کارگران قطار شهری مشهد و
 ١٣٠نفر از کارگران اتوبوسرانی مشهد هماکنون با بيماری کرونا درگير
هستند و طی دو هفته گذشته ١٠ ،نفر از همکاران ما در حوزه حمل و نقل
عمومی به دليل ابتﻼ به کرونا جان خود را از دست دادهاند.
"سونامی" کرونا در ايران
در شبانه روز منتهی به  ٢۶مرداد برای نخستين باز از آغاز پاندمی در
ايران شمار مبتﻼيان شناسايی شده به  ۵٠هزار و  ٢٢٨نفر رسيد .
اميرمسعود هاشميان ،عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وضعيت اين شهر را وخيم عنوان کرده و گفته اين شهر از پاندمی کرونا
عبور کرده و به سونامی رسيده است .همچنين سخنگوی قرارگاه مقابله با
کرونا استان البرز اعﻼم کرد که ميزان مراجعه روزانه بيماران کوويد
 ١٩به مراکز درمانی استان از حدود  ١٧٠٠نفر در يک ماه گذشته اکنون
به باﻻی  ٤٢٠٠نفر رسيده است .
تجمع اعتراضی افغانستانیهای مقيم ايران مقابل دفتر سازمان ملل در
تهران
روز يکشنبه  ٢۴مردادماه افغانستانیهای مقيم ايران در مقابل ساختمان
سازمان ملل تجمع کرده و عليه تصرف افغانستان توسط طالبان و سکوت
نهادهای بينالمللی دست به اعتراض زدند و شعار "مرگ بر طالبان"
سردادند .اين تجمع با وجود اينکه هيچ تهديد امنيتی برای جمهوری
اسﻼمی محسوب نميشدط با يورش ماموران انتظامی و ضرب و شتم
شعاردهندگان روبرو شد .روز چهارشنبه نيز شهروندان افغانستانی ساکن
اصفهان در حمايت از افغانستان با شعار "تا خون در رگ ماست طالب
دشمن ماست" دست به تجمع اعتراضی زدند.
تظاهرات مردم ننگرهار افغانستان عليه طالبان
مردم وﻻيت ننگرهار افغانستان عليه طالبان تظاهرات کردند و در مقابل
طالبان عليه مردم معترض دست به تيراندازی زده است .در جريان
تظاهرات مردم جﻼل آباد مرکز وﻻيت ننگرهار افغانستان عليه طالبان،
اين جريان تروريست به شکل وحشيانهای به سوی مردم معترض آتش
گشود و دستکم  ٢نفر را کشته و تعدادی را زخمی کردند.
بيانيه انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامياران
انجمن کارگران ساختمانی کامياران در واکنش به

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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ستون اخبار كارگری و حركتهای

دوباره که حيدر قربانی تحت شکنجه ناچار به "اعتراف اجباری" شده
است ،از جمهوری اسﻼمی خواست حکم اعدام اين زندانی را لغو کند.

اعتراضى ...

نصرت بهشتی از انفرادی به بند زنان زندان مشهد منتقل شد
نصرت بهشتی معلم بازنشسته که مدت  ٧روز در سلول انفرادی در حال
بازجويی بود ،روز چهارشنبه  ٢٠مرداد به بند زنان زندان مرکزی
مشهد منتقل شد .نصرت بهشتی در روز  ١٣مرداد توسط نيروهای
وزارت اطﻼعات بازداشت شد .وی قبﻼ نيز در تاريخ سوم ديماه ،٩٨
توسط ماموران اطﻼعات دستگير و دستکم  ٣٠روز را در بازداشت و
تحت بازجويی بوده است .اتهام اين معلم بازنشسته شرکت در "اجتماع
غير قانونی" عنوان شده است.

درخواست اخراج کارگران مهاجر توسط انجمن صنفی کارگران
ساختمانی بانه ،بيانه ای صادر کرد و خواستار لغو اين درخواست و
معذرت خواهی اين انجمن شد .در اين بيانيه از جمله آمده است:
چند روز پيش آقای حسن عزتی رئيس انجمن صنفی کارگران ساختمانی
بانه طی نامهای به ادارههای مربوطه خواستار اخراج کارگران مهاجر
در شهر بانه شدهاند .ما اعضای انجمن کارگران ساختمانی کامياران اين
حرکت راستگرايانه و ضد کارگری آقای حسن عزتی را محکوم
میکنيم .هيچ کارگری خواهان دور شدن از خانواده و محل زندگی خود
نيست و اين يک ظلم بزرگ در دنيای سرمايهداری است که کارگران
زيادی با آن مواجه هستند .کارگران به اجبار و برای امرار معاش به
مهاجرت تن میدهند و اين انتخاب کارگران نيست... .ما بار ديگر اين
حرکت آقای حسن عزتی رييس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه را
غير انسانی میدانيم و آن را محکوم میکنيم .همچنين خواستار لغو اين
درخواست و معذرت خواهی انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه از
کارگران مهاجر در بانه هستيم .سکوت کانون استانی و بقيه انجمنها در
اين راستا ،به منزله همراهی و همفکری با اين تفکر ننگين میباشد.
قتل های محيط ناامن کار
روز دوشنبه  ٢۴مرداد دو کارگر معادن سرب و روی "دره زنجير"
شهرستان تفت و معدن فلدسپات "فراز کوه" در شهرستان ميبد در فاصله
چند ساعت جان باختند .يک کارگر  ٣۶ساله بدنبال ريزش تونل دچار
حادثه شد که گروههای امدادی بعد از انجام عمليات سه ساعته
آواربرداری ،پيکر بیجان وی را از زير آوار خاک و سنگ خارج
کردند .در شامگاه همان روز حوالی ساعت  ١٩در معدن فلدسپات فراز
کوه واقع در پنج کيلومتری دهستان "دُرين" ميبد رخ داد يک کارگر
راننده ی لودر حين انجام خاکبرداری معدن بر اثر واژگونی لودر دچار
حادثه شد و جانش را از دست داد .روز سه شنبه  ٢۶مردادماه ،در سايه
فقدان ايمنی محيط کار ،چهار کارگر در شهرهای کرج ،رشت و خرم
آباد به صورت جداگانه در حين کار دچار حادثه شدند و دو کارگر
مصدوم و دو کارگر از جمله يک کودک کار جان خود را از دست
دادند .ايران در زمينه رعايت مسائل ايمنی کار در ميان کشورهای جهان
در رتبه  ١٠٢قرار دارد.
جان حيدر قربانی ،زندانی سياسی در خطر است
حيدر قربانی به همراه محمود صادقی )برادر همسرش( که ساکن يکی
از روستاهای کامياران در استان کردستان بودند ،در  ٢۵مهر  ٩۵به
اتهام "همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران" بازداشت
شدند .عفو بينالملل بار ديگر هشدار داد که حيدر قربانی در معرض
خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد .اين سازمان در توئيتی با تاکيد

اعتصاب غذای آتنا دائمی در زندان ﻻکان رشت
حسين دائمی پدر آتنا در توييتر با انتشار خبر اعتصاب آتنا نوشت :بدليل
عدم رسيدگی به قطع شدن مکرر تلفن زندان ﻻکان رشت و پاسخگو
نبودن مسئولين به وضع موجود آتنا دائمی از صبح امروز با اعﻼم قبلی
به مسئولين زندان به نشانه اعتراض به وضع موجود دست به اعتصاب
غذا زد،آتنا همچنين اعﻼم کرده تا برطرف نشدن مشکل تلفن به اعتصاب
غذا ادامه خواهد داد .وی نوشت :متأسفانه از روزی که آتنای من رو به
زندان ﻻکان رشت تبعيد کردن مرتب ما با قطعی تلفن روبرو بوديم.
آخرين مورد هفته پيش بخاطر قطع بودن تلفن و بی خبری از حال
دخترم راهی شمال شديم که من و همسرم گرفتار کرونا شديم و اکنون
هردو بيمارهستيم.
تجمع اعتراضی آموزشياران نهضت سواد آموزی
روز شنبه  ٢٣مردادماه جمعی از آموزشياران نهضت سواد آموزی در
اعتراض به عدم رسيدگی به مشکﻼتشان و با خواست استخدام در
آموزش و پرورش مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند .اين آموزشياران
خواهان ورود به دانشگاه فرهنگيان برای گذراندن دوره مهارت آموزی
يک ساله و استخدام در آموزش و پرورش هستند.
تجمع کشاورزان اصفهان مقابل استانداری
روز يکشنبه  ٢۴مرداد جمعی از کشاورزان اصفهان با خواست
رهاسازی مجدد آب زاينده رود مقابل استانداری اصفهان دست به تجمع
زدند.
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زنده باد سوسياليسم!

