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 ثريا شهابي

٣صفحه    

 امان كفا 

  !گزارش تجمع اعتراضي لندن براي آزادي كارگران و زندانيان سياسي

 
 ! تعرض بيشتر به طبقه كارگر در راه است

۴صفحه    

 خرداد، يكي از اعضاي سابق      ٢٩روز  
بـه  )   شاخه ايراني پ ك ك      ( پژاك  

نام سامان دانشور، ساكن روسـتـاي        
گويزه كويره در منطقه مريـوان، بـر         
سر كار در مزرعه هـمـراه اعضـاي           
خانواده، توسط يك گـروه مسـلـح          

بـه گـفـتـه       .   همين حزب اعدام شد   
اطرافيان و وابستگان، نامـبـرده بـه         

 سال در صفوف پ ك ك        ١٢مدت  
فعاليت كرده و در دوران پـايـانـي،          
. يكي از فرماندهان نظامي بوده است     

مادر سامان كه به فاصله چنـد صـد       

متري با او مشغول كار بوده است، به        
محض شنيدن صداي رگبار گلوـلـه،       
. فرياد ميزند كه سامان م را كشتنـد       

علت احساس فـوري مـادر، خـوف          
دائمي از ترور فرزند، به دليل وجـود        
اين سنت در صفوف پ ك ك و            
اطالع خانواده از اين مسئله از طريق       

 .سامان و اطرافيان بوده است
اين سنت از داده هاي پ ك ك، و          
تاريخ  مملو از جنايات اين سـازمـان         

به قـتـل     .     عليه مخالفين خود است   
رساندن معلمين روستاها به اتـهـام        

تدريس به زبان تـركـي،  كشـتـن            
عاشقان در صفوف خود بـه اتـهـام           
عشق ورزيدن به جنـس مـخـالـف،           
كشتن اعضاي سابق به اتهام خيانـت      
و به دليل ترك صفوف آن، به قـتـل          
رساندن مخالفين سياسي، همـه در       
كارنامه اين سازمان مخوف تاريـخـي    

به اينها بمب گذاري در سطل      .   دارند
هاي آشغـال شـهـري و كشـتـن             
كارگران شهرداري از ايـن طـريـق،         

را “   جنگ بـا تـركـيـه      ” تحت عنوان  
 . اضافه كنيد

 از ترور خودي ها در دوره جديد پژاك  اهداف

 محمد فتاحي

 

در عرض يكماه دو گزارشگر             
مخصوص سازمان ملل، در مورد         
پرونده دو ژورناليست، گزارش تهيه      

يكي در مورد ژولين آسانژ     .  كرده اند 
 .و ديگر در مورد خاشقچي

ماه گذشته گزارشگر مخصوص          
سازمان ملل، پس از ديدار ژولين          
آسانژ در زندان بريتانيا، اعالم داشت       
. كه اين ماجرا بايستي خاتمه يابد        

نيلس ملزر، گزارشگر شكنجه، اعالم      
كرد كه مشكل اصلي در حال حاضر،       
دولت آمريكا است كه حقوق بشر را        

در طي   .  زير پا گذاشته است        
بازداشت آسانژ، دولت بريتانيا به         
اكوآدور قول داده بود كه آسانژ را به         
كشوري كه آسانژ را در معرض            
مجازات اعدام قرار دهد، استرداد         

اما نامه هاي فاش شده     .  نخواهد كرد 
نشان داد كه حكم استرداد آسانژ به        
آمريكا، و قرار احضار او به دادگاه در         
آمريكا، از پيش بررسي و آماده شده       

فراتر اينكه از زمان دستگيري       !  بود
 ١٧اش توسط دولت بريتانيا، آمريكا      

مورد جرم ديگر را براي دادگاه تهيه        
كرده كه مي تواند در مجموع به           

.  سال زنداني بيانجامد     ١٧٥معادل  
گزارشگر سازمان ملل در پايان           
تحقيقاتش، ضمن انتقاد از عدم          

طي ”رعايت حقوق آسانژ گفت كه        
بيست سال تجربه از كاركردن با          

 خشونت و پيگرد        قربانيان جنگ، 
سياسي، تا بحال با اين چنين             
همكاري دستجمعي دول دمكراتيك    
براي جداسازي، شيطان سازي و بد       

رفتاري با يك شخص، آنهم در طي        
يكدوره طوالني و با كمترين احترام       
به حرمت انساني و رعايت قانون، را        

اين گزارشگر خواهان     .  “نديده ام  
خاتمه كامل و فوري تعقيب             
دستجمعي اين دولت ها از آسانژ          

 . شد
اين ماه، اگنس كاالمارد، گزارشگر        
مخصوص ديگر سازمان ملل، بررسي     

 ٨پرونده قتل خاشقي كه بيش از          
ماه پيش در تركيه رخ داده بود را،          

او ضمن انتقاد از عدم        .  ارائه داد 
كفايت تحقيقات تركيه و عربستان،      
خواهان مصاحبه با دولت عربستان و      
سران اين كشور، منجمله بن             

وي همچنين كل      .  سلمان، شد  
پروسه رسيدگي به پرونده متهمين      

گاهي ديدن يك يا چند تصوير، چنان تكان دهنده وفـلـج             
كننده است كه براي مدت ها، همه نشانه هاي زنـدگـي را              

 .زير سنگيني پتك اندوه خود، خورد و خفه ميكند

مشاهده تصاوير پيكر بي جان كـودكـان خـانـواده هـاي                
پناهجوياني كه در آب ها غرق ميشوند، يا در جـنـگ هـا               
كشته ميشوند، هرقدر ابعاد فاجعه بار اين قربانيان عـظـيـم            
باشد، نمي تواند احساس همسرنوشتي و همدردي طبيعـي         

 !مردم جهان را بيدار نكند
اين بويژه در جوامع غربي،  جوامعي كـه شـهـرونـدان آن           
هرروز و هرلحظه شاهد زنده اين صحنه هاي دردنـاك در            
زندگي خود نيستند، شهرونداني كه  در تصـور شـان از                
جامعه، كسي نمي تواند به اين سادگي قرباني امواج آب يـا            

 .رگبار و مسلسل شود، بيش از پيش صادق است
 ژوئن امسال، بار ديگرانتشار تصوير جسم بي جان پدر و         ٢٦

 سـالـه و     ٢٥نوزاد خردسالش، دست در گردن هم، اوسكار        
دختر دو ساله اش والريا، بر شن هاي ساحلي در مكـزيـك،            

روزنامه هـا،  .     سراسر جهان را در اندوه، ماتم و بهت فرو برد         
ضمن ابراز تاسف،  نوشتند كه اين هم تراژدي ديـگـري از              

 !است” فرار هاي نامن“قربانيان 
جهاني ميداند كه اين تنها يكي از موارد صدها ميـلـيـونـي              
تباهي و مرگ در راه فرار از جهنم هايي است كه قربانـيـان     

 .اش كمترين سهم و نقشي در برپايي آن نداشته اند
اوسكار و والريا، اعضا خانواده هايي هستند كه سـرنـوشـت        
آنها ميتوانست سرنوشت هر كسي باشد كـه  كـمـتـريـن           
دستي در ناامن كردن جوامع انساني و تحـمـيـل فـقـر و              

تنها يك قـرعـه     .   فالكت و جنگ و فرار و محروميت، ندارند       
كشي ساده متولد شدن در جغرافياي معين و در مـيـان               
طبقه معيني، سرنوشت آنها را بازيچه دست كسانـي كـرد            
كه محيط كار و زندگي ميلياردها نفر در سراسر كره خاكي           

 .را نا  امن و خطرناك كرده اند
اين پدر و فرزند، خويشاوندان و  اعضا خانواده هـاي آالن              

 ١٢نوجـوان    ( و محمد الدرِّه    )   پسر بچه  سه سوري    ( كردي  
 ! و پدرش جمال الدوره، اند) ساله فلسطيني

٣صفحه    

  حقوق بشر،  سازمان ملل

  بازويي بي عضله



ی     ت  ٢۶٣ماره    ۲ ح  

م یا و ده باد  ی                                                   ز ال وری ا  سگ  
 ۴صفحه  

اما ترور سامان دانشور اولين جنايت ايـن         
جريان به اين شكل، عـلـنـي و در روز               

 . روشن، در كردستان ايران است
پ ك ك تا اين لحظه جرئت عملي كردن         
تروريسم نوع خـود در تـركـيـه را در                

بـه يـمـن      .   كردستان ايران نداشته اسـت    
حضور كمونيست ها در اين جامعه، فضا و       
توقع بسيار باالي سياسي مردم در مقايسه       
با كردستان تركيه، پژاك ، نـاچـارا يـك            
نسخه پاستوريزه از پ ك ك در كردستان        

، “ فعاليت مـدنـي    ” تالش ميكنند با    .   است
اجتماعي و توده اي تداعي شوند و ظـاهـر          
چپ و ميليتانت ضد رژيمي را چاشني اين        

به همين دلـيـل، در طـول        .   تصوير كنند 
تمام سالهاي گذشته، عليرغم ترك تعـداد       
قابل توجهي از افراد مسلح آن، بـه تـرور            
علني، رسمي و در روز روشن روي نياورده        

 .است
تيم مسلح  اين جريان در منطقه مريـوان،         
كه علنا و بدون كوچكترين مشـكـلـي از         
طرف جمهوري اسالمي، مشغول مانـور و        
نمايش سياسي نظامي است، در توضيحات      
اوليه شان براي مردمي كه علت تـرور را           
جويا شده اند، گفته اند كه فرد ترور شـده          
مرتكب هيچ خطاي ويژه اي نشـده، جـز           
اينكه صف حزب شان را ترك كـرده و از       
اين طريق به جنبش شان خيانت كرده و         

“ خائن” طبق سياست اين حزب، جرم فرد       
 .عدام است

سوال اين است كه  چه مولفه هايي تغييـر      
كرده كه پژاك امروز در روز روشـن، در            
مقابل چشم اعضاي خـانـواده، يـكـي از            
فرماندهان سابق خويش را اعدام ميكنند و       

 تاكيد دارند؟“ خائن”بر اعدام عنصر 
ميليتـاريسـم، فضـاي      !   پاسخ روشن است  

جنگي، خطر حمله امريكـا بـه ايـران و             
احتمال راه افتادن جنگ نيـابـتـي و بـه             
تباهي كشيده شدن جامعـه، امـيـدي را           
براي ايفاي نقش اين جريان ايجـاد كـرده         

طبق تحليل اينها تبـديـل جـنـگ          .   است
اقتصادي و روحي و سياسي امروز امريـكـا         
عليه ايران به يك جنگ نظامي مـمـكـن            

فكر ميكنند در چنين حالتي، يعنـي  .   است
گسيختن جامعه و شرايطي شبيه سوريـه،       
به آنها همان شانس را مـيـدهـد كـه در              

تصور ميكنند برمتن آشتـي و       .   سوريه داد 

دوستي امروزشان با رژيم،  جـمـهـوري            
اسالمي مناطق كردنشـيـن ايـران را در           
اختيار آنها ميگذارد تا ضمن اداره آن، از          
آن در مقابل مخالفين جمهوري اسـالمـي        

پژاك براي انجام اين رسالت با      .   دفاع كنند 
سه  مانع روبروست؛ اعضـاي ايـرانـي در            
صفوف خود، نيروهاي متعدد اپوزيسيون از      
چپ تا راست و باالخره مردمي كه خـواب         
. و خيال اين سازمان سر سازگاري نـدارنـد        

ترور علني از اعضاي سابق صفـوف خـود           
پيام روشني است به همه كساني است كه        
در صفوف خـود ايـن سـازمـان خـيـال               

به مسير سياسي ايـن     “   خيانت” مخالفت و   
پژاك نه فقط به صـفـوف       .   سازمان را دارند  

خود هشدار مـيـدهـد، كـه بـه احـزاب               
اپوزيسيون در كردستان، از چپ تا راسـت،     
هم هشدار ميدهد كه مخالفت با تصميم و        

با  تـرور    )   در اصل پ ك ك    (   پروژه پژاك   
نيرويي كه فرمـانـدهـان و        .   پاسخ ميگيرد 

اعضاي سابق خود را اين چنين سـاده و           
وحشيانه ترور ميكند، ايجاد فضاي رعب و    
وحشت در جامعه و هشدار به مخالـفـيـن          
خود در ابعادي فرا سازماني و اجتـمـاعـي          

 .است
 پژاك به فكر عقب زدن جامعه كردستـان        
ايران تا سطح برهوت كردستان سوريه در        

 . روزهاي اول شروع بحران اين كشور است
قطبي از ناسيوناليسم كرد، احزاب دمكرات      

در بلوك عربستان و     . . . .   كردستان ايران و    
ترامپ، براي تـامـيـن خـيـر و بـركـت                

، در كنار متحدين سابق داعـش  “ كردايتي” 
ايستاده اند و بلوك ديگر ناسيـونـالـيـسـم           
كرد، متحدين پ ك ك  در كنار داعـش           
هاي شيعه به فكر تـامـيـن نـان و راه                
انداختن بيزنيس خويش، بر متن كشتار و      

 . تباهي زندگي ميليونها نفر در ايران، اند
كمونيسم در كردستان ايران، اولين تجربه      
عقب راندن و پشيمان كردن ناسيوناليسـم       
كرد در توطئه اش عليه كـمـونـيـسـم و             
آزاديخواهي را در تاريخ مبارزه طبقاتي در       

ما كمونيست هـاي ايـن       .  كردستان، دارد 
دوره، به صاحبان چـنـيـن پـروژه هـاي             
ارتجاعي اطمينان ميدهيم كه اينبار نـيـز         

 !آنها را پشيمان و عقب خواهيم راند
 

 اهداف پژاك

و دادگاه جاري در عربستان را، بي پايه و          
 .بي اساس خواند

دولت هاي اروپايي و آمريكا، در اين             
 نفر از عربستان سعودي را          ١٨مدت،  

  تحريم كرده و آلمان و فنالند و دانمارك،        
قراردادهاي نظامي خود را با اين عربستان       
لغو كرده اند، اما در مورد بن سلمان،             

ترامپ رسما اعالم كرده    .  سكوت كرده اند  
قراردهاي چند ميليارد دالري با        ”است  

عربستان را قرباني يك نفر، آنهم كسي كه        
گزارش !  “شهروند امريكا نيست، نميكند     

نماينده سازمان ملل، اعتراض آن به            
نقض حقوق  ”دولتهاي امريكا و بريتانيا در      

، افشا همكاري ارتجاع بين المللي         “بشر
عليه آساتژ كمترين تاثيري بر خنثي           
كردن اين توطئه مشترك يا كمترين           

 . نياورد“ دول دمكراتيك”فشاري بر 
اين دو نمونه بارديگر، پوچي و دو رويي           

“ دمكراتيك”آشكار ادعاي دولت هاي         
صاحب راي وتو در سازمان ملل در دفاع          

مورد قبول خود، را به       “  حقوق بشر ”از  
تهديد، دستگيري و      .  نمايش گذاشت  

استرداد آسانژ تنها ممنوعيت هرگونه حق      
كنكاش و شفاف سازي از كل دستگاه           
ديپلماسي سري و پشت پرده بورژوازي         
در سطحي بين المللي و بي پايه بودن            

“ آزادي بيان و مطبوعات    ”همه ادعاهاي    
در دمكراسي غربي را، در مقابل كل             

همه .  جامعه جهاني به نمايش گذاشت       
ديدند كه حتي كنجكاوي در مورد             

كيس آسانژ  !  آمريكا جرم است   “  اسرار”
اعالم جنگ آشكار بورژوازي جهاني به          
بشريت آزاديخواه و آزادي بيان و عقيده و        
حق كنكاش و رسميت دادن به                

 .ديپلماسي مخفي و توطئه گرانه است
پرونده خاشچقي نيز، با اعالم تبرئه سران        
عربستان توسط ترامپ، نه فقط بالمنازع        
بودن قدرت آمريكا در حفظ منافع خود را        
نشان داد،  بار ديگر بي اعتباري و بي              
. خاصيتي سازمان ملل را نشان داد            

سازماني كه گزارشات متعدد، آمار             
كشتارهاي شيوخ حاكم بر عربستان           
سعودي، وجود قوانين ارتجاعي اسالمي        

در اين كشور، را مانعي بر عضويت  آن         ...  و
 . در كمسيون حقوق بشر خود، نميبيند

ميدياي رسمي در مقايسه با پرونده            

آسانژ، سر وصداي بمراتب بيشتري حول       
اين .  پرونده خاشقي را براه انداخته است       

نه اولين بار و نه آخرين باري است كه             
بورژوازي حاكم در يك كشور، در اين           
مورد هيئت حاكمه در عربستان، رسما و        
علنا ترور مخالفين خود را به پيش برده          

هزاران هزار پرونده ترور و قتل          .  است
مخالفين سياسي توسط دول مختلف از        
جمهوري اسالمي، تركيه، اسرائيل، چين،      

موجود بوده و   ...  روسيه تا ژاپن و آمريكا و       
امروز نيز همه، حتي ترامپ           .  هست

ترديدي در دست داشتن سران عربستان       
آنچه، مانع  .  در قتل خاشقي اذعان ندارند     

زير فرش كردن اين جنايت مانند جنايات       
و غيردمكرات است   “  دمكرات”ديگر دول   

و بررسي آنرا در سطح  بين المللي به يك          
مسئله عمده تبديل كرده است، نه نفس         
قتل خاشقچي و حتي سبعيت در اين           
قتل، كه اختالفات بورژوازي در سطحي        
جهاني در تقسيم مجدد جهان، در رابطه        
با خاورميانه و مشخصا سياست                
. ميليتاريستي آمريكا در منطقه است         

بدون اين كشمكش اين پرونده هم مسلما       
مي توانست مانند قطعنامه هاي پي در          
پي در محكوميت اسرائيل، مانند              
محكوميت دستگيري و استرداد آسانژ، در      
بايگاني سازمان ملل خاك بخورد و بدست       

امروز اما، اين     .  فرموشي سپرده شود    
پرونده بخشي از چگونگي حل اختالف با        
سياستهاي ميليتاريستي امريكا چه در         
درون هيئت حاكمه امريكا چه در سطح         
بورژوازي جهاني و منطقه اي و                 

. است...  مستمسك امتيازگيري ها و         
پرونده خاشقچي، زنده نگاه     “  مهم شدن ”

داشتن آن و تهديد به تنبيه دولت              
عربستان و شخص بن سلمان، ابزار فشار         
رقباي بين المللي آمريكا و بخشي از            
بورژوازي آمريكا به دولت ترامپ و              
سياست ميليتاريستي او از طريق              
گوشمالي مهمترين متحد و شريك            
! تجاري اش، بن سلمان، است                

ميليتاريسمي كه بر حالف ادعاهاي مكرر       
ترامپ، هر لحظه مي تواند به يك جنگ          

 . بيانجامد
در منطقه هم قتل خاشقچي و روشن           
بودن نقش بن سلمان در اين جنايت به          
محملي براي امتياز گيري تبديل شده          

 . است

 حقوق بشر
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 ماه ژوئن به فراخوان       ٢٦روز چهارشنبه    
خط   -تشكيالت لندن حزب حكمتيست      

كمپين براي دفاع از زندانيان       ” رسمي و 
و كارزار شاهرخ زماني تجمعي       “  سياسي

در اعتراض به تداوم بازداشت اسماعيل          
بخشي، سپيده قليان، اعضاي نشريه گام        

امير حسين محمدي فرد، ساناز اللهياري،      (
، فعالين كارگري تجمع روز     )امير امير قلي  

جهاني كارگر در ايران و ساير زندانيان           
سياسي در لندن مقابل سفارت جمهوري       

  .اسالمي برگزار گرديد                     

شركت كنندگان با شعارهاي خود عليه         
سركوب كارگران و خواست آزادي             
كارگران زنداني و همچنين بنرهايي كه         
حاوي اين شعارهها بود توجه عابرين را به         

 .خود جلب كردند
تعدادي از معترضين با عالقمندان در           
مورد اوضاع ايران، وضعيت طبقه كارگر در       
ايران و اعتراضات كارگري و دستگيري          
هاي وسيع و وضعيت زندانيان و كارگران        
زنداني، فعالين هفت تپه كه بيش از شش         
ماهه بدون دادگاهي در زندان بسر ميبرند        

  .گفتگو ميكردند
در اين تجمع ضمن اعتراض به ادامه             
بازداشت هاي فعالين هفت تپه و شركت         
كنندگان در روز جهاني كارگر، معترضان        
خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي           
كارگران بازداشتي و همچنين فعالين          
عرضه هاي زنان، معلمان، دانشجويان،         
كودكان، محيط زيست و ساير زندانيان         

 .سياسي شدند

در پايان، تجمع كنندگان ضمن ابراز            
نگراني نسبت به وضعيت كارگران و             
فعالين بازداشتي هفت تپه و نشريه گام و         
همچنين ساير كارگران و زندانيان سياسي      
اعالم كردند كه تجمعات اعتراضي و نامه         
نگاري و مالقات با اتحاديه هاي كارگري،         
جلب حمايتهاي بيشتر از مبارزه كارگران       
و مردم محروم و تالش براي آزادي              
 .زندانيان سياسي را ادامه خواهند داد          

خط (تشكيالت لندن حزب حكمتيست        
در ادامه تالشهاي مستمر خود        )  رسمي

براي رساندن صداي اعتراض طبقه كارگر       
كمپين ”و مردم محروم به گوش مردم، از         

دفاع از بازداشتي هاي هفت تپه و               
كه اخيرا در ايران       “  زندانيان ترقيخواه  

توسط فعالين كارگري تشكيل شده            
حمايت ميكند و اين تجمع را مشخصا در         

  .حمايت از اين كمپين برگزار كرد             

تشكيالت لندن حزب ضمن قدرداني از         
همه شركت كنندگان در اين تجمع، همه        
ايرانيان آزاديخواه، حاميان كارگران و          
زندانيان سياسي را به حضور فعال در اين         
اعتراضات، در جلب حمايت از مبارزه           
مردم در ايران براي آزادي و رفاه، فشار به          
جمهوري اسالمي براي آزادي زندانيان         

 .سياسي دعوت ميكند
 
 

تشكيالت لندن حزب حكمتيست 
 )خط رسمي(

 
 ٢٠١٩ژوئن  ٢٦

گزارش تجمع اعتراضي لندن براي آزادي كارگران و زندانيان 

 !سياسي

 جسد كوچـك و    ٢٠١٥كه اولي  در سال      
بي جان اش را آب بـه سـاحـل دريـاي               

  ٢٠٠٠مديترانه آورد و ديگري در سـال          
در حالي كه پشت پدر سنگر گرفته بود و          
پدر بدن خود را سپر دفـاع از فـرزنـدش            
كرده بود، بي رحمانه زير رگـبـار شـكـار            

 .كننده سرباز اسراييلي، به قتل رسيدند
انتشار عكس ها و ويديوهاي غم انگـيـز و           
تكان دهنده، كودك سه سالـه سـوري و           
تقالي پدر و پسر فلسطيني بـراي زنـده           
ماندن، كه براي مدتـي بشـريـت انسـان            
دوست را فلج كرد هم،  همچون انـتـشـار           
تصاوير سرنوشت اوسكار و والـريـا، بـراي          
مدتي ميدياي رسمي را مركز توجه خـود         

 .قرار داد
اندك اندك اما، رسـانـه هـاي رسـمـي،             
همچون معمول، سـرنـوشـت فـراريـان،           
قربانيان و  پناهجويان و عـلـت آن  را،                
تحت الشعاع  انتشار آمار و گزارشات ويـژه         
از تعداد رو به افزايش قربانيان در فـاصـلـه      

 .سالهاي معين، قرار دادند
به اين ترتيب بر درد و انده جوامع انساني،         

اندوه و درد و احسـاس    !   گذاشتند”  مرهم“ 
هم سرنوشتي  را به سمت هراس و تـرس          

، ”   بي اعتبار “ از مخاطرات فرار، قاچاقچيان     
. . و   ”   نـاامـن  “ دريا ها و راه ها و  آب هاي          

 .هدايت كردند
دولت ها، احزاب پارلماني و گـروه هـاي           
رقيب در كسب صندلي هاي قدرت بر فراز        

سر جوامع انساني، هر يـك بـه فـراخـور             
توازن قوا، تالش كردند كه اين قربانيان را         
دستمايه مبارزات انتخاباتي و پس و پيـش       
زدن هاي هـم در رقـابـت هـاي درون               

 .حكومتي و درون ساختاري كنند
مگر نه اينكه در قرن ماهواره انسـان بشـر       
دوست، بطور طبيعي نيازمند دخالـت در        
جهاني است كـه ايـن تـراژدي هـا را                

كار اين دولت ها و قدرت هـا و           !   ميآفريند
رسانه ها، كار اين گزارشات و آمـارهـا و             

باز كردن راه گـريـز و       . .   تحقيقات ويژه و   
فرار از دخالت در زندگي اين قربانيان بـه          

 !سمت ديگري، به بيراهه، است
كـاري  !   نيازي به دخالت مستقيم نيـسـت      

را بـه    ”   خـودشـان  “ مي كنيم كه فراريان      
كشف و   !   بستن بهتر مرزها  !   خطر نياندازند 

كـمـك بـه      !   فرار”   قاچاقچيان“ دستگيري  
دولت هاي صاحـب مـرز بـراي ايـجـاد              
محدوديت بيشتر در امر فرار و خطرناكتـر        
كردن فرار از جهنمـي كـه خـود بـراي              

به اميـد ايـنـكـه       . . .   و !   قربانيان آفريده اند  
ديگر تصاوير چنين دلخراشي راه به رسانه        

 !ها پيدا نكند
اين رياكاري  و فريبكاري، بـراي جـوامـع           
متمدني كه در آن ديدن اين تصاوير مردم        

آرام “ را به كاري فرا ميخواند، مسـكـن و           
مسكن هايـي   !   هاي مرگباري است  ”   بخش

كه احساس همبسـتـگـي و  دلسـوزي             
دامنه آن را بـه      !   طبيعي مردم را فلج كند    

سمت دلسوزي برحق در مـورد حـيـات           
. . حيوانات و گياهان و آسفالت خيابان و          

 !محدود و مشروط كند
نوشتـه  ”   آرام بخشها “ برروي برچسب  اين     

شده است، از شـمـا كـاري، بـخـصـوص              
كارهاي بزرگ، كه قرار است نظم مـوجـود       

بـه  !   و جامعه را زير رو كند، ساخته نيسـت  
كـاري  ”   ميتوانـيـد  “ محدوده اي كه در آن      

داشته و در آن دخالتي داشته باشيد، بـه          
امـور  “ حفظ جان حيوانات و طبيـعـت و           

هرچند كـه در    !   قناعت كنيد . . .   و ”   محلي
واقـع  “ اين زمينه هم بايد دقت كرد كـه           

را فـداي  ” نظام“باشيد و اولويت هاي ”  بين
تـا شـهـرونـد       !   اولويت هاي مردم نكنيد      

مسالمت جو در غرب، بتواند رويش را پس        
از مدتي از فجايعي كه بطور رويـتـن در            

بـه  “ جاي ديگري جاري است،  برگرداند و        
 !” كار خودش برسد

هرچند كه پشت اذهان جـامـعـه هـمـه             
آب ها امن نـيـسـت،       “ ميدانند كه  ادعاي     

قاچاقچي و پـنـاهـجـو       !   هوا مساعد نيست  
اين حزب پـارلـمـانـي و آن          !   مقصر است 

ريشـه،  !   پـوچ اسـت    “   حزب مقصر است،     
عامل و باني جنگ و تخريب و فرار و بـي            
حقوقي مردم فلسطين، را چه كسي اسـت        

 .كه نداند
در همين جوامع جنبش عليه جنگ و نژاد        
پرسي و تروريسم و عليه فقـر و عـلـيـه              
مصائب سرمايه، عليه دولت هاي خودي و        
عليه جنگ افروزي ها و  هر روز از جـايـي      

با اين وجود، در غياب يـك        .   فوران ميكند 
آلترناتيو قدرتمند اميد بخش و تـعـرضـي،      

، براي فرار    ” تسكين خود “ و  ”   خود فريبي “ 

از احساس درد، بخشي از روانشـنـاسـي           
 .دفاعي جوامع انساني براي بقا است

پس از گذشت زمان، باز همچنان جمعيت       
ميلياردي جهاني كه فرمان آن در دسـت         
دولت ها و طبقه حاكم است، تنـهـا مـي            

در دست اقليت حاكمي تنهـا مـي         !   مانند
مانند،  كه نه تنها منفعتي در جلوگيري از         
قرباني شدن مردم بي گناه نـدارنـد، كـه            
برخالف آن، رها شدن هستي اين قربانيان       
در چنگال وحشي ترين قوانين، نه قوانيـن        
طبيعت، كه قوانين جامعه، عين منـعـفـت      

 .آنها است
بايد بر اين توحش، بر اين بربريت، بر ايـن          
درجه از بي رحمي و شفاوتي كه منشا آن         
مشتي انگل حاكم بر سرنوشت جهـانـيـان         

وقتي پول، سود و سرمايه     .   است، پايان داد  
حكم ميراند، وقتي اين پـول و سـود و              
سرمايه خداي ظالم و افسار گسـيـخـتـه           
جهان امروز است، تنها و تنهـا قـدرت و            
نيرويي كه قدرت اين خدا، مـحـصـول و            
مخلوق او است، طبقه كارگر، محرومين و        
محكومين به جان كندن براي فربه شـدن        
اين خدا است كه ميتواند پاياني بـر ايـن            

 .همه درد و محنت و اندوه، بگذارد
آن چند تصوير تـراژيـك از سـرنـوشـت             
خانواده هاي جامعه بشـري، مـردگـانـي           

جـاي  !   هستند كه زندگان را صدا ميزنـنـد       
خالي آن آلترناتيو قدرتمند را، بـايـد پـر            

بشريت راه ديگري براي دفاع از خـود  !   كرد
و براي مهار منجالنبي كه بر سرش توسط        

 .قدرت هاي حاكم خراب كرده اند ، ندارد

 ...مردگاني كه
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حدود پنج  هزار كارگر پااليشگاه گاز بيدبلند          
هم اكنون  .  بهبهان به اخراج تهديد شده اند       

بالغ بر شش هزار كارگر مشغول ساخت و ساز          
پااليشگاه هستند و اعالم شده است كه با             
اتمام كار، يك ششم كارگران اخراج مي               

 تيرماه در    ٦كارگران روز پنج شنبه       .  گردند
اعتراض به طرح اخراج و بيكارسازيها اعتصاب        

 .كرده اند
زمزمه اخراج در بخشهاي ديگر صنعتي از            

قرار است   .  جمله ايران خودرو وجود دارد        
پااليشگاه بر شانه و بازوي كارگران ساخته            
شود و خود با دستان خالي به خانه و سر                

اما .  سفره بي نان خانواده هايشان برگردند         
خطر اخراج و بيكارسازيها به كارگران               

تعرض .  پااليشگاه گاز بهبهان ختم نمي شود       
سرمايه داران و دولتشان تنها به اين بخش            

اين تعرضي به كل    .  كارگران محدود نمي ماند   
 . طبقه كارگر يكي پس از ديگري است

قرار است تاوان عربده كشي هاي دولت ترامپ         
و بن بست اقتصادي و اقتصاد مقاومتي               
. جمهوري اسالمي را طبقه كارگر ايران بپردازد      

دو بخش بورژوازي امپرياليستي و داخلي            
دست به دست هم داده اند تا هر چه بيشتر             
گلوي طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه را            
بفشارند و حلقه محاصره ي معيشت و زندگي         

 .محرومان را تنگ و تنگ تر مي كنند
كارگران پااليشگاه بهبهان پاسخ تهديد به           

  .اخراج خودرا با اعتصاب داده اند
تعرض جديد كه با اخراج و بيكارسازيها و             
تعديل نيرو شروع شده است، پاسخ سراسري         

اولين و فوري ترين     .  طبقه كارگر را مي طلبد     
عكس العمل طبقه كارگر براي پيشگيري و           
مهار اين تعرضات ضد كارگري، حمايت             
گسترده و سراسري بخشهاي ديگر و مراكز           

صنعتي بزرگ و  كوچك از طريق اعتراض و            
اعتصاب هاي حمايتي از اعتصاب كارگران           

تنها با حمايت از     .  پااليشگاه گاز بهبهان است    
اين اعتصاب است كه مي توان جلو اخراج و            

امروز .    بيكارسازي گسترده ي پيشارو را گرفت     
بيشتر از هر زمان ديگر همصدايي و                  
همبستگي طبقاتي همه مراكز كار، ضروري         

  .شده است
دولت جمهوري اسالمي مسئوليت امنيت          
شغلي و تامين معيشت زحمتكشان و               

نبايد اجازه داد دولت    .  محرومان را برعهده دارد   
سرمايه داران ايران به بهانه ي تحريم و فضاي          
جنگي از زير بار اين مسووليت شانه خالي             

گرسنه نگه داشتن ميليون ها انسان          .  كند
كارگر و زحمتكش و خانواده هايشان جرمي          

 .آشكار و غير قابل قبول است
بورژوازي حاكم  در تعرض به دستمزد و              
معيشت كارگران و تهديد و ارعاب و دستگيري        
رهبران كارگري و فعالين سياسي مثل يك تن        

در اين رويارويي طبقاتي    .  واحد عمل مي كند   
طبقه كارگر هم  يك تن واحد است و بايد              
مانند يك تن واحد در مقابل اين تعرض لجام          

 .   گسيخته ايستادگي كند و آنرا عقب براند 
كارگران كمونيست، رهبران، فعالين و تشكل        
هاي مستقل كارگري  امر فوري و حياتي             
مقاومت و ايستادگي متشكل و متحد طبقه          
كارگر مثل يك تن واحد در مقابل تعرضات           
ضد كارگري  سرمايه دارن و دولتشان را              

بايد اين تعرض را مهار و متوقف       .  برعهده دارند 
  !كرد

حكمتيست - حزب كمونيست كارگري
 )خط رسمي(

 ٢٠١٩ ژوئن ٢٩ -١٣٩٨ تيرماه ٧ 

 ! تعرض بيشتر به طبقه كارگر در راه است

 بازي اردوغان با اين پرونده، اعالم اينكه هنوز         
همه مدارك را به گزارشگر سازمان ملل ارائه          
نكرده است، افشاگري هاي ميدياي الجزيره،         
متعلق به دولت قطر، از اين جنايت و                  

شان همه و همه تالش     “  حقوق بشر ”فريادهاي  
اين دول براي اميتاز گيري هاي بيشتر از             
دولت هاي عربستان و امريكا و تثبيت موقعيت        
خود در منطقه در اين چارچوب معني پيدا            

 .  ميكند
، سازمان ملل و دولتهاي      “جامعه بين المللي  ”
شركاي جرم قتل خاشقچي    ...  و  “  دمكراتيك”

و دستگيري آسانژ، شركاي جرم ترورها و            

كشتار مخالفين توسط دولتهاي مستبد و           
... ديكتاتوري چون ايران و عربستان و تركيه و         

و سازمان ملل   “  دمكراسي”،  “حقوق بشر ”.  اند
ابزار دوران جنگ سرد امروز نه فقط پوسيده          

جهان بين   ”كه مزاحم لجام گسيختكي           
 . است“ المللي

 
امروز بيش از هر دوره اي دفاع از آزادي بيان،           
دفاع از آزادي كنكاش در اسناد دولتها، مقابله         
با دمكراسي پشت پرده و مخفي، مقابله با             

بر دوش جنبشي    ...  ترور، مقابله با جنگ و         
است كه بنيادهاي اين دنياي وارونه را زير و            

 .رو كند
 

 حقوق بشر


