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فواد عبداللهى

ن ــاز و کرش ــمه جمه ــوری اس ــﻼمی و دول ــت آمری ــکا ب ــر ﴎ بازگش ــت
ب ــه برج ــام در واپس ــین لحظ ــات خ ــود ب ــﴪ میب ــرد؛ مصالح ــه طرفی ــن
مذاک ــره ب ــا یکدیگ ــر هرچ ــه ک ــه باش ــد ام ــا ی ــک نکت ــه حائ ــز اهمی ــت
اســت کــه مختصــات ایــن دوره را معلــوم میکنــد و در رســانهها
و نقطــه نظــرات مفﴪیــن رســمی ،طرفــداران و منتقدیــن رســمی
جمهــوری اســﻼمی و یــا در افــت و خیزهــای منحنــی »مذاکــرات«
منعک ــس یش ــود .جامع ــه ای ـران از دی ـ ه  ۹۶ب ــه ای ــن س ــمت ،گ ــرد و
خ ــاک وعدهه ــای ای ــن و آن جن ــاح ی ــا ای ــن و آن ر ی ــس دول ــت را از ت ــن
خ ــود تکان ــده اس ــت .از برج ــام دوره روحان ــی ت ــا مذاک ـرات اخی ــر مولف ــهای اساس ــی وارد صحن ــه
تح ــوﻻت سیاس ــی ای ـران ش ــده اس ــت ک ــه خ ــواب راح ــت را از بن ــد و بس ــت ب ــورژوازی ای ـران و
حاکمی ــت آن در ب ــاﻻ گرفت ــه اس ــت .ای ــن مولف ــه چی ــزی نیس ــت ج ــز ی ــک مولف ــه داخل ــی در
ای ـران ،یعن ــی ع ــروج طبق ــه کارگ ــر و م ــردم پرتوق ــع ک ــه ب ــا عب ــور از ه ــر دو جن ــاح جمه ــوری
اس ــﻼمی ،ســی ی وضعی ــت جدی ــد را ترس ــیم میکنــد ... .صفحــه۲

زنان در افغانستان در سنگر اول
جدال بر سر آزادى و برابرى
اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(

به بهانه  ٢٨مرداد،

سالروز حمله به كردستان

محمد فتاحى

از فت ــوای خمین ــی ب ـرای حمل ــه ب ــه کردس ــتان در س ــال ۱۳۵۸بی ــش از
چه ــار ده ــه م ــی گ ــذرد .آن فت ــوا و آن حمل ــه ﴎت ــاﴎی ،ب ــا پاس ــخ آهنین
و ت ــوده ای م ــردم در کردس ــتان روب ــرو ش ــد .نتیجت ــا ب ــه فاصل ــه زمان ــی
بس ــیار کوتاه ــی ،اولی ــن نرم ــش قهرمانان ــه درتاری ــخ را ب ــه جن ــاب »امام«
تحمی ــل ک ــرد ... .صفح ــه۳

مگر نظام »پادشاهى« هيچوقت از
ايران رفته است؟!
فواد عبداللهى صفحه٥
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كمك مالى و اعتصابيون هفت تپه:

كارگران راست
ميگويند و افسوس!
مصطفی اسدپور
مباحــث اخیــر دربــاره چگونگــی کمکهــای مالــی بــه
اعتص ــاب ی ــا سلس ــله اعتص ــاب ه ــای اخی ــر نیش ــکر هف ــت
تپ ــه ــک ب ــر زخ ــم کهن ــه جنب ــش کارگ ــری ای ـران میپاش ــد.
ف ــرض ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه حم ــﻼت ،پاپ ــوش و اته ــام متوج ــه
اعتصابیــون و دســت انــدرکاران اعتصــاب شــده اســت و
ام ــروز چه ــره ه ــای ﴎش ــناس از اعتص ــاب در واکن ــش نش ــان
میدهن ــد و ه ــر گون ــه دریاف ــت کم ــک مال ــی و حت ــی ه ــر
گون ــه تصمی ــم بــرای اقــدام در ایــن مــورد را تکذیــب میکنن ــد.
ای ــن مباحث ــات قب ــل از ه ــر چی ــز ب ـرای طبق ــه کارگ ــر ای ـران و ب ـرای اعتص ــاب ش ــوش
آن ناگــوار اســت .هــر کــس حــق دارد از خــود بپرســد چــرا و چگونــه اســت کــه
بزرگﱰیــن و طوﻻنــی تریــن اعتصــاب کارگــری ایــران در یکــی دو دهــه اخیــر از
س ــازمان دادن کمکه ــای مال ــی غاف ــل و نات ــوان مان ــد؟ اگ ــر هف ــت تپ ــه نتوانس ــت و
نخواس ــت قدم ــی در ای ــن راه ب ــردارد ،ک ــی و کج ــا ق ـرار اس ــت طبق ــه کارگ ــر ای ـران ب ــر
ای ــن حف ــره و ضع ــف خ ــود غلب ــه ای ــد؟
اوﻻ :ی ــک ﴎ س ــوزن ش ــک و تردی ــد جای ــز نیس ــت ک ــه کم ــک مال ــی س ــازمان یافت ــه
از اس ــتخوان بن ــدی ی ــک جنب ــش کارگ ــری و از پای ــه ه ــای ت ــداوم و اعتب ــار آن ب ــوده
و هســت .کانــال هــای کمــک مالــی بخشــی از شــبکه کارگــری و شــیفتگان ایــن
جنب ــش اس ــت ک ــه ب ــا ه ــر س ــکه اهدای ــی علق ــه ه ــا و پیونده ــا و ه ــم ﴎنوش ــتی
خ ــود را به ــم گ ــره میزنن ــد ،و ه ــر ق ــدم در ای ـ اه کان ــال ارتب ــاط ه ــای محک ــم ت ــر ب ـرای
نیازه ــای م ــﱪم ت ــر هم ــکاری را تقوی ــت میکن ــد و ...
ثانیــا :مزخرفــات و اتهامــات »پــول هــای کذایــی گمشــده« آنهــم نســبت بــه
در محاﴏه یک کمین سیاسی
بــا بســته شــدن درب بــازار تنــش میــان ایــران و آمریــکا در بــاﻻ ،تنهــا تــکورق
جمه ــوری اس ــﻼمی ه ــم از ای ــن حاکمی ــت گرفت ــه میش ــود .دیگ ــر آمریکای ــی موج ــود
نخواهــد بــود کــه مانــع »گشــایش اقتصــادی« و »ثبــات« در ایــران شــود .دیگــر
»اســتکباری« در کار نیســت کــه مــردم محــروم و مطالبــات رفاهــی و معیشــتی
آنه ــا را ب ــا چ ـ ق »تحریمی ــم« و »دخال ــت خارج ــی« ﴎک ــوب و فض ــا را امنیت ــی ک ــرد.
ﴍای ــط سیاس ــی در ای ـران و در صف ــوف طبق ــه کارگ ــر و م ــردم تش ــنه رف ــاه و آزادی
بــه ح ــدی متح ــول اس ــت ک ــه حاکمیــت ه ــر دری را میبن ــدد ،درب دیگ ــری ب ـرای
اعــﻼم بیاعتبــاری نظــام در چشــم اک یــت مــردم محــروم جامعــه بــاز میشــود.
م ــردم ای ـران مدتهاس ــت ک ــه اع ــﻼم کردهان ــد ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا برج ــام و
بیبرج ــام ،دوســت امری ــکا ی ــا دش ــمن امری ــکا و  ...بای ــد ب ــرود!
»حف ــظ آرامــش داخل ــی« در ﴍایط ــی ک ــه جامع ــه ده ــان ب ــاز ک ــرده ت ــا حاکمی ــت
را ببلع ــد ،مح ــال اس ــت .مح ــال اس ــت ک ــه فش ــار طبق ــه کارک ــن و م ــردم آزادیخ ــواه
ایــران را کــه بــه درســت طالبــان در افغانســتان را از جنــس طالبــان در ایــران
میدانن ــد ،ب ــا مذاک ــره و بن ــد و بس ــت در ب ــاﻻ تخفی ــف داد .غیرممک ــن اس ــت ک ــه
خواس ــت تقس ــیم ث ــروت در ای ـران ،خواس ــت اداره ش ــورایی جامع ــه و زندگ ــی مرف ــه
و انس ــانی را ب ــا برج ــام و بیبرج ــام ب ــه حاش ــیه ب ــرد .رف ــاه ،آزادی ،ب راب ــری ،امنی ــت
و خوش ــبختی مطالبات ــی اس ــت ک ــه روی می ــز اک ی ــت جامع ــه اس ــت و اگ ــر ق ــدرت
دس ــت طبق ــه کارگ ــر باش ــد همی ــن ام ــروز قاب ــل اج راس ــت .دوران »فرص ــت بیش ــﱰ« و
»تعام ــل بیش ــﱰ« ب ــا ای ــن نظ ــام مدتهاس ــت ک ــه س ــپری ش ــده اس ــت .انتظ ــار ش ــکف
اقتص ــاد و تل ــه »کارآفرین ــی« کش ــک اس ــت .پای ــاندادن ب ــه چنی ــن بح ـران عمیق ــی در
جامعــه ایــران نــه در تــوان جمهــوری اســﻼمی اســت و نــه در حیطــه قــدرت آن!

جریانهــا و ســازمانهای کارگــری فاضﻼبــی اســت کــه بنــد نــاف آن از یــک طــرف
بــه ﴎنوشــت جمهــوری اســﻼمی و از طــرف دیگــر بــه ﴎنوشــت منحــط تریــن
اپوزس ــیون راس ــت گ ــره خ ــورده اس ــت .اته ــام و پاپ ــوش ام ــروز ای ــن ح ـﴬات انتق ــام
خ ــون دل آن روزهای ــی اس ــت ک ــه ای ــن اعتص ــاب از دل دش ــواریها و مصافه ــای غی ــر
قاب ــل ب ــاور بی ــرون آم ــد ،ه نه ــا ک ــه کاس ــه ک ــوزه ش ــان به ــم خ ــورده اس ــت .خیل ــی
آش ــکار اس ــت ک ــه فش ــار ام ــروز ب ــر اعتصابی ــون هف ــت تپ ــه خیل ــی بیش ــﱰ از آنک ــه از
ط ــرف ادارات امنیت ــی حکوم ــت باش ــد ،اساس ــا و منح ـﴫا از جان ــب مبﴫه ــای خ ــود
گ ـ رده در ولگ ــردی ه ــای کارگ ــر پناه ــی قﻼب ــی آنه ــا اس ــت.
س ــوم :هی ــچ ک ــس یتوان ــد ب ــاور کن ــد ،یتوان ــد قب ــول کن ــد ک ــه اعتص ــاب هف ــت تپ ــه
و ش ــوش و هم ــه ن ــور چش ــم ه ــای کارگ ــری م ــا یتوانس ــت و شایس ــته نب ــود ک ــه
خ ــود را در حلق ــه ن ــه فق ــط اعتصاب ــات بلک ــه ح ی ــت عمل ــی ،م ــادی و ملم ــوس؛ و
در ای ــش اقت ــدار و تعص ــب و غ ــرور طبقات ــی در ﴎاﴎ ای ـران ق ـرار بگی ــرد .طبق ــه
م ــا ،طبق ــه ای ب ــزرگ و خ ــون گ ــرم اعتص ــاب هف ــت تپ ــه در پیک ــر آن هن ــوز جری ــان
دارد .اعتصــاب هفــت تپــه علنــی و بــا همــه لحظاتــش یتوانســت در دســﱰس
ت ــر از ای ــن باش ــد؛ س ــوال اینس ــت ک ــه چ ــه چی ــزی و چ ــه کس ــی میتوانس ــت س ــیل
میلیارده ــا توم ــان امکان ــات در ان ــواع اش ــکال و پوش ــش ب ــه س ــمت اعتص ــاب را مان ــع
ش ــود؟
چهــارم :در مباح ــث ام ــروز ،اظهــارات شــخصیت هــا و ه ــر گــذر بــه آن اعتصــاب
نف ــس ه ــا را از ف ــرط اح ـﱰام در س ــینه حب ــس میکن ــد .مص ــاف ه ــا و درای ــت و س ــازمان
یاب ــی آن اعتص ــاب از درس ــهای ی ــک انق ــﻼب چی ــزی ک ــم ن ــدارد .ح ــدس و گ ـ ن در
م ــورد انق ــﻼب کارگ ــری در ای ـران زی ــاد م ــوردی ن ــدارد ،ام ــا ب ـرای خ ــود ای ــن انق ــﻼب
چــاره ای نیســت جــز اینکــه زمیــن و زمــان را بــا کاردانــی و حــق بــه جانــب در
ان ــواع کاناله ــای اعت ـ د و همبس ــتگی و همﴪنوش ــتی به ــم بدوزی ــم .ای ــن وظیف ــه
بخص ــوص ب ــر دوش کل جنب ــش کارگ ــری و اح ــزاب و جریان ــات کمونیس ــتی و حام ــی
مب ــارزات کارگ ــری س ــنگینی میکن ــد.
پنج ــم و دس ــت آخ ــر اینک ــه ،هف ــت تپ ــه دارای تش ــکل کارگ ــری اس ــت .ه ــر گون ــه
حسابرس ــی و توضیــح منحــﴫا در حیطــه اختیــار کارگــران درگیــر در محــل اســت.

ز ده باد و یا م!
ارکان ای ــن حاکمی ــت پ ــس از برج ــام چی ــزی نیس ــت ج ــز ادام ــه ﴍایط ــی ک ــه ب ــود .از
یکط ــرف ،س ــونامی بي ــکاری ،فق ـر ،دس ــتمزد ن ــازل ،فحش ــا و تنفروش ــی ،هم ـراه ب ــا
بیحقوقــی همهجانبــه انســان و از طــرف دیگــر طغیــان اعتصابــات و اع ﱰاضــات
مــردم امیــدوار و »زیادهخــواه« در ایــران!
امــروز مســا ل اساســی حــول ایــن محورهــا میگــردد :طبقــه کارگــر از ثــروت
اجت عــی و نجومــی کــه تولیــد کــرده و میکنــد و در جیــب بــورژوازی ایــران و
حاکمیــت آن اســت ،ســهم خــود را میخواهــد؛ تبعيــض و آپارتايــد عليــه زنــان
کــه نــه فقــط در اســتخدام و محيطهــای کار کــه در ــام ابعــاد اجت عــی بــا
قــوت ادامــه داشــته ،بایــد برچیــده شــود .سیاســت تعقيــب ،شــﻼقزدن و حبــس
ره ـﱪان کمونيس ــت و رادي ــکال کارگ ــری ک ــه در ليس ــت س ــياه دول ــت و کارفرم ــا ق ـرار
دارن ــد بای ــد منح ــل ش ــود .بع ــﻼوه و مهمت ــر از آن کارگ ــران همچن ــان از ح ــق داش ـ
تش ــکلهای واقع ــی خ ــود محرومان ــد .بيکارس ــازی و اخ ـراج کارگ ـران در ﴎاﴎ کش ــور
رو ب ــه گس ــﱰش گذاش ــته اس ــت .ب ـرای اي ــن ارت ــش ذخ ـ ه بي ــکار هي ــچ تامين ــی وج ــود
ن ــدارد ،حت ــی ه ـ ن بيم ــه بي ــکاری ناق ــص و دمبري ــده جمه ــوری اس ــﻼمی را ه ــم ب ــه
طــور کامــل یدهنــد.
طبقــه کارگــر و اک يــت جامعــه بــرای تحقــق خواســتههای خــود ،بــرای از
بینب ــردن فق ــر و فﻼک ــت ،در اع ـﱰاض ب ــه بي ــکاری و س ــطح ن ــازل دس ــتمزدها ،ب ـرای از
ميانب ــردن ناب راب ــری ،مالکي ــت خصوص ــی و کارم ــزدی ،ب ــا خش ــونت و ﴎني ــزه طبق ــه
حاکم ــه مواج ــه خواهن ــد ش ــد و از اﻻن در فک ــر پی ــروزی در آن ن ــﱪد عظی ــم طبقات ــی
و اجت ع ــی اس ــت؛ مذاک ـرات و س ــازماندهى اقتص ــاد ص ــﱪ و دف ــع وق ــت مح ــال اس ــت
انفج ــار طبقات ــی محت ــوم را ب ــه عق ــب بيان ــدازد .ب ــورژوازی اي ـران و دول ــت آن ،در ي ــک
کم ـ س ــياﳻ گی ــر افتادهان ــد.
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قمه كشى يكى از مهره هاى منفور سلفى
در مري وان
بن ــا ب ــه اخب ــار رس ــیده از ش ــهر مری ــوان ،ام ــروز س ــه ش ــنبه  ۲۵م ــرداد  ۱۴۰۱در محل ــه
»لیﻼخیهــا« یكــی از عنــاﴏ ﳌپــن و منفــور ســلفی هــا بــه اســم ریبیــن ناریــزاده
ب ــا قم ــه ای ــوب کارگ ــر ﴍک ــت حم ــل م ــواد غذای ــی را م ــورد حمل ــه ق ـرار م ــی ده ــد.
متاس ــفانه ح ــال ای ــوب رضای ــت بخ ــش نیس ــت و در ح ــال ح ــاﴐ در بی رس ــتان ب ــﴪ
می ــﱪد .ای ــن اولی ــن ب ــار نیس ــت ک ــه اوب ــاش س ــلفی و ش ــخص ریبی ــن ناری ـزاد م ــردم را
م ــورد حمل ــه ب ــا چاق ــو و قم ــه ق ـرار م ــی ده ــد و ب ــا ای ــن وص ــف افس ــار ای ــن م ــزدور
ﳌپ ــن همچن ــان ره ــا اس ــت.
جمهــوری اســﻼمی بــا وجــود آگاهــی از ایــن وضعیــت و باوجــود اینکــه پرونــده
اوباش ــی و قم ــه کش ــی ای ــن ﴍور ب ــاز اس ــت ،ام ــا در س ــایه حاكمی ــت جمهوری اس ــﻼمی
ای ــن چاق ــو ك ــش س ــلفی و روس ــا و عوام ــل آنه ــا ــام افس ــار ره ــا ش ــده و آزادن ــد .گفت ــه
میش ــود بع ــد از ای ــن ماج ـرا ریبی ــن ناری ــزاد از ت ــرس م ــردم ش ــهر مت ــواری ش ــده اس ــت.
م ــردم مری ــوان تجرب ــه مب ــارزه و تقاب ــل ب ــا ان ــواع بانده ــا و دس ــتجات ﳌپ ــن و م ــزدور
را دارن ــد .تجرب ــه مب ــارزه و تقاب ــل بی ــش از چه ــار ده ــه ب ــا رژی ــم جمه ــوری اس ــﻼمی
به بهانه سالروز  ۲۸مرداد
اعــﻼم آتــش بــس و پذیــرش مذاکــره رســمی و علنــی بــا »هیــات ایندگــی خل ــق کــرد«،
اولی ــن محص ــول آن تودهن ــی محک ــم ب ــود .ب ــا پای ــان مذاک ـرات در کردس ــتان ،ک ــه سیاس ــت
رژی ــم ب ـرای وق ــت خری ــدن جه ــت آمادگ ــی ب ـرای تع ــرض مج ــدد ب ــود ،تع ــرض ب ــه انق ــﻼب
گس ــﱰش ﴎت ــاﴎی پی ــدا ک ــرد .ای ــن ب ــار در کن ــار حمل ــه ب ــه کردس ــتان ،تع ــرض ب ــه زن ــان در
ابع ــاد وس ــیع ،تع ــرض ب ــه م راک ــز کارگ ــری ،انح ــﻼل ش ــوراهای مس ــتقل کارگ ــری ،تع ــرض ب ــه
دانش ــجویان و بس ـ دانش ــگاهها ،تع ــرض ب ــه ش ــوراهای دهقان ــی در ترکم ــن صح ـرا و ب ــه
تع ــرض ب ــه مقاوم ــت در مناطق ــی مانن ــد بلوچس ــتان ،طب ــق ی ــک نقش ــه ه هن ــگ پی ــش
ب ــرده ش ــد .برجس ــتگی مقاوم ــت در کردس ــتان ب ــه دلی ــل س ــازمان یاب ــی ی ــک مقاوم ــت ت ــوده
ای در عمــق شــهرها و دســت بــردن بــه اســلحه در ابعــاد منطقــه ای ،در مقابــل اولیــن
داع ــش دوران ب ــود.
تاری ــخ چه ــار ده ــه گذش ــته ،تاری ــخ مقاوم ــت ن ــه فق ــط در کردس ــتان ک ــه در ﴎاﴎ ای ـران
علی ــه حاکمی ــت ضدانق ــﻼب ب ــه ق ــدرت رس ــیده در س ــال  ،۵۷اس ــت .ام ــا ح ــاﻻ ک ــه ب ــه اوض ــاع
ام ــروز و آن روز م ــی نگری ــم ،ادام ــه آن مقاوم ــت و تبدی ــل مقاوم ــت ب ــه تع ــرض هم ــه جانب ــه
ت ــوده ای ،ش ــکل و ش ـ یل جامع ــه را ام ــا و ب ــه ش ــکل باورنکردن ــی تغیی ــر داده اس ــت.
در س ــال ه ــای اولی ــه اس ــتق رار »نظ ــام« و ﴍوع ب ــرزخ حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ،طب ــق
عق ــل امــام ،اقتصــاد مــال خــر بــود ،موزیــک مســتهجن ،شــادی ح ـرام و عش ــق ممنــوع
ب ــود .ن ــه فق ــط ای ــن ،پاس ــخ ل ــب خن ــدان تی ــغ ب ــود ،ج ــواب چه ــره ش ــاد اس ــید ب ــود ،مج ــازات
عش ــق سنگس ــار و ف ــرد ب ــی دی ــن مفس ــد ف ــی اﻻرض ب ــود .اط ــﻼق داع ــش زم ــان ب ــه جمه ــوری
اســﻼمی نــه بــه قصــد توهیــن ،کــه جهــت توصیــف عینــی آن بــرای نســلی اســت کــه
خوش ــبختانه آن روزه ــا را ندی ــده اس ــت .ای ـران در آن دوره معی ــن ،از نظ ــر ن ــرم و ارزش ــهایی
ک ــه ب ــه ق ــدرت خ ــون ب ــه جامع ــه تحمی ــل م ــی ش ــد ،ب ــه دوران بربری ــت تاری ــخ برگش ــته ب ــود.
آن روزه ــای تاری ــک گذش ــت! کس ــی ک ــه جوه ــر نی ــروی عب ــور از آن تاری ــک ﴎا را درک نکن ــد،
از پتانس ــیل ه ــای ای ــن جامع ــه ب ــی خ ــﱪ اس ــت .م ــا باره ــا گفت ــه ای ــم ک ــه ای ــن جامع ــه ،مح ــل
وق ــوع تح ــوﻻت سیاس ــی مهم ــی در تاری ــخ خوی ــش ب ــوده اس ــت .تنه ــا انق ــﻼب بورژوای ــی ن ــوع
غرب ــی در منطق ــه را ،ای ــن جامع ــه ،در دوران مﴩوط ــه تجرب ــه ک ــرده اس ــت! ای ــن جامع ــه،
بزرگﱰی ــن انق ــﻼب ق ــرن بع ــد از انق ــﻼب اکت ــﱪ را ه ــم تجرب ــه ک ــرده اس ــت .کس ــی ک ــه ب ــا
اش ــاره ب ــه تح ــوﻻت انقﻼب ــی س ــال  ،۵۷جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه م ــا نش ــان میده ــد ،ب ــه اش ــتباه
و ی ــا ب ــه عم ــد ،ف رام ــوش م ــی کن ــد ک ــه قب ــل از تثبی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ،جامع ــه ای ـران ب ــه
م ــدت نزدی ــک ب ــه پن ــج س ــال ،پ ــر جن ــب و ج ــوش تری ــن س ــالها در فض ــای سیاس ــی را تجرب ــه
ک ــرد و آتشفش ــانی نیم ــه خام ــوش ب ــود .مهم ـﱰاز هم ــه ،ب ـرای ب ــار چن ــدم در تاری ــخ اجت ع ــی
خ ــود ،ف ـراری دادن ی ــک ش ــاه و ﴎنگون ــی حاک ـ ن جب ــار را در تاری ــخ خوی ــش ثب ــت ک ــرد.
ای ــن تج ــارب تاریخ ــی ،زمین ــه ی ــا پش ــتوانه تحوﻻت ــی اس ــت ک ــه ای ـران دوران م ــدرن ب ــه خ ــود
دی ــده اس ــت .توق ــع ب ــاﻻی م ــردم از زندگ ــی ،تس ــلیم ناپذی ــری در سیاس ــت و س ــهولت دس ــت
ب ــردن ب ــه اراده س ــازمان یافت ــه خوی ــش ،دس ــت ب ــردن ب ــه راه ح ــل ه ــای انقﻼب ــی ب ـرای پائی ــن
کش ــیدن س ــلطه اس ــتبداد ،عدالتخواه ــی سیاس ــی ،ج ــزو داده ه ــای تاریخ ــی و در روانشناس ــی
اجت ع ــی ای ــن جامع ــه عجی ــن اس ــت» .م ــی میری ــم ،م ــی میری ــم ،ذل ــت ــی پذیری ــم« ،ب ــه
هی ــچ وج ــه ی ــک ش ــعار اتفاق ــی نیس ــت؛ ع ــدم قب ــول زور ب ــه عن ــوان ی ــک پدی ــده سیاس ــی،
ن ــه محص ــول ای ــن دوره ،ک ــه ی ــک داده تاریخ ــی و ج ــزو منتالیت ــه عموم ــی ای ــن جامع ــه اس ــت.
اگــر دانشــجو در مــ حاکمیــت یــک اســتبداد سیاســی ،پرچــم ﴎخ یــک جنبــش
سوسیالیس ــتی را ب ــه اهت ــزاز در م ــی آورد ،اگ ــر کارگ ــر ب ـرای اولی ــن ب ــار ،در غیب ــت انق ــﻼب
و بح ـران انقﻼب ــی ،مجم ــع عموم ــی س ــازمان میده ــد ،ش ــورا م ــی س ــازد و در م ـ آن اف ــق
س ــازماندهی ش ــورایی ب ــه دس ــت معل ــم و بازنشس ــته و آن دیگ ــری میرس ــد ،اگ ــر زی ــر س ــلطه

منش ــا و بان ــی هم ــه ن ــا امن ــی و ﴍارت را دارن ــد .ای ــن م ــردم ب ــی گ ـ ن ای ــن س ــلفی
ﴍور و تبهــکار را همــراه هــر بانــد و بانــی نــا امنــی را ادب خواهنــد کــرد .مــردم
مب ــارز و آزادیخ ــواه مری ــوان نخواهن ــد گذاش ــت س ــلفیها و هی ــچ بان ــد قوم ــی و مذهبی
تبه ــکاری مح ــل كار و زندگ ــی م ــردم ش ــهر را ناام ــن كن ــد .م ــردم مری ــوان روس ــا و عناﴏ
اصل ــی بان ــد ﴍور و چاق ــو ك ــش س ــلفی را میشناس ــند .آنه ــا كس ــانی ك ــه عن ــاﴏ چاق ــو
ك ــش و جان ــی را ب ــا پ ــول و امكان ــات ب ـرای مزاحم ــت و ایج ــاد امن ــی ش ــهر را تحری ــك
میكنن ــد راح ــت نخواهن ــد گذاش ــت و ادبش ــان خواهن ــد ك ــرد.
دف ــﱰ کردس ــتان ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ضم ــن آرزوی بهب ــودی ف ــوری ب ـرای
ای ــوب در ه نح ــال ب ــه جوان ــان و م ــردم آزادیخ ــواه ف راخ ــوان م ــی ده ــد ک ــه نگذارن ــد
ســلفیها شــهر را ب ــه می ــدان ﳌپ ــن ب ــازی و چاقــو كشــی خــود تبدی ــل کنن ــد .م ــردم
بای ــد خ ــود راس ــا ای ــن وح ــوش اس ــﻼمی را افس ــار و در قف ــس کنن ــد .در ضم ــن روس ــا و
مس ــئولین حكوم ــت مس ــئول مس ــتقیم ای ــن وضعی ــت هس ــتند ،آنها افس ــار س ــلفی ها
را ره ــا ك ــرده ان ــد ك ــه م ــوی دم ــاغ م ــردم آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب ش ــوند .آنه ــا بای ــد
ب ــه عن ــوان حاكمی ــن ب ــر ش ــهر در مقاب ــل م ــردم پاس ــخگو باش ــند.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۵مرداد ۱۴۰۱
همی ــن حاکمی ــت داعش ــی ،ازدواج س ــفید ب ــه ی ــک داده اجت عــی در کﻼن ش ــهرهای ایــن
جامع ــه تبدی ــل میش ــود ،بخش ــا ب ــه ای ــن دلی ــل اس ــت ک ــه ای ــن جامع ــه و ای ــن م ــردم ،تاری ــخ
پرش ــوری از نــﱪد ب ـرای یــک زندگ ــی شایس ــته ت ــر پش ــت ﴎ دارد.
ام ــروز وقت ــی تناس ــب ق ــوای آن دوران ه ــا ب ــا ام ــروز را مقایس ــه م ــی کنی ــم ،تف ــاوت آنق ــدر
زی ــاد اس ــت ک ــه ب ــه س ــختی میش ــود ب ــاور ک ــرد ک ــه ای ــن جامع ــه ه ن ــی اس ــت ک ــه در آن،
بعض ــی ،عک ــس خمین ــی را در م ــاه نش ــان ه ــم میدادن ــد.
تف ــاوت ام ــروز ب ــا آن روزه ــا غیرقاب ــل تص ــور اس ــت؛ آن روزه ــا رژیم ــی ب ــود ک ــه ب ــا تکی ــه
ب ــر توه ــم بخش ــی از جامع ــه ،عری ــان و شمش ــیر بدس ــت تع ــرض م ــی ک ــرد .ام ــروز ن ــه فق ــط
توه ـ ت عق ــب مان ــده تری ــن ه ــای تاری ــخ ب ــه آن ریخت ــه اس ــت ،حت ــی نزدی ــک تری ــن »ی ــاران
ام ــام« ،پش ــت ﴎ ه ــم ب ــه ص ــف مخالفی ــن نظ ــام نق ــل م ــکان م ــی کنن ــد.
اگ ــر ب ــورژوازی در ای ـران در ط ــول س ــالهای گذش ــته تج ــارب زی ــادی کس ــب ک ــرده اس ــت ،ب ـرای
طبق ــه کارگ ــر و ت ــوده مح ــروم ه ــم ای ــن واقعی ــت قاب ــل روی ــت اس ــت ک ــه تغیی ــر ﴏف نظ ــام
پاس ــخ ــام درد ام ــروز نیس ــت .س ــالهای گذش ــته ،تع ــداد جوامع ــی ک ــه حاکمی ــت ه ــای ش ــان
تغیی ــر ک ــرد و نتیج ــه چی ــز دن ــدان گی ــری نش ــد ،ک ــم نیس ــت .مهم ــﱰ از ای ــن ،تجرب ــه انق ــﻼب
گذش ــته نش ــان داد ک ــه بدرق ــه ک ــردن نظ ــام حاک ــم در غیب ــت ش ــکل ده ــی ب ــه ی ــک نظ ــام
جدی ــد توس ــط خ ــود طبق ــه کارگ ــر و ت ــوده ه ــای مح ــروم ،مطلق ــا ــی توان ــد زندگ ــی ش ــادتری
ف راه ــم کن ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل ،س ــازماندهی جنب ــش مس ــتقل خوی ــش ،س ــازماندهی اب ــزار
اع ـ ل ق ــدرت مس ــتقیم ،و ش ــکل دادن ب ــه ن ــوع حاکمی ــت خوی ــش در م ـ مب ــارزه همی ــن
ام ــروز ،کاری ف ــوری ت ــر ،ﴐوری ت ــر و حیات ــی ت ــر از ط راح ــی ی ــک ﴎنگون ــی س ــاده اس ــت.
ه نطورکــه شــاهدیم ،اپوزیســیون راســت ،مشــغول پیشــﱪد طرحــی اســت کــه در آن،
کلی ــت س ــاختار نظ ــام فعل ــی باق ــی ان ــد .ن ــزد آنه ــا ،بوروک راس ــی ،نیروه ــای نظام ــی ،اع ــم
از ارت ــش و س ــپاه واطﻼع ــات و نیروه ــای ﴎک ــوب ،بای ــد انن ــد ت ــا تامی ــن »آرام ــش« بع ــدی
ب ـرای س ــازماندهی ی ــک ش ــکل دیگ ــر حاکمی ــت طبقات ــی ،در لب ــاس عوامفریبان ــه متفاوت ــی،
تضمی ــن ش ــود .در مقاب ــل ،از نظ ــر طبق ــه طبق ــه کارگ ــر و ت ــوده س ــتمدیدگان ،ج ــای رژی ــم
بع ــدی را نظام ــی بای ــد بگی ــرد ک ــه در آن ،اس ــتث ر طبقات ــی و فق ــر م ــادی و معن ــوی ریش ــه
ک ــن ش ــود .ﴐورت و اهمی ــت س ــازماندهی ش ــورایی جامع ــه و س ــازماندهی ارگانه ــای اع ـ ل
ق ــدرت ت ــوده ای ،ب ـرای تضمی ــن همی ــن ام ــر اس ــت.
کردس ــتان و مقابل ــه آن ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی اگ ــر ج ــای وی ــژه ای در تاری ــخ تقاب ــل انق ــﻼب
و ض ــد انق ــﻼب در ای ـران پ ــس از قی ــام بهم ــن دارد ،تنه ــا و تنه ــا بدلی ــل ش ــکل گرف ـ ی ــک
مقاومــت تــوده ای ،بدلیــل شــکل دادن بــه ابزارهــای اعــ ل اراده تــوده ای ،شــکل دادن
ب ــه ش ــوراهای مح ــﻼت ب ـرای س ــازمان دادن مقاوم ــت مس ــلحانه ت ــوده ای و ش ــکل دادن ب ــه
جنبش ــی س ــازمان یافت ــه و اجت ع ــی ب ــود ک ــه آم ــاده عق ــب ران ــدن تع ــرض نظام ــی نی ــروی
ﴎک ــوب رژی ــم ب ــود .حمل ــه  ۲۸م ــرداد ب ــه کردس ــتان آغ ــاز ش ــکل دادن ب ــه ای ــن مقاوم ــت ت ــوده
ای و گس ــﱰده در کردس ــتان ب ــود.
در مقاب ــل تع ــرض  ۲۸م ــرداد ،اگ ــر تصمی ــم ب ــه ی ــک مق ــاوت قهرمانان ــه و یکدس ــت ،بهﱰی ــن
پاس ــخ دم دس ــت آن روز ب ــود ،ام ــروز س ــازماندهی پ ــر ق ــدرت ن ــه فق ــط ب ـرای ﴎنگون ــی بلک ــه
ب ـرای تح ــوﻻت پ ــس از ﴎنگون ــی و ب ـرای تضمی ــن پی ــروزی نهای ــی ،پاس ــخ اس ــت.
اگ ــر مقاوم ــت م ــردم آزادیخــواه در ای ـران در مقاب ــل ض ــد انق ــﻼب اس ــﻼمی از س ــال  ۵۷تــا
بــه امــروز ،بــدون انقــﻼب بورژوایــی مﴩوطــه و  ....ممکــن نبــود .جنبــش ام ــروز مــردم
آزادیخ ــواه ب ـرای ب ــه زی ــر کش ــیدن بس ــاط ای ــن جانی ــان ب ــدون ات ــکا ب ــه تجرب ــه انق ــﻼب ۵۷
و س ــناریوی ب ــورژوازی جهان ــی ب ـرای ب ــه شکس ــت کش ــیدن آن ،ب ــه تجرب ــه مقاوم ــت م ــردم
آزادیخ ــواه و انقﻼب ــی از دانش ــگاهها و کارخان ــه ه ــا ت ــا مقاوم ــت ت ــوده ای و مس ــلحانه در
کردس ــتان ،ممک ــن نیس ــت .تح ــوﻻت و تاثی ـرات اجت ع ــی ،سیاس ــی ،فرهنگ ــی و روح ــی آن
مقاوم ــت تاریخ ــی روی جامع ــه را ب ــا هی ــچ درج ــه از ﴎک ــوب و  ....یت ــوان مح ــو ک ــرد.
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جامعه ای در حال اع ﱰاض
طبق ــه کارگ ــر و در ص ــف مق ــدم آن کارگ ـران صنعت ــی از ف ــوﻻد و مع ــادن ت ــا نف ــت ،گاز،
پﱰوش ــیمی ه ــا و ...در اعتص ــاب و اع ﱰاضش ــان و در جن ــگ ب ـرای آزادی و ب راب ــری ،پای ــه
ه ــای نظ ــام كاپیتالیس ــتی و حكوم ــت اس ــﻼمی آن را ب ــه چال ــش م ــی کش ــند .در مقابل
ای ــن ص ــف ،ب ــورژوازی ای ـران و حكومت ــش ب ــا زن ــدان و پرون ــده س ــازی ،ب ــا توجی ــه فقر و
گرس ــنگی و فﻼكت ــی ك ــه تحمی ــل ك ــرده اس ــت و ب ــا وع ــده ه ــای توخال ــی ،ب ــا ﴎدوان ــدن
طبق ــه كارگ ــر و محرومی ــن ب ــه بهان ــه تحری ــم ه ــا و ب ــا وع ــده بهب ــود برج ــام و پای ــان
تحری ــم و ب ــا رابط ـ ب ــا چی ــن و ق ـرارداد ب ــا ان ــواع كش ــورها و ف ــرج اقتص ــادی س ــعی در
تحمی ــل حاکمی ــت خ ــود ب ـرای دور و زم ــان دیگ ــری دارد.
اع ﱰاض ــات این ــدوره ب ــا وج ــود فض ــای س ــنگین امنیت ــی ،ب ــا وج ــود تﻼش ــهای متن ــوع
نظ ــام در ایج ــاد ارع ــاب و ب ــاو ج ــود دس ــتگیریها و پاپوش ــدوزیها در س ــطحی ﴎاﴎی
در جری ــان اس ــت .علیرغ ــم وع ــده و وعیده ــا ،علیرغ ــم ت ــﻼش ب ـرای ﴎدوان ــدن م ــردم
ب ــه بهان ــه برج ــام و رابط ــه اقتص ــادی ب ــا چی ــن و وع ــده ف ــرج اقتص ــادی ،م ــردم ب ــدون
توه ــم ب ــه بازیه ــای نظ ــام ب ــا ق ــدرت در ح ــال مب ــارزه ه ــر روزه هس ــتند .ﴎاﴎی بودن،
متن ــوع ب ــودن طیفه ــای در ح ــال اع ـﱰاض و مب ــارزه و ب ــا جربزگ ــی یک ــی از ش ــاخصهای
مه ــم و اصل ــی آن اس ــت.
ب ــا عیمق ــﱰ ش ــدن اع ﱰاض ــات و اجت ع ــات ،ب ــا هم ــه جانب ــه و ﴎاﴎی ش ــدن تح ــرکات
اجت عــی ،ب ــا آم ــدن قدر نــد طبقــه کارگ ــر خــودآگاه ،ب ــا وجــود طیفــی وســیع از
کمونیس ــتها ،آزادیخواه ــان و فعالی ــن مختل ــف و ب ــا تن ــوع بس ــیار اقش ــار و طیفه ــای
مختل ــف در می ــدان ،یک ــی از ف ــوری تری ــن نیازه ــای چنی ــن تح ــرک از پایین ــی پیون ــد
خــوردن ایــن ســطح از اع ﱰاضــات و اعتصابــات گســﱰده بــا هــم اســت .اتحــاد و
ه هنگ ــی مب ــارزات ،اعتص ــاب و اع ﱰاض ــات چ ــه در خیاب ــان و چ ــه در محی ــط کار و
کارخان ــه رون ــد گس ــﱰش و رادیکالیس ــم و قدر ندت ــر ش ــدن آن را تﴪی ــع و در ه نحال
مقاوم ــت و تقﻼه ــای رژی ــم حاک ــم را ب ـرای ﴎک ــوب و ایج ــاد ارع ــاب ب ــا مان ــع ق ــوی
روب ــرو خواه ــد ک ــرد .دور اخی ــر دوره عب ــور از ماش ــین و سیس ــتم ارع ــاب نظ ــام ب ــوده و
در ه نح ــال دوره روش ــن بین ــی و متوه ــم نب ــودن م ــردم ب ــه تﻼش ــهای حاکمی ــت ب ـرای
تغیی ــر ذهنی ــت جامع ــه ب ـرای بق ــای خ ــود ب ــوده اس ــت.
ام ــروز ب ـرای هرمعﱰض ــی ،ب ـرای ه ــر انس ــان آزادیخواه ــی و ب ـرای هرکس ــی ک ــه خواهان
آزادی ،رف ــاه و ب راب ــری و ایج ــاد یک ــی زندگ ــی در ش ــان انس ــان ام ــروزی باش ــد ،چ ــاره ای
ج ــز ت ــﻼش ب ـرای ﴎنگون ــی نظ ــام موج ــود نگذاش ــته اس ــت .ای ــن رژی ــم بای ــد ناب ــود
ش ــود ت ــا رف ــاه ،زندگ ــی انس ــانی ،امنی ــت و ب راب ــری برپ ــا ش ــود ،ب ــه ذهنی ــت عموم ــی
جامع ــه تبدی ــل ش ــده اس ــت .دره ــر ت ــک مب ــارزه ای و امی ــد ب ــه پی ــروزی آن ،نقش ــه
ﴎنگون ــی نظ ــام کاپیتالیس ــتی حاک ــم نهفت ــه اس ــت .ای ــن حک ــم ب ــر م ـ بیش ــﱰ از
چهارده ــه حاکمی ــت نظ ــام موج ــود و ناکارآمدی ــش در ج ــواب ب ــه کوچکﱰی ــن نیازه ــای
جامع ــه ،ب ــه داده و ذهنی ــت آن تبدی ــل ش ــده اس ــت .ﴎنگون ــی نظ ــام ﴍط اول و آخ ــر
ب ـرای احق ــاق نیازه ــای انس ــانی ام ــروز ای ــن جامع ــه ب ــا اقش ــار مختلف ــش اس ــت .ای ــن
پدی ــده اس ــت ک ــه جامع ــه را در ت ــب و ت ــاب ی ــک تح ــرک ب ــزرگ ق ـرار داده و انن ــد ی ــک
آتشفش ــان فع ــال ک ــه ه ــر ب ــار از گوش ــه ای ــی از آن آت ــش اع ـﱰاض و مب ــارزه ف ــوران م ــی
کن ــد .ای ــن انفج ــار انقﻼب ــی ب ــی گ ـ ن روی خواه ــد داد و بای ــد ب ــه پیش ــواز آن رف ــت و
ب ـرای آن آم ــاده ش ــد .ب ـرای پی ــﴩوی ای ــن جنب ــش از پایی ــن ،ب ـرای ب ــه پی ــروزی رس ــاندن
چنی ــن س ــطحی از اع ـﱰاض متن ــوع و ﴎاﴎی و ب ـرای پیون ــد خ ــوردن و متح ــد ک ــردن
آن وظای ــف س ــنگینﱰی روی ش ــانه ه ــای کمونیس ــتها و فعالی ــن اجت ع ــی ،آزادیخ ــواه
و ب راب ــری طل ــب در محی ــط کار و زندگ ــی ق ـرار م ــی ده ــد .فعالی ــن سوسیالیس ــت و
فعالیــن و دســت انــدرکاران عرصــه هــای مختلــف و مبارزیــن تیــز بیــن و آینــده
نگ ــر فع ــال در اقش ــار مختل ــف ،ب ــی گ ـ ن ت ــﻼش خواهن ــد ک ــرد رون ــد متح ــد ک ــردن،
همبس ــتگی و پیون ــد ای ــن مب ــارزات وس ــیع ،ﴎاﴎی و در جری ــان را در بس ــﱰی مش ــﱰک
و در ه هنگ ــی ب ــا ه ــم متح ــد کنن ــد .ای ــن نی ــاز فوری جنب ــش و تح ــرک از پایی ــن و در
جری ــان جامع ــه اس ــت .ب ـرای س ــازمان دادن ی ــک حرک ــت عظی ــم ه هن ــگ و متحدان ــه
جامع ــه کمونیس ــتها و ره ـﱪان عمل ــی خ ــودآگاه بای ــد نقش ــه اتح ــاد و پیون ــد مب ــارزات
را در س ــطح ﴎاﴎی ممک ــن این ــد.
در نهای ــت بای ــد تاکی ــد ک ــرد ب ــدون دخال ــت ی ــک ح ــزب کمونیس ــتی چنی ــن س ــطحی
از اتح ــاد و ه هنگ ــی ممک ــن نخواه ــد ش ــد .کمونیس ــتها و فعالی ــن عمل ــی خ ــودآگاه
و سوسیالیس ــت ب ــا متش ــکل ش ــدن در ح ــزب کمونیس ــتی خ ــود ل ــوﻻی اتح ــاد و پیون ــد
م راک ــز اع ﱰاض ــی و اعتصاب ــی خواهن ــد ش ــد .اب ــزار پای ــه ای ــی دخال ــت در قدرت سیاس ــی
و همچنی ــن ایج ــاد اتح ــاد و همبس ــتگی اقش ــار مختل ــف جامع ــه ب ـرای کمونیس ــتها
ح ــزب سیاس ــی و متح ــزب ش ــدن در آن اس ــت .یک ــی از وظای ــف م ــﱪم و گریزناپذی ــر
کمونیس ــتها ب ـرای ب ــه پی ــروزی رس ــاندن جنب ــش و تح ــرک جامع ــه ب ـرای رف ــاه و زندگ ــی
به ــﱰ متش ــکل ش ــدن در ح ــزب کمونیس ــتی خ ــود اس ــت.
ح ــزب حکمتیس ــت) خ ــط رس ــمی( ب ــه عن ــوان بخ ــش متح ــزب کمونیس ــم در ای ـران
ب ــی ش ــک پ ــای ثاب ــت چنی ــن تﻼش ــی خواه ــد ب ــود .ح ــزب ت ــﻼش خواه ــد ک ــرد ،ح ــزب
هم ــه کمونیس ــتها و آزادیخواه ــان و مبارزین ــی باش ــد ک ــه ب ـرای رف ــاه و آزادی و زندگ ــی
انس ــانی مب ــارزه م ــی کنن ــد .در ح ــزب خودت ــان متش ــکل ش ــوید و ای ــن ح ــزب را اب ــزار
دخالتگ ــری خ ــود ب ـرای ب ـ پی ــروزی رس ــاندن جامع ــه مع ــﱰض و انقﻼب ــی کنی ــد.

زنان در افغانستان در سنگر اول جدال بر
سر آزادى و ب رابرى
ناس ــبت نخس ــتین س ــالگرد ب ــه ق ــدرت رس ــانیدن دوب ــاره بان ــد تروریس ــتی طالب ــان در
افغانس ــتان توس ــط دول ــت آمری ــکا ،صده ــا نف ــر از زن ــان ای ــن کش ــور دی ــروز ش ــنبه ۲۲
م ــرداد تظاه رات ــی وس ــیع در ش ــهر کاب ــل علی ــه ای ــن بان ــد جنایت ــکار برگ ــزار کردن ــد» .ما
زن ــان بیداری ــم ،از تبعی ــض بیزاری ــم«» ،میمانی ــم ،میس ــازیم ،طالب ــان رفتن ــی اس ــت«،
»کار ،ن ــان ،آزادی« و »عدال ــت ،عدال ــت ،خس ــتهایم از جهال ــت« از جمله ش ــعارهای زنان
در ای ــن تظاه ـرات ب ــود .زن ــان مع ــﱰض گفتهان ــد ک ــه حاکمی ــت طالب ــان ب ــر افغانس ــتان
م ــردود و باط ــل اس ــت و در ادام ــه اع ـﱰاض ب ــه »بیعدالت ــی ،جنای ــت و اس ــارت علی ــه
زن ــان« از س ــوی طالب ــان در یکس ــال گذش ــته تاکن ــون ب ــه خیاب ــان آمدهان ــد.
ای ــن اع ﱰاض ــات ب ــا ﴎک ــوب نیروه ــای طالب ــان روب ــرو ش ــد .اوب ــاش طالب ــان ب ــا چ ــوب و
ش ــﻼق ت ــﻼش کردن ــد ص ــف متحد تظاه ـرات زن ــان را در هم بش ــکنند و زمانیک ــه ناتوان
از ﴎک ــوب زن ــان جس ــور و مع ــﱰض ش ــدند ،دس ــت ب ــه ش ــلیک رگب ــار هوای ــی زدن ــد .در
یکس ــال گذش ــته ب ــا ﴎکار آوردن دوب ــاره بان ــد طالب ــان از جان ــب دول ــت آمری ــکا ،فض ــای
سیاس ــی و اجت ع ــی در افغانس ــتان ی ــک دم از کش ــمکش و تقاب ــل آش ــکار مردم تش ــنه
آزادی و ب رابــری ،بویــژه زنــان آزادیخــواه علیــه بانــد آدمکــش و زن ســتیز طالبــان
دور نب ــوده اس ــت .ت ــﻼش عب ــث ب ـرای مس ــدود ک ــردن فض ــای اجت ع ــی ب ــه روی زن ــان
و قص ــد برپ ــا ک ــردن »آین ــده تاری ــک در افغانس ــتان« از س ــوی نیروه ــای طالب ــان ،ب ــا
مقاوم ــت گس ــﱰده زن ــان آزادیخ ــواه در افغانس ــتان و ح ی ــت جهان ــی از مب ــارزات آن ــان
علی ــه ارتج ــاع طالب ــان عجی ــن ب ــوده اس ــت .سیاس ــت زن س ــتیز و ارتجاع ــی طالب ــان در
بس ـ دروازه کار و آم ــوزش ب ــه روی زن ــان ،س ــوزاندن کت ــاب ه ــای درس ــی و شکس ـ
قل ــم ه ــا و من ــع تحصی ــل دخ ـﱰان در افغانس ــتان و فق ــر و فﻼک ــت تحمی ــل ش ــده ب ــه
م ــردم ای ــن کش ــور از جان ــب ای ــن بان ــد ع ــﴫ حج ــری ،تاکن ــون نتوانس ــته اس ــت جامعه
افغانس ــتان و بﴩی ــت متم ــدن را ب ــه س ــکوت و رضای ــت دادن ب ــه حاکمی ــت طالب ــان
در ای ــن کش ــور بکش ــاند .زن ــان در افغانس ــتان در ص ــف مق ــدم مقاوم ــت و ت ــﻼش ب ـرای
ج ــارو ک ــردن بان ــد تبه ــکار طالب ــان از افغانس ــتان و مب ــارزه ب ـرای دسﱰس ــی ب ــه ی ــک
زندگ ــی ازاد و انس ــانی در ای ــن کش ــور هس ــتند.
مبــارزه و مقاوم ــت گس ــﱰده و رادی ــکال زن ــان در ب رابــر ارتج ــاع اس ــﻼمی طالب ــان در
افغانس ــتان ب ــا مب ــارزه بی ــش از چه ــار ده ــه زن ــان آزادیخ ــواه در ای ـران علی ــه آپارتای ــد
جنس ــی حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی عجی ــن اس ــت .هی ــچ م ــرز س ــاختگی و دروغینی
ــی توان ــد ه ــم ﴎنوش ــتی و قف ــل ش ــدن مب ــارزه مش ــﱰک م ــردم ای ــن دو خط ــه علی ــه
ارتج ــاع اس ــﻼمی حاک ــم و بانده ــای مذهب ــی تبه ــکار در ه ــر دو کش ــور را از ه ــم ج ــدا
کن ــد .زن ــان ،طبق ــه کارگ ــر و آرمانه ــای پی ــﴩو در جامع ــه ای ـران ی ــک دم از پش ــتیبانی و
ح ی ــت خ ــود از مب ــارزه زن ــان در افغانس ــتان علی ــه طالبان در یکس ــال گذش ــته تاکنون
غاف ــل نش ــده اس ــت .در کن ــار دم و ب ــازدم ای ــن مقاوم ــت و مب ــارزه اجت ع ــی و نیرومند
بــرای رهایــی از بختــک ارتجــاع و فﻼکــت در افغانســتان ،شــاهد مبــارزه آشــکار و
ﴎاﴎی زن ــان ای ـران و م ــردم آزادیخ ــواه ب ـرای رف ــاه و آزادی علی ــه حاکمی ــت جمه ــوری
اس ــﻼمی ب ــوده ای ــم .ب ــه چال ــش کش ــیدن اده ــای زن س ــتیز و قان ــون توح ــش »آپارتای ــد
جنس ــی« در دو س ــوی مرزه ــا ،ی ــک مب ــارزه گس ــﱰده و آش ــکار را در دس ــتور ره ـﱪان و
پی ــﴩوان آگاه مب ــارزات م ــردم ،بوی ــژه در عرص ــه مب ــارزه ب ـرای ب راب ــری زن و م ــرد ق ـرار
داده اس ــت .ام ــروز ح ی ــت ه ــای گس ــﱰده م ــردم ای ـران از مب ــارزات مردم در افغانس ــتان
علی ــه طالب ــان ،ب ــه ی ــک داده جامع ــه ای ـران تبدی ــل ش ــده اس ــت .ه ــر جن ــب و ج ــوش
رادیــکال و معﱰضــی در آنســوی مرزهــا بﻼواســطه بــه امــر آزادیخواهــی و ب رابــری
طلب ــی در داخ ــل ایــران و ب ــه م ــردم ای ـران مرب ــوط اس ــت .ای ــن جنبشــی اس ــت ک ــه
ق ــدرت خ ــود را ن ــه از ت ــن دادن ب ــه دنی ــای تاریک ــی ک ــه حاک ـ ن قوم ــی -مذهب ــی ب ـرای
م ــا س ــاخته ان ــد ک ــه از متحدی ــن خ ــود ،از م ــردم رادی ــکال و تش ــنه رف ــاه و ب راب ــری از
خیابانه ــای کاب ــل و ته ـران و بغ ــداد ت ــا میادی ــن اعتص ــاب و اع ـﱰاض در قلب کش ــورهای
اروپای ــی میگی ــرد .ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( خ ــود را در کن ــار زن ــان آزادیخ ــواه
و جس ــور در افغانس ــتان ب ـرای ج ــارو ک ــردن ارتج ــاع طالب ــان میدان ــد .م ــا از ه ــر تﻼش ــی
ب ـرای نیرومن ــد ک ــردن ای ــن جنب ــش و ب ـرای تقوی ــت ای ــن مب ــارزه چ ــه در افغانس ــتان و
چ ــه در ای ـران و در ه ــر كج ــای دنی ــا دری ــغ نخواهی ــم ک ــرد .ﴎنوش ــت مش ــﱰک م ــا زن ــان،
م ــا م ــردم آزادیخ ــواه در دو س ــوی مرزه ــای ارتج ــاع ب ــه ه ــم گ ــره خ ــورده اس ــت و نی ــازی
ب ــه اثب ــات آن نیس ــت .ای ــن جنبش ــی اس ــت ک ــه نطف ــه ه ــای خوش ــبختی ،رهای ــی و
آزادی م ــردم ،بوی ــژه زن ــان در منطق ــه را در خ ــود دارد .ب ــه زی ــر کش ــیدن گانگس ــﱰهای
مذهب ــی و حاک ـ ن مرتج ــع اس ــﻼمی ،چ ــه در ای ـران و چ ــه در افغانس ــتان گام اول در
رون ــد تحکی ــم آزادی ،رف ــاه و ب راب ــری زن و م ــرد اس ــت.
پیروز باد مبارزات زنان پیﴩو در افغانستان علیه طالبان
زنده باد همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم در افغانستان
زنده باد آزادی ب رابری
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۴اوت ۲۰۲۲
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مگر نظام »پادشاهى«
هيچوقت از ايران رفته
است؟!

فواد عبداللهی

اخیـرا فــرح پهلــوی در جریــان ســفر خــود بــه مــﴫ بـرای ﴍکــت در مراســم ســالروز
مــرگ محمــد رضــا پهلــوی ،طبــق همیشــه بــا رســانههای حاشــیهای کــه هرســاله در
ایــن مراســم ﴍکــت میکننــد ،اینبــار بــا یــک روزنامــه ایتالیایــی بــه اســم »لیــﱪو«،
مصاحبــه داشــته اســت و ک فیســابق در مــورد نوســتالژی دوران ســلطنت و مقایســه
آن بــا دوران جمهــوری اســﻼمی بــه گفتگــو پرداختــه اســت .در واقعیــت امــر نکتــه
تــازهای در صحبتهــای فــرح پهلــوی یافــت یشــود .فــرح پهلــوی در مصاحبــه
اخیــر خــود هـ ن حرفهایــی کــه در طــول ایــن چهلســال ،پیرامــون ﴍایــط »خــوش
و خرمــی« کــه شــاه بـرای مــردم فراهــم کــرده بــود ،را تکـرار کــرده اســت .امــا نکتــه
قابــل توجــه نــه در مــ مصاحبــه فــرح پهلــوی کــه در تبلیغــات و داد و بیــدادی
اســت کــه طرفــداران نظــام ﴎنگونشــده ســلطنت ب ـراه انداختهانــد .از رســانههای
فارســیزبان نــان بــه نــرخ روزخــور تــا جریانــات راســت در اپوزیســیون ایـران ،ناگهــان
همــه فــرح پهلــوی را وکیلوصــی مــردم کردهانــد و بســاط ســینهزنی ب ـرای بازگشــت
نظــام ســلطنتی بــه ای ـران را پهــن کردهانــد تــا شــاید بــا ســیلی صــورت خــود را ﴎخ
نگــه دارنــد و در بــازار کســاد امروزشــان مانــع فــرو رف ـ بیشــﱰ در باتــﻼق شــوند.
توحــش ،کثافتکاریهــا و ظلــم بیحــد و انــدازه جمهــوری اســﻼمی ،دیــوار خوبــی

در مورد
حمله تروريستى به
سلمان رشدى
ســل ن رشــدی ،نویســنده كتــاب آیــات شــیطانی كــه از جانــب خمینــی فتــوای
قتلــش صــادر شــده بــود ،روز جمعــه  ۱۲اوت در یــك م راســم كتابخوانــی در
»انس ــتیتوی ش ــاتوكوا« در نیوی ــورك م ــورد حمل ــه ی ــك م ــرد ق ـرار گرف ــت و ب ــا ﴐب ــات
چاق ــو بش ــدت زخم ــی ش ــد .طب ــق اخب ــار خﱪگ ــزاری ه ــا »ان ــدرو ویل ــی« ،س ــخنگوی
س ــل ن رش ــدی نی ــز در ای ــن ماج ـرا زخم ــی ش ــد .حمل ــه ب ــه رش ــدی توس ــط م ــردی ۲۴
س ــاله ب ــه اس ــم »ه ــادی مط ــر«  ،اه ــل فیروی ــو در ایال ــت نیوجرس ــی ص ــورت گرف ــت
ك ــه در ح ــال ح ــاﴐ در بازداش ــت اس ــت.
حمل ــه تروریس ــتی ب ــه س ــل ن رش ــدی تنه ــا ی ــك م ــورد از دهه ــا و صده ــا حم ــﻼت
تروریس ــتی اس ــت ك ــه روزان ــه اتف ــاق م ــی افت ــد .دامن ــه ت ــرور و كش ــتار انس ــانها ب ــه
اش ــكال مختل ــف ،كش ــتار مخالفی ــن و حت ــی ك ــودكان و م ــردم ع ــادی ب ــه ﴎاﴎ جه ــان
كش ــیده ش ــده اس ــت .ب ــه ای ــن اعتب ــار دنی ــا ب ــه جهنم ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت ك ــه هی ــچ
نقط ــه ای از آن ام ــن نیس ــت .جهان ــی ک ــه میت ــوان ب ــر پای ــه نف ــرت قوم ــی ،مذهب ــی و
ن ــژادی جوان ــان بیگن ــاه ،فق ــر زده و مس ــتاصل را ب ــه عاملی ــن قت ــل و ت ــرور نیروه ــای
ارتجاع ــی تبدی ــل ک ــرد .ب ــی ش ــك حمل ــه ب ــه س ــل ن رش ــدی كار ه ــر ف ــرد و جری ــان و
دولت ــی باش ــد ،عمل ــی جنایتكاران ــه ،م ــورد نف ــرت بﴩی ــت متم ــدن و محك ــوم اس ــت.
امــا امــروز در ســایه شــكلگیری قطبهــای بــزرگ سیاســی و نظامــی ،در ســایه
جنگهــای وی رانگــری كــه در ســه دهــه گذشــته بــه بﴩیــت تحمیــل كردنــد و
نق ــش دولته ــای بــزرگ در ســازمان دادن انــواع باندهــای ملــی ،مذهبــی ،نــژادی و
گانگس ــﱰهای نظام ــی و ب ــه عن ــوان نی ــروی نیابت ــی آنه ــا در خدم ــت اه ــداف سیاس ــی
و اقتص ــای خ ــود ،جه ــان ب ــه می ــدان ت ــرور و كش ــتار و جنای ــت رس ــمی و غی ــر رس ــمی،
دولت ــی و غی ــر دولت ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت .آنچ ــه ام ــروز علی ــه س ــل ن رش ــدی انج ــام

بــرای مخفیشــدن پشــت نظــام ســلطنت و دیکتاتوربــازی نیســت .گویــا جنــاب
»بایــدن« در مذاکــره بــا جمهــوری اســﻼمی بــه ایــن موجــودات عتیــق و ارتجاعــی
در اپوزیســیون راســت »خیانــت« کــرده اســت و همــه بــه فکــر افتادهانــد کــه ب ـرای
مانــدن در صحنــه ،مصاحبــه فــرح پهلــوی را برجســته کــرده و ماننــد حزباللهیهــای
دهــه  ۶۰کــه عربــده میکشــدید» :حــزب فقــط حزباللــه ،رهــﱪ فقــط روحاللــه«،
اینهــا هــم دوران »پرافتخــار پهلــوی« و »شــاه« خــود را در بــوق کننــد.
بــرای هــر رهگــذری معلــوم اســت کــه اپوزیســیون راســت ،بــا ایــن تحریــکات
و تحــرکات آب در هــاون میکوبــد .هیچکــس در آن مملکــت ندیــده اســت کــه
مطالبــه کارگـران ایـران ،از نفــت و پﱰوشــیمیها تــا هفتتپــه و فــوﻻد و هپکــو و تــا
صفــوف معلـ ن آزادیخــواه و بازنشســتگان و جنبــش رهایــی زن ،در جایــی بــا علــم
و کتــل »بازگشــت نظــام ســلطنتی« بــه ای ـران ،بــه اهت ـزاز درآمــده باشــد .همهجــا
صحبــت بــر ﴎ رفــاه و آزادی و برابــری اســت؛ همهجــا صحبــت بــر ﴎ آزادی
تشــکل ،احـزاب و ســازمانهای کارگــری اســت؛ صحبــت بــر ﴎ »اداره شــورایی« یــک
جامعــه  ۸۰میلیونــی اســت؛ رکــز مــردم محــروم روی تقســیم ثــروت و برانداخ ـ
نظــام کارمــزدی اســت؛ صحبــت بــر ﴎ قــدرت طبقــه کارگــر و حاکمیــت ایــن طبقــه
اســت؛ نگاههــا بــه سوسیالیســم و آلﱰناتیــو شــورایی اســت .مــردم در ایـران انتخــاب
خــود را کردهانــد .چــپ و آزادیخواهــی را انتخــاب کــرده و نوســتالژی بازگشــت بــه
دوره اســتبداد پهلــوی را ندارنــد .هــر انســان آزادیخــواه و متمدنــی میبینــد کــه
اپوزیســیون راســت و ســلطنتطلبان و حزباللهیهــای بــازار آزاد ،ایــن روزهــا آه
ندارنــد بــا نالــه ســودا کننــد .نــزد مــردم ای ـران نظــام مســتبد و »الهــی« پادشــاهی
هیچوقــت از ایــران نرفتــه اســت .آنیکــی تــاج ﴎش بــود و » اینــده خــدا« بــود،
اینیکــی ع مــه بــه ﴎ » اینــده خــدا« اســت .مشــکل امــا اینجاســت کــه دیگــر نــه
فقــط اینــدگان خــدا روی زمیــن کــه خــود خــدا هــم زیــادی اســت و توســط مــردم
آزادیخــواه ایـران زیــر ســوال اســت .مردمــی کــه نظــام ســلطنت را بخاطــر ﴎکــوب،
خفقــان و زنــدان ،ﴎنگــون کردنــد محــال اســت بــا یــورش بــه بنیادهــای حاکمیــت
اســﻼمی و ﴎنگونکــردن آن ،تــن بــه گذشتهپرســتی و بازگشــت بــه نظــام شــاهی
بدهنــد .ایــن هیاهــو رقتانگیــز اســت .کمــی تفکــر و تعقــل هــم بــد نیســت!
میگی ــرد و ه ــر روز در گوش ــه ای از جه ــان ج ــان كس ــی و ی ــا بخش ــی از م ــردم ع ــادی،
از كــودكان در مدرســه و  ...را میگیــرد ،در مرحلــه اول نتیجــه مســتقیم اوضاعــی
اس ــت ك ــه در آن نف ــرت قومــی ،مذهب ــی و ن ــژادی ن ــه فق ــط توس ــط دس ــتگاههای
تبلیغات ــی رس ــمی دام ــن زده میش ــود ،ک ــه توس ــط دول مختل ــف س ــازمان م ــی یاب ــد.
زیــر ســایه ایــن كشمكشــها ع ــﻼوه بــر نقــش دولتهــا ،زمینــه ب ـرای عــروج ان ــواع
بانده ــای جنایت ــكار و آدم ك ــش ف راه ــم ش ــده اس ــت.
اگ ــر دی ــروز ت ــرور در ای ـران ،ع ـراق ،افغانس ــتان ،روان ــدا ،س ــوریه ،لیب ــی ،فلس ــطین،
لبن ــان و  ...بعن ــوان بخش ــی از س ــوخت و س ــاز طبیع ــی آن جوام ــع قلم ــداد میش ــد،
اگ ــر دی ــروز دامن ــه فت ــوای م ــرگ و ت ــرور مخالفی ــن سیاس ــی از ط ــرف م راج ــع مرتج ــع
مذهب ــی و  ...ب ــه کش ــورهای »اس ــﻼم زده« مح ــدود میش ــد ،ام ــروز در س ــایه تخاص ت
جهان ــی و نقش ــه دولته ــای ب ــزرگ ب ـرای تامی ــن مناف ــع سیاس ــی و نظام ــی خ ــود و ب ــه
قیم ــت تباه ــی زندگ ــی م ــردم جه ــان ،دامن ــه آن دیگ ــر فق ــط ب ــه افریق ــا و خاورمیان ــه
مح ــدود نیس ــت .ام ــروز جنای ــت و ت ــرور دولت ــی و غی ــر دولت ــی ب ــه عن ــوان سیاس ــت
دولته ــای ب ــزرگ و متحدی ــن منطق ــه ای و محل ــی آنه ــا ب ــه بخش ــی از چه ــره جه ــان و
زندگ ــی م ــردم تبدی ــل ش ــده اس ــت.
بــدون تردیــد طبقــه كارگــر و بﴩیــت متمــدن در جهــان بــرای پایــان تــرور و
جنایــت ،بــرای پایــان جنــگ و خانــه خ رابــی و آوارگــی ،بــرای ریشــه كــن كــردن
دش ــمنی ه ــای ك ــور مل ــی و مذهب ــی و ن ــژادی و ...راه ــی ج ــز پای ــان دادن ب ــه نظ ــام
كاپیتالیس ــتی و افس ــار ك ــردن دولته ــای بورژوای ــی ك ــه عاملی ــن و مس ــببین اصل ــی
دنیــای پــر از جنایــت و تــرور و فقــر و محرومیــت هســتند ،نیســت.
تشــکیﻼت خــارج کشــور حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( ،حــزب کموینســت
کارگ ــری ع ـراق و ح ــزب کموینس ــت کارگ ــری کرس ــتان ضم ــن محک ــوم ک ــردن ای ــن
عم ــل تروریس ــتی ،م ــردم را ب ــه س ــد بس ـ در مقاب ــل ــام نیروه ــا و قدرتهای ــی ک ــه
تــرور ســازمان یافتــه را ابــزاری بــرای حــل کشمکشــهای خــود ،امیتازگیــری و .....
میکننــد ،دعــوت میکنــد .نبایــد اجــازه داد ســل ن رشــدی و ســل ن رشــدی هــا
قربانــی ایــن بــازی جنایتکارانــه شــوند.
تشکیﻼت خارج کشورحزب کمونیست کارگری ع راق
تشکیﻼت خارج کشور حزب کمونیست کارگری کردستان
تشکیﻼت خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۳اوت ۲۰۲۲

٥

پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

