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ن رساشیبی حاك
ــه  ــان ۹۸ ب ــن آب ــدام معرتضی ــم اع ــون حك ــپ پیرام ــر ترام ــی» اخی «دلنگران
نقــدر توخالــی و مضحــك اســت كه «دلواپســی»  توســط جمهــوری اســالمی ه
دو جنــاح نظــام در مــورد قتــل جــورج فلویــد پــوچ بــود. چگونــه اســت كــه 
ــان و داروی  ــ ن ــرو گرف ــم اقتصــادی و گ ــا تحری ــا ب ــام معن ــه  ــن الت ب ای
ــه حكــم اعــدام ۳ ــده امــا حــاال ب ــران، ككــش نگزی ــون انســان در ای ۸۰ میلی
جــوان رشكــت كننــده در تحــوالت ابــان مــاه گذشــته معــرتض اســت؟!! از ســال 
گذشــته تــا سه شــنبه ایــن هفتــه، ۲۲ مــورد اعــدام بــا تزریــق ســم در برخــی 
ایــاالت آمریــكا صــورت گرفتــه اســت. ســیاه روی ســفید، قانــون اعــدام جــزو 
شــاخص ها در قانــون اساســی دولــت آمریــكا تعریــف شــده اســت؛ تفاوتــش 
بــا جمهــوری اســالمی آنجاســت كــه هــر كــدام دیگــری را بــه تبعیــت از شــكل 
ــاس، هركــدام  ــن اس ــد. بــر ای ــری فــرا می خوانن ــون اعــدام دیگ ــرم قان و ف
ــوم  ــری محك ــور دیگ ــت در ام ــرش» و دخال ــوق ب ــض حق ــه «نق ــری را ب دیگ
می كننــد. بــا ایــن كار، یكــی بــر رسكــوب بی محابــای معرتضــان در آمریــكا بــه 
توســط پلیــس و دســتگاه رسكوبــش صحــه می گــذارد، و آن دیگــری اعرتاضــات 
۹۶ و ۹۸ در ایــران را «اغتشــاش» و «عوامــل آمریــكا» می خوانــد تــا بــا توســل 
بــه ایــن تاكتیــك جامعــه بــه تنگ آمــده را مرعــوب كننــد. هــر دو، تــا هســتند 
بقصــد ارعــاب مــردم، بــه هــم نــان قــرض می دهنــد و محتــاج یكدیگرانــد. 

ــا  ــا تغییــر كــرده اســت رابطــه مــردم ب فاكتــوری كــه امــروز همــه جــای دنی
ن صــدای لــرزش زمیــن زیــر پایشــان  دولتهــا اســت؛ بــه همیــن اعتبــار، حاكــ
ــان  ــا مردم ش ــت ب ــر دو دول ــه ه ــه رابط ــه ب ــی ك ــا جای ــد. ت ــس كرده ان را ح
ــوب طبقــه كارگــر و مــردم معــرتض  برمی گــردد، هــدف، چیــزی جــز رسك
ن بویــژه و بطــور عریــان در جهــان  نیســت. ایــن محــور تاكتیــك همــه حاكــ
پــس از كرونــا اســت. هــر دو ناتــوان از مهــار اوضــاع داخلــی و تــوده عظیــم 
بپاخاســته علیــه وضــع موجودانــد. هــر دو رساشــیبی را تجربــه می كننــد. هــر 
دو بــا مــوج برگشــت مطالبــات محرومــان روبرو انــد. ســالح اعــدام و ارعــاب 
ــه داری در  ــام رسمای ــی نظ ــط بحران ــازی» رشای ــه «عادی س ــد ب ی توان ــردم  م

دوران كرونــا كمــك كنــد.  ... صفحــه۴
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عليه نا امن كردن فضاى 
زندگى و مبارزه مردم

خط رسمی  صفحه۷ اطالعیه حزب حكمتیست 
قرارداد ٢٥ ساله، برجام و 

آذر مدرسیاپوزيسيون بورژوايى

درز کــردن خــرب توافقنامــه ۲۵ ســاله میــان ایــران و چیــن یکــی از مهمرتین 
ــی را  ــان و نیروهــای سیاس ــای فارســی زب ــه توجــه میدی ــود ک مســائلی ب
ــرده  ــای م ــی در رگه ــرا خون ــوری اســالمی آن ــرد. جمه ــب ک ــه خــود جل ب
خــود مینامــد، احمــدی نــژاد از مخفــی نــگاه داشــ آن انتقــاد میکنــد و 
ــه»، «قــرارداد  ــرا «معاهــده غارتگران نیروهــای سیاســی در اپوزیســیون آن
اســارت بــار»، «معاهــده ترکمنچــای»، «تهدیــد حاکمیــت ملــی»، «تقویــت 
موقعیــت ایــران در منطقــه» و ... مینامنــد، و خواهــان لغــو آن شــده انــد. 

ن بــی ابــر بــود؟ رسان  امــا آیــا ایــن قــرارداد رعــد و بــرق در آســ
جمهــوری اســالمی اســرتاتژی «نــگاه بــه رشق»، تــالش بــرای نزدیکــی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــیه ب ــن و روس ــه چی ــرتاتژیک ب ــادی و اس ــی، اقتص سیاس
فشــارهای سیاســی و اقتصــادی غــرب و در راس آن امریــکا، را مدتهــا 
ــد. از  ــرده ان ــالم ک ــام، اع ــکا از برج ــروج امری ــس از خ ــژه پ اســت و بوی
ــرتاتژی  ــا اس ــ و علن ــت رس ــا اس ــم مدته ــن ه ــت چی ــر دول ــرف دیگ ط
«جــاده ابریشــم جدیــد» را بعنــوان بخشــی از سیاســت خــود در رقابــت 
بــا امریــکا، بــرای دســتیابی بــه بــازار اروپــا و افریقــا و «ادغــام اورآســیا» 
اعــالم کــرده اســت. توافقنامــه ۲۵ ســاله، نقشــه اجــرای ایــن اســرتاتژی و 

ــت.  ــن اس ــران و چی ــرف ای ــردن آن از ط ــق ک متحق
ــوری اســالمی و  ــه جمه ــی ک ــرارداد، معضالت ــن ق ــی ای ــاد واقع ــوز ابع هن
ــن  ــش ای ــت، نق ــد داش ــش خواهن ــرای آن در پی ــرای اج ــن ب ــت چی دول
قــرارداد در رابطــه ایــران بــا دول غربــی، تاثیــر آن بــر برجــام و ... روشــن 
نیســت. امــا چیــزی کــه روشــن اســت هــر دو طــرف اهدافــی متفــاوت، 

ــه۳ ــد.  ... صفح ــرارداد دارن ــن ق ــی از ای اســرتاتژیک و تاکتیک

امان كفا صفحه۵ جدال بر سر آينده اى انسانى

عليه امپراطورى مرگ
اطالعیه حزب حكمتیست  خط رسمی  صفحه۲

هفت تپه اسرايش را آزاد كرد!
اطالعیه حزب حكمتیست  خط رسمی

روياى ممنوع عبداهللا مهتدى
خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 

گفتيم زمين زيرپاى شما را داغ مى كنيم
اطالعیه حزب حكمتیست  خط رسمی
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ــرار داده و  ــت اضطــراری ق ــش از ۱۵ اســتان را در وضعی ــران بی ــا در ای مــوج دوم کرون
ران،  روزانــه از مــردم بــی پنــاه و بــی دفــاع صدهــا قربانــی میگیــرد. صــف طوالنــی بیــ
ر، پزشــکان بــی امکانــات، چهــره امــروز شــهرهای ایــران را  رســتانهای مملــو از بیــ بی
تشــکیل میدهــد. وضعیــت تهــران بطــور ویــژه اضطــراری اعــالم شــده اســت. جامعــه در 
هراســی بــی پایــان عمــال فلــج شــده اســت. در چنیــن رشایطــی روحانــی در اوج بیرشمــی 
اعــالم میکنــد «مــوج دوم اپیدمــی کوویــد١٩ کــه از یــک مــاه قبــل در ایــران آغــاز شــده، 

کم کــم در حــال عبــور اســت»! 

ــاز جمعــه و  ری میلیونهــا نفــر را تهدیــد میکنــد   در رشایطــی کــه خطــر ابتــال بــه بیــ
تجمعــات را تعطیــل کــرده انــد امــا از تعطیلــی مراکــز کاری، از امکانــات پزشــکی رایــگان 

بــرای مــردم، از تامیــن زندگــی مــردم و ..... هنــوز خــربی نیســت. 

ــی شــود.  در دور اول کرونــا اعــالم کردنــد اگــر اقتصــاد نچرخــد معیشــت مــردم تامیــن 
گفتنــد اقتصــاد بــر جــان مــردم مقــدم اســت. اقتصــاد چرخیــد و چرخــه فســاد و دزدی 
و اختــالس هــم برسعــت مــی چرخــد، چــرخ شــالق بــر پشــت کارگــران و احــکام زنــدان 
و اعــدام دســتگاه قضایــی شــبانه روز مــی چرخــد. اقتصــاد چرخیــد و هــر چنــد دقیقــه 

یــک نفــر مــی میــرد. 

اقتصــادی کــه قبــل از کرونــا مــردم گرســنه و بیــکار و زیــر خــط فقــر بودنــد و در زمــان 
ری بطــور مضاعــف مــی میرنــد، اقتصــاد  کرونــا هــم از فقــر و گرســنگی و هــم از بیــ
نیســت. امپراطــوری مــرگ اســت! بــه بانــک هایشــان نــگاه کنیــد، بــه مراکــز نظامــی و 
ــه  ــرج هــای رس ب ــه ب ــد، ب ادوات و تســلیحات کشــنده و نابــود کننــده شــان نــگاه کنی
فلــک کشــیده و هتــل هــای لوکــس و کاالهــای لوکــس و پــر زرق و بــرق شــان پشــت 
ویرتیــن هــا نــگاه کنیــد، کــدام یــک از ایــن کاالهــا و امکانــات رسســام آور توانســت در 

بحــران کرونــا جــان حتــی یــک انســان را نجــات دهــد؟!

ل بیرشمــی و بغایــت ضــد  امــروز باردیگــر حســن روحانــی حــرف آخــر نظــام را در کــ
ــه  ــنه ب ــون گرس ــی میلی ــا س ــد، ی ــی میرن ــر م ــون نف ــا دو میلی ــرد: «ی ــرار ک انســانی تک
خیابــان مــی ریزنــد.!» و دولــت و نظــام حاکــم بــر ایــران اولــی را انتخــاب کــرده اســت 

تــا دومــی  اتفــاق نیفتــد. سیاســت کشــتار عمومــی بــرای نجــات نظــام! 

قــرار اســت کرونــا بــا پاشــیدن خــاک مــرگ بــر جامعــه، بــا تحمیــل فقــر و اســتیصال، بــا 
ر، فقیرتــر،  تبدیــل مــردم خوشــبین بــه آینــده و مصمــم بــه مردمــی زخمــی، عــزادار، بیــ
نطــور کــه جنــگ  گرســنه تــر، نظــام را از خطــر بــه زیــر کشــیده شــدن نجــات دهــد. ه
ایــران و عــراق یــک موهبــت الهــی بــرای نظــام بــود. موهبــت الهــی کــه نتیجــه آن بــرای 
ــران  ــکاری و جامعــه ای داغــدار و وی ــون کشــته و زخمــی، فقــر و بی ــد میلی مــردم چن
شــده بــود. اولویــت جمهــوری اســالمی نــه مقابلــه بــا کرونــا و نجــات جــان میلیونهــا 
انســان، کــه نجــات نظــام و وقــت خریــدن و عقــب رانــدن مــردم معــرتض و متنفــر از 

حاکمیــت اســت. اولویــت شــان نجــات امپراطــوری مــرگ اســت!

امــا جامعــه پویــا، انقالبــی و معــرتض ایــران بــا طبقــه کارگــر پیــرشو و کمونیســم اش، 
ــام مصیبــت هــای دیگــری کــه در همــه  فالکــت و مــرگ و میــر مضاعــف امــروز، و 
ــی پاســخ  ع ــم اجت ــک انفجارعظی ــا ی ــردم وارد شــده اســت، را ب ــر م ــن ســال هــا ب ای
ــان ۹۸ و  ــاه ۹۶، آب ــای دی م ــزش ه ــش در خی ــه های ــه نطف ــاری ک ــد داد. انفج خواه
ــه امــروز بخشــهای بزرگــی از طبقــه کارگــر، بســته شــده اســت.   ــا ب ــات مکــرر و ت اعتصاب

ــام رسمایــه  ــی آمــاده کــرده و  ــرای ایــن نــربد نهای جمهــوری اســالمی هــم، خــود را ب
ــه اســت.    ــه کار انداخت ــرای ایــن جنــگ ب ــا» را ب ــا «برکــت کرون خــود از ماشــین رسکــوب ت

کارگران، مردم!

جمهــوری اســالمی کمــر بــه نابــودی جامعــه مــا بســته اســت. بــازی حاکمیــت بــا زندگــی 
ــدون  ــد-۱۹ ب ــروس کوی ــام نخواهــد شــد. وی ــا آن  ــا رشوع نشــده و ب ــا کرون ــردم ب م

جدالــی قاطــع و مصمــم  بــا ویــروس جمهــوری اســالمی از بیــن نخواهــد رفــت.

نبایــد بهــای سیاســت ضــد انســانی ایــن نظــام را مــا بــا جــان و ســالمت و معیشــت مــان 
ن مــا در منــازل مــی میرنــد، در خیابــان  بپردازیــم. همرسنوشــتان مــا، در مقابــل چشــ
رســتان هــا ماندنــد و هیچوقــت بــه خانــه  هــا مــی افتنــد و مــی میرنــد، در صــف بی

ــانی  ــه انس ــن فاجع ــل ای ــت. در مقاب ــد پذیرف ــکار را نبای ــت آش ــن جنای ــتند. ای برنگش
ــا گشــودن درب خزانــه هــای نظــام  بایســتیم و جــان و ســالمت و امنیــت جامعــه را ب

فاســد جمهــوری اســالمی پاســداری کنیــم. 

عــی علیــه مــرگ و میــر انســان هــا، گرانــی و تــورم و گرســنگی، بــرای  اعرتاضــات اجت
ری کرونــا  یتوانــد تــا پایــان نامعلــوم بیــ رفــاه و آزادی و خالصــی از جهنــم اســالمی 
صــرب کنــد. جامعــه آبســ اتفاقاتــی چــون خیــزش هــای عمومــی، اعتصابــات گســرتده 
تــر کارگــری و شــورش بینوایــان اســت. نربدهــای عظیمــی در پیــش اســت. خــود را بــرای 

ایــن نــربد متحــد و آمــاده کنیــد! 

کمونیست ها، سوسیالیست ها !

عــی در  بــه درســت گفتــه مــی شــود کــه دنیــای پــس از کرونــا آغــاز انفجارهــای اجت
گوشــه و کنــار جهــان اســت. در مــورد ایــران ایــن را میشــود بــا قاطعیــت بیشــرتی گفــت. 
تبعــات بحــران کرونــا در ایــران بــه دلیــل ویژگیهــای جامعــه، نــوع حاکمیــت و رابطــه 

مــردم و دولــت رسیــع تــر از هــر جــای دیگــر دنیــا خــود را نشــان مــی دهــد. 

ــاده  ــت آم ــش اس ــه در پی ــربدی ک ــرای ن ــد ب ــر آگاه بای ــه کارگ ــا و طبق ــت ه کمونیس
ــاز دارد. کمونیســت هــا و  ــه لشــکری از سوسیالیســت هــا نی ــروز ب شــوند. جامعــه ام
د بــه نفــس و خوشــبینی، منشــا امیــد بــه  سوسیالیســت هایــی کــه منشــا اتحــاد، اعتــ
آینــده ای انســانی، طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه را بــرای جــدال نهایــی بــا بــورژوازی 

حاکــم آمــاده میکننــد. 

رفقا!

بــا پایــان حاکمیــت بــورژوازی در ایــران، فقــر و فالکــت، خرافــات و تحمیــق مذهبــی، 
اســتبداد و تبعیــض و نابرابــری از جامعــه رخــت بــر خواهــد بســت!

ــر و  ــی ، تصوی ــاور نکردن ــکل ب ــه ش ــوری اســالمی ب ــد از جمه ــتی بع ــران سوسیالیس ای
چهــره خاورمیانــه را تغییــر خواهــد داد. صلــح جــای جنــگ، ازادی جــای خفقــان، برابــری 
ــری زن  ــی مفتخــور، براب ــه توســط اقلیت ــروت جامع ــ ث اقتصــادی جــای غنیمــت گرف
ــکل و  ــان و تش ــم و بی ــه و قل ــی، آزادی اندیش ــد جنس ــض و آپارتای ــای تبعی ــرد ج و م
تحــزب، جــای  خفقــان و حقنــه کــردن اجبــاری خرافــات و ارتجــاع، شــوراهای کارگــری و 
حاکمیــت شــورایی جــای دســتگاه رسکــوب بــورژوازی و تســلیح تــوده ای جــای ارتــش و 

ســپاه و بســیج را خواهــد گرفــت. 

تحقــق آزادی و برابــری فــردا در گــرو مبــارزه بــی امــان امــروز مــردم متحــد و 
ســازمانیافته علیــه فقــر و فالکــت و بــی مســئوولیتی نظــام جمهــوری اســالمی در قبــال 
ــد مــردم اســیر فقــر و  جــان و ســالمت و امنیــت انســان هــای جامعــه اســت. نگذاری
بیــکاری و نــداری، قربانــی ویــروس مرگبــار کرونــا شــوند. جمهــوری اســالمی را بخاطــر 
مــرگ ده هــا هــزار انســان و میلیــون هــا مبتــالی کرونــا بــه چالــش بکشــید. ایــن رژیــم 
ــی  ــد. تعطیل ــودی باش ــرگ و ناب ــان م ــا در دام ــان ه ــردن انس ــا ک ــخگوی ره ــد پاس بای
شــهرهای بحــران زده و تامیــن معیشــت مــردم حداقــل کاری اســت کــه ایــن رژیــم بایــد 
انجــام دهــد. نگذاریــد دولــت رسمایــه داران بــرای حفــظ ســودآوری رسمایــه هایشــان 

ــازی بگیــرد. یقــه شــان را بگیریــد!   جــان و حرمــت و انســانیت مــردم را بــه ب

خط رسمی حزب کمونیست کارگری حکمتیست 
۲۵ تیرماه ۹۹  ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰

ايران سوسياليستى بعد از جمهورى اسالمى به شكل باور نكردنى ، 
تصوير و چهره خاورميانه را تغيير خواهد داد. صلح جاى جنگ، 

ازادى جاى خفقان، برابرى اقتصادى جاى غنيمت گرفتن ثروت 
جامعه توسط اقليتى مفتخور، برابرى زن و مرد جاى تبعيض و 

آپارتايد جنسى، آزادى انديشه و قلم و بيان و تشكل و تحزب، جاى  
خفقان و حقنه كردن اجبارى خرافات و ارتجاع، شوراهاى كارگرى 
و حاكميت شورايى جاى دستگاه سركوب بورژوازى و تسليح توده 

اى جاى ارتش و سپاه و بسيج را خواهد گرفت. 

عليه امپراطورى مرگ
خط رسمی   اطالعیه حزب حكمتیست 



ت ۳۱۶
ح

٣
ــا  ــه ب ــا مقابل ــن ت ــد» چی ــم جدی ــاده ابریش ــاد «ج از ایج
ــات  ــران و نج ــر ای ــار سیاســی و بویــژه اقتصــادی ب فش
اقتصــاد ورشکســته و بــه بــن رســیده ایــران و یــا اســتفاده 
اروپایــی بــرای  بــرای فشــار بــه دول  ایــران  تاکتیکــی 
مقابلــه بــا تحریمهــای اقتصــادی امریــکا، دور زدن دالر در 
ــهایی از  ــذاری و ... بخش ــه گ ــی و رسمای ــالت بازرگان معام

ــد.  ــن اهــداف ان ای

ــرارداد،  ــن ق ــه ای ــا عکــس العمــل نیروهــای سیاســی اپوزیســیون راســت پروغــرب ب ام
ــه حاکمیــت ملــی» و علیــه «منافــع ملــی»  ــوان «قــراردادی علی محکــوم کــردن آن بعن
ــا کمونیســم و «توتالیتاریســم» آن، کشــف اهــداف جــاه  ــاالی ضدیــت ب ــا چاشــنی ب ب
طلبانــه «دولــت کمونیســتی چیــن» و ضدیــت آن بــا حقــوق بــرش و دمکراســی غربــی 
و ... ربطــی بــه ایــن واقعیــات نــدارد. نــه رسمایــه گــذاری چیــن، در شــکل دولتــی، نــه 
ــاله و  ــرارداد ۲۵ س ــه ق ــی، ن ــای خصوص ــی در شــکل بنگاهه ــذاری دول غرب ــه گ رسمای
نــه برجــام و نــه هیــچ قــرارداد اقتصــادی دیگــری قــرار نیســت بــه «رشــد اقتصــادی» 
و «شــکوفایی اقتصــاد» و بهبــود زندگــی میلیونهــا انســان در ایــران کمــک کنــد. بــرای 
دیــدن ایــن واقعیــات الزم نیســت کســی محقــق و متخصــص مســائل سیاســی-اقتصادی 
جهــان باشــد، الزم نیســت کارشــناس «اتــاق فکــری» یــا دســتگاه تحمیــق عمومــی باشــد 
تــا پشــت ایــن قراردادهــا و جــذب رسمایــه و ... واقعیــت را ببینــد. ندیــدن ایــن واقعیــت 
از طــرف نیروهــای بورژوایــی و راســت اپوزیســیون و هیاهــوی «معاهــده ترکمنچــای» 
ــی  ــادی و دمکراس ــعه اقتص ــدل «توس ــرب و رشق» و م ــذاری غ ــه گ ــاوت «رسمای و تف
ری و ضــد دمکراســی چینــی» بیشــرت از اینکــه بیــان واقعیتــی  غربــی» بــا مــدل «اســتع
باشــد بیــان کننــده موضــع سیاســی-ایدئولوژیک «کارشــناس» و «محقــق» و نیروهــای 

سیاســی راســت اســت.

اعــرتاض نیروهــای راســت پروغــرب بــه رابطــه جمهــوری اســالمی و چیــن، ســیل اطالعیــه 
ــه  ــار»، نام ــارت ب ــرارداد اس ــه ق ــن «علی ــم» ای ــوم میکن ــم، محک ــوم میکن ــای «محک ه
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــگاری بــه دولــت چیــن و تقاضــای لغــو آن و تقاضــا از دول غربــی ب ن
ایــن «قــرارداد ننگیــن»، تقاضــای رفرانــدم بــرای تصویــب آن و.... معضــل و درد دیگــری 

را در میــان نیروهــای راســت بورژوایــی نشــان میدهــد. 

همیــن نیروهــای راســت بــا همیــن حــرارت، و البتــه بــا احــرتام بیشــرتی بــه «پرزیدنــت 
اوبامــا» بــه برجــام و تخفیــف تنــش و کشــمکش میــان امریــکا و ایــران برخــورد 
کردنــد. بــا همیــن حــرارت از تشــدید کشــمکش، از خــروج ترامــپ از برجــام، از تحریــم 
اقتصــادی ایــران، بــه بهــای فقــر و فالکــت میلیونهــا نفــر در ایــران، اســتقبال کردنــد و بــر 
طبــل تشــدید فضــای نظامــی کوبیدنــد و تعــدادی هــم خواهــان در دســتور قــرار گرفــ 
دوبــاره «رژیــم چینــج» از طــرف «پرزیدنــت ترامــپ» شــدند. از ناسیونالیســتهای کــردی 
چــون مهتــدی تــا جنبــش فیــروزه ای و فرشــگردی هــای اولــرتا فاشیســت و شــعبان بــی 
ی» او هــورا کشــیدند!   مــخ هــای آقــای پهلــوی، بــرای ترامــپ و سیاســت «فشــار حداکــ
و البتــه همگــی زیــر ضدیــت بــا جمهــوری اســالمی و تحــت لــوای دفــاع از اعــرتاض و 
جنبشــی کــه بــرای تعییــن تکلیــف نهایــی بــا یکــی از ارتجاعــی تریــن و کثیــف تریــن 
قدرتهــای قــرن بــه میــدان آمــده اســت. دفــاع از جنــگ اقتصــادی علیــه میلیونهــا نفــر 
در ایــران، دفــاع از نــا امــن کــردن جامعــه بــرای اعــرتاض و مبــارزه، دفــاع از ســناریوی 
ســیاه «رژیــم چینــج» و ... بــه نــام دفــاع از مــردم! فقــط لجنــزاری کــه ایــن راســت در 

آن دســت و پــا میزنــد را نشــان میدهــد. 

ــودن «نــگاه بــه رشق»  ــی امــروز اینهــا امــا چیــز دیگــری اســت. ممکــن ب معضــل اصل
و اســتفاده از شــکاف و رقابــت و کشــمکش میــان قطبهــای امپریالیســتی بــرای ادامــه 
ــپ و  ی» ترام ــ ــر «فشــارهای حداک ــدن تاثی ــم ش ــام»، ک ــت و «نجــات نظ ــا حکوم بق
کشــمکش بــا ایــران، کــم شــدن شــانس دســت بدســت شــدن قــدرت از طریــق «رژیــم 
چینــج»، «حملــه نطامــی» و ... و در یــک کالم بســته شــدن افــق قدرتگیــری زیــر ســایه 
تنــش و کشــمکش و دخالــت امریــکا، نگرانــی اصلــی نیروهایــی اســت کــه افــول ســتاره 
ــرای  ــا ب ــکا و بســته شــدن دریچــه شــانس آنه ــت امری ــف موقعی شــان، ترامــپ، تضعی
قدرتگیــری را بــه همــراه دارد. وگرنــه آقــای پهلــوی هــم اگــر بــه جــای خامنــه ای بــود، 

تیســت میشــد. بــرای «نجــات میهــن و مــام وطــن» همیــن درجــه پراگ
در ایــن میــان البتــه «چــپ»ی کــه امیــدش بــه ترسیــع «انقــالب» در اثــر فشــار اقتصادی 

ــران و فضــای نظامــی  ــکا و ای و گرســنگی و فقــر و اســتبداد و تشــدید کشــمکش امری
بــود، «چپــی» کــه معضلــی بــا «دخالــت برشدوســتانه» امریــکا بــرای ترسیــع «انقــالب» 
نداشــت، باندهــای ارتجاعــی دســت ســاز امریــکا و عربســتان، را «جنگجویــان آزادی» 
ــی  ــای ارتجاع ــت رقب ــالمی از تقوی ــوری اس ــا جمه ــت ب ــوای مخالف ــر ل ــد و زی میخوان
یــت میکــرد، امــروز زیــر نــام «ایــن قــرارداد موقعیــت ایــران را در  جمهــوری اســالمی ح
منطقــه تقویــت میکنــد»، هــم ایــن قــرارداد را محکــوم کــرد! تــز «ناسیونالیســم اســالمی 
پــرو رشق» را مــی تراشــد تــا چاشــنی ارتجاعــی بــودن جمهــوری اســالمی را بــاال بربنــد. 
ایــن «چــپ» پــا بــه پــای «متخصصیــن» راســت امیــد دارنــد کــه چیــن خــط قرمــز امریکا 
ــت!  ــی نیس ــذارد و جــای نگران یگ ــا  ــر پ ــران زی ــع ای ــه نف ــادالت اقتصــادی را ب در مب
معضــل ایــن «چــپ» پــرو غــرب هــم ماننــد جنــاح راســت بســته شــدن افــق رسنگونــی 

ی» امریــکا اســت.  زیــر «فشــار حداکــ

ــد  ــالمی را نخواه ــوری اس ــات جمه ــانس نج ــام ش ــد برج ــم مانن ــرارداد ه ــن ق ــا ای ام
داشــت. نــه فقــط بدلیــل «بدعهــدی» یــا «خیانــت» چیــن بــه ایــران و یــا انتخــاب بــازار 
امریــکا در مقابــل بــازار ایــران، بلکــه اساســا بدلیــل جنبشــی کــه رســ رسنگــون کــردن 
جمهــوری اســالمی را بــه قــدرت خــود و بــرای یــک آینــده انســانی در دســتور خــود قــرار 
داده و عــرض انــدام کــرده اســت و بــه جمهــوری اســالمی وقــت و فرصتــی بــرای نجــات 
ــای  ــادی، فض ــم اقتص ی» تحری ــ ــا «فشــار حداک ــه اتفاق ــی ک ــد. جنبش یده ــام»  «نظ
ــوری اســالمی  ــد. جمه ــوری اســالمی دشــمن خــود میدان ــدازه جمه ــه ان ــی ... را ب جنگ
ــران  ــادی و بح ــتگی اقتص ــا ورشکس ــالها ب ــد س ــری میتوان ــی دیگ ــت ارتجاع ــر دول و ه
اقتصــادی زندگــی کنــد امــا بحــران سیاســی، فشــار پائیــن و وجــود یــک جنبــش رادیــکال 
و تعرضــی بــرای پایــان دادن بــه حیــات آن دولــت اســت کــه ســوت پایــان آنــرا میزنــد. 

مــردم وقــت متحقــق کــردن ایــن قــرارداد را بــه جمهــوری اســالمی نخواهنــد  داد!

ــوده  ــم، طبقــه کارگــر و ت ــوى سیاســی- اقتصــادى رژي ــن بســت و  آلرتناتي ــ ب ــر م ب
وســيع مــردم نــاراىض انــد کــه دســت انــدرکار رسنگونــی انقالبــی جمهــوری اســالمى بــه 
دســت خــود و بــا اتــکا بــه قــدرت خــود هســتند و لحظــه تعيــ تکليــف بــا حاکمیــت را 
نزدیــک و نزدیکــرت میکننــد. جامعــه ایــران آبســ انفجــاری عظیــم اســت و نــه برجــام، 
نــه قــرارداد ۲۵ ســاله، نــه آمريــکا، نــه چیــن و نــه اپوزيســيون بورژوايــى، تــوان کنــرتل 

یــا مقابلــه بــا آن را ندارنــد.

هفت تپه اسرايش را آزاد كرد!
آزادى كارگران از زندان دزفول

بر اساس خرب سندیکای کارگران هفت تپه، بعد ازظهر امروز چهارشنبه ٢٥ تیر 
١٣٩٩-١٥ ژوئیه ٢٠٢٠، کارگران دستگیر شده، محمد خنیفر، یوسف بهمنی، 

ابراهیم عباسی منجزی  ومسلم چشم خاور از زندان دزفول آزاد شدند.

آزادی این عزیزان نتیجه تالش و ایستادگی کارگران هفت تپه و خانواده های 
ایندگان خود، نتیجه تجمعات  آنها ، نتیجه دفاع همه جانبه آنها از رفقا و 

یت گرم مردم رشیف این شهر و نتیجه  اعرتاضی آنها در شوش و در میان ح
یتهای تا کنونی کارگران و مردم آزادیخواه از هفت تپه و ارسای آنها است. ح

حزب حکمتیست(خط رسمی) آزادی کارگران زندانی را به این عزیزان و 
خانواده هایشان، به خانواده بزرگ هفت تپه و مردم شوش، به همه حامیان 
هفت تپه و به طبقه کارگر در ایران تربیک میگوید. آتحاد و پایداری کارگران 

هفت تپه و تالش برای آزادی این عزیزان ستودنی است.

زنده با اتحاد طبقاتی کارگران
زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

خط رسمی حزب حکمتیست 
٢٥ تیر ١٣٩٩ ١٥ ژوئیه ٢٠٢٠
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ــه بازســازی نظــام  ــی ب ــر از آن اســت كــه فرصت اوضــاع خطیرت
بیــداری  بــا  ن،  حاكــ كاپیتالیســتی  بــرزخ  بدهــد.  آقایــان 
ــه  ــینه ب ــه س ــران و خاورمیان ــا ای ــا ت ــكا و اروپ ــت از آمری برشی
ســینه شــده اســت. تــا جایــی كــه بــه ایــران برمی گــردد، هــدف 
ــاه ارعــاب و عقب رانــدن  از اعــدام و احــكام اعدامی هــای آبا
مــردم و تنگ كــردن حلقــه اختنــاق در جامعــه اســت. رسكــوب 
و اعــدام، شــیوه اصلــی ارتجــاع اســالمی بــرای حفــظ حاكمیــت 
ــی از موجودیــت جمهــوری خــون  كثیفــش در ایــران اســت. جز
و جنایــت اســالمی از روز بــه قــدرت خزیدنــش در ایــران بــوده 
امــا برگشــته اســت و  ــا ورق  ــان عمــر منحوســش ادامــه خواهــد یافــت. ام ــا پای و ت
ــدا  ــه ص ــه ب ــط جامع ــان ۹۸ توس ه ۹۶ و اب ــ ــالمی از دی ــوری اس ــرگ جمه ــوس م ناق
ــی  ــه برزن ــه و كوچ ــر كارخان ــاد» در ه ــاد اتح ــه «اتح ــون زمزم ــت و اكن ــده اس درآم
ــد نیــروی بلفعــل  ن ــران در دســتان قدر ــد تحــوالت در جامعــه ای ــده اســت. رون پیچی
طبقــه كارگــر و كمونیســت ها و تعییــن تكلیف شــان بــا حاكمیــت اســت. بحــران 
اقتصــادی - سیاســی و بیــداری بــر رس مطالبــات رفــاه، معیشــت، برابــری و لغــو قانــون 
اعــدام را رضبــدر حاكمیــت ۴۰ ســاله اســتبداد و آپارتایــد جنســی در ایــران كنیــد بــه 

ننــد انقــالب اكتــرب ۱۹۱۷ میرســید. ــاروت یــك انقــالب كارگــری ه مخــزن ب

پلیس بهرت یك 

منــد انگلیســی روز چهارشــنبه مجســمه ای از «جــن ریــد»، معرتضــی  مــارک کوئیــن، ه
سیاه پوســت از جنبــش «زندگــی سیاه پوســتان مهــم اســت»  را بــه جــای مجســمه 
ــی مجســمه او بازتــاب  رسنگــون شــده ادوارد کولســتون، دالل بــرده قــرار داد. رسنگون
خشــم عمومــی از تــداوم و بازتولیــد تبعیــض و بــرده داری در جهــان كاپیتالیســتی اســت 
کــه در پــی کشته شــدن جــورج فلویــد، بــه دســت پلیــس ایــاالت متحــده آغــاز شــده 
اســت. مقام هــای شــهری مجســمه کولســتون را بــه خــارج از ایــن شــهر بــرده و قــرار 
اســت ایــن مجســمه بــه مــوزه تاریــخ ســپرده شــود. امــا شــهردار شــهر بریســتول تنهــا 
ن دوام آورد!  ۲۴ ســاعت در مقابــل طعــم شــیرین تحمیــل قانــون محرومــان بــه حاكــ
عمــق آزادیخواهــی و آزادمنشــی بــورژوازی در انگلســتان ۲۴ ســاعت بطــول انجامیــد! 
بــه دســتور شــهرداری شــهر،  تندیــس جایگزیــن از صحنــه برداشــته شــد. شــهردار شــهر 
در مقــام یــك «پلیــس خــوب» فرمــوده اســت كــه «مجســمه ســاز بــدون اخــذ اجــازه از 
شــهرداری اقــدام بــه جایگزنــی كــرده اســت و ایــن خــالف قانــون اســت؛ ایشــان بایــد 

هزینــه انتقــال مجســمه اش را هــم پرداخــت كنــد»!
و دقیقــا همینجاســت كــه دم خــروس جنــاب شــهردار بیــرون می زنــد: «خــالف 
قانــون»!! آیــا جنــاب شــهردار، ایــن «پلیــس بهــرت» شــهر، از همیــن مــردم اجــازه گرفتــه 
ــاد بردگــی را بــه مــدت ســه قــرن در وســط شــهر كوبیده انــد؟! آیــا ایــن  اســت كــه 
ــد مقــام و  «ســگ خــوب» شــهر، بــه افــكار عمومــی مــردم رجــوع كرده انــد كــه ببینن
منزلــت یــك دالل بــرده چقــدر اســت و مقــام و جایــگاه یــك فعــال ضــد نظــام بردگــی 

ــد؟! ــرتام و قدردانی ان ــته اح ــدام شایس ــدر؟! ك چق
ل شــود. جنــاب شــهردار  خیــر! قــرار نیســت كــه حــق و قانــون، از پاییــن بــه بــاال اعــ
ادهــای تاریخــی طبقــه حاكمــه اســت؛ ایــن  مطیــع پارملــان و قانــون بردگــی مــزدی و 
ــی كــه مــردم  ــی اســت؛ در دوران ــون، ســیاه روی ســفید شــالوده دمكراســی پارملان قان
ــد و ســمبل های ناسیونالیســم  ی كنن ن خــورد  ــرای حاكــ در همیــن انگلســتان تــره ب
عظمت طلــب انگلیســی از جملــه چرچیــل را بــه بــاد اســتهزاء گرفته انــد، ایشــان 
مامــور تذكــر دادن بــه مــردم و مجــری قانــون بردگــی در چهارچــوب سیســتم حقوقــی 
بــورژوازی اســت. از منظــر جنــاب شــهردار، حــق آزادی بیــان و آزادی اعــرتاض به تبعیض 
و بردگــی و حقــارت تنهــا تــا آنجایــی مــرشوع اســت كــه «حــق مالكیــت و امنیــت» نظام 
ــی  ــت و كس ــدس» اس ــی «مق ــت خصوص ــدازد. مالكی ــره نن ــه مخاط ــه داری را ب رسمای
ی توانــد جلــوی تــداوم بردگــی را بگیــرد!! تــا وقتــی كــه نظــام آقــای شــهردار حاكــم 
ــدار  ــرای «امنیــت» و اقت ــش را ب اســت  و پارملــان، پلیــس، دادگاه، روزنامــه و تلویزیون
ــرتاض  ــردم و اع ــت م ی ــان  اك ــرای آزادی بی ــی ب ــه جای ــال چ ــی دارد عم ــا م ــود برپ خ
محرومیــن علیــه بردگــی مــزدی باقــی می مانــد؟! تــا وقتــی كــه نیــروی كار كاال اســت و 
كار گیــر آوردن مــردم مــرشوط بــه میــل و منطــق ســودآوری رسمایــه اســت، «حــق كار» 
در عمــل یــك شــوخی توهیــن آمیــز بــه صدهــا میلیــون بیــكار در نظــام بردگــی مــزدی 
آقایــان اســت. تــا زمانیكــه حــق مالكیــت حاكــم اســت تبعیــض جنســی و نــژادی علیــه 

برشیــت در اشــكال گوناگــون آن ادامــه دارد. 
ــتی و  ــای ناسیونالیس اده ــدس  ــی و تق ــت خصوص ــق مالكی ــش ح ــه اساس ــی ك نظام
ــی  ــی حقوق رگران و ب ــتث ــكاران و اس ــر جنایت ــدا مه ن ابت ــ ــت، از ه ــرده داری اس ب
ــون و نظــام  ــر پیشــانی خــود دارد.  ایــن قان یــت عظیــم مــردم جهــان را ب ــق اك مطل
ــه آن  ــد و ب ــاره گوشــزد می كن حقوقــی بــورژوازی اســت كــه جنــاب شــهردار دارد دوب

ــت.  ــده اس ــكر آین ــته سیاهی لش ــان، گذش ــرای ایش ــد. ب ــی  می ده ــدی و ازل ــه اب وجه
ــه بهانــه قتــل فلویــد در همیــن انگلســتان ثابــت  امــا رویدادهــای چندمــاه گذشــته ب
ــرود». آنچــه  ــه هــوا می كــرد كــه  «هرآنچــه  ســفت و ســخت اســت دود میشــود و ب
امــروز روی ذهــن مــردم ســایه انداختــه اســت تبلیغــات و پروپاگانــد جنــاب شــهردار 
ــی  ــرای رهای ــه ب ــد ك ــون» نیســت بلكــه برعكــس، مــردم دریافته ان له «قان حــول مســ
واقعــی از بردگــی مــزدی و بــرای بدســت آوردن حقــوق واقعــا انســانی بایــد چهارچــوب 
محــدود و قســطی دمكراســی پارملانــی را پشــت رس گذاشــت. برابــری و آزادی واقعــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه ای ك ــای جامع ــذرد. بن ی گ ــورژوازی  ــی ب ــام حقوق ــرش، از داالن نظ ب
نفــی مالكیــت، بردگــی، ســود، تبعیــض، دادگاه و پلیــس و ارتــش بــورژوازی ســاخته شــود 
تنهــا از عهــده طبقــه كارگــر و انقــالب كارگــری ســاخته اســت. پاســخ بــه نیازهــای فــردی 
ــه توده هــای انســانی  عــی انســان تنهــا بــر اســاس مشــاركت مســتقیم و آزادان و اجت
ــ  ــی ســهمگینی در م ــربد طبقات ــا می شــود. ن ــون بن در امــر سیاســت و اقتصــاد و قان
جامعــه انگلســتان در جریــان اســت. شــبحی كــه جنــاب شــهردار را بــه ســمت دفــاع از 
قوانیــن بورژوایــی مالكیــت و نهادهــای آن كشــانده اســت، همیــن نــربد آشــكار مــادی 

- سیاســی  و طبقاتــی در مــ جامعــه اســت.

كشتی سوراخ سوراخ نظام

ــه کــرد «از  ــا توصی ــه آنه ــس ب ــدگان مجل این ــا  ــی ب ــاط ویدئوی ــک ارتب ــه ای در ی خامن
حاشیه ســازی و تشــنج میــان قــوا پرهیــز کننــد. مــردم بــا گریبان گیــری و تشــنج میــان 

قــوا مخالفنــد.»
مــردم مخالــف دعــوا در بــاالی نظــام و تشــنج میــان قــوا نیســتند! برعكــس، مــردم از 
ــام  ــاالی نظ ــا در ب ــه حقه بازی ه ــی ب ــا توجه ــد و مطلق ــور كرده ان ــاح عب ــه دوجن معرك
ندارنــد. امــروز هــر كلكــی بــر علیــه خــود نظــام كار می كنــد. تاكتیــك «اعرتاف گیــری» و 
«ســناریوهای ســوخته» راه می انــدازد، فعالیــن سیاســی و رهــربان و ســخنگویان كارگــری 
را دســتگیر می كنــد امــا زیــر فشــار متحدانــه مــردم مجبــور بــه عقب نشــینی می شــود 
و اعــرتاف بــه شكســت می كنــد. بــه هــر ســمتی می چرخــد بــا انگشــت اتهــام 
ــه هــر  ــه ب ــی كشــیده اســت ك ــه جای ــرو می شــود. كارش ب ــردم روب ــون م ــا میلی ده ه
شــاخه ای دســت دراز می كنــد، می شــكند. پــژواك اتهــام از طــرف میلیون هــا مــردم در 
ــد و  ــم می كنن ــر را مته ــس همدیگ ــش در مجل ــد. جناح های ــن می افكن ــان طنی گوش ش
همزمــان دســت كمــك بــه ســمت هــم دراز می كننــد. بــرای همدیگــر پاپــوش درســت 
می كننــد و همزمــان زیــر بغــل همدیگــر را گرفته انــد كــه زمیــن نخورنــد. هــر از چنــد 
گاهــی عــده ای را محاكمــه می كننــد تــا مجرمیــن اصلــی و اختالس گــران «دانــه درشــت» 
ــود و  ــان رو میش ــه دست ش ــد ك ی كش ــی  ــاز طول ــا ب ــد ام ــه دارن ــرده نگ ــت پ را پش
مــردم بــه ریش شــان می خندنــد. علنــا می گوینــد كــه از نظــر مــردم ایــن نظــام عمــرش 
ــان كابوســی از آینــده تاریــك، می خواهنــد لحظاتــی نفــس آرام  را كــرده اســت. در می
بكشــند. فهمیده انــد كــه «دیگــر هیــچ جناحــی در دل مــردم جــا نــدارد»؛ ظریــف نظــام 
را بــه كشــتی در دریــای متالطــم تشــبیه كــرده بــود كــه رسنشــینانش از فــرط ســوراخ، 
خــواب راحــت ندارنــد. نــزد طبقــه كارگــر و مــردم ایــران اكنــون زمــان اتحــاد و چفــت 
ــن   ــه فقــط از دســت ای ــی اســت. زمــان رهــا شــدن ن ــربد نهای ــرای ن ــن ب شــدن از پایی
نظــام كــه رهــا شــدن مــردم منطقــه از دســت یكــی از مســببین فالكــت و تباهــی اســت. 

بگذارید نفس بكشیم یل  از ارسا

یلــی بــود كــه شــامگاه ســه  «بگذاریــد نفــس بكشــیم»، پیــام هــزاران تظاهركننــده ارسا
ــا و پیامدهــای اقتصــادی  ــت نتانیاهــو پیرامــون بحــران كرون ــه دول شــنبه گذشــته علی
آن از جملــه بیــكاری در تل آویــو رس داده شــد. از حــدود ۴ میلیــون شــاغل ارسائیلــی، 
بیــش از یــک میلیــون کار خــود را بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا از دســت داده انــد. 
تــا جایــی کــه نــرخ بیــکاری در ارسائیــل طــی ماه هــای اخیــر از ۳ درصــد بــه ۲۷ درصــد 
ــان  ن در جه ــ ــه حاك ــارزه علی ــربد و مب ــت، ن ــان اس ــه عی ــت. آنچ ــه اس ــش یافت افزای
یلــی بــه قانــون كــور  پســا كرونــا تشــدید شــده اســت؛ تســلیم نشــدن شــهروندان ارسا
ــش  ــرض جنب ــه تع ــا» ادام ــا كرون ــی ب ــت و «زندگ ــط دول ــط توس ــازی» رشای «عادی س
ساختارشــكنانه محرومــان بــه ســاحت كاپیتالیســم اســت كــه از چنــد مــاه پیــش تاكنــون 

بــه اشــكال مختلــف از آمریــكا تــا اروپــا در جریــان بــوده اســت. 

آنچــه عیــان اســت اعــرتاض علیــه حجــم رسمایــه و ثروتــی اســت كــه دولت هــا رصف 
ــن وســط بی صاحــب  ــد. آنچــه ای ــه نظامــی خــود می كنن ــد جنگــی و زرادخان پروپاگان
اســت مبــارزه بــا اپیدمــی كرونــا و «حفاظــت از جــان انســانها» اســت.  كیفرخواســت 
یــل یــك كیفرخواســت جهانشــمول اســت. تپــش برشیتــی  طبقــه كارگــر و مــردم ارسا
ــار  ــای آن ناچ ــه داری و دولت ه ــالب رسمای ــه منج ــود علی ــاء خ ــت بق ــه جه ــت ك اس

اســت قــد علــم كنــد.



ت ۳۱۶
ح

٥

روز گذشــته عربســتان ســعودی بــار دیگــر منطقــه مســکونی در 
بــاران کــرد و کــودکان و خانــواده هــای غیــر نظامــی را  یمــن را 
هــدف حمــالت هوایــی قــرار داد. ســازمان ملــل از کشــته شــدن 
۲۲۲ کــودک در عــرض ســال گذشــته در ایــن حمــالت خــرب داده 
اســت و ســازمان یونیســف اعــالم کــرده کــه میلیونهــا کــودک در 
یمــن در گرســنگی مطلــق بــه رس میربنــد. ایــن ســازمان کشــته 
ــن  ــن را بزرگرتی ــگ یم ــر در جن ــزار نف ــش از ۱۰۰ ه ــدن بی ش
ــای  ــالف ادع ــت. برخ ــرده اس ــی ک ــرن معرف ــانی ق ــه انس فاجع
اینــده دبیــر اول ســازمان ملــل در رابطــه بــا  ویرجینیــا گمبــا، 

ــت آشــکار  ــن جنای ــل ای ــرای ســکوت در مقاب ــل ب ــگ، کــه ســازمان مل کــودکان در جن
تحــت فشــار عربســتان قــرار نگرفتــه اســت، بدنبــال تهدیــد عربســتان بــه قطــع بودجــه 
پرداختــی خــود بــه ایــن ســازمان، یکبــاره ائتــالف عربســتان-  امــارات بــه دلیــل کاهــش 
ــت رشم»  ــته، از «لیس ــال گذش ــه س ــبت ب ــن، نس ــده در یم ــته ش ــودکان کش ــداد ک تع

ســازمان ملــل بدلیــل کشــتار کــودکان، خــارج شــد!
ــر،  ــان کشــته شــده طــی ۳ مــاه اخی ــال جنــگ جــاری، تعــداد غیرنظامی ــی بدنب در لیب
۲۵ درصــد بیــش از همیــن دوره در ســال گذشــته اســت. ســازمان ملــل از آوارگــی ۳۴۵

هــزار نفــر در ســال گذشــته، ۲۸ هــزار نفــر در امســال و انتظــار افزایــش ایــن رقــم تــا 
۱۰۰ هــزار نفــر آواره  دیگــر خــرب داده اســت. طرفیــن درگیــر در ایــن جنــگ و حامیــان 
ــی» آن،  ــش هــای مل ــا، امــارات و دســتجات «ارت ــه، فرانســه، ایتالی ــه ترکی ــان منجمل آن
ــان  از روســیه و غیــره، هــر یــک دیگــری را «مقــرص» شــناخته و در ایــن میــان همچن

گورهــای دســتجمعی بــا صدهــا جســد «کشــف» مــی شــوند! 
والدیمیــر ورونتســوف، رئیــس بخــش مبــارزه بــا تروریســم در ســازمان ملــل در گزارشــی 
ل رشقــی ســوریه اعــالم داشــت کــه ۷۰۰ نفــر از خانــواده  از وضعیــت کمــپ هــای شــ
هــای ارسای داعــش بــه دلیــل کمبــود غــذا و دارو جــان باختــه انــد. تاکیــد میدیــای بیــن 
املللــی بر»داعــش» و «زندانیــان جانــی» کافــی بــود تــا نــه تنهــا دیگــر ایــن واقعیــت 
ــودکان و  ــی مــرگ ک ــه شــود، بلکــه حت ــد، سانســور گرفت ــان»ارسای جنگــی» ان ــه این ک
خانــواده هــای آنــان نیــز بــه جــرم «خانــواده داعشــی» موجــه جلــوه داده شــود. ایــن 
گــزارش حتــی نــه از طــرف ســازمان هــای حقــوق بــرشی و یــا نهادهــای هــای خواهــان 
نظــارت بــر وضعیــت زندانیــان و ارسای جنگــی، و یــا ســازمان هــای مدافــع قوانیــن بیــن 
املللــی در رابطــه بــا جنــگ، .... بلکــه از جانــب بخش»مبــارزه بــا تروریســم» ســازمان 

ملــل ارائــه شــده اســت.
ارتجــاع بیــن املللــی و منطقــه ای بــا بــه عهــده نگرفــ مســئولیت زندگــی، ســالمت و 
جــان فراریــان جنگــی در بحــران کرونــا در منطقــه و رهــا کــردن صدهــا هــزار نفــر در 
بــی امکاناتــی مطلــق و بویــژه در اردوگاههــای پناهنــدگان در ســوریه، اردن، ترکیــه و 

....، از بازمانــدگان جنایــت جنگــی خــود، قربانــی میگیــرد. 
کشــته شــدن مــردم غیرنظامــی، عــدم تامیــن زندگــی ارسای جنگــی، تعمیــم مجــازات 
ــه  یه مقابل ــت ــه اساســا دس ــت ک ــان، جنایتــی اس ــتگان ش ــواده و بس ــان بــه خان آن
ــه  ــت ک ــی اس ــرد. مدت ــرار میگی ــی ق ــه جهان ــه ای و چ ــه منطق ــی چ ــای ارتجاع بلوکه
زندگــی ۷۰۰ هــزار ســاکن کمــپ هــای آوارگان و۱۰ هــزار اســیر جنگــی، بــه دســتآویزی 
در امتیازگیــری میــان کمــپ هــای بــورژوازی منطقــه ای و حامیــان جهانــی بــدل شــده 
ــی زنــدان  و زندانــی هــا.  ــر حت اســت. نــه محاکمــه ای در کار اســت و نــه نظارتــی ب
ــکا و چــراغ ســبز  ــه و آمری ــان ترکی ــرات می ــی در مذاک ــر براحت ــی صدهاهــزار نف زندگ
ــه مــی  ــرون از مرزهــای خــود، معامل ــه بی ــش ب ــه در گســیل ارت ــه ترکی نشــان دادن  ب
شــوند. اتحادیــه اروپــا اعــالم کــرده اســت کــه انتقــال کــودکان زیر ۱۰ ســال شــهروندهای 
اروپایــی کــه بــه داعــش پیوســته انــد از ایــن کمــپ هــا بــه اروپــا را «قبــول» میکنــد، امــا 
ن کمــپ هــا، دور از مرزهــای اروپــا نگــه خواهــد  مــادران و بقیــه خانــواده را در هــ
داشــت. سیاســتی کــه نــه تامیــن زندگــی و آینــده ای انســانی بــرای ایــن کــودکان، کــه 
ــام  ــن  ــت! ای ــرار داده اس ــود ق ــدف خ ــان» را ه ــدن آن ــزه ش ــری از رادیکالی «جلوگی

ــی اســت! ــوای دول «متمــدن» اروپای ــی محت برشدوســتی کاذب و ب
ــی توانــد بیانگــر ابعــاد فاجعــه ای کــه در خاورمیانــه روزمــره  هیــچ آمــار و ارقامــی 
ــی، از دســت  ــودی زندگ ــوان ناب یت ــاری  ــچ آم ــا هی ــان اســت را نشــان دهد.ب در جری
بــاران خانــه و شــهر، مصائــب  رفــ آرزوهــای انســانی، از هــم پاشــیده شــدن زندگــی، 
ــا  ــی و ی ــن و لیب ــوس شــدگان در یم ــی محب ــه زندگ ــد ب ــی و از دســت دادن امی آوارگ
فراریــان از آن را بازگــو کنــد.  مراجــع بیــن املللــی کــه حتــی در لفــظ هــم  پوســته رنــگ 
باختــه حقــوق بــرش خــود، و یــا قوانیــن خــود در مــورد جنــگ و رفتــار بــا ارسا و غیــر 

نظامیــان را کامــال کنــار گذاشــته انــد. دولــت امــارات گاه در اتحــاد و گاه در رقابــت بــا 
نــی بــا روســیه و ترکیــه و گاه در مقابــل  عربســتان، جمهــوری اســالمی گاه درهــم پی
ــا گاه همســو در  ــه، کشــورهای اروپ ــا ترکی ــار عربســتان و گاه ب ــکا گاه در کن آن، آمری
ــا یکدیگــر،.. همــه و  ــا و گاه  چــون فرانســه و ایتالیــا در تقابــل ب ــه اروپ بلــوک اتحادی

همــه  در خلــق ایــن فاجعــه رشیــک انــد.
ــگ  ــای رنگارن ــته جــات و گروهه ــا نیســت. دس ــت ه ــه دول ــدود ب ــا مح ــن تنه ــا ای ام
ــد.  ــک ان ــات رشی ــن جنای ــدازه در ای ن ان ــ ــه ه ــم، ب ــدرت ه ــارج از ق ــی خ بورژوای
نیروهــای ناسیونالیســتهای تــرک کــه بــرای اردوغــان چــه در تقابــل بــا عربســتان و یــا 
اروپــا، چــه در رسکــوب مــردم مناطــق کــرد نشــین ترکیه، هــورا میکشــند،  ناسیونالیســت 
هــای کــرد کــه در دل شــکاف بیــن دولــت هــای منطقــه، در پــی امتیازگیــری انــد و هــر 
ــی،  روز متحــد یکــی از دول ارتجاعــی میشــوند، ناسیونالیســت هــای ضــد عــرب ایران
ــران» در منطقــه و ....هــر  ــرای ارتقــا «عظمــت ای ــوری اســالمی ب ــل جمه کــه در مقاب
ــن ناسیونالیســت  ــپ ای ــش چ ــتند. بخ ــرشی هس ــد ب ــخ ض ــن تاری ــی از ای ــدام بخش ک
هــا نیــز کــه از زاویــه «تضعیــف» دولــت هــای خــودی، در ایــن میــان حتــی فجایعــی 
چــون کشــتار مــردم محــارصه شــده در موصــل را تحــت عنــوان مقابلــه بــا «داعــش»، 
ــت  ــتانه»، دخال ــت برشدوس ــو را «دخال ــای نات ــط نیروه ــی توس ــردم در لیب ــاران م ب
هــای نظامــی در ســوریه را «مقابلــه بــا بشــار اســد» توجیــه کردنــد، رشیــک جــرم انــد. 
نیروهایــی کــه امــروز در مقابــل عواقــب ایــن جنایــات و مــرگ تدریجــی قربانیــان آن 

ســکوت کــرده انــد. 
در لجنــزار و قتلگاهــی کــه ارتجــاع در منطقــه درســت کــرده اســت امــا صــدای اعرتاضی 
کــه حاکــی از هــم رسنوشــتی و هــم رزمــی مــردم علیــه رشایــط تحمیــل شــده، علیــه 
ــی و هــورا  ــای ارتجاع ــه بلوکه ــه هم ــی» و «خارجــی»، علی ــن و مســببین «داخل عاملی
کــش هایشــان بیــش از هــر دوره دیگــری طنیــن انداختــه اســت. بهــار عربــی را ســالخی 
کردنــد، زندگــی میلیونهــا نفــر را بــه محمــل کشمکشــهای خــود تبدیــل کردنــد، بــرای 
دوره ای امیــد بــه آینــده ای انســانی و بهــرت را کــور کردنــد، امــا طوفــان درو خواهنــد 
کــرد. تــوده وســیعی کــه بهــار عربــی بــرای تغییــر را خلــق کردنــد، مردمــی کــه بــرای 
ــد،  ــاد زدن ــر» را فری ــم» و «تغیی یخواه ــط « ــر فق ــاد و فق ــتبداد و فس ــات از اس نج
ــد.  ــی میکنن عــی را معن ــت اجت ــاه، ســعادت، عدال ــده انســانی، رف ــر، آین ــروز تغیی ام
ــس،  ــراق، تون ــان، ع ــر در لبن ــوع تغیی ــرای ن ــدال ب ــه ج ــر، بلک ــه تغیی ــر ن ــروز دیگ ام
ــان اســت. جنبشــی وســیع و تــوده ای بــرای تغییــر در بنیادهــای  مــرص و ....  در جری
ــری، در بنیادهــای قومــی و مذهبــی کــردن جامعــه، در بنیادهــای بــی عدالتــی،  نابراب
ر و تبعیــض و... و بــرای جــارو کــردن همــه نیروهــا و قدرتهــای ارتجاعــی  فقــر، اســتث
در حــال شــکلگیری اســت. خاورمیانــه فقــط میــدان قتــل و کشــتار و ویرانــی نیســت، 

خاورمیانــه میــدان جدالــی اســت بــر رس آینــده ای انســانی! 

جدال بر سر آينده اى انسانى
امان كفا

aman.kafa@gmail.com

آزاد شان كنيد يا شوش را بر سرتان خراب ميكنيم!
ایندگان و  ساعتی پیش سندیکای کارگران هفت تپه طی اطالعیه ای خرب از بازداشت 
سخنگویان کارگران هفت تپه، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی،  محمد خنیفر 

و مسلم چشم خاور که بعد از اعتصاب عازم منزل بودند، داده است. همچنین دیروز 
امیر محمدولی، خربنگار مستقل به همراه همکار خود توسط پلیس اطالعات وامنیتی 

شوش بازداشت شده اند. کارگران شوش در جواب به این تعرض اعالم کرده اند: «تا 
دقایقی دیگر آزادشان نکنید فردا شهر شوش را روی رس اختالسگران و مقامات امنیتی 

و همدست این فاسدان خراب خواهیم کرد!»
جمهوری اسالمی و دستگاه رسکوب آن از وزارت اطالعات و قوه قضائیه و پلیس 
امنیتی ناتوان از رودرویی با کارگران معرتض، خانواده و حامیان آنها در خیابان و 

کارخانه، جبونانه سخنگویان پنج هزار کارگر معرتض هفت تپه را تک به تک به دام 
می اندازد و دستگیر میکند. با این امید واهی که صدای اعرتاض کارگران هفت تپه، 

ایندگان پرشور اعرتاض طبقه کارگر و مردم محروم به فقر و فالکت، به استبداد و  این 
ر، را خفه کند. فساد مالی و استث

ایندگان و سخنگویان خود  این ابلهان از دفاع جانانه و تا به آخر کارگران هفت تپه از 
درس نگرفته اند. از تودهنی که هفت تپه به وزارت اطالعات و قوه قضائیه و مجلس 
ایندگان  و دولت و «رهرب» برای دستگیری، شکنجه و پرونده سازی های امنیتی برای 

و حامیان خود زدند، درس نگرفته اند. اینها فقط پرونده خود را سنگین تر میکنند.
این تعرض جبوبانه هم قطعا از طرف کارگران هفت تپه و حامیانشان، از طرف طبقه 
کارگر ایران و مردم آزادیخواه بی جواب نخواهند ماند. برای آزادی فوری و بی قید و 

رشط ارسای هفت تپه باید دست به کار شد. حاکمیت باید صدای اعرتاض طبقه کارگر 
و مردم آزادیخواه را بشنود.

خط رسمی حزب حکمتیست 
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰
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عبداللــه مهتــدی خواســتار ایجــاد یــک نیــروی نظامــی و پلیــس ملــی بــرای کنــرتل 
ــی توانــد الگوی مشــابه تشــکیل دولت  کردســتان ایــران شــده اســت.  ایــن ســناریو 
ــتان  ــم کردس ــت اقلی ــکیل دول ــای تش ــدی دور ــد. مهت ــراق باش ــتان ع ــم کردس اقلی
ــد. دولــت کــردی در کردســتان عــراق  عــراق بــرای کردســتان ایــران را تاریــک مــی بین
ــراق و در نتیجــه ی  ــه ع ــش ب ــکا و متحدین ــه ی امری ــج و حمل ــگ خلی ــال جن بدنب
یــک ســناریوی ســیاه در عــراق تشــکیل شــد. امــا ایــن ســناریو در ایــران و کردســتان 
مطلقــا قابــل اجــرا نیســت. در نتیجــه ســپاه ملــی عبداللــه مهتــدی مدل ارتــش آزاد 
ســوریه اســت کــه از جانــب دولــت اردوغــان و متحدینش ســازمان داده شــده اســت. 
ــه  ــتد ک ــی فرس ــام م ــه پی ــع منطق ــای مرتج ــکا و دولته ــه امری ــاال ب ــدی از ح مهت
ــن  ــی دارد. ای ــران آمادگ ــی در کردســتان ای ــی نیابت ــروی نظام ــک نی ــرای تشــکیل ی ب
ارتــش رویایــی مهتــدی بــدون وابســتگی و دخالــت مســتقیم و پــول و تســلیحات و 

ــکا ممکــن نیســت.  ــا امری امکانــات لجســتیک دولتهــای منطقــه و ی
ــوی  ــا پهل ــت. رض ــی اس ــران یک ــرای ای ــی ب ــی و قوم ــیون بورژوای ــناریوی اپوزیس س
ــد،  ــی بین ــود  ــرای خ ــی ب ــدی شانس ــد مهت نن ــه ه ــره ک ــا و غی ــگردی ه و فرش
خواســتار حفــظ ارتــش و ســپاه بــرای رسکــوب انقــالب از پاییــن مــردم ایــران اســت. 
مجاهدیــن هــم رویــای احیــای ارتــش ازادیبخــش اش را در رس مــی پرورانــد. نیــروی 
نظامــی ای کــه بــا اســتفاده از تانــک هــای ارتــش عــراق در تابســتان ٦٨ در عملیاتی 
بــه نــام فــروغ  جاویــدان قــرار بــود ٤٨ ســاعته بــه تهــران برســد. و امــروز عبداللــه 
ــا و  ــت ه ــرای ناسیونالیس ــورده را ب ــت خ ــوا و شکس ــناریوی رس ــن س ــدی همی مهت
ــای ایــن ســناریوی نیابتــی را  ــد. ســنگ بن قــوم پرســتان کردســتان پیشــنهاد مــی کن
ــد.  ــاکام مان ــه ن ــه ی «راســان» گذاشــت ک ــا برنام ــران ب ــرات کردســتان ای حــزب دمک
ــه  ــتانی» ک ــز همــکاری احــزاب کردس عبداللــه مهتــدی و همکارانــش در « مرک
ــل  ــالمی در اربی ــوری اس ــولگری جمه ــی در کنس ــل دریوزگ ــای از قبی ــه راه ه هم
ــون  ــد، اکن ــکا « ســیا» را پیمــوده ان ــت امری ــا پســتوهای ســازمان اطالعــات و امنی ت
ــتان و  ــه و عربس ــای ترکی ــط دولته ــوریه توس ــوع س ــش آزاد ن ــکیل ارت ــای تش روی
ــه  ــت ک ــی اس ــان ناپلئون ــی ج ــدی دای ــد. مهت ــکا را در رس دارن ــبز امری ــراغ س ــا چ ب
ــذارد. او  ــی گ ــران م ــتان ای ــای کردس ــت ه ــای واقعی رش را بج ــ ــن بی ــالت ذه تخی
ــی  ــی م ــی و مذهب ــای قوم ــکت ه ــایر و س ــوام و عش ــل اق ــران را مح ــتان ای کردس

ــم دارد! ــزدورش، ک ــپاه م ــیره و س ــس عش ــدی  ریی ــه مهت ــدارد ک پن
نــدی  ــی و کمونیســتی بســیار قدر کردســتان ایــران ســنت هــای مبارزاتــی و انقالب
ــان   ــه ی کارگــران و زحمتکشــان و جوان ــری طلبان ــه و براب دارد. جنبــش آزادیخواهان
ــتان  ــم کردس ــت اقلی ــخه ی دول ــه نس ــتان، ن ــی کردس ــنفکران انقالب ــان و روش و زن
ــع  ــای مرتج ــاخته ی دولته ــوریه و س ــوع س ــش آزاد ن ــه ارت ــرد و ن ــی پذی ــراق را م ع
ــروی  ــه رضب نی ــردی ب ــت ک ــش. دول ــدی و همکاران ــی مهت ــه فرمانده ــه ب منطق
نظامــی نیابتــی ارتجــاع منطقــه در کردســتان ایــران رویایــی ممنــوع اســت 

ــت  ــن اس غیرممک
جنبــش آزادیخواهانــه در کردســتان ایــران بخشــی از جنبــش رسارسی طبقــه کارگــر 
و زحمتکشــان ایــران بــرای رسنگونــی جمهــوری اســالمی اســت. اداره جامعــه 
ــوراهای  ــا ش ــه ب ــا، بلک ــدی ه ــی مهت ــس نیابت ــش و پلی ــط ارت ــه توس ــتان ن کردس
کارگــری و مردمــی اداره خواهــد شــد. شــکی نیســت ارتــش رویایــی مهتــدی 
ــی  ــری طلب ــی و براب ــم و ازادیخواه ــاغ کمونیس ــوی دم ــود، م ــم ش ــکیل ه ــر تش اگ
ــه و  ــرات برنام ــه مخاط ــتان ب ــا در کردس ــم م ــد. کمونیس ــد ش ــتان خواه در کردس
نقشــه هــای ضدمردمــی ناسیونالیســم کــرد و بــه ظرفیــت ســناریوی ســیاهی قــوم 

ــت.  ــا آگاه اس ــلفی ه ــات و س ــه ب ــی زاده و خ ــدی و ایلخان ــون مهت ــتانی چ پرس
ــه  ــا نقش ــه ب ــی مقابل ــیل و توانای ــتان پتانس ــردم در کردس ــی م ــش انقالب ــا جنب ام
ــدی  و  ــی مهت ــش مل ــی ارت ــیاه و رویای ــناریوی س ــمنانش را دارد. س ــوم دش ــای ش ه
ــتان  ــه کردس ــتا و تپ ــد روس ــد در چن ــر بتوان ــکاری» اگ ــز هم ــش در «مرک متحدین
ــاره  ــوپ و خمپ ــردم ت ــای م ــه ه ــکونی و خان ــق مس ــه مناط ــد و ب ــدام کن ــرض ان ع
ــوم پرســتان  ــی ق ــروی نظام ــای نی ــم پ ــی و آزادیخــواه قل ــردم انقالب ــا م بفرســتد، ام
ــد،  ــته باش ــتان را داش ــای کردس ــهرک ه ــهرو ش ــه ش ــ ب ــدم گذاش ــرات ق ــر ج را اگ

ــت.  ــد شکس خواهن
خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 

٢٦ تیرماه ٩٩  ١٦ ژوئیه ٢٠٢٠

روياى ممنوع عبداهللا مهتدى
خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 

«گفتيم زمين زير پاى شما را داغ مى كنيم!»
بیســت و هشــتمین روز از اعتصــاب كارگــران هفــت تپــه بــا حضــور پرشــور کارگــران 
كان  ــ ــران ك ــتیم. كارگ ــت رس گذاش ــوش را پش ــای ش ــان در خیابانه ــواده هایش و خان
مصمــم انــد كــه تــا رســیدن بــه آخریــن حلقــه از خواســته هایشــان از جملــه خلــع یــد 
از كارفرمــا و بازگشــت بــه كار همــكاران اخراجــی شــان، از پــای ننشــینند و آنگونــه كــه 
والن كشــوری و  خــود اعــالم كــرده انــد، «زمیــن را زیــر پــای كارفرمــا و دولــت و مســ
اســتانی آن داغ کننــد»! كارگــران بــه درســت بــر حــق قانونــی اعــرتاض و اعتصــاب خــود 
ــه هــای جدیــد كارفرمــا و حامیانــش در حکومــت را  پافشــاری میكننــد و هــر روز توط

خنثــی و برمــال میكننــد.
اینــدگان و ســخنگویان هفــت تپــه اعــالم كــرده انــد كــه كارگــران بــه واســطه ســالها 
ــه  ــد ك ــوف شــان آگاه شــده ان ــه اتحــاد در صف ــان ب ــرتاض و اعتصــاب، چن ــه اع تجرب
ــت  ــل و دس ــه عوام ــت را ب ــف یكدس ــن ص ــ ای ــم شكس ــال دره ــت مج ــال اس مح
ــه اتحــاد و  ــن خودآگاهــی ب ــد. همی نشــانده هــای كارفرمــا و دولــت حامــی آن بدهن
طــرد عوامــل تفرقــه و نفــاق در صفــوف كارگــران اســت كــه از اســدبیگی و رســتمی تــا 
شــورای اســالمی كار و خانــه كارگــر، از اســتاندار خوزســتان و مراکــز اطالعاتــی و پلیســی 
یســی را در ركاب هــم آچمــز كــرده اســت. ایــن اتحــاد  آنهــا، تــا قالیبــاف و روحانــی و ر
ــان حلقــه  ــ هفــت تپــه در می ــار مجمــع عمومــی منظــم کارگــران و قــرار گرف در كن
یــت هــم طبقــه ای هــا و مــردم آزادیخــواه ایــران، چنــان قدرتــی بــه رگهــای  ای از ح
ــاژ كــرده كــه دســت حکومــت و دســتگاه رسکــوب آن را  ــه پمپ اعتصــاب در هفــت تپ
اینــدگان و ســخنگویان کارگــران کوتــاه كــرده اســت. همیــن ســمبه پــر  از تعــرض بــه 
زور اتحــاد و همبســتگی طبقاتــی اســت كــه بخشــی هــا و خنفیرهــا و حامیــان هفــت 
تپــه را از ســیاه چالــه هــای حاكمیــت آزاد كــرده و بهمنــی هــا و عباســی هــا و ســایر 
ــگاه داشــته اســت.  ــوب دور ن ــد دســتگاه رسك ــه را از گزن ــت تپ ــق هف ــخنگویان الی س
نــد «اتحــاد» را بــا گوشــت و پوســت خــود حــس  اكنــون هفــت تپــه ای هــا فاكتــور قدر
كــرده انــد. بــه همــت همیــن اتحــاد و عــزم کارگــران، یکبــار دیگــر مــردم شــهر شــوش 
همــه هفــت تپــه ای شــدند. امــروز، هفــت تپــه دیگــر تنهــا صــدای یــك كارخانــه در یــك 
گوشــه ای از مملكــت نیســت؛ هفــت تپــه آنگونــه كــه بخشــی از خــود كارگــران مدعــی 
ــران و  ــام کارگ ــه نیســت بلکــه حنجــره ی  ــک کارخان ــد: «فقــط صــدای کارگــراِن ی ان

مزدبگیــراِن تحــت ســتم اســت». 
تپــش اعتصابــات متحدانــه در هفــت تپــه مرزهــای ملــی و صنفــی را در هــم شكســته 
نگونــه كــه هرچــه منفعــت كارفرمــای هفــت تپــه ایجــاب میكنــد، منفعــت  اســت؛ ه
ــد،  ــاب میكن ــم ایج ــام ه ــوای نظ ــه ق ــر س ــاون و ه ــر تع ــالمی كار و وزی ــورای اس ش
ــت.  ــران نیس ــر ای ــه كارگ ــع كل طبق ــدا از مناف ــز، ج ــه نی ــت تپ ــران هف ــت كارگ منفع
ــواز  ــوالد اه ــا و ف ــیمی ه ــد، پرتوش ــد، آذرآب هــم میخواه ــه میخواه ــت تپ ــه هف آنچ
ــد،  ــرق و آب و گاز هــم میخواهن ــای ب ــروگاه ه ــت و نی ــران نف ــد، کارگ هــم میخواهن
ــا و  ــدی ه ــت واح ن، بازنشســتگان و رشك ــ ــتاران، معل ــد، پرس عســلویه هــم میخواه
كارگــران بخــش خدمــات و حمــل و نقــل و كولــربان مــرزی هــم میخواهنــد؛ كارگــران 
هفــت تپــه رفــاه و خوشــبختی و آســایش و یــك زندگــی رشافتمنــد میخواهنــد. هفــت 
ــته  ــگاری را برافراش ــزدی و بی ــی م ــه بردگ ــه ب ــكاری، ن ــر و بی ــه فق ــه ب ــم ن ــه، پرچ تپ
اســت. هفــت تپــه، پرچــم ۴۰ ســال مطالبــات فروكوفتــه طبقــه كارگــر ایــران را از زیــر 
خاكســرت بیــرون كشــیده اســت، حــق اعتصــاب و اعــرتاض و تشــكل را بــه زور بــازوی 
طبقاتــی بــه حاكمیــت تحمیــل كــرده اســت. هفــت تپــه بــا آگاهــی از تبعــات اعــرتاض 
ــدارد: اتحــاد اتحــاد!  ــگ برمی ــد برافراشــته اســت و بان ــروز ق در جمهــوری اســالمی ام
نی کردســتان اعــالم میکننــد «بگــذار همــه دنیــا بداننــد کــه طبقــه  و کارگــران ســاخت
یگــذارد»! ســندیکای  کارگــر ایــران اعتصــاب و حــق طلبــی هفــت تپــه خــود را تنهــا 

ــان برخاســتند. یــت از آن رشکــت واحــد و کارگــران بخشــهای دیگــر بــه ح

همیــن «اتحــاد»، نخســتین و مهمرتیــن خشــت آگاهــی طبقاتــی در صفــوف كارگــران 
ت قومــی، مذهبــی و  ایــران اســت؛ اتحــاد چیــزی جــز در هــم شكســ قانــون تقســی
ــع آن تضعیــف قــدرت رسارسی طبقــه كارگــر نیســت.  ــه تب ــورژوازی و ب جنســی و... ب
ــف  ــاق و تضعی ــتگی و نف ــاد دودس ــه ایج ــ آن دســت ب ــر م ن ب ــ ــه حاك ــی ك قانون
نیــروی رسارسی كارگــران مــی زننــد. هفــت تپــه پیشــقراول در هــم شکســ ایــن قانــون، 
پیشــقراول امــر اتحــاد رسارسی طبقــه كارگــر در ایــران اســت. بایــد بــه ایــن فراخــوان 
ــد  ــل کــرد.  بای ــه تبدی ــه هفــت تپ ــدی را ب ــد همــه مراکــز تولی جــواب مثبــت داد. بای
ــه ای هــا،  یــت از هفــت تپــه را همــه جانبــه کــرد! صــدای حــق طلبــی هفــت تپ ح
ر و بردگــی مــزدی و بــرای جامعــه  صــدای طبقــه کارگــر بــه وســعت ایــران علیــه اســتث

ای آزاد و برابــر اســت.

خط رسمی حزب كمونیست كارگری ایران  حكمتیست 
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ــی،  طــی دو هفتــه گذشــته حــوادث و انفجارهایــی در مناطــق مختلــف ایــران بویــژه در تاسیســات ا

ــی  ــه نگران ــق مای ــه ح ــه ب ــی ک ــت. حوادث ــی روی داده اس ــز صنعت ــگاه و مراک ــرق و پاالیش ــروگاه ب نی

ــران شــده اســت. ــردم در ای ــق م عمی

روز ۵ تیــر مــاه انفجــاری در منطقــه پارچیــن در رشق تهــران روی داد. در مــورد محــل انفجــار و دالیــل 

ــف  ــای مختل ــانه ه ــوری اســالمی و هــم رس ــب جمه ــم از جان ــی ه ــاوت و ضــد و نقیض ــار متف آن اخب

ــت و  ــره، راک ــواد منفج ــد م ی ــز تول ــار از مراک ــل انفج ــه مح ــود منطق ــه میش ــت. گفت ــده اس ــار ش اظه

ــن روز  ــت. در همی ــوده اس ــن ب ــار پارچی ــل انفج ــت مح ــه اس ــالمی گفت ــوری اس ــت. جمه ت اس ــ مه

ــش ســوزی شــد. ــار آت ــیراز دچ ــرق شــهر ش پســت ب

ــان  ــتان اصفه ــز در اس ــانرتیفوژهای در نطن ــاژ س ــز مونت نهای مرک ــاخت ــی از س ــاه در یک ــر م روز ۱۲ تی

ــواز  ــی زرگان اه ــروگاه حرارت ــش ســوزی در نی ــر آت ــار، روز ۱۴ تی ــن انفج ــال ای ــه دنب ــاری رخ داد. ب انفج

ــت. رخ داده اس

ــرده  ــراز نک ــنی اب ــی و روش ــل انفجــار نظــر قطع ــورد دلی ــوری اســالمی در م ــون جمه ــا کن ــد ت هــر چن

ل دســت داشــ عوامــل خارجــی،  ــی هــای زیــادی در مــورد ایــن اتفاقــات، از احتــ نــه زن اســت امــا گ

ــران» مدعــی اســت علــت  ــی امنیــت ملــی ای از جملــه دولــت ارسائیــل، طــرح شــده اســت. «شــورای عال

انفجــار نظنــز از نظــر آنهــا روشــن اســت امــا بدالیــل امنیتــی بحــث از جزئیــات ایــن ماجــرا را بــه بعــد 

موکــول کــرده اســت.

ــش ماننــد ارسائیــل و  ــش میــان آمریــکا و متحدین طــی دوســال گذشــته و همــراه بــا افزایــش تن

ــش  ــی افزای ــی و ا ــاس نظام ــز حس ــران و در مراک ــز در ای ــارات نی ــه انفج ــران دامن ــا ای ــتان و... ب عربس

ــکا و  ــب آمری ــه از جان ــی چ ــای نظام ــی و مانوره ــای جنگ ــال فض ــن دو س ــالوه در ای ــت. بع ــه اس یافت

ــج  ــاع در خلی ــرای دف ــی ب ــام آمادگ ــه ن ــوری اســالمی، ب ــب جمه ــج و چــه از جان ــه خلی ــی ب لشــکر کش

ــت. ــه اس ــش یافت ــارس و... افزای ف

ــن  ــل چنی ــل و عوام ــورد دالی ــی در م ــه زن ن ــواع گ ــر ان ــای اخی ــوع انفجاره ت وق ــ ــن تخاص در دل ای

ــن او گــره  ــه جــدال جمهــوری اســالمی و آمریــکا و متحدی انفجارهایــی را مســتقیم و غیــر مســتقیم ب

زده اســت. امــا و مســتقل از اینکــه دالیــل واقعــی ایــن انفجــارات چــه باشــد، مســتقل از اینکــه ارسائیــل 

ــند، دود آن  ــر باش ــوانح اخی ــارات و س ــل انفج ــت عام ــود حاکمی ــی در خ ــارص داخل ــا عن ــکا و ی ــا امری ی

ــران  اامــن در ایــران و منطقــه، بــه چشــم مــردم آزادیخــواه ای ماننــد تبلیغــات جنگــی و ایجــاد فضــای ن

ــده جاسوســی بــرای ایــن کشــور  ــا پرون ــرود. جمهــوری اســالمی طــی یــک ســاله بیــش از ۱۷ نفــر را ب می

ت، حکــم اعــدام یکــی از مهــره هــای خــود  ــه ایــن تخاصــ روانــه زنــدان کــرده اســت. امــروز و بــه بهان

ــه  ــردم ب ــوب م ــرای رسک ــود را ب ــت خ ــت. حاکمی ــرده اس ــادر ک ــکا ص ــرای آمری ــی ب ــرم جاسوس ــه ج را ب

ــد. ــاده میکن ــی» آم ــه «دفــاع از امنیــت مل هان ب

ــرف  ــه از ط ــدوانی در منطق ــذاری و موش ــب گ ــی،  ــکات نظام ــی، تحری ــای جنگ ــه فض ــن زدن ب دام

ــا عربســتان و گروههــای وابســته  ــکا، ارسائیــل ی ــا آمری ــه آن ت جمهــوری اســالمی و باندهــای وابســته ب

ــی  ــای ارتجاع ــواه، مســتقی در خدمــت حاکمیته ــردم آزادیخ ــن دشــمنان قســم خــورده م ــا، ای ــه آنه ب

ــردم اســت. ــر حــق م ــدن اعرتاضــات ب ــب ران ــرای عق ــوری اســالمی ب ــه جمه ــه از جمل منطق

ــب گــذاری، هــر نــوع فضا  ــوع  حــزب حکمتیســت (خــط رســمی)، هــر نــوع تحریــکات نظامــی، هــر ن

ــوری  ــه جمه ــت ب ــران و خدم ــردم ای ــه م ــه، علی ــردم منطق ــه م ــی علی ــی ... را اقدام ــد جنگ و پروپاگان

ــوری اســالمی  ــکات جمه ــا همزمــان تحری ــد. م ــرا محکــوم میکن ــد و آن اســالمی و دول ارتجاعــی میدان

ــا ایــن دولتهــا، تشــدید فضــای پلیســی و امنیتــی در جامعــه  ت ب علیــه مــردم ایــران بــه بهانــه تخاصــ

ــم. ــران میدانی ــه مــردم آزادیخــواه ای ــه علی ــن انفجــارات و... را اقدامــی آگاهان ــه ای ــه بهان ب
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