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پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

رويدادهاى سياسى هفته
•
•
•

برگزیت شام آخر یا قوز باﻻقوز
خوزستان در دام سیل و كرونا
مذاكره بشود یا نشود

•

برگزیت شام آخر یا قوز باﻻقوز

------فواد عبداللهی

مذاکــرات پی رامــون برگزیــت کــ کان در هالــهای از ابهــام اســت .دوران
پس ــابرگزیت عم ــﻼ س ــه هفت ــه دیگ ــر ب ــا پای ــان دوره انتقال ــی برگزی ــت ک ــه
بریتانی ــا در جری ــان آن همچن ــان ب ــه مق ــررات اتحادی ــه اروپ ــا پایبن ــد اس ــت
آغــاز میشــود .از دیــدار بوریــس جانســون و اورزوﻻ فندرﻻیــن بهعنــوان
»آخری ــن بخ ــت« ب ـرای جلوگی ــری از آغ ــاز »ب ــدون تواف ــق« دوران پس ــابرگزیت
ی ــاد میش ــود .آنچ ــه تاكن ــون معل ــوم اس ــت ،ع ــدم تواف ــق بروکس ــل و لن ــدن
ب ـرای ه ــر دو ط ــرف تبع ــات س ــنگین اقتص ــادی در پ ــی خواه ــد داش ــت.
مقام ــات اتحادی ــه اروپ ــا مانن ــد مس ــئوﻻن بریتانیای ــی هش ــدار دادهان ــد ک ــه
حــاﴐ بــه عقبنشــینی از مواضــع خــود در مذاکــرات نیســتند .میشــل
بارنی ــه ،مذاکرهکنن ــده ارش ــد اتحادی ــه اروپ ــا گفت ــه اس ــت ک ــه ای ــن اتحادی ــه
»هرگــز بــازار مشــﱰک خــود را فــدای دســتیابی بــه توافــق پســابرگزیت
نخواهــد کــرد«.
در مقابــل بوریــس جانســون نیــز گفتــه اســت کــه مواضــع دو طــرف
همچن ــان از یکدیگ ــر فاصل ــه دارد .نخس ــتوزیر بریتانی ــا هش ــدار داده ک ــه
ممک ــن اس ــت کش ــورش و اتحادی ــه اروپ ــا مجب ــور ب ــه پذی ــرش راهح ــل »ب ــدون
تواف ــق« ش ــوند .میش ــل بارنی ــه نی ــز احت ـ ل ع ــدم دس ــتیابی ب ــه تواف ــق ب ــا
لنــدن را بیشــﱰ از احتــ ل موافقــت دو طــرف بــا ســندی دربــاره روابــط
تجــاری دوجانبــه دانســته اســت.
از س ــوی دیگ ــر مای ــکل مارتی ــن ،نخس ــتوزیر ایرلن ــد گفت ــه اس ــت ک ــه اگ ــر
مذاک ـرات ط ــی »ی ــک ی ــا دو روز آین ــده« از بنبس ــت کنون ــی خ ــارج نش ــود
ﴎان اتحادی ــه اروپ ــا مجب ــور خواهن ــد ش ــد طرحه ــای احت لی ب ـرای جلوگیری
از اخت ــﻼل اقتص ــادی ب ــه دنب ــال آغ ــاز »ب ــدون تواف ــق« دوران پس ــابرگزیت را
بررس ــی کنن ــد .مقام ــات اروپای ــی معتقدن ــد ک ــه نی ــاز ب ــه اعط ــای امتی ــازات
بیشــﱰ بــه لنــدن وج ــود ن ــدارد .در مقابــل ،دول ــت بوریــس جانس ــون نی ــز
نگــران اســت توافــق نهایــی انگلیــس و اتحادیــه اروپــا ،مــورد موافقــت
مجلــس عــوام و حتــی برخــی همحزبیهــای وی )در حــزب محافظــهکار(
ق ـرار نگی ــرد .در چنی ــن ﴍایط ــی ،یقهدران ــی جانس ــون در مذاک ـرات برگزی ــت
راه ب ــه جای ــی نخواه ــد ب ــرد.
از ط ــرف دیگ ـر ،بریتانی ــا و جانس ــون در میان ــه پرون ــده برگزی ــت تنه ــا مان ــده
اس ــت .بوری ــس جانس ــون ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیده اس ــت ک ــه دیگ ــر یتوان ــد
روی آمری ــکای ت رام ــپ حس ــاب ب ــاز كن ــد و از ای ــن منظ ــر دچ ــار گسس ــتهای
سیاس ــی ش ــده اس ــت .ت رام ــپ ب ــا تش ــویق جانس ــون ب ــه خ ــروج از اتحادی ــه
اروپ ــا قص ــد داش ــت ت ــا ش ــکاف گس ــﱰده در ای ــن بل ــوک ب ــه وج ــود بی ــاورد و ب ــه
نظ ــر میرس ــد ب ــا آم ــدن »ج ــو بای ــدن« ،ت ــا ح ــد زی ــادی از ای ــن مس ــاله پرهی ــز
و خ ــودداری خواهن ــد ک ــرد ... .صفح ــه۲

اطﻼعيه هاى خبرى دفتر كردستان حزب حكمتيست )خط رسمى(
• گسﱰش اعﱰاضات توده ای در عراق شكاف در حاكمیت
• دولت اقلیم كردستان جواب اعﱰاض به فقر و فﻼكت را با گلوله داد
• مردم دفاتر دولتی احزاب حاكم در كردستان را به آتش كشیدند
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رویدادهای سیاسی هفته...
در غی ــاب ت رام ــپ ،بوری ــس جانس ــون یدان ــد ک ــه دقیق ـاً چگون ــه و ب ــه چ ــه کس ــی بای ــد
تکی ــه کن ــد .ب ــه نظ ــر میرس ــد ك ــه ﴎگ ــردان و در می ــان ام ــواج دری ــا راه ــی ج ــز ت ــن دادن
ب ــه قواع ــد ب ــازی اتحادی ــه اروپ ــا نداش ــته باش ــد.
حت ــی اگ ــر می ــان ای ــن دو توافق ــی مقطع ــی و کوتاهم ــدت حاص ــل ش ــود ،یتوان ــد از آن
بهعن ــوان س ــند مبنای ــی ب ـرای تواف ــق نهای ــی در دوران پس ــابرگزیت ی ــاد ک ــرد .ب ــا وج ــود
اینکــه بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا خــارج شــده امــا هنــوز اعــداد و ارقــام تعرفههــا و
مس ــائل مال ــی و سیاس ــی مش ــخص نیس ــت .هن ــوز مس ــاله ایرلن ــد و اس ــکاتلند مش ــخص
نش ــده ک اینک ــه در اس ــکاتلند نجواهای ــی در م ــورد برگ ــزاری همهپرس ــی مج ــدد و اع ــﻼم
اس ــتقﻼل و زی ــر س ــوال ب ــردن امی ــت ارض ــی بریتانی ــا ب ــه گ ــوش میرســد و ــام ای ــن
مجموعــه را میتــوان مشــکﻼت امــروز بوریــس جانســون و بریتانیــا دانســت .مســاله
مهم ــﱰ از ای ــن موضوع ــات ،بح ــث ﴎنوش ــت س ــه میلی ــون کارگ ــر بریتانیای ــی اس ــت ک ــه
در کشــورهای اتحادی ــه اروپــا مش ــغول ب ــه کار هســتند و همچنی ــن دو میلیــون كارگ ــر
اروپای ــی ك ــه در انگلس ــتان س ــاكن هس ــتند؛ هن ــوز مش ــخص نیس ــت ک ــه ای ــن جمعی ــت
میلیون ــی نی ــروی كار ق ـرار اس ــت ب ــه خ ــاک بریتانی ــا ی ــا اتحادی ــه اروپ ــا مننتق ــل ش ــوند ی ــا
اینکــه در کشــورهای دیگــر میتواننــد مشــغول کار باشــند.
توافق ــات اقتص ــادی ب ــر ﴎ چگونگ ــی برگزی ــت س ــاده نیس ــت و در ی ــك »ش ــام آخ ــر« ب ــه
نتیجــه مشــخص یرســد .هنــوز بــرای ســالهای طوﻻنــی ،مذاکــرات پیچی ــدهای ِ
پیــش
روی بریتانیاس ــت .بریتانی ــا مناف ــع اقتص ــادی كﻼن ــی را ک ــه در توافق ــات ب ــا اتحادی ــه اروپ ــا
و ﴍکای ای ــن اتحادی ــه داش ــته اس ــت از دس ــت خواه ــد داد .طب ــق پیشبین ــی خ ــود دول ــت
بریتانی ــا ،ســالهایی طوﻻنــی ب ـرای مذاک ــره و چانهزنــی ب ــا اتحادیــه ب ـرای خروجــی ب ــا
حف ــظ برخ ــی امتی ــازات پیشبین ــی میش ــود .همی ــن مق ــدار س ــال ی ــا بیش ــﱰ ب ـرای مذاک ــره
بــا ﴍکای خــارج از اتحادیــه و بــرای مذاکــره در مــورد ق راردادهــای جدیــد بــا اتحادیــه
اروپ ــا ﻻزم اس ــت .ضم ــن آنک ــه ت ــا زم ــان نهای ــی ش ــدن گسس ــت بریتانی ــا از اتحادی ــه ،ای ــن
کش ــور یتوان ــد ب ــا ﴍکای خ ــارج از اتحادی ــهاش ق ـراردادی امض ــا کن ــد .حت ــی در آن دس ــته
از ســناریوهای مــورد بررســی کــه بریتانیــا بــا اتحادیــه اروپــا بــر ﴎ توافــق تجــارت
آزاد ،بــه نتیجــه رســیده باشــد )مش ــابه بــا توافــق اتحادیــه اروپــا و کانــادا كــه هفــت
ســال بــه درازا انجامیــد تــا عملــی شــود( ،هــر خانــوار بریتانیایــی فقیرتــر میشــود و
در حــدود  ۴۳۰۰پونــد )حــدود ۵۴۰۰یــورو( از درامــد ســاﻻنه خــود را از دســت میدهــد.
طب ــق ای ــن بررس ــیها ،تولی ــد ناخال ــص داخل ــی ای ــن کش ــور از ام ــروز ت ــا  ۲۰۳۰در ح ــدود
 ۶درص ــد از تولی ــد ناخال ــص داخل ــیای خواه ــد ب ــود ک ــه بریتانی ــا میتوانس ــت ب ــا حض ــور
در اتحادی ــه ب ــه دس ــت آورد .برگزی ــت ب ــدون تواف ــق ی ــا ب ــا تواف ــق ،ه ــم اكن ــون پیامده ــای
ج ــدی اقتص ــادی ب ـرای ﴍکته ــای بریتانیای ــی در خص ــوص ج ــذب ﴎمایهگ ــذاری ب ــه ب ــار
آورده اس ــت .ب ــه نق ــل از س ــازمان تج ــارت جهان ــی در دوره گ ــذار ،موان ــع تج ــاری میتوانن ــد
ب ــا پرداخ ــت  ۵.۶میلی ــارد پون ــد س ــاﻻنه ح ــق گمرک ــی از ط ــرف صادرکنن ــدگان بریتانیای ــی
رف ــع ش ــوند .مش ــخص نیس ــت بخشه ــای تولی ــدی کارخان ــهای ،مانن ــد هوان ــوردی ایرب ــاس
و بیامدبلیــو چــه برخــوردی بــا ایــن تعرفههــای گمرکــی جدیــد خواهنــد داشــت .در
همی ــن خص ــوص ،خودروس ــازی هون ــدا در بیانی ــهای اع ــﻼم ک ــرد ک ــه تولی ــد چهارش ــنبه ۹
دس ــامﱪ ب ــه دلی ــل تاخی ــر در تامی ــن قطع ــات متوق ــف ش ــده اس ــت .ای ــن کارخان ــه در جن ــوب
انگلی ــس ،در غــرب لن ــدن ،تنه ــا کارخانــه ای ــن غــول ژاپنــی در اروپاســت و ق ـرار اســت
در س ــال  ۲۰۲۱ب ــا ح ــذف  ۳ه ــزار و  ۵۰۰فرص ــت ش ــغلی تعطی ــل ش ــود .ای ــن کارخان ــه ب ــا
سیس ــتم »درس ــت ب ــه موق ــع« کار میکن ــد ک ــه ب ــه معن ــای آن اس ــت ک ــه قطع ــات یدک ــی
درس ــت پی ــش از مونت ــاژ تحوی ــل داده میش ــوند و هی ــچ انب ــاری در کار نیســت .همی ــن
مس ــئله تولی ــد را در ب راب ــر هرگون ــه اخت ــﻼل در ش ــبکه تامی ــن قطع ــات حس ــاس میکن ــد.
هون ــدا ه ــم مانن ــد بس ــیاری از ﴍکته ــا ب ــا ازدح ــام در برخ ــی بن ــادر ب ــزرگ انگلی ــس رو
بــه رو ش ــده اس ــت کــه در هفتههــای اخی ــر ب ــا م ــوج گســﱰده کانتی ه ــا مواج ــه شــده
ان ــد .بع ــﻼوه اینك ــه مرک ــز مل ــی آم ــار انگلی ــس اع ــﻼم ک ــرده اس ــت ك ــه دو س ــوم مش ــاغل
در ایــن کشــور بــه علــل گوناگــون از قبیــل همــه گیــری کوویــد  ،۱۹بــی ثباتیهــای
ناشــی از خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا و ناتوانــی در رقابتهــای بیــن ااﳌللــی
در خط ــر تعطیل ــی ق ـرار دارن ــد .ســونامی بیكارس ــازیهای وس ــیع طبق ــه كارگ ــر و كــوچ
غولهــای اقتصــادی از انگلیــس بــراه افتــاده اســت .بســیاری از ﴍکتهــای بیناﳌللــی
ت ــا پیشازای ــن ،از بریتانی ــا بهعن ــوان دروازه ورود ب ــه اتحادی ــه اروپ ــا اس ــتفاده میکردن ــد،
حــال بســیاری از ایــن ﴍکتهــا درصــدد تغییــر موقعیــت مکانــی خــود و خــروج از
بریتانی ــا هس ــتند .از ای ــن نقط ــه نظ ـر ،قطع ــا ﴎمای ــه مال ــی در بریتانی ــا از روز اول خواه ــان
برگزی ــت نب ــوده اس ــت؛ ﴎمای ــه گلوب ــال اس ــت و خواه ــان تﴪی ــع رون ــد س ــودآوری و گ ــردش
آزادان ــه ﴎمای ــه اس ــت و قی ــد و بن ــد یشناس ــد .برگزی ــت ب ــه لح ــاظ اقتص ــادی و تج ــاری
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در مقاب ــل قوانی ــن ﴎمای ــه مال ــی محك ــوم ب ــه شكس ــت اس ــت .بوری ــس جانس ــون پ ــس از
»دیوی ــد کام ــرون« و »ت ــرزا م ــی« س ــومین قربان ــی طرح ــی میش ــود ک ــه حرك ــت ﴎمای ــه
مال ــی را دچ ــار دس ــت ان ــداز میكن ــد.
ب ــه لح ــاظ سیاس ــی ،برگزی ــت ب ــه ی ــك ناسیونالیس ــم اف راط ــی و ب ــه ی ــك نژادپرس ــتی ك ــور
در جامع ــه بریتانی ــا دام ــن زده اس ــت .چن ــد روز پی ــش ه ــواداران تی ــم فوتب ــال »میل ــوال«،
بازیکن ــان خ ــودی را هن ــگام اح ـﱰام ب ــه نش ــانه ح ی ــت از جنب ــش ض ــد نژادپرس ــتی »ج ــان
ســیاهان اهمیــت دارد« هــو کردنــد» .برنامــه حــق اجــاره« کــه بــر اســاس آن مالــکان
اقامت ــگاه ه ــا و مدی ـران م راک ــز مختل ــف بای ــد وضعی ــت وی ــزا و حس ــاب بانک ــی مس ــتاج ران
خ ــود را چ ــک کنن ــد ،ب ــا وص ــف اینك ــه م ــورد انتق ــاد ش ــدید اف ــكار عموم ــی ق ـرار گرف ــت ام ــا
ك ـ كان در برخ ــی اماك ــن اج ـرا میش ــود .چنی ــن قانون ــی بی رس ــتانها ،بانکه ــا و حت ــی
م راک ــز اقام ــت خصوص ــی را ب ــه پس ــتهای بازرس ــی م ــرزی تبدی ــل ک ــرده اس ــت .برگزی ــت
ب ــه ع ــادی ش ــدن نف ــرت و ش ــكاف ناسیونالیس ــتی در جامع ــه بریتانی ــا منج ــر ش ــده اس ــت.
پارســال انتش ــار گــزارش ســازمان ملــل پی رامــون رســوایی موســوم بــه »وینــدراش« ﴎ و
ص ــدای زی ــادی در بریتانی ــا ب ــه پ ــا ک ــرد» .نس ــل وین ــدراش« مهاج ران ــی ک ــه از کش ــورهای
کارائی ــب بودن ــد ک ــه بی ــن س ــالهای  ۱۹۴۸و  ۱۹۷۱در بریتانی ــا س ــکنا گزیدن ــد .مهاج ـران
مس ــافر کش ــتی »وین ــدراش« ش ــامل کارگ ران ــی از کش ــورهای جامائی ــکا ،ترینی ــداد ،توباگ ــو
و دیگ ــر جزای ــر بودن ــد ک ــه ب ــه عل ــت قحط ــی نی ــروی کار بع ــد از جن ــگ جهان ــی دوم ب ــه
بریتانی ــا آمدن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال ،سیاس ــتهای اتخ ــاذ ش ــده از س ــوی وزارت کش ــور بریتانی ــا
در دوران برگزی ــت ،اثب ــات حق ــوق ش ــهروندی اعض ــای فاق ــد وی ـزای ای ــن نس ــل را س ــختتر
ک ــرده اس ــت .ماحص ــل اقتص ــادی و سیاس ــی برگزی ــت ،چی ــزی ج ــز ف ــرو رف ـ بیش ــﱰ جامع ــه
انگلســتان در باتــﻼق بیــكاری ،فقــر و دشــمنی كــور ناسیونالیســتی مابیــن كارگــران
»بریتانیای ــی« ب ــا نی ــروی كار كارگ ـران »خارج ــی« نیس ــت.
هرچ ــه هس ــت بﻼخ ــره اواخ ــر دس ــامﱪ و اوای ــل ژانوی ــه س ــال جدی ــد همگ ــی م ــا ،جه ــان
پس ــابگزیت را خواهی ــم دی ــد ك ــه جن ــاب بوری ــس جانس ــون اینب ــار ب ــدون س ــپر و حا ــل
»برگزی ــت« چان ــهاش را از پ ــﻼك ش ـ ره » ۱۰داونین ــگ اس ــﱰیت« بی ــرون كش ــیده اس ــت و
عربــده میكشــد كــه» :دوســتان مــن ،آزادی میتوانــد ترســناك باشــد .آزادی میتوانــد
نی ــش بزن ــد .وقت ــی ب ـرای اولینب ــار قص ــد داری ــد از خان ــواده ج ــدا ش ــوید و مس ــتقل زندگ ــی
كنی ــد ،آزادی میتوان ــد مانن ــد ی ــك ش ــوك عم ــل كن ــد .پ ــول ك ــم اس ــت ،ات ــاق راح ــت نیس ــت،
لولهكش ــی و ﴎوی ــس س ــاخت ن و تختخوابت ــان زن ــگ زدهان ــد و ب ــاب طب ــع ش ـ نیس ــت.
ام ــا ب ــه مح ــض چش ــیدن آزادی ،ب ــه ن ــدرت میخواهی ــد ب ــه گذش ــته برگردی ــد .بناب رای ــن
دوســتان مــن ،ماههــای اول ســال جدیــد ممكــن اســت ســخت و طاقتفرســا باشــند.
دش ــمنان م ــا میخواهن ــد شكس ــت م ــا را ببینن ــد .اولی ــن قدمه ــا ممك ــن اس ــت س ــخت
باش ــد ام ــا ب ــه م ــن اعت ـ د كنی ــد ك ــه در س ــالهای آت ــی انگش ــت ب ــه ده ــان خواهی ــد مان ــد
ك ــه چ ـرا ای ــن هم ــه س ــال در رس ــیدن ب ــه آزادی تردی ــد كردی ــم«...
آی ــا جامع ــه بریتانی ــا در دوران پس ــابرگزیت ب ــه چنی ــن دیوانگان ــی مج ــال خواه ــد داد ك ــه
چی ــن و چ ــروك هایش ــان را دوب ــاره ات ــو كنن ــد و ب ــه س ــطح معیش ــت و رف ــاه ش ــهروندان
ك ـ كان تع ــرض كنن ــد؟ آی ــا عرص ــه سیاس ــت در انگلس ــتان ك ـ كان عرص ــه گردنكش ــی و
دهنكج ــی نیروه ــای دس ــت راس ــتی ب ــه حق ــوق م ــردم خواه ــد مان ــد؟ آنچ ــه معل ــوم اس ــت
س ــال آت ــی ،س ــال ج ــدال و كش ــمكش ح ــاد سیاس ــی پایی ــن ب ــا ب ــاﻻ خواه ــد ب ــود .ب ــه س ــال
ن ــو ج ــدال سیاس ــی و زورآزمای ــی ش ــهروندان در ب راب ــر هی ــت حاكم ــه انگلس ــتان خ ــوش
آمدی ــد!
***
• خوزستان در دام سیل و كرونا
هن ــوز كش ــتارگاه وی ــروس كرون ــا ب ــه »هم ــت بلن ــد« دول ــت ك ــه منج ــر ب ــه م ــرگ ه ــزاران
ه ــزار نف ــر از م ــردم ای ـران ش ــده اس ــت ،ممل ــو از خ ــون و جس ــد اس ــت ك ــه ناگه ــان خ ــﱪ
رس ــید برخ ــی از ش ــهرهای جنوب ــی ای ـران زی ــر س ــیل رفتهان ــد .م ــردم ب ــه ح ــق دول ــت را زی ــر
ذرهبی ــن گرفتهان ــد و انگش ــت اته ــام را ب ــه س ــمت ای ــن ارگان آدمكش ــی نش ــانه رفتهان ــد؛
اگــر قبــل از كرونــا و در دورههــای گذشــته شــاهد همبســتگی انســانی در كمكهــای
ام ــدادی ش ــهروندان ب ــا تش ــكیل كمیتهه ــای مردم ــی در س ــطح ش ــهرهای ای ـران ب ــه مناط ــق
اس ــیبدیده و بح ران ــی بودی ــم ام ــا متاس ــفانه پاندم ــی كرون ــا كاری ك ــرده اس ــت ك ــه ای ــن
زنجیــره انس ــانی در كم ــك رس ــانیهای مردمــی ب ــه مناطــق بح ران ــی و س ــیلزده مخت ــل
ش ــود .م ــردم س ــیلزده میگوین ــد دول ــت طب ــق معم ــول ،كاری یكن ــد .نیروه ــای س ــپاه
را ب ــه ای ــن مناط ــق گس ــیل دادهان ــد ت ــا مان ــع ب ــروز اع ﱰاض ــات م ــردم ب ــه مقام ــات دولت ــی
شــوند و مــردم را ســاكت كننــد .عامــل فقــر و محرومیــت از ابتداییتریــن امكانــات و
نیازمندیه ــای زندگ ــی ،تخری ــب محی ــط زیس ــت و باﻻخ ــره ع ــدم کمکرس ــانی ،كس ــی ج ــز
جمه ــوری اس ــﻼمی نیس ــت ... .ادام ــه در صفح ــه بع ــد
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رویدادهای سیاسی هفته...
بایــد یقــه ایــن حاكمیــت فاســد و دروغگــو را گرفــت؛ بایــد خواســتار جــﱪان
خس ــارت ش ــد .نبای ــد گذاش ــت دولت ــی ك ــه غاص ــب داراییه ــای مملک ــت اس ــت
از زی ــر ب ــار مس ـ ولیتی ک ــه ب ــر دوش ــش ق ـرار گرفت ــه اس ــت ،ش ــانه خال ــی کن ــد.
نبای ــد اج ــازه داد جمه ــوری اس ــﻼمی و مقام ــات ری ــز و درش ــت آن مانن ــد همیش ــه
بــا وعدههــای پــوچ ،بــه بهانــه بحــران كرونــا ،تحریــم و ﴍایــط نابســامان
اقتصــادی از زیــر بــار مســئولیت ایــن فجایــع فــرار كننــد .تامیــن امنیــت،
س ــﻼمت و زندگ ــی لحظ ــه ب ــه لحظ ــه ش ــهروندان جامع ــه ب ــه عه ــده دول ــت اس ــت.
بازس ــازی ﴎی ــع مناط ــق س ــیلزده ،ب ـرای تامی ــن امنی ــت زندگ ــی بازمان ــدگان ام ــر
دولــت اســت .تنهــا بــا اتحــاد و همبســتگی میتــوان ایــن حــق را از حلقــوم
دول ــت بی ــرون كش ــید.
***
• مذاكره بشود یا نشود
ب ــه دنب ــال ﻻیح ــه اخی ــر مجل ــس ح ــول »تصوی ــب کلی ــات ط ــرح کاه ــش تعه ــدات
هس ــتهای و ﴍوع غن ــی س ــازی  ۲۰درص ــدی« ،معل ــوم اس ــت ك ــه ه ــر س ــه ق ــوا از
مجل ــس و ق ــوه قضا ی ــه ت ــا دول ــت ،خواه ــان مذاك ــره ب ــا آمری ــكا هس ــتند و ب ــر
كس ــی پوش ــیده نیس ــت؛ دع ــوا ب ــر ﴎ نف ــس مذاك ــره نیس ــت؛ مش ــكل اینجاس ــت
ك ــه آمری ــكا ی ــا ه ــر دول ــت دیگ ــری مح ــال اس ــت ب ــا دول ــت روحان ــی ك ــه تنه ــا
چن ــد صباح ــی ب ــه پای ــان عم ــرش باق ــی اس ــت ،مذاك ــره كن ــد .واقعی ــت اینس ــت
ك ــه روی دس ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ،دولت ــی ب ــه جامان ــده ك ــه ن ــه میت ــوان پش ــت
آن قا ــم ش ــد و ن ــه میت ــوان ب ــا تی ــر مش ــقی ب ــه ه ــدف ش ــلیك ك ــرد .اوﻻ ،دول ــت
آمری ــكا ب ــا ﴎكار آم ــدن بای ــدن ،مش ــغول رت ــق و فت ــق بح رانه ــای داخل ــی اس ــت
و ش ــكاف رواب ــط ب ــا اروپ ــا را ترمی ــم میكن ــد .فع ــﻼ عجل ــهای ه ــم در رس ــیدگی
بــه كیــس ایــران نــدارد .بناب رایــن ،مذاكــره بــا دولتــی كــه نفسهــای آخــر را
میكش ــد و می ــان مجل ــس و ق ــوه قضا ی ــه ب ــه ت ــوپ فوتب ــال ش ــبیه اس ــت ،دور
از منط ــق اس ــت .خ ــط و نش ــان كش ــیدنهای مجل ــس ب ـرای دول ــت و برعك ــس،
تبلیغ ــات انتخابات ــی بی ــش نیس ــت؛ ب ــازی جناحهاس ــت .باﳌاس ــكهای اس ــت ك ــه
ب ــه خی ــال آقای ــان ق ـرار اس ــت م ــردم را در انتظ ــار معج ــزه مذاك ــره ب ــا آمری ــكا در
دول ــت بع ــدی ن ــگاه دارد .مذاك ــره بش ــود ی ــا نش ــود خ ــﱪی از گش ــایش اقتص ــادی
نیس ــت ،ه نط ــور ك ــه در دوره برج ــام ه ــم نب ــود؛ لغ ــو هم ــه تحریمه ــا ه ــم
ک ــه ب ــه اج ـرا درآی ــد ،ﴎمایهگ ــذاری بلندم ــدت و نج ــات اقتص ــاد ای ـران قب ــل از
هرچی ــز ب ــه خاورمیان ــه ام ــن و س ــپس ای ـران »ام ــن« نی ــاز دارد! در ای ــن ﴍای ــط
دامــنزدن بــه فضــای انتظــار ،تعــرض بــه ســطح معیشــت و تضمیــن ســاكت
نگاهداشــ محرومــان کــه كوچكﱰیــن روزنــه اقتصــادی و رفاهــی در مقابــل
خــود یبیننــد ،مهمﱰیــن رکــن سیاســت همــه جناحهاســت.
امــروز اســﻼم و اســﻼمیت و دشــمنی بــا آمریــکا را همــه جناحهــا حــراج
کردهان ــد؛ بح ــث ب ــر ﴎ نج ــات كش ــتی فرس ــوده ﴎمای ــه و نظ ــام اس ــت .ش ــعاع
دی ــد هم ــه جناحه ــا از مان ــدن و ان ــدن جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه ی ــك م ــﱰ ه ــم
یرســد .از روزنامــه »جمهــوری اســﻼمی« بشــنویم كــه خطــاب بــه دعــوای
اخیــر دولــت و مجلــس گفتــه اســت كــه » :اشــتباه محــض اســت کــه آقایــان
خی ــال کنن ــد راه ب ـرای انتخاب ــات  ۱۴۰۰هم ــوار م ــی ش ــود برعک ــس ب ــا ای ــن اقدامات
حتــ موقعیــت حداقلــی فعلــی را نیــز از دســت خواهیــم داد ...فقــط ایــن
امی ــدواری باق ــی اس ــت ک ــه ای ــن دعواه ــا در ح ــد ی ــک حرک ــت سیاس ــی ادی ــن در
پاس ــخ ب ــه ت ــرور ش ــهید فخ ــری زاده باق ــی ان ــد ،و م راج ــع ب ــاﻻ دس ــتی از ب ــروز
تبع ــات س ــنگین ای ــن اقدام ــات ك ــه نارضایت ــی عموم ــی را نش ــانه رفت ــه اس ــت،
جلوگیــری اینــد«...
درســت اس ــت ،كشــمكش مــردم بــا حاكمی ــت ،كشمكش ــی بــر ﴎ مذاكــره ب ــا
آمری ــكا نیس ــت؛ مذاك ــره بش ــود ی ــا نش ــود ،تحریمه ــا لغ ــو ش ــوند ی ــا نش ــوند،
توقعــات فروكوفت ــه میلیونهــا نفــر و خطــر قیــام محرومــان علی ــه حاكــ ن،
ك ــه از دی ـ ه  ۹۶و آب ــان  ۹۸ع ــروج ك ــرده اس ــت مولف ــهای اس ــت ك ــه ب ــر ﴎ ج ــای
خ ــود ك ـ كان باق ــی اس ــت .كرون ــا ت ــا اب ــد باق ــی یمان ــد؛ زب ــان جامع ــه علی ــه
ای ــن نظ ــام ،علی ــه حاکمی ــت ه ــار اس ــتبداد درازت ــر ش ــده اس ــت .انزج ــار از پدی ــده
متعف ــن جمه ــوری اس ــﻼمی از ﴎ و ك ــول جامع ــه ب ــاﻻ رفت ــه اس ــت؛ طوفانه ــای
بنیادیت ــری ب ــر ﴎ رف ــاه و آزادی پ ــس از كرون ــا در راهن ــد ك ــه كش ــتی حاكمی ــت
را ب ــا مخاط ـرات ج ــدی روب ــرو خواه ــد ك ــرد .بای ــد ب ــه اس ــتقبال ای ــن دوران رف ــت.

٣

همكارى دولت سويد و
جمهورى اسﻼمى
محكوم است!
دولــت ســوئد بــار دیگــر ســعی بــر ایــن دارد کــه بــه بهانــه شــکایت مقامــات
جمه ــوری اس ــﻼمی ،دس ــت ب ــه بازجوی ــی از معﱰضی ــن و ﴍک ــت کنن ــدگان در تظاه ـرات
ه ــای مقاب ــل س ــفارت جمه ــوری اس ــﻼمی در اس ــتکهلم بزن ــد .اخی ـرا ،یک ــی از معﱰضی ــن
ب ـرای ب ــار دوم ب ــه بازجوی ــی ف راخوان ــده ش ــده اس ــت ت ــا ب ــه ش ــکایت رس ــیدگی کن ــد.
جمه ــوری اس ــﻼمی هم ــواره س ــعی ک ــرده اس ــت ت ــا موان ــع متع ــددی در مقاب ــل هرگون ــه
اع ـﱰاض در خ ــارج از کش ــور ایج ــاد كن ــد .اگ ــر در دوره ای مس ــتقی ب ــا حرب ــه ت ــرور
در خ ــارج ،و ی ــا س ــپس ب ــا ات ــکا ب ــه پلی ــس بی ــن اﳌلل ــی و پرون ــده س ــازی در اینﱰپ ــول
ای ــن امــر را ب ــه پی ــش م ــی ب ــرد ،امــروز ب ــا شــکایت ب ــر اس ــاس قوانی ــن موج ــود در
مث ــﻼ س ــوئد اق ــدام ک ــرده اس ــت ت ــا ه ـ ن ه ــدف تحدی ــد اع ـﱰاض ب ــه خ ــود را انج ــام
ده ــد .ام ــا ط ــی  ۴۰س ــال اخی ـر ،پیوس ــتگی و رب ــط مس ــتقیم اع ـﱰاض علی ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی در داخ ــل و خ ــارج از ای ـران ،ه ــر ب ــار ای ــن سیاس ــت ه ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا
شکس ــت مواج ــه ک ــرده اس ــت .همچ ــون داخ ــل ای ـران ،جمه ــوری اس ــﻼمی ق ــادر نب ــوده
و نخواه ــد ب ــود جل ــوی ص ــف عموم ــی مردم ــی ک ــه کل ای ــن حکوم ــت را ب ــه رس ــمیت
نش ــناخته و ب ـرای ﴎنگون ــی آن ت ــﻼش م ــی کنن ــد را بگی ــرد.
اینب ــار دول ــت س ــوئد نی ــز ب ــا بازجوی ــی از معﱰضی ــن ب ــه ای ــن حکوم ــت ،یکب ــار دیگ ــر
بیه ــوده س ــعی دارد ت ــا هم راه ــی خ ــود ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی را نش ــان ده ــد .جامع ــه و
م ــردم در س ــوئد نی ــز ،ب ــر خ ــﻼف انتظ ــار ای ــن دول ــت ،ح ــاﴐ ب ــه پذیرف ـ اح ــکام ص ــادره
ب ـرای خف ــه ک ــردن ص ــدای اع ـﱰاض علی ــه ای ــن حکوم ــت نب ــوده و نیس ــتند.
ش ــکی نیس ــت ک ــه ن ــه تنه ــا ای رانی ــان در س ــوئد ،بلک ــه م ــردم آزادیخ ــواه ای ــن کش ــور
همچ ــون م ــردم در ای ـران و دیگ ــر کش ــورها نی ــز ،ای ــن خوش ــخدمتی ه ــای ام ــروز دول ــت
ســوئد را بخشــی از دورویــی و پوچــی »دمک راســی اســکاندیناوی« مــی داننــد .در
حقیق ــت ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه دول ــت س ــوئد ،ب ــا دس ــتچین ک ــردن و بازجوی ــی
از معﱰض ــان ب ــه بهان ــه ه ــای »قانون ــی« ،ه ـراس خ ــود از ص ــف عظیم ــی ک ــه مقاب ــل
هرگون ــه تع ــرض ب ــه ح ــق اع ـﱰاض ح ــی و ح ــاﴐ در جامع ــه حض ــور دارد را ب ــه ای ــش
گذاش ــته اس ــت .ب ــا ات ــکا ب ــه همی ــن ص ــف عظی ــم اس ــت ک ــه ای ــن اق ــدام دول ــت س ــوئد
را م ــی بایس ــت در همینج ــا عقی ــم ک ــرد.

دنيا بدون فراخوان
سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و
بدون خطر
سوسياليسم به
چه منجﻼبى بدل ميشود..
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تاج ران اسلحه و بردگان گرسنه...
س ــازمان مل ــل خ ــود در ــام ط ــول تاری ــخ وج ــودش اب ــزاری در خدم ــت همی ــن دولته ــای
ب ــزرگ جه ــان و صاحبی ــن اصل ــی ﴎمای ــه و اس ــلحه فروش ــها و »لرده ــای جن ــگ« و جنای ــت
ب ــوده ان ــد» .مداف ــع صل ــح« ب ــودن س ــازمان مل ــل بــه ه ـ ن انــدازه واقعــی اس ــت کــه
»مداف ــع حق ــوق ب ــﴩ« ب ــودن» ،مداف ــع حق ــوق ک ــودک« ب ــودن» ،مب ــارزه ب ــا تروریس ــم« و
گرس ــنگی در جه ــان توس ــط همی ــن دولته ــا و در راس آن ه ـ ن اقلی ــت کوچ ــک تاج ـران
اس ــلحه و صاح ــب ﴎمای ــه ه ــا و امکان ــات موج ــود جه ــان اس ــت.
ب ــر اس ــاس هم ــه ام ــار و ارق ــام ط ــی چن ــد ده ــه اخی ــر جه ــان تح ــوﻻت بزرگ ــی را در زمین ــه
رش ــد تکنی ــک و تکنول ــوژی و صنع ــت و ...از ﴎ گذارن ــده اس ــت ،دس ــتاوردهای بﴩی ــت
در ای ــن زمین ــه ه ــا در نظ ــام کاپیتالیس ــتی نتای ــج معک ــوس خ ــود را داش ــته اس ــت .دنی ــا
ه ــر چ ــه پولدارت ــر و صاح ــب امکان ــات ت ــر میش ــود ،ه ــر چ ــه امکان ــات ب ـرای به ــﱰ زیس ـ ،
مرف ــه ت ــر زیس ـ و ام ــن ت ــر زیس ـ افزای ــش م ــی یاب ــد ،انس ــانها گرس ــنه ت ـر ،محت ــاج ت ـر،
تولی ــد و خری ــد و ف ــروش اس ــلحه ه ــای مهی ــب بیش ــﱰ ،جن ــگ و کش ــتار وس ــیعﱰ ،تخری ــب
محی ــط زیس ــت بیش ــﱰ ،دنی ــا ناام ــن ت ــر و توح ــش و بربری ــت بیش ــﱰ میش ــود .ام ــری ک ــه
ام ــروز چن ــد میلی ــارد انس ــان در ای ــن ک ــره خال ــی ب ــا گوش ــت و پوس ــت آن ـرا ﳌ ــس میکنن ــد.
ب ــه ه ــر می ــزان ﴎمای ــه و امکان ــات افزای ــش م ــی یاب ــد ،توح ــش و بربری ــت بیش ــﱰی ب ــر
جه ــان حاک ــم ،جن ــگ و جنای ــت ،آوارگ ــی و خان ــه بدوش ــی بیش ــﱰی ب ــه بﴩی ــت تحمی ــل
و گرس ــنگی و فق ــر بیش ــﱰی زندگ ــی جهانی ــان را ب ــه تباه ــی میکش ــاند .تباه ــی جه ــان،
گس ــﱰش جن ــگ ،وی ران ــی ،خان ــه خ راب ــی ،فق ــر و فﻼک ــت و ناامن ــی ،آوارگ ــی میلیون ــی و
کش ــتار م ــردم بیگن ــاه و  ...هم ــه و هم ــه مقتضی ــات ﴎپ ــا مان ــدن و ادام ــه حی ــات نظ ــام
کاپیتالیس ــتی اس ــت .اس ــاس نظ ــام موج ــود ب ــر جه ــان ب ــر اس ــاس تولی ــد ب ـرای س ــود ،ب ــر
اس ــاس تبدی ــل بخ ــش ب ــزرگ انس ــانهای جوام ــع ب ــﴩی ب ــه ب ــردگان م ــزدی و فروش ــدگان
نی ــروی کارب ـرای س ــیر ش ــدن ش ــکم ،ب ــه تولی ــد کنن ــدگان اصل ــی و تامی ــن کنن ــدگان س ــود
بیش ــﱰ ب ـرای ه ـ ن اقلی ــت ،اس ــت .هزین ــه ه ــای ک ــه مولت ــی میلیاردره ــای جه ــان توس ــط
دولته ــای حاک ــم ب ــه عن ــوان اب ــزار حاکمی ــت ﴎمای ــه و ق ــدرت خ ــود ب ــر جه ــان ،خ ــرج
خ راف ــات و مذه ــب و مهندس ــی اف ــکار میکنن ــد ،ب ــاور نکردن ــی اس ــت ٩٩ .درص ــد تولی ــدات
رس ــانه ه ــای رس ــمی جه ــان ،پخ ــش دروغ ،جعلی ــات ب ــا ه ــدف فری ــب م ــردم و حفاظ ــت از
همی ــن سیس ــتم ه ــای حاک ــم اس ــت .قوانی ــن و پارﳌ ــان و خ ــدا و ایندگان ــش روی زمی ــن،
میه ــن و ملی ــت و میه ــن پرس ــتی و ،...همگ ــی اب ــزار تحمی ــق و تس ــلیم جهانی ــان ب ـرای
ﴎف ــرود آوردن در مقاب ــل همی ــن اقلی ــت اس ــت .اینه ــا خ ــود خدای ــان حاک ــم ب ــر جهانن ــد،
فرع ــون ه ــای س ــوره ه ــای کتابه ــای »مق ــدس ش ــان« هس ــتند ک ــه خ راف ــه و فرهن ــگ و
تاریــخ و دیــن و همــه چیــز را در خدمــت حفــظ جهالــت و احمــق کــردن انســانها
ﴏف میکنن ــد ت ــا جه ــان ب ــه همی ــن ص ــورت اند.مان ــدگاری ای ــن سیس ــتم و ای ــن جه ــان
ب ــا هم ــه وج ــوه آن ،ب ــا قان ــون و سیاس ــت ،تئ ــوری ،ه ـ  ،ادبی ــات ،مذه ــب ،مقدس ــات و
اخﻼقی ــات و فرهن ــگ و س ــنت حاک ــم ب ــر جه ــان ،جملگ ــی در خدم ــت حف ــظ ای ــن سیس ــتم
و نابــود کــردن فیزیکــی ،روحــی و اجت عــی اک یــت محــروم جامعــه اســت .تاریــخ
دویس ــت س ــال گذش ــته ای ــن نظ ــام ،تاری ــخ تحمی ــل جهال ــت ،تاری ــخ تحمی ــل بردگ ــی و
تبدی ــل فرودس ــتان دوره ب ــرده داری و فئودال ــی ب ــه کارگ ــر ب ــه عن ــوان ب ــرده م ــزدی و تاری ــخ
جن ــگ و جنای ــت وس ــیع همی ــن حاکمی ــن اس ــت.
ام ــا ای ــن ﴎنوش ــت محت ــوم م ــا نیس ــت .ث ــروت و س ــامان ای ــن جامع ــه ،پ ــول و امکانات ــی که
موج ــود اس ــت ،اساس ــا ب ــر دوش و ب ــه نی ــروی کارک ــن جامع ــه ب ــﴩی ،توس ــط طبق ــه کارگ ــر
و همی ــن میلیارده ــا انس ــانی تولی ــد و تامی ــن میش ــود ک ــه خ ــود ب ــه ن ــان ش ــب محت ــاج
اس ــت .ام ــا بﴩی ــت ق ـرار نیس ــت و نبای ــد ت ــا ابدی ــت حاکمی ــت مش ــتی پول ــدار جه ــان را
ب ــر خ ــود قب ــول کن ــد .آنچ ــه اینه ــا را در مق ــام خ ــود حف ــظ ک ــرده اس ــت ،آنچ ــه اینه ــا را
ب ــر روی پ ــای خ ــود پای ــدار نگهداش ــته اس ــت ،ع ــﻼوه ب ــر اجی ــر ک ــردن و ب ــه خدم ــت گرف ـ
نی ــروی ﴎک ــوب ،تحمی ــق و تحمی ــل جه ــل و خ راف ــه ب ــه ن ــام حقیق ــت ب ــه م ــا ب ــردگان
جه ــان مع ــاﴏ اس ــت .وارون ــه ک ــردن حقای ــق ،تبلیغ ــات وس ــیع علی ــه امی ــال و آرزوه ــای
انس ــانی و ب راب ــری طلبان ــه م ــا و نی ــاکان م ــا ،علی ــه آرمانه ــای عدالتخواهان ــه طبق ــه کارگ ــر
جهان ــی و انس ــان آزاده ب ـرای رف ــاه و بهب ــود و عدال ــت ،علی ــه کمونیس ــم و ی ــک رهای ــی
سوسیالیس ــتی و حقن ــه ک ــردن اینک ــه اینه ــا همگ ــی ﴎاب و خ ــواب و خی ــال اس ــت ،بخ ــش
بزرگ ــی از پای ــه ه ــای حف ــظ ای ــن نظ ــام اس ــت .حاکمی ــت اینه ــا ب ــدون ت ــن دادن نی ــروی م ــا،
ب ــدون قناع ــت و تس ــلیم سیاس ــی و فک ــری طبق ــه م ــا ب ــه خ راف ــات و ب ــه »ت ــوان ﻻی ــزال«
مش ــتی ان ــگل ک ــه جه ــان را در دس ــت دارن ــد ،ممک ــن نیس ــت.
ح ــکام جه ــان ب ــدون م ــا و ب ــدون نی ــروی م ــا ،خ ــود چی ــزی ج ــز مش ــتی ان ــگل و حواری ــون
آنه ــا ک ــه از ای ــن راه ارت ـزاق میکنن ــد ،نیس ــتند .راه نج ــات چی ــزی نیس ــت ج ــز ب ــه زی ــر
کش ــیدن ح ــکام کنون ــی و سیس ــتم حاک ــم ب ــر جه ــان و جایگزین ــی آن ب ــا نظم ــی نوی ــن
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و انســانی کــه مبنــا و پایــه و اســاس آن تولیــد بــرای رفــع نیازمنــدی هــای بﴩیــت
اس ــت .ای ــن کار م ــا تولیدکن ــدگان و تامی ــن کنن ــدگان هم ــه نیازه ــای جه ــان و از جمل ــه
ﴎمای ــه ه ــای وس ــیع مولت ــی میلیاردره ــای حاک ــم اس ــت .ای ــن کار طبق ــه کارگ ــر جهان ــی
و کار کمونیس ــتهای ای ــن طبق ــه اس ــت .اگ ــر اقلیت ــی کوچ ــک ب ــا ات ــکا ب ــه پ ــول و ﴎمای ــه
ه ــای غص ــب ش ــده ،ب ــا ات ــکا ب ــه ب ــرده ک ــردن میلیارده ــا انس ــان و ت ــﻼش ب ـرای حف ــظ ای ــن
بردگ ــی ،میتوانن ــد جه ــان را در زندان ــی ب ــزرگ و ب ــا تحمی ــل توح ــش و بربری ــت ب ــه ن ــام
قان ــون و نظ ــم جه ــان ،ب ــه بردگ ــی بکش ــند و س ــود کس ــب کنن ــد ،چ ـرا ای ــن اک ی ــت عظی ــم
نتوانن ــد جهان ــی ب راب ــر و انس ــانی را جایگزی ــن کنن ــد.
کمونیس ــم و ی ــک رهایــی سوسیالیس ــتی ب ـرای نجــات بﴩیــت چیــزی ج ــز خل ــع ی ــد
ق ــدرت از ای ــن اقلی ــت و س ــپردن ق ــدرت ب ــه صاحب ــان ای ــن جه ــان و پای ــان بردگ ــی و کار
م ــزدی نیس ــت .ام ــا نبای ــد تردی ــد ک ــرد ک ــه حاک ـ ن ب ــر جه ــان ،دولته ــای موج ــود از ه ــر
ن ــوع آن ،از ﴍق ــی و عق ــب مان ــده ،ت ــا غرب ــی و ب ــه اصط ــﻼح »متم ــدن« آن ،در مقاب ــل
طبق ــه کارگ ــر ت ــا آخ ــر خواهن ــد جنگی ــد .گرف ـ ق ــدرت از اینه ــا و اع ـ ل حاکمی ــت طبق ــه
کارگ ــر ج ــز از راه زور و انق ــﻼب و قی ــام ت ــوده ای م ــا ب ــه زنجی ــر کش ــیده ش ــدگان مق ــدور
نیس ــت و ای ــن ممک ــن اس ــت و در حقیق ــت ک ــم مش ــقت تری ــن راه اس ــت.
جهان ــی دیگ ــر ف ــارغ از ظل ــم و س ــتم ،ف ــارغ از تبعی ــض و ب ــی حقوق ــی ،ف ــارغ از جنای ــت
و جن ــگ و توح ــش افس ــار گس ــیخته ،دنی ــای مرف ــه و آزاد و ب راب ــر ممک ــن اس ــت .ای ــن کار
خ ــود م ــا ،خ ــود ب ــردگان م ــدرن ای ــن جه ــان ،خ ــود س ــازندگان ای ــن جه ــان ب ــا دس ــت خ ــود و
ب ــا ات ــکا ب ــه نی ــروی وس ــیع خ ــود اس ــت .انق ــﻼب کارگ ــری همی ــن ام ــروز و ف ــوری ن ــه تنه ــا
مق ــدور و ممک ــن ک ــه بع ــﻼوه تنه ــا راه و انس ــانی تری ــن راه نج ــات بﴩی ــت اس ــت .دنی ــای
کنون ــی از جه ــل و تعف ــن ﴎمای ــه ،از جنای ــت و توح ــش ﴎمای ــه داران ،از تولی ــد خ راف ــات
لﱪی ــز ش ــده اس ــت و ب ــوی تعف ــن آن حت ــی ب ــا ناب ــودی و پای ــان س ــلطه اش ب ـرای قرنه ــا ب ــه
عن ــوان آث ــار توح ــش انس ــان باق ــی خواه ــد مان ــد.

گسترش اعتراضات توده اى در
عراق ،شكاف در حاكميت

اطﻼعيه خبرى شماره  ٤دفتر كردستان حزب حكمتيست )خط رسمى(
اعﱰاضــات تــوده ای بــرای ســومین روز متوالــی در شــهرهای مختلــف کردســتان
ع ـراق منجملــه شــهرهای رانی ـ  ،چمچ ـ ل ،قــﻼدزی ،ســید صــادق ،پیــرە مگــرون
و دربندیخــان همچنــان ادامــه دارد .اعﱰاضاتــی کــه در صفــوف حاکمیــت و نیــروی
ﴎکــوب آن شــکاف انداختــه اســت .آخریــن خﱪهــای رســیده حاکــی از ایــن اســت
کــه امروزشــهر ســید صــادق بــه کنــﱰل مــردم معــﱰض در آمــده و نیروهــای ﴎکوبگــر
دولــت اقلیــم از شــهر ســلی نیه راهــی ایــن شــهر شــده انــد .در شــهر رانیــه درگیــری
نظامــی میــان مــردم و نیروهــای ﴎکــوب دولــت اقلیــم در جریان اســت و تعــدادی از
نیروهــای پیشــمرگان بــه صــف مــردم پیوســته انــد .مسـ ول پلیــس شــهر چــم چـ ل
امــروز اعــﻼم کــرده اســت نیــروی پلیــس ایــن شــهر در اع ـﱰاض بــه عــدم پرداخــت
حقوقهــای معوقــه و وضعیــت وخیــم معیشــتی خــود دســت از کار میکشــند واز
مــردم ایــن شــهر خواســته اســت کــه راســا مســلحان از زندگــی و شــهر خــود دفــاع
کننــد .جــاده شــهر کﻼر ب ـ ســلی نی توســط زنــان معــﱰض »دربندیخــان« مســدود
شــده اســت .زنــان معــﱰض مانــع حرکــت کامیونهــای نفــت شــده انــد .تعــدای از
اینــدگان پارﳌــان درمحــل پارﳌــان دســت بـ تحصــن زدە و اعــﻼم کــرده انــد تــا قطــع
خشــونت دولــت ،اعتصابشــان ادامـ دارد .عــﻼوه بــر ایــن دو اینــده پارﳌــان عـراق
از ســفارت آﳌــان درخواســت کــرده انــد ب ـرای آزادی دســتگیر شــدگان در شــهرهای
دهــوک و اربیــل کـ از طــرف حــزب بارزانــی دســتگیر شــدە انــد پــا درمیانــی کننــد
و حــزب بارزانــی را بـرای آزادی دســتگیر شــدگان تحــت فشــار قـرار دهنــد .در ایــن
میــان رئیــس دولــت اقلیــم ،مــﴪور بارزانــی ،در اوج بیﴩمــی در جــواب بــه اعـﱰاض
مــردم بــه فقــر و فﻼکــت و فســاد مالــی دولــت ،احـزاب و رهــﱪی ایــن احـزاب ،اعــﻼم
کــرده اســت مــردم معــﱰض بایــد یقـ حکومــت بغــداد را بگیرنــد چـرا کــه مســئولیت
پرداخــت حقــوق بــه عهــده دولــت مرکــزی اســت .مــردم کردســتان عـراق شایســته
زندگــی مرفــه و آزاد و خﻼصــی از جهنمــی انــد کــه دولــت اقلیــم و احـزاب قومــی و
مذهبــی بـرای آنــان درســت کــرده انــد.
زنده باد مبارزات مردم آزادیخواه کردستان عراق
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
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روح فرشگرد در كالبد...
محمــد آســنگ ران در دو بحــث نوشــتاری و تصویــری ،بطــور مفصــل ،مشــغول
برش ــمردن »مزای ــای« تروره ــای اﴎائی ــل ب ـرای کمونیس ــت ه ــا و م ــردم ای ـران اس ــت.
ایشــان مدعــی شــده کــه ترورهــای اﴎائیــل علیــه جمهــوری اســﻼمی موجــب
تضعی ــف ای ــن رژی ــم و ب ــه همی ــن دلی ــل از ط ــرف کمونیس ــت ه ــا قاب ــل ح ی ــت
ان ــد .ب ـرای اقن ــاع دیگ ـران ه ــم» ،ش ــادی م ــردم« ای ـران از ای ــن واقع ــه را ب ــه ش ــاهد
گرف ــت ک ــه مواض ــع و تش ــخیص ایش ــان کام ــل و ش ــامل اس ــت.
گفت ــه ه ــای ایش ــان ابداع ــات جدی ــدی نیس ــتند؛ س ــال ه ــا قب ــل ،در دوره ای ک ــه
بح ــث حمل ــه نظام ــی امری ــکا ب ــه ای ـران ب ــود ،در فضای ــی ک ــه نگ ران ــی از وی ران ــی
جامع ــه م ــوج می ــزد ،اصغ ــر کریم ــی ،از ره ــﱪی همی ــن ح ــزب ،در ک ـ ل ناب ــاوری
انــدر فوایــد چنیــن جنــگ احت لــی قلــم فرســایی کــرد و اســتدﻻل آورد کــه
انق ــﻼب اکت ــﱪ ه ــم در دل جن ــگ ش ــکل گرف ــت!
ب ــا همی ــن خ ــط و نگ ــرش ،در م ـ ش ــکل گی ــری س ــناریوی س ــیاه در س ــوریه ،ح ــزب
اینه ــا ،ج ــزو اولی ــن ه ــای سیاس ــت در ای ـران ب ــود ک ــه ب ــر طب ــل »بع ــد از س ــوریه
نوبــت ایــران اســت« کوبیــد .از نظــر اینهــا ،ارتــش آزاد ســوریه ،ایــن وحــوش
ســازماندهی و تجهیــز شــده توســط ناتــو و امریــکا در جنــگ علیــه ســوریه،
»انقﻼبیون ــی« بودن ــد ک ــه ای ــن ح ــزب در ص ــورت ام ــکان و توانای ــی ،ب رای ــش نی ــروی
کمک ــی م ــی فرس ــتاد .ارت ــش آزاد ک ــه داع ــش و جبه ــه الن ــﴫ اعض ــا آن بودن ــد از
طــرف ایــن حــزب بعنــوان انقﻼبیــون ســوریه و جنگجویــان آزادی مــورد دفــاع
ق ـرار گرفتن ــد.
قب ــل از س ــوریه ،در جری ــان وی ـران س ــازی جامع ــه لیب ــی ،لی ــدر ای ــن ح ــزب کش ــف
ک ــرد ک ــه مه ــم نیس ــت ه ــدف نات ــو چیس ــت ،مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه ب ــاران توس ــط
ــب افک ــن ه ــای نات ــو کمک ــی ب ــه پی ــﴩوی انق ــﻼب در آن کش ــور ب ــود!
ام ــروز بع ــد از نزدی ــک ب ــه دو ده ــه ،هن ــوز جامع ــه ع ـراق اس ــیر بانده ــای مس ــلح
اســﻼمی و قومــی اســت .مــردم بیگنــاه ســوریه کــه اع ﱰاضــات شــان قربانــی
دخال ــت دول و نیروه ــای ارتجاع ــی ش ــد ،هن ــوز ت ــاوان »دخال ــت ب ــﴩ دوس ــتانه«
امری ــکا را میدهن ــد .لیب ــی ک ــه خیل ــی بدت ـر ،ام ــروز ب ــه ع ــﴫ بربری ــت برگش ــته و
رس ـ و علن ــا ب ــازار ف ــروش انس ــان در ش ــکل ب ــرده توس ــط جانی ــان حاک ــم ب ــر ای ــن
وی ران ــه اس ــت.
شکس ــت پش ــت شکس ــت امری ــکا در پیش ــﱪد اس ـﱰاتژی خ ــود در خاورمیان ــه ،و ب ــه
دنب ــال فروری ــزی دی ــوار امیده ــای ارتجاع ــی ای ــن »چ ــپ« ،و البت ــه ب ــی آبروی ــی در
خ ــارج صف ــوف ش ــان ،ظاه ـرا تع ــدادی را بی ــدار ک ــرد .و از ای ــن می ــان ،کس ــی می ــان
آنه ــا ،کس ــی مانن ــد محم ــد آس ــنگ ران ،ب ــه خ ــود آم ــده و نق ــد مخمل ــی خ ــط حاک ــم
ب ــر آن ح ــزب را در پی ــش گرفت ــه اس ــت .ام ــا ای ــن نق ــد و ای ــن اع ـﱰاض قس ــطی ب ــه
خ ــط ارتجاع ــی حمی ــد تقوای ــی ،ن ــرم و درون خانوادگ ــی اس ــت و ب ــه همی ــن دلی ــل
ق ــادر ب ــه فاصل ــه گرف ـ از بس ــﱰ اصل ــی خ ــود نیس ــت! ب ــه همی ــن دلی ــل ،ب ــا ه ــر
ت ــرور مه ــره ه ــای جمه ــوری اســﻼمی توس ــط متحدیــن غ ــرب ،ش ــور و ش ــوق و
ان ــرژی و امی ــد ب ــه فش ــار غ ــرب و متحدی ــن منطق ــه ای آن ،امی ــد ب ــه »تضعی ــف
جمه ــوری اس ــﻼمی« و ب ــاز ش ــدن دریچ ــه »انق ــﻼب« ،او را ﴎ ج ــای اصل ــی خ ــود،
پی ــش حمی ــد تقوای ــی برمیگردان ــد .ای ــن واقعی ــت نش ــان میده ــد ک ــه س ــنت ای ــن
ح ــزب در کادره ــای باس ــابقه ش ــان ،ب ــه همی ــن س ــادگی جاروش ــدنی نیس ــت.
بــه هــر حــال بگذاریــد اولیــن اســتدﻻل هــای ایشــان در ح یــت از ترورهــای
اﴎائیــل در ایــران را مــرور کنیــم.
البت ــه ایش ــان بعن ــوان کاس ــه داغ ــﱰ از آش مرت ــب ب ــر اینک ــه »معل ــوم نیس ــت ای ــن
ت ــرور کار اﴎائی ــل اس ــت«» ،ممک ــن اس ــت تصفی ــه درون ــی باش ــد« تاکی ــد میکن ــد
و در ﴍایط ــی ک ــه حت ــی مقام ــات امریکای ــی از مس ــئولیت اﴎائی ــل در ای ــن ت ــرور
میگوین ــد و هش ــدار میدهن ــد ،اینک ــه انگش ــت اته ــام ب ــه ط ــرف اﴎائی ــل نش ــانه
می ــرود را کار جمه ــوری اس ــﻼمی و ب ــی ب ــی س ــی و  ..میدان ــد ،ت ــﻼش در توجی ــه
تروریس ــم دولت ــی اﴎئی ــل ت ــا ای ــن ح ــد را فق ــط از ط ــرف دس ــت راس ــتی تری ــن
ژورنالیس ــتهایی ک ــه ت ــﻼش میکنن ــد فش ــار احت ل ــی ب ــر دول ــت اﴎئی ــل را خنث ــی
کنن ــد ،میت ــوان دی ــد.
آس ــنگ ران پ ــس از اینک ــه ب ــا اک ـراه احت ـ ل ت ــرور از ط ــرف اﴎائی ــل را قب ــول میکن ــد،
میگوی ــد» :جمه ــوری اس ــﻼمی مش ــغول تولی ــد س ــﻼح هس ــته ای اس ــت و اﴎائی ــل
ه ــم ب ــه عن ــوان اولی ــن کش ــور در خط ـر ،در مق ــام دف ــاع از خ ــود برآم ــده اس ــت!«
علیرضــا کیانــی ،اینــده فرشــگرد در برنامــه چشــم انــداز تلویزیــون ایــران
اینﱰنشــنال بعــد از تﱪیــک تــرور فخــری زاده بــا همیــن اســتدﻻل در دفــاع از
اﴎائی ــل میگوی ــد» :ای ــن ت ــرور ب ــه معن ــای تروریس ــمی ک ــه میشناس ــیم نب ــوده.
جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران را در ﴍای ــط جنگ ــی ب ــا اﴎائی ــل زده اس ــت .اﴎائی ــل ه ــم
در حال ــت جنگ ــی یک ــی از آدمه ــای اردوگاه مقاب ــل را کش ــته« ،و »اﴎائی ــل در دف ــاع
از خ ــودش دس ــت ب ــه ای ــن ت ــرور زده اس ــت«.
محمــد آســنگ ران ،ه ننــد علیرضــا کیانــی ،دلیــل کشــمکش امریــکا و بعــدا
اﴎائی ــل ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی را پ ــروژه ای ــن رژی ــم جه ــت س ــاخت ــب ا ــی
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میداننــد .تــا اینج ــای قضی ــه ،اینهــا هــم ماننــد خیلــی
از جریانــات دیگــری کــه مثــل اینهــا خــود را بــه
چپگ رای ــی و کمونیس ــم مته ــم میکنن ــد ،ب ــه دلی ــل مناف ــع
سیاســی ،ادعــای امریــکا و اﴎائیــل را جــدی گرفتــه و
عی ــن فرموله ــای م ــورد ادعــای آنه ــا را قــورت داده انــد.
ه نط ــور ک ــه پیشکس ــوتان ایش ــان در حمل ــه امری ــکا ب ــه
ع ـراق ادع ــای وج ــود س ــﻼح ه ــای کش ــتار جمع ــی از ط ــرف
دول ــت ع ـراق را بعن ــوان مج ــوز حمل ــه ب ــه ع ـراق را ق ــورت
داده بودنــد.
در دنی ــای واقع ــی ام ــا ،ﻻزم نیس ــت کمونیس ــت ب ــود ت ــا فهمی ــد ک ــه کش ــمکش
امری ــکا ب ــا حکوم ــت های ــی مانن ــد جمه ــوری اس ــﻼمی و ک ــره ش ـ لی و لیب ــی و
س ــوریه و کوب ــا و ع ـراق ص ــدام حس ــین و ،...ن ــه ب ــه دلی ــل خط ــر واقع ــی اینه ــا ب ـرای
کس ــی ،بلک ــه ب ــه دﻻیل ــی چ ــون یاغ ــی ب ــودن ای ــن دولته ــا و مهم ــﱰ از آن ،محمل ــی
بــرای ح ــل و فصــل کش ــمکش ب ــا قدرته ــای امپریالیســتی و تقس ــیم ق ــدرت در
منطق ــه اس ــت .خط ــر ای ـران هســته ای ب ــه انــدازه خط ــر دولــت عــراق مســلح
ب ــه س ــﻼح ه ــای کش ــتار جمع ــی دلی ــل کش ــمکش ام ــروز امری ــکا ب ــا جمه ــوری
اس ــﻼمی اس ــت .ب ـرای کل اردوی غ ــرب ،حق ــوق ب ــﴩ و دمک راس ــی و کاﻻه ــای بنج ــل
دیگرش ــان چی ــزی ج ــز محمل ــی ب ـرای فش ــار ب ــه دول ــت ه ــا و ق ــدرت ه ــای مخال ــف
و رقی ــب ش ــان نب ــوده و نیس ــت.
میگوین ــد جمه ــوری اس ــﻼمی تروریس ــت و تروریس ــت پ ــرور اس ــت .بای ــد گف ــت
ب ــر منک ــرش لعن ــت! ول ــی آی ــا نیروی ــی ک ــه مجاه ــد افغ ــان و طالب ــان و القاع ــده و
داع ــش و الن ــﴫ و صده ــا بان ــد و گ ــروه جنایت ــکار دیگ ــر را تحوی ــل جامع ــه ب ــﴩی
داده و کودتاه ــای پرش ـ ر اینج ــا و آنج ــا س ــازمان داده و بی ــش از هفتص ــد فق ــره
طــرح ناموفــق فقــط بــرای تــرور فیــدل کاســﱰو ،ریختــه اســت و  ...صﻼحیــت
مب ــارزه ب ــا ت ــرور و تروریس ــم را دارد؟!
کادر ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری مدع ــی اس ــت ک ــه در جن ــگ دو رژی ــم تروریس ــتی
ای ـران و اﴎائی ــل ،در کن ــار م ــردم ایس ــتاده و از کش ــته ش ــدن عن ــاﴏ مه ــم رژی ــم
اس ــﻼمی خوش ــخال اس ــت .توضی ــح میدهن ــد ک ــه در جن ــگ تروریس ــت ه ــا جبه ــه
س ــومی ه ــم وج ــود دارن ــد ک ــه ای ــن س ــومی جبه ــه م ــردم اس ــت .میگوی ــد ک ــه م ــردم
ای ـران میخواهن ــد ﴎ ب ــه ت ــن جمه ــوری اس ــﻼمی نباش ــد و ایش ــان توضی ــح میده ــد
ک ــه او ه ــم مانن ــد همی ــن م ــردم از ای ــن واقع ــه خوش ــحال اس ــت.
اوﻻ بــرای کســی کــه خــود را کمونیســت میدانــد ،احساســات و قضــاوت هــا و
نظ ـرات »م ــردم« مبن ــای اتخ ــاذ سیاس ــت نیس ــت .م ــردم روزی میتوانن ــد روای ــت
ب ــی ب ــی س ــی را قب ــول کنن ــد و عک ــس خمین ــی را در م ــاه ببینن ــد ،میتوانن ــد روزی
ب ــه هیتل ــر رای دهن ــد ،میتوانن ــد تح ــت تاثی ــر هوی ــت ارتج ــاع مل ــی آذربایجان ــی و
ارمن ــی ،تش ــنه خ ــون ه ــم ش ــوند .مردم ای ـران ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی رای آری دادند،
م ــردم امری ــکا ه ــم چه ــار س ــال پی ــش ب ــه ت رام ــپ رای دادن ــد و ام ــروز ه ــم بخش ــی
از ای ــن جامع ــه ب ـرای ب ــه ق ــدرت رس ــیدن خ ــود آم ــاده جن ــگ داخل ــی اس ــت .در ــام
ای ــن ون ــه ه ــا» ،کمونیس ــتی« ک ــه ﴍی ــک احس ــاس و مواض ــع »م ــردم« ش ــود ،در
بهﱰی ــن حال ــت از آن م ــردم ع ــوام ت ـر ،کوت ــه بی ــن ت ــر و در ام ــر تش ــخیص مصال ــح
سیاس ــی طبق ــه کارگ ــر و م ــردم ،ب ــی صﻼحی ــت تری ــن ه ــای دنی ــای سیاس ــت اس ــت.
»م ــردم« م ــد نظ ــر آس ــنگ ران ی ــک اب ــداع پوپولیس ــتی از جن ــس هم ــه ناس ــیونال
پوپولیســت هــای عــﴫ امــروز اســت ،کــه عوامفریبــی هایشــان را بــا رن ــگ و
لع ــاب »مردم ــی« ب ــه ع ــوام قال ــب میکنن ــد.
ام ــا اج ــازه بدهی ــد ب ـرای لحظ ــه ای پرچ ــم عوامفریب ــی پوپولیس ــتی ایش ــان را جدی
گرفت ــه و آن را ب ــاور کنی ــم .ب ــاور کنی ــم ک ــه ایش ــان در مقاب ــل تروریس ــت ه ــای
درگی ـر ،هم ـراه »م ــردم« ایس ــتاده و مانن ــد »م ــردم« ب ـرای کش ــته ش ــدن یک ــی از دو
ط ــرف خوش ــحال میش ــوند .س ــوال اینجاس ــت آی ــا آس ــنگ ران ب ــا همی ــن اس ــتدﻻل از
ت ــرور بع ــدی ک ــه ب ــه دس ــت جمه ــوری اس ــﻼمی در اﴎائی ــل اتف ــاق م ــی افت ــد ه ــم
خوش ــحال اس ــت؟ بط ــور مث ــال ،اگ ــر ت ــرور کس ــی مانن ــد نتانیاه ــو ،ک ــه پرون ــده
ســنگینی از فســاد مالــی و سوءاســتفاده از قــدرت نــزد دادگاه دارد ،کســی کــه
م ــورد نف ــرت میلیونه ــا اﴎائیل ــی اس ــت ک ــه ه ــر هفت ــه ب ـرای ب ــه زی ــر کش ــیدنش
بــه خیابــان هــا مــی آینــد ،کســی کــه جنایــات متعــدد علیــه مــردم بیگنــاه
فلس ــطین را س ــازمان داده و از جن ــگ ش ــش روزه اع ـراب و اﴎائی ــل ت ــا ب ــه ام ــروز،
یک ــی از فاشیس ــت تری ــن و جان ــی تری ــن سیاس ــتمداران اﴎائیل ــی اس ــت ،توس ــط
تروریس ــت ه ــای رژی ــم اس ــﻼمی ی ــا ح ــزب الل ــه لبن ــان ،مای ــه خوش ــحالی میلیونه ــا
فلس ــطینی ش ــود ،آی ــا محم ــد آس ــنگ ران ح ــاﴐ اس ــت ب ــا همی ــن اس ــتدﻻل »در کن ــار
جبه ــه س ــوم ایس ــتادن« و در خوش ــحالی م ــردم ﴍی ــک ش ــدن ،آن ـرا توجی ــه کن ــد؟
آی ــا ح ــاﴐ اس ــت از ت ــرور ف ــردی ک ــه ی ــک ماش ــین دولت ــی ب ـرای ت ــرور زی ــر دس ــت
دارد ،و تنه ــا »تروریس ــت قانون ــی« در چش ــم »جامع ــه جهان ــی« اس ــت ،بعن ــوان
ک ــم ش ــدن ی ــک جان ــی در جن ــگ تروریس ــت ه ــا ،مانن ــد ام ــروز اظه ــار ش ــعف و
ش ــادی کن ــد و آن ـرا ب ــا ص ــدای بلن ــد ب ــه گ ــوش هم ــه برس ــاند؟  ...صفح ــه بع ــد
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روح فرشگرد در كالبد...
بط ــور قط ــع پاس ــخ منف ــی اس ــت! پاس ــخ دقی ــق او ب ـرای م ــن روش ــن نیس ــت ،ام ــا
پایــه ه ــای اســتدﻻل او هــ ن اســت کــه در ســناریوی ســیاه در ســوریه ،اینهــا
را پشــت ارتــش آزاد ســوریه و لشــکر وحــوش ســازماندهی شــده توســط ناتــو
و امری ــکا ،ب ــرد .در منط ــق سیاس ــی اینه ــا ،چ ــه ت ــرور ،چ ــه س ــناریوی س ــیاه ،چ ــه
کودت ــا ،چ ــه تحری ــم ،چ ــه »دخال ــت بﴩدوس ــتانه« امری ــکا و نات ــو ب ــه ﴍط رس ــاندن
ﴐری ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ،توس ــط هــر فاشیســتی و ب ـرای هــر هدفــی کــه
باش ــد ،و حت ــی اگ ــر میلی ــون ه ــا نف ــر را ب ــه خ ــاک و خ ــون بکش ــد ،در خدم ــت
انقــﻼب شــان ،قابــل ح یــت و در جبهــه »مردمــی« اســت! در دنیــای ضــد
اجت ع ــی و مالیخولیای ــی آس ــنگ ران هم ــه چی ــز نس ــبی اس ــت .تروریس ــم دولت ــی
خ ــوب و ب ــد داری ــم ،تروریس ــم جمه ــوری اس ــﻼمی و جریان ــات اس ــﻼمی و نیروه ــای
دوس ــت ی ــا متح ــد جمه ــوری اس ــﻼمی »تروریس ــم ب ــد« و تروریس ــم دول ــت اﴎائی ــل
و امری ــکا و دش ــمنان ی ــا مخالفی ــن جمه ــوری اس ــﻼمی »تروریس ــم خ ــوب« اس ــت.
اول ــی ب ــه ﴐر انق ــﻼب و م ــردم و دوم ــی ب ــه نف ــع م ــردم و انق ــﻼب و کائن ــات اس ــت!
ام ــا اگ ــر ب ــه دنی ــای واقعی ــات برگردی ــم .تروریس ــم دولت ــی اﴎائی ــل مانن ــد فض ــای
جنگ ــی امری ــکا ،مانن ــد تحری ــم اقتص ــادی ﴍای ــط را ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی در
ایج ــاد فض ــای ارع ــاب و ﴎک ــوب ،ب ـرای تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت ب ــاز میکن ــد .در
ت ــرور اخی ــر ه ــم جمه ــوری اس ــﻼمی ب ـرای نش ــان دادن ق ــدرت لطم ــه خ ــورده خ ــود،
بــرای نشــان دادن تــوان دســتگاه امینتــی در دفــاع از نظــام ،ﴎاغ زهــر چشــم
گرفــ از مــردم خواهــد رفــت .کســی کــه ریگــی بــه کفــش نــدارد و دفــاع از
زندگ ــی و مب ــارزه م ــردم و جبه ــه س ــوم ام ــرش اس ــت ای ــن مخاط ـرات را میبین ــد و
آن ـرا مبن ــای سیاس ــت خ ــود ق ـرار میده ــد.
ارائه یک تصویر انقﻼبی از ترورهای اﴎائیل
نوش ــته کتب ــی محم ــد آس ــنگ ران در م ــورد تروره ــای اﴎائی ــل در ط ــول ــام س ــالهای
گذش ــته ،توضیح ــات در م ــورد ﴐب ــات اﴎائی ــل ب ــه م راک ــز ا ــی و غی ــر ا ــی ،و
تروره ــای آن در ای ـران ،ب ــه ح ــدی مفص ــل اس ــت و ب ــه ح ــدی دارای اطﻼع ــات کار
شــده و همــه جانبــه اســت ،کــه فــرد نــا آشــنا بــه قضیــه ،از مــﴫف اینهمــه
ان ــرژی ب ـرای جم ــع آوری ــام اطﻼع ــات و ری ــزه کاری ه ــای ﴐب ــات اﴎائی ــل ب ــه
جمه ــوری اس ــﻼمی ،متعج ــب میش ــود .ام ــا س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه موت ــور حرک ــت
ب ـرای ای ــن کار چیس ــت؟ آس ــنگ ران ب ـرای مخاطبی ــن خ ــود ه ــدف زح ـ ت خ ــود را
روش ــن میکن ــد؛ در جمعبن ــدی تاثی ـرات ای ــن تروره ــا و ﴐب ــات اﴎائی ــل ،در فای ــل
صوتــی خــود ،دســت مریدتریــن تحلیلگــران هــوادار دولــت اﴎائیــل و امثــال
منش ــه امی ــر در رادی ــو اﴎائی ــل را از پش ــت بس ــته و میگوی ــد »ب ــا ﴐب ــات متع ــدد
اﴎائی ــل ب ــه سیس ــتم امنیت ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،ش ــکاف عمیق ــی در آن ایج ــاد
ش ــده ک ــه هم ــه جن ــاح ه ــای جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه ج ــان ه ــم انداخت ــه اس ــت«!
در م ـ کش ــف ای ــن ل ــرزه ب ــر ان ــدام جمه ــوری اس ــﻼمی ،احس ــاس ک ــرده اس ــت ک ــه
مواض ــع خ ــود را ب ــا می ــخ در مغ ــز مخاط ــب ج ــای داده و ب ــا اعت ـ د ب ــه نف ــس از
مخاط ــب فرض ــی خ ــود س ــوال میکن ــد ک ــه آی ــا ای ــن تعرض ــات ب ــه س ــپاه پاس ــداران
بای ــد محک ــوم ش ــود؟ آی ــا ف ــردا ت ــرور خامن ــه ای بای ــد محک ــوم ش ــود؟
او ح ــق دارد ک ــه ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( را بعن ــوان نیروی ــی خطرن ــاک
ب ــه ش ــنونده و خوانن ــده خ ــود معرف ــی کن ــد .از منظ ــر آس ــنگ ران دول ــت اﴎائیل ــی
ک ــه مش ــغول اس ــت »کار جمه ــوری اس ــﻼمی را ــام کن ــد« ،و آزادی م ــد نظ ــر اینه ــا
را ک ــف دس ــت ش ــان بگ ــذارد ،ب ــا مان ــع حکمتیس ــت ه ــای )خ ــط رس ــمی( روب ــر
اس ــت .عن ــوان ک ــردن چنی ــن نیروی ــی ،ب ــه ن ــام راس ــت و ه ــوادار جمه ــوری اس ــﻼمی
و چ ــپ ضدامپریالیس ــتی ،انصاف ــا و حقیقت ــا نش ــان اوج خویش ــتنداری و لط ــف
ب ــه ای ــن دش ــمن حکمتیس ــتی اس ــت ک ــه مان ــع پی ــﴩوی انق ــﻼب س ــیاه اینهاس ــت.
ش ــخصا مان ــده ام چ ــه کس ــی ب ــا تذک ــر دوس ــتانه ،مان ــع ف راخ ــوان جه ــاد »مردم ــی«
ایش ــان علی ــه م ــا ش ــده اس ــت!
در دنی ــای واقع ــی در مس ــیر ﴎنگون ــی ،دو بدی ــل در مقاب ــل ای ــن جامع ــه ق ـرار
گرفت ــه اس ــت .ی ــک بدی ــل کمونیس ــت های ــی ان ــد ک ــه ب ــر س ــازماندهی جامع ــه
و مق ــدم ب ــر هم ــه طبق ــه کارگ ـر ،ب ـرای ج ــارو ک ــردن ای ــن نظ ــام و اس ــتق رار ی ــک
حکوم ــت کارگــری مــی جنگنــد .بدی ــل دیگ ــر نیروهایــی انــد کــه بــر ح یــت
ارتج ــاع جهان ــی ی ــا منطق ــه ای ،ب ــر نق ــش فش ــار نات ــو و امری ــکا و متحدی ــن آنه ــا،
در کن ــار جل ــب رضای ــت جن ــاح های ــی از س ــپاه و بوروک راس ــی حاک ــم تاکی ــد دارن ــد.
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وقت ــی ب ــه تاری ــخ فعالی ــت ه ــای تقریب ــا پان ــزده س ــال گذش ــته ای ــن ح ــزب م ــی
نگری ــم ،در ــام مقاط ــع ،دل خ ــوش ک ــردن ای ــن ح ــزب ب ــه ه ــر تح ــرک ارتجاع ــی
ض ــد جمه ــوری اس ــﻼمی ،از اع ـﱰاض ق ــوم پرس ــتان اﻻح ــوازی ت ــا ق ــوم پرس ــتان ت ــرک،
ت ــا پدی ــده ظه ــور هخ ــا در سیاس ــت ای ـران ،داس ــتان ش ــاهکارهای ای ــن ح ــزب از دل
بس ـ ب ــه ارتج ــاع عری ــان و ب ــه ه ــر س ــناریویی علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت.
ح ی ــت اینه ــا از ارتج ــاع س ــبز و ت ــﻼش در تحوی ــل دادن ره ــﱪی آن از موس ــوی ب ــه
حمی ــد تقوای ــی در جری ــان آن ،ت ــا ح ی ــت از دخال ــت نیروه ــای امری ــکا و متحدین
ش ــان جه ــت فش ــار ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ،ای ــن جری ــان را ب ــه یک ــی از نیروه ــای
متک ــی ب ــه ارتج ــاع داخل ــی و خارج ــی تبدی ــل ک ــرده اس ــت .تقدی ــم لق ــب »کم ــک
ب ــه انق ــﻼب« ب ــه جنگن ــده ه ــای نات ــو در لیب ــی ،ح ی ــت آتش ــین از وح ــوش نات ــو و
امری ــکا در س ــوریه ،غ ــش ک ــردن ب ـرای فش ــارهای ت رام ــپ فاشیس ــت ب ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی ،توق ــع از »جامع ــه جهان ــی« ،دقیق ــا ب ــه س ــبک مجاه ــد ،ب ـرای جایگزین ــی
جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا اینه ــا ،ج ــان س ــختی اینه ــا را در ات ــکا ب ــه ه ــر ن ــوع س ــناریو و
توس ــط ه ــر نی ــروی جنایت ــکار و فاشیس ــتی ،میرس ــاند .ارزیاب ــی از نق ــش تروره ــای
اﴎائی ــل در ایج ــاد ش ــکاف و ب ــه ج ــان ه ــم انداخ ـ جن ــاح ه ــای رژی ــم اس ــﻼمی،
چی ــزی ج ــز بس ــته بن ــدی تروره ــای اﴎائی ــل ،مانن ــد بس ــته بن ــدی ب ــاران ه ــای
لیب ــی توس ــط نات ــو بعن ــوان »کم ــک ب ــه انق ــﻼب لیب ــی« ،و ب ــه رس ــمیت ش ــناخ
وی رانــی ســوریه توســط امریــکا و ناتــو بــه عنــوان گامــی در جهــت تضعیــف
جمه ــوری اس ــﻼمی ،هم ــه و هم ــه در جه ــت پیش ــﱪد ی ــک سیاس ــت اس ـﱰاتژیک
ات ــکا ب ــه ق ــدرت ه ــای جهان ــی و منطق ــه ای ب ـرای ﴎنگون ــی رژی ــم اس ــﻼمی اس ــت.
ای ــن سیاس ــت ،از روز اول صاح ــب داش ــته اس ــت؛ مجاه ــد ،رض ــا پهل ــوی و فاشیس ــت
هــای فرشــگرد ،قــوم پرســتان رنگارنــگ ،نیــروی اصلــی پشــت ایــن ســناریو از
روز اول ب ــوده ان ــد .ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری در س ــالهای اخی ــر و بس ــیار بع ــد
از اینه ــا وارد ای ــن عرص ــه ش ــد ،ام ــا ام ــروز گ ــوی س ــبقت را از آنه ــا رب ــوده اس ــت.

مردم دفاتر دولتى احزاب حاكم كردستان را
به آتش كشيدند
اعﱰاضــات تــوده ای علیــه فســاد ،وضعیــت فﻼکتبــار اقتصــادی ،عــدم پرداخــت حقوقهــا و اوضــاع معیشــتی
غیرقابــل تحمــل در شــهرهای کردســتان عـراق همچنــان ادامــه دارد .امــروز دوشــنبه  ۷دســامﱪ ایــن اعﱰاضــات
بــا شــدت بیشــﱰی بــه شــهرهای دیگــر از جملــه رانیــه ،ســید صــادق ،چمچ ـ ل و کفــری گســﱰش یافتــه
اســت .خﱪهــا حاکــی از آن اســت کــه در رانیــه  ۲۰تظاهــر کننــده زخمــی و  ۲۰نفــر هــم دســتگیر شــده انــد.
در چمچ ـ ل جوانــی  ۲۶ســاله جانباختــه اســت و جــوان دیگــری هــم زخمــی شــده اســت .مــردم معــﱰض
ســیدصادق جــاده مابیــن ســلی نیه و حلبجــه را بــه کنــﱰل خــود در آوردنــد.
در شــهر ســید صــادق تظاهرکننــدگان خشــمگین بــه مقــر اح ـزاب »حــزب بارزانــی«» ،اتحادیــه میهنــی«،
»جنبــش گــوران«» ،ج عــت اســﻼمی«» ،اتحــاد اســﻼمی« ،دفــﱰ فرمانــدار شــهر و ســاخت ن پلیــس و منــزل
فرمانــدار ،حملــه کــرده و دفاتــر احــزاب را بــه آتــش کشــیده انــد .در ایــن تظاهــرات یــک پلیــس و دو
تظاهرکننــده زخمــی شــده انــد.
ایــن ســطح از تظاهـرات و چنیــن ســطحی از خشــم و نفــرت عمومــی از احـزاب و دولــت اقلیــم در کردســتان
عـراق بــه طــور قطــع نتیجــه ســه دهــه حکومــت احـزاب ناسیونالیســت و باندهــای مســلح اســت کــه زندگــی
مــردم را بــه تباهــی کشــیده انــد .مــردم معــﱰض و متنفــر از حاکمیــت چپاولگــر و ناسیونالیســت کــرد ،کــه
جــز فقــر و فﻼکــت و بیحقوقــی ارمغانــی ب ـرای طبقــه کارگــر و مــردم محــروم نداشــته اســت ،بیــش از ایــن
وضعیــت فﻼکتبــار و مختنــق را تحمــل نخواهنــد کــرد و ایــن حــکام فاســد را بــه زانــو در خواهنــد آورد.
حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( همزمــان کــه تعــرض اح ـزاب و میلیشــیای اح ـزاب ناسیونالیســتهای کــرد
بــه صفــوف تظاهرکننــدگان را بــه شــدت محکــوم مــی کنــد ،خــود را در کنــار مــردم معــﱰض مــی دانــد و از
مطالبــات مــردم معــﱰض ب ـرای دســتیابی بــه رفــاه و آزادی دفــاع مــی کنــد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۷دسامﱪ ۲۰۲۰

دولت اقليم كردستان جواب اعتراض به
فقر و فﻼكت را با گلوله داد
روز ســه شــنبه  ۸دســامﱪ بــا وجــود ایجــاد منــع رفــت و آمــد و برق ـراری نوعــی حکومــت نظامــی و قطــع
اینﱰنــت اعﱰاضــات تــوده ایــی گســﱰده در بیشــﱰ شــهرهای کردســتان عـراق همچنــان ادامه داشــت .شــهرهای
پنجویــن ،چمچـ ل ،ســیدصادق ،تکیــه ،پیــره مگــرون ،کﻼر ،کفــری ،خورمــال و شــاره زور و تعــداد دیگــری از
شــهرهای کوچــک و بــزرگ صحنــه تظاهـرات گســﱰده مــردم بــر علیــه دولــت اقلیــم و احـزاب حاکــم بودنــد.
تظاه ـرات تــا پاســی از شــب بــا گســﱰدگی ادامــه داشــت .در بســیاری از شــهرها مــردم خشــمگین از ســه
دهــه حاکمیــت فاســد بــورژوای کــرد دوبــاره مقرهــای احـزاب ﴍیــک در حکومــت و همچنیــن ســاخت نهای
حکومتــی و احـزاب آن را بــه آتــش کشــیدند.
نیروهــای ﴎکوبگــر بــه دســتور دولــت کــردی بــه مردمــی کــه مطالبــه نــان و معیشــت و زندگــی انســانی
را داشــتند ،شــلیک کردنــد .بــه مــردم معــﱰض بــه فســاد ،دزدی و چپــاول ثــروت و ســامان جامعــه ،شــلیک
کردنــد و بنــا بــه گزارشــها تــا کنــون  ۹تــا  ۱۰نفــر در شــهرهای مختلــف جــان باختــه و بیشــﱰ از  ۸۰نفــر
زخمــی شــده انــد.
دولــت بــورژوا ناسیونالیســت کــرد ،ماننــد هــر دولــت بورژوایــی و ارتجاعــی دیگــری جــواب گرســنگی ،فقــر،
فﻼکــت و خواســت تامیــن معیشــت و آزادی را بــا گلولــه میدهــد و بــه کــودک  ۱۰ســاله و جــوان و پیــر رحــم
نکــرد .احـزاب کــرد هیچوقــت بـرای ﴎکــوب و چپــاول و اعـ ل حاکمیتــش بــا زور اســلحه توهمــی نداشــته
و امــروز ،در دفــاع از حاکمیــت خــود و در رویارویــی مســتقیم بــا مردمــی کــه علیــه ســی ســال فســاد مالــی
و چپــاول ایــن احـزاب بــه میــدان آمــده انــد ،بیشــﱰ از هــر زمــان دیگــری چهــره واقعــی خــود را ایــان کــرده
اســت .ســی ســال حاکمیــت احــزب کــردی ،ســی ســال »کردایــه تــی« ،فریــب »دولــت خــودی« و فســاد مالــی
وچپــاول ،ســی ســال فقــر و اختنــاق کمﱰیــن توهــم بــه دولــت کــردی و »خــودی« را در میــان مــردم کردســتان
از بیــن بــرد .امــروز بــه گلولــه بسـ مــردم معــﱰض را هــم بایــد در تاریــخ ســیاه ایــن احـزاب ثبــت کــرد.
حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( تعــرض و کشــتار مــردم بــه جــان آمــده از فقــر ،فﻼکــت و فســاد حاکمیــت
را از طــرف دولــت اقلیــم کردســتان بــه شــدت محکــوم کــرده و خــود را در ایــن مبــارزه در کنــار و در ســنگر
مــردم معــﱰض و همــه آزادیخواهــان و کمونیســتها در کردســتان عـراق مــی دانــد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
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