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 ۱۷دسامﱪ  ۲۷ - ٢٠٢٠آذر ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

بيدارى طبقاتى و نياز به كمونيسم
امان كفا
در حالیکــه در چنــد دهــه اخیــر ،بخصــوص بعــد از انقــﻼب انفورماتیــک،
دنی ــا ش ــاهد باﻻتری ــن س ــطح تولی ــد و م ــازاد تولی ــدات در س ــطوح نجوم ــی
ب ــوده اس ــت ،ن ــه تنه ــا فق ــر مطل ــق ،بلک ــه حت ــی فق ــر نس ــبی ه ــم ابع ــاد ب ــی
ســابقه ای را پی ــدا کــرده اس ــت .برخــﻼف ادعاه ــای دولــت ه ــای مختل ــف،
گس ــﱰش فق ــر ناش ــی از اپیدم ــی کرون ــا و از تاثی ـرات اقتص ــادی آن نیس ــت،
بلک ــه ای ــن اپیدم ــی ،ﴍای ــط غیرقاب ــل قب ــول موج ــود را ب ــه م رات ــب وخی ــم ت ــر
ک ــرده اس ــت ،و مرتب ــا جمعی ــت بس ــیار وس ــیعﱰی از م ــردم دنی ــا ،ب ــه ص ــف
آنچ ــه فق ـرا ن ــام گرفت ــه اس ــت ،م ــی پیوندن ــد ...صفح ــه۵

ده سال پس از انقﻼبات بهار عربى
خطر همچنان پابرجاست!
فواد عبداللهی
یــك دهــه پیــش ،جهــان شــاهد یــك سلســله انقﻼبــات اجت عــی موســوم
بــه »انقﻼبــات بهــار عربــی« در دنیــای عــرب ب ــود .ﴍوع ایــن تحــوﻻت از
تون ــس ب ــود ،جای ــی ك ــه دول ــت مس ــتبد »ب ــن عل ــی« را ب ــه زان ــو درآورد .ام ــا
س ــیر رویداده ــا تنه ــا ب ــه ی ــك كش ــور كوچ ــك س ــاحلی مح ــدود ان ــد بلك ــه
ﴍوع جرقــه ش ــورشهایی در خاورمیانــه و شــ ل آفریقــا شــد كــه اساســا
حاكمی ــت اس ــتبداد و دیكتات ــوری عری ــان در جه ــان ع ــرب را نش ــانه گرف ــت.
دوره جدی ــدی ﴍوع ب ــه تعری ــف ك ــرد .اع ﱰاض ــات ﴎیع ـاً ب ــدل ب ــه انقﻼبه ــا
شــد و در حکومته ــای پلیســی منطق ــه ریش ــه دوان ــد .در م ـﴫ ،بحری ــن،
یمــن و لیبــی دیکتاتورهایــی کــه فکــر میکردنــد قــدرت تســخیرناپذیر
اســت ،ناگهــان بــه شــكل پوســتههایی نــازك و آســیبپذیر ظاهــر شــدند.
همزم ــان ب ــا تلوتل ــو خ ــوردن آنه ــا ،زنگه ــای خط ــر در س ــوریه و عربس ــتان
ه ــم ب ــه ص ــدا درآم ــد .در می ــان صحنهه ــای قاب ــل توج ــه اع ﱰاض ــات گس ــﱰده
و پرش ــتاب ،تعیی ــن ﴎنوش ــت ه ــر ق ــدر ه ــم ک ــه دش ــوار و خونی ــن ،ﴎانج ــام
نــزد تودههــای بهپاخاســته ممکــن بــه نظــر میرســید.
جنبشــی کــه فــوراً بــا عنــوان »بهــار عربــی« شــناخته شــد ،یــک شــوک
خارقالعــاده بــود کــه دهههــا ســکون نــه فقــط در جهــان عــرب كــه در
ب ــرزخ حاك ــم ب ــر جه ــان بع ــد از جن ــگ ﴎد ،یعن ــی »نظ ــم نوی ــن جهان ــی« در
قل ــب پایتخته ــای اروپای ــی را از بی ــن ب ــرد و ق ــدرت و پتانس ــیل انقﻼب ــات
اجت ع ــی را دوب ــاره نش ــان داد؛ جنبش ــی ک ــه ب ـرای رف ــاه و ن ــان و آزادی ب ــود و
هی ــچ تناس ــبی ب ــا دودم ــان دولته ــای مس ــتبد نداش ــت .ش ــكاف فزاین ــده در
اس ــتانداردهای زندگ ــی می ــان فقی ــر و غن ــی ب ــر ﴎ فق ــر و ث ــروت ،جای ــی ب ـرای
م ش ــات ب ــا حاك ـ ن باق ــی نگذاش ــته ب ــود .م ــردم چی ــزی ب ـرای از دس ــت دادن
نداش ــتند .ام ــا طول ــی نكش ــید ك ــه ﴎنوش ــت ای ــن انقﻼب ــات در ع ــرض چن ــد
هفت ــه از ری ــل خ ــارج ش ــد و مس ــیر متفاوت ــی را ط ــی ك ــرد .دخال ــت آگاهان ــه
و نقش ــهمند قدرته ــای امپریالیس ــتی ب ــا ب ــازوی نظام ــی نات ــو در لیب ــی و
س ــوریه س ــی ی تح ــوﻻت را ع ــوض ك ــرد ... .صفح ــه۲

كرونا ،طب سنتى و آشويتس رسمى و قانونى مردم زحمتكش در
ايران؛ دست طب سنتى از زندگى مردم كوتاه! مصطفی اسدپور

اطﻼعيه هاى خبرى دفتر كردستان حزب حكمتيست )خط رسمى(

• رژیمی که عاجز از تأمین آب سا برای شهروندان است
• تهدید و ﴎکوب هم قادر به عقب راندن مردم محروم نیست
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در ع ــرض چن ــد هفت ــه ،قی ــام در لیب ــی علی ــه قذاف ــی توس ــط مداخل ــه نظام ــی غ ــرب ب ــه
ره ــﱪی ف رانس ــه و بریتانی ــا و نانوش ــته توس ــط آمری ــكا ،نا ــام مان ــد .س ــوریه ب ــه می ــدان یک
جن ــگ خونی ــن می ــان دو جبه ــه ارتج ــاع و ب ــا دخال ــت مس ــتقیم دولته ــای امپریالیس ــتی
تبدیــل شــد .از یكطــرف آمریــکا و متحدینــش و همزمــان از طــرف دیگــر روســیه و
چی ــن ٬ب ــه دو جبه ــه ارتجاع ــی در آنج ــا ش ــکل دادن ــد و ح ــل و فص ــل تناقض ــات بنی ــادی
و جنگه ــای اصل ــی خ ــود را ط راح ــی كردن ــد .ه ــر ک ــدام از طرفی ــن ب ــا ات ــکا ب ــه متحدی ــن
داخل ــی و منطق ــهای خ ــود تح ــت ن ــام »كم ــك ب ــه تعمی ــق انق ــﻼب« ت ــﻼش كردن ــد مناف ــع
خــود در خاورمیانــه را بــا تحمیــل شكســت بــه انقﻼبــات مردمــی تامیــن كننــد و بــر
تح ــوﻻت جه ــان ام ــروز مه ــر خ ــود را بكوبن ــد .ع ــروج س ــیاه »داع ــش« اساس ــا ب ــدون چنی ــن
زمینهچینــی و بــدون جــدال و كشــمكش قطبهــای امپریالیســتی علیــه همدیگــر،
مح ــال ب ــود و ب ــدون دخال ــت نات ــو ،قطع ـاً جه ــان ام ــروز جه ــان متفاوت ــی ب ــود.
در آنــدوره مواضــع راســت و چــپ اپوزســیون بورژوایــی ایــران در برخــورد بــه دخال ــت
میلیتاریس ــتی دولته ــای امپریالیس ــتی و جن ــگ آنه ــا علی ــه ه ــم چن ــدشآور ب ــود .هم ــه
در ركاب ناتــو و »بیبیســی« و »ســیانان« و »اســكای نیــوز« دم گرفتنــد كــه »بعــد از
ســوریه نوبــت ایــران اســت«!! از رضــا پهلــوی ،جمهوریخواهــان و مﴩوطهخواهــان،
ســكوﻻر دمك راتهــا ،باندهــای ســیاه مذهبــی ماننــد مجاهــد و گانگســﱰهای قومــی
تــا شــخصیتهای ظاهــرا چــپ در حاشــیه اپوزســیون راســت ماننــد حمیــد تقوایــی و
طرف ــداران خ ــط ایش ــان در ح ــزب كمونیس ــت كارگ ــری ،منتظ ــر دخال ــت نظام ــی نات ــو و
قدرته ــای غرب ــی در تح ــوﻻت ای ـران ش ــدند .قطب ــای ای ــن اپوزســیون تعری ــف شــده
ب ــود :ب ــا ه ــر نیروی ــی ب ــه ﴏف ضدی ــت ب ــا آخون ــد بای ــد متح ــد ش ــد!! مح ــرك »انق ــﻼب
مخمل ــی« ای ــن اپوزس ــیون ن ــه صده ــا ه ــزار نف ــر در می ــدان تحری ـر ،ن ــه اعتصاب ــات قدر ن ــد
كارگ ــری در م ـﴫ ،ن ــه تكثی ــر صده ــا نس ــخه از می ــدان تحری ــر در قل ــب كش ــورهای اروپای ــی،
بلكــه ناتــو بــود و كــ كان امــروز هــم هســت .پربی راهــه نیســت كــه امــروز چــپ و
راس ــت خواه ــان دخال ــت دولته ــای غرب ــی و »فش ــار حداك ـ ی« آنه ــا در س ــیر تح ــوﻻت
در ای رانن ــد.
دیــروز ﴍایــط اقتضــا میكــرد كــه راســت و چــپ اپوزســیون بورژوایــی ایــران بقصــد
ﴎك ــوب انق ــﻼب  ۵۷ب ــا خمین ــی متح ــد ش ــود و آن را در جبه ــه »خل ــق« ج ــا بن ــدازد و ام ــروز
ﴍای ــط اقتض ــا میكن ــد ك ــه هم ـراه ب ــا نات ــو و علی ــه »ﴍق« تی ران ــدازی كن ــد .زم ــان ع ــوض
ش ــده اس ــت ام ــا م ــكان ای ــن اپوزس ــیون و بس ــﱰ اصل ــی جنبش ــی ك ــه ای ــن اپوزس ــیون از آن
مای ــه میگی ــرد ،ه ـ ن جنب ــش ناسیونالیس ــتی اس ــت .دی ــروز پ ــرو-ﴍق ب ــود و ام ــروز پ ــرو-
غ ــرب اس ــت .پناهگرف ـ در س ــایه ی ــك قط ــب ارتج ــاع جهان ــی تح ــت ن ــام »دخالته ــای
بﴩدوس ــتانه« در »كم ــك ب ــه تعمی ــق رون ــد انق ــﻼب« ادام ــه ه ـ ن س ــناریویی اس ــت ك ــه از
ب ــاﻻ و توس ــط دخال ــت قدرته ــای مخ ــرب امپریالیس ــتی بقص ــد شكس ــت انقﻼب ــات به ــار
عرب ــی تحمی ــل ش ــد .بخ ــش عم ــده از نیروه ــای سیاس ــی اپوزیس ــیون ٬آنچ ــه تح ــت عن ــوان
»ﴎنگون ــی« جمه ــوری اس ــﻼمی م ــد نظ ــر دارن ــد چی ــزی نیس ــت ج ــز تک ـرار س ــناریوی لیب ــی
و دخال ــت »ب ــﴩ دوس ــتانه« نات ــو در ای ـران .الگ ــوی آنه ــا» ٬انق ــﻼب« آنه ــا و ن ــوع ﴎنگون ــی
آنه ــا از دور قاب ــل مش ــاهده اس ــت.
در دهمیــن ســالگرد انقﻼبــات بهــار عربــی ،یكبــار دیگــر بایــد تاكیــد كــرد كــه هیــچ
انق ــﻼب و تح ــول اجت ع ــی هرچن ــد ك ــه عظی ــم ه ــم باش ــد ،ام ــا مادامیك ــه اف ــق غال ــب
ب ــر آن تنهــا محــدود ب ــه ﴎنگونــی »رژیــم« باش ــد ،محكــوم بــه شكســت اســت .بــرای
كمونیس ــتها و طبق ــه كارگ ـر ،ره ــﱪی و س ــكان ی ــك خی ــزش و قی ــام یتوان ــد در فق ــدان ی ــك
پﻼتف ــرم ش ــفاف و روش ــن از ﴎنگون ــی حاكمی ــت ب ــه جای ــی برس ــد .ای ــن را تجرب ــه انق ــﻼب
 ۵۷و انقﻼب ــات به ــار عرب ــی ب ــه م ــا ثاب ــت ك ــرده اس ــت .تفكی ــك ص ــف دوس ــت از دش ــمن،
پرولتاری ــا از ب ــورژوازی ،ش ــناخت كاف ــی از جنبشه ــا ،اح ــزاب و آلﱰناتیوه ــای آنه ــا ،گام اول
در ره ــﱪی و دخال ــت آگاهان ــه كمونیس ــتها و طبق ــه كارگ ــر در مس ــیر پی ــﴩوی درس ــت
مبــارزه طبقاتــی در همــه جــای دنیاســت .پاشــنه آشــیل بــورژوازی در ــام انقﻼبــات
و خیزشهــای اجت عــی همیــن مســ له اســت .نیروهــای راســت از ســلطنتطلب و
جمهوریخــواه ،از لیــﱪال تــا اصﻼحطلــب »رادیکالش ــده« و حتــی بخش ــی از حاکمیــت،
پ ــروژه دس ــت بدستش ــدن ق ــدرت از ب ــاﻻ و ب ــدون دخال ــت م ــردم را ش ــب و روز تبلی ــغ
میكنن ــد .طرحهای ــی مانن ــد »پی ـ ن نوی ــن«» ،آش ــتی مل ــی« ،کودت ــا در ب ــاﻻ ،هش ــدار ب ــه
س ــوریهایکردن جامع ــه ای ـران در ص ــورت شکس ــت پروژهه ــای دیگ ــر و  ...هم ــه و هم ــه
س ــناریوهای رنگارن ــگ كم ــپ راس ــت در مقاب ــل طبق ــه كارگ ــر و جنبش ــی اس ــت ک ــه ع ــزم
ك ــرده اس ــت ب ــا اع ـ ل ق ــدرت خ ــود از پایی ــن ،بس ــاط حاکمی ــت را جم ــع كن ــد .نبای ــد اج ــازه
داد كــه چنیــن طرحهــای شكســتخورده و امتحانشــده كــه بعــد از جنــگ ﴎد بــه
قیم ــت قربانیش ــدن میلیونهــا انس ــان در گوشهگوش ــه جهــان ام ــروز پی ــاده شــدهاند و
شكس ــت خوردهان ــد در ای ـران تك ـرار ش ــود .جنب ــش آزادی و ب راب ــری ،ص ــف دهه ــا میلی ــون
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تاوان چهلسال انتقام و اعدام
را پس خواهيد داد!
به بهانه اعدام روح اﷲ زم
روح الل ــه زم ،پناهن ــده سیاس ــی مقی ــم كش ــور ف رانس ــه و مدی ــر كان ــال تلگ رام ــی »آم ــد
نی ــوز« ك ــه ب ــا ی ــك نقش ــه از پی ــش ط ــرح ری ــزی ش ــده توس ــط دس ــتگاه ه ــای جاسوس ــی
و اطﻼعات ــی جمه ــوری اس ــﻼمی در مهرم ــاه س ــال  ۹۸رب ــوده ش ــده ب ــود ،ام ــروز صب ــح
بــه اته ــام »جاسوســی بــه نف ــع ﴎویــس اطﻼعاتــی اﴎا ی ــل« و » ۱۲اتهــام دیگــر«،
ﴎانج ــام توس ــط جمه ــوری اس ــﻼمی اع ــدام ش ــد.
زم قربان ــی زهــر چش ــم گرف ـ جمهــوری اس ــﻼمی از شــهروندان جامع ــه ای ـران ب ــه
بهانــه »تحكیــم و احیــای ﴎویــس امنیــت« و »مقابل ــه ب ــا دش ــمن خارجــی« ش ــد.
جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه دنب ــال ت ــرور فخ ــری زاده ،فرص ــت را غنیم ــت ش ــمرد ت ــا ضع ــف
و تش ــتت در دس ــتگاه امنیت ــی خ ــود را ب ــا حرب ــه ارع ــاب و اع ــدام ش ــهروندان بیگن ــاه
ج ـﱪان كن ــد.
امنی ــت ای ــن نظ ــام ام ــا در گ ــرو ناام ــن ك ــردن محی ــط زندگ ــی میلیونه ــا انس ــان در
جامعــه اســت .آســتین هــا را بــاﻻ زده اســت كــه تقــاص تلفــات خــود را از مــردم
بگی ــرد .محك ــم ك ــردن چف ــت و بس ــت نهاده ــای امنیت ــی و ﴎوی ــس ه ــای جاسوس ــی
ای ــن نظ ــام تنه ــا ب ــا آدم ربای ــی ،ت ــرور و اع ــدام ش ــهروندان تامی ــن میش ــود .تكی ــه زدن
ب ــه اس ــتبداد و چوب ــه دار ب ـرای ج ـﱪان اف ــول و زبون ــی دس ــتگاه ه ــای امنیت ــی در مقاب ــل
طوف ــان انزج ــار عموم ــی جامع ــه ای ـران از وج ــود ای ــن نظ ــام ،آخری ــن خن ــدق رژی ــم
اس ــت .چه ــل س ــال »صﻼب ــت و ﴏاح ــت« جمه ــوری اس ــﻼمی در پاس ــخ ب ــه »دش ــمن
خارج ــی« ،چی ــزی ج ــز توس ــل ب ــه اب ــزار ش ــنیع اع ــدام مخال ــف و انتق ــام گی ــری ك ــور از
ش ــهروندان جامع ــه نب ــوده اس ــت.
دور نیس ــت روزی ك ــه ای ــن نظ ــام ت ــاوان چه ــل س ــال اع ــدام مخال ــف و كین ــه ت ــوزی
ب ــا م ــردم ای ـران ،طبق ــه كارگ ـر ،زن ــان و جبه ــه تش ــنه عدال ــت و آزادی را پ ــس ده ــد.
دور نیس ــت روزی ک ــه ت ــک ت ــک جانی ــان حاک ــم ب ــه اته ــام جنای ــت علی ــه بﴩی ــت در
دادگاهه ــای مردم ــی محاکم ــه و مج ــازات ش ــوند!
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
 ۱۲دسامﱪ ۲۰۲۰

حكمتيست را توزيع
و پخش كنيد!
انس ــان مح ــروم و منزج ــر از جمه ــوری اس ــﻼمی ،اف ــق و آلﱰناتی ــو كمونیس ــتی و ش ــورایی
خ ــود را از دی ـ ه  ۹۶و در بع ــد اجت ع ــی و در می ــدان اصل ــی سیاس ــت ،در مقاب ــل س ــایر
افقهــا و طرحهــای ضداجت عــی اپوزســیون راســت ب ــه اهتــزاز درآورده اســت.
انقﻼبــات بهــار عربــی هرچنــد توســط دخالــت نظامــی قدرتهــای امپریالیســتی بــه
شكس ــت كش ــیده ش ــدند ام ــا روح و ش ــعله ای ــن انقﻼب ــات ك ـ كان زن ــده و زبان ــه میكش ــد.
ظه ــور م ــوج خیزشه ــای  ۲۰۱۹در الجزای ـر ،ســودان ،لبن ــان و عــراق نش ــان داد ک ــه ش ــبح
به ــار عربــی و مــوج خیزشهــای اجت عــی در ﴎاﴎ جهــان كــ كان در گشــت و گــذار
اس ــت .پاندم ــی کرون ــا و كش ــتار آن هرچن ــد ای ــن رون ــد را مح ــدود ک ــرد ب ــا ای ــن ح ــال ،آن
محرک ــی ک ــه بتوان ــد انق ــﻼب ی ــا قی ــام بع ــدی را ب ــه جری ــان بیان ــدازد و آن را پی ــروز كن ــد،
پابرجاســت .گل همینجاســت ،همینجــا برقــص!

ح

ت ۳۳۸

كرونا ،طب سنتى و آشويتس رسمى و قانونى
مردم زحمتكش در ايران؛
دست طب سنتى از زندگى مردم كوتاه!
مصطفی اسدپور
ه ـراس کرون ــا دهه ــا میلی ــون م ــردم زحمتک ــش را در اس ــارت خ ــود گرفت ــه اس ــت .دس ــته
دس ــته ش ــهرها ،در ط ــول هفت ــه ه ــا و م ــاه ه ــا بازیچ ــه ﴎنوش ــتی هس ــتند ک ــه ج ــز قرع ــه
ک ــور جل ــودار آن نیس ــت .ابت ــﻼ و س ــیر ﴎی ــع و دردن ــاک بی ـ ری ،م ــرگ را ب ــا دم و ب ــاز دم
م ــردم از نزدی ــک گ ــره زده س ــت» .ج ــان ارزان و م ــرگ خام ــوش« رگ ــه اصل ــی حی ــات ت ــوده
طبق ــات پایی ــن در دوره مع ــاﴏ را تش ــکیل میده ــد .ب ــازار گورس ــتان ه ــا از ه ــر چی ــز دیگ ــر
گ ــرم ت ــر اس ــت ،و ب ـرای اک ی ــت م ــردم ،در ش ــباهت ب ــه آش ــویتس ،زندگ ــی روزم ــره چی ــزی
بیش ــﱰ از ص ــف انتظ ــار در ﴎاش ــیب س ــقوط نیس ــت.
در باوره ــای ع ــﴫ جاهلی ــت ب ــﴩ در مقاب ــل پدی ــده ه ــای مرگب ــار طبیع ــت ب ــه نادان ــی
خ ــود پن ــاه ب ــرده اس ــت .در اپیدم ــی تیف ــوس ،ت ــب زرد ،ماﻻری ــا ،از جمل ــه داس ــتان س ــاحره
ه ــا و مالیخولی ــای نادان ــی و خ راف ــات را بج ــان م ــردم انداخت ــه اس ــت .تک ـرار ای ــن مالیخولی ــا،
ط ــرح رس ــمی دولت ــی ط ــب س ــنتی در ای ـران ب ـرای »مقابل ــه« ب ــا کووی ــد ١٩رات ــب دردن ــاک و
هولن ــاک اس ــت .تف ــاوت اساس ــی در ای ــن اس ــت ک ــه در ای ـران مع ــاﴏ ن ــه خ راف ــات و ت ـراوش
ابلهان ــه ذه ــن عامی ــون ،بلک ــه دول ــت و الی ــت سیاس ــی و س ــکانداران جامع ــه؛ ن ــه خی ــاﻻت
و هذی ــان هــای افس ــار گســیخته ،بلک ــه نقشــه هدفمن ــد و کاس ــبکارانه کام ــﻼ بی ــدار و
دنیــوی زندگ ــی و حیــات ضعی ــف تری ــن بخ ــش جامع ــه را ه ــدف گرفت ــه ان ــد .کرون ــا و
ق ــﻼده ب ــاز ط ــب س ــنتی طن ــز تل ــخ تاری ــخ نفری ــن زده ب ــﴩی اس ــت.
» ...ب ــا اش ــاره ب ــه ﴍای ــط بح ران ــی کش ــور در مقابل ــه ب ــا هم ــه گی ــری کرون ــا اس ــتفاده از
ظرفی ــت ه ــای ط ــب ای ران ــی و مکم ــل در کن ــار ط ــب رای ــج ب ـرای مقابل ــه ب ــا وی ــروس کرون ــا
اب ــﻼغ گردی ــد« )»به ــره گی ــری از ظرفی ــت ط ــب س ــنتی در مقابل ــه ب ــا کرون ــا« ،ایلن ــا٢٢ ،
آذرمــاه (١٣٩٩
مجادله با خالكوبی های »كارگری«...
ای ــن مجادل ــه ب ــی آب ــرو و نخ راش ــیده اس ــت .دو دس ــته ب ــا خالکوب ــی ه ــای »کارگ ــری«
ﴎ گ ــذر را گرفت ــه ان ــد ،ه ــر چ ــه دع ــوا ب ــاﻻ میگی ــرد ،طرفی ــن ن ــان بیش ــﱰی ب ــه ه ــم ق ــرض
میدهن ــد ،و طول ــی یکش ــد ت ــا خیم ــه ش ــب ب ــازی ح ــول قان ــون کار و دف ــاع از »جامع ــه
مظل ــوم کارگ ــری« حالت ــان را به ــم بزن ــد.
طرفی ــن خ ــود را ب ــه نفهم ــی زده و چه ــل س ــال توطئ ــه ه ــای مبتن ــی ب ــر قان ــون کار و ب ــا
همدس ــتی مس ــتقیم خان ــه کارگ ــر را ماس ــت مال ــی میکنن ــد .وضعی ــت اس ــفبار معیش ــت و
موقعی ــت طبق ــه کارگ ــر در رواب ــط کار و ام ــکان دخال ــت و اب ـراز وج ــود اع ـﱰاض کارگ ــری
حاک ــی از ی ــک فاجع ــه اس ــت .ح ـﴬات ب ــه س ــخن درآم ــده ان ــد» :اگ ــر قان ــون کار درس ــت
تفس ــیر و اج ـرا ش ــود« » ...اگ ــر خان ــه کارگ ــر بعن ــوان این ــده کارگ ــری می ــدان پی ــدا کن ــد«!!
دو ط ــرف دع ــوا و موض ــوع م ــورد مجادل ــه ش ــان از هی ــچ ارزش ــی برخ ــوردار نیس ــت .ای ــن
ج ع ــت ی ــک در می ــان پس ــت و مق ــام و کرس ــی را از بازج ــو ،جاس ــوس ،وزی ــر کار ،این ــده
مجل ــس و کارچ ــاق ک ــن خان ــه کارگ ــری ،بی ــن ه ــم ع ــوض ک ــرده ان ــد .دو نس ــل از کارگ ـران
ای ــن جامع ــه در ﴍاک ــت مس ــتقیم ای ــن ج ع ــت ب ــر بس ــﱰ فق ــر و ب ــی حقوق ــی در ورای
مرزه ــای تباه ــی غی ــر قاب ــل ان ــکار اس ــت.
در دوره ه ــای قدی ــم ب ــرده داری ،زمان ــی ک ــه اﴍاف جامع ــه ص ــد ت ــا ص ــد ت ــا ،ب ــرده ه ــای
خــود را در مقابــل مــزارع میشــ ردند ،طــرح ایــن ســوال بســیار رایــج بــود .از خــود
میپرس ــیدند» :خ ــوب ،در ح ــق ای ــن ب ــردگان ،از دس ــت م ــا چ ــه ب ــر می ِآی ــد؟  ...در مقاب ــل کار
و اطاع ــت ای ــن موج ــودات س ــیاه ،وظای ــف م ــا ب ــرده داران از چ ــه ق ـرار اس ــت؟«
در آن زم ــان نف ــس ب ــرده ش ــدن ی ــک موهب ــت اله ــی ب ــود .اﴍاف ب ــرده دار من ــت بزرگ ــی را
ب ــر ﴎ جامع ــه و بخص ــوص ب ــر ﴎ ب ــرده داش ــتند ک ــه آنه ــا را در م ـزارع ب ــکار میگرفتن ــد .در
غی ــر اینص ــورت ،در غی ــاب ب ــرده دار ،ای ــن بیچ ــارگان س ــیه چ ــرده چگون ــه ش ــکم خود را س ــیر
میکردن ــد؟! آم ــوزش ه ــای مذهب ــی ،چ ــه مس ــیحی و چ ــه اس ــﻼمی ب ــرده داران را از آت ــش
دوزخ میﱰس ــاند و موظ ــف میس ــاخت ب ــرده ه ــا را ب ــکار بگ رن ــد ،در ص ــورت ــرد ش ــﻼق
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ایــن از ســخنان معــاون وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت کــه راه را
بــر اســتفاده از طــب ســنتی بــرای »کمــک بــه کاهــش تعــداد بســﱰی هــا و ورودی
بی ـ ران ب ــه بی رس ــتانها« ب ــاز میکن ــد .در مصاحب ــه ایش ــان ط ــب س ــنتی ناگه ــان ب ــا الق ــاب
»پزش ــکان«» ،متخصص ــان«» ،کلینی ــک«» ،س ــﻼمتکده« آذی ــن بن ــدی میش ــود .ش ــیادی ب ــی
پ ــرده از ﴎ و روی ای ــن اظه ــارات میب ــارد .ق ــﻼده ط ــب س ــنتی ای ران ــی سالهاس ــت ب ــه ت ــن و
ج ــان طبق ــات مح ــروم جامع ــه ب ــاز ش ــده اس ــت .در زمان ــی ک ــه درب بیم ــه ه ــای اجت ع ــی
ب ــر روی میلیونه ــا خان ــواده کارگ ــری بس ــته ش ــده ،ط ــب رس ــمی ب ــا انتق ــال ب ــه کلینی ــک
هــای و بی رســتانهای خصوصــی و قﴫهــای درمانــی ﻻکچــری از دســﱰس تــوده مــردم
خ ــارج ش ــده ان ــد ،در زمان ــی ک ــه دارو ب ــه ش ــبکه مافیای ــی ب ــا ﴍاک ــت بانده ــای حکومت ــی
و س ــپاه س ــپرده ش ــده اس ــت ،زب ــان وزارت بهداش ــت در من ــت ط ــب س ــنتی و ارثی ــه قرنه ــا
نادان ــی و ت ــﻼش کورم ــال آدمی ــزاد ،ب ــر روی م ــردم زحمتک ــش دراز اس ــت .ایش ــان و همپالک ــی
ه ــای فرهیخت ــه دﻻل مس ــلک و ع ــاری از ﴍاف ــت س ــازمان بهداش ــتی رس ــمی ای ـران قب ــﻼ
افتخ ــارات طبیب ــان و »کلینی ــک« آنه ــا در قصابخان ــه ه ــای پیون ــد کلی ــه را ب ــرخ جهانی ــان
کش ــیده ان ــد .ای ــن »پزش ــکان« و آفتاب ــه لگ ــن »ط ــب« م ــورد ادع ــا جزی ــی از مخ ــزن زالوه ــای
بازارچ ــه زی ــر گ ــذر ،ﴍی ــک مافی ــای وزارت کار در ح ــذف بیم ــه کارگ ـران ،از اعض ــای بان ــد
مجل ــس و ش ــورای عال ــی دس ــتمزد و ...ش ـ ری از گل ــه آدمخ ــواران اس ــﻼمی ﴎمای ــه در ای ـران
ج ــای دارن ــد.
بی رس ــتانها ج ــای س ــوزن انداخ ـ نیس ــت .م ــردم از هف ــت آس ـ ن دستش ــان ب ــه جای ــی بند
یش ــود .هردنبی ــل ﴎاﴎ کریدوره ــای حکومت ــی را ف ـرا گرفت ــه اس ــت .در رس ــیدگی ب ــه ن ــان
و معیش ــت و نیازه ــای م ــردم زحمتک ــش س ــگ صاح ــب خ ــود را یشناس ــد .عال ــی جناب ــان
حکومت ــی یک ــی بع ــد از دیگ ــری در مقاب ــل م ــرگ و می ــر و تلف ــات پزش ــکان و پرس ــتاران
ش ــانه ب ــاﻻ میاندازن ــد و بج ــای آن بس ــاط زن ــدان و اعدامش ــان از همیش ــه داغ ت ــر اس ــت .ای ــن
جهن ــم پایان ــی یشناس ــد .گرس ــنگان صف ــوف کارگ ـران را ب ــه زبال ــه دان ــی ه ــا و پیکره ــای
فرس ــوده را ب ــه آغ ــوش م ــرگ خف ــت آور سمس ــاری ه ــای ط ــب س ــنتی میس ــپارند.
ای ــن وط ــن ک ــدام جهنم ــی اس ــت ک ــه از »س ــنت« های ــش نکب ــت میب ــارد ،صنای ــع س ــنتی اش
بیغول ــه قال ــی باف ــی ش ــکنجه گاه پش ــت ه ــای قوزک ــرده دخ ـﱰان و ک ــودکان م ــزد بردگ ــی،
م ــردان معادن ــش در رقاب ــت ب ــا موش ــهای ک ــور در ﻻب ــﻼی صخ ــره ه ــای قع ــر زمی ــن ،ﴍی ــف
تری ــن و آزاده تری ــن مردمان ــش ب ــا گ ــردن ه ــای شکس ــته ب ــر طن ــاب ناب ــودی در پ ــی ی ــک
نف ــس راح ــت از حرک ــت ب ــاز ــی ایس ــتند.
ساحرهها بی گناهند ،به رقص مرگ جرثومه اسﻼمی ﴎمایه در ای ران پایان دهیم.
بزنن ــد و ه ــر ط ــور مصلح ــت میدانن ــد تنبی ــه کنن ــد ،بفروش ــند ،ام ــا در مقاب ــل اطاع ــت و
وف ــاداری ،ب ــا آنه ــا ب ــه مهربان ــی رفت ــار کنن ــد ،از گرس ــنگی و گرم ــا و ﴎم ــا محف ــوظ بدارن ــد.
ام ــروز ب ــرده داری ملغ ــی ش ــده اس ــت .ب ــرده و بردگ ــی ممن ــوع اس ــت .ام ــا ه ـ ن س ــواﻻت
و ه ـ ن جوابه ــا عین ــا در جامع ــه رس ـ و علن ــا رای ــج اس ــت .اث ــری از ب ــازار ف ــروش ب ــردگان
دی ــده یش ــود ،ام ــا در ع ــوض میش ــود پرس ــید» :ب ــازار کار« چیس ــت؟ کار چ ــه کس ــانی؟ ب ــا
ک ــدام ﴍای ــط و ب ــا ک ــدام معیاره ــا و ب ــه چ ــه قیمت ــی؟
خوش ــا بح ــال نس ــل ب ــردگان م ــزدی در ق ــرن بیس ــت و یک ــم ک ــه س ــعادت تول ــد در دام ــن
ایــران اســﻼمی ﴎمایــه را داشــته انــد و بــا دﻻﻻن مجلــس گلــه ای از ســخیف تریــن
س ــودجویان را در درندش ــت کار ارزان تضمی ــن ک ــرده اس ــت؛ ب ــا معیاره ــای ش ــورای عال ــی
دس ــتمزد بان ــدازه کاف ــی گرس ــنه و برهن ــه و ه راس ــان در ب ــازار س ــاﻻنه جغ رافی ــای ای ـران ب ــه
ح ـراج گذاش ــته میش ــوند؛ خوش ــا بح ــال نس ــل بردگان ــی ک ــه اوی ــن یاغی ــان اش را ب ــه زنجی ــر
میکش ــد ت ــا »نظ ــم به ــم نخ ــورد«؛ خان ــه کارگ ــر ب ــی هی ــچ چشمداش ــتی ب ــا هی ــچ و پ ــوچ و
هردنبی ــل » این ــده« او میش ــوند ت ــا ای ــن لجن ــزار را »ترمی ــم« کنن ــد ،ش ــل و س ــفت کنن ــد،
و ﴎ بداونن ــد ...
کارگ ــر در ای ـران ب ــه ه ــر درج ــه بهب ــود نی ــاز دارد ،از ه ــر درج ــه از اختﻼف ــات می ــان باﻻی ــی
هــا بایــد بــرای پیــﴩوی خــود بهــره بــﱪد ،کارگــر در ایــران بایــد بخصــوص در ســنگر
دس ــتمزدها بیش ــﱰین توج ــه و رک ــز را ب ــکار بگی ــرد .ام ــا ه ــر ذره پی ــﴩوی در گ ــرو ای ــن
ســوال اســت :طبقــه کارگــر ایــران مشــخصا در تقابــل بــا نســخه هــای نفــرت انگیــز
دش ــمنان خ ــود از اوی ــن ت ــا مجل ــس و خان ــه کارگ ــر گام ب ــردارد ،متح ــد ش ــود و پی ــﴩوی
خ ــود را تضمی ــن ای ــد.
دس ــتمزدها بای ــد ب ــا ﴍک ــت این ــدگان مس ــتقیم کارگ ـران س ــاﻻنه تعیی ــن ش ــود .دول ــت
در تضمی ــن اج ـرای مصوب ــه دس ــتمزدها در مقاب ــل ت ــورم و نوس ــان قیم ــت ه ــا از طری ــق
تنظی ــم اتوماتی ــک و بﻼفاصل ــه س ــطح پرداخت ــی ه ــا مس ــتقی مس ــئول اس ــت .مس ــخره
ب ــازی ترمی ــم و تب ــﴫه و ش ــکایات و نش ــخوار مصوب ــه دس ــتمزد در ه ــر س ــطح بای ــد پای ــان
یاب ــد.
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كردستان عراق...
بخــش زیــادی از مــردم محــروم در کردســتان ع ـراق بدنبــال ســقوط صــدام حســین و قــدرت گیــری
اتحادیــه میهنــی و حــزب بارزانــی و ﴍکای اســﻼمی آنهــا ،کــه زیــر ســایه حملــه آمریــکا بــه ع ـراق
بــه قــدرت پرتــاب شــدند ،در ایــن توهــم بودنــد کــه بــا برپــا کــردن »دولــت ملــی کــرد« ،بــه آزادی
و رفــاه دســت مــی یابنــد ،حرمــت و اح ـﱰام خــرد شــده شــان احیــا میشــود ،عدالــت اجت عــی و
برابــری حاکــم میشــود ،دوره چـ ق و زورگویــی خا ــه مــی یابــد و بــا حاکــم شــدن »کــرد« اوضــاع
بــر وفــق م ـراد خواهــد چرخیــد .ایــن توه ـ ت از ه ـ ن روزهــای بــه قــدرت رســیدن ایــن احـزاب
بــه ﴎابــی تبدیــل شــد .احـزاب ناسیونالیســت در هـ ن روزهــای اول و بــا ﴎازیــر شــدن نیروهــای
پیشــمرگه شــان از کــوه بــه شــهرها ،ــام نهادهــا و تشــکل هایــی کــه مــردم محــروم در خــﻼ قــدرت
و خﻼصــی از دیکتاتــوری صــدام ســاخته بودنــد ،شــوراهای کارگــری و تــوده ای ،کــه توســط بخــش
آگاهــﱰ جامعــه ،توســط کمونیســتها و رهــﱪان دلســوز و دور اندیــش تــر در ایــن جامعــه بـرای اعـ ل
اراده مــردم ،ســازمان داده شــده بــود ،مــورد حملــه قـرار گرفــت و باطــل اعــﻼم شــد .اولیــن حمــﻼت
احـزاب ناسیونالیســت کــرد متوجــه همیــن نهادهــا و ســازمانها و تشــکلهای مردمــی و رادیــکال بــود.
دیــری نپایــد کــه کارگــر و مــردم زحمتکــش کردســتان متوجــه شــدند فقــط مهــره هــا عــوض شــده انــد
و توحــش و بربریــت علیــه اک یــت محــروم ،فقــر و گرســنگی و اســتبداد ،زن کشــی و بــی حقوقــی
حتــی از دوره صــدام بیشــﱰ شــده اســت .متوجــه شــدند کــه ایــن احـزاب کمــﱰ از دولــت بعــث ضــد
کارگــر ،ســتمگر ،اســتث رگر و ضــد زن نیســتند .متوجــه شــدند حکومــت »کــردی« حاکمیــت ﴎمایــه
داران کــرد اســت و کارگــر کــ کان ســهمش بردگــی و اســتث ر و بیحقوقــی دوره صــدام اســت.
متوجــه شــدند حــکام جدیــد بــه مــرور بــه تــوان مالــی و نظامــی خــود اضافــه میکننــد و جامعــه
را بــه زندانــی بــزرگ ب ـرای کارگــر و زحمتکــش کــرد زبــان تبدیــل کردنــد  .متوجــه شــدند هــر روز
»رهــﱪان کــرد« پولــدار تــر و کاخهایشــان بزرگــﱰ و مجلــل تــر میشــود و در مقابــل کارگـران و اقشــار
پاییــن جامعــه نیــز محرومــﱰ ،فقیــر تــر و محتــاج تــر مــی شــوند .امــروز همیــن مــردم علیــه بتهــای
خــود ســاخته بــه پــا خاســته انــد و ب ـرای خــرد کــردن و از بیــن بــردن آنهــا بــه میــدان آمــده انــد.
امــروز بزرگﱰیــن بــت توهــم حکومــت خــودی بــه عنــوان »حامــی« مــردم کــرد زبــان ،زیــر مشــتهای
گــره کــرده و فریادهــای گرســنگان و محرومیــن جامعــه ،در کــف خیابانهــا پــودر میشــود .ســی ســال
قبــل زمانــی کــه در همیــن جامعــه کمونیســتها اعــﻼم میکردنــد ،رفـ صــدام کافــی نیســت و بخشــی
از مخالفــان صــدام کــه خواهــان اتحــاد »کردهــا« و حکومــت »ملــی کــرد« انــد ،تفاوتــی بــا حکومــت
صــدام ندارنــد ،خیلــی هــا بــاور یکردنــد .امــروز خــود نابــاوران دیــروز در صــف مــردم محــروم بــه
خیابــان ریختــه ا نــد و خواهــان بــه زیــر کشــیدن ﴎان و اح ـزاب و دولــت »کــرد« انــد ،کاخهــای
حاکـ ن را خـراب و مراکــز حکمرانــی آنهــا را در آتــش نفــرت خــود میســوزانند .ســه دهــه حاکمیــت
احـزاب »کــردی« بــه متوهــم تریــن بخــش جامعــه ثابــت کــرد زمانــی کــه بــورژوازی حاکــم اســت،
مســتقل از زبــان و ملیــت و مذهــب او ،ســهم اک یــت جامعــه یتوانــد چیــزی جــز بردگــی و بــی
حقوقــی و گرســنگی و اســتبداد باشــد .ثابــت کــرد حکومــت بــورژوازی جــز بــا اتــکا بــه دیکتاتــوری و
اســتث ر و بردگــی طبقــه کارگــر و اقشــار کــم درآمــد یتوانــد یکــروز هــم ﴎ کار انــد .ســی ســال
گذشــته مــردم کردســتان ع ـراق زیــر حاکمیــت »دولــت اقلیــم« و فدرالیســم قومی«کــردی« ،فقیــر
تــر ،بــی امکانــات تــر شــدند ،مــرگ و میــر کــودکان بدلیــل محرومیــت از دوره حاکمیــت جــﻼدان
بعــث بــه مراتــب بیشــﱰ شــد .زیــر ســایه »حکومــت کــردی« و قــوی شــدن نیروهــای ارتجــاع اســﻼمی
و قوانیــن آن می ـزان تــرور و کشــتار ناموســی زنــان بیشــﱰ و قوانیــن ارتجاعــی ﴍیعــه در کردســتان
عـراق حاکــم شــد .در مقابــل اقلیتــی پولــدار و صاحــب ﴎمایــه ،روســای »کــرد« ،کســانی کــه روزگاری
بــه همیــن مــردم قــول بهشــت موعــد حکومــت »کردهــا« را میدادنــد ،بــه ﴎمایــه هــای افســانه ای
دســت یافتنــد .ایــن تجربــه در زندگــی روز مــره و در جــدال ســی ســاله مــردم محــروم علیــه گرســنگی
و فقــر ،بــا بــی حقوقــی و بــی آبــی و بــی برقــی و  ...بدســت آمــده اســت .اعﱰاضــات امــروز ،خشــم
و نفــرت مــردم در عیــن حــال علیــه خرافاتــی اســت کــه همیــن اح ـزاب بــه بــاور بخشــی از مــردم
تبدیــل کــرده بودنــد .امــروز ایــن باورهــای خرافــی و توه ـ ت آنهــا اســت کــه فــرو میریــزد و زیــر
پــای عصیــان و عصبانیــت نســل جــوان و محرومیــن جامعــه در خیابانهــا و شــهرها و شــهرکها خــرد
میشــود .جــدال امــروز ســتمدیدگان در کردســتان عـراق بـرای بهبــود در ایــن حاکمیــت نیســت ،بـرای
رفــاه و اصﻼحــات در »حکومــت کــردی« نیســت ،بـرای کاهــش قتلهــای ناموســی زنــان و تــرور و آدم
ربایــی ،دزدی و چپــاول و ...نیســت .ب ـرای بــه زیــر کشــیدن حکامــی اســت کــه عامــل و بانــی ســی
ســال فقــر و فﻼکــت و تحقیــر و فســاد و اســتبداد و بیحقوقــی انــد» .مــن لنگــه کفشــم را بــا ایــن
حاکمیــت عــوض یکنــم« شــعار مردمــی اســت کــه ســی ســال اســت همــه تﻼشــها و راههــا را بـرای
اصــﻼح و بهبــود رفتــه انــد و هــر بــار بیــش از پیــش ﴎشــان بــه ســنگ خــورده اســت .مردمــی کــه در
مقابــل فقیرتــر شــدن هــر روزه خــود ،شــاهد افزایــش هــر روزه ﴎمایــه و اماکانــات اقلیتــی کوچــک
و صاحــب قــدرت ،شــاهد بــزرگ شــدن و مجلــل تــر شــدن کاخهــای آنهــا و انباشــت ﴎمایــه هــای
آنهــا در بانکهــای مختلــف در مقابــل خــود هســتند .تــوده هــای جــان بــه لــب رســیده ای کــه امــروز
در کردســتان عـراق فریــاد میزننــد »مــا حکومــت کــردی یخواهیــم«» ،مــا آنهــا را پاییــن میکشــیم«،
بــه اخــر خــط رســیده انــد ،خواهــان جامعــه ای انســانی تــر ،مرفــه تــر و امــن تــر هســتند و امــروز
بــه میــدان آمــده انــد تــا بــا دســتهای خــود جنــگ آخــر خــود را بــه حاکـ ن بــر »اقلیــم کردســتان«
بکننــد و خــود را رهــا ســازند .ایــن مــردم شایســته بیشــﱰین ح یتهــا هســتند.
اعﱰاضــات در کردســتان عـراق گوشــه ای از اعﱰاضــات وســیعﱰ در کل عـراق و منطقــه علیــه فقــر و
بــی حقوقــی و اســتبداد سیاســی اســت .در ایــن اعﱰاضــات کارگــر نفــت جنــوب ،بخشــهای مختلــف
کارگ ـران و مــردم ســتمدیده ع ـراق از بغــداد و بــﴫه ،از کربــﻼ و نجــف تــا خانقیــن ،از کرکــوک و
ســلی نیه تــا اربیــل و ،...بــا یــک شــعار و بــا یــک مطالبــه اساســی و یکســان در حــال جنــگ بــا
حاکمیــن بــر ع ـراق انــد .خواســت پایــان ســتم طبقاتــی ،پایــان گرســنگی و جنــگ ،پایــان جنایــت
و توحــش حــکام و بازگردانــدن حرمــت و اح ـﱰام بــه آنهــا ،خواســت مشــﱰک ایــن صــف میلیونــی
اســت .کارگــر و زحمتکــش در ایــن جــدال مســتقل از اینکــه بــا چــه زبانــی ســخن میگوینــد ،بــه چــه
دیــن و آینــی اعتقــاد دارنــد یــا ندارنــد ،بــه عنــوان کارگــر و بــه عنــوان اســتث ر شــوندگان و بــردگان
مــزدی ،درد مشــﱰکی را فریــاد میزنــد .در دنیــای واقعــی همــه بــه یــک صــف طبقاتــی واحــد ،بــه
صــف کارگــران و ســتمدیدگان تعلــق دارنــد و در مقابــل صــف ﴎمایــه داران »عــرب« و »کــرد«
و«شــیعه و ســنی« بــه پــا خاســته انــد .تقســیم بنــدی هــای قومــی و ملــی و مذهبــی کــه تــا کنــون

در ذهــن بخــش محــروم جامعــه مهندســی کــرده بودنــد خــرد میشــوند و بــه عنــوان باورهــای وارونــه
و عقــب مانــده از ذهــن و شــعور آنهــا بیــرون ریخــه میشــوند و برابــری آنهــا ،هــم طبقــه ای بــودن
آنهــا ،و ﴎنوشــت مشــﱰک طبقاتــی آنهــا برجســته میشــود .ح یتهــای ســازمانهای کارگــری عـراق از
اعﱰاضــات و مطالبــات کارگـران و مــردم محــروم کردســتان گوشــه ای از ایــن جــدال مشــﱰک اســت.
ایــن بزرگﱰیــن دســتاورد ایــن دوره مــردم محــروم در ﴎتــاﴎ ع ـراق اســت.
صــف مقابــل ،صــف حاکمیــن بــر ع ـراق و کردســتان ع ـراق نیــز ،در تﻼشــی مشــﱰک ب ـرای مقابلــه
و شکســت مــردم محــروم از همــه امکانــات و تــوان و ظرفیــت خــود ،چــه بــا ﴎکــوب و چــه بــا
فریــب اســتفاده میکننــد .بــورژوازی زمــان جنــگ بــا کارگـران و مــردم اســتث ر شــده ،دیگــر نــه کــرد
اســت ،نــه عــرب ،نــه شــیعه اســت و نــه ســنی! طبقــه ای اســت متحــد علیــه طبقــه کارگــر و مــردم
محــروم .اگــر ﻻزم باشــد حشــد الشــعبی و هــر نیــروی جنایتــکار دیگــری را بــه شــهرهای کردســتان
بســیج میکننــد تــا همـراه مــزدوران بارزانــی و اتحادیــه میهنــی و جریانــات اســﻼمی علیــه کارگــر و
زحمتکــش کردســتان بجنگنــد .آنهــا منافــع خــود را میشناســند و در دشــمنی بــا صــف مــا محرومیــن
جامعــه توهمــی ندارنــد .حامیــان مــردم کردســتان عـراق در ایــن جــدال صــف کارگــر و مــردم محــرم
هــم ،کارگـران نفــت و گاز و مراکــز تولیــدی و خدماتــی عـراق انــد .حامیــان مــردم کردســتان میلیونهــا
انســان زحمتکــش و اســتث ر شــده در عـراق انــد ،آنهایــی کــه چنــد ســال اســت در بغــداد و بــﴫه
و ...بـرای رفــاه و بهبــود و بـرای تامیــن لقمــه نانــی دســت بــه اعتصــاب و اعﱰاضــات وســیع زده انــد.
تجربه کردستان عراق
تجربــه کردســتان ع ـراق و حاکمیــت اح ـزاب ناسیونالیســت کــرد و »دولــت کــردی« ،نــه تنهــا ب ـرای
کارگ ـران و مــردم زحمتکــش در کردســتان ع ـراق و حتــی ســایر نقــاط ع ـراق ،بلکــه ب ـرای کارگ ـران
و مــردم زحمتکــش در کردســتان ایــران آموزنــده اســت .امــروز »قبلــه آمــال« بــورژوازی کــرد و
حاکمیــت آنهــا ،زیــر اعــﱰاض مــردم آزادیخــواه و کارگــر و زحمتکــش کردســتان عــراق در حــال
فروریــزی اســت .آنچــه زمانــی بــه نــام رهایــی و آزادی »کردهــا« قولــش را میداننــد ســه دهــه اســت
هـ ن مــردم کــرد زبــان و البتــه کارگــر و مــردم محــروم را بــه فﻼکــت کشــانده اســت .دولــت اقلیــم
کردســتان عـراق» ،قبلــه آمــال« ناسیونالیســتهای کــرد و احـزاب آن در منطقــه اســت کــه وعــده اش
را میدهنــد .دو شــاخه حــزب دمکـرات و جریانــات و گروههــای قومــی و مذهبــی اپوزیســیون کــرد
ایـران ،پ ک ک و همــه شــاخه هــای مختلــف شــان نســخه بهــﱰی از حاکمیــت احـزاب خواهرشــان
در کردســتان عــراق بــرای آینــده مــردم کــرد زبــان در ایــران و ترکیــه و ســوریه ندارنــد .احــزاب
ناسیونالیســتی کردســتان ایـران از چــپ تــا راســت اگــر حتــی شانســی داشــته باشــند و روزی کاره ای
شــوند ،حکومــت اقلیــم دیگــری را دایــر میکننــد و نــه بیشــﱰ .آنهــا بـرای رســیدن بــه ایــن قبلــه گاه،
هــر دری را زده انــد .تــﻼش بـرای توافــق بــا جمهــوری اســﻼمی ،اتــکا بــه حملــه نظامــی آمریــکا ،راه
انداخـ جنــگ نیابتــی بــه کمــک عربســتان در کردســتان ایـران ،دســت دوســتی دراز کــردن بــه هــر
دولــت مرتجــع و جنایتــکاری از اﴎائیــل تــا ترکیــه و ....اینهــا کپــی ه نــی هســتند کــه امــروز در
کردســتان ع ـراق از جانــب مــردم زحمتکــش فرعونهــای حاکــم نــام دارنــد.
اح ـزاب و جریانــات ناسیونالیســتی کــه ســالهای ســال اســت ســنگ دفــاع از مــردم »کــرد« را بــه
ســینه میزننــد و وحــدت و ب ـرادری »کردهــا« را تبلیــغ میکننــد ،از »جنبــش واحــد کردهــا« علیــه
حــکام مســتبد میگوینــد ،همگــی در جــدال مــردم زحمتکــش کردســتان عـراق علیــه ســتمگران حاکــم،
کنــار حــکام ایســتاده انــد .بعضــی رسـ و علنــا از حکومــت اقلیــم در مقابــل شــورش گرســنگان در
کردســتان عـراق دفــاع میکننــد و بعضــی هــم خجوﻻنــه و زبــان بســته در مقابــل ﴎکــوب و کشــتار
آنهــا ،خفقــان گرفتــه انــد .امــا همــه در یــک صــف هســتند ،در صــف ﴎمایــه داران حاکــم ،در صــف
اتحادیــه میهنــی و جریــان بارزانــی و احــزاب اســﻼمی و گــوران و حاکــ ن بــر کردســتان عــراق!
در ایــن جــدال طبقاتــی ،بــی طرفــی موجــود نیســت .نیروهایــی کــه بــه نــام دیپل ســی یــا  .....در
مقابــل ایــن جنایــات آشــکار ســکوت میکننــد در ــام ایــن جنایــات حامــی ﴎکوبگرنــد و نــه کمــﱰ.
تجربــه کردســتان عــراق در ســه ده گذشــته و حاکمیــت ناسیونالیســتهای کــرد ماننــد هــر جــای
دیگــر دنیــا ،پــوچ و خرافــه بــودن »ملــت واحــد کــرد« را درســت ماننــد »ملــت واحــد فــارس ،تــرک،
عــرب و «..اشــکارا بــه ایــش گذاشــت .کارگـران در کردســتان ایـران از دل ایــن تجربــه مــی آموزنــد
کــه »دولــت کــردی و خــودی« کشــک اســت ،دولــت خــودی طبقــه کارگــر ،فقــط و فقــط دولــت
کارگــری اســت .بقیــه دولــت ﴎمایــه دارهــا اســت .ســی ســال اســت در کردســتان ع ـراق کارگــر و
زحمتکــش کــرد زبــان توســط صاحبــان و مدافعــان ﴎمایــه و توســط صاحبــان همیــن تئــوری هــا
اســتث ر میشــوند ،دســتگیر و زندانــی و شــکنجه میشــوند .امــروز ره ـﱪان و فعالیــن اع ـﱰاض مــردم
شــبانه ربــوده میشــوند تــا اعـﱰاض محرومیــن را شکســت بدهنــد .احـزاب ناسیونالیســت و اســﻼمی
کــرد حاکــم بــا شــورش مــردم زحمتکــش و محــروم هـ ن کاری را میکننــد کــه جمهــوری اســﻼمی در
دیـ ه  ٩٦و آبــان  ٩٨بــا اعﱰاضــات مــردم آزادیخــواه و محــروم در ای ـران کــرد .آنهــا هـ ن کاری را
میکننــد کــه دولــت اردوغــان بــا اعﱰاضــات وســیع در ایــن کشــور و دول لبنــان و ع ـراق بــا شــورش
هــای اعﱰاضــی مــردم محــروم در ایــن کشــورها کردنــد .امــروز و در دل تجربــه کردســتان عـراق یــک
بــار دیگــر حقانیــت کمونیســتها ،حقانیــت سیاســت هــای مــا ،حقانیــت ادعــای مــا در مــورد ماهیــت
کل ایــن اح ـزاب و حقانیــت راه حــل مــا ب ـرای رهایــی در ای ـران و ع ـراق ثابــت میشــود.
مــردم کردســتان عــراق بــرای پیــروزی یــک راه بیشــﱰ در مقابــل خــود ندارنــد .ﴎنگــون کــردن
حاکـ ن بــر کردســتان عـراق بوســیله مــردم زحمتکــش و اعـ ل اراده ایــن مــردم از کانــال شــوراهای
خــود تنهــا راه در مقابــل طبقــه کارگــر و مــردم محــروم در کردســتان ع ـراق اســت .هیــچ راهــی
ب ـرای پیــروزی واقعــی در مقابــل مــردم کارگــر و زحمتکــش کردســتان ع ـراق موجــود نیســت ،جــز
متحــد شــدن در نهادهــا و ســازمانهای تــوده ای در محــل کار ،در شــهر و محــﻼت شــهرها و متحــد
شــدن در احـزاب طبقاتــی خــود ،در احـزاب کمونیســتی خــود بـرای ایــن پیــروزی اســت .ایــن هـ ن
راهــی اســت کــه در مقابــل کارگـران و مــردم زحمتکــش در ایـران و بـرای بــه زیــر کشــیدن جمهــوری
اســﻼمی موجــود اســت .بــدون سیاســت و افــق روش ،بــدون ســازمان و بــدون برنامــه و نقشــه ،حتــی
اگــر بتــوان حاکمیــن را ﴎنگــون کــرد ،تحولــی انســانی و آزادیخواهانــه ممکــن نیســت .دیــروز صــدام
رفــت ده صــدام دیگــر جایــش را گرفتــه انــد ،شــاه ای ـران فـراری داده شــد و بــه زیــر کشــیده شــد،
جمهــوری اســﻼمی جایــش را گرفــت ،حســنی مبــارک در مــﴫ ﴎنگــون شــد و سیســی جایــش را
گرفــت و ...نبایــد گذاشــت ایــن تجربیــات یــک بــار دیگــر تکـرار شــوند.
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بیداری طبقاتی و نیاز به كمونیسم...
در بریتانی ــا ،پنجمی ــن کش ــور ثرو ن ــد دنی ــا ،س ــازمان یونیس ــف اع ــﻼم ک ــرده اس ــت ب ـرای
جلوگی ــری از گس ــﱰش فق ــر و کم ــک رس ــانی ب ــه ک ــودکان ب ــی بضاع ــت ،بس ــته ه ــای کم ــک
غذای ــی را ب ـرای خان ــواده ه ــای ک ــم و ی ــا ب ــی درآم ــد اه ــدا خواه ــد ک ــرد .فق ــر و گرس ــنگی
ک ــودکان در بریتانی ــا ام ــا س ــابقه ای طوﻻن ــی ت ــر دارد .س ــال گذش ــته مس ــئولین م ــدارس در
ش ـ ل بریتانی ــا ،مناط ــق کارگ ــری و ک ــم در آم ــد ،اع ــﻼم ک ــرده ب ــود که ش ــاگردان گرس ــنه در
س ــطل آش ــغال ه ــا ب ــه دنب ــال غ ــذا میگردن ــد .کرون ــا نزدی ــک ب ــه ی ــک میلی ــون ک ــودک را
ب ــه ی ــک و نی ــم میلی ــون کودکان ــی ک ــه ب ــا گرس ــنگی مواج ــه بودن ــد ،اف ــزوده ش ــده اس ــت.
در ف رانســه ،کشــوری کــه بــه اســتاندارد بــاﻻ در ارائــه خدمــات بــرای حفاظــت از
ش ــهروندان زی ــر خ ــط فق ــر در اروپ ــا مع ــروف اس ــت ،طب ــق آم ــار ارائ ــه ش ــده اخی ـر ،قب ــل
از اپیدم ــی کرون ــا ،نزدی ــک ب ــه  ۹میلی ــون نف ــر ب ــا حقوق ــی کم ــﱰ  ۳۰ی ــورو در روز ،ک ــه
می ــزان خ ــط فق ــر اع ــﻼم ش ــده دول ــت اس ــت ،زندگ ــی م ــی کردن ــد .کرون ــا ،تع ــداد کس ــانیکه
زی ــر خ ــط فق ــر زندگ ــی میکنن ــد را ب ــه می ـزان باﻻی ــی اف ــزوده اس ــت.
در چی ــن ،دومی ــن اقتص ــاد برت ــر دنی ــا ،پ ــس از ام ــی برنام ــه ه ــای گوناگ ــون »فق ــر زدای ــی«
دول ــت حاک ــم ،میلی ــون ه ــا نف ــر زی ــر ای ــن خ ــط هس ــتند .البت ــه آنه ــم ب ــا احتس ــاب حق ــوق
ی ــک دﻻر و نی ــم یعن ــی پائی ــن ت ــر از خ ــط فق ــر تعیی ــن ش ــده توس ــط بان ــک جهان ــی! طب ــق
اظه ــارات دول ــت  ۶۰۰میلی ــون نف ــر ب ــا حقوق ــی کم ــﱰ از  ۱۴۰دﻻر در م ــاه )ک ــه حت ــی کف ــاف
اج ــاره خان ــه را ه ــم ــی ده ــد( زندگ ــی م ــی کنن ــد.
در آمریــکا ،طبــق آمــار ارائــه شــده ،بــا وجــود اینکــه دولــت ت رامــپ دم از پیــﴩوی
اقتص ــادی و بهب ــود زندگ ــی م ــردم آمری ــکا می ــزد ،ت ــا قب ــل از اپیدم ــی کرون ــا ،تقریب ــا از
ه ــر  ۸نف ـر ،ی ــک نف ــر در فق ــر ب ــﴪ م ــی ب ــرد ،و پ ــس از کرون ــا ،ام ــروز ام ــی م راج ــع ب ــه
افزای ــش قاب ــل مﻼحظ ــه ای در ای ــن می ــزان ،اذع ــان دارن ــد.
می ــزان فق ــر ،ب ــدون ش ــک در ای ــن کش ــورهای پیﴩفت ــه ،غی ــر قاب ــل مقایس ــه ب ــا آفریق ــا
و آس ــیا و خاورمیان ــه ،ک ــه قب ــل از کرون ــا ه ــم فق ــر و فﻼک ــت بی ــداد میک ــرد و ن ــه تنه ــا
فق ــر نس ــبی ،بلک ــه فق ــر مطل ــق ،درص ــد ب ــه م رات ــب باﻻت ــری از »کش ــورهای پیﴩفت ــه«
را در ب ــر م ــی گی ــرد.
بنیاده ــای دولت ــی و غی ــر دولت ــی در ــام کش ــورها ،از »ع ــدم برنام ــه ری ــزی ﻻزم و کاف ــی«
در مقابل ــه ب ــا گس ــﱰش فق ــر تواف ــق نظ ــر دارن ــد ،و س ــعی دارن ــد ک ــه آن ـرا ب ــه مش ــکلی
در مقاب ــل دول ــت ه ــای فعل ــی مح ــدود کنن ــد ،و اح ــزاب پارﳌان ــی اپوزیس ــیون از آن ب ـرای
وصل ــه ک ــردن بی ــرق پﻼتف ــرم ه ــای انتخابات ــی خ ــود اس ــتفاده کنن ــد .گوی ــی معض ــل در
دولــت فعلــی و سیاســتهای آن اســت و ظاهــرا بــا تغیی راتــی در بــاﻻ و ﴎکار آمــدن
دول ــت و پارﳌ ــان ه ــای جدی ــد ،دنی ــا تغیی ــر خواه ــد ک ــرد و فق ــر و معض ــﻼت دیگ ــر ج ــل
خواه ــد ش ــد!
ت ــﻼش مش ــﱰک هم ــه اح ـزاب و میدی ــا رس ــمی در مخف ــی ک ــردن واقعیت ــی بین ــادی ت ـر،
معضﻼت ــی پای ــه ای ت ــر از »ناکارآمدگ ــی« دولته ــا و در بهﱰی ــن حال ــت »ع ــدم تولی ــد م ــواد
مــورد نیــاز مــردم« خیــره کننــده اســت .تــﻼش مشــﱰک شــان در مخفــی کــردن ایــن
واقعی ــت ک ــه عام ــل ای ــن فق ــر ن ــه »ع ــدم می ــزان تولی ــد و تولی ــدات م ــورد نی ــاز م ــردم« و
ن ــه »مدیری ــت« ب ــد» ،ن ــا امادگ ــی« و ی ــا »ب ــی لیاقت ــی« ح ــزب حاک ــم و ت ــﻼش در کش ــیدن
پ ــرده س ــاتر ب ــر تناقض ــات بنی ــادی سیس ــتم موج ــود ب ــا رف ــاه و س ــعادت ب ـﴩ ،مش ــمئز
کنن ــده اس ــت.
سیس ــتمی ک ــه ای ــن ناب راب ــری را دا ــا تولی ــد و ب ــاز تولی ــد م ــی کن ــد و ب ــدون ای ــن ناب راب ــری،
ب ــدون تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت ق ــادر ب ــه ﴎپ ــا مان ــدن نیس ــت .ام ــروز در دنیای ــی ک ــه
ﴎمای ــه از پیﴩفت ــه تری ــن ت ــا عق ــب مان ــده تری ــن کش ــورها ،ب ــا ه ــر روبن ــای سیاس ــی از
»دول ــت ه ــای متعه ــد ب ــه ب ــازار و دمک راس ــی« ت ــا حکومته ــای مس ــتبد و راس ــت اف راطی ،از
جمه ــوری اس ــﻼمی ت ــا »ح ــزب کمونیس ــت چی ــن« ،ب ــا هی ــچ محدودی ــت اقتص ــادی مواج ــه
نیس ــت ،گس ــﱰش فق ــر و فﻼک ــت و م ــرگ و می ــر ب ــر اث ــر آن ،حاک ــی از ناب راب ــری بنی ــادی و
اجت ع ــی ای ــن سیس ــتم متک ــی ب ــه کار م ــزدی اس ــت.
کرون ــا فق ــط عم ــق توح ــش ای ــن سیس ــتم و س ــیاهی جهان ــی ک ــه ب ـرای بﴩی ــت س ــاخته
اس ــت را در مقاب ــل چش ــم هم ــگان ق ـرار داد .کرون ــا س ــواﻻت اساس ــی را در مقاب ــل بﴩیت ــی
کــه مخــرب و متناقــض بــودن ای ــن سیســتم را ن ــه فق ــط ب ــا رفــاه و س ــعادت ک ــه بــه
زندگ ــی خ ــود تجرب ــه میکن ــد ق ـرار داد .س ــواﻻتی ک ــه ج ــواب های ــی چ ــون »بازگش ــت ب ــه
مارک ــس«» ،نی ــاز ب ــه کمونیس ــم مارک ــس« و اهمی ــت و جای ــگاه کمونیس ــم و طبق ــه کارگ ــر
آگاه را ،چ ــه در بی ــداری طبقات ــی و چ ــه در رهای ــی ،در ﴎاﴎ دنی ــا مط ــرح ک ــرده اس ــت.
کمونیس ــمی ن ــه از جن ــس »چ ــپ پارﳌان ــی« در غ ــرب ،چپ ــی ک ــه چ ــه در حکوم ــت و چ ــه
در اپوزیس ــیون ،ب ــدون راه ح ــل ،ه ــر ب ــار م ــردم مع ــﱰض ب ــه ای ــن ﴍای ــط را ،ب ــه س ــیاه
لش ــگر بخش ــی دیگ ــر از ب ــورژوازی تبدی ــل م ــی کن ــد ،بلک ــه کمونیس ــم رادی ــکال طبق ــه
کارگ ــر!
طبقــه کارگــر ای ـران و کمونیســم آن میتوانــد نقشــی تعییــن کننــده در ایــن بی ــداری
طبقات ــی داش ــته باش ــد .ام ــروز طبق ــه کارگ ــر در ای ـران ب ــا کول ــه ب ــاری از تجرب ــه و عب ــور
از »تئ ــوری« ه ــای تطهی ــر کاپیتالیس ــم و ب ــا پرچ ــم طبقات ــی و آلﱰناتی ــو خ ــود در مقاب ــل
ای ــن سیس ــتم پوس ــیده ،در موقعی ــت رات ــب مس ــتعد ت ــری در مقاب ــل حاکمی ــت ﴎمای ــه
ق ـرار گرفت ــه اس ــت.
در ای ران ،در اوج فقر غیر قابل تحمل ،طبقه کارگر با گره زدن فقر و بردگی

٥

رژيمى كه عاجز از تأمين آب سالم براى شهروندان است
مدتهاســت کــه مــردم شــهر ســنندج آب بدبــو ،بدمــزه و رنگــی ایــن شــهر را مــﴫف میکننــد.
بقایــای کودهــا و مــواد شــیمیایی کشــاورزان حداقــل

روســتا بــه صــورت مســتقیم و غیــر

بــه گفتــه »کام ـران خــرم« ،مدیرعامــل ﴍکــت آب کردســتان ،تاسیســات تصفیــه خانــه آب

اشــامیدنی شــهر ســنندج را بــه مرکــز شــیوع بی ریهــای عفونــی تبدیــل کــرده و مــردم شــهر
ســنندج را در معــرض ابتــﻼ بــه آنهــا ق ـرار داده اســت.
در بخــش اعظــم شــهر مــردم ب ـرای زﻻل شــدن آب بایــد دقایــق طوﻻنــی شــیر آب را بــاز

حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( بخــش جدایــی ناپذیــر جنبــش مطالباتــی ب ـرای بهبــود
ﴍایــط زندگــی اســت و تــﻼش خواهــد کــرد بخــش ســازمانی و تحــزب یافتــه ایــن جنبــش را

دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
۲۰۲۰
۱۶

م ــزدی ،ن ــه فق ــط ب ــه ق ــدرت سیاس ــی حاک ــم ،ک ــه ب ــه بنیاده ــای اقتص ــاد کاپیتالیس ــتی ،ب ــا
عب ــور از توه ــم اص ــﻼح و تغیی ــر در روبن ــای سیاس ــی ،ب ــا عل ــم ب ــه ق ــدرت خ ــود و ب ــا اع ــﻼم
جن ــگ ب ـرای دس ــتیابی ب ــه ق ــدرت و ش ــکل دادن ب ــه حکومت ــی متک ــی ب ــه ش ــوراها ،ص ــف
مس ــتقل و طبقات ــی خ ــود را ،ب ــه مثاب ــه تنه ــا راه رهای ــی و س ــعادت در مقاب ــل جامع ــه
ق ـرار داده اس ــت .طبق ــه کارگ ــر و جنب ــش کمونیس ــتی آن میتوان ــد ب ــا انق ــﻼب کارگ ــری
خ ــود پرچم ــدار ای ــن بی ــداری طبقات ــی باش ــد و راه تغیی ــر و رهای ــی از جه ــان دس ــت س ــاز
کاپیتالیس ــم را ب ـرای طبق ــه کارگ ــر جهان ــی هم ــوار کن ــد.

تهديد و سركوب هم قادر به عقب راندن
مردم محروم نيست
»اگر تظاهرات كنندگان به تظاهراتشان ادامه دهند تك تك نابودشان مى كنيم«
ایــن تهدیــد جانیانــی چــون علــی حســن اﳌجیــد ،قاتــل انفــال در کردســتان عـراق ،و یــا قاســم ســلی نی و ...
علیــه مــردم معــﱰض و بــه پاخاســته نیســت .ایــن تهدیــد فرمانــده نیــروی زیروانــی ،نیــروی ویــژه ﴎکــوب
بارزانــی ،اســت کــه وظیفــه ﴎکــوب ،قتــل و کشــتار معﱰضیــن و مخالفیــن را بــه عهــده دارد.
در روزهــای اخیــر بــا وصــف توافــق عملــی اح ـزاب ناسیونالیســتی و مذهبــی ﴍیــک در دولــت اقلیــم ،در
ﴎکــوب بــی چــون و چ ـرای اعﱰاضــات ،علیرغــم تهدیــدات فرمانــده نیــروی ﴎکــوب بارزانــی ،اعﱰاضــات در
شــهرهای مختلــف کردســتان همچنــان ادامــه دارد .نیروهــای ﴎکــوب در بیشــﱰ شــهرها بــرای دســتگیری
معﱰضیــن اقــدام بــه محلــه گــردی و جســتجوی خانــه بــه خانــه کــرده و تــﻼش کــرده انــد بــا ایجــاد فضــای
اختنــاق و وحشــت در جامعــه ،تــداوم اعﱰاضــات و تظاهراتهــای خیابانــی را بــه عقــب براننــد.
امــا همچنانکــه انتظــار میرفــت در هــم شکسـ صفــوف مــردم عاصــی از گرســنگی و فقــر ،عاصــی از فﻼکــت
و ناامنــی ،عاصــی از ســه دهــه حکومــت فســاد و چپــاول ،ممکــن نیســت .مــردم کردســتان دیگــر توهمــی بــه
هیچیــک از احـزاب ناســیونال-بورژوای حاکــم ندارنــد و خواســت ﴎنگونــی »حکومــت دزدهــا« بــه خواســت
عمومــی مــردم محــروم و آزادیخــواه کردســتان عـراق تبدیــل شــده اســت.
نــه وعــده و وعیــد توافــق بــا دولــت مرکــزی در حــل معضــل فقــر ،علیرغــم ﴎکــوب و ایجــاد فضــای رعــب
و ﴎکــوب ،علیرغــم تهدیــدات جانیانــی چــون فرمانــده نیــروی ﴎکــوب بارزانــی قــادر بــه خامــوش کــردن
شــعله هــای خشــم و نفــرت مــردم از احـزاب کــردی و دولتشــان نیســت .ایــن آتــش دیــر یــا زود حکومــت و
بارگاهشــان را بــه کام خــود خواهــد بــرد.
امــروز زنــان ،مــردان ،جوانــان آزادیخــواه در برابــر ﴎکــوب اعﱰاضــات برحــق خــود بـرای یــک زندگــی انســانی
ایســتاده و صفــی محکــم را بــه وســعت جامعــه در برابــر آن شــکل داده انــد.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( ــام تــوان خــود را در افشــای نیروهــای ناسیونالیســیت کرد
و ماهیــت ارتجاعــی آنــان و در ح یــت از مبــارزات مــردم محــروم در کردســتان عـراق بــه کار خواهــد بــرد.
مــا در کنــار کمونیســتها در کردســتان عـراق ،ماهیــت واقعــی ایــن جنبــش ارتجاعــی ،رهـﱪان و حکومتشــان را
بــه طبقــه کارگــر و مــردم محــروم کردســتان نشــان خواهیــم داد.
ایــن تجربــه ننگیــن را بایــد بعنــوان ســند ضدیــت بــا رفــاه و آزادی مــردم بــه گــردن ــام رهــﱪان ناسیونالیســت
کــرد آویـزان کــرد و نشــان داد »حکومــت بورژواهــا« ،فــارس ،تــرک و کــرد و  ...ــی شناســد و بایــد نشــان داد
همــه در اســتث ر و چپــاول کارگـران و زحمتکشــان جامعــه ماهیــت مشــﱰکی دارنــد .واقعیتــی کــه مــردم در
کردســتان عـراق بــه قیمــت تباهــی ســه دهــه از زندگــی شــان آنـرا تجربــه کردنــد.
ﴎنوشــت دســتگاه ﴎکــوب دولــت اقلیــم و فرمانــده نیــروی ﴎکــوب بارزانــی بهــﱰ از ﴎنوشــت دولتهــای
ارتجاعــی کــه زیــر جنبــش آزادیخواهانــه مــردم محــروم و طبقــه کارگــر جــارو شــدند ،نخواهــد بــود.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۴دسامﱪ ۲۰۲۰

سلسله برنامه هاى »كمونيسم كارگرى ،مبانى و سياستها«

مبانی كمونیسم كارگری در سایت رادیو نینا در دو فایل منتﴩ شده است این مبحث در دو
سمینار توسط منصور حكمت ارا ه شده اند این دو سمینار از آخرین جمع بندی های منصور
حكمت در مورد كمونیسم كارگری و سند كمونیسم كارگری هستند
شناخت از كمونیسم كارگری بدون رجوع به این سند ممكن نیست شنیدن این بحث را به هر
كمونیست و برابری طلبی كه جویای تغییر جهان در قرن معاﴏ و بیرون كشیدن كمونیسم و
ماركسیسم از زیر آوار تحریفات بورژوازی است جلب میكنیم

