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پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۴۶

وید! د  ھان  ان  کار

  اطالعیه های دفرت كردستان حزب

  اعدام «قتل عمد دولتى» و  محكوم است
  هزينه اعتراض به گرسنگى ٦ سال زندان است

تبرئه ترامپ؛ 
استخوان الى زخم

فواد عبداللهی 

ــتیضاح  ــده اس ــن پرون ــه دومی ــیدگی ب ــان رس ــا پای ــکا ب ــنای آمری ــس س مجل
ادهای دمكراســی»  دونالــد ترامــپ، او را از اتهــام «تحریــک بــه شــورش علیــه 
ــن رای  ــنا از ای ــس س ــود در مجل ــه خ ــه تربئ ــش ب ــپ در واکن ــرد. ترام ــه ک تربئ
اســتقبال کــرد و وعــده داد کــه بــه دفــاع از «عظمــت آمریــکا» ادامــه خواهــد 

داد.
ــل  ــه نع ــی ب ــت یك ــا سیاس ــكا ب ــه آمری ــت حاكم ــه هی ــت ك ــت اینس واقعی
ــه دودســتگی» و كاهــش شــكاف  ــان دادن ب ــه منظــور «پای ــخ ب ــه می ــی ب و یك
در حاكمیــت و فیصلــه دادن هرچــه زودتــر بــه ایــن مخمصــه، عجالتــا 
ــزب  ــم ح ــت! ه ــش ریخ ــن آت ــر روی ای ــرتی ب ــرد و خاكس ــه ك ــپ را ترب ترام
ــرای  جمهوری خواهــان و هــم حــزب دمكــرات، بــه نفع شــان بــود كــه ب
ــا اطــالع  نعــت از فشــار و ســاكت كــردن مقطعــی توده هــای مــردم، ت م
ــر  ــد و تصوی ــز كنن ــدرت پرهی ــی ق ــر رس صندل ــم ب ــا ه ــت ب ــه رقاب ــوی ب ثان
ایــش بگذارنــد. گرچــه  یكدســتی از دولــت جدیــد و حاكمیــت سیاســی را بــه 
ــت  ــر در هی ــه ای نفس گی ــه مخمص ــدت ب ــپ در كوتاه م ــه ترام ــه ترب رای ب

ــه۵ ــا .... صفح ــان داد ام ــكا پای ــه آمری حاكم

كردستان عراق 
در منگنه دشمنان

مظفر محمدی

ــراق در  ــتان ع ــی درکردس هنگ ــان و ه ــم، همزم ــت رسه ــات پش ــرا اتفاق اخی
جریــان بــوده اســت. پایــگاه هــای متعــدد  نظامــی ترکیــه در خــاک کردســتان 
ــی»،  بــه  ــرات کردســتان «بارزان ــزب دمک ــکاری  و رضایــت  ح ــراق و هم ع
ــه  ــرتده ای علی ــات گس ــا عملی ــت ت ــت را داده اس ــن فرص ــان ای ــت اردوغ دول
ل  ــ ــای ش ــتان ه ــتان»پ ک ک « در کوهس ــران کردس ــزب کارگ ــای ح نیروه
ــرت  ــت و نف ــا محکومی ــه ب ــی ک ــالت نظام ــد. حم ــام ده ــراق انج ــتان ع کردس
ــد،  ــه باش ــر چ ــگ ه ــن جن ــه ای ــت. نتیج ــرو اس ــتان روب ــردم کردس ــی م عموم
ــغال  ــای  اش ــه معن ــال ب ــراق عم ــتان ع ــاک کردس ــه در خ ــش ترکی ــور ارت حض

ــه۴ ــت. ... صفح ــه اس ــن منطق ــی  ای نظام

خط رسمی   اطالعیه  حزب حكمتیست 

خندق معيشت؛ خندق آخر!
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آب در خوابگه مورچگان...

ــا بخــش «خــوش خیــم» و  فــاز بعــدی تامیــن رهــربی بــر ایــن طیــف، همراهــی ب
ــه  ــن طیــف اســت. کســانی کــه حــول «نام ــر ای ــر» و «داخــل کشــوری» ت «معتربت
ــا تقاضــای ادامــه  ــد! نامــه ای ب ــی بــه بایــدن» ابــراز وجــود کــرده ان ۳۸ فعــال مدن
ی ترامــپ و دفــاع از جنبــش «خشــونت پرهیــز» و  سیاســت فشــار حداکــ

ــام! ــه برج ــت ب ــدم بازگش ــواه» و ع ــی خ «دمکراس
یــت     رضــا پهلــوی هــم چــون ۳۸ نفــر امضــا کننــده نامــه بــه بایــدن خواهــان ح
ــز»،  ــونت پرهی ــرشی» و» خش ــوق ب ــی و حق ــی خواه ــش دمکراس ــدن از»جنب بای
ــن  ــک ای تی ــای دیپل ــازی ه ــات و باندب ــات و تبلیغ ــط در ادبی ــه فق ــی ک جنبش
تیــک و مالــی  ی سیاســی، دیپل طیــف موجــود اســت، و ادامــه فشــارهای حداکــ
ــردم»   ــک م ــش دمکراتی ی از جنب ــ ــت حداک ی ــه «ح ــل آن ب ــم و تبدی ــر رژی ب

شــده اســت.
ــیک آن،  ــدی ش ــته بن ــم بس ــم، علیرغ ــرک ه ــن تح ــه ای ــد ک ــی دان ــی  ــه کس  چ
ــت و  ــرای معیش ــه ب ــت ک ــی اس ــه و مردم ــی آزادیخواهان ــه جنبش ــل علی در اص
ــه  ــود ل ــار خ ــر فش ــران را زی ــورژوازی ای ــری، ب ــی و براب ــاه همگان ــرای رف آزادی، ب
ق جامعــه کــه گســرتش روزانــه آن و بویــژه اعتبــار  کــرده اســت. جنبشــی از اعــ
و نفــوذ سوسیالیســتها و کمونیســتها در آن، عــالوه بــر «اســالمی هــای» در 
حاکمیــت، «میهــن پرســتان دمکراســی خــواه» بــرون حکومتــی را هــم، دســتپاچه 
کــرده اســت. هــر دو در مقابلــه بــا ایــن جنبــش یــک هــدف را تعقییــب میکنــد: 
حراســت از نظــم کاپیتالیســتی و ضــد انســانی حاکــم و مقابلــه بــا خطــر 

ــتها! ــر و کمونیس ــه کارگ ــری طبق قدرتگی
ــه  ــا ک ــای م ــرشی» ه ــوق ب ــان» و»حق ــی خواه ــه «دمکراس ــوی و ن ــای پهل ــه آق  ن
ــد و  ــینه میزنن ــه س ــردم را ب ــی و ... م ــی داروی ــت و ب ــر و فالک ــنگ فق ــا س دا
ــرا  ــه آن ف ــی» علی ــز» و»مدن ــونت آمی ــر خش ــه اعرتاض»غی ــردم را ب ــی م گاهگاه
ــی در  ــای پ ی» و تحریمه ــ ــر فشــار حداک ــرات «سیاســت موث ــد،  از تاثی میخوانن
پــی ترامــپ بــر گســرتش دامنــه گرانــی و تــورم و بــر گســرتش بــن بســت اقتصــادی 
جمهــوری اســالمی کــه بالفاصلــه بــه تحمیــل فقــر و فالکــت بیشــرت بــه میلیونهــا 
ــن «سیاســت  ــرات ای ــک از تاثی ــد!   هیچی یگوین ــل میشــود،  ــران تبدی نفــر در ای
ــه تــورم و  ــاز کــردن دســت جمهــوری اســالمی در توجی ــر ب موفــق امــا ناکافــی» ب
ن  گرانــی و در تحمیــل فقــر بــه طبقــه کارگــر، بــه بازنشســتگان، پرســتاران، معلــ
ــی  ــم اعرتاض ــرک عظی ــا تح ــه ب ــرای مقابل ــرت ب ــت بیش ــدن فرص و .... و در خری
ــد. «دمکراســی  یکنن مــردم علیــه گرانــی و فقــر و بــرای معیشــت، قلمفرســایی 
ــا  خواهــان» وطنــی پشــت «موثــر بــودن ایــن فشــار بــر رژیــم» مخفــی میشــوند ت
یــت «هــم  بتواننــد تاثیــرات عمیقــرت، اساســی تــر و بنیــادی تــر آن بــر زندگــی اک
میهنــان» خــود را، قلــم بگیرنــد! امــا ایــن فقــط ظاهــر مســئله اســت. فشــارهای 
ــا  ــای اقتصــادی، دقیق ــه و گســرتش تحریمه ــزاد ادام ــان آدمی ــه زب ــا ب ی، ی ــ حداک
ــا اســت! هــر  یــت اینه ــورد ح ــل ایــن فقــر و فالکــت اســت، کــه م بدلیــل تحمی
ــت  ــپ «آی ــوی و در کم ــای پهل ــف آق ــتان»، در ص ــن پرس ــن «میه ــاخه ای دو ش
اللــه» خامنــه ای، بــر پایــه گســرتش هرچــه بیشــرت فقــر و فالکــت و بــه اســتیصال 
ــر  ــرگ ب ــا شــعار «م ــی ب ــد. یک ــران، اســتوار ان ــردم ای ــون م کشــاندن هشــتاد میلی
ی  آمریــکا» و دیگــری بــا شــعار «زنــده بــاد آمریــکا»!    قــرار اســت فشــار حداکــ
ــه  ــی ب ــل زندگ ــت و تبدی ــر و فالک ــدید فق ــه تش ــک ب ــکا در کم ــدرت امری و ق
جهنــم، مــردم را بــه اســتیصال و رضایــت دادن بــه هــر جهنــم و لجنــی منجملــه 
ــه  ــر ب ــداری و فق ــرط ن ــردم از ف ــت م ــرار اس ــاند! ق ــته بکش ــه گذش ــت ب بازگش
«هــر حکومتــی» رضایــت دهنــد! «هرحکومــت» بعــدی بهــرت از حکومــت امــروز 
اســت، نســخه جعلــی «هــر حکومتــی» بهــرت از شــاه اســت. مــردم ایــران محصــول 
ــرق  ــر زرق و ب ــش پ ــر پوش ــد! زی ــرده ان ــه ک ــال تجرب ــل س ــکاری را چه ــن فریب ای
ــت  ی ــر لفاظی»ح ــالمی»، زی ــوری اس ــه جمه ی علی ــ ــار حداک ــدی فش «کارآم
ــد  ــیاه و ض ــای س ــن واقعیته ــز» ای ــونت پرهی ــواه و خش ــی خ ــش دمکراس از جنب
انســانی، ایــن دفــاع از تحمیــل فقــر، ایــن طرفــداری آتشــین از تحمیــل اســتیصال 
ــکر  ــوی و لش ــای پهل ــه آق ــت!   زمانیک ــده اس ــی خوابی ــر کثافت ــه ه ــت ب و رضای
ــرشی»، در ســوگ  ــی خواهــان حقــوق ب ــت «دمکراس ارتجاعــی و گذشــته پرس
ــنا  ــس س ــای مجل ــی در داالنه ــا دوندگ ــد و ب ــپ نشســته بودن عــدم انتخــاب ترام
ــه  ــام و ادام ــه برج ــا علی ــع آوری امض ــم و جم ــغول البیس ــکا مش ــره امری و کنگ
ــوالد،  ــه، ف ــران هفــت تپ ــد، کارگ ــران بودن ــردم در ای ــه م ــر ب ــل فق سیاســت تحمی

ــاه و معیشــت در  ــرای رف ــکاری و ب ــر و بی ــه فق ــو، پرتوشــیمی هــا و .... علی هپک
ــا شــعار «دیگــر  ــران را،  ب ن روزهــا بازنشســتگان شــهرهای ای ــد. هــ جــدال بودن
ــی کــه همــه  ــد. اعرتاضات ــه اشــغال خــود در آورده بودن یکنیــم» ب فقــر را قبــول 
ــا رسان دول  ــران ت عاملیــن تحمیــل ایــن فقــر و فالکــت را از رسان حاکمیــت در ای
ــدف  ــیون را ه ــش در اپوزیس ــت ترامــپ» و هواداران ــی و در راس آن «پرزیدن غرب
ــرشی»  ــکر»حقوق ب ــوی و لش ــای پهل ــد.    آق ــرار داده ان ــود ق ــرت خ ــرض و نف تع
هــا بازگشــت بــه برجــام را بعنــوان «ســازش» هئیــت حاکمــه آمریــکا بــا جمهوری 
ــت  ــ مطلوبی ــت رف ــکان از دس ــه ام ــع  ب ــا در واق ــد ام ــوم میکنن ــالمی محک اس
ــر  ــام از نظ ــه برج ــت ب ــد.  بازگش ــرتض ان ــکا، مع ــه امری ــت حاکم ــزد هیئ ــود ن خ
ــیون و از  ــورژوازی در اپوزیس ــه ب ــم ب ــورژوازی حاک ــت» ب ــی «ارجحی ــا یعن اینه
ــکا در دســت بدســت  دســتور خــارج شــدن «رژیــم چینــج» و دخالــت فعــال امری
ــرای  ــان ب ــیدن» ش ــی رس ــه جای ــق «ب ــدن اف ــور ش ــی ک ــاال! یعن ــدرت از ب ــدن ق ش
ــون  ــت ۶۰ میلی ی ــی اک ــی حقوق ــکاری و ب ــر و بی ــن فق ــه همی ــه نظــام، ادام ادام
نفــری کــه زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد! بــرای طبقــه کارگــر ایــران و میلیونهــا 
ــن معیشــت و رفــاه  ــد، خواســت تامی ــی میکنن ــر خــط فقــر زندگ مردمــی کــه زی

ــروز اســت. ــن ام ــی برجــام» جــدال همی ــا ب ــا برجــام ی «ب
یــت محرومــی کــه بــه ایــن طبقــه   «بــه جایــی رســیدن» بــرای طبقــه کارگــر و اک
ی»، کــه در گــرو  چشــم امیــد دوختــه اســت نــه در گــرو برجــام یــا «فشــار حداکــ
گســرتش جنبشــی اســت کــه از ســال ۹۶ رشوع شــده اســت. تالشــی کــه امــروز از 
ن و پرســتاران و  ــ ــا بازنشســتگان و معل ــوالد ت ــه و نفــت و ف کارگــران هفــت تپ
.... در جریــان اســت. طیــف آقــای پهلــوی، از نظــر خصلــت جنبــش شــان و طبقــه 
شــان، نــه میخواهــد و نــه میتوانــد بــر ایــن صــف و ایــن جــدال،  لیدری کنــد و آن 
یــت پیشــگیرانه  را رهــربی کنــد! دســت بدامــان ترامــپ و بایــدن شــدن بــرای ح
ــه  ــر طبق ــت.    اگ ــی اس ــی و بیگانگ ــن ناتوان ــی از ای ــش ناش ــن جنب ــه ای علی
ــت  ــود اقتصــادی و سیاســی رضای ــاز بهب ــه چندرغ ــی آن ب ــر و لشــکر میلیون کارگ
ــوی،  ــا پهل ــروز رض ــاران ام ــی، ی ــان حکومت ــالح طلب ــه اص کان ب ــ ــد، ک میدادن
ومــه ماجــرا» را رس  دخیــل مــی بســتند و شــعار «اصــالح طلــب، اصولگــرا دیگــه 
ــی  ــای جهان ــت قدرته ــان دخال ــران خواه ــواه در ای ــردم آزادیخ ــر م ــد.   اگ یدادن
بــرای خالصــی از جمهــوری اســالمی بودنــد، ماننــد آقــای پهلــوی خواهــان حملــه 
نظامــی امریــکا بــه ایــران «در رشایــط اضطــراری» میشــدند، اگــر طبقــه کارگــر در 
ــود،  ــه مــکال ب ــی از مععــم ب ــر حکومــت بورژوازی ــدم و تغیی ــران خواهــان رفران ای
ــد.  ــت میدادن ــات آزاد شــ جــواب مثب ــدم انتخاب ــه فراخــوان رفران ــش ب ســالها پی
ــات  ــری، در تجمع ــات کارگ ــاه ۹۸، در اعرتاض ه ۹۶، در آبا ــ ــش در دی ــن جنب ای
ــه همــه  ــه روشــنی و رصاحــت ب بازنشســتگان، در اعرتاضــات دانشــجویی و ....  ب
ــه  ــا، ک ــان» م ــی خواه ــراس «دمکراس ــت.  ه ــه اس ــه گفت ــا ن ــل» ه ــن «راه ح ای
تاریخــا و ســنتا مســتبد تریــن و خشــونت آمیــز تریــن راههــا را دنبــال میکننــد،  
از رشــد همیــن جنبــش اســت! نگــران رشــد و عــروج جنبــش عظیــم ابــراز قــدرت 
ــه  ــد ک ــان دارد! نگــران ان ق جامعــه غلی و اعرتاضــی هســتند کــه در بطــن و اعــ
ــد و کار جمهــوری اســالمی را  ــکا، پیــرشوی کن ایــن قــدرت در خــالء دخالــت امری

ــد!  ــران، یکــرسه کن ــع مــردم ای در راســتای مناف
ــه  ــکال طبق ــش رادی ــوی از جنب ــای پهل ــه و آق ــندگان نام ــرتک نویس ــراس مش  ه
کارگــر و محرومــان جامعــه اســت کــه نــه فقــط علیــه «حکومــت آخونــدی»، کــه 
عــی نظــم موجــود اســت. جنبشــی کــه نبــض آن  علیــه بنیادهــای اقتصــادی، اجت
ی،  ــا برجــام یــا فشــارهای حداکــ ــا انتخــاب بایــدن و شکســت ترامــپ، نــه ب نــه ب
ــا  ــا عریضــه هــای «وطــن پرســتان دمکراســی خــواه» و البیســم آنهــا،  کــه ب ــه ب ن
نزدیــک شــدن و پیــرشوی شــان در نزدیــک کــردن افــق رسنگونــی سیســتم حاکــم 
ــه  ــش البت ــن جنب ــدرت اســت.  هــراس از ای ــه ق بدســت خــود و دســتیابی شــان ب

نقطــه اشــرتاک شــاهزاده و بیــت امــام هــم هســت! 

اساس سوسياليسم انسان است، 
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

اختيار به انسان است..
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هفت تپه و شارالتان ها
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــا اســد بیگــی و حامیــان او، دولــت و ارگانهــای مختلــف  کشــمکش کارگــران هفــت تپــه ب
ــن  ــت فعالی ــج روز اس ــون پن ــدال اکن ــن ج ــه ای ــه دارد. در ادام کان ادام ــ ــت، ک حاکمی
کارگــری هفــت تپــه در اداره کار شــوش متحصــن شــده انــد و خواهــان جــواب روشــن بــه 

ــتند.  ــات خــود هس مطالب
ــر رســمی  ــد از اســد بیگــی و اعــالم غی ــع ی ــس از جلســه رســیدگی بــه خل ــن روزهــا و پ ای
ــد، دوره  ــع یــد از اســد بیگــی را قبــول کــرده ان ــوه نهایتــا خل اینــدگان هــر ســه ق اینکــه 
ــا اســد بیگــی کــه هنــوز آزاد و حاکــم بــر منطقــه اســت،   ای دیگــر از کشــمکش کارگــران ب

ــم خــورد.  رق
ــد، اســد بیگــی و عوامــل او زیــر ســایه حامیانــش در قــدرت، دســت  ــا پخــش خــرب خلــع ی ب
ــان  ــد. همزم ــرو ش ــران روب ــرتاض کارگ ــا اع ــه ب ــد ک ــت زدن ــوال رشک ــکر و ام ــروش ش ــه ف ب
ــازی  ــه کمــک بازوهــای خــود در حاکمیــت یــک شــارالتان ب اســد بیگــی ماننــد همیشــه ب
ــه  ــت تپ ــران هف ــان کارگ ــدال می ــا ج ــرد. نهایت ــش ب ــری را پی ــن کارگ ــه فعالی ــکار علی آش
ــیون حــل اختــالف» در اداره کار  ــت را وادار بــه تعییــن «کمیس و اســد بیگــی، حاکمی
ــران رای  ــع کارگ ــه نف ــیون ب ــن کمیس ــه ای ــت تپ ــران هف ــار کارگ ــق اخب ــرد. طب ــوش ک ش
ــن  ــرود. فعالی ــره می ــیون طف ــمی رای کمیس ــالغ رس ــوش از اب ــا اداره کار ش ــت. ام داده اس
کارگــری خواهــان اعــالم نتیجــه بررســی شــکایت خــود و ابــالغ نظــر رســمی هیئــت حــل 

ــتند. ــالف هس اخت
ــد،  ــه دادگاه کشــیده ش ــارا ب ــالمی ناچ ــوری اس ــالش جمه ــالف ت ــر خ ــی ب ــد بیگ ــه اس اینک
ــه همــت  ــی ب ــات دولت ــزرگ اســد بیگــی و رشــوه خــواری مقام ــالس ب ــده اخت ــه پرون اینک
ــد،  ــته ش ــی او بس ــوان حام ــه عن ــالمی ب ــوری اس ــال جمه ــت و ب ــد و دس ــران رو ش کارگ
ــات و مقامــات جمهــوری اســالمی در منطقــه، ناچــار  ــز اطالع ــه و مرک ــوه قضائی اینکــه ق
ــا اینکــه کمیســیون حــل اختــالف  بــه عقــب نشــینی و نوشــیدن جــام زهــر شــدند، و نهایت
ــی  ــت، همگ ــده اس ــدال ش ــن ج ــران در ای ــه کارگ ــه دادن رای ب ــور ب ــوش مجب اداره کار ش
ــل شــده اســت.  ــات و .... تحمی ــه مقام ــه ب ــت تپ ــران هف ــار کارگ ل فش ــ ــا اع ــتثنا ب بالاس
ــت  ــی پرداخ ــران حت ــات کارگ ب ــرش مطال ــا، از پذی ــینی ه ــب نش ــن عق ــک از  ای ــچ ی هی
ــه،  ــت تپ ــران هف ــی کارگ ــدرت جمع ــدون ق ــدبیگی ب ــد از اس ــع ی ــا خل ــه ت ــوق ماهان حق
اینــدگان واقعــی  ــد و رشط آنــان از  یــت بــی قی بــدون اتحــاد عمیــق کارگــران و بــدون ح
ــا مشــتی  ــکار، ب ــا مشــتی جنایت ــن جــدال ب ــه در ای ــود. کارگــران هفــت تپ خــود ممکــن نب
اینــده تــام االختیــار  حقــه بــاز و توطئــه گــر ضــد کارگــر، بــا مشــتی شــارالتان کــه همگــی 
ــد. ائتالفــی ضــد کارگــری کــه همــراه هــر عقــب  جمهــوری اســالمی هســتند، طــرف بودن
ــت و  ــتور کار میگذاش ــا را در دس ــه ای ه ــت تپ ــه هف ــدی علی ــه بع ــه توطئ ــینی نقش نش
ــرای ایجــاد دلــرسدی در صفوفشــان، بــرای  ــا کارگــران ب نــه ب ــه بــی رح یــک لحظــه از مقابل
ــرای  ــی ب ــی نجات ــار عل ــت. احض ــرده اس ــی نک ــان کوتاه ــت اتحادش ــاق و شکس ــاد نف ایج
ــی کــه در پرونــده دستگیرشــدگان هفــت تپــه محتومــه اعــالم  اجــرای حکــم ٥ ســال زندان

ــا یکــی از شــگردهای کثیفشــان اســت.  شــد، تنه
ــر  ــه کارگ ــم و طبق ــورژوازی حاک ــارزه ب ــخ در مب ــم تاری ــن حک ــه دارد، ای ــدال ادام ــن ج ای
ــا تــالش جــدی و قــدرت متحــد و جمعــی  اســت. دســتاوردهای کارگــران هفــت تپــه کــه ب
ــه  ــی ک ــر گام ــا ه ــت. ب ــران اس ــر ای ــه کارگ ــتاوردهای طبق ــت، دس ــده اس ــت آم ــا بدس آنه
ــد و ارتجــاع کاپیتالیســتی و اســد بیگــی هــای  ــه پیــش برداشــته ان ــه ب ــران هفــت تپ کارگ

ــو برداشــته اســت.  ــه جل ــدم ب ــک ق ــران ی ــش کارگــری ای ــد، جنب ــده ان ــب ران ــرا عق آن
ــین  ــادن و ماش ــو و مع ــا هپک ــا ت ــت و گاز و پرتوشــیمی ه ــوالد، از نف ــا ف ــه ت ــت تپ از هف
ــا  ــان ب ــان انس ــی در ش ــک زندگ ــن ی ــود و تامی ــاه و بهب ــرای رف ــی ب ــا ... جدال ــازی ه س
ــروز  ــن ام ــت، تحص ــا نیس ــه تنه ــت تپ ــدال هف ــن ج ــت. در ای ــان اس ــورژواژی در جری ب
ــز  ــوک تی ــه ن ــت تپ ــت! هف ــران اس ــران ای ــت کارگ ی ــورد ح ــوش م ــا در ش ــدگان آنه این
ــکان طبقــه کارگــر علیــه بــورژوازی حاکــم اســت. هفــت تپــه خــاری در چشــم دشــمنان  پی

ــت. ــران اس ــان در ای ــد محروم ــه امی ــم و نقط و نورچش

خط رسمی حزب حکمتیست 
١٧ فوریه ٢٠٢١

اعدام «قتل عمد دولتى» و محكوم است!
ــعیدی  ــی س ــا ریاســت قاض ــالب ســنندج ب ــک دادگاه انق ــرف شــعبه ی ــته از ط ــد روز گذش ــی چن ط
ه ســال ۹۷ از طــرف  نگــر در دیــ نگــر حکــم اعــدام صــادر شــده اســت. حســین ک ۹۷بــرای حســین ک
ــرتاف  ــرای اع ــن اداره ب ــا در ای ــتگیر و ماهه ــی دس ــت سیاس ــرم فعالی ــه ج ــی ب ــای اطالعات نیروه
نگــر، قاضــی  گیــری زیــر شــکنجه بــوده اســت. در دومیــن جلســه رســیدگی بــه اتهامــات حســین ک
ــی»(  ــارزه مســلحانه» و «بغ ــق مب ــی از طری ــت مل ــه امنی ــدام علی ــام «اق ــه اته ســعیدی ایشــان را ب
قیــام مســلحانه بــر علیــه حاکمیــت اســالمی )بــه اعــدام محکــوم مــی کنــد. ایــن حکــم بــرای اعــاده 
ــوری  ــه جمه ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ــاع داده شــده اســت. ای ــور ارج ــی کش ــوان عال ــه دی دادرســی ب
ــا اتهامــات واهــی بــه اعــدام محکــوم مــی کنــد. اتهاماتــی  عــی را ب اســالمی فعالیــن سیاســی و اجت
ــردم  ــود! م ــد» میش ــان «تائی ــری زندانی ــرتاف گی ــا اع ــیانه و ب ــای وحش ــکنجه ه ــر ش ــا زی ــه اساس ک
آزادیخــواه در کردســتان بــا اعــرتاض و مبــارزه متحدانــه خــود بــه جمهــوری اســالمی اجــازه نخواهنــد 
ــد.  ــوم کن ــدام محک ــه اع ــی و ب ــارزه سیاســی زندان ــت و مب ــه جــرم فعالی ــی را ب ع ــن اجت داد فعالی
ــم را  ــر ایــن رژی ــار دیگ ــوری اســالمی یکب ــل تعــرض جمه ــا اتحــاد و ایجــاد صفــی محکــم در مقاب ب
بــه زانــو در خواهنــد آورد و تــالش حاکمیــت بــرای زهــر چشــم گرفــ و مرعــوب کــردن را شکســت 
خواهنــد داد. دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی)، ضمــن محکــوم کــردن حکــم اعــدام 
نگــر از طــرف جمهــوری اســالمی، مــردم شــهرهای کردســتان را بــرای اعــرتاض و رشکــت در  حســین ک
کمپینهــای اعرتاضــی بــر علیــه احــکام صــادره از طــرف حاکمیــت  فــرا مــی خوانــد. دفــرت کردســتان 
ــارزه بــر علیــه حاکمیــت بورژوایــی اســت و  ــا مــردم آزادیخــواه در صــف مقــدم مب حــزب، همــراه ب

ــالش خواهــد کــرد. ــه ت ــارزه متحدان ــن مب ــر رســاندن ای ــه  در ب

خط رسمی  دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۱۷ فوریه ۲۰۲۱

٦ هزينه اعتراض به گرسنگى ٦ سال زندان است
بــر مبنــای حکــم دادگاهــی در «اربیــل» پایتخــت حکومــت کــردی بــه پنــج روزنامــه نــگار و فعــال 
ــی  ــال مدن ــگار و فع ــه ن ــج روزنام ــن پن ــرم ای ــت. ج ــده اس ــدان داده ش ــال زن ــم ۶ س ــی حک ع اجت
ــه فقــر، فالکــت،  ــات مــردم آزادیخــواه و برابــری طلبــی بــود کــه بــر علی دفــاع از خواســت و مطالب
فســاد و ناکارآمــدی حاکمیــت بــه میــدان آمــده بودنــد. جــرم آنهــا اعــرتاض بــه گرســنگی و فالکــت 
ــرای  ــالش ب ــا ت ــرم آنه ــت. ج ــوده اس ــرد ب ــتهای ک ــت ناسیونالیس ــت حاکمی ــردم تح ــی م میلیون
ــتان  ــم کردس ــت. در اقلی ــوده اس ــردم ب ــت م ــنگی و فالک ــن گرس ــه عاملی ــی علی ــازمان دادن صف س
ــه  ــرض علی ــرای تع ــا ب ــتان تنه ــم کردس ــه دارد. در اقلی ــدان هزین ــال زن ــنگی ۶ س ــه گرس ــرتاض ب اع
ــرای  ــون» وجــود دارد. ب ــت و ایجــاد حکومــت وحشــت و پلیســی «قان ــل جنای ــردم و فســاد و قت م
رسکــوب و ارعــاب، حکومــت «احــزاب کــردی» ابایــی در دســت بــردن بــه قوانیــن رژیــم بعــث نــدارد 
ــت  الیس ــات ناسیون ــام جریان ــرتک  ــرت مش ــتان بس ــردم در کردس ــر م ــات دوره اخی ــا اعرتاض و اتفاق
ــاد   ــان را درایج ــان ش ــن یکس ــا قوانی ــوری ب ات ــتی و دیکت ــتبد، فاشیس ــای مس ــا حکومته ــردی ب ک
ن قوانیــن رژیــم بعــث  رسکــوب و ارعــاب نشــان داد. قوانیــن مــدون در اقلیــم کردســتان هنــوز هــ
ــه در  ــدازه ک ن ان ــ ــه ه ــتان ب ــم  کردس ــت اقلی ــد. دول ــده ان ــی مان ــورده باق ــت نخ ــتند و دس هس
ــی  ــدازه در بــی جواب ــدان شــده اســت، هــر ان ــر وارد می ــا و اگ ــی ام ــوب هــر صــدای اعرتاضــی ب رسک
بــات معیشــتی مــردم، یکدســت و رسراســت بــوده، در بــاز گذاشــ دســت دول  بــه خواســت و مطال
منطقــه در دخالــت و گســرتش نــا امنــی در کردســتان عــراق نیــز بــی امــا و اگــر و رس راســت عمــل 
کــرده اســت. امــروز کردســتان عــراق بــه حیــات خلــوت دخالتهــا و زورآزمایهایــی هــای دول منطقــه 
و از جملــه حکومــت مرکــزی عــراق تبدیــل شــده اســت. هرکــدام از احــزاب ناسیونالیســت رشیــک 
در حکومــت کــردی نیــز  مهــره و ابــزار یکــی از ایــن دولتهــا هســتند. رسنوشــت ایــن احــزاب و ایــن 
ــت  ــن مــی شــود و آنچــه اهمی ــای منطقــه اســت کــه تعیی ــت در اســاس از طــرف حکومته حاکمی
ا مــردم تحــت حاکمیــت ایــن  نــدارد رسنوشــت و زندگــی فالکتبارمــردم بــرای ایــن احــزاب اســت. ایــ
ــر  ــه دیگ ــروز ک ــد. ام ــته ان ــا خاس ــه پ ــه آن ب ــروز علی ــد و ام ــرده ان ــه ک ــت تجرب ــالها اس ــزاب س اح
اینــدگان و قاضــی و زندانبــان  حربــه  «دولــت خــودی»، «حکومــت کــردی» بــا رئیــس جمهــوری و 
ــود را از  ــرت خ ــا نف ن ــتان عل ــردم کردس ــر م ــه دیگ ــروز ک ــت، ام ــاده اس ــرد، از کار افت و جــالد و.... ک
ن فاســد بــه میــدان آمــده انــد، حکومــت  ایــن «دولــت خــودی کــرد» اعــالم کــرده انــد و علیــه حاکــ
اقلیــم دســتگاه رسکــوب و زنــدان خــود را بــه کار انداختــه و یــا در خیابانهــا بــه معرتضیــن شــلیک 
ــرای  ــدان ب ــکام زن ــد. اح ــوم میکن ــدان محک ــه زن ــن را ب ــود معرتضی ــای خ ــا در بیدادگاهه ــد ی میکن
ــت و  ــاب و وحش ــاد ارع ــت ایج ــی از سیاس ــر بخش ــات اخی ــدگان اعرتاض ــتگیر ش ــر از دس ــج نف پن
ــل  ــه از قب ــردم معــرتض کردســتان اســت. سیاســتی ک ــردن م ــ و مرعــوب ک ــرای زهــر چشــم گرف ب
ــه و  ــا جامع ــراه ب ــط رســمی) هم ــتان حــزب حکمتیســت (خ ــرت کردس ــت. دف ــت خــورده اس شکس
ــتان  ــم کردس ــت اقلی ــد حکوم ــن در بن ــن و معرتضی ــدان فعالی ــکام زن ــراق اح ــتان ع ــردم کردس م
ــگار و  ــه ن ــی و روزنام ــال مدن ــج فع ــوری پن ــان آزادی ف ــد و خواه ــی کن ــوم م ــدت محک ــه ش را ب
ــن «  ــه فراخــوان «کمپی ــر اســت. دفــرت کردســتان در جــواب ب ــام دســتگیر شــدگان اعرتاضــات اخی
اعرتاضــی در داخــل و خــارج کردســتان از طــرف «حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان»  بــرای آزادی 
ــا  ــد کــه ب ــر، کمونیســتها و مــردم کردســتان را فــرا مــی خوان ــام دســتگیر شــدگان اعرتاضــات اخی

ــد. ــه عقــب نشــینی کنن ــم را وادار ب صفــی متحــد و اعرتاضــی حکومــت اقلی
  دفرت کردستان حزب حکمتیست  خط رسمی
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كردستان عراق در منگنه ...

ــن  ــای پ ک ک در ای ــور نیروه ــه حض ــه بهان ــی ب ــزب بارزان ــه و ح ــت ترکی ــی دول تبان
ــت.  ــته اس ــی داش ــراق درپ ــتان ع ــردم کردس ــرای م ــی ب ــی و مال ــنگین جان ــوارض س ــه ع منطق
ــگ  و  ــدان جن ــه می ــراق ب ــتان ع لی کردس ــ ــش ش ــدن بخ ــل ش ــا تبدی ــر ب ــرف دیگ از ط
ــا نیروهــای خــود  تاخــت و تــاز ارتــش ترکیــه، دولــت مرکــزی عــراق هــم  فرصــت یافتــه  ت

ــه۴ ــد. ... صفح ــتقر کن ــنگال مس ــه ش لی از جمل ــ ــهرهای ش ــرزی و ش ــق م را در مناط
ــام ماجــرا نیســت. جمهــوری  اســالمی هــم در ایــن ســناریوی تبهکارانــه  امــا ایــن هنــوز 
ــزب   ــب ح ــعبی، کتائ ــد ش ــی حش ــای نیابت ــور نیروه ــر حض ــالوه ب ــزایی دارد. ع ــهم بس س
اللــه، عصائــب اهــل حــق و دیگــر گــروه هــای تــرور و مــزدور جمهــوری اســالمی در مرکــز 
ــی در  ــی و مذهب ــت قوم ــردن حکوم ــدی ک ــم بن ــش در رسه ــای نق ــراق و ایف ــوب ع و جن
ــق  ــر مناط ــد. اگ ــی کن ــرده و م ــازی ک ــرب خــود را ب ــش  مخ ــتان هــم نق ــداد، در کردس بغ
ــت  ــازمان امنی ــش و س ــی ارت ــی و امنیت ــوالن نظام ــل ج ــی مح ــزب بارزان ــوذ ح ــت نف تح
«میــت» ترکیــه اســت، منطقــه ی ســبز اتحادیــه میهنــی هــم محــل تاخــت و تــاز قــرارگاه 

ــوری اســالمی اســت.   ــات ســپاه پاســداران جمه رمضــان و اطالع
ســفر ابراهیــم رییســی، رییــس قــوه قضائیــه بــه بغــداد و در خواســت اســرتداد پناهنــدگان 
و فراریــان ایرانــی از خطــر دســتگیری و شــکنجه و اعــدام، عمــال رابطــه جمهــوری اســالمی 
ــر رفتــه  ــا دولــت قومــی - مذهبــی مرکــزی و احــزاب حاکــم اقلیــم کردســتان گامــی فرات ب
اســت.  اگــر زمانــی مامــوران اطالعاتــی و جاسوســان مــزدور جمهــوری اســالمی، مخفیانــه 
ــی  ــد، حــاال ایــن وظیفــه را بطــور علن ــرور مــی کردن ــم کردســتان عــراق را  ت ــان مقی ایرانی
ــم در کردســتان  ــع آن احــزاب حاک ــه تب ــراق و ب ــور ع ــس جمه ــح ریی و رســمی برهــم صال

برعهــده دارنــد.
فرامــوش نشــده اســت کــه در دوره قبــل، مجلــس فاســد عــراق بــه خلــع ســالح اپوزیســیون 
جمهــوری اســالمی مســتقر در کردســتان عــراق رای داد. بعــالوه، ســفر رییســی بــه عــراق 
ــر  ــن گی ــتان و زمی ــتقر در کردس ــیون مس ــه اپوزیس ــر ب ــرض دیگ ــه ی تع ــد زمین ــی توان م
ــیون  ــزاب اپوزیس ــرات، اح ــن مخاط ــل ای ــد. در مقاب ــته باش ــی داش ــا را در پ ــردن آن ه ک
جمهــوری اســالمی مســتقر در کردســتان عــراق وظیفــه ی انســانی دفــاع از جــان و امنیــت 

ــد. ــده دارن ــراق را  برعه ــوب  در کردســتان ع ــان از رسک ــم و فراری ــان رژی مخالف
ــا  ــرت ب ــزار دخ ــش از ه ــه ی بی ــش بیرشمان ای ــد،  ــه ی جدی ــات مجرمان ــه اقدام از جمل
حجــاب اســالمی بــه مناســبت انقــالب ٥٧ ایــران در شــهر حلبجــه کردســتان عــراق اســت. 
ایــش ضــد بــرشی و قــرون وســطایی از طریــق احــزاب اســالمی کردســتان عــراق بــا  ــن  ای
ــه   ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــل آم ــه عم ــالمی ب ــوری اس ــت جمه ــت و دخال ی ح
ــی  ــار عموم ــرت و انزج ــا نف ــتان ب ــران و کردس ــالمی در ای ــوری اس ــاری جمه ــاب اجب حج
ــتی-  ــن روش فاشیس ــت ای ــه شکس ــرتاف ب ــم اع ــام  ه ــود نظ ــوف خ ــت. در صف ــرو اس روب
ــران بــا شکســت مواجــه  اســالمی  ضــد زن، اعــرتاف شــده اســت. حجــاب اســالمی کــه در ای
شــده و مراحــل پایانــی خــود را مــی گذرانــد،  اکنــون مــی رود تــا در کردســتان عــراق پایــه 

ــردد.  ــاز گ ــذاری و آغ گ
ــد،  ــردم ان ــی م ــت مذهــب در زندگ ــع دخال ــتان کــه خــود مداف احــزاب میلیشــیایی کردس
ــان در  ــاز گذاشــته اســت. آمــار کشــتار زن ــان ب ــرای کشــ زن دســت اســالمیون ضــد زن را ب

ــده اســت. ــراق رسســام آور و تکاندهن ــتان ع کردس

ــن تعــرض کثیــف ضــد  ــو ای ــد جل ــران مــی توانن مــردم متمــدن و ازادیخــواه کردســتان ای
ــد ــه و درنطفــه خفــه کنن کــودک و ضــد زن را گرفت

ــد کــودکان دخرتشــان بــه عنــوان بــرده هــای اســالمی و  راه  مــردم رشافتمنــد نبایــد بگذارن
ــردان و  ــان و م ــوند. زن ــته ش ــش گذاش ای ــه  ــطایی ب ــرون وس ــی و ق ــای ارتجاع و روش ه
ــد  از حرمــت و کرامــت انســانی خــود و کودکانشــان در  ــدران مــی تواننــد و بای مــادران و پ
مقابــل تعــرض اســالمیون متحجــر و وحشــی دفــاع کننــد! رسنوشــت کــودکان و دخــرتان را 
نبایــد بــه دســت هــای ســیاه و فاســد اســالمیون مرتجــع و ضــد زن و ضــد انســان ســپرد! 

ــه  ــده ای ب ــه اول پدی ــتان، در وهل ــراق و  کردس ــیاهی در ع ــناریوی س ــن تحــوالت س کل ای
ــش  ــه را ارت ــن رضب ــت. اولی ــرده اس ــه ک ــر از همیش ــت ت ــی خاصی ــم را ب ــت اقلی ــام دول ن
ــتان از  ــوم کردس ــک س ــش از ی ــغال بی ــا  اش ــالمی ب ــوری اس ــعبی جمه ــد ش ــراق و حش ع
ــه شــهرهای بــزرگ کرکــوک نفــت خیــز و خانقیــن و غیــره در ســال ٩٦ بــه موجودیــت   جمل
متزلــزل اقلیــم  کردســتان  زد. ایــن اتفــاق بــار دیگــر واقعیــت ارتجاعــی و ناپایــدار بــودن 

ــراق را نشــان داد.  ــم در ع ــده ی فدرالیس پدی
اســتقرار پایــگاه هــای نظامــی متعــدد ترکیــه در خــاک کردســتان عــراق و کشــاندن جنــگ 
ــه شــهرها و روســتاها و مناطــق زندگــی مــردم از طرفــی و اعــزام حشــد  علیــه پ ک ک ب
ــه مناطــق جدیدتــر کردســتان از جملــه مرزهــا و منطقــه ســنجار  شــعبی و ارتــش عــراق ب

«شــنگال» عمــال بــه معنــای انحــالل اقلیــم کردســتان در چهارچــوب دولــت فــدرال عــراق و 
ــر خــالص بــه پــروژه و راه حــل فدرالیســم قومــی اســت. خواســت و ادعــای جناحــی در  تی
ــه عــراق، شــاهد دیگــری  ــر الحــاق مجــدد ایــن منطقــه ب ــه میهنــی مبنــی ب درون  اتحادی

ــوچ بــودن فدرالیســم و پایــان آن اســت.  بــر پ
ــگاه نیروهــای نظامــی  ــه منطقــه و جوالن ــن اســت کــه در تبدیــل کردســتان ب ــت ای واقعی
ــزاب  ــن اح ــراق، ای ــزی ع ــت مرک ــه و حکوم ــت ترکی ــالمی، دول ــوری اس ــی جمه و امنیت
یــت  ــه و تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــد، بلکــه اک میلیشــیای کــرد نیســتند کــه در منگن
ــلح  ــزاب مس ــادی اح ــی و اقتص ــی، نظام ــارصه سیاس ــه در مح ــت ک ــتان اس ــردم کردس م
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــراق ق ــزی ع ــت مرک ــوب و دول ل و جن ــ ــایه در ش ــم، دول همس حاک
ــرت  ــنگی بیش ــر و گرس ــار فق ــی، دچ ــارت مال ــی و خس ــات جان ــر تلف ــالوه ب ــه ع ــی ک مردم
ــه  ــکار صحن ــران جنایت ــت بازیگ ــان در دس ــت ش ــاه و امنی ــت آزادی و رف ــده و رسنوش ش
کردســتان از قبیــل ترکیــه،  جمهــوری اســالمی و حشــد شــعبی اش و دولــت مرکــزی عــراق 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق
ــای  ــره ه ــع و ذخی ــح مناب ــه در صل ــگ و چ ــه در جن کان چ ــ ــردی، ک ــلح ک ــزاب مس اح
ــع  ــن مناف ــود از ای ــژه خ ــلح وی ــروی مس ــا نی ــد و ب ــار دارن ــتان را در اختی ــروت کردس ث
ــزاب  ــن اح ــپردگی ای ــزدوری و  رسس ــه م ــه دوام آن ب ــی ک ــد.  منافع ــی کنن ــت م حفاظ
ــزاب  ــت. اح ــته اس ــالمی وابس ــوری اس ــه و جمه ــت ترکی ــوص دول ــه بخص ــه  دول منطق ب
ــزم انــد کــه  یــت ایــن دولــت هــا ناچــار و مل ــرای جلــب ح میلیشــیایی کردســتان عــراق ب
ــازار  ــردن ب ــذار ک ــت ارزان و واگ ــه  نف ــتان از جمل ــای کردس ــروت و داراییه ــا را در ث آن ه
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــک کنن ــه  رشی ــی و ترکی ــای ایران ــرصف واردات کااله ــه ت ــتان ب کردس
ــه  ــت ترکی ــوری اســالمی و می ــپاه جمه دســت جاسوســان و تروریســت هــای اطالعــات س
ــد  ــگاه حش ــه جوالن ــتان را ب ــه کردس ــد و منطق ــاز بگذارن ــوب مخالفانشــان ب ــرای رسک را ب
ــل  ل تبدی ــ ــه در ش ــش ترکی ــوب و ارت ــالمی در جن ــوری اس ــدس جمه ــپاه ق ــعبی و س ش

ــد.  کنن
ــف  ــتان، وظای ــواه کردس ــردم آزادیخ ــران و زحمتکشــان و م ــوق، کارگ ــل ف ــه ی دالی ــا هم ب
ــان دول  ــان در می ــم و حامیانش ــیایی حاک ــزاب میلیش ــناریوی اح ــال س ــنگینی در قب س
ل  همســایه چــون ترکیــه و جمهــوری اســالمی و تعــرض مــداوم دولــت مرکــزی بــرای پایــ

ــه، ــد. از جمل ــده دارن ــر عه ــردم ب ــوق م ــردن حق ک
ــزاب  ــ اح ــه داش ــا نگ ــت و رسپ ی ــه  از ح ــت دول منطق ــردن  دس ــاه ک کوت  -
ــه جلــو در مبــارزات مــردم  ناسیونالیســت و مذهبــی کردســتان، گامــی اساســی و ب
اســت.  امنیــت  و  رفــاه  و  آزادی  کســب  و  گرســنگی  و  فقــر  از  رهایــی  ــرای  ب کردســتان 
ــه  ــان دادن ب ــراق و پای ــتان ع ــه از کردس ــای ترکی ــوری نیروه ــروج ف ــت خ خواس  -
ــوری و  ــت ف ــک خواس ــردم ی ــی م ــی اش در زندگ ــزدوران محل ــدس و م ــپاه ق ــت س دخال

برحــق اســت. 
ــت  ــورده  و خواس ــت خ ــم شکس ــی از فدرالیس ــه جدای ــتان ب ــردم کردس رای م  -
تشــکیل  دولــت مســتقل و آزاد تحــت اداره ی مســتقیم کارگــران و مــردم از پاییــن، 

اســت.  خواســتی عادالنــه و برحــق 
ــام فدرالیســم و  ــراق تحــت ن ــی ع ــی - مذهب ــت قوم ــراق در چهارچــوب دول ــتان ع کردس
زیــر ســلطه ی احــزاب میلیشــیایی آویــزان بــه دول منطقــه و آمــاده ی فــروش  کردســتان 
ــدرت و  ــان در ق ــت فاسدش ــظ موجودی ــال حف ــراق در قب ــزی ع ــع مرک ــت مرتج ــه دول ب
ــاه و  ــن آزادی و رف ــس کشــیدن آزاد و تامی ــرای نف ــچ شانســی ب ــه، هی ــروت جامع ــارت ث غ

ــدارد.  ــبختی ن خوش
مــردم بپاخاســته ی عــراق و کردســتان بارهــا در تظاهــرات و تجمعــات گســرتده خواهــان 
ــی  ــزدوران نیابت ــعبی و م ــد ش ــالح حش ــع س ــراق، خل ــی ع ــی- مذهب ــت قوم ــالل دول انح
جمهــوری اســالمی و مامــوران رسکــوب  مــردم معــرتض، خلــع یــد احــزاب حاکــم در 
کردســتان عــراق و برقــراری جامعــه ای ازاد و برابــر و مرفــه و امــن بــرای زندگــی میلیــون 
ــد. رسنوشــت آزادی  هــا کارگــر و زحمتکــش و زنــان و کــودکان عــراق و کردســتان، شــده ان
ــتی  ــی و همرسنوش ــتگی مبارزات ــتان در همبس ــراق و کردس ــردم ع ــاه م ــت و رف و امنی

ــت. رسارسی اس

حكمتيست را توزيع 
و پخش كنيد!
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رشایــط حاكــی از آن اســت كــه هیــچ تضمینــی نیســت کــه ایــن غــده بدخیــم یــا 
ــه وجــود  ــاورد و شــکاف ب ــر نی ــت رس ب ــاختار حاكمی ــاره از درون س ــده ای از آن دوب بازمان
ــوع  ــه طل ــود ک ــوم ب ــال معل ــر، كام ــن نقطه نظ ــازد. از ای ــر نس ــه عمیق ت ــده را هرچ آم
ــدرت  ــه ق ــی ب ــت افراط ــروی راس ــر نی ــه ب ــا تكی ــپ و ب ــاب چ ــه در غی ــوری ک رئیس جمه
رســید و از نــوازش «شــیرین» دمکراســی پارملانــی محــروم شــد، غــروب «آرام» و «ســنتی» 

ــت.  ــد داش ــم نخواه ه
ــان  ــپ در می ــت. ترام ــپ نیس ــخص ترام ــود ش ــود و نب ــر رس ب ــادی ب ــكل بنی ــا، مش ثانی
ــه  ــت ك ــده اس ن ــورژوازی افراطــی و عقب ــی از ب ــده جناح این ــكا،  ــه آمری ــت حاكم هی
ــدگان منافــع  این ــی و  ــزب اصل اساســا بــه دلیــل ناتوانــی و بن بســت سیاســی دو ح
ــه  ــور ب ــت مجب ــه سیاس ــپ در صحن ــروج چ ــر» ع ــل «خط ــان، در مقاب ــه اش در پارمل طبق
ــی»  ــه «ســفید آمریكای ــه نفــس ب د ب ــ ــا پرچــم بازگردانــدن اعت «ساختارشــكنی» شــد و ب
ــدف  ــت. ه ــت گذاش ــدان سیاس ــه می ــا ب ــت، پ ــد كمونیس ــیحی و ض و «Redneck» مس
ــر  ــه خطی ــن نكت ــه ای ــكا ب ــورژوازی آمری ــدگان ب این ــردن هــر دو حــزب و  ترامــپ حالی ك
ــه فروپاشــی اســت و  ــكا رو ب د بــه احــزاب ســنتی در جامعــه آمری ــ ــود كــه اعت و مهــم ب
ــن  ــت؛ بنابرای ــت مهیاس ــای حاكمی ــط قرمزه ــور از خ ــرای عب ــه ب ــن جامع ــط در پایی رشای
ــت. از  ــی نداش ــت افراط ــم راس ــا پرچ ــكنی ب ــه ای از ساختارش ــه درج ــل ب ــز توس ــی ج راه
ــطین  له فلس ــ ــون مس ــرن» پیرام ــل و «معاملــه ق ی ــت ارسا ــای پایتخ ــر جغرافی تغیی
ــازمان  ــا س ــل ب ــا و تقاب ــی كرون ــران جهان ــه بح ــی» ب ــی و مل ــی «محل ــورد ارتجاع ــا برخ ت
ــت در  ــه كنگــره آمریــكا پــس از شكس ــش ب ــا حملــه طرفداران بهداشــت جهانــی و ت
ــه  ــت حاكم ــه هی ــن ب ــار پایی ــر» فش ــم «خط ــتای تفهی ــه در راس ــه و هم ــات، هم انتخاب
ــه  ــش از آنك ــا پرچــم راســت افراطــی بی ادهــای دمكراســی» ب ــه  ــه ب ــود. «حمل ــكا ب آمری
ــازوی طرفدارانــش باشــد، عالمــت ایــن حقیقــت  نشــان «دوراندیشــی» ترامــپ و قــدرت ب
ــه  ــن ن ــش از ای ــكا، بی ــورژوازی در آمری ــربی ب ــازی ره ــع ایمن س ــا موان ــه ب ــه مقابل ــود ك ب
توســط انتخابــات و بازی هــای پارملانــی و قانونــی و فس فــس كــردن احــزاب ســنتی 
ــدری در  ــه زور قل ــز ب ــه ج ــن طبق ــار» ای ــی و «اعتب ــی سیاس ــه هژمون ــه ادام ــم، بلك حاك
سیاســت داخلــی و گردن كشــی در سیاســت بین املللــی ممكــن نیســت. ترامــپ بــه 
ــد.  ــراب كن ــان خ ــر رسش ــاال را ب ــد ب كان می توان ــ ــن ك ــار پایی ــه فش ــد ك ــی می دان خوب
ــا پاییــن را بــه درجاتــی كنــرتل كــرد.  ــا پرچــم راســت، تفریــط كــرد ت می فهمــد كــه بایــد ب
ــرای  ــپ ب ــم چ ــا پرچ ــن ب ــان از پایی ــكر محروم ــی» لش ــورت «زیاده خواه ــن ص ــر ای در غی
حــل تناقضــات كاپیتالیســم و اقتصــاد بحرانــی آن، روبنــای حاكمیــت سیاســی بــورژوازی 

را دگرگــون می كنــد.  
ــه ترامــپ در جامعــه آمریــكا و نــزد افكار عمومــی در جهــان مانند یك  ــا، انعــكاس ترب نهایت
ــوع» دمكراســی  ــور ممن ــوی «عب ــاكاری و تابل ــك طــرف ری ــد. از ی ــه عمــل می كن ب ــغ دو ل تی
ــر،  ــش گذاشــت؛ و از ســوی دیگ ای ــه  ــه طــور ملموســی ب ــش را ب ــی از خــط قرمزهای پارملان
شــكل متفاوتــی از دخالــت سیاســی و ابــراز وجــود بــه طــور غیرمســتقیم را «مجــاز» اعــالم 
ــت  ــه ترامــپ بــرای «دمكراســی غربــی» و كل هی كــرده اســت! ایــن پیامدهــای میــراث ترب
حاكمــه آمریكاســت. ســیر عبــور از خیمه شــب بازی دمكراســی پارملانــی از آمریــكا تــا اروپــا 
ــه تشــكل و  ــه قــدرت خــود، ب ــان اســت. مــردم چــاره ای جــز دســت بردن مســتقیم ب در جری
ــب گریبان گیــر خــود در جامعــه آمریــكا و  احــزاب و ابــزار خــود، بــرای پایــان دادن بــه مصا
جهــان رسمایــه داری ندارنــد. هــر دو حــزب پارملانــی در آمریــكا پــس از فاجعــه عــروج و افول 
ــه حفــظ انســجام  ــادر ب ــن ق ــش از ای ــه رس رســیده اســت و بی ــخ مرصف شــان ب ترامــپ، تاری
ــت حاكمــه آمریــكا،  د در مقابــل تــوده مــردم عاصــی نیســتند. معضــل اساســی هی و اعتــ
ــی  ــران سیاس ــكاف و بح ــار ش ــن دچ ــا پایی ــاال ت ــه از ب ــت ك ــیخته ای اس ــم گس ــه از ه جامع
ــازار» و احــزاب ســنتی و «ســانرت» در پاســخ بــه  شــده اســت. مشــكل بن بســت «دمكراســی ب
ــه آمریكاســت.  ــا انســان در جامع ــه میلیون ه ــات فروكوفت ــاه و توقع ــت و رف له امنی مســ
دی  تیک، بــه تبعیــض و فقــر، بی اعتــ شــعله های خشــم و اعــرتاض بــه نژادپرســتی سیســت
ه  ــا ترب ی تــوان در چهارچــوب اســتیضاح ی وســیع بــه ســاختار ســنتی و حاکــم در آمریــكا را 
ــل  ــچ تقاب ــی و در پی ــن نقطه نظــر، هــر دو حــزب در روندهــای آت ــرد. از ای ــرتل ک ترامــپ كن
ــل كردن  ــ و ش ــدی در بازنگاه داش ــكا، تردی ــه آمری ــر در جامع ــپ و طبقه كارگ ــروج چ ــا ع ب
قــالده نیروهــای ترامپیســت و راســت افراطــی ندارنــد. حــزب دمكــرات و لبخندهــای بایــدن 
ــت حاكمــه امریــکا در جامعــه ای باشــد  قــادر نیســت پاســخگوی مســائل و معضــالت هی
ــه  ــی در رفت ــی پارملان ــت دمكراس ــرتل آن از دس ــت و كن ــده اس ــی ش ــت، همگان ــه سیاس ك
اســت. امــروز بیــش از همیشــه جامعــه آمریــكا و جنبــش عدالت خواهانــه عظیمــی كــه در 
ق آن جریــان دارد، می توانــد بــا عــروج احــزاب نویــن چــپ، بــا عــروج گرایــش رادیــكال  اعــ
ــار در  ــن اعتب ــه ای ــكا و ب ــادی در آمری ــك تحــول بنی ــاز ی ــر، رسآغ ــه كارگ سوسیالیســتی طبق

جهــان، بــرای جــارو كــردن كل روبنــای سیاســی حاكــم باشــد. 

خندق معيشت! خندق آخر
ــازی  ــات ۱۴۰۰ و ب ــژه ای روی انتخاب ــز وی رك ــان  ــی زب ــای فارس ــانه ه ــه رس ــی ك در حال
ــه  ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ــد، ام ــان دارن ــرات ش ــون مذاك ــكا پیرام ــران- آمری ــه ای ــوش و گرب م
جامعــه و خــروش هــر روزه پائینــی هــا علیــه باالیــی در رستــارس ایــران حاکــی از واقعیــت 

ــت.  ــری اس دیگ
ری  ۲۶گــزارش هــا از ایــران حاكــی اســت كــه امــروز یکشــنبه ۲۶ بهمــن ۱۳۹۹، بــار دیگــر شــ
ــهرهای ایــالم، نیشــابور،  عــی در ش ــن اجت ــتمری بگیــران تامی ــتگان و مس از بازنشس
ــاد،  ــز و خــرم آب ــن، تربی ــل، کرمــان، ســنندج، قزوی ــزد، اراک، اردبی ــان، ی کــرج، شــیراز، اصفه
ــیع  ــی وس ــات اعرتاض ــود، تجمع ــهر خ ــی ش ع ــن اجت ن اداره کل تامی ــاخت ــل س در مقاب
ــود را  ــات خ ب ــه مطال ــار و متحدان ــن ب ــرای چندمی ــرتض ب ــتگان مع ــد. بازنشس ــا کردن برپ
ــش مســتمری  ــق و افزای ــر مطل ــه خطــر فق ــرتاض ب ــد. اع ــرده ان ــالم ك ــرشده اع ــورت ف بص
ــوق، پرداخــت  ــازی حق ــون همســان س ــرای قان ــر، اج ــوازات خــط فق ــی در م ــای دریافت ه
ــه گرانــی، بیــكاری و فالكــت رسلوحــه كیفرخواســت  بیمــه بیــكاری مكفــی و اعــرتاض علی

ــران اســت. ــر ای ــه كارگ ــن بخــش از طبق ای
ــا رشق را  ــرب ت ل و از غ ــ ــا ش ــوب ت ــران، از جن ــروز ای ی ام ــی ــه س ــت ك ــت اینس واقعی
جنــگ و كشــمكش بــر رس اقتصــاد و معیشــت و زندگــی رقــم میزنــد. ایــن عطــش اردوی 
ــر رسنیــزه اردوی طبقــه حاكــم  ــری در براب كار بــه رفــاه، بــه رهایــی از بختــك فقــر و نابراب
ــه را  ی ــوه قضا ــس و ق ــا مجل ــرش ت ــای رسكوبگ ــت و نهاده ــه از دول ــت ك ــران اس در ای
ــد. بــازی جمهــوری اســالمی بــا معیشــت و رسنوشــت  یكن آچمــز كــرده اســت و فروكــش 
ــام و  ــن نظ ــه ای ــم ب ــه توه ــن زدن ب ــرای دام ــی ب ــران، جای ــه ای ــا انســان در جامع میلیونه
یگــذارد. وحشــت جمهــوری اســالمی از  ــا امریــكا باقــی  «نقطــه تعــادل» در مذاكــرات ب
ــر و محرومــان جامعــه واقعــی اســت.  ــه كارگ ــوده ای طبق ســنگر معیشــت و مقاومــت ت
ــه  ــادی» و ن ــم اقتص ــه «تحری ــه بهان ــت! ن ــده اس ــام ش ــام  ــت» نظ ــت «فرص ــا اس مدته
ــپر  ــادر نیســت س ــاال ق ــتی در ب ــد و بس ــره و بن ــچ مذاك ــه هی ــام» و ن ــه برج ــت ب «بازگش
ــن  ــت بنیادی ــن واقعی ــد. ای ن باش ــ ــه حاك ــه قلع ــر ب ــه كارگ ــكر طبق ــوم لش ــال»ی هج «ب
ســی  ــه و دیپل ــب سیاســی هــر معامل ــر قال ــه ناگزی اقتصــادی و نــربد آشــكار طبقاتــی ب
ــن  ــش از ای ــكند و بی ــد را میش ــود باش ــع موج ــه وض ــه ادام ــت ب ــه در خدم ــت ك حاكمی

ــذارد. یگ ــی  ــرده باق ــت پ ســی پش ــور سیاســی و دیپل ــرای مان ــی ب جای

ــت و  ــكا، وق ــا آمری ــه ب ــگ و مرافع ــا» و جن ــم ه ــع تحری ــه «رف ــه بهان ــوان ب ــی میت ــا ك ت
ــرد و گریخــت و  ــار ك ــوان رگب ــدق میت ــه آن خن ــدق ب ــن خن ــی از ای ــا ك ــد؟! ت فرصــت خری
ــم  ــان ه ــوان همزم ــی میت ــا ك ــرد؟! ت ــاب ك ــی» مج ــمن خارج ــا دش ــگ ب ــه «جن ــردم را ب م
ــوان ۸۰ میلیــون  ــا كــی میت اســتبداد سیاســی را تحمیــل كــرد و هــم فالكــت اقتصــادی را؟! ت
ــی  ــا ك ــرد؟! ت ــوب ك ــران رسك ــعت ای ــه وس ــی ب ــری و آزادی را در زندان ــنه براب ــان تش انس
میتــوان نیمــی از جمعیــت را تنهــا بــه حكــم زن بــودن شــهروند درجــه دو بحســاب آورد؟! 
ه ۹۶ حكــم بــه عبــور از هــر دو بــال نظــام داده انــد و  چگونــه میتــوان نســلی كــه از دیــ
یكننــد و مرتصــد انداخــ نظــام از  بیــش از ایــن تــره بــرای توجیهــات حاكمیــت خــورد 
اریكــه قــدرت انــد، را مرعــوب كــرد؟! چطــور میتــوان «خطــر» كارگــر آگاه و كمونیســت از 
هفــت تپــه و فــوالد و هپكــو و بازنشســتگان تــا كردســتان و ماهشــهر و پرتوشــیمی هــا 
ــی جمهــوری اســالمی  یشــود! رسنگون ــی ســاده،  و عســلویه را پشــت رس گذاشــت؟! خیل
ــری و بیــكاری! ــه فقــر و نابراب رشوع انقــالب دیگــری اســت؛ انقــالب كارگــری! انقــالب علی
ــتگاههاى  ــه دس ــا هم ــاع، ب ــف کل اردوى ارتج ــه تكلی ــرود ك ــران می ــر در ای ــه کارگ طبق
ــ امللــىل اش، ارتــش و ســپاه و اوباشــش، رسنيــزه هــا و شــالقها و  تبليغــا اش، حاميــان ب
ــران چشــم  ــرى و رهــا در اي ــد. اردوى آزادى و براب مــه هايــش، را برسعــت يکــرسه كن ع
ــت  ــن دخال ــه تري ــن و قاطعان ــيع تري ــراى وس ــان ب ــت. زم ــه اس ــر دوخت ــه كارگ ــه طبق ب
ــران فــرا رســيده اســت. رسان نظــام مدتهــا اســت متوجه  طبقــه کارگــر در صحنــه ســياىس اي
ــوری  ــای جمه ــاح ه ــه جن ــروز هم ــد! ام ــده ان ــر ش ــه كارگ ــی طبق ــور سیاس ــر» ظه «خط
ــا  ــد ت ــه ان ــر را گرفت ــل یكدیگ ــر بغ ــان زی ــت ش ــای حاكمی ــن وانفس ــه در ای ــالمی، ك اس
ــا  ــه دســت و پ عــی ب ــت اجت ــر پرچــم رسخ اداره شــورایی و عدال ــد، در براب ــن نخورن زمی

ــد. ــاده ان زدن افت

خط رسمی حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 
۱۴ فوریه ۲۰۲۱  ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
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