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 ۱۸فوریه  ۳۰ - ۲۰۲۱بهمن ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

خندق معيشت؛ خندق آخر!

كردستان عراق
در منگنه دشمنان
مظفر محمدی
اخی ـرا اتفاق ــات پش ــت ﴎه ــم ،همزم ــان و ه هنگ ــی درکردس ــتان ع ـراق در
جری ــان ب ــوده اس ــت .پای ــگاه ه ــای متع ــدد نظام ــی ترکی ــه در خ ــاک کردس ــتان
عــراق و همــکاری و رضایــت حــزب دمکــرات کردســتان »بارزانــی« ،بــه
دولــت اردوغــان ایــن فرصــت را داده اســت تــا عملیــات گســﱰده ای علیــه
نیروهــای حــزب کارگــران کردســتان«پ ک ک » در کوهســتان هــای شــ ل
کردس ــتان ع ـراق انج ــام ده ــد .حم ــﻼت نظام ــی ک ــه ب ــا محکومی ــت و نف ــرت
عموم ــی م ــردم کردس ــتان روب ــرو اس ــت .نتیج ــه ای ــن جن ــگ ه ــر چ ــه باش ــد،
حضــور ارتــش ترکیــه در خــاک کردســتان عــراق عم ــﻼ بــه معنــای اشــغال
نظام ــی ای ــن منطق ــه اس ــت ... .صفح ــه۴

تبرئه ترامپ؛
استخوان ﻻى زخم
فواد عبداللهی
مجلــس ســنای آمریــکا بــا پایــان رســیدگی بــه دومیــن پرونــده اســتیضاح
دونال ــد ت رام ــپ ،او را از اته ــام »تحری ــک ب ــه ش ــورش علی ــه ادهای دمك راس ــی«
تﱪئ ــه ک ــرد .ت رام ــپ در واکن ــش ب ــه تﱪئ ــه خ ــود در مجل ــس س ــنا از ای ــن رای
اس ــتقبال ک ــرد و وع ــده داد ک ــه ب ــه دف ــاع از »عظم ــت آمری ــکا« ادام ــه خواه ــد
داد.
واقعی ــت اینس ــت ك ــه هی ــت حاكم ــه آمری ــكا ب ــا سیاس ــت یك ــی ب ــه نع ــل
و یك ــی ب ــه می ــخ ب ــه منظ ــور »پای ــان دادن ب ــه دودس ــتگی« و كاه ــش ش ــكاف
در حاكمیــت و فیصلــه دادن هرچــه زودتــر بــه ایــن مخمصــه ،عجالتــا
ت رام ــپ را تﱪ ــه كــرد و خاكس ــﱰی بــر روی ایــن آتــش ریخــت! هــم حــزب
جمهوریخواهــان و هــم حــزب دمكــرات ،بــه نفعشــان بــود كــه بــرای
م نعــت از فشــار و ســاكت كــردن مقطعــی تودههــای مــردم ،تــا اطــﻼع
ثانــوی بــه رقابــت بــا هــم بــر ﴎ صندل ــی قــدرت پرهیــز كننــد و تصوی ــر
یكدس ــتی از دول ــت جدی ــد و حاكمی ــت سیاس ــی را ب ــه ای ــش بگذارن ــد .گرچ ــه
رای بــه تﱪ ــه ت رامــپ در كوتاهمــدت بــه مخمصــهای نفسگیــر در هی ــت
حاكمــه آمریــكا پایــان داد امــا  ....صفحــه۵

اطﻼعیههای دفﱰ كردستان حزب

اعدام »قتل عمد دولتى« و محكوم است
هزينه اعتراض به گرسنگى  ٦سال زندان است
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آب در خوابگه مورچگان...
ف ــاز بع ــدی تامی ــن ره ــﱪی ب ــر ای ــن طی ــف ،هم راه ــی ب ــا بخ ــش »خ ــوش خی ــم« و
»معتﱪت ــر« و »داخ ــل کش ــوری« ت ــر ای ــن طی ــف اس ــت .کس ــانی ک ــه ح ــول »نام ــه
 ۳۸فع ــال مدن ــی ب ــه بای ــدن« اب ـراز وج ــود ک ــرده ان ــد! نام ــه ای ب ــا تقاض ــای ادام ــه
سیاســت فشــار حداکــ ی ت رامــپ و دفــاع از جنبــش »خشــونت پرهیــز« و
»دمک راس ــی خ ــواه« و ع ــدم بازگش ــت ب ــه برج ــام!
رض ــا پهل ــوی ه ــم چ ــون  ۳۸نف ــر امض ــا کنن ــده نام ــه ب ــه بای ــدن خواه ــان ح ی ــت
بای ــدن از«جنب ــش دمک راس ــی خواه ــی و حق ــوق ب ــﴩی« و« خش ــونت پرهی ــز«،
جنبش ــی ک ــه فق ــط در ادبی ــات و تبلیغ ــات و باندب ــازی ه ــای دیپل تی ــک ای ــن
طی ــف موج ــود اس ــت ،و ادام ــه فش ــارهای حداک ـ ی سیاس ــی ،دیپل تی ــک و مال ــی
بــر رژیــم و تبدیــل آن بــه »ح یــت حداکــ ی از جنبــش دمک راتیــک مــردم«
ش ــده اس ــت.
چ ــه کس ــی ــی دان ــد ک ــه ای ــن تح ــرک ه ــم ،علیرغ ــم بس ــته بن ــدی ش ــیک آن،
در اص ــل علی ــه جنبش ــی آزادیخواهان ــه و مردم ــی اس ــت ک ــه ب ـرای معیشــت و
آزادی ،ب ـرای رف ــاه همگان ــی و ب راب ــری ،ب ــورژوازی ای ـران را زی ــر فش ــار خ ــود ل ــه
ک ــرده اس ــت .جنبش ــی از اع ـ ق جامع ــه ک ــه گس ــﱰش روزان ــه آن و بوی ــژه اعتب ــار
و نفــوذ سوسیالیســتها و کمونیســتها در آن ،عــﻼوه بــر »اســﻼمی هــای« در
حاکمی ــت» ،میه ــن پرس ــتان دمک راس ــی خ ــواه« ب ــرون حکومت ــی را ه ــم ،دس ــتپاچه
ک ــرده اس ــت .ه ــر دو در مقابل ــه ب ــا ای ــن جنب ــش ی ــک ه ــدف را تعقیی ــب میکن ــد:
ح راســت از نظــم کاپیتالیســتی و ضــد انســانی حاکــم و مقابلــه بــا خطــر
قدرتگی ــری طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــتها!
ن ــه آق ــای پهل ــوی و ن ــه »دمک راس ــی خواه ــان« و«حق ــوق ب ــﴩی« ه ــای م ــا ک ــه
دا ــا ســنگ فقــر و فﻼکــت و بــی دارویــی و  ...مــردم را بــه ســینه میزننــد و
گاهگاه ــی م ــردم را ب ــه اع ﱰاض«غی ــر خش ــونت آمی ــز« و«مدن ــی« علی ــه آن ف ـرا
میخوانن ــد ،از تاثی ـرات »سیاس ــت موث ــر فش ــار حداک ـ ی« و تحریمه ــای پ ــی در
پ ــی ت رام ــپ ب ــر گس ــﱰش دامن ــه گ ران ــی و ت ــورم و ب ــر گس ــﱰش ب ــن بس ــت اقتص ــادی
جمه ــوری اس ــﻼمی ک ــه بﻼفاصل ــه ب ــه تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت بیش ــﱰ ب ــه میلیونه ــا
نف ــر در ای ـران تبدی ــل میش ــود ،یگوین ــد! هیچی ــک از تاثی ـرات ای ــن »سیاس ــت
موف ــق ام ــا ناکاف ــی« ب ــر ب ــاز ک ــردن دس ــت جمه ــوری اس ــﻼمی در توجی ــه ت ــورم و
گ ران ــی و در تحمی ــل فق ــر ب ــه طبق ــه کارگ ـر ،ب ــه بازنشس ــتگان ،پرس ــتاران ،معل ـ ن
و  ....و در خریــدن فرصــت بیشــﱰ بــرای مقابلــه بــا تحــرک عظیــم اع ﱰاضــی
م ــردم علی ــه گ ران ــی و فق ــر و ب ـرای معیش ــت ،قلمفرس ــایی یکنن ــد» .دمک راس ــی
خواه ــان« وطن ــی پش ــت »موث ــر ب ــودن ای ــن فش ــار ب ــر رژی ــم« مخف ــی میش ــوند ت ــا
بتوانن ــد تاثی ـرات عمیق ـﱰ ،اساس ــی ت ــر و بنی ــادی ت ــر آن ب ــر زندگ ــی اک ی ــت »ه ــم
میهن ــان« خ ــود را ،قل ــم بگیرن ــد! ام ــا ای ــن فق ــط ظاه ــر مس ــئله اس ــت .فش ــارهای
حداک ـ ی ،ی ــا ب ــه زب ــان آدمی ــزاد ادام ــه و گس ــﱰش تحریمه ــای اقتص ــادی ،دقیق ــا
بدلی ــل تحمی ــل ای ــن فق ــر و فﻼک ــت اس ــت ،ک ــه م ــورد ح ی ــت اینه ــا اس ــت! ه ــر
دو شــاخه ایــن »میهــن پرســتان« ،در صــف آقــای پهلــوی و در کمــپ »آیــت
الل ــه« خامن ــه ای ،ب ــر پای ــه گس ــﱰش هرچ ــه بیش ــﱰ فق ــر و فﻼک ــت و ب ــه اس ــتیصال
کش ــاندن هش ــتاد میلی ــون م ــردم ای ـران ،اس ــتوار ان ــد .یک ــی ب ــا ش ــعار »م ــرگ ب ــر
آمری ــکا« و دیگ ــری ب ــا ش ــعار »زن ــده ب ــاد آمری ــکا«! ق ـرار اس ــت فش ــار حداک ـ ی
و قــدرت امریــکا در کمــک بــه تشــدید فقــر و فﻼکــت و تبدیــل زندگــی بــه
جهن ــم ،م ــردم را ب ــه اس ــتیصال و رضای ــت دادن ب ــه ه ــر جهن ــم و لجن ــی منجمل ــه
بازگشــت ب ــه گذشــته بکش ــاند! قــرار اســت مــردم از فــرط ن ــداری و فق ــر بــه
»ه ــر حکومت ــی« رضای ــت دهن ــد! »هرحکوم ــت« بع ــدی به ــﱰ از حکوم ــت ام ــروز
اس ــت ،نس ــخه جعل ــی »ه ــر حکومت ــی« به ــﱰ از ش ــاه اس ــت .م ــردم ای ـران محص ــول
ای ــن فریب ــکاری را چه ــل س ــال تجرب ــه ک ــرده ان ــد! زی ــر پوش ــش پ ــر زرق و ب ــرق
»کارآمــدی فشــار حداکــ ی علیــه جمهــوری اســﻼمی« ،زیــر لفاظی«ح یــت
از جنب ــش دمک راس ــی خ ــواه و خش ــونت پرهی ــز« ای ــن واقعیته ــای س ــیاه و ض ــد
انس ــانی ،ای ــن دف ــاع از تحمی ــل فق ــر ،ای ــن طرف ــداری آتش ــین از تحمی ــل اس ــتیصال
و رضای ــت ب ــه ه ــر کثافت ــی خوابی ــده اس ــت! زمانیک ــه آق ــای پهل ــوی و لش ــکر
ارتجاعــی و گذشــته پرســت »دمک راســی خواهــان حقــوق بــﴩی« ،در ســوگ
ع ــدم انتخ ــاب ت رام ــپ نشس ــته بودن ــد و ب ــا دوندگ ــی در داﻻنه ــای مجل ــس س ــنا
و کنگ ــره امری ــکا مش ــغول ﻻبیس ــم و جم ــع آوری امض ــا علی ــه برج ــام و ادام ــه
سیاس ــت تحمی ــل فق ــر ب ــه م ــردم در ای ـران بودن ــد ،کارگ ـران هف ــت تپ ــه ،ف ــوﻻد،

هپک ــو ،پﱰوش ــیمی ه ــا و  ....علی ــه فق ــر و بی ــکاری و ب ـرای رف ــاه و معیش ــت در
ج ــدال بودن ــد .ه ـ ن روزه ــا بازنشس ــتگان ش ــهرهای ای ـران را ،ب ــا ش ــعار »دیگ ــر
فق ــر را قب ــول یکنی ــم« ب ــه اش ــغال خ ــود در آورده بودن ــد .اع ﱰاضات ــی ک ــه هم ــه
عاملی ــن تحمی ــل ای ــن فق ــر و فﻼک ــت را از ﴎان حاکمی ــت در ای ـران ت ــا ﴎان دول
غرب ــی و در راس آن »پرزیدن ــت ت رام ــپ« و هواداران ــش در اپوزیس ــیون را ه ــدف
تع ــرض و نف ــرت خ ــود ق ـرار داده ان ــد .آق ــای پهل ــوی و لش ــکر«حقوق ب ــﴩی«
ه ــا بازگش ــت ب ــه برج ــام را بعن ــوان »س ــازش« هئی ــت حاکم ــه آمری ــکا ب ــا جمهوری
اس ــﻼمی محک ــوم میکنن ــد ام ــا در واق ــع ب ــه ام ــکان از دس ــت رف ـ مطلوبی ــت
خ ــود ن ــزد هیئ ــت حاکم ــه امری ــکا ،مع ــﱰض ان ــد .بازگش ــت ب ــه برج ــام از نظ ــر
اینهــا یعنــی »ارجحیــت« بــورژوازی حاکــم بــه بــورژوازی در اپوزیســیون و از
دس ــتور خ ــارج ش ــدن »رژی ــم چین ــج« و دخال ــت فع ــال امری ــکا در دس ــت بدس ــت
ش ــدن ق ــدرت از ب ــاﻻ! یعن ــی ک ــور ش ــدن اف ــق »ب ــه جای ــی رس ــیدن« ش ــان ب ـرای
ادام ــه نظ ــام ،ادام ــه همی ــن فق ــر و بی ــکاری و ب ــی حقوق ــی اک ی ــت  ۶۰میلی ــون
نف ــری ک ــه زی ــر خ ــط فق ــر زندگ ــی میکنن ــد! ب ـرای طبق ــه کارگ ــر ای ـران و میلیونه ــا
مردم ــی ک ــه زی ــر خ ــط فق ــر زندگ ــی میکنن ــد ،خواس ــت تامی ــن معیش ــت و رف ــاه
»ب ــا برج ــام ی ــا ب ــی برج ــام« ج ــدال همی ــن ام ــروز اس ــت.
»ب ــه جای ــی رس ــیدن« ب ـرای طبق ــه کارگ ــر و اک ی ــت محروم ــی ک ــه ب ــه ای ــن طبق ــه
چش ــم امی ــد دوخت ــه اس ــت ن ــه در گ ــرو برج ــام ی ــا »فش ــار حداک ـ ی« ،ک ــه در گ ــرو
گس ــﱰش جنبش ــی اس ــت ک ــه از س ــال  ۹۶ﴍوع ش ــده اس ــت .تﻼش ــی ک ــه ام ــروز از
کارگ ـران هف ــت تپ ــه و نف ــت و ف ــوﻻد ت ــا بازنشس ــتگان و معل ـ ن و پرس ــتاران و
 ....در جری ــان اس ــت .طی ــف آق ــای پهل ــوی ،از نظ ــر خصل ــت جنب ــش ش ــان و طبق ــه
ش ــان ،ن ــه میخواه ــد و ن ــه میتوان ــد ب ــر ای ــن ص ــف و ای ــن ج ــدال ،لیدری کن ــد و آن
را ره ــﱪی کن ــد! دس ــت بدام ــان ت رام ــپ و بای ــدن ش ــدن ب ـرای ح ی ــت پیش ــگی رانه
علیــه ایــن جنبــش ناشــی از ایــن ناتوانــی و بیگانگــی اســت .اگــر طبقــه
کارگ ــر و لش ــکر میلیون ــی آن ب ــه چندرغ ــاز بهب ــود اقتص ــادی و سیاس ــی رضای ــت
میدادنــد ،کــ کان بــه اصــﻼح طلبــان حکومتــی ،یــاران امــروز رضــا پهلــوی،
دخی ــل م ــی بس ــتند و ش ــعار »اص ــﻼح طل ــب ،اصولگ ـرا دیگ ــه وم ــه ماج ـرا« را ﴎ
یدادن ــد .اگ ــر م ــردم آزادیخ ــواه در ای ـران خواه ــان دخال ــت قدرته ــای جهان ــی
ب ـرای خﻼص ــی از جمه ــوری اس ــﻼمی بودن ــد ،مانن ــد آق ــای پهل ــوی خواه ــان حمل ــه
نظام ــی امری ــکا ب ــه ای ـران »در ﴍای ــط اضط ـراری« میش ــدند ،اگ ــر طبق ــه کارگ ــر در
ای ـران خواه ــان رف ران ــدم و تغیی ــر حکوم ــت بورژوازی ــی از معع ــم ب ــه م ــکﻼ ب ــود،
س ــالها پی ــش ب ــه ف راخ ــوان رف ران ــدم انتخاب ــات آزاد ش ـ ج ــواب مثب ــت میدادن ــد.
ایــن جنبــش در دیــ ه  ،۹۶در آبا ــاه  ،۹۸در اع ﱰاضــات کارگــری ،در تجمعــات
بازنشس ــتگان ،در اع ﱰاض ــات دانش ــجویی و  ....ب ــه روش ــنی و ﴏاح ــت ب ــه هم ــه
ایــن »راه حــل« هــا نــه گفتــه اســت .هــراس »دمک راســی خواهــان« مــا ،کــه
تاریخ ــا و س ــنتا مس ــتبد تری ــن و خش ــونت آمی ــز تری ــن راهه ــا را دنب ــال میکنن ــد،
از رش ــد همی ــن جنب ــش اس ــت! نگ ـران رش ــد و ع ــروج جنب ــش عظی ــم اب ـراز ق ــدرت
و اع ﱰاض ــی هس ــتند ک ــه در بط ــن و اع ـ ق جامع ــه غلی ــان دارد! نگ ـران ان ــد ک ــه
ای ــن ق ــدرت در خ ــﻼء دخال ــت امری ــکا ،پی ــﴩوی کن ــد و کار جمه ــوری اس ــﻼمی را
در راس ــتای مناف ــع م ــردم ای ـران ،یک ــﴪه کن ــد!
هــراس مش ــﱰک نویس ــندگان نامــه و آق ــای پهلــوی از جنب ــش رادی ــکال طبق ــه
کارگ ــر و محروم ــان جامع ــه اس ــت ک ــه ن ــه فق ــط علی ــه »حکوم ــت آخون ــدی« ،ک ــه
علی ــه بنیاده ــای اقتص ــادی ،اجت ع ــی نظ ــم موج ــود اس ــت .جنبش ــی ک ــه نب ــض آن
ن ــه ب ــا انتخ ــاب بای ــدن و شکس ــت ت رام ــپ ،ن ــه ب ــا برج ــام ی ــا فش ــارهای حداک ـ ی،
ن ــه ب ــا عریض ــه ه ــای »وط ــن پرس ــتان دمک راس ــی خ ــواه« و ﻻبیس ــم آنه ــا ،ک ــه ب ــا
نزدی ــک ش ــدن و پی ــﴩوی ش ــان در نزدی ــک ک ــردن اف ــق ﴎنگون ــی سیس ــتم حاک ــم
بدس ــت خ ــود و دس ــتیابی ش ــان ب ــه ق ــدرت اس ــت .ه ـراس از ای ــن جنب ــش البت ــه
نقط ــه اش ـﱰاک ش ــاهزاده و بی ــت ام ــام ه ــم هس ــت!

اساس سوسياليسم انسان است،
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است..
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هفتتپه و شارﻻتانها
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

کش ــمکش کارگ ـران هف ــت تپ ــه ب ــا اس ــد بیگ ــی و حامی ــان او ،دول ــت و ارگانه ــای مختل ــف
حاکمیــت ،کــ کان ادامــه دارد .در ادامــه ایــن جــدال اکنــون پنــج روز اســت فعالیــن
کارگ ــری هف ــت تپ ــه در اداره کار ش ــوش متحص ــن ش ــده ان ــد و خواه ــان ج ــواب روش ــن ب ــه
مطالب ــات خ ــود هس ــتند.
ای ــن روزه ــا و پ ــس از جلس ــه رس ــیدگی ب ــه خل ــع ی ــد از اس ــد بیگ ــی و اع ــﻼم غی ــر رس ــمی
اینک ــه این ــدگان ه ــر س ــه ق ــوه نهایت ــا خل ــع ی ــد از اس ــد بیگ ــی را قب ــول ک ــرده ان ــد ،دوره
ای دیگ ــر از کش ــمکش کارگ ـران ب ــا اس ــد بیگ ــی ک ــه هن ــوز آزاد و حاک ــم ب ــر منطق ــه اس ــت،
رق ــم خ ــورد.
ب ــا پخ ــش خ ــﱪ خل ــع ی ــد ،اس ــد بیگ ــی و عوام ــل او زی ــر س ــایه حامیان ــش در ق ــدرت ،دس ــت
ب ــه ف ــروش ش ــکر و ام ــوال ﴍک ــت زدن ــد ک ــه ب ــا اع ـﱰاض کارگ ـران روب ــرو ش ــد .همزم ــان
اس ــد بیگ ــی مانن ــد همیش ــه ب ــه کم ــک بازوه ــای خ ــود در حاکمی ــت ی ــک ش ــارﻻتان ب ــازی
آش ــکار علی ــه فعالی ــن کارگ ــری را پی ــش ب ــرد .نهایت ــا ج ــدال می ــان کارگ ـران هف ــت تپ ــه
و اســد بیگــی ،حاکمیــت را وادار بــه تعییــن »کمیســیون حــل اختــﻼف« در اداره کار
شــوش ک ــرد .طبــق اخبــار کارگــران هفــت تپ ــه ایــن کمیســیون بــه نف ــع کارگــران رای
داده اس ــت .ام ــا اداره کار ش ــوش از اب ــﻼغ رس ــمی رای کمیس ــیون طف ــره می ــرود .فعالی ــن
کارگ ــری خواه ــان اع ــﻼم نتیج ــه بررس ــی ش ــکایت خ ــود و اب ــﻼغ نظ ــر رس ــمی هیئ ــت ح ــل
اخت ــﻼف هس ــتند.
اینک ــه اس ــد بیگ ــی ب ــر خ ــﻼف ت ــﻼش جمه ــوری اس ــﻼمی ناچ ــارا ب ــه دادگاه کش ــیده ش ــد،
اینک ــه پرون ــده اخت ــﻼس ب ــزرگ اس ــد بیگ ــی و رش ــوه خ ــواری مقام ــات دولت ــی ب ــه هم ــت
کارگــران رو شــد و دســت و بــال جمه ــوری اس ــﻼمی بــه عنــوان حامــی او بس ــته شــد،
اینک ــه ق ــوه قضائی ــه و مرک ــز اطﻼع ــات و مقام ــات جمه ــوری اس ــﻼمی در منطق ــه ،ناچ ــار
ب ــه عق ــب نش ــینی و نوش ــیدن ج ــام زه ــر ش ــدند ،و نهایت ــا اینک ــه کمیس ــیون ح ــل اخت ــﻼف
اداره کار ش ــوش مجب ــور ب ــه دادن رای ب ــه کارگ ـران در ای ــن ج ــدال ش ــده اس ــت ،همگ ــی
بﻼاس ــتثنا ب ــا اع ـ ل فش ــار کارگ ـران هف ــت تپ ــه ب ــه مقام ــات و  ....تحمی ــل ش ــده اس ــت.
هیــچ یــک از ای ــن عقــب نشــینی هــا ،از پذیــرش مطالبــات کارگــران حتــی پرداخــت
حق ــوق ماهان ــه ت ــا خل ــع ی ــد از اس ــدبیگی ب ــدون ق ــدرت جمع ــی کارگ ـران هف ــت تپ ــه،
ب ــدون اتح ــاد عمی ــق کارگ ـران و ب ــدون ح ی ــت ب ــی قی ــد و ﴍط آن ــان از این ــدگان واقع ــی
خ ــود ممک ــن نب ــود .کارگ ـران هف ــت تپ ــه در ای ــن ج ــدال ب ــا مش ــتی جنایت ــکار ،ب ــا مش ــتی
حق ــه ب ــاز و توطئ ــه گ ــر ض ــد کارگ ـر ،ب ــا مش ــتی ش ــارﻻتان ک ــه همگ ــی این ــده ت ــام اﻻختی ــار
جمه ــوری اس ــﻼمی هس ــتند ،ط ــرف بودن ــد .ائتﻼف ــی ض ــد کارگ ــری ک ــه هم ـراه ه ــر عق ــب
نش ــینی نقش ــه توطئ ــه بع ــدی علی ــه هف ــت تپ ــه ای ه ــا را در دس ــتور کار میگذاش ــت و
ی ــک لحظ ــه از مقابل ــه ب ــی رح ن ــه ب ــا کارگ ـران ب ـرای ایج ــاد دل ــﴪدی در صفوفش ــان ،ب ـرای
ایج ــاد نف ــاق و شکس ــت اتحادش ــان کوتاه ــی نک ــرده اس ــت .احض ــار عل ــی نجات ــی ب ـرای
اج ـرای حک ــم  ٥س ــال زندان ــی ک ــه در پرون ــده دستگیرش ــدگان هف ــت تپ ــه محتوم ــه اع ــﻼم
ش ــد ،تنه ــا یک ــی از ش ــگردهای کثیفش ــان اس ــت.
ای ــن ج ــدال ادام ــه دارد ،ای ــن حک ــم تاری ــخ در مب ــارزه ب ــورژوازی حاک ــم و طبق ــه کارگ ــر
اس ــت .دس ــتاوردهای کارگ ـران هف ــت تپ ــه ک ــه ب ــا ت ــﻼش ج ــدی و ق ــدرت متح ــد و جمع ــی
آنه ــا بدس ــت آم ــده اس ــت ،دس ــتاوردهای طبق ــه کارگ ــر ای ـران اس ــت .ب ــا ه ــر گام ــی ک ــه
کارگ ـران هف ــت تپ ــه ب ــه پی ــش برداش ــته ان ــد و ارتج ــاع کاپیتالیس ــتی و اس ــد بیگ ــی ه ــای
آن ـرا عق ــب ران ــده ان ــد ،جنب ــش کارگ ــری ای ـران ی ــک ق ــدم ب ــه جل ــو برداش ــته اس ــت.
از هف ــت تپ ــه ت ــا ف ــوﻻد ،از نف ــت و گاز و پﱰوش ــیمی ه ــا ت ــا هپک ــو و مع ــادن و ماش ــین
ســازی هــا  ...جدالــی بــرای رفــاه و بهبــود و تامیــن یــک زندگــی در شــان انســان بــا
بــورژواژی در جریــان اســت .در ایــن جــدال هف ــت تپــه تنهــا نیســت ،تحص ــن امــروز
این ــدگان آنه ــا در ش ــوش م ــورد ح ی ــت کارگ ـران ای ـران اس ــت! هف ــت تپ ــه ن ــوک تی ــز
پی ــکان طبق ــه کارگ ــر علی ــه ب ــورژوازی حاک ــم اس ــت .هف ــت تپ ــه خ ــاری در چش ــم دش ــمنان
و نورچش ــم و نقط ــه امی ــد محروم ــان در ای ـران اس ــت.
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اعدام »قتل عمد دولتى« و محكوم است!
ط ــی چن ــد روز گذش ــته از ط ــرف ش ــعبه ی ــک دادگاه انق ــﻼب س ــنندج ب ــا ریاس ــت قاض ــی س ــعیدی
ب ـرای حس ــین ک نگ ــر حک ــم اع ــدام ص ــادر ش ــده اس ــت .حس ــین ک نگ ــر در دی ـ ه س ــال  ۹۷از ط ــرف
نیروهــای اطﻼعاتــی بــه جــرم فعالیــت سیاســی دســتگیر و ماههــا در ایــن اداره بــرای اعــﱰاف
گی ــری زی ــر ش ــکنجه ب ــوده اس ــت .در دومی ــن جلس ــه رس ــیدگی ب ــه اتهام ــات حس ــین ک نگ ـر ،قاض ــی
س ــعیدی ایش ــان را ب ــه اته ــام »اق ــدام علی ــه امنی ــت مل ــی از طری ــق مب ــارزه مس ــلحانه« و »بغ ــی«)
قی ــام مس ــلحانه ب ــر علی ــه حاکمی ــت اس ــﻼمی (ب ــه اع ــدام محک ــوم م ــی کن ــد .ای ــن حک ــم ب ـرای اع ــاده
دادرس ــی ب ــه دی ــوان عال ــی کش ــور ارج ــاع داده ش ــده اس ــت .ای ــن اولی ــن ب ــار نیس ــت ک ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی فعالی ــن سیاس ــی و اجت ع ــی را ب ــا اتهام ــات واه ــی ب ــه اع ــدام محک ــوم م ــی کن ــد .اتهامات ــی
ک ــه اساس ــا زی ــر ش ــکنجه ه ــای وحش ــیانه و ب ــا اع ـﱰاف گی ــری زندانی ــان »تائی ــد« میش ــود! م ــردم
آزادیخ ــواه در کردس ــتان ب ــا اع ـﱰاض و مب ــارزه متحدان ــه خ ــود ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی اج ــازه نخواهن ــد
داد فعالی ــن اجت ع ــی را ب ــه ج ــرم فعالی ــت و مب ــارزه سیاس ــی زندان ــی و ب ــه اع ــدام محک ــوم کن ــد.
ب ــا اتح ــاد و ایج ــاد صف ــی محک ــم در مقاب ــل تع ــرض جمه ــوری اس ــﻼمی یکب ــار دیگ ــر ای ــن رژی ــم را
ب ــه زان ــو در خواهن ــد آورد و ت ــﻼش حاکمی ــت ب ـرای زه ــر چش ــم گرف ـ و مرع ــوب ک ــردن را شکس ــت
خواهن ــد داد .دف ــﱰ کردس ــتان ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ،ضم ــن محک ــوم ک ــردن حک ــم اع ــدام
حس ــین ک نگ ــر از ط ــرف جمه ــوری اس ــﻼمی ،م ــردم ش ــهرهای کردس ــتان را ب ـرای اع ـﱰاض و ﴍک ــت در
کمپینه ــای اع ﱰاض ــی ب ــر علی ــه اح ــکام ص ــادره از ط ــرف حاکمی ــت ف ـرا م ــی خوان ــد .دف ــﱰ کردس ــتان
ح ــزب ،هم ـراه ب ــا م ــردم آزادیخ ــواه در ص ــف مق ــدم مب ــارزه ب ــر علی ــه حاکمی ــت بورژوای ــی اس ــت و
در ب ــه ــر رس ــاندن ای ــن مب ــارزه متحدان ــه ت ــﻼش خواه ــد ک ــرد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۷فوریه ۲۰۲۱

هزينه اعتراض به گرسنگى  ٦سال زندان است
ب ــر مبن ــای حک ــم دادگاه ــی در »اربی ــل« پایتخ ــت حکوم ــت ک ــردی ب ــه پن ــج روزنام ــه ن ــگار و فع ــال
اجت ع ــی حک ــم  ۶س ــال زن ــدان داده ش ــده اس ــت .ج ــرم ای ــن پن ــج روزنام ــه ن ــگار و فع ــال مدن ــی
دف ــاع از خواس ــت و مطالب ــات م ــردم آزادیخ ــواه و ب راب ــری طلب ــی ب ــود ک ــه ب ــر علی ــه فق ـر ،فﻼک ــت،
فس ــاد و ناکارآم ــدی حاکمی ــت ب ــه می ــدان آم ــده بودن ــد .ج ــرم آنه ــا اع ـﱰاض ب ــه گرس ــنگی و فﻼک ــت
میلیونــی مــردم تحــت حاکمیــت ناسیونالیســتهای کــرد بــوده اســت .جــرم آنهــا تــﻼش بــرای
س ــازمان دادن صف ــی علی ــه عاملی ــن گرس ــنگی و فﻼک ــت م ــردم ب ــوده اس ــت .در اقلی ــم کردس ــتان
اع ـﱰاض ب ــه گرس ــنگی  ۶س ــال زن ــدان هزین ــه دارد .در اقلی ــم کردس ــتان تنه ــا ب ـرای تع ــرض علی ــه
م ــردم و فس ــاد و قت ــل جنای ــت و ایج ــاد حکوم ــت وحش ــت و پلیس ــی »قان ــون« وج ــود دارد .ب ـرای
ﴎک ــوب و ارع ــاب ،حکوم ــت »اح ــزاب ک ــردی« ابای ــی در دس ــت ب ــردن ب ــه قوانی ــن رژی ــم بع ــث ن ــدارد
و اتفاق ــا اع ﱰاض ــات دوره اخی ــر م ــردم در کردس ــتان بس ــﱰ مش ــﱰک ــام جریان ــات ناسیونالیس ــت
کــردی بــا حکومتهــای مســتبد ،فاشیســتی و دیکتاتــوری بــا قوانیــن یکســان شــان را درایجــاد
ﴎک ــوب و ارع ــاب نش ــان داد .قوانی ــن م ــدون در اقلی ــم کردس ــتان هن ــوز ه ـ ن قوانی ــن رژی ــم بع ــث
هس ــتند و دس ــت نخ ــورده باق ــی مان ــده ان ــد .دول ــت اقلی ــم کردس ــتان ب ــه ه ـ ن ان ــدازه ک ــه در
ﴎک ــوب ه ــر ص ــدای اع ﱰاض ــی ب ــی ام ــا و اگ ــر وارد می ــدان ش ــده اس ــت ،ه ــر ان ــدازه در ب ــی جواب ــی
ب ــه خواس ــت و مطالب ــات معیش ــتی م ــردم ،یکدس ــت و ﴎراس ــت ب ــوده ،در ب ــاز گذاش ـ دس ــت دول
منطق ــه در دخال ــت و گس ــﱰش ن ــا امن ــی در کردس ــتان ع ـراق نی ــز ب ــی ام ــا و اگ ــر و ﴎ راس ــت عم ــل
ک ــرده اس ــت .ام ــروز کردس ــتان ع ـراق ب ــه حی ــات خل ــوت دخالته ــا و زورآزمایهای ــی ه ــای دول منطق ــه
و از جمل ــه حکوم ــت مرک ــزی ع ـراق تبدی ــل ش ــده اس ــت .هرک ــدام از اح ــزاب ناسیونالیس ــت ﴍی ــک
در حکوم ــت ک ــردی نی ــز مه ــره و اب ـزار یک ــی از ای ــن دولته ــا هس ــتند .ﴎنوش ــت ای ــن اح ـزاب و ای ــن
حاکمی ــت در اس ــاس از ط ــرف حکومته ــای منطق ــه اس ــت ک ــه تعیی ــن م ــی ش ــود و آنچ ــه اهمی ــت
ن ــدارد ﴎنوش ــت و زندگ ــی فﻼکتبارم ــردم ب ـرای ای ــن اح ـزاب اس ــت .ای ـ ا م ــردم تح ــت حاکمی ــت ای ــن
اح ــزاب س ــالها اس ــت تجرب ــه ک ــرده ان ــد و ام ــروز علی ــه آن ب ــه پ ــا خاس ــته ان ــد .ام ــروز ک ــه دیگ ــر
حرب ــه »دول ــت خ ــودی«» ،حکوم ــت ک ــردی« ب ــا رئی ــس جمه ــوری و این ــدگان و قاض ــی و زندانب ــان
و ج ــﻼد و ....ک ــرد ،از کار افت ــاده اس ــت ،ام ــروز ک ــه دیگ ــر م ــردم کردس ــتان علن ــا نف ــرت خ ــود را از
ای ــن »دول ــت خ ــودی ک ــرد« اع ــﻼم ک ــرده ان ــد و علی ــه حاک ـ ن فاس ــد ب ــه می ــدان آم ــده ان ــد ،حکوم ــت
اقلی ــم دس ــتگاه ﴎک ــوب و زن ــدان خ ــود را ب ــه کار انداخت ــه و ی ــا در خیابانه ــا ب ــه معﱰضی ــن ش ــلیک
میکن ــد ی ــا در بیدادگاهه ــای خ ــود معﱰضی ــن را ب ــه زن ــدان محک ــوم میکن ــد .اح ــکام زن ــدان ب ـرای
پن ــج نف ــر از دس ــتگیر ش ــدگان اع ﱰاض ــات اخی ــر بخش ــی از سیاس ــت ایج ــاد ارع ــاب و وحش ــت و
ب ـرای زه ــر چش ــم گرف ـ و مرع ــوب ک ــردن م ــردم مع ــﱰض کردس ــتان اس ــت .سیاس ــتی ک ــه از قب ــل
شکس ــت خ ــورده اس ــت .دف ــﱰ کردس ــتان ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( هم ـراه ب ــا جامع ــه و
م ــردم کردســتان ع ـراق اح ــکام زن ــدان فعالی ــن و معﱰضی ــن در بن ــد حکومــت اقلیــم کردســتان
را ب ــه ش ــدت محک ــوم م ــی کنــد و خواه ــان آزادی فــوری پن ــج فع ــال مدن ــی و روزنامــه نــگار و
ــام دس ــتگیر ش ــدگان اع ﱰاض ــات اخی ــر اس ــت .دف ــﱰ کردس ــتان در ج ــواب ب ــه ف راخ ــوان »کمپی ــن »
اع ﱰاض ــی در داخ ــل و خ ــارج کردس ــتان از ط ــرف »ح ــزب کمونیس ــت کارگ ــری کردس ــتان« ب ـرای آزادی
ــام دس ــتگیر ش ــدگان اع ﱰاض ــات اخی ــر ،کمونیس ــتها و م ــردم کردس ــتان را ف ـرا م ــی خوان ــد ک ــه ب ــا
صف ــی متح ــد و اع ﱰاض ــی حکوم ــت اقلی ــم را وادار ب ــه عق ــب نش ــینی کنن ــد.
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كردستان ع راق در منگنه ...
تبانــی دولــت ترکیــه و حــزب بارزانــی بــه بهانــه حضــور نیروهــای پ ک ک در ایــن
منطقــه ع ــوارض ســنگین جانــی و مالــی بــرای مــردم کردس ــتان عــراق درپــی داشــته اســت.
از ط ــرف دیگ ــر ب ــا تبدی ــل ش ــدن بخ ــش ش ـ لی کردس ــتان ع ـراق ب ــه می ــدان جن ــگ و
تاخ ــت و ت ــاز ارت ــش ترکی ــه ،دول ــت مرک ــزی ع ـراق ه ــم فرص ــت یافت ــه ت ــا نیروه ــای خ ــود
را در مناط ــق م ــرزی و ش ــهرهای ش ـ لی از جمل ــه ش ــنگال مس ــتقر کن ــد ... .صفح ــه۴
ام ــا ای ــن هن ــوز ــام ماج ـرا نیس ــت .جمه ــوری اس ــﻼمی ه ــم در ای ــن س ــناریوی تبهکاران ــه
س ــهم بس ـزایی دارد .ع ــﻼوه ب ــر حض ــور نیروه ــای نیابت ــی حش ــد ش ــعبی ،کتائ ــب ح ــزب
الل ــه ،عصائ ــب اه ــل ح ــق و دیگ ــر گ ــروه ه ــای ت ــرور و م ــزدور جمه ــوری اس ــﻼمی در مرک ــز
و جن ــوب ع ـراق و ایف ــای نق ــش در ﴎه ــم بن ــدی ک ــردن حکوم ــت قوم ــی و مذهب ــی در
بغ ــداد ،در کردس ــتان ه ــم نق ــش مخ ــرب خ ــود را ب ــازی ک ــرده و م ــی کن ــد .اگ ــر مناط ــق
تح ــت نف ــوذ ح ــزب بارزان ــی مح ــل ج ــوﻻن نظام ــی و امنیت ــی ارت ــش و س ــازمان امنی ــت
»می ــت« ترکی ــه اس ــت ،منطق ــه ی س ــبز اتحادی ــه میهن ــی ه ــم مح ــل تاخ ــت و ت ــاز ق ـرارگاه
رمض ــان و اطﻼع ــات س ــپاه پاس ــداران جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت.
س ــفر اب راهی ــم رییس ــی ،ریی ــس ق ــوه قضائی ــه ب ــه بغ ــداد و در خواس ــت اس ــﱰداد پناهن ــدگان
و ف راری ــان ای ران ــی از خط ــر دس ــتگیری و ش ــکنجه و اع ــدام ،عم ــﻼ رابط ــه جمه ــوری اس ــﻼمی
ب ــا دول ــت قوم ــی  -مذهب ــی مرک ــزی و اح ـزاب حاک ــم اقلی ــم کردس ــتان گام ــی ف رات ــر رفت ــه
اس ــت .اگ ــر زمان ــی مام ــوران اطﻼعات ــی و جاسوس ــان م ــزدور جمه ــوری اس ــﻼمی ،مخفیان ــه
ای رانی ــان مقی ــم کردس ــتان ع ـراق را ت ــرور م ــی کردن ــد ،ح ــاﻻ ای ــن وظیف ــه را بط ــور علن ــی
و رس ــمی بره ــم صال ــح ریی ــس جمه ــور ع ـراق و ب ــه تب ــع آن اح ــزاب حاک ــم در کردس ــتان
برعه ــده دارن ــد.
ف رام ــوش نش ــده اس ــت ک ــه در دوره قب ــل ،مجل ــس فاس ــد ع ـراق ب ــه خل ــع س ــﻼح اپوزیس ــیون
جمه ــوری اس ــﻼمی مس ــتقر در کردس ــتان ع ـراق رای داد .بع ــﻼوه ،س ــفر رییس ــی ب ــه ع ـراق
م ــی توان ــد زمین ــه ی تع ــرض دیگ ــر ب ــه اپوزیس ــیون مس ــتقر در کردس ــتان و زمی ــن گی ــر
کــردن آن هــا را در پ ــی داشــته باشــد .در مقابــل ایــن مخاطــرات ،احــزاب اپوزیســیون
جمه ــوری اس ــﻼمی مس ــتقر در کردس ــتان ع ـراق وظیف ــه ی انس ــانی دف ــاع از ج ــان و امنی ــت
مخالف ــان رژی ــم و ف راری ــان از ﴎک ــوب در کردس ــتان ع ـراق را برعه ــده دارن ــد.
از جملــه اقدامــات مجرمانــه ی جدیــد ،ایــش بیﴩمانــه ی بیــش از هــزار دخــﱰ بــا
حج ــاب اس ــﻼمی ب ــه مناس ــبت انق ــﻼب  ٥٧ای ـران در ش ــهر حلبج ــه کردس ــتان ع ـراق اس ــت.
ای ــن ای ــش ض ــد ب ــﴩی و ق ــرون وس ــطایی از طری ــق اح ـزاب اس ــﻼمی کردس ــتان ع ـراق ب ــا
ح ی ــت و دخال ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه عم ــل آم ــده اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
حج ــاب اجب ــاری جمه ــوری اس ــﻼمی در ای ـران و کردس ــتان ب ــا نف ــرت و انزج ــار عموم ــی
روب ــرو اس ــت .در صف ــوف خ ــود نظ ــام ه ــم اع ـﱰاف ب ــه شکس ــت ای ــن روش فاشیس ــتی-
اس ــﻼمی ض ــد زن ،اع ـﱰاف ش ــده اس ــت .حج ــاب اس ــﻼمی ک ــه در ای ـران ب ــا شکس ــت مواج ــه
ش ــده و م راح ــل پایان ــی خ ــود را م ــی گذران ــد ،اکن ــون م ــی رود ت ــا در کردس ــتان ع ـراق پای ــه
گ ــذاری و آغ ــاز گ ــردد.
اح ـزاب میلیش ــیایی کردس ــتان ک ــه خ ــود مداف ــع دخال ــت مذه ــب در زندگ ــی م ــردم ان ــد،
دس ــت اس ــﻼمیون ض ــد زن را ب ـرای کش ـ زن ــان ب ــاز گذاش ــته اس ــت .آم ــار کش ــتار زن ــان در
کردس ــتان ع ـراق ﴎس ــام آور و تکاندهن ــده اس ــت.
م ــردم متم ــدن و ازادیخ ــواه کردس ــتان ای ـران م ــی توانن ــد جل ــو ای ــن تع ــرض کثی ــف ض ــد
ک ــودک و ض ــد زن را گرفت ــه و درنطف ــه خف ــه کنن ــد
م ــردم ﴍافتمن ــد نبای ــد بگذارن ــد ک ــودکان دخﱰش ــان ب ــه عن ــوان ب ــرده ه ــای اس ــﻼمی و راه
و روش ه ــای ارتجاع ــی و ق ــرون وس ــطایی ب ــه ای ــش گذاش ــته ش ــوند .زن ــان و م ــردان و
م ــادران و پ ــدران م ــی توانن ــد و بای ــد از حرم ــت و ک رام ــت انس ــانی خ ــود و کودکانش ــان در
مقاب ــل تع ــرض اس ــﻼمیون متحج ــر و وحش ــی دف ــاع کنن ــد! ﴎنوش ــت ک ــودکان و دخ ـﱰان را
نبای ــد ب ــه دس ــت ه ــای س ــیاه و فاس ــد اس ــﻼمیون مرتج ــع و ض ــد زن و ض ــد انس ــان س ــپرد!
کل ای ــن تح ــوﻻت س ــناریوی س ــیاهی در ع ـراق و کردس ــتان ،در وهل ــه اول پدی ــده ای ب ــه
ن ــام دول ــت اقلی ــم را ب ــی خاصی ــت ت ــر از همیش ــه ک ــرده اس ــت .اولی ــن ﴐب ــه را ارت ــش
ع ـراق و حش ــد ش ــعبی جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا اش ــغال بی ــش از ی ــک س ــوم کردس ــتان از
جمل ــه ش ــهرهای ب ــزرگ کرک ــوک نف ــت خی ــز و خانقی ــن و غی ــره در س ــال  ٩٦ب ــه موجودی ــت
متزل ــزل اقلی ــم کردس ــتان زد .ای ــن اتف ــاق ب ــار دیگ ــر واقعی ــت ارتجاع ــی و ناپای ــدار ب ــودن
پدی ــده ی فدرالیس ــم در ع ـراق را نش ــان داد.
اس ــتق رار پای ــگاه ه ــای نظام ــی متع ــدد ترکی ــه در خ ــاک کردس ــتان ع ـراق و کش ــاندن جن ــگ
علی ــه پ ک ک ب ــه ش ــهرها و روس ــتاها و مناط ــق زندگ ــی م ــردم از طرف ــی و اع ــزام حش ــد
ش ــعبی و ارت ــش ع ـراق ب ــه مناط ــق جدیدت ــر کردس ــتان از جمل ــه مرزه ــا و منطق ــه س ــنجار
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»ش ــنگال« عم ــﻼ ب ــه معن ــای انح ــﻼل اقلی ــم کردس ــتان در چهارچ ــوب دول ــت ف ــدرال ع ـراق و
تی ــر خ ــﻼص ب ــه پ ــروژه و راه ح ــل فدرالیس ــم قوم ــی اس ــت .خواس ــت و ادع ــای جناح ــی در
درون اتحادی ــه میهن ــی مبن ــی ب ــر الح ــاق مج ــدد ای ــن منطق ــه ب ــه ع ـراق ،ش ــاهد دیگ ــری
ب ــر پ ــوچ ب ــودن فدرالیس ــم و پای ــان آن اس ــت.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه در تبدی ــل کردس ــتان ب ــه منطق ــه و جوﻻن ــگاه نیروه ــای نظام ــی
و امنیتــی جمهــوری اســﻼمی ،دولــت ترکیــه و حکومــت مرکــزی عــراق ،ایــن احــزاب
میلیش ــیای ک ــرد نیس ــتند ک ــه در منگن ــه و تح ــت فش ــار ق ـرار م ــی گیرن ــد ،بلک ــه اک ی ــت
مــردم کردســتان اســت کــه در محــاﴏه سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی احــزاب مســلح
حاکــم ،دول همس ــایه در شــ ل و جن ــوب و دولــت مرکــزی عــراق قــرار گرفت ــه اســت.
مردم ــی ک ــه ع ــﻼوه ب ــر تلف ــات جان ــی و خس ــارت مال ــی ،دچ ــار فق ــر و گرس ــنگی بیش ــﱰ
شــده و ﴎنوش ــت آزادی و رفــاه و امنیــت شــان در دســت بازیگــران جنایتــکار صحنــه
کردس ــتان از قبی ــل ترکی ــه ،جمه ــوری اس ــﻼمی و حش ــد ش ــعبی اش و دول ــت مرک ــزی ع ـراق
ق ـرار گرفت ــه اس ــت.
احــزاب مســلح ک ــردی ،کــ کان چــه در جنــگ و چــه در صل ــح منابــع و ذخیــره هــای
ثــروت کردســتان را در اختیــار دارنــد و بــا نیــروی مســلح ویــژه خــود از ایــن منافــع
حفاظــت مــی کننــد .منافعــی کــه دوام آن بــه مــزدوری و ﴎســپردگی ایــن احــزاب
ب ــه دول منطق ــه بخص ــوص دول ــت ترکی ــه و جمه ــوری اس ــﻼمی وابس ــته اس ــت .اح ــزاب
میلیش ــیایی کردس ــتان ع ـراق ب ـرای جل ــب ح ی ــت ای ــن دول ــت ه ــا ناچ ــار و مل ــزم ان ــد ک ــه
آن ه ــا را در ث ــروت و داراییه ــای کردس ــتان از جمل ــه نف ــت ارزان و واگ ــذار ک ــردن ب ــازار
کردس ــتان ب ــه ت ــﴫف واردات کاﻻه ــای ای ران ــی و ترکی ــه ﴍی ــک کنن ــد .از ط ــرف دیگ ــر
دس ــت جاسوس ــان و تروریس ــت ه ــای اطﻼع ــات س ــپاه جمه ــوری اس ــﻼمی و می ــت ترکی ــه
را ب ـرای ﴎک ــوب مخالفانش ــان ب ــاز بگذارن ــد و منطق ــه کردس ــتان را ب ــه جوﻻن ــگاه حش ــد
ش ــعبی و س ــپاه ق ــدس جمه ــوری اس ــﻼمی در جن ــوب و ارت ــش ترکی ــه در ش ـ ل تبدی ــل
کنن ــد.
ب ــا هم ــه ی دﻻی ــل ف ــوق ،کارگ ـران و زحمتکش ــان و م ــردم آزادیخ ــواه کردس ــتان ،وظای ــف
ســنگینی در قبــال ســناریوی احــزاب میلیشــیایی حاکــم و حامیانشــان در میــان دول
همس ــایه چ ــون ترکی ــه و جمه ــوری اس ــﻼمی و تع ــرض م ــداوم دول ــت مرک ــزی ب ـرای پای ـ ل
ک ــردن حق ــوق م ــردم ب ــر عه ــده دارن ــد .از جمل ــه،
کوتــاه کــردن دســت دول منطقــه از ح یــت و ﴎپــا نگــه داشــ احــزاب
ناسیونالیســت و مذهبــی کردســتان ،گامــی اساســی و بــه جلــو در مبــارزات مــردم
کردســتان بــرای رهایــی از فقــر و گرســنگی و کســب آزادی و رفــاه و امنیــت اســت.
خواس ــت خ ــروج ف ــوری نیروه ــای ترکی ــه از کردس ــتان ع ـراق و پای ــان دادن ب ــه
دخالــت ســپاه قــدس و مــزدوران محلــی اش در زندگــی مــردم یــک خواســت فــوری و
برحــق اســت.
رای مــردم کردســتان بــه جدایــی از فدرالیســم شکســت خــورده و خواســت
تشــکیل دولــت مســتقل و آزاد تحــت اداره ی مســتقیم کارگــران و مــردم از پاییــن،
خواســتی عادﻻنــه و برحــق اســت.
کردس ــتان ع ـراق در چهارچ ــوب دول ــت قوم ــی  -مذهب ــی ع ـراق تح ــت ن ــام فدرالیس ــم و
زی ــر س ــلطه ی اح ــزاب میلیش ــیایی آوی ــزان ب ــه دول منطق ــه و آم ــاده ی ف ــروش کردس ــتان
بــه دولــت مرتجــع مرکــزی عــراق در قبــال حفــظ موجودیــت فاسدشــان در قــدرت و
غ ــارت ث ــروت جامع ــه ،هی ــچ شانس ــی ب ـرای نف ــس کش ــیدن آزاد و تامی ــن آزادی و رف ــاه و
خوش ــبختی ن ــدارد.
م ــردم بپاخاس ــته ی ع ـراق و کردس ــتان باره ــا در تظاه ـرات و تجمع ــات گس ــﱰده خواه ــان
انح ــﻼل دول ــت قوم ــی -مذهب ــی ع ـراق ،خل ــع س ــﻼح حش ــد ش ــعبی و م ــزدوران نیابت ــی
جمهــوری اســﻼمی و مامــوران ﴎکــوب مــردم معــﱰض ،خلــع یــد احــزاب حاکــم در
کردس ــتان ع ـراق و برق ـراری جامع ــه ای ازاد و ب راب ــر و مرف ــه و ام ــن ب ـرای زندگ ــی میلی ــون
ه ــا کارگ ــر و زحمتک ــش و زن ــان و ک ــودکان ع ـراق و کردس ــتان ،ش ــده ان ــد .ﴎنوش ــت آزادی
و امنیــت و رفــاه مــردم عــراق و کردســتان در همبســتگی مبارزاتــی و همﴪنوشــتی
ﴎاﴎی اســت.

حكمتيست را توزيع
و پخش كنيد!

ح

ت ۳۴۶

تﱪ ه ت رامپ ....
ﴍایــط حاكــی از آن اســت كــه هیــچ تضمینــی نیســت کــه ایــن غــده بدخیــم یــا
بازمان ــدهای از آن دوب ــاره از درون س ــاختار حاكمی ــت ﴎ ب ــر نی ــاورد و ش ــکاف ب ــه وج ــود
آمــده را هرچــه عمیقتــر نســازد .از ایــن نقطهنظــر ،كامــﻼ معلــوم بــود کــه طلــوع
رئیسجمه ــوری ک ــه در غی ــاب چ ــپ و ب ــا تكی ــه ب ــر نی ــروی راس ــت اف راط ــی ب ــه ق ــدرت
رس ــید و از ن ــوازش »ش ــیرین« دمک راس ــی پارﳌان ــی مح ــروم ش ــد ،غ ــروب »آرام« و »س ــنتی«
ه ــم نخواه ــد داش ــت.
ثانیــا ،مشــكل بنیــادی بــر ﴎ بــود و نبــود شــخص ت رامــپ نیســت .ت رامــپ در میــان
هی ــت حاكم ــه آمری ــكا ،این ــده جناح ــی از ب ــورژوازی اف راط ــی و عقب ن ــده اس ــت ك ــه
اساســا بــه دلیــل ناتوانــی و بنبســت سیاســی دو حــزب اصلــی و اینــدگان منافــع
طبق ــهاش در پارﳌ ــان ،در مقاب ــل »خط ــر« ع ــروج چ ــپ در صحن ــه سیاس ــت مجب ــور ب ــه
»ساختارش ــكنی« ش ــد و ب ــا پرچ ــم بازگردان ــدن اعت ـ د ب ــه نف ــس ب ــه »س ــفید آمریكای ــی«
و » «Redneckمســیحی و ضــد كمونیســت ،پــا بــه میــدان سیاســت گذاشــت .هــدف
ت رام ــپ حالیك ــردن ه ــر دو ح ــزب و این ــدگان ب ــورژوازی آمری ــكا ب ــه ای ــن نكت ــه خطی ــر
و مه ــم ب ــود ك ــه اعت ـ د ب ــه اح ــزاب س ــنتی در جامع ــه آمری ــكا رو ب ــه فروپاش ــی اس ــت و
ﴍای ــط در پایی ــن جامع ــه ب ـرای عب ــور از خ ــط قرمزه ــای حاكمی ــت مهیاس ــت؛ بناب رای ــن
راه ــی ج ــز توس ــل ب ــه درج ــهای از ساختارش ــكنی ب ــا پرچ ــم راس ــت اف راط ــی نداش ــت .از
تغییــر جغ رافیــای پایتخــت اﴎا یــل و »معاملــه قــرن« پی رامــون مســ له فلســطین
ت ــا برخ ــورد ارتجاع ــی »محل ــی و مل ــی« ب ــه بح ـران جهان ــی كرون ــا و تقاب ــل ب ــا س ــازمان
بهداشــت جهانــی و تــا حملــه طرفدارانــش بــه كنگــره آمریــكا پــس از شكســت در
انتخاب ــات ،هم ــه و هم ــه در راس ــتای تفهی ــم »خط ــر« فش ــار پایی ــن ب ــه هی ــت حاكم ــه
آمری ــكا ب ــود» .حمل ــه ب ــه اده ــای دمك راس ــی« ب ــا پرچ ــم راس ــت اف راط ــی بی ــش از آنك ــه
نش ــان »دوراندیش ــی« ت رام ــپ و ق ــدرت ب ــازوی طرفداران ــش باش ــد ،عﻼم ــت ای ــن حقیق ــت
ب ــود ك ــه مقابل ــه ب ــا موان ــع ایمنس ــازی ره ــﱪی ب ــورژوازی در آمری ــكا ،بی ــش از ای ــن ن ــه
توســط انتخابــات و بازیهــای پارﳌانــی و قانونــی و فسفــس كــردن احــزاب ســنتی
حاك ــم ،بلك ــه ادام ــه هژمون ــی سیاس ــی و »اعتب ــار« ای ــن طبق ــه ج ــز ب ــه زور قل ــدری در
سیاســت داخلــی و گردنكشــی در سیاســت بیناﳌللــی ممكــن نیســت .ت رامــپ بــه
خوبــی میدانــد كــه فشــار پاییــن كــ كان میتوانــد بــاﻻ را بــر ﴎشــان خــراب كنــد.
میفهم ــد ك ــه بای ــد ب ــا پرچ ــم راس ــت ،تفری ــط ك ــرد ت ــا پایی ــن را ب ــه درجات ــی كن ــﱰل ك ــرد.
در غی ــر ای ــن ص ــورت »زیادهخواه ــی« لش ــكر محروم ــان از پایی ــن ب ــا پرچ ــم چ ــپ ب ـرای
ح ــل تناقض ــات كاپیتالیس ــم و اقتص ــاد بح ران ــی آن ،روبن ــای حاكمی ــت سیاس ــی ب ــورژوازی
را دگرگــون میكنــد.
نهایت ــا ،انع ــكاس تﱪ ــه ت رام ــپ در جامع ــه آمری ــكا و ن ــزد افكار عموم ــی در جه ــان مانند یك
تی ــغ دو لب ــه عم ــل میكن ــد .از ی ــك ط ــرف ری ــاكاری و تابل ــوی »عب ــور ممن ــوع« دمك راس ــی
پارﳌان ــی از خ ــط قرمزهای ــش را ب ــه ط ــور ملموس ــی ب ــه ای ــش گذاش ــت؛ و از س ــوی دیگ ـر،
ش ــكل متفاوت ــی از دخال ــت سیاس ــی و اب ـراز وج ــود ب ــه ط ــور غیرمس ــتقیم را »مج ــاز« اع ــﻼم
ك ــرده اس ــت! ای ــن پیامده ــای می ـراث تﱪ ــه ت رام ــپ ب ـرای »دمك راس ــی غرب ــی« و كل هی ــت
حاكم ــه آمریكاس ــت .س ــیر عب ــور از خیمهش ــببازی دمك راس ــی پارﳌان ــی از آمری ــكا ت ــا اروپ ــا
در جری ــان اس ــت .م ــردم چ ــارهای ج ــز دس ــتبردن مس ــتقیم ب ــه ق ــدرت خ ــود ،ب ــه تش ــكل و
اح ـزاب و اب ـزار خ ــود ،ب ـرای پای ــاندادن ب ــه مصا ــب گریبانگی ــر خ ــود در جامع ــه آمری ــكا و
جه ــان ﴎمای ــهداری ندارن ــد .ه ــر دو ح ــزب پارﳌان ــی در آمری ــكا پ ــس از فاجع ــه ع ــروج و افول
ت رام ــپ ،تاری ــخ مﴫفش ــان ب ــه ﴎ رس ــیده اس ــت و بی ــش از ای ــن ق ــادر ب ــه حف ــظ انس ــجام
و اعت ـ د در مقاب ــل ت ــوده م ــردم عاص ــی نیس ــتند .معض ــل اساس ــی هی ــت حاكم ــه آمری ــكا،
جامع ــه از ه ــم گس ــیختهای اس ــت ك ــه از ب ــاﻻ ت ــا پایی ــن دچ ــار ش ــكاف و بح ـران سیاس ــی
ش ــده اس ــت .مش ــكل بنبس ــت »دمك راس ــی ب ــازار« و اح ـزاب س ــنتی و »س ــانﱰ« در پاس ــخ ب ــه
مس ـ له امنی ــت و رف ــاه و توقع ــات فروكوفت ــه میلیونه ــا انس ــان در جامع ــه آمریكاس ــت.
ش ــعلههای خش ــم و اع ـﱰاض ب ــه نژادپرس ــتی سیس ــت تیک ،ب ــه تبعی ــض و فق ـر ،بیاعت ـ دی
وس ــیع ب ــه س ــاختار س ــنتی و حاک ــم در آمری ــكا را یت ــوان در چهارچ ــوب اس ــتیضاح ی ــا تﱪ ه
ت رام ــپ كن ــﱰل ک ــرد .از ای ــن نقطهنظ ـر ،ه ــر دو ح ــزب در رونده ــای آت ــی و در پی ــچ تقاب ــل
ب ــا ع ــروج چ ــپ و طبقهكارگ ــر در جامع ــه آمری ــكا ،تردی ــدی در بازنگاهداش ـ و ش ــلكردن
ق ــﻼده نیروه ــای ت رامپیس ــت و راس ــت اف راط ــی ندارن ــد .ح ــزب دمك ـرات و لبخنده ــای بای ــدن
ق ــادر نیس ــت پاس ــخگوی مس ــائل و معض ــﻼت هی ــت حاكم ــه امری ــکا در جامع ــهای باش ــد
ك ــه سیاســت ،همگانــی شــده اســت و كنــﱰل آن از دســت دمك راســی پارﳌانــی در رفتــه
اس ــت .ام ــروز بی ــش از همیش ــه جامع ــه آمری ــكا و جنب ــش عدالتخواهان ــه عظیم ــی ك ــه در
اع ـ ق آن جری ــان دارد ،میتوان ــد ب ــا ع ــروج اح ـزاب نوی ــن چ ــپ ،ب ــا ع ــروج گ رای ــش رادی ــكال
سوسیالیس ــتی طبق ــه كارگ ـر ،ﴎآغ ــاز ی ــك تح ــول بنی ــادی در آمری ــكا و ب ــه ای ــن اعتب ــار در
جه ــان ،ب ـرای ج ــارو ك ــردن كل روبن ــای سیاس ــی حاك ــم باش ــد.
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خندق معيشت! خندق آخر
در حال ــی ك ــه رس ــانه ه ــای فارس ــی زب ــان رك ــز وی ــژه ای روی انتخاب ــات  ۱۴۰۰و ب ــازی
مــوش و گربــه ایــران -آمریــكا پی رام ــون مذاكــرات شــان دارن ــد ،امــا نگاهــی گــذرا بــه
جامع ــه و خ ــروش ه ــر روزه پائین ــی ه ــا علی ــه باﻻی ــی در ﴎت ــاﴎ ای ـران حاک ــی از واقعی ــت
دیگ ــری اس ــت.
گ ــزارش ه ــا از ای ـران حاك ــی اس ــت ك ــه ام ــروز یکش ــنبه  ۲۶بهم ــن  ،۱۳۹۹ب ــار دیگ ــر ش ـ ری
از بازنشســتگان و مســتمری بگیــران تامیــن اجت عــی در شــهرهای ایــﻼم ،نیشــابور،
ک ــرج ،ش ــی راز ،اصفه ــان ،ی ــزد ،اراک ،اردبی ــل ،کرم ــان ،س ــنندج ،قزوی ــن ،تﱪی ــز و خ ــرم آب ــاد،
در مقاب ــل س ــاخت ن اداره کل تامی ــن اجت ع ــی ش ــهر خ ــود ،تجمع ــات اع ﱰاض ــی وس ــیع
برپ ــا کردن ــد .بازنشس ــتگان مع ــﱰض ب ـرای چندمی ــن ب ــار و متحدان ــه مطالب ــات خ ــود را
بص ــورت ف ــﴩده اع ــﻼم ك ــرده ان ــد .اع ـﱰاض ب ــه خط ــر فق ــر مطل ــق و افزای ــش مس ــتمری
ه ــای دریافت ــی در م ــوازات خ ــط فق ـر ،اج ـرای قان ــون همس ــان س ــازی حق ــوق ،پرداخ ــت
بیم ــه بی ــكاری مكف ــی و اع ـﱰاض علی ــه گ ران ــی ،بی ــكاری و فﻼك ــت ﴎلوح ــه كیفرخواس ــت
ای ــن بخ ــش از طبق ــه كارگ ــر ای ـران اس ــت.
واقعی ــت اینس ــت ك ــه س ــی ی ام ــروز ای ـران ،از جن ــوب ت ــا ش ـ ل و از غ ــرب ت ــا ﴍق را
جن ــگ و كش ــمكش ب ــر ﴎ اقتص ــاد و معیش ــت و زندگ ــی رق ــم میزن ــد .ای ــن عط ــش اردوی
كار ب ــه رف ــاه ،ب ــه رهای ــی از بخت ــك فق ــر و ناب راب ــری در ب راب ــر ﴎنی ــزه اردوی طبق ــه حاك ــم
در ایــران اســت كــه از دولــت و نهادهــای ﴎكوبگــرش تــا مجلــس و قــوه قضا یــه را
آچم ــز ك ــرده اس ــت و فروك ــش یكن ــد .ب ــازی جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا معیش ــت و ﴎنوش ــت
میلیونه ــا انس ــان در جامع ــه ای ـران ،جای ــی ب ـرای دام ــن زدن ب ــه توه ــم ب ــه ای ــن نظ ــام و
»نقط ــه تع ــادل« در مذاك ـرات ب ــا امری ــكا باق ــی یگ ــذارد .وحش ــت جمه ــوری اس ــﻼمی از
س ــنگر معیش ــت و مقاوم ــت ت ــوده ای طبق ــه كارگ ــر و محروم ــان جامع ــه واقع ــی اس ــت.
مدته ــا اس ــت »فرص ــت« نظ ــام ــام ش ــده اس ــت! ن ــه بهان ــه »تحری ــم اقتص ــادی« و ن ــه
»بازگش ــت ب ــه برج ــام« و ن ــه هی ــچ مذاك ــره و بن ــد و بس ــتی در ب ــاﻻ ق ــادر نیس ــت س ــپر
»ب ــﻼ«ی هج ــوم لش ــكر طبق ــه كارگ ــر ب ــه قلع ــه حاك ـ ن باش ــد .ای ــن واقعی ــت بنیادی ــن
اقتص ــادی و ن ــﱪد آش ــكار طبقات ــی ب ــه ناگزی ــر قال ــب سیاس ــی ه ــر معامل ــه و دیپل س ــی
حاكمی ــت ك ــه در خدم ــت ب ــه ادام ــه وض ــع موج ــود باش ــد را میش ــكند و بی ــش از ای ــن
جای ــی ب ـرای مان ــور سیاس ــی و دیپل س ــی پش ــت پ ــرده باق ــی یگ ــذارد.
ت ــا ك ــی میت ــوان ب ــه بهان ــه »رف ــع تحری ــم ه ــا« و جن ــگ و م رافع ــه ب ــا آمری ــكا ،وق ــت و
فرص ــت خری ــد؟! ت ــا ك ــی از ای ــن خن ــدق ب ــه آن خن ــدق میت ــوان رگب ــار ك ــرد و گریخ ــت و
م ــردم را ب ــه »جن ــگ ب ــا دش ــمن خارج ــی« مج ــاب ك ــرد؟! ت ــا ك ــی میت ــوان همزم ــان ه ــم
اس ــتبداد سیاس ــی را تحمی ــل ك ــرد و ه ــم فﻼك ــت اقتص ــادی را؟! ت ــا ك ــی میت ــوان  ۸۰میلی ــون
انس ــان تش ــنه ب راب ــری و آزادی را در زندان ــی ب ــه وس ــعت ای ـران ﴎك ــوب ك ــرد؟! ت ــا ك ــی
میت ــوان نیم ــی از جمعی ــت را تنه ــا ب ــه حك ــم زن ب ــودن ش ــهروند درج ــه دو بحس ــاب آورد؟!
چگون ــه میت ــوان نس ــلی ك ــه از دی ـ ه  ۹۶حك ــم ب ــه عب ــور از ه ــر دو ب ــال نظ ــام داده ان ــد و
بی ــش از ای ــن ت ــره ب ـرای توجیه ــات حاكمی ــت خ ــورد یكنن ــد و مﱰص ــد انداخ ـ نظ ــام از
اریك ــه ق ــدرت ان ــد ،را مرع ــوب ك ــرد؟! چط ــور میت ــوان »خط ــر« كارگ ــر آگاه و كمونیس ــت از
هف ــت تپ ــه و ف ــوﻻد و هپك ــو و بازنشس ــتگان ت ــا كردس ــتان و ماهش ــهر و پﱰوش ــیمی ه ــا
و عس ــلویه را پش ــت ﴎ گذاش ــت؟! خیل ــی س ــاده ،یش ــود! ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی
ﴍوع انق ــﻼب دیگ ــری اس ــت؛ انق ــﻼب كارگ ــری! انق ــﻼب علی ــه فق ــر و ناب راب ــری و بی ــكاری!
طبق ــه کارگ ــر در ای ـران می ــرود ك ــه تكلی ــف کل اردوى ارتج ــاع ،ب ــا هم ــه دس ــتگاههاى
تبليغ ــا اش ،حامي ــان ب ـ اﳌل ــﲆ اش ،ارت ــش و س ــپاه و اوباش ــش ،ﴎني ــزه ه ــا و ش ــﻼقها و
ع م ــه هاي ــش ،را بﴪع ــت يک ــﴪه كن ــد .اردوى آزادى و ب راب ــرى و ره ــا در اي ـران چش ــم
ب ــه طبق ــه كارگ ــر دوخت ــه اس ــت .زم ــان ب ـراى وس ــيع تري ــن و قاطعان ــه تري ــن دخال ــت
طبق ــه کارگ ــر در صحن ــه س ــياﳻ اي ـران ف ـرا رس ــيده اس ــت .ﴎان نظ ــام مدته ــا اس ــت متوجه
»خط ــر« ظه ــور سیاس ــی طبق ــه كارگ ــر ش ــده ان ــد! ام ــروز هم ــه جن ــاح ه ــای جمه ــوری
اســﻼمی ،كــه در ای ــن وانفس ــای حاكمی ــت ش ــان زیــر بغ ــل یكدیگ ــر را گرفت ــه ان ــد ت ــا
زمی ــن نخورن ــد ،در ب راب ــر پرچ ــم ﴎخ اداره ش ــورایی و عدال ــت اجت ع ــی ب ــه دس ــت و پ ــا
زدن افت ــاده ان ــد.
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