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اعتراضات كارگران  معدن 
آسمينون منوجان

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

طبقه كارگر و انتخابات
مظفر محمدی

ــه  ــد. ن ــی کن ــت  ــات رشک ــر در انتخاب ــه کارگ طبق
بخاطــر ایــن کــه ایــن نظــام فاســد اســت کــه هســت. 
ــکار  ــل و جنایت ــام قات ــن نظ ــه ای ــن ک ــر ای ــه بخاط ن
اســت، کــه هســت. نــه بخاطــر ایــن کــه ایــن رژیــم 
دزد و دروغگــو اســت، کــه هســت. طبقــه کارگــر در 
ــی کنــد بــرای  انتخابــات جمهــوری اســالمی رشکــت 
ایــن کــه ایــن زمیــن بــازی رسمایــه داران اســت. ایــن  
ــدگان  این ــان و  ــن  مدافع ــدرت بی ــیم ق ــوا  و تقس ــد ق ــی، تجدی جابجای
ر و  ــتث ــداوم اس ــرای ت ــورژوازی ب ــزار ب ــن اب ــت. ای ــه اس ــی رسمای سیاس
ــران در  ــای ای ــت. پرولتاری ــه  اس ــان جامع ــران و زحمتکش ــوب کارگ رسک

ــد.  ــی کن ــازی  ــورژوازی ب ــن ب زمی
ــری  ــربان کارگ ــن و ره ــران کمونیســت و فعالی ــرای کارگ ــات ب ــن واقعی ای
ــن  ــه ای ــوز ب ــه  هن ــرای  بخــش متوهــم جامع ــا ب ــات اســت. ام از بدیهی
ــورژوازی در  ــدن دســت  ب ــدازه روشــن نیســت. روشــن کــردن  و خوان ان
تظاهــر بــه بهــا دادن بــه رای مــردم بــرای تــوده هــای چنــد ده میلیونــی 
کارگــر و زحمتکــش امــر کارگــران کمونیســت و رهــربان عملــی و محلــی 
کارگــران اســت. کارگــران کمونیســت ایــن روز و هفتــه هــا بــه تــوده هــای 
ــر  ــم ب ــورژوازی حاک ــالق ب ــه ش ــه چگون ــد ک ــد ش ــادآور خواهن ــر ی کارگ
پشــت همرسنوشتانشــان فــرود آمــد. چگونــه کارگــران از داربســت بــرج 
هــای رسمایــه داران پاییــن افتادنــد و مردنــد. چگونــه کارگــران زیــر آوار 
معــادن رسمایــه داران دفــن شــدند. چگونــه کارگــر همرسنوشــت از فقــر 
ن  ــ ــان و معل ــران و زحمتکش ــربان کارگ ــرد. ره ــی ک ــدی خودکش و ناامی

چگونــه در زنــدان هــا اســیر و شــکنجه شــدند... 
ــاندن  ــه محاکمــه کش ــه ی ب ــر، داعی ــه کارگ دوره انتخابــات بــرای طبق
دولــت هایــی اســت کــه بــه نــام انتخابــات و بــه نــام مــردم یکــی پــس از 
دیگــری رس کار آمدنــد و جامعــه را بــه فقــر و فالکــت و تباهــی کشــاندند. 
ــا  ــت هــای پشــت رس هــم جمهــوری اســالمی ب ــر دول ــه کارگ ــرای طبق ب
شــعارهای توخالــی و در لبــاس و هیــات اصــالح طلــب و اصولگــرا و 
ــد و همگــی ســازمانده  ــی رون ــد و م ــی مجــرم، مــی آین نظامــی  و امنیت
تخریــب جامعــه و مامــوران تعــرض  بــه ســفره و تخریــب جســم و روان 
ده هــا میلیــون خانــواده کارگــر و زحمتکــش از زن و مــرد و پیــر و جــوان 

ــد. ... صفحــه۲ ان

ليست سخنرانى ها در هفته حكمت امسال:

برنامه یک دنیای بهرت ثريا شهابی  معرفی 
فارس محمود  در افزوده های منصور حكمت به مارکسیسم

دولت در دوره های انقالبی فواد عبداللهی منصور حکمت و تئوری 
سهند حسینی خطوط اصلی یک نقد سوسیالیستی ب تجرب انقالب کارگری در شوروی

خالد حاج محمدی منصور حکمت و طبقه کارگر حزب کمونیستی و انقالب کارگری

انی ها در اپلیكشین ZOOM برگزار می شوند.  این سخ
به زودی اطالعات بیشرت به اطالع عموم می رسد.

جمهورى اسالمى و چماق سلفى در كردستان!
خالد حاج محمدی

مناسك موش ها در سوراخ ها!
اطالعیه تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست خط رسمی

فرار از شكست!
اطالعیه حزب حكمتیست خط رسمی

زنده باد مردم سنندج! درس عبرتى به چاكوكشان سلفى! 
اطالعیه دفرت كردستان حزب حكمتیست خط رسمی
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انتخابــات در جمهــوری اســالمی تنهــا دروغ و فریــب و بــازی مســخره نیســت، 
توهیــن بــه شــعور جامعــه اســت. طبقــه کارگــر در مقابــل ایــن اهانــت آشــکار مــی 

ــد.  ــی کن ــاع م ــردم دف ــاه م ــت و آزادی و معیشــت و رف ــتد و از حرم ایس
ــورژوازی  ــه داران، دهــن کجــی ب ــی در نظــام جمهــوری اســالمی رسمای هــر انتخابات
بــه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و تجدیــد ســازمان بــرای تعــرض بیشــرت اســت.  فصــل 
انتخابــات بــرای طبقــه کارگــر اگاه بــه چالــش کشــیدن نظــام بردگــی مــزدی و اســتبداد 

سیاســی اســت . 
کارگــران کمونیســت ایــن روز و هفتــه هــا بــه تــوده ی عظیــم طبقــه ی خــود یــادآور 
خواهنــد شــد کــه هــر بــار و هــر چهــار ســال یــک بــار بــورژوازی حاکــم بــا جابجایــی 
کرســی هــای رییــس دولــت و مجلــس نشــینان و شــوراهای شــهر، خــود را بازســازی 

و نفســی تــازه مــی کنــد. 
ــازی  ــن ب ــه ای ــان دادن ب ــن نفــس هــا اســت. پای ــدن ای وظیفــه ی طبقــه کارگــر بری
ــود کنــد کــه هــر  هــای کثیــف بــورژوازی اســت. بــورژوازی حاکــم مــی خواهــد وا
ــردن دســت  ــر آگاه، رو ک ــه کارگ ــر طبق ــرد. ام ــی گی ــردم م ــش را از م ــار مرشوعیت ب
ــت کاذب  ــلب مرشوعی ــا هــر شــعاری و س ــاس و ب ــر لب ــه داران در ه ــت رسمای دول

آن اســت. 
ــی کنــد، امــا ایــن کار در ســکوت و خفــا  انجــام  طبقــه کارگــر در انتخابــات رشکــت 
ایــش تهــوع  ــی گذارنــد ایــن روز و هفتــه هــای  ــی شــود. پیــرشوان طبقــه کارگــر 
آور تعویــض کرســی قــدرت از جنایتــکاری چــون روحانــی  بــه امثــال رییســی قاتــل 
کشــتارهای دهــه ٦٠ بــدون رس و صــدا و بــدون اعــرتاض انجــام شــود. پاســخ طبقــه 
کارگــر و مباحــث کارگــران در ایــن مــدت در محــل هــای کار و محــالت زندگــی ، در 
اوقــات اســرتاحت و در ســلف رسویــس هــا و رسویــس هــای ایــاب و ذهــاب در بــاره 
ی چگونگــی  بــاز پــس گرفــ قــدرت و رسنوشــت جامعــه از دســت ایــن حــرام زاده 

هــا اســت. 
ــه  ــعار طبق ــم» ش ــی کنی ــت  ــات رشک ــا «در انتخاب ــات» و ی ــه انتخاب ــه ب شــعار «ن
کارگــر نیســت. طبقــه کارگــر در جریــان مضحکــه ی انتخابــات جمهــوری  اســالمی، 
ــد  ــراه خواه ــر را ب ــه کارگ ــای طبق ــوده ه ــداری ت ــی و بی ــی بخش ــی از آگاه موج
انداخــت. ایــن مــدت فرصتــی اســت بــرای کارگــران کمونیســت کــه طبقــه خــود را در 
مقابــل طبقــات حاکــم بســیج و آگاه و معــرتض نگــه دارد. بــرای بخــش آگاه طبقــه 
کارگــر هــر تحــرک بــورژوازی از جملــه انتخابــات، فرصتــی اســت بــرای بیــداری، بــرای 

رگر بــورژوازی. اعــرتاض و ابــراز انزجــار و تنفــر از نظــام فاســد و دزد و اســتث
بگــذار گزمــه هــای رسمایــه از خامنــه ای تــا کاندیداهــای آبروباختــه شــان ضجــه و 
س و خواهــش از مــردم بــرای  از مــردم طلــب عفــو و بخشــش کننــد. بگــذار بــه التــ
رشکــت در انتخابــات زانــو بزننــد. بگــذار در مقابــل مــردم ســتم دیــده و فالکــت زده 
چاپلوســی کننــد و وعــده بدهنــد. کارگــران کمونیســت و سوسیالیســت هــا و رهــربان 
ن و بازنشســتگان و  عملــی  و تشــکل هــای کارگــری و زحمتکشــان از جملــه معلــ
... ایــن مــزوران بــی حیــا را ســکه یــک پــول مــی کننــد. بــه بــی حیایــی شــان مــی 
خندنــد و تابلــوی جامعــه ی فالکــت زده را مقابلشــان مــی گیرنــد و از آن هــا مــی 

خواهنــد گورشــان را گــم کننــد! 
طبقــه کارگــر ایــن روزهــا و هفتــه هــای موعظــه و پروپاگانــد بــورژوازی در اهمیــت 
برگــزاری انتخابــات پرشــکوه را بــا پاســخ هــای دنــدان شــکن، بــا تعــرض سیاســی و 
روشــن بینــی طبقاتــی بــه عزایشــان تبدیــل مــی کنــد. بگــذار ایــن پــادوان رسمایــه در 
خلــوت خــود ورد و دعــای کمیــل بخواننــد، امــا طبقــه کارگــر و زحمتکشــان جامعــه 
ــای  ــون ه ــت تریب ــا را از پش ــد و آن ه ــی کنن ــف م ــا ت ــی رشف ه ــن ب ــه روی ای ب

تبلیغاتــی، رسافکنــده و رشمســار روانــه منــزل مــی کننــد. 
جمهــوری اســالمی در فــردا روز انتخابــات یکــی از مهــره هایــش را از صنــدوق بیــرون 
مــی کشــد. امــا نــه بــا غــرور و افتخــار و مــدال انتخابــات  پرشــکوه بلکــه  رشمســار و 
زخــم خــورده از اعــرتاض طبقــه کارگــر و زحمتکشــان جامعــه از درب پشــتی خانــه ی 

دولــت درخیابــان پاســتور بــر کرســی بــی آبــرو و بــی اعتبــار مــی نشــانند. 
ــت. بــورژوازی  ــی اس ــارزه طبقات ــه مب ــک عرص ــورژوازی ی ــای ب ــات ه دوره انتخاب
ــام دولــت در مقابــل طبقــه کارگــر  ــه ن ــد بــی رشف خــود را ب عنــارص قدیــم و جدی
مــی گــذارد و کارگــران کــه پیشــاپیش علیــه ایــن ســیرک ایســتاده و بــه ریــش شــان 

ــد.  ــی کنن ــر پایشــان داغ م ــن را زی ــردا روز زمی ن ف ــده اســت، از هــ خندی
ن فــردای چیــدن مهــره هایــش، در مقابــل طبقــه ای  حــکام جدیــد بــورژوازی از هــ
قــرار مــی گیــرد کــه هــم شــیرینی رویــای انتخابــات پرشــکوه را بــر کامشــان تلــخ کرده 
و هــم متحــد و متشــکل تــر مبــارزه طبقاتــی را تشــدید و گلویشــان را بــرای گرفــ 
معیشــت، آزادی و رفــاه مــی فشــارند. انتخــاب طبقــه کارگــر بازپــس گرفــ ماحصــل 
رنــج و کار خــود از مفتخــوران و رسکوبگــران خبیــث رسمایــه و پاییــن کشیدنشــان از 
اریکــه ی قــدرت اســت. انتخــاب طبقــه کارگــر، تشــکیل حکومــت کارگــری و برقــراری 
ــی،  ر طبقات ــات و اســتث ــارغ از طبق ــه ای ف ــت. جامع ــر اس ــه ی ازاد و براب جامع
فــارغ  از تبعیــض و ســتم و جامعــه ای کــه زن و مــرد برابرنــد و همــه بــه یکســان از 

تــش بهرمنــد انــد.  نع

انتخاب مردم: 
«رفاه، آزادى، حكومت شورايى»!

نبايد در مقابل نمايش «انتخابات» ساكت بود. نبايد اجازه داد اين مراسم درون خانوادگى 
براى محكم كردن صفوفشان در مقابل ما، هشتاد ميليون مردم به تنگ آمده از حاكميت، 

در سكوت و در آرامش برگزار شود! 
ميتوان و بايد روزهاى «مبارزه انتخاباتى» را به صحنه محاكمه همه جناح ها و 

نهادها  و شخصيت ها و كل حاكميت تبديل كرد!
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مراســم درون خانوادگــی حاکمیــت در ایــران، بنــام «انتخابــات» بــرای پائیــن آمــدن 
یکــی از مقــام «ریاســت دولــت»  و بــاال رفــ دیگــری بــه ایــن ســکو، در ایــران، کــه 
نــان و آب و مســکن و ســالمت هشــتاد میلیــون نفــر در گــرو بقــا انــگل هــای حکــم 
بــر جامعــه اســت،  بــه شــکلی و در خــارج از کشــور، کــه دســت ایــن جانــوران از نــان 

و هســتی مــردم کوتــاه اســت، بــه شــکل دیگــری برگــزار میشــود.
قــرار اســت کــه «انتخابــات» ریاســت جمهــوری ایــران ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ برگــزار شــود! 
در مــورد ایــن مضحکــه و مراســم درون خانوادگــی حاکمیــت در ایــران، دو صــف در 

داخــل و خــارج از ایــران، مقابلــه کــرده  و میکننــد!
ــتی  ــه هس ــه هم ــم اینک ــه علیرغ ــی ک ــتاد میلیون ــف هش ــران، ص ــل و در ای در داخ
شــان، جــان و ســالمت و معــاش و امنیــت شــان،  بــرای بقــا نظــام گــرو گرفتــه شــده 
ــاح  اســت، پاســخ خــود را داده اســت. پاســخ:  «شــ جمهــوری اســالمی و شــ جن
هــا و باندهــا و شــخصت هــا و محافــل مرتجــع قــدرت مالــی ونظامــی و مذهبــی، 
ــی خواهیــم»! پاســخ «نظــام بایــد بــرود»! بیــش از ســه ســال اســت  هیچکدامتــان را 
عــی تــر و علنــی تــر از همیشــه فضــای  داده شــده اســت! و امســال روشــن تــر و اجت

رسارس جامعــه ایــران را فــرا گرفتــه اســت!
ــد و چگونــه نظــام سیاســی و اقتصــادی  بعــالوه،  اینکــه مــردم ایــران چــه میخواهن
بــرای جایگزینــی بــا جمهــوری اســالمی، میخواهنــد!  انتخــاب صــورت گرفتــه اســت! 
«آزادی، رفــاه و امنیــت، اداره شــورایی»، محتــوای نظــام اقتصــادی و سیاســی اســت 
عــی و در مبــارزات هــرروز  کــه جامعــه ایــران هــر روز در هــر لحظــه از حیــات اجت
ــام  ــد  و رسانج ــد! رون ــرده ان ــان را ک ــران انتخــاب ش ــردم ای ــد! م ــاد میزن خــود، فری
مراســم درون خانوادگــی حاکمیــت بــا هــر بــوق و کرنایــی در بــاال در ایــران ظاهــر 
ســازی شــود، در بطــن جامعــه ای ایــران، جامعــه ای کــه انتخابــش را کــرده اســت، 
ــازار  ــادی ب ــل کس ــد! دلی ــد ش ــه نخواه ــن، مواج ــل و رویارویــی پائی ــا تقاب ــز ب ج

ایــش ایــن واقعیتهــا اســت! انتخابــات و هــراس حاکمیــت از ایــن 
ــر  ــی کننــد! امســال، ب امــا در خــارج از کشــور، کــه ایــن انــگل هــا حکمرفرمایــی 
یــت رســانه هــای جریانــات  یــت در ح خــالف ســال هایــی کــه ســنت تــوده - اک
ــت.  ــاوت اس ــاع متف ــد، اوض ــی یافتن ــل م ــدان عم ــداری می ــا، مق ــت ه ــی دول اصل
ــور  ــار و حض ــر فش ــت تاثی ــران و تح ــی در ای ــارزات مردم ــر مب ــت تاثی ــال تح امس
مــدام جریانــات مرتقــی ضدجمهــوری اســالمی ایــران در خــارج از کشــور، تحــت فشــار 
اپوزیســیون چــپ، سوسیالیســتی و انقالبــی، چــون حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) 
و هــزاران هــزار مــردم آزادیخــواه و برابــری طلــب در خــارج از کشــور، انــگل هــای 
ــد کــه خــود را از  ــالش میکنن ــد ت ــی تردی ــر از همیشــه ب ــزوی ت ــران من ــر ای ــم ب حاک

انظــار جامعــه معــرتض در خــارج از کشــور، پنهــان کننــد!
امســال قــادر نخواهنــد بــود بــا وقاحــت صنــدوق هــای رای و صــف هــای رای گیــری 

هــای ســفارتخانه هایشــان را برپــا کننــد! امســال بایــد بــه ســوراخ مــوش بخزنــد!
حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) همچــون هــزاران معــرتض در خــارج از کشــور، کــه 
نبــض شــان بــا نبــض اعرتاضــات در ایــران میزنــد! کــه نبــض شــان بــا نبــض تعــرض 
مــدام طبقــه کارگــر آگاه ایــران، بــا زنــان مبــارزه، دانشــجویان آزادیخــواه، معلمیــن 
برابــری طلــب، بازنشســتگان، بیــکاران و دههــا میلیــون فقــر زده در ایــران بــرای «یــک 
دنیــای بهــرت» میزنــد، تضمیــن میکنــد کــه اجــازه ندهــد امســال از ســوراخ هایشــان 

بیــرون بخزنــد و بــا برپایــی مضحکــه انتخاباتــی شــان، ابــراز وجــودی بکننــد!
تشــکیالت خــارج کشــور حــزب همــه مــردم آزادیخــواه را بــه حضــور فعــال در روز 
انتخابــات و تبدیــل آن بــه صحنــه اعرتاضــی وســیع و گســرتده علیــه جمهوری اســالمی، 
ــرتض و تشــنه آزادی و  ــان مع ــا انس ــی میلیونه ــالم انتخــاب واقع ــرای اع ــه روزی ب ب

رفــاه، تشــنه بدســت گرفــ رسنوشــت خــود بــه جهانیــان دعــوت میکنــد!

زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری
خط رسمی تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست 

۱۲ مه ۲۰۲۱

جمهــوری اســالمی ایــران زیــر رضب تعــرض جامعــه هشــتاد میلیونــی بــرس مــی بــرد 
ــی  ــات» اش اســت. ســکوت و ســاکتی کــه جای و نگــران «ســاکت» نگذشــ «انتخاب
در ایــران امــروز نــدارد. فعــال جلوتــر از کمپیــن هــای انتخاباتــی رسان، مــردم بــر رس 
عــی و کوچــه و خیابــان  همــه کاندیداهــای شــان ریختــه و در فضــای میدیــای اجت

پرونــده هــای جــرم و جنایــات شــان را بــاز کــرده انــد!
ــرای حسابرســی از  ــی ب ــن انتخابات ــر از کمپی ــی، داغ ت ــی مردم ــن ضــد انتخابات کمپی

ــاده اســت.  ــراه افت ــات کاندیداهــا ب ــه جــرم و جنای کارنام
ــی از  ــرداری تبلیغات ــره ب ــی به ــد تاریخ ــارات پروپاگان ــت آپ ــط، حاکمی ــن رشای در ای

ــت.  ــرده اس ــه ک ــش را خف ــوش و بلندگوهای ــطین را خام ــردم فلس ــب م مصا
ــرای  ــروز، ب ــی و میلیتاریســتی دی ولوژیک ــزار اید ــران اب ــه در ای ــا اســت ک ــدت ه م
ــر  ــی اث ــرای بقــا نظــام ، ب ــر فــراز رس جامعــه و ب حفــظ حاکمیــت ارتجاعــی خــود ب
ــدس»  ــال» و «آزادی ق ــح کرب ــکا» و «فت ــر آمری ــرگ ب ــای «م ــه ه ــت. حرب ــده اس ش

ــرت شــدند. ــاری پ ــه کن ــگ زده ب ــیده و زن پوس
ایــن خاموشــی و خفگــی را مــردم در مبــارزه شــان بــرای معیشــت و آزادی و امنیــت 
بــه باالیــی هــا، تحمیــل کــرده انــد! ابــزار پروپاگانــد اســالمی و میلیتاریســتی را مــردم 
ــه  ــی حصــار و مســتقیم ب ــه»، ب ــت را «برهن ــد و حاکمی ــه ان ــران از کار انداخت در ای

جــدال رودررو کشــانده انــد». 
نــه روزهــای کــف چرانــی هــای خمینــی و خامنــه ای و احمــدی نــژاد هــا و ارتجــاع 
هــار اســالمی در سواســتقاده از بــی حقوقــی مــردم فلســطین و نــه خاموشــی امــروز 
شــان، ربطــی بــه عدالــت و حقــوق انــکار ناپذیــر مــردم مظلــوم فلســطین نداشــت 

و نــدارد. 
له برشیــت و «جهــان عــرب»  له «جهــان اســالم» کــه مســ له فلســطین نــه مســ مســ

اســت! جهانــی کــه انقالبــات بهــار عربــی را شــکل داد. 
ــب مــردم فلســطین بــرای «حفــظ نظــام»  کنــار رفــ ابــزار سواســتقاده ایــران از مصا
را پیــرشوی مــردم در مبــارزات جــاری، طبقــه کارگــر ایــران، معلمیــن و زنــان و 
ــوری اســالمی تحمیــل کــرده اســت. ــه جمه ــون فقــر زده ب ــا میلی بازنشســتگان و دهه

له فلســطین بــه  اعــالم نزدیکــی زیرجلکــی و «یواشــکی» و پــاس دادن «دزدکــی» مســ
«جهــان عــرب» توســط «مقــام معظــم» و گذاشــ یواشــکی ان در دســتور کار آنهــا 

را از زبــان مقامــات بخوانیــد! 
ــد ســکوی پیــرشوی هــای بیشــرت کــرد. ایــن شکســت  ایــن عقــب نشــینی هــا را بای
ــه باالیــی هــا  ــی هــا ب ــران پایین ایدیولوژیــک را كــه بیــش از ســه ســال اســت در ای

ــد.  تحمیــل کــرده ان
شکســت ایدیولوژیــک اســالم سیاســی در ایــران، نــه محصــول ماشــین جنگــی ارساییــل 
ــی  ــات جنگ ــول جنای ــه محص ــطین، ن ــوم فلس ــردم مظل ــام از م ــل ع ــتار و قت و کش
ــه محصــول مســتقیم  ــان، ک ــه ش ــه و رشکای منطق ــی در خاورمیان ــت هــای غرب دول

ــران اســت!  ــه مــردم در ای ــرای طلبان ــه و براب ــی، آزادیخواهان ــارزه مرتق مب
له برشیــت و «جهــان عــرب»  له «جهــان اســالم» کــه مســ له فلســطین نــه مســ مســ

است.

مناسك موش ها در سوراخ ها!
انتخابات جمهورى اسالمى ايران در خارج از كشور

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم و  بدون خطر 

سوسياليسم به چه منجالبى بدل ميشود..
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كارگران!

براى به زير كشيدن جمهورى اسالمى به قدرت خود، به قدرت 

ميليونها انسان گرفتار در چنگال نظام فقر و استثمار و تبعيض 

و بى حقوقى مطلق، براى انقالب كارگرى و برپايى جهانى نو و 

بهتر به حزب خودتان بپيونديد!

حزب حكمتيست (خط رسمى) مهمترين ابزار متحد و متشكل 

شدن شما، مهمترين ابزار اين سرنگونى و به پيروزى رساندن 

انقالب كارگرى است!

زنان و مردان آزاديخواه!

همه خود را براى فرداى پس از جمهورى اسالمى آماده مى كنند! 

نيروهاى راست و ارتجاعى نيروى خود را براى دست بدست كردن 

قدرت از باالى سر ما، خود را براى تحميل يكدور ديگر از استثمار 

و فقر و استبداد به نامى ديگر، آماده مى كنند و ابزار خود را 

صيقل مى دهند!

ما، طبقه كارگر بيزار از فقر و استثمار و بى حقوقى! ما زنان 

تشنه رهايى از آپارتايد جنسى و تحقير و سركوب جنسيتى، ما 

جوانان و كاركنان و بيكاران و سالمندان گرفتار در چنگال نظام 

و حكومتى ضدانسانى، بايد خود را آماده كنيم!

حزب حكمتيست (خط رسمى)، ابزار قدم نهادن به اين جدال 

است! به حزب تان بپيونديد!

ــان از  ــک، در رسارس جه ــزرگ و کوچ ــهر ب ــا ش ــدن در صده ــردم متم ــه، م ــنبه ۱۵ م روز ش
ــد  ــه آپارتای ــی، علی ــکای جنوب ــرتالیا و امری ــادا، اس ــا کان ــکا، ت ــا، امری ــیا، افریق ــا، آس اروپ
ــد. صــف  ــه میــدان آمدن ــاه فلســطین، ب ــه کشــتار مــردم بیگن ــل، علی ی قومــی دولــت ارسا
ــا  ــای ارتجاعــی خــود ب ــه ســازش حکومته ــرد ك ــالم ك ــر اع ــار دیگ ــه ب ــی ك ــت متمدن برشی
یکنــد، و حــارض نیســت  کــه بــار دیگــر  دولــت فاشســیت ارسائیــل را بیــش از ایــن قبــول 
ــارصه  ــت مح ــای تح ــطینی ه ــری از فلس ــکار دیگ ــی آش ــل کش ــت و نس ــاهد هولوكاس ش
ــان،  ــن ارتــش هــای جه ــن، مجهزتریــن و مخــرب تری ــات یکــی از بزرگرتی باشــد! کــه عملی
ــی و  ــی و سیاس ــم مال ــای عظی ــت ه ی ــط ح ــا توس ــه اساس ــل، ک ــی ارسائي ــین جنگ ماش
ــب دو  ــه قری ــکن و محل ــی و مس ــه زندگ ــد، علی ــی کار میکن ــای غرب ــت ه ــی دول نظام
ــوار غــزه، جایــی کــه از همــه  ــون فلســطینی محــارصه شــده در جغرافیــای کوچــک ن میلی

ــد!  ــی کن ــل  ــن تحم ــش از ای ــت٫ را بی ــش بســته اس ــارصه و مرزهای ــرف تحــت مح ط
ــا هــدف  ــردم فلســطین ب ــه م ــل ب ی ــت دســت راســتی ارسا ــر دول ــه اخی ــورش جنایتكاران ی
ــده  ــرو ش ــان روب ــت در رسارس جه ــار برشی ــا انزج ــق ب ــه ح ــراب»، ب ــی «اع ــازی قوم پاكس
اســت. یــك هفتــه اســت كــه اعرتاضــات جهانــی بــه ایــن آدمكشــی و قلــدری آشــكار دولــت 
ــردم  ــم م ــف عظی ــاهد ص ــان ش ــه جه ــت ك ــه اس ــك هفت ــت. ی ــده اس ــل رشوع ش ی ارسا
ــط  ــراب» توس ــازی «اع ــی و پاكس ــتار قوم ــه كش ــرتاض ب ــواه در اع ــت و آزادیخ انساندوس

ــت. ــل اس ــتی ارسائی ــت راس ــت دس ــی دول ــین جنگ ماش
ــا آمریــكا و كانــادا  یــا، یونــان، اردن و لبنــان ت از انگلســتان و آملــان و فرانســه، بلژیــك، ایتال
یا، همــه جــا، و از جملــه در خــود ارسائیــل، میلیونهــا مــردم آزادیخــواه بــه میــدان  و اســرتال
ــردم فلســطین  ــا م ــا در همبســتگی ب ــادر ایتالی ــدازن بن ــه كارگــری باران ــد. اتحادی ــده ان آم
یــل دســت كشــید و آن را متوقــف كــرد. در  از بارگیــری اســلحه بــه دولــت فاشیســت ارسا
ــد و خواهــان قطــع فــوری جنایــات  ــان آمدن لنــدن نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر بــه خیاب

یــل شــدند. دولــت ارسا
ــان را  ــرده ش ــره ک ــای گ ــت ه ــم و مش ــی خش ــاد میلیون ــر، در ابع ــار دیگ ــان ب ــردم جه م
ــت  ــوم پرس ــت ق ــد دول ــال متح ــا عم ــ ی ــای رس ــدرت ه ــاکار و ق ــای ری ــت ه ــه دول رو ب
ــه  ــد ک ــان دادن ــد! نش ــان دادن ــود» نش ــای «خ ــت ه ــه دول ــل، ب ــتی در ارسائی ــت راس و دس
ــتار  ــت کش ــرش» و ممنوعی ــوق ب ــه «حق ــتاندارد دوگان ــاکاری و اس ــن دروغ،  ری ــش از ای بی
ــت»  ــان و «ملی ــب و زب ــر مذه ــه خاط ــض ب ــی و تبعی ــل کش ــت نس ــی، ممنوعی جمع
ــامل  ــی از آن ش ــه حداقل ــان، ک ــی ش ــن امللل ــات» بی ــا و «توافق ــیون ه ــواع کنوانس و  ان
ــه و زندگــی بــرش  ــه جــان و خان ــد! ک ــی کنن ــل  ــی شــود، را تحم ــا  ــال فلســطینی ه ح
فلســطینی، بــرش عــرب زبــان، همچــون بــرش ارسائیلــی و فرانســوی و بریتانیایــی و 
یایــی و ...  ارزشــمند و محــرتم اســت و حــق تعــرض بــه آن بــه هــر بهانــه  آمریکایــی و ایتال

ــت! ــوع اس ای، ممن
ــع  ــل فجی ــد از قت ــكا، بع ــپ و ترامپیســم در آمری ــد از شكســت ترام ــت متمــدن بع برشی
ــرت از نژادپرســتی را در رسارس  ــای نف ــكا كــه شــعله ه ــس آمری ــد توســط پلی جــورج فلوی
یــل  ــا گامهــای ســنگین تــر علیــه راســت افراطــی در ارسا جهــان بــر افروختــه كــرد، اینبــار ب
ــه میــدان آمــده اســت و خواســتار محاكمــه نتانیاهــو بــه  و در دفــاع از مــردم فلســطین ب

ــه برشیــت اســت. جــرم جنایــت علی
انســوز در خاورمیانــه و آفریقــا  رخــوت دهــه ۹۰ كــه ســقوط بلــوك رشق و جنــگ هــای خا
ــات دروغ  ــه تبلیغ ــه ده ــه اســت. س ــان یافت ــا پای ام ــروز  ــود، ام ــن زده ب ــكان را دام و بال
ــر  ــتار و تحقی ــطین و كش ــه اشــغال فلس ــرن ادام ــم ق ــش از نی ــی، بی ــای بورژوای ــانه ه رس
مــردم عــرب زبــان و آشــكار شــدن واقعیــات دنیــای رسمایــه داری بعــد از جنــگ رسد، هــر 

ــدان آمــده اســت. ــه می ــی را در هــم ریخــت. برشیــت آزادیخــواه ب توهــم و هــم رخوت
ــت و در  ــه اس ــكل گرفت ــطین ش له فلس ــ ــول مس ــی ح ــرتاض جهان ــن اع ــروز بزرگرتی ام
ــرت  ــدن بیش ــی ش ــل قربان ــد  در مقاب ــه میتوان ــت ك ــی اس ــن صف ــت. ای ــرتش اس ــال گس ح
فلســطینیان، ســد ببنــدد! میتوانــد قــدرت هایــی کــه ماشــین جنگــی دولــت قــوم پرســت 
یــت بردارنــد! کــه  یــت آنهــا زنــده اســت را مجبــور کنــد کــه دســت از ح ارسائیــل بــه ح
گــوش متحــد فاشیســت شــان را بگیرنــد و ماشــین جنگیــا ش را متوقــف کننــد! میتواننــد 
ــد  ــه آپارتای ــه ب ــد! ک ــان یاب ــه پای ــزه بالفاصل ــوار غ ــارصه ن ــه مح ــه ب ــد ک ــان کنن مجبورش
ــرب را،  ــرب از غیرع ــازی ع ــارصه و جداس ــوار مح ــه دی ــد! ک ــان دهن ــل پای ــی در ارسايی قوم
ــد،  ــور کردن ــی را مجب ــای جنوب ــژادی آفریق ــد ن ــان در آپارتای ــدان ش ــه فرزن ــه ک نگون ه
ــه کرســی بنشــانند!  ــدرت خــود، ب ــه ق ــل را ب ــن حداق ــه ای ــد بالفاصل ــد! میتوانن جمــع کنن
ــاری اســت کــه  بســ ســفارتخانه هــای ارسائيــل در کشــورهای غربــی، کمرتیــن فش
میتوانــد «گــردن کلفــت»، «دهــان کــف کــرده» و هارتریــن نژادپرســتان مذهبــی و قومــی 

ــرد! ــکند و گل بگی را بش
ــه  ــان ب ــكا و جه ــه ترامــپ و ترامپیســم در آمری ــه كــه علی نگون ــد ه ــش میتوان ایــن جنب
حركــت درآمــد، راســت افراطــی در ارسائیــل را هــم همچــون ترامــپ، امــا بــرای همیشــه از 

میــدان بدرکنــد! بــه جنبــش راســت افراطــی در رسارس جهــان، در باالتریــن ســطح، رضبــات 
محکمــی بزنــد و راه پیــرشوی جنبــش هــای مرتقــی، جنبــش سوسیالیســتی، طبقــه کارگــر 
ــاز  ــا و ..  ب ــکا و اروپ ــران و آمری ــا مــرص و لبنــان و ای ــل ت و برشیــت آزادیخــواه را، از ارسائي

! کند
ــر  ــه كارگ ــتوانه طبق ــن پش ــد بزرگرتی ــان، میتوان ــد در جه ن ــی و قدر ــف میلیون ــن ص ای
ــت  ــاندن راس ــت كش ــه شكس ــرای ب ــطین ب ــل و فلس ی ــه ارسا ــتها در جامع و سوسیالیس
ــه  ــن صــف اگركــه كمونیســت هــا و طبق افراطــی و دولــت فاشیســت نتانیاهــو باشــد. ای
ــد.  ــگام بزنن ــت را ل ــی در حاكمی ــت افراط ــد راس ــی توان ــد، م ــل برخیزن ی ــر در ارسا كارگ
ــان  ــروز، انزجــار عمومــی از جه ــی نظــم ام ــط ب ــان از رشای ــردم جه آگاهــی و هوشــیاری م
ــب و  ــی، از مذه ــتی افراط ــم و قومپرس ــای ناسیونالیس ــم، از مافی ــم و ریگانیس تاچریس

ــت. ــده اس ــره كنن ــالمی، خی ــوری اس جمه

ــت در  ــا رشک ــور، ب ــارج از کش ــمی)، در خ ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــای ح ــکیالت ه تش
ــی  ــود را بخشــی از گــردان جهان ــورهای مختلــف خ بســیاری از آکســیون هــا در  کش
ــه حرمــت و جــان و مــال   ــل تعــرض ب ــازدم،  در مقاب برشیتــی میدانــد،  کــه در هــر دم و ب
زندگــی انســانها، در مقابــل  هــر ارتجاعــی، بــا هــر رنــگ و شــکل و در هرکجایــی، مقابلــه 

ــم!  ــود میدانی ــش خ ــرشوی جنب ــا را پی ــش ه ــن جنب ــرشوی ای ــا پی ــد. م میکن

ــت  ی ــرک و ح ــا تح ــه ب ــطین،  ک ــردم فلس ــا م ــان ب ــردم در رسارس جه ــق م ــدردی عمی هم
هــای عظیــم جهانــی تــوام بــود، امیــد بخــش اســت! دوران نفــرت از قومپرســتی، مذهــب، 
ــ اســت.  ــگ و ه ــا در سیاســت و فرهن ــن نظــرات و باوره ــی تری ناسیونالیســم و ارتجاع
ــگاه  ــت. هیچ ــری اس ــده براب ــم و ای ــروج سوسیالیس ــان ع ــرض و زم ــت و تع دوران، مقاوم

ــوده اســت. ــان تشــنه سوسیالیســم نب ــد امــروز جه مانن

خط رسمی تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 
۱۶ مه ۲۰۲۱

بشريت متمدن عليه آپارتايد قومى، 
در حمايت از مردم فلسطين



ت  ۳۵۸
ح

٥

ــان در  ــت آســمینون» شــهر منوج ــدن «کرومی ــران مع ــنبه ۲۶ اردیبهشــت کارگ روز ســه ش
ــر  ــغ ب ــکاری بال ــه بســته شــدن معــدن و بی ــک دوره اعرتاضــات ب ــان بعــد از ی جنــوب کرم
ــاس- کهنــوج  ١٣٠٠ کارگــر ایــن مرکــز، در اوایــل فروردیــن ســال جــاری، جــاده اصلــی بندرعب
ــد و حاکمیــت نیروهــای ضــد شــورش را بــرای مقابلــه بــا کارگــران معــرتض  را مســدود کردن
بــه منطقــه احضــار کــرده اســت. کارگــران خواهــان بازگشــایی معــدن و بازگشــت بــه کار 
ــا و  ــاعدت» کارفرم ــول «مس ــتان و ق ــات اس ــت مقام ــا دخال ــام و ب ــد. رسانج ــران بودن کارگ

ــد. ــان دادن مقامــات دولتــی کارگــران بــه اعرتاضــات خــود پای

پــس از بازگشــایی مجــدد معــدن، کارگــران اعرتاضات خود را از روز دوشــنبه ۲۷ اردیبهشــت 
ــات  ــایر مطالب ــه س ــت ب ــا و دول ــی کارفرم ــتار جوابگوی ــرده و خواس ــه) رشوع ک ــاه م (١٧م
ــاب و ذهــاب حــق اوالد، اجــرای  ــس ای ــاز کــردن رسوی ــا، ب ــه پرداخــت حقوقه خــود از جمل
ــان  ــران خواه ــت و... شــدند. کارگ ــذا در رشک ــود وضــع غ ــدی مشــاغل، بهب ــه بن طــرح طبق
ــغول  ــه مش ــه اینک ــه بهان ــدار ب ــوده و فرمان ــود ب ــات خ ــه مطالب ــدار ب ــی فرمان جوابگوی
«جلســات مهمــی» اســت، از هــر نــوع جــواب و قــول مســاعدتی خــودداری کــرد. کارگــران 
یــی روز دوشــنبه خــود در شــهر منوجــان شــعار میدادنــد: «فرمانــدار حیــا کــن،  در راهپی

ــی را رهــا کــن». صندل

ــه  ــه) ادام ــاه م ــت (١٩ م ــنبه ۲۹ اردیبهش ــروز چهارش ــت ام ــر وق ــا آخ ــران ت ــرتاض کارگ اع
ــد روزه، کارفرمــا اعــالم کــرده اســت معــدن را  داشــته اســت. در جریــان اعرتاضــات ایــن چن
ــان ایــن قــرارداد  بــاز میکنــد و امــا بــا کارگــران قــرارداد یــک ماهــه مــی بنــدد و پــس از پای
نــکاری مراجعــه کننــد. کارگــران  کارگــران معــدن بایــد بــرای قــرارداد کار بــه رشکتهــای پی
ــا  ــرارداد ب ــان ق ــه پای ــه بهان ــان، ب ــازی ش ــرای بیکارس ــدی ب ــن ترفن ــه ای ــه اینک ــم ب ــا عل ب
ــن  نــکاری و ســلب مســئولیت مســتقیم کارفرمــا از بیــکاری کارگــران، بــه ای رشکتهــای پی

ــد.  ــول نکردن ــرا قب ــرده و آن ــا اعــرتاض ک ــکاری و کالهــربداری کارفرم ــوان، فریب طــرح بعن
ــران  ــی رشکــت و اخــراج کارگ ــر تعطیل ــی ب ــا مبن ــدات کارفرم ــه تهدی ــران در جــواب ب کارگ
ــکاری  ن ــچ پی ــا هی ــد حــارض نیســتند ب ــرده ان ــالم ک ــط او اع ــول رشای ــدم قب ــورت ع در ص
ــه گفتــه  ــه اعــرتاض ادامــه میدهنــد. ب قــرارداد ببندنــد و تــا رســیدن بــه خواســتهای خــود ب
ــه ٢٥٠ تــن کرومیــت اســتخراج میکنــد و قیمــت هــر  یکــی از کارگــران «ایــن معــدن روزان
ــه تنهــا ســهمی ندارنــد کــه  ــه ٣٢٠ دالر رســیده اســت، امــا کارگــران ن تــن کرومیــت از ٢٠٠ ب

ــد.» ــه معیشــت و زندگــی خــود هــم طــرف ان ــا تعــرض کارفرمــا ب ب
وضعیــت کارگــران معــدن منوجــان در جنــوب اســتان کرمــان، بیــان گوشــه ای از وضعیــت 
طبقــه کارگــر در ایــران اســت. جــدال طبقــه کارگــر بــرای گرفــ دســتمزد کاری کــه کــرده 
ــا تعــرض  ــه ب ــرای مقابل ــا اخــراج و دفــاع از امنیــت شــغلی خــود، ب ــه ب اســت، بــرای مقابل
هــر روزه دولــت و کارفرمایــان بــه ســطح معیشــت خــود، امــروز بــه امــری روزانــه تبدیــل 
ــد  ــدال چن ــه ج ــران، تجرب ــود ای ــا و در خ ــران در دنی ــارزات کارگ ــه مب ــت. تجرب ــده اس ش
ــا هپکــو و  ــه ت ــوالد و هفــت تپ ــری از ف ــز کارگ ســاله گذشــته طبقــه کارگــر در همــه مراک
ــزرگ و کوچک،  آذر آب از معــادن کرمــان تــا نفــت، گاز، پرتوشــیمی هــا و صدهــا اعتصــاب ب
ــه خــود و  ــکا ب ــای زندگــی راهــی جــز ات ــن حداقله ــرای تامی ــران ب ــه کارگ نشــان میدهــد ک

ــد. اتحــاد صفــوف خــود ندارن
ــی  ــی رشم ــی ب ــر از طرف ــران، اگ ــا کارگ ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــه منوج ــژه ب ــیل گارد وی گس
ــرک  ــر تح ــی از ه ــرس و نگران ــان ت ــان بی ــد همزم ــان میده ــت را نش ــت حاکمی و وقاح
ر و  ــتث ــت، از اس ــر از حاکمی ــه کارگ ــه طبق ــی کارگــری در جامعــه ای اســت ک اعرتاض
ــه  ــه داران ب ــت رسمای ــی دول ــش و درندگ ــات و از توح ــی و اجحاف ــی حقوق ــی، از ب بردگ
ــی  ــر تقابل ــت و ه ــته اس ــاروت نشس ــکه ب ــه روی بش ــه ای ک ــت. جامع ــده اس ــگ آم تن
ــر و رو کــردن  عــی عظیمــی بــرای زی ــا ایــن طبقــه میتوانــد انفجــار اجت ــان حاکمیــت ب می
ــن  ــدرت ای ــراس از ق ــد. ه ــته باش ــال داش ــه دنب ــم را ب ــم حاک رگرانه نظ ــتث ــای  اس بنیاده
ــه،  ــار رسمای ــت ه ــل حاکمی ــزارش در مقاب ــا اب ــدال تنه ــن ج ــد در ای ــه میدان ــه ای ک طبق
یــت هــم  اتحــاد و همبســتگی طبقاتــی اش اســت. کارگــران معــدن منوجــات شایســته ح
ــه،  ــت تپ ــران هف ــات درد کارگ ــدن منوج ــران مع ــتند. درد کارگ ــود هس ــای خ ــه ای ه طبق
ــرای  ــرت ب ــر، عمیق ــه اتحــادی گســرتده ت ــاز ب ی ــن درد مشــرتک ن ــوالد و ... اســت. ای ــو، ف هپک
ــت.  ــا اس ــی آنه ــت حام ــر و دول ــد کارگ ــای ض ــتی کارفرم ــر روزه مش ــرض ه ــس زدن تع پ
ــه  ــاد و ب ــه اتح ــری را ب ــز کارگ ــه مراک ــران هم ــمی) کارگ ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح

یــت از مبــارزات هــم فرامیخوانــد.   ح

حزب حکمتیست خط رسمی
۱۹ مه ۲۰۲۱ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

در یــک نــربد طبقاتــی عظمیــم میــان دو طبقــه متخاصــم در ایــران، طبقــه کارگــر در 
ســنگر هفــت تپــه یکــی از بزرگرتیــن شکســتها را بــه حاکمیــت تحمیــل کــرد. طبقــه 
کارگــر ایــران بــا پیشــتازی گــردان رزمنــده اش در هفــت تپــه، رسمایــه داری ایــران را 
ــام نیــروی رسکــوب و اطالعاتــی اش، بــا قاضــی و  ــام ابزارهــا و جوارحــش، بــا  بــا 

اســتاندار و دولــت و بیــت رهــربی، همــه و همــه را بــه زانــو در آورد.
ــد از اســدبیگی، جنبــش کارگــری و طبقــه کارگــر  ــه خلــع ی وادار کــردن حاکمیــت ب
ایــران را در تناســب قــوای قــوی تــری قــرار داد. تــالش رسان حاکمیــت بــرای تبدیــل 
ایــن عقــب نشــینی بــه «الطــاف نظــام»، تــالش اســتفاده جناحــی از ایــن شکســت 
ــوان «حامــی کارگــر» از طــرف کارگــران هفــت  ــه خــود بعن و مــدال افتخــار دادن ب
انیــدگان هوشــیار آنــان شکســت خــورد. کارگــران هفــت تپــه بــه حــق اعــالم  تپــه و 
ــه از  ــت تپ ــران هف ــتقیم کارگ ــت مس ــاد، دخال ــول اتح ــروزی محص ــن پی ــد ای کردن
مجــرای مجامــع عمومــی و شوراهایشــان، محصــول مقاومــت پنــج ســاله در مقابلــه 

اینــدگان شــان اســت. ــی حاکمیــت علیــه  ــدان و توطئــه هــای پیاپ رسکــوب، زن

بــورژوازی حاکــم بــا علــم بــه اینکــه، ایــن پیــروزی و دســتاوردها و تجــارب غنــی آن 
موقعیــت طبقــه کارگــر را در جــدال طبقاتــی مســتحکمرت کــرده اســت، بــرای جــربان 

ایــن شکســت بــه تکاپــو افتــاده اســت.
هنــگ، بــرای فرزانــه زیالبــی، وکیــل جســور و  دولــت، قــوه قضائیــه در اقدامــی ه
ــام ایــن ســالها در کنــار و حامــی کارگــران  رشافتمنــد کارگــران هفــت تپــه، کــه در 
بــوده اســت، پرونــده امنیتــی درســت کــرده انــد. در اقدامــی دیگــر هیــراد پیربداقــی 
از حامیــان هفــت تپــه را بــه بهانــه تحویــل وســایل شــخصی اش بــه دادرسا کشــانده 
و باالفصلــه دســتگیر و مســتقی بــه زنــدان اویــن منتقــل مــی کننــد. ایــن تحــرکات 
ــرای جــربان  ــه ب ــالش جبونان ــزی جــز ت ــده، چی ــو در آم ــه زان ــورژوازی ب ــوی ب و تکاپ
شکســت ســنگین خــود از ایــن طبقــه و تالشــی بــرای تغییــر تناســب قــوای موجــود 
بــه نفــع خــود نیســت. طبقــه کارگــر متحــد بــا قــدرت ایــن امــکان  را برایشــان ســلب 
خواهــد کــرد و رفقــای دربنــدش را رهــا خواهــد ســاخت! کارگــران هفــت تپــه اینبــار 
یگذارنــد  هــم پیــام حاکمیــت را شــنیدند و اعــالم کــرده انــد حامیــان خــود را تنهــا 
و بــرای دفــاع از آنــان و مقابلــه بــا توطئــه هــای جدیــد حاکمیــت آمــاده جــدال انــد!

ــری در  ــال کارگ ــتگیری دو فع ــا دس ــز ب ــتان نی ــران در کردس ــری از ای در گوشــه دیگ
شــهر ســقز تــالش کــرده کــه تــوازن را بــه نفــع خــود عــوض کنــد. روز یکشــنبه ۲۶

اردیبهشــت جمهــوری اســالمی در شــهر ســقز اقــدام بــه بازداشــت دو فعــال کارگــری 
ن حــال روز قبــل از ایــن  عیلی و محمــود صالحــی کــرده اســت. در هــ ن اســ عثــ
دســتگیری در روز شــنبه رژیــم افســار نیروهــای ســلفی اش را رهــا کــرده و در اقدامی 
از طــرف ایــن وحــوش اســالمی چنــد جــوان را بــا شمشــیر و قمــه مــورد حملــه قــرار 
مــی دهنــد. جمهــوری اســالمی مدتهاســت بــرای تغییــر موقعیــت مســتاصل خــودش 
بــه ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان مــردم متوســل شــده اســت. سیاســتی کــه هــر 

بــار باعــث عمیقــرت شــدن بحــران بقایــش مــی شــود.
عمــق بحــران جمهــوری اســالمی از یکطــرف و محکــم و گســرتده شــدن صــف 
آزادیخواهــی از طــرف دیگــر امــکان «برگردانــدن ورق» بــه نفــع خــود آنهــم بــا اتــکا 
نــدی» رژیم و دســتگاه  بــه «رسکــوب نــرم» و دســتگیری و بگیــر و ببنــد، بتوانــد «قدر
ــه رخ طبقــه کارگــر معــرتض و مــردم انقالبــی بکشــد. طبقــه کارگــر  ــرا ب رسکــوب آن
متحــد و مــردم انقالبــی و بــه جــان آمــده از حاکمیــت رسمایــه داری فاســد، قطعــا 
ــا  ــده را ب ــو در آم ــه زان ــم ب ــرد و رژی ــد ک ــرت خواهن ــگ و تنگ ــارصه را تن ــه مح حلق

ــد کــرد. قــدرت خــود رسنگــون خواهن
ــران  ــل کارگ ــه وکی ــازی علی ــده س ــرض و پرون ــمی) تع ــط رس ــزب حکمتیســت (خ ح
ــه شــدت محکــوم مــی  ــری را ب ــن کارگ ــی و فعالی ــر بداق ــراد پی ــی، هی ــه زیالب فرزان
کنــد و کارگــران و مــردم مبــارز را فــرا مــی خوانــد کــه زندانیــان و دســتگیر شــدگان 

ــد. ــا نگذارن را تنه

خط رسمی حزب حکمتیست 
۱۶ مه ۲۰۲۱

اعتراضات كارگران 
معدن آسمينون منوجان

فرار از شكست!
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ــا و  ــلفی ه ــرادی از س ــرکات اف ــاهد تح ــنندج ش ــقز و س ــوان، س ــهرهای مری ــرا در ش اخی
ــم.  ــا بودی ــی آنه ــو کش ــرض و چاق ــان و تع ــردم و خصوصــا جوان ــرای م ــت ب ــاد مزاحم ایج
ــا چاقــو ، قمــه  ــا گیــر آوردن افــراد در گوشــه ای و حملــه ب اوبــاش ســلفی تــالش میکننــد ب
ــا عربــده کشــی هــای «مــی کشــیم  ــرق ســنی گــری، همــراه ب ــر بی و شمشــیر بــه آنهــا زی
ــد  ــه آتــش میکشــیم» ، تــالش میکنن ــان را ب ــه ت ــه و کاشــانه و محل ــم و خان و رس مــی بری
ن داعشــهای  ــا شــناختی کــه از ســلفی هــا یــا هــ مــردم را مرعــوب کننــد. ایــن تهدیدهــا ب
ــم  ــی را فراه ــا نگران ــراه ب ــرت هم ــی از نف ــت، موج ــتان هس ــردم کردس ــان م ــنی در می س
ــا را  ــار آنه ــا افس ــش علن ــالمی و نیروهای ــوری اس ــه جمه ــاهدند ک ــردم ش ــت. م ــرده اس ک
یکننــد. در بعضــی  ــل تعــرض آنهــا بــه مــردم ایجــاد  نعتــی در مقاب شــل کــرده و هیــچ م
ــه  ــا، مــردم دســت ب ــی آنه ــوان در مقابــل چاقــو و قمــه زن از شــهرها چــون ســنندج و مری
ــد. امــا  ــه غلــط کــردن شــده ان ــور ب ــی مجب ــه زده و آنهــا را فــراری داده و بخشــا حت مقابل
رده میشــوند،  ایــن کل ماجــرا نیســت. اینکــه چگونــه ســلفی هــا امــروز بــه ایــن امــر گــ
ــت شــهروندان در  ــال امنی ــت در قب ــاده اســت و چــرا حاکمی ــی راه افت ــن تحرکات چــرا چنی
ــیاری  ــزوم هوش ــرد، ل یپذی ــی مســئولیتی  ــدار تحریــک شــده و جان ق ــل مشــتی چ مقاب
ــان ســلفی و  ــر رس نقــش جری ــده و تعمــق بیشــرت ب ــاش عقــب مان ــن اوب ــل ای مــا در مقاب
ــد چاقوکــش و  ــرای رفــع مزاحمــت ســلفی هــا و هــر بان ــد كــرد» مــا ب بــه عــالوه «چــه بای
ــت شــهروندان، ســواالتی  ــاع از حرمــت و کرامــت و امنی ــد و دف تبهــکار دیگــری را میطلب

ــد.  ــه اینجــا تــالش میشــود جــواب بگیرن ــو میکشــد ک را جل

قدرتگیری جمهوری اسالمی و پدیده سلفی
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه آفتابــی شــدن پدیــده ســلفی در جامعــه کردســتان همــزاد 
م خونــی کــه در ابتــدای  جمهــوری اســالمی اســت. قــدرت گیــری جمهــوری اســالمی و حــ
ــازمانهای  ــی، س ــپ گرای ــپ و چ ــه چ ــود علی ــت خ ــت موقعی ــرای تثبی ــود ب ــت خ حاکمی
ــدن  ــار  ــه زن و آزادی زن، علیــه هرچــه آث سیاســی، علیــه نهــاد و تشــکالت کارگــری، علی
ــه  ــتاوردهایی ک ــه دس ــان و علی ــده و بی ــگ شــهری، حقــوق شــهروندی، آزادی عقی و فرهن
ــت،  ــتند، راه انداخ ــی داش ــه از زندگ ــی ک ــرده و توقعات ــب ک ــام ٥٧ کس ــران در قی ــردم ای م
ــرای ارتجــاع محلــی از جملــه  همزنــان در کنــار خــود در کردســتان فضــا و حداقــل امیــدی ب
ــد از  ــران بع ــی ای ــهری و ٦٠ میلیون ــه ش ــن جامع ــه قوانی ــی ک ــرد. زمان ــاز ک ــا ب ــلفی ه س
ــا شمشــیر و خــون  ــر اســاس مذهــب شــیعه رقــم میخــورد و ب ــام، ب ــک انقــالب نیمــه  ی
ــا پاکســازی مراکــز  ــه صــورت زنــان و دخــرتان و ب و کشــ و قمــه کشــی و تیــغ کشــیدن ب
ــود،  ــراه میش ــان هم ــتها و آزادیخواه ــالت از کمونیس ــی، اداری و مح ــری و تحصیل کارگ
ــه کمــک جمهــوری اســالمی  ــو مــی افتــد. در آن دوره ب ــه تکاپ ارتجــاع در کردســتان نیــز ب
ــول  ــلفی ح ــان س ــالمی جری ــوری اس ــک جمه ــه کم ــدند، ب ــلح ش ــا مس ــی از فئوداله بخش
ــد، مســلح شــدند و بــه بــازوی  مفتــی زاده بــه عنــوان شــخصیت مهــم آنهــا ســازمان یافتن
ن زمــان و در شــهر ســنندج  محلــی جمهــوری اســالمی در کردســتان تبدیــل شــدند. در هــ
عــت رقــم خــورد کــه فــوری  ــرای چاقــو کشــی علیــه کمونیســتها توســط ایــن ج تــالش ب

ــد.  شکســت خوردن
بعــد از قیــام ٥٧ در کردســتان مقاومتــی در مقابــل جمهــوری اســالمی و تســخیر شــهرهای 

کردســتان شــکل گرفــت کــه فضــای ســلفی گــری بــه عنــوان پدیــده ای کــه مدافــع خمینــی 
ــوش  ــم و گ ــوان چش ــه عن ــا ب ــد. آنه ــی برس ــه جای ــت ب ــود، نتوانس ــالمی ب ــوری اس و جمه
ــی  ــزدور محل ــن و م ــرب چی ــوس، خ ــوان جاس ــه عن ــد، و ب ــور بودن ــالمی منف ــوری اس جمه
ــه کردســتان در ســال ٥٨ ــه جمهــوری اســالمی ب ــد. در حمل جمهــوری اســالمی اســم در کردن
و حملــه دوم در ســال ٥٩ کل ایــن پدیــده کــه بــه «مکتــب قــران» مشــهور بودنــد همــراه 
ــت و  ــدای حاکمی ــد. ابت ــتان بودن ــردم کردس ــرت م ــورد نف ــرتود و م ــالمی م ــوری اس جمه
ــب   ــام و منص ــالمی مق ــوری اس ــده در جمه ــن پدی ــی ای ــارص اصل ــتان عن ــخیر کردس تس
ــی  ــان و آب ــه ن ــی ب ــد و مقامــات حکومت ــل و آخون ــوان وکی ــه عن ــی ب ــد و همگ ــدا کردن پی
ــه  ــداران مذهــب ســنی در جامع ــوان طرف ــه عن ــان ب ــن جری ــدی ای ــیدند. تناقضــات بع رس
ای کــه مذهــب شــیعه حاکــم بــود، مشــکالتی برایشــان ایجــاد کــرد کــه بخشــی از رهــربان 
آنهــا رس از زنــدان در آوردنــد و رسنوشــت دیگــری پیــدا کردنــد. امــا ایــن زمانــی اســت کــه 
ــتایی  ــق روس ــی مناط ــتان و حت ــهرهای کردس ــت، ش ــده اس ــت ش ــالمی تثبی ــوری اس جمه
ــه  ــی ب ــد و احتیاج ــتها در آوردن ــا کمونیس ــه م ــی و از جمل ــای سیاس ــت نیروه را از دس
قــداران ســلفی بــه عنــوان عصــای دســت در کردســتان نداشــتند. بعــد از رسکــوب تــوده  چ
ــا  ــه آنه ــادی ب ــات زی ــد و خدم ــوری اســالمی بودن ــراه جمه ــه هم ــا ک ــی ه یت ــا و اک ای ه

ــد. ــرار گرفتن ــد، ســلفی هــا هــم بخشــا مــورد غضــب ق کردن
ــچ  ــاه کــرد امــا هی ــدی کوت جمهــوری اســالمی دســت ســلفی هــا را از موقعیــت هــای کلی
ــن  ــی در ای ــپ گرای ــد چ ــتان، رش ــه کردس ــای جامع ــرد. فض ــود دور نک ــا را از خ ــت آنه وق
ــن  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــان ب ــه آن و اینکــه زن ــت زن و احــرتام ب ــ موقعی ــاال رف ــه، ب جامع
ــای  ــه تنهــا مســلح کــه بــه عنــوان فعالیــن کمونیســت و رهــربان سیاســی جــدی پ جامعــه ن
ــد، همگــی خــاری در چشــم ارتجــاع حاکــم  ــه بودن انی هــا و فعالیتهــای همــه جانب ســخ
ــه کمونیســتها در کردســتان، خوشــنامی و اعتبــار بســیار  و محلــی بــود. ســمپاتی عمیــق ب
ــرتده  ــوده ای گس ــوذ ت ــه و نف ــربان جامع ــوان ره ــه عن ــت ب ــخصیتهای کمونیس ــاالی ش ب
ــتقل از  ــلفی مس ــه س ــاند ک ــت رس ــن قناع ــه ای ــالمی را ب ــوری اس ــردم، جمه ــان م ــا می آنه
ــدن  تفــاوت بــا شــعیه امــا از خــود جمهــوری اســالمی عقــب مانــده تــر، ضــد زن و ضــد 
ــاج خواهــد داشــت. از آن زمــان تــا  تــر، متعصــب و ضــد کمونیســت تــر اســت و بــه آن احتی
ــر جمهــوری اســالمی در ترشــی  ــا تنــی ت ــد کمــی ن ــوان فرزن ــه عن ــان ســلفی ب امــروز جری
ــرد. ــرار بگی ــه آزادیخواهــی مــورد اســتفاده ق ــود علی ــاج ب ــا هــر وقــت احتی ــده شــد ت خوابان
ــا کشــ و  ــه زور و ب ــا مــردم را ب ــات وســیعی کــرد ت ــران جنای جمهــوری اســالمی در کل ای
ــاب دار مجبــور بــه قبــول خــود و قوانینــش  سنگســار، بــا شــکنجه و زنــدان و اعــدام بــا طن
ــا  ــه تنه ــروز ن ــا ام ــورد. آنه ــت خ ــران شکس ــردم ای ــل م ــد و در مقاب ــق نش ــا موف ــد، ام کن
ــان  ــی از خودش ــالوه طیف ــه بع ــد ک ــرده ان ــول ک ــال قب ــک را عم ــت ایدئولوژی ــن شکس ای
ــاع  ــاس «آزادیخواهــی و دف ــاری لب ــه از رس ناچ ــر فشــار فضــای اعرتاضــی و آزادیخواهان زی
ــی  ــعبان ب ــا ش ــه، ب ل ــزب ال ــه ح ــا گل ــا را ب ــه خیابانه ــی ک ــد. حکومت ــیده ان ــدن» پوش از 
مخهــا و اســید پاشــان و چاقــو کشــانش علیــه زن و جــوان کنــرتل میکــرد و گروهــای نهــی 
ــد، موزیــک غربــی  از منکــر و... راه مــی انداخــت، مجبــور شــد ازدواج ســفید را تحمــل کن
ــا  ــد و نهایت ــل کن ــئونات اســالمی را تحم ــت ش ــد، عــدم رعای ــل کن ــر اســالمی را تحم و غی
ن  ــ ــا از ه ــتان ام ــد. در کردس ــول کن ــه را قب ــردن جامع ــالمیزه ک ــل اس ــت در مقاب شکس
ــر خــودی نگریســته  ــوان نیرویــی غی ــه عن ــه دالیــل مختلــف جمهــوری اســالمی ب ــل ب اوای
ــتان شــده اســت  ــران، کردس ــروز کل ای ــود. و ام ــن نب ــش ام ــت برای ــتان هیچوق شــد، کردس
و جمهــوری اســالمی در کل ایــران پدیــده شــومی اســت. در کل ایــران یــک جنبــش عظیــم 
ــروز  ــان اســت. ام ــان در جری ــده و بی ــع آزادی عقی ــع حــق زن، مداف ــه، مداف ــری طلبان براب
ــد راه  ــی آنن ــای اساس ــک پ ــان ی ــه زن ــالمی ک ــد اس ــی، ض ــد مذهب ــت ض ــوج برگش ــک م ی
ــای آن  ــکوفه ه ــا و ش ــی از ســمبل ه ــا یك ــان انقــالب تنه ــه دخــرتان خیاب ــاده اســت ک افت

ــد ــه بع ــه در صفح ــت. ...   ادام اس

اعتراضات كارگران 
معدن آسمينون منوجان

زنان و مردان آزاديخواه

روزهاى انتخابات را به روزهاى حضور گسترده، پرشور و راديكال شما، مردم آزاده، جوانان پرشور، رهبران و 

شخصيتهاى كارگرى و زنان آزاديخواه تبديل كنيم! نه براى «گرم نگاه داشتن» تنور انتخابات، كه براى دميدن و 

باال بردن دماى كوره داغ  اعتراضات برحق و انسانى خود!

بايد خواب و آرزوى محكم كردن پايه هاى حاكميت شان عليه هشتاد ميليون مردم به فقر و فالكت كشانده شده در 

ايران را، بر همه آنها آشفته كرد! 

بايد انتخاب هشتاد ميليون انسان تشنه آزادى، «آزادى، رفاه، حكومت شورايى» آن را با صدايى رسا اعالم كرد!بايد انتخاب هشتاد ميليون انسان تشنه آزادى، «آزادى، رفاه، حكومت شورايى» آن را با صدايى رسا اعالم كرد!
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بعــالوه اکنــون یــک جنبــش عدالتخواهانــه کارگــری نیــز قــد علــم کــرده اســت کــه فضــای 
ــود  ــی را بخ ــمپاتی عموم ــوذ و س ــه ، نف ــت و توج ــرده اس ــی ک ــران را قطب ــت در ای سیاس
جلــب کــرده اســت. یــک جنبــش پیــرشو قــد علــم کــرده اســت کــه امیــال اصلــی و پرچــم 
ــر  ــالمی ب ــوری اس ــر جمه ــت. اگ ــه و آزاد نیس ــه ای مرف ــری و جامع ــز براب ــزی ج آن چی
ــوی  ــلطنت پهل ــد از س ــه بع ــا گزین ــوان تنه ــه عن ــی و ب ــه چپگرای ــی و علی دوش دول غرب
ــر  ــن ت ــر، روشــن بی ــر، خــودآگاه ت ــق ت انتخــاب شــد، امــروز یــک چــپ گرایــی بســیار عمی
ــه پــوک تریــن عنــارص حاکمیــت و راســت تریــن  ــدان اســت کــه کل بــه وســعت ایــران در می

ــد.  ــکار کنن ــد وجــودش را ان یتوانن ــات سیاســی هــم  جریان
ــی  ــای عموم ــر فض ــت تاثی ــری تح ــور دیگ ــر فاکت ــتقل از ه ــز مس ــتان نی ــه کردس جامع
ــد از ســلفی  ــالش میکن ــط ت ــن رشای ــوری اســالمی درســت در ای ــران اســت. جمه ــه ای جامع
ــا علــم بــه  هــا و هــر ارتجاعــی در خدمــت بقــا خــود اســتفاده کنــد. جمهــوری اســالمی ب
مشــکالت و نگرانــی از آینــده خــود، از هــر ابــزاری بــرای تقابــل بــا مردمــی کــه میخواهنــد 
ــزاب  ــا اح ــره ب ــه مذاک ــالمی ب ــوری اس ــن دادن جمه ــد. ت ــتفاده میکن ــند اس ــرش بکش بزی
ناسیونالیســت کــرد متشــکل در (جبهــه کردســتانی)، رابطــه نزدیــک بــا پ ک ک، و امــروز 
ــرای  ــد ب ــت واح ــک سیاس ــف ی ــب مختل ــی جوان ــا همگ ــلفی ه ــی س ــری عمل ــکار گی ب
ــر  ــد اگ ــب نکنی ــت. تعج ــتان اس ــواه در کردس ــردم آزادیخ ــان و م ــران، زن ــا کارگ ــل ب تقاب
ــود و از  ــه ش ــا جندالل ــه ب ــتان وارد رابط ــتان و بلوچس ــالمی در سیس ــوری اس ــردا جمه ف
ــد. جمهــوری اســالمی اگــر احســاس کنــد  ــان وحــوش و آدم کــش هــم اســتفاده کن یــک جری
ــی او  ــیر رسنگون ــه س ــت ک ــده اس ــواه وارد دوره ای ش ــردم آزادیخ ــری و م ــات کارگ اعرتاض
رشوع شــده اســت و خطــر ســقوط حاکمیــت جــدی اســت، نــا امــن کــردن جامعــه ، کمــک 
ــب گــذاری  ــرای کشــ و رس بریــدن و  گرفــ و ســازمان دادن باندهــای تبهــکار و جانــی ب
ــی،  ــه کش ــاری  و قم ــات انتح ــود، عملی ــای خ ــرون نیروه ــت و بی ــود حاکمی از درون خ
ــان  ــر و محروم ــرای امــن نگهداشــ خــود از تعــرض طبقــه کارگ ــه زن و دخــرت، ب تعــرض ب

ــا اســت. ــک سیاســت روش آنه ــه ی جامع
ســلفی هــا جریــان منفــوری هســتند. اینهــا در دوره داعــش در کردســتان برایشــان رسبــاز 
اجیــر و کرایــه میکردنــد و بــه ســوریه و عــراق میفرســتادند. ایــن را هــم مــردم کردســتان و 
ــا شــناخت  هــم جمهــوری اســالمی میداننــد. امــا و همچانکــه گفتــم جمهــوری اســالمی ب
ــرد  ــل ک ــا را تحم ــش، آنه ــزدور و آدم ک ــکار و م ــد تبه ــک بان ــوان ی ــه عن ــان ب ــن جری از ای
ــد.  ــه آزادیخواهــان در کردســتان اســتفاده کن ــا روز خــود از کارت داعــش ســنی هــم علی ت
ــی- اقتصــادی  ــگاه مال بایــد توجــه داشــت، ســلفی هــا در کردســتان در عیــن حــال یــک بن
ــار  ــور در كن ــت ک ــاعه تعصاب ــنی و اش ــب س ــد، مذه ــرده ان ــذاری ک ــه گ ــتند، رسمای هس
ــه هــای  ــال، صاحــب رسمای ــن کان ــی و اقتصــادی، عــده ای از آنهــا از ای ــه گــذاری مال رسمای
ــد خــود رسان حاکمیــت! ســلفی هــا تــالش کــرده انــد عــده  ــد؛ درســت مانن ــزرگ شــده ان ب
ــان را  ــد، خرجش ــع کنن ــود جم ــاج را دور خ ــال محت ــن ح ــژ و رشور و در عی ای آدم فاالن
ــا هــم  ــد. اینه ــرادی را در پاکســتان و افغانســتان و ... آمــوزش داده ان ــی اف ــد و حت میدهن
ــر و  ــتان و قط ــت عربس ــه دول ــم از کیس ــد و ه ــورده ان ــالمی خ ــوری اس ــه جمه از کیس
ــگاه اقتصــادی هــم  ــودن یــک بن ــه دول مرتجــع منطقــه. در نتیجــه علیرغــم منفــور ب بقی
هســتند. از جمهــوری اســالمی و دولتهــای منطقــه پــول میگیرنــد، معاملــه میکننــد، پــول 
ــوری  ــد و جمه ــرده ان ــردم درســت ک ــه م ــک ب ــام کم ــه ن ــاد ب ــواع نه ــد و ان ــه دارن و رسمای

ــته اســت. ــاز گذاش ــق دستشــان را ب ــن حقای ــه همــه ای ــم ب ــا عل اســالمی ب

سلفی ها را باید جدی گرفت

ــکان  ــهری ام ــه ای ش ــرن ٢١ و در جامع ــا در ق ــت. اینه ــتکم گرف ــد دس ــا را نبای ــلفی ه س
عــی ندارنــد. خصوصــا وقتــی کــه اســالم و حکومت  ــل بــه نیــروی اجت بــزرگ شــدن و تبدی
ــت آن از رس و کــول  ــرت از اســالم و حاکمی ــروز نف ــده و ام ــار دهــه حکــم ران اســالمی چه
ــی و  ــد رشور و جان ــر بان ــه ه ــای جامع ــردن فض ــن ک ــرای ناام ــا ب ــارد. ام ــی ب ــه م جامع
ــی  ــه ای کس ــذارد، در گوش ــب بگ ــد  ــد میتوان ــته باش ــلحه داش ــول و اس ــه پ ــکاری ک تبه
ــه  ــن وظیف ــد. ای ــغ بزن ــان و دخــرتان تی ــه صــورت زن ــده بکشــد و ب ــد، عرب ــو بزن ــا چاق را ب
امــروز آنهــا اســت و مســتقی جمهــوری اســالمی دســت رهــربان و عنــارص اصلــی آنهــا را 

ــاز گذاشــته اســت.  ــی ب ل ــن اع ــازمان دادن چنی ــرای  س ب
ــه افــراد معینــی در آن جامعــه کــه ممکــن اســت انســان بــه حاشــیه رانــده  ــه اینهــا ب حمل
ــه  ــت ک ــه اس ــف جامع ــه ضعی ــند، رشوع از حلق ــوب باش ــر محب ــوذ و غی ــم نف ــده و ک ش
عکــس العمــل زیــادی بــه همــراه نخواهــد آورد. ایــن تاکتیکــی بــرای ســاکت کــردن مــردم 
اســت و فــردا نوبــت بــه هــر فعــال زن و مــرد معتــربی میرســد کــه امیــال مــردم آزادیخــواه 
ــا  ــه آنه ــه جامعــه ب ــرد آزاده ای میرســد ک ــت هــر زن و م ــردا نوب ــد. ف ــی میکنن ایندگ را 
ــذا  ــد. ل ــد ش ــان خواه ــه نگاهش ــی جامع ــربان سیاس ــوان ره ــه عن ــت و ب ــته اس ــد بس امی

ــرشوب  ــا م ــه ب ــا ک ــه ه ــن بهان ــه ای ــا ب ــلفی ه ــت درازی س ــل دس ــردن در مقاب ــکوت ک س
ــوذ  ــم نف ــرد ک ــه ف ــروز ب ــت. ام ــی اس ــتباه بزرگ ــد، اش ــوا دارن ــی و... دع ــروش و قاچاقچ ف
ــخصیت  ــر ش ــه ه ــر ب ــرتده ت ــالت گس ــکان حم ــا ام ــد ت ــه میکنن ــه حمل ــیه جامع در حاش
ــه  ــه، ب ــدارس دخرتان ــه م ــوان، ب ــرس ج ــرت و پ ــه دخ ــه ب ــط حمل ــا رشای ــربی و خصوص معت

ــود. ــا ش ــد زن و... مهی ــم و کارمن معل

امنیت محل کار و زندگی
ــت درازی و  ــود را از دس ــی خ ــط زندگ ــت محی ــد و امنی ــه کار ش ــت ب ــد دس ــروز بای ام
ــده  ــا و عرب ــلفی ه ــرک س ــرد. تح ــظ ک ــکاری حف ــد جنایت ــر بان ــا و ه ــلفی ه ــرض س تع
ــن  ــوری و همی ــت ف ــم رضوری اس ــا ه ــت و م ــردم اس ــرای م ــری ب ــگ خط ــا زن ــی آنه کش
امــروز بــرای خنثــی کــردن و خفــه کــردن ایــن جانیــان خــود را ســازمان دهیــم. مــا هــم از 
ــی  ــش، آمادگ ــی و آدم ک ــور جان ــل مشــتی جان ــت محــالت خــود در مقاب ــاع از امنی دل دف
ــا هــر ارتجاعــی را درســت  ــه ب ــوان مقابل ــردا و در رشایطــی دیگــر ت ــم کــه ف ای ایجــاد کنی
ــا را  ــلفی ه ــد. س ــرض کنن ــا تع ــوق م ــن حق ــی تری ــه ابتدای ــد ب ــه بخواهن ــیم ک ــرده باش ک
ــاز  ــه تامیــن امنیــت محــل، تامیــن فضــای ب ــوان افســار کــرد بــه رشطــی ک ــی میت ــه راحت ب
ــه  ــل ب ــرس در مح ــان دخــرت و پ ــط جوان ــردم، توس ــا م ــود م ــط خ ــالت توس ــی در مح سیاس

ــد.  ــدا کن ــازمان پی ــوری س ــری ف ــوان ام عن
محــالت شــهرها نقــش جــدی در ایــن مقابلــه و مقاومــت و شکســت دادن تعــرض 
ــن  ــد ام ــگاه بای ــه و دانش ــط کار، مدرس ــردم و محی ــی م ــل زندگ ــای مح ــد. فض ــا دارن آنه
ــن امــر بــدون ســازمان  ــد ســیاهی محفــوظ باشــد. ای و از تعــرض ســلفی و هــر نیــروی بان
ــبکه  ــا، ش ــا، واحده ــل در گروهه ــان مح ــ جوان ــازمان یاف ــدون س ــل، ب ــردم مح ــ م یاف
ــه هــای محــل زندگــی، دســته هــای حافــظ امنیــت محــالت و زندگــی  هــای محلــی، کمیت
ــی  ــد دســت روی زن ــچ کســی جســارت نکن ــرد هی ــد کاری ک ــردم و...ممکــن نیســت. بای م
ــار،  ــاس، رفت ــوع لب ــل ن ــل، بدلی ــی در مح ــل و روی جوان ــرتی در مح ــل، روی دخ در مح
ــای  ــد، فض ــاس کنن ــد احس ــن بای ــد. مرتجعی ــق و ... دراز کن ــادی و عش ــده، ش ــراز عقی اب
ــه  ــرای نفــس کشــیدن هــر قم ــه ب ــاال اســت ک ــان ب ــه و اتحــاد مــردم محــل چن آزادیخوهان
ــده  ــب مان ــده عق ــوا دهن ــرب و فت ــد و ره ــر آخون ــب، ه ــع متعص ــر مرتج ــلفی، ه ــش س ک
ــد،  ــی در محــل خــود را محــدود کنن ــرای زندگ ــد ب ــه بای ــن آنهــا هســتند ک ــگ اســت. ای تن
ــد دســت از  ــار و کــردار خــود باشــد و بدانن ــه رفت ــر و مــودب باشــند، حواسشــان ب رس بزی

ــد. ــان میکنن ــل بیرونش ــردم از مح ــد م ــا کنن ــا خط پ

ــت  عــی، کار و فعالی ــه محــل زندگــی اجت ــی ک ــد فضــای محــالت و شــهر و هــر مکان بای
ــاب و محمل  انســانها اســت، علیــه ایــن جانــوران و علیــه جمهــوری اســالمی بــه عنــوان ارب
ــد عنــارص و عوامــل آنهــا، رهــربان و ســازماندهنگان  کســب و کار ســلفی،  تنــگ شــود. بای
ــه شــوند. رهــربان ســلفی  ــد، تنبی ــه کســی کردن ــا شناســایی و بایــد هــر جــا تعرضــی ب آنه
ــناخته  ــا ش ــن رشارته ــل ای ــوان عام ــه عن ــتقی ب ــا مس ــه آنه ــرد ک ــه ک ــد متوج ــا را بای ه
ــردم  ــل م ــالمی در مقاب ــوری اس ــود جمه ــلفی و خ ــند. س ــو باش ــد جوابگ ــوند و بای میش
ــالمی،  ــوع اس ــژی از ن ــیاهی و فاالن ــد س ــروی بان ــر نی ــل ه ــه در مقاب ــی ک ــد، مردم متح
ــردم محــل،  ــود و م ــت خ ــت و کرام ــتند و از حرم ــم هس ــار ه ــه ای و... در کن ــی، فرق قوم
ــه  ــد، راه ب ــاع میکنن ــانها دف ــه انس ــانی هم ــه و انس ــوق اولی ــل، از حق ــای آزاد مح از فض
جایــی نخواهنــد بــرد. ســلفی گــری بــه عنــوان افــکار عقــب مانــده و از گــور بیــرون آمــده 
ــوری  ــا جمه ــه ب ل ــا مقاب ــد. ام ــد ش ــارو خواه ــه ج ــالمی از کل جامع ــوری اس ــراه جمه هم
ــر از مقابلــه  ــرای رسنگونــی آن، تــالش بــرای تامیــن آینــده ای آزاد و براب اســالمی و تــالش ب
ــه و شکســت پدیــده ســلفی جــدا نیســت. مــردم جامعــه  بــا هــر ارتجاعــی از جملــه مقابل
یکننــد   شــات را قبــول  همــه نیروهــای سیاســی را در ایــن جــدال میســنجد، ســکوت و م
ــام  ــه ن ــدن ب ــن دارودســته هــای رشور و ضــد  ــا ای ــه ب ــد و بســت و معامل ــوع بن و هــر ن
ــالمی  ــد اس ــا عقای ــردم ب ــاب م ــت. حس ــوم اس ــد محک ــالمی دارن ــد اس ــردم عقای ــه م اینک
ــدا  ــش ج ــکار و آدم ک ــی و جنایت ــای مافیای ــنی، از بانده ــا س ــیعه ی ــوع آن، ش ــر ن از ه
اســت. مــردم زحمتکــش در محــالت، بــا هــر اعتقــادات دینــی و... نفعــی در ناامنــی محــل، 
تاخــت و تــاز جانیــان ســلفی در محــالت ندارنــد. ســلفی هــا را میتــوان و بایــد رسجایشــان 
گذاشــت و تنبیــه کــرد. مــردم در ســنندج و مریــوان بــا اولیــن عکــس العمــل نشــان دادنــد 
ــر الزم  ــن ام ــلفی نیســت. ای ــور س ــه کشــی و مشــتی جان ــا جــای قم ــی م ــه محــل زندگ ک
ــد فضــای عمومــی محــالت را چنــان علیــه شــان شــوراند کــه  اســت ســازمان پیــدا کنــد. بای
ــد و مرتجعــی  ــد. هیــچ آخون ــچ جانــوری جــرات نکنــد دســت روی زن و دخــرت دراز کن هی
ــاس و روابــط و جشــن  عقــب مانــده ای اجــازه نداشــته باشــد، در زندگــی مــردم، در نــوع لب
ــاع  ــم، ارتج ــان را ســازمان دهی ــد خودم ــد. بای ــت کن ــی مــردم دخال ــادی و ســبک زندگ و ش
ــم.  ــم و از محــل کار و زیســت خــود دور کنی ــکار را افســار بزنی ــای جنایت ــلفی و ســکت ه س




