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در همبستگى با فراريان از
جهنم افغانستان
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

بــه دنبــال شكســت آمریــكا در افغانســتان و خــروج نیروهــای نظامــی
آن از ایــن منطقــه ،هجــوم دوبــاره شــبهه نظامیــان طالبــان بــه شــهرها
و روســتاهای ایــن كشــور و قتلعــام و فــراری دادن گســﱰده مــردم
بیگنــاه ،بــار دیگــر بیــم و وحشــت بﴩیــت از تك ـرار یــك ح ـ م خــون
سیســت تیك توســط كثیفتریــن باندهــای قومــی  -مذهبــی را بــه صــدر
مهمﱰیــن رویدادهــای سیاســی خاورمیانــه آورده اســت.
نطفههــای ایــن بانــد ســیاه مذهبــی و باندهــای تبهــكار و فاشیســت
مشــابه آن در عــراق ،ســوریه ،الجزایــر ،آمریــكای ﻻتیــن ،بخشهایــی
از آفریقــا و كل خاورمیانــه ،توســط دول غربــی و در راس آنهــا دولــت
آمریــكا در مواجــه و كشــمكش بــا »بلــوك ﴍق« بســته شــد تا »دمكراســی
آمریكایــی« را در ایــن مناطــق رواج دهنــد .از هــم پاشــیدن مدنیــت و
شــیرازه ایــن جوامــع بــا ســﻼح تحریــم اقتصــادی و گــروگان گرفـ نــان و
آذوقــه مــردم ،بــا توســل بــه ــب افكنهــای ناتــو و رهــا كــردن قــﻼده
ایــن گانگســﱰهای قومــی  -مذهبــی در كشــتار زنــان ،كــودكان و ســﻼخی
هــر جلــوهای از ــدن و انســانیت در خاورمیانــه را »پیــروزی غــرب بــر
ﴍق« نــام نهادنــد.
گردنكشــی دوبــاره طالبــان بــر م ـ غــروب موقعیــت آمریــكا در جهــان
امــروز ،یكبــار دیگــر نشــان داد كــه چگونــه دول غربــی بــه انــدازه
طالبــان ،القاعــده ،داعــش ،ســلفی ،بوكوحـرام ،ارتــش آزاد كوســوو ،ارتــش
آزاد ســوریه ،النــﴫ ،تشــیع ﴎخ علــوی در ایـران و شــیخ پشــمالدینهای
خودگـ رده بــر چاههــای نفــت خلیــج ،و بــه انــدازه نیروهــای متعفــن و
تــا مغــز اســتخوان پوســیده اســﻼمی و قومــی در جنایــات علیــه بﴩیــت
در خاورمیانــه ســهیم و ﴍیــك جرمانــد! آنچــه تحــت نــام »گســﱰش
دمكراســی در خاورمیانــه« ،در چهــل ســال گذشــته توســط كانونهــای
فكــری بــورژوازی غــرب در پنــاه ماشــین جنگــی رســانههای بــورژوازی در
بــوق و كرنــا دمیــده شــده اســت امــروز در مقابــل منجﻼبــی كــه خالــق
بﻼواســطه آن بــورژوازی غــرب و كمــپ »پیــروز« دمكراســی بــازار اســت،
بــه گل نشســته اســت.
اشــاعه و گســﱰش ایــن »دمكراســی غربــی« بــا یــك نسلكشــی ــام عیــار
از مــردم افغانســتان ،عـراق ،ســوریه و لیبــی توســط ارتجــاع هــار اســﻼمی
و قومــی »كامــل« شــد .قربانیــان ایــن »دمکراســی غربــی« میلیونهــا
انســان در خاورمیانــه و افریقــا اســت .امــروز بــه یمــن همیــن دمکراســی
شــاهد هالوكاســت و آوارگــی صدهــا هــزار نفــره مــردم افغانســتانیم.
ســیل آوارگان ،فراریــان از توحــش و بربریــت ایــن ارتجــاع هــار اســﻼمی از
افغانســتان بــه کشــورهای همســایه ،منجملــه ایـران ،ﴎازیــر شــده اســت.
مردمــی کــه حــاﴐ بــه تحمــل قوانیــن فــوق ارتجاعــی اســﻼمی طالبــان
نیســتند ... .صفحــه۳

زنده باد مجمع عمومی و جنبش شورايی
امان كفا

يك نامه و تقاضاى شرم آور!
مظفر محمدی

جنبشدستمزدها،قانونگرايى
و ديوان عدالت ادارى

مصطفی اسدپور

هفت ــه گذش ــته پرون ــده ش ــکایت موس ــوم ب ــه »ابط ــال م ــزد  «٩٩در دی ــوان عدال ــت جمه ــوری اس ــﻼمی
مــردود اعــﻼم گردیــد .بــه ایــن ترتیــب دســتمزدهای مصــوب شــورای عالــی کار و دولــت دال بــر
دس ــتمزدهای کارگ ـران ب ـرای س ــال  ،١٤٠٠بق ــوت خ ــود باق ــی اس ــت .ای ــن حک ــم قب ــل از ص ــدور ارزش
خ ــﱪی را از دس ــت داده ب ــود .صحن ــه چین ــی ای ــش زی ــادی بچگان ــه ،و ادا و اط ــوار ش ــلخته »عدال ــت«
ب ــه ت ــن ای ــن ع ـ رت زار می ــزد .خیل ــی س ــاده ه ــر چق ــدر ک ــه ش ــاکی و قاض ــی و خﱪن ــگار ک رای ــه ای بن ــگاه
خان ــه کارگ ــر خ ــود را ب ــه نفهم ــی بزنن ــد ،از دی ــوان عال ــی حکوم ــت انتظ ــار دیگ ــری ج ــز دش ــمنی علی ــه
کارگ ـران یرف ــت ... .صفح ــه۵
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از حكمتیست میپرسند
کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« در برگیرنــده شــخصیتهای واقعــی ،رهــﱪان و
فعالی ــن ب ــا اتوریت ــه جنبش ــهای اصل ــی اجت ع ــی ،اع ﱰاض ــی و آزادیخ واهان ــه م ــردم
ای ـران اس ــت .ره ـﱪان اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات کارگری ،جنب ــش ب رابری ح ــق زن ،فعالین
اع ﱰاض ــات معل ـ ن و پرس ــتاران ،جوان ــان آزادیخ ــواه و اقش ــار زحمتکش ــی ک ــه س ــالها
اس ــت جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه مص ــاف طلبی ــده و در ج ــدال روزان ــه خ ــود ب ــر ﴎ
بهب ــود زندگ ــی ،علی ــه فق ــر و اس ــتث ر ،علیه ان ــواع اجحاف ــات مختلف ،علیه اس ــتبداد
سیاس ــی و ب ـرای رف ــاه ،آزادی و ب راب ــری صﻼحی ــت خ ــود را در ایندگ ــی م ــردم اثب ــات
ک ــرده ان ــد .کس ــانی ک ــه ره ـﱪان و س ــخنگویان طبق ــه کارگ ــر ای ـران ،زن ــان و جوان ــان،
بازنشس ــته ،معل ــم و اقش ــار مح ــروم جامع ــه هس ــتند ک ــه در دل ی ــک ج ــدال واقع ــی
ش ــناخته ،محب ــوب و قاب ــل اعت ـ د ش ــده اند .کس ــانی که س ــخنگویان م ــردم آزادیخ واه
هس ــتند و جامع ــه را از تندپیچه ــای مختل ــف عب ــور داده ان ــد و ب ــر اس ــاس نق ــش و
تاثی ــر و اعتب ــار ت ــوده ای خ ــود چنی ــن موقعیت ــی را پی ــدا ک ــرده ان ــد .اینه ــا کس ــانی اند
ک ــه همی ــن ام ــروز ل ــوﻻی اتح ــاد کارگ ـران در ش ــبکه ه ــا و تش ــکﻼت ت ــودهای طبق ــه
کارگ ـر ،فعالی ــن ش ــکل دادن ب ــه کانونه ــا و ش ــبکه ه ــای مبارزات ــی ،س ــازماندهندگان
اتح ــاد م ــردم آزادیخ ــواه در مح ــﻼت از جمل ــه در ش ــوراهای مردم ــی محل و ان ـواع نهاد
و تش ــکل مختل ــف ت ــوده ای ان ــد.
جمه ــوری اس ــﻼمی هن ــوز ﴎ کار اس ــت ،اس ــتبداد حاک ــم و فض ــای پلیس ــی در ای ــن
جامعــه مانــع جــدی معرفــی صدهــا و هــزاران انســان ﴍیــف ،آگاه ،بــا تجربــه
و اســتخ وان خــورد کــرده و ﻻیــق در جنبــش کارگــری و جنبشــهای اع ﱰاضــی و
آزادیخواهان ــه م ــردم ای ـران اس ــت .ب ــا ای ــن وص ــف در ح ــال ح ــاﴐ و در اع ﱰاض ــات
مختل ــف همی ــن چن ــد س ــال گذش ــته و ب ــا عق ــب نش ــینی های ــی ک ــه ب ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی تحمی ــل ش ــده اس ــت ،ک ــم نیس ــتند کس ــانی ک ــه در راس اع ﱰاض ــات همی ــن
دوره ب ــه عن ــوان س ــخنگو و این ــده اقش ــار مختل ــف ش ــناخته ش ــده ان ــد ،کس ــانی
ک ــه اگ ــر م ــدت کوتاه ــی فض ــای جامع ــه ب ــاز ش ــود از هم ــه ج ــا ﴎ در میاورن ــد و ب ــه
عن ــوان ره ـﱪان صال ــح سیاس ــی جامع ــه جای ــگاه واقع ــی خود را پی ــدا میکنن ــد و در هر
انتخاب ــات آزاد و واقع ــی ب ـرای ه ــر پس ــت و مقام ــی باﻻتری ــن آراء م ــردم ای ـران را ب ــه
خ ــود اختص ــاص میدهن ــد .اینه ــا این ــده اراده م ــردم انق ــﻼب ک ــرده ،ت ــوده ه ــای قی ــام
ک ــرده ای ـران در ف ــردای ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی هس ــتند و ب ــه همی ــن اعتب ــار در
ش ــوراها اداره ام ــور جامع ــه را بدس ــت میگیرن ــد.
ام ــروز اگ ــر ه ــر ناظ ــر ب ــی ط ــرف خارج ــی ب ــه فض ــای سیاس ــی ای ـران ،ب ــه اعتصاب ــات
مختل ــف کارگ ــری و اع ﱰاض ــات مختل ــف م ــردم ای ــن جامع ــه ،ب ــه طغیانه ــای ت ــوده
ای در دی ـ ه  ٩٦و آب ــان  ٩٨و ب ــه اع ﱰاض ــات اخی ــر م ــردم خوزس ــتان ن ــگاه کن ــد ،ب ــه
روش ــنی متوج ــه خواه ــد ش ــد ک ــه ای ــن اع ﱰاض ــات علی ــه اس ــتث ر ،فق ـر ،بی ــکاری و
گرس ــنگی ،علی ــه بربری ــت حاک ــم و اس ــتبداد سیاس ــی اس ــت .متوج ــه خ واه ــد ش ــده
س ــی ی عموم ــی جامع ــه ای ـران مه ــر خواس ــت و مطالب ــات اصل ــی م ــردم ای ـران ب ـرای
ب راب ــری ،ب ـرای زندگ ــی مرف ــه و عادﻻن ــه ،ب ـرای جامع ــه ای متم ــدن و آزاد را ب ــر خ ــود
دارد .ب ــه ای ــن اعتب ــار »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« که در برگیرنده ش ــخصیتها
و ره ـﱪان و فعالی ــن اصل ــی ای ــن م ــردم از جنب ــش کارگ ــری ت ــا زن و ج ـوان و اقش ــار
مختلــف اســت ،بهﱰیــن ،مناســب تریــن و معتﱪتریــن ارگان ایندگــی مــردم
آزادیخ ــواه و انق ــﻼب ک ــرده در ف ــردای ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت» .کنگ ــره
ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« ک ــه اع ـ ل اراده م ــردم را در آین ــده خ ــود و جامع ــه را ب ــه
آزادان ــه تری ــن ش ــکل ممک ــن میکن ــد و ام ــکان تک ـرار س ــناریوهای ارتجاع ــی مانن ــد
آنچ ــه در انق ــﻼب  ٥٧اتف ــاق افت ــاد و ب ــه کم ــک غ ــرب و رس ــانه ه ــای آنهاجمه ــوری
اس ــﻼمی بق ــدرت را غی ــر ممک ــن میکن ــد.
تف ــاوت ای ــن ش ــکل از حاکمی ــت ب ــا اش ــکالی ک ــه اپوزیس ــیون راس ــت عل ــم کرده اس ــت
و در ه ــر دوره ای ب ــا اس ــامی مختل ــف ب ــه م ــردم معرف ــی میکن ــد ،از جمله ب ــا »کنگره
مل ــی« و »ش ــورای مدیری ــت گ ــذار« و »مجل ــس موسس ــان« از پای ــه متف ــاوت هس ــتند.
اپوزیس ــیون راس ــت مس ــتقل از اینک ــه ش ــکل حکومت ــی م ــورد پس ــند خ ــود را چ ــه ن ــام
میگ ــذارد ،در ت ــﻼش ب ـرای مﴩوعی ــت خری ــدن ب ـرای خ ــود و حاکمی ــت خ ــود ب ــه ن ــام
ایندگ ــی م ــردم ای ـران اس ــت .ن ــه »ش ــورای مدیری ــت گ ــذار« و ن ــه بس ــته ﴎبس ــته
و مجه ــول »کنگ ــره مل ــی« و ن ــه »انتخاب ــات آزاد« ،ن ــه ش ــخصیتها و ره ـﱪان کنون ــی
راس ــت ،این ــده خواس ــت و مطالب ــات م ــردم ای ـران ان ــد ،ن ــه بی ــان کنن ــده اع ـ ل اراده
ای ــن م ــردم در ﴎنوش ــت خ ــود و جامعه در ف ــردای ﴎنگونی اند و ن ــه از دل اعتصابات
و اع ﱰاض ــات کارگ ــر و اقش ــار مح ــروم در صحن ــه سیاس ــی ای ـران بی ــرون آم ــده ان ــد .ه ــر
ک ــدام از ای ــن آلﱰناتیوه ــا ک ــه اپوزیس ــیون راس ــت در گذش ــته و در ای ــن دوره معرف ــی
ک ــرده اس ــت ،در مضم ــون و از پای ــه ت ــﻼش ب ـرای حف ــظ حاکمی ــت بورژوای ــی ،ت ــﻼش
ب ـرای دس ــت نخ ــوردن سیس ــتم کاپیتالیس ــتی ب ــا هم ــه ماش ــین ﴎک ــوب آن ارت ــش و
وزارت اطﻼع ــات ت ــا قض ــات و زندانه ــا و . ..آن اس ــت .ب ــی ش ــک و ب ــر اس ــاس اس ـﱰاتژی و
اف ــق و آلﱰناتی ــو آنه ــا جمه ــوری اس ــﻼمی می ــرود و ق ــدرت بدس ــت نیروه ــای راس ــت و
ای ــن ب ــار ب ــه ن ــام کنگ ــره مل ــی ی ــا ه ــر اس ــم دیگ ــر م ــی افت ــد .اولی ــن ه ــدف آنه ــا قطع

ه ــر ن ــوع دخال ــت پایی ــن در ﴎنوش ــت جامع ــه اس ــت ،چی ــزی که اس ــاس و پای ــه اصلی
کنگ ــره ش ــوراهای م ــردم ای ـران اس ــت و ح ــزب م ــا مط ــرح ک ــرده اس ــت.
اپوزیســیون راســت شــامل طیفــی از نیروهــای مختلــف راســت و بورژوایــی در
اپوزیس ــون جمهوری اس ــﻼمی اس ــت ک ــه از طرف ــداران س ــلطنت ،طرف ــداران پروپاقرص
امی ــت ارض ــی ای ـران ،ت ــا بخش ــی از مه ــره ه ــای کن ــده ش ــده از جمه ــوری اس ــﻼمی
و طیف ــی از جریان ــات ناسیونالیس ــتی ،قوم ــی و فدرالیس ــتی هس ــتند ک ــه ام ــروز دور
ه ــم جم ــع ش ــده ان ــد و از ت ــرس ع ــروج پایی ــن در ب ــاﻻ ب ــا ه ــم توافق ــی ک ــرده ان ــد
ک ــه جایگزی ــن جمه ــوری اس ــﻼمی ش ــوند .آنه ــا ب ــه ق ــول خ ــود میخواهن ــد در پروس ــه
ﴎنگون ــی و بع ــد از آن »ه ــرج و م ــرج« ایج ــاد نش ــود و ب ــدون »خش ــونت« ق ــدرت
از جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه دولت ــی ک ــه تش ــکیل داده ان ــد منتق ــل ش ــود .اگ ــر »ه ــرج و
م ــرج« و »مس ــاﳌت آمی ــز« ب ــودن کس ــب ق ــدرت سیاس ــی اس ــم رم ــز ب ــدون دخال ــت
مــردم در ایــن پروس ــه نیســت» ،کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« کــه از مرکــز
تولی ــدی ت ــا دانش ــگاه و بی رس ــتان و پ ــادگان و محل ــه و ش ــهر و  ....را در برمیگی ــرد،
تنه ــا ضام ــن ای ــن کس ــب ق ــدرت »غی ــر خش ــونت آمی ــز« ،از پائی ــن و متک ــی ب ــه اراده
م ــردم اس ــت و ق ــادر اس ــت در مقاب ــل خش ــونت س ــازمان یافت ــه دس ــتگاه ﴎک ــوب
رژی ــم از س ــپاه و ارت ــش ت ــا چاقوکش ــان رژی ــم مقاوم ــت و آن ـرا فل ــج کن ــد .ش ــوراهای
مردم ــی ک ــه بهﱰی ــن ظ ــرف ب ـرای ه ــر نی ــروی سیاس ــی اس ــت ک ــه سیاس ــت و برنام ــه
روش ــن خ ــود را ب ـرای آین ــده جامع ــه ب ــه م ــردم معرف ــی کن ــد ،صﻼحی ــت خ ــود را ب ــه
اثب ــات برس ــاند و ب ـرای آن طرف ــدار و رای جم ــع کن ــد .در چنی ــن ﴍایط ــی اس ــت ک ــه
م ــردم آزادان ــه و ب ــا چش ــم ب ــاز بی ــن آلﱰناتیوه ــای موج ــود ،بی ــن »فدرالیس ــم قوم ــی«،
س ــطلنت ،جمه ــوری ای ران ــی و حکوم ــت ش ــورایی م ــا ،انتخ ــاب میکنن ــد .ب ــه نظ ــر من
قب ــول ای ــن مکانی ــزم ب ـرای انتخ ــاب ش ــدن محک ــی ج ــدی در ارزیاب ــی از ه ــر نیرویی و
رابط ــه آن ب ــا م ــردم در ای ـران اس ــت.
م ــا ت ــﻼش میکنی ــم رف ـ جمه ــوری اس ــﻼمی و ﴎنگون ــی آن از کان ــال ی ــک انق ــﻼب
عمی ــق و هم ــه جانب ــه ت ــوده ای ،ب ــا وس ــیعﱰین دخالت طبق ــه کارگر و اقش ــار محروم
در ی ــک ص ــف متح ــد و س ــازمان یافت ــه ب ــه ره ــﱪی طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــتهای و
ح ــزب ای ــن طبق ــه انج ــام بگی ــرد .ح ــزب م ــا هم راه صف ــی از کمونیس ــتهای معت ــﱪ این
جامع ــه ب ـرای ای ــن مه ــم م ــی کوش ــیم و حاکمی ــت ش ــورایی را ب ــه عن ــوان تنه ــا راه ک ــم
دردﴎ ،ک ــم مش ــقت ت ــر و ک ــم هزین ــه ت ـر ،ط ــرح ک ــرده ای ــم ت ــا در ف ــردای ﴎنگون ــی
جامعــه توســط همیــن هــا اداره شــود و مانــع مــوج ســواری نیروهــای راســت و
ارتجاع ــی و اع ـ ل اراده آنه ــا و در حقیق ــت اع ـ ل ی ــک دیکتات ــوری بورژوای ــی ب ــا هر
اس ــمی ب ــر ای ــن م ــردم ش ــویم.
ش ــورا ه ــای مردم ــی در حقیق ــت ش ــوراهای قان ــون گ ــذار و مج ــری قان ــون ب ــه عن ـوان
اع ـ ل اراده مس ــتقیم م ــردم ای ـران اس ــت و ای ـ ا م ــا ب ــا اولی ــن کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراها
تضمی ــن میکنی ــم .م ــا ب ــه همی ــن دلی ــل و ب ـرای تضمی ــن بهب ــودی در زندگ ــی م ــردم
ای ـران ،ب ـرای تضمی ــن وس ــیعﱰین آزادی ه ــای سیاس ــی و رف ــاه عموم ــی اقدام ــات اولیه
ای را در دس ــتور ای ــن کنگ ــره مش ــخص ک ــرده ای ــم .واض ــع اس ــت ک ــه ب ــا کس ــب ق ــدرت
و اع ـ ل اراده پایی ــن ،اولی ــن قوانی ــن مملک ــت ب ـرای تضمی ــن بیش ــﱰین تح ــوﻻت پایه
ای در خدم ــت رف ــاه عموم ــی ،بیش ــﱰین آزادی ه ــای سیاس ــی ،ایج ــاد ت ــوان مقابل ــه
ب ــا مقاومته ــای ارتج ــاع مغل ــوب ش ــده و جریان ــات ارتجاع ــی و الغ ــای هم ــه ق وانی ــن
اس ــارت ب ــار و پای ــان هم ــه ب ــی حقوق ــی ه ــا را در دس ــتور داری ــم.
پ ــر واض ــع اس ــت ای ــن دوره ی ــک دوره کوت ــاه اس ــت و نهایت ــا جامع ــه ی ــا ب ــه ط ــرف
ی ــک دوره ثب ــات یافت ــه بورژوای ــی می ــرود و ی ــا ب ــه ط ــرف ی ــک دوره ثب ــات یافت ــه و
حاکمی ــت پایی ــن و خا ــه اس ــتث ر طبقات ــی .در ای ــن پروس ــه ک ــه جامع ــه در ت ــب
و ت ــاب جــدی اســت و جــدال راســت و چ ــپ ،جــدال بــورژوازی ایــران و احــزاب و
جریان ــات آن ب ـرای ب ــاز گش ــت جامع ــه ب ــه عق ــب ب ــا م ــا کمونیس ــتها ،ب ــا ش ــوراها،
ب ــا طبق ــه کارگ ــر و اقش ــار مح ــروم و اح ـزاب وتش ــکﻼت و نه ــاد ه ــای ت ــوده ای آنه ــا
ب ـرای پی ــروزی کام ــل و عب ــور جامع ــه ب ــه ی ــک انق ــﻼب ام ــا کارگ ــری و ی ــک جامع ــه
سوسیالیس ــتی اس ــت .پ ــر واض ــع اس ــت ک ــه ح ــزب م ــا و هم ــه کمونیس ــتهای طبق ــه
کارگ ــر ای ـران ت ــﻼش میکنی ــم س ــیر تح ــوﻻت ب ــه ای ــن جه ــت ب ــرود و ی ــک انق ــﻼب
کارگ ــری انج ــام بگی ــرد و ق ــدرت ام ــا از ب ــورژوازی ای ـران گرفت ــه و پای ــه ه ــای اصل ــی
ناب راب ــری و ب ــی حقوق ــی را بخش ــکانیم و جامع ــه ای آزاد ،ب راب ــر و مرف ــه را پای ــه گذاری
کنی ــم .ه ــم م ــا و ه ــم اح ـزاب و جریان ــات راس ــت و از جمل ــه اپوزیس ــون راس ــت م ــورد
اش ــاره ش ـ ب ــا دو اف ــق متف ــاوت و در مقاب ــل ه ــم و در دو مس ــیر مختل ــف در مقاب ــل
ه ــم هس ــتیم و ای ــن تقاب ــل ب ــا س ــیر تح ــوﻻت در جامع ــه ای ـران ه ــر چ ــه ب ــی پ ــرده تر
و عربان ــﱰ ای ــان میش ــود .ای ــن دوران دوره جداله ــای اصل ــی و مه ــم طبقات ــی اس ــت و
م ــا هم ــه کمونیس ــتها ،هم ــه فعالی ــن کارگ ــری ،فعالی ــن جنبش ح ــق زن ،نس ــل ج وان
و ه ــر انس ــان ب راب ــری طل ــب را ب ــه پیوس ـ ب ــه ص ــف انق ــﻼب کارگ ــری و ب ـرای تامی ــن
چنی ــن جامع ــه ای دع ــوت میکنی ــم .ح ــزب ما پرچم ــدار این تح ــول عمی ــق تاریخی و
طبقات ــی اس ــت و ب ـرای آن نی ــرو جم ــع میکن ــد و »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی«
ق ــدم اول در ای ــن مس ــیر اس ــت.
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در همبستگی با فراریان از
هیــچ چیــز مﴩوعتــر از آغــوش بــاز مــا مــردم ایـران و طبقــه كارگــر بـرای میلیونهــا
انســان ســتمدیده و آواره در افغانســتان كــه دنبــال كورســویی از امنیــت و پناهــگاه،
بــه ســمت مرزهــای ایـران و بــه خانههــای مــا پنــاه آوردهانــد ،نیســت .هیــچ وجــدان
و ﴍافتــی ،طبقاتیتــر و انســانیتر از اعــﻼم همبســتگی و خوشــامدگویی بــه ایــن
فراریــان از جنــگ ،ویرانــی و قوانیــن ارتجــاع اســﻼمی نیســت .مس ـ له جنــگزدگان،
مســ له محرومــان و محكومــان بــه آوارگــی ،مســ له مــردم آزادیخــواه و طبقــه
كارگــر و كمونیســم اجت عــی در ایــران اســت .نبایــد اجــازه داد كــه جمهــوری
اســﻼمی در جــوار دولــت پاكســتان و گرزچرخانــی طالبــان ،مــردم اســیر در چنــگال
توحــش اســﻼمی را تكــه پــاره كننــد؛ نبایــد اجــازه داد كــه راه فـرار كــودكان ،زنــان و
ســالخوردگان از دســت هجــوم افسارگســیخته بانــد اســﻼمی طالبــان ،مســدود شــود.
بایــد بــه هــر شــیوه ممكــن بــه كمــك قربانیــان بشــتابیم .در كنــار مبــارزه هــر روزه
علیــه جمهــوری اســﻼمی بـرای »رفــاه ،امنیــت و آزادی« ،خواســتار بیشــﱰین كمــك و
یــاری بــه فراریــان از جهنــم افغانســتان شــویم.
پاســخ دنــدان شــكن بــه تــﻼش ســیاه ناسیونالیســم مرتجــع ایرانــی در دامــن زدن
بــه نفــاق و تفرقــه كــور قومــی و ناسیونالیســتی علیــه مــردم منتســب بــه »افغــان«،
چیــزی جــز اعــﻼم همﴪنوشــتی بــا مــردم آواره افغانســتان نیســت .راه خشــك كــردن
هــر نــوع سیاســت كثیــف قومــی  -مذهبــی در مـ مبــارزه هــر روزه طبقــه كارگــر
علیــه جمهــوری اســﻼمی ،مــردود و باطــل اعــﻼم كــردن هویتهــای كاذب ملــی،
قومــی ،جنســی و مذهبــی اســت.
طبقــه كارگــر ،كمونیســم و بﴩیــت متمــدن در جهــان بایــد یكبــار و ب ـرای همیشــه
ایــن منجــﻼب عفونــی از باكﱰیهــای قومــی -مذهبــی را بخشــكاند .بــه ایــن ننــگ
بﴩیــت ،بــه ارتجــاع ســیاه قومــی  -مذهبــی ،بــه طالبــان و طالبانهــا چــه در
افغانســتان ،چــه در ایـران و چــه در كل منطقــه بایــد خا ــه داد .امــروز ایـران نقطــه
عــروج آلﱰناتیــو ایــن نظــم ارتجاعــی در منطقــه اســت .راه خا ــه دادن بــه جنــگ
و ناایمنــی و فقــر و فﻼكــت در منطقــه را طبقــه كارگــر ایــران و کمونیســتها
نشــان دادهانــد .آلﱰناتیــو حكومــت شــورایی ،راه گــذار خاورمیانــه از ﴎاشــیبی
حاكمیتهــای قومــی  -مذهبــی اســت.
مردم آزادیخواه و متمدن ایران
بیدرنــگ بــه یــاری مــردم آوره افغانســتان بشــتابید! نگذاریــم در میــان ســكوت و
دیپل ســی مخفــی قدرتهــای جهانــی و منطقــهای ،مــردم افغانســتان گوشــت دم
تــوپ ارتجــاع طالبــان شــوند .بــه هــر شــیوه ممكــن ،بــا ســازماندهی در شــهرها
و محــﻼت خــود ،بــرای تامیــن ابتداییتریــن نیازمندیهــای انســانی ،از خــوراك
و پوشــاك تــا پناهــگاه و ســقفی ب ـرای زنــده مانــدن و نفــس كشــیدن را بــا مــردم
جنــگ زده افغانســتان ﴍیــك شــویم .ه نگونــه كــه در ح یــت از مــردم بــیآب و
بیامكانــات خوزســتان همبســتگی خــود را در برابــر حاكمیــت در چهارگوشــه ای ـران
بــه ایــش گذاشــتیم ،بــار دیگــر نشــان دهیم كه پاســخ مــردم متمــدن و انساندوســت
ای ـران بــه جنــگ ،نــداری ،بیمســكنی ،آوارگــی و فقــر و فﻼكــت تحمیــل شــده بــه
مــردم افغانســتان ،همبســتگی اســت .زمــان ب ـرای اشــاعه ایــن همبســتگی و اتحــاد
عمیــق و ریشــهای بــا مــردم ســتمدیده منطقــه فـرا رســیده اســت .زمــان بـرای نقــش
ش ـ  ،ب ـرای نقــش طبقــه كارگــر ای ـران و سوسیالیســتها بعنــوان پیشــتاز و مــروج
انساندوســتی بــا همســایگان خــود فـرا رســیده اســت .آمــاده مقابلــه همهجانبــه بــا
افغانســتیزی حاكمیــت و نیروهــای قومــی در روزهــا و هفتههــای جــاری باشــیم و
آن را فــورا خنثــی كنیــم .بایــد ثابــت كــرد كــه مــردم ایـران در دنیــای واقعــی مدافــع
ﴎســخت ارزشهــای انســانی در برابــر مرتجعیــن بیناﳌللــی و منطقــهای هســتند.
زنده باد ح یت و همبستگی مردم ایران با آوارگان افغانستانی
حزب كمونیست كارگری حكمتیست خط رسمی
 ۱۲اوت ۲۰۲۱

فاشيسم ضد كارگر
افغانستانى در بانه
محكوم است!
انجمــن صنفــی کارگ ـران فصلــی و ســاخت نی و اســتادکاران شــهر بانــه اخی ـرا نامــه
ای را خطــاب نهادهــای ﴎکــوب حکومتــی ایــن شهرســتان فرســتاده اســت کــه در آن
بــا مبتــذل تريــن و رایجﱰیــن ادبیــات فاشيســتی و نژادپرســتانه از آنهــا درخواســت
کــرده اســت کــه بســاط کارگـران افغانــی را از ایــن شهرســتان برچیننــد .در ایــن نامــه
همچنیــن آمــده اســت کــه اگــر پــای کارگــر افغانــی بــه ایــن شــهر بــاز شــود ،ایــن
شهرســتان دوبــاره بــا مــوج دیگــری از بیــکاری روبــرو خواهــد شــد.
نویســنده شــکایت نامــه فاشیســتی بــه مقامــات رژیــم اســﻼمی علیــه خطــر تشــدید
بیــکاری در صــورت حضــور کارگــران افغانــی ،واقعــا از اوضــاع و ﴍایــط جهنمــی
کارگــر و مردمــان تهیدســت در ایــران بــی خــﱪ اســت؟ از همیــن شهرســتان بانــه
بــی خــﱪ اســت کــه هــر روزه ش ـ ری از ﴍافتمندتریــن مردمــان ایــن جامعــه ،از
ﴎ بیــکاری و فقــر ،تــن بــه کولــﱪی میدهنــد و هــر روز هــم توســط ماموریــن
کشــتار مــرزی درو میشــوند؟ ش ـ ر میلیونــی مردمــان ﴍافتمنــدی کــه از بیــکاری و
فقــر بــه تــن فروشــی تــن میدهنــد را ایــن آدم نشــنیده اســت؟ ف ـرار کارگــر بیــکار
ایرانــی بــه کردســتان ع ـراق ،بــه شــیخ نشــین هــای خلیــج ،بــه کشــورهای جنــوب
ﴍق آســیا و  ...را نشــنیده انــد؟ آیــا بــه حســاب اینهــا بایــد ســندیکاهای ــام ایــن
کشــورها نســبت بــه رشــد بیــکاری در صــورت حضــور کارگــر بیــکار ایرانــی ،از مقامات
تقاضــای دیپــورت آنهــا را بدهنــد؟ آیــا همیــن امــروز ،ســندیکاهای کردســتان ع ـراق
بایــد خواســتار دیپــورت کارگ ـران بیــکار شهرســتان بانــه شــوند کــه از ﴎ بیــکاری،
بــرای یافــ شــغل و نانــی بــرای خانــواده ،بــه آنجــا پنــاه بــرده انــد؟ متقاضیــان
دیپــورت کارگـران افغانســتان مــی فهمنــد کــه اگــر ایــن سیاســت در ــام دنیــا پیــش
بــرود ،بایــد صدهــا میلیــون کارگــر مهاجــر یــک شــبه دیپــورت و آواره شــوند؟ آیــا در
ایــن صــورت ،ایــن فاشیســت هــای ســندیکایی مــی فهمنــد کــه چندیــن میلیــون کارگــر
ایرانــی بایــد یــک شــبه از ــام م لــک دنیــا بســوی مرزهــای ایـران دیپــورت شــوند؟
آنوقــت ،شـ ر کارگــر بیــکار در ایـران ،یــک شــبه دو برابــر خواهــد شــد! حــاﻻ ســوال
ایــن اســت کــه واقعــا در چنیــن صورتــی ،آرزوی اعــدام ایــن چنــد میلیــون کارگــر
دیپــورت شــده بــه ایـران ،یــک آرزوی قلبــی فاشیســت هــای ســندیکای ضــد کارگــری
و ضــد انســانی بانــه نخواهــد شــد؟
ایــن نهــاد قطعــا یــک نهــاد کارگریســت ،امــا قطعــا ضــد کارگــری تریــن نهــادی اســت
کــه احتـ ﻻ امــروز در جهــان همتــا نــدارد.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت ،خــط رســمی ،کارگــران ﴍافتمنــد بانــه و
هــر انســان ﴍافتمنــد در ایــن شــهر و منطقــه را فرامیخوانــد تــا بــه هــر شــیوه
ممکــن اعــﱰاض خــود بــه ایــن سیاســت ضدکارگــری و ضدانســانی انجمــن ارتجاعــی
اســتادکاران و کارگـران ســاخت نی در بانــه ابـراز کننــد .نــه فقــط ایــن ،بلکــه شایســته
اســت ــام محافــل و تشــکل هــا و نهادهــای کارگــری در کردســتان ،در مقابــل ایــن
سیاســت فاشیســتی نســبت بــه کارگ ـران مهاجــر افغانســتانی ،ســاکت اننــد.
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
اتخاذ سیاست فاشیستی با نام کارگر ممنوع است
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ١٩مرداد ١٤٠٠
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زندهبادمجمععمومیوجنبششورايی
امان كفا

در در همی ــن هفت ــه ،کارگ ـران هف ــت تپ ــه ب ـرای چندمی ــن ب ــار اع ــﻼم کردن ــد ک ــه اعتص ــاب
ت ــا متحق ــق ش ــدن خواس ــته ه ــای اع ــﻼم ش ــده ش ــان ،منجمل ــه رس ــیدگی ب ــه وضعی ــت
ﴍک ــت و پرداخ ــت حق ــوق ه ــای معوق ــه ،دی ــد ق رارداده ــا و مختوم ــه ش ــدن پرون ــده
قضای ــی فرزان ــه زیﻼب ــی ،ادام ــه دارد .کارگ ـران همچنی ــن دس ــتجمعی اع ــﻼم کردن ــد ک ــه
ش ــورای اس ــﻼمی ن ــه این ــده کارگ ـران ک ــه نه ــادی ضدکارگ ــری اس ــت و مطلق ــا پیش ــتوانه
ای در می ــان کارگ ـران هف ــت تپ ــه و اع ﱰاض ــات آن ــان ن ــدارد.
آخریــن ونــه مجمــع عمومــی کارگــران هفــت تپــه بــرای تصمیمگیــری در مــورد
تقاض ــای مخفیان ــه این ــدگان جمه ــوری اس ــﻼمی ب ـرای مذاک ــره ب ــا این ــدگان کارگ ـران
ب ــود .تقاضای ــی ک ــه این ــدگان کارگ ـران ب ــا درای ــت و هوش ــیاری ب ــه اط ــﻼع رفق ــای خ ــود
رس ــاندند و تصمی ــم گی ــری در م ــورد آن ـرا ب ــه مجم ــع عموم ــی کارگ ـران در دل تظاه ـرات
اع ﱰاض ــی ش ــان در ش ــهر ش ــوش موک ــول کردن ــد .مجم ــع عموم ــی کارگ ـران ب ــه ای ــن مذاک ــره
و ت ــﻼش مقام ــات محل ــی ب ـرای ﴎدوان ــدن بیش ــﱰ کارگ ـران و سوءاس ــتفاده سیاس ــی از آن ــان
»ن ــه« گف ــت و آن ـرا رد ک ــرد.
مس ــل ای ــن اولی ــن ب ــار نیس ــت ک ــه در هف ــت تپ ــه مجم ــع عموم ــی برگ ــزار م ــی ش ــود
و اتح ــاد کارگ ـران را ب ـرای دس ــتیابی ب ــه خواس ــته هایش ــان نش ــان م ــی ده ــد .ای ــن اولی ــن
ب ــار نیس ــت ک ــه کارگ ـران هف ــت تپ ــه در ع ــزم خ ــود ب ـرای دس ــتیابی ب ــه خواس ــته هایش ــان
پافش ــاری ک ــرده ان ــد .و ب ــاز ای ــن اولی ــن ب ــار نیس ــت ک ــه کارگ ـران در میتینگها ،در س ــخ انی
ه ــا و صحب ــت ه ــا و مش ــاورت هایش ــان ،دس ــتجمعی اع ــﻼم م ــی کنن ــد ک ــه ب ــا ات ــکا ب ــه
تصمی ــم جمع ــی خ ــود ق ــادر ب ــه اع ـ ل ق ــدرت هس ــتند .ام ــا آنچ ــه موقعی ــت و جای ــگاه
هف ــت تپ ــه را در ای ـران برجس ــته ک ــرده اس ــت ،ره ـﱪان عمل ــی کارگ ـران در هف ــت تپ ــه ان ــد
ک ــه ب ــا هوش ــیاری ،درای ــت ،برنام ــه و فک ــر ش ــده ب ــا ات ــکا ب ــه مجم ــع عموم ــی کارگ ـران ن ــه
فق ــط اتح ــاد کارگ ـران هف ــت تپ ــه را ممک ــن ک ــرده ان ــد ،ک ــه آن ـرا ب ــه اه ــرم ق ــدرت جمع ــی
کارگ ـران ب ـرای رس ــیدگی ب ــه خواس ــته هایش ــان تبدی ــل ک ــرده ان ــد.
ای ــن ب ــروز علن ــی س ــنتی در طبق ــه کارگ ــر ای ـران اس ــت ک ــه کارگ ـران هف ــت تپ ــه بدس ــت
گرفت ــه ان ــد ک ــه ن ــه مح ــدود ب ــه ی ــک واح ــد و ی ــک بخ ــش ،بلک ــه ب ــا کل جغ رافی ــای مح ــل
کار و زندگ ــی ای ــن کارگ ـران و ب ـرای احق ــاق حق ــوق خ ــود در ه ــم تنی ــده اس ــت .ای ــن س ــنتی
اس ــت ک ــه از آب و ب ــرق و اج ــاره خان ــه ت ــا س ــاعت کار و ﴍای ــط کار ت ــا واکس ــن کرون ــا و
اداره کل ﴍک ــت هف ــت تپ ــه را به ــم متص ــل ک ــرده اس ــت .ای ــن س ــنتی اس ــت ک ــه از ف ـراز
هفتخ ــوان تقس ــیم بن ــدی ه ــای درون خانوادگ ــی صاحب ــان کار و جامع ــه ،ف ــارغ از ان ــواع
و اقســام نهادهــای موجــود ،مس ــتقی کل دولــت و حاکــ ن را ک ــه ادعــای مس ــئولیت
جامع ــه را دارن ــد مخاط ــب ق ـرار داده اس ــت و ب ــه درس ــتی پاس ــخگو ب ــه ﴍای ــط موج ــود
م ــی دان ــد.
تصمیــ ت کارگــران هفــت تپــه ،کــه بــا تضمیــن اج رایــی مجمــع عمومــی کارگــران
هم ــواره عجی ــن ش ــده اس ــت ،بی ــان پی ــﴩوی س ــنتی اس ــت ک ــه اتح ــاد کارگ ـران را در ام ــی
س ــطوح ممک ــن و عمل ــی ک ــرده اس ــت .ام ــا ،هف ــت تپ ــه راه پی ــﴩوی بیش ــﱰی را در طبق ــه
کارگ ــر ای ـران ب ــه ای ــش گذاش ــته اس ــت .ره ـﱪان کارگ ــری ،کارگ ران ــی ک ــه در مب ــارزات دائ ــم
و ادام ــه دار در هف ــت تپ ــه جای ــگاه واقع ــی این ــده کارگ ـران را پی ــدا ک ــرده ان ــد ،ام ــروز
رات ــب ف رات ــر از هف ــت تپ ــه ،ب ــه چه ــره ه ــای جنب ــش کارگ ــری ﴎاﴎی ای ـران ب ــدل ش ــده
ان ــد .ام ــروز ه ــر ناظ ــری مجم ــع عموم ــی هف ــت تپ ــه را ن ــه ی ــک اج ــﻼس اتفاق ــی ،بلک ــه
ثاب ــه ی ــک نه ــاد پای ــدار» ،ش ــورای پای ــه« کارگ ـران مش ــاهده م ــی کن ــد .ای ــن ش ــورای کارگری
اس ــت ک ــه ب ــا اراده جمع ــی خ ــود ،ب ــه ج ـرات م ــی توان ــد ب ــی اعتب ــاری ش ــورای اس ــﻼمی را ب ــا
تصمی ــم جمع ــی کارگ ـران ،ب ــا آم ــار و ارق ــام غی ــر قاب ــل تکذی ــب مص ــوب کن ــد.
ام ــروز ای ــن ش ــورای کارگ ـران هف ــت تپ ــه اس ــت ک ــه ایندگ ــی کارگ ـران ای ــن ﴍک ــت را دارد.
ای ــن ش ــورای کارگ ــری اس ــت ک ــه متح ــد کنن ــده کارگ ـران اس ــت و خواس ــت هایش ــان را ب ــا
تکی ــه ب ــه ه ـ ن مجم ــع عموم ــی اع ــﻼم م ــی کن ــد .ش ــورای کارگ ـران هف ــت تپ ــه ،ام ــا تنه ــا
نیس ــت .جنب ــش مجم ــع عموم ــی در ای ـران ،متک ــی ب ــه ه ـ ن س ــنتی اس ــت ک ــه ص ــده ه ــا
در طبق ــه کارگ ــر ریش ــه دارد .هف ــت تپ ــه نش ــان داده اس ــت ک ــه چگون ــه میت ــوان تجمع ــات
کارگ رانــی کــه بطــور منظــم بــرای تصمیمگیــری در مــورد کار و اعــﱰاض خــود جمــع
میش ــوند و تصمی ــم میگیرن ــد را ب ــه مجم ــع عموم ــی خ ــود ارتق ــا داد .ای ــن س ــنتی اس ــت
ک ــه ب ــا پیون ــد می ــان ای ــن مجام ــع ،ق ــادر اس ــت جنب ــش ش ــورایی در ای ـران را ﴎاﴎی کن ــد.
جنبش ــی ک ــه ن ــه در تخی ــل ای ــن و آن ،بلک ــه ح ــی و ح ــاﴐ ای ـران ام ــروز را در ب ــر گرفت ــه
اس ــت .جنبش ــی ک ــه این ــدگان خ ــود را ن ــه در می ــان معﱰضی ــن عل ــی العم ــوم ،بلک ــه از
می ــان کارگ ران ــی ک ــه س ــالیان در بط ــن جنب ــش کارگ ــری ای ـران ،ب ــه موقعی ــت فعل ــی خ ــود
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رس ــیده ان ــد ،انتخ ــاب میکن ــد .ره ﱪان ــی ک ــه در دل جدال ــی س ــخت و ناب راب ـر ،در دف ــاع از
زندگ ــی و رف ــاه ،حرم ــت و اتح ــاد کارگ ــر را در ص ــف اول ق ـرار گرفتن ــد .ره ﱪان ــی ک ــه لحظ ــه
ای از اتح ــاد کارگ ــری غاف ــل نب ــوده و متح ــد و متش ــکل ک ــردن کارگ ـران در س ــازمان ه ــای
خ ــود قطبن ـ ی ش ــان ب ــوده اس ــت .ای ــن س ــنت ،ای ــن جنبش ــی ک ــه ب ــا ات ــکا ب ــه ق ــدرت
پائی ــن این ــدگان و معتمدی ــن م ــردم را انتخ ــاب میکن ــد ،اس ــت ک ــه ام ــروز بدی ــل ش ــورای
ﴎاﴎی را در مقابــل امــی اینــدگان خودگــ رده و طــرح هــای جــدا و از بــاﻻی ﴎ
م ــردم ،ب ــه نقط ــه امی ــد کل جامع ــه ای ـران ،ق ـرار داده اس ــت.
جنبشــی کــه امــروز در ایــران ﴎبلنــد کــرده و هفــت تپــه پرچمــداران بــا صﻼحیــت
آن اس ــت ،جنبش ــی اس ــت ک ــه ب ــا ق ــدرت و ﴎع ــت مه ــر خ ــود را ب ــه فض ــای سیاس ــی و
اع ﱰاض ــی در ای ـران زده و ص ــدای غ ــرش آن در ﴎاﴎ دنی ــا ش ــنیده میش ــود .ای ــن نی ــروی
طبق ــه ای اس ــت ک ــه ن ــه فق ــط برگ ــزاری مجم ــع عموم ــی ،بلک ــه پرچ ــم جنب ــش مجم ــع
عموم ــی کارگ ـران را ام ــروز در ای ـران ب راف راش ــته اس ــت .ای ــن جنبش ــی ش ــورایی اس ــت ک ــه
ح ــاﴐ ب ــه »انتظ ــار« و »فرص ــت دادن ه ــای« بیش ــﱰ نیس ــت و ح ــق خ ــود را ن ــه تنه ــا از
مدی ـران و صاحب ــکاران ،بلک ــه از مس ــئول رس ــمی جامع ــه ،از جمه ــوری اس ــﻼمی ،طل ــب
م ــی کن ــد .جنبش ــی ک ــه رس ــا فری ــاد م ــی زن ــد ،ی ــا حق ـ ن را بدهی ــد ی ــا اگ ــر ــی توانی ــد
کن ــار بروی ــد ت ــا این ــدگان واقع ــی م ــردم ،اداره جامع ــه را بعه ــده بگیرن ــد؛ آن ــان ک ــه هی ــچ
نفعــی در ادام ــه ایــن ﴍایــط و مشــقتی کــه گریبــان هشــتاد میلیــون نفــر مــردم در
ای ـران را گرفت ــه ،ندارن ــد .آن ــان ك ــه اع ــﻼم ك ــرده ان ــد ب ــا ات ــکا ب ــه ش ــوراهای خ ــود ق ــدرت را
میگیریــم و جامع ــه را اداره میکنیــم.

در محكوميت عمل
تروريستى
جمهورىاسﻼمى
در محکوم کردن ترور یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان
)موسی باباخانی(
بــر اســاس منابــع خــﱪی حــزب دمکـرات کردســتان ،یکــی از اعضــای کمینــه مرکــزی
ایــن حــزب بــه نــام موســی باباخانــی در اربیــل عـراق در روز پنجشــبه  ٥اوت ٢٠٢١
توســط مــزدوران جمهــوری اســﻼمی ای ـران ربــوده و ســپس تــرور شــده اســت .در
ﴍایطــی کــه ایـران آبسـ یــک طغیــان عظیــم اجت عــی علیــه کل بســاط جمهــوری
اســﻼمی مــی باشــد ،دســتگاه هــای امنیتــی ایــن نظــام توســط مــزدوران اش د بطــور
زبونانــه ای اقــدام بــه حــذف و تــرور مخالفــان سیاســی خــود در اپوزســیون هــا
میکننــد .تــرور و قتــل اعضــای اح ـزاب کــردی ســاکن در کردســتان ع ـراق توســط
جمهــوری اســﻼمی و زیــر ســایه حکومــت اقلیــم کردســتان ،متاســفانه هربــار بــه
شــکلی از ایــن اح ـزاب قربانــی میگیــرد .حکومــت اقلیــم کردســتان در ایــن میــان ،
کردســتان عـراق را تبدیــل بــه محــل جوﻻنــگاه تروریســتهای جمهــوری اســﻼمی بـرای
تحــت فشــار گذاشـ مخالفــان خــود در اردوگاه هــای مــرزی کــرده اســت.برای پایــان
دادن بــه ایــن دور باطــل ایجــاب میکنــد کــه ایــن اح ـزاب بــا مســئولیت بیشــﱰی
تامیــن کننــده امنیــت جانــی اعضــاء خــود باشــند.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت)خط رســمی( تــرور موســی باباخانــی توســط
جمهــوری اســﻼمی را بــه شــدت محکــوم میکنــد و همچنیــن اعــﻼم میکنــد کــه
حکومــت اقلیــم کردســتان بــه عنــوان یکــی از بازوهــای فراهــم کننــده ایــن ﴍایــط
بــرای فشــار وﴎکــوب بــر احــزاب مخالــف جمهــوری اســﻼمی مســئول و بایــد
جوابگــو میباشــد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ٠٨اوت ٢٠٢١
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ت ۳۷۰

جنبش دستمزدها
در ط ــول هفت ــه گذش ــته خﱪه ــای خی ــزش خوزس ــتان توج ــه و اش ــتیاق اف ــکار عموم ــی را
متوج ــه ج ــای دیگ ــری ک ــرده ب ــود ،حی ــف ش ــد ،و گرن ــه قاض ــی دی ــوان عال ــی میتوانس ــت در
جم ــع کارگ ـران پ ــروژه ای نف ــت و س ــایر م راک ــز تولی ــدی ح ــاﴐ ش ــود و بش ــارت بده ــد ک ــه
گرس ــنگی و فق ــر و محرومی ــت آنه ــا دقیق ــا ب ــه م ــوازات اس ــتث ر وحش ــیانه در چهارچ ــوب
قان ــون و در راه پ ــر ش ــکوه مناف ــع طبق ــه حاک ــم در ح ــال اج ـرا اس ــت!؛
هفت ــه گذش ــته در هن ــگام اع ــﻼم حک ــم دی ــوان عال ــی بخ ــش مهم ــی از کارگ ـران زی ــر فش ــار
خــرد کننــده و مرگبــار کار و دســتمزدهای جنایتکارانــه حواسشــان از وســایل ارتبــاط
جمع ــی دور مان ــد ،حی ــف ش ــد ،و گرن ــه از پافش ــاری این ــده خان ــه کارگ ــر و کان ــون ش ــورای
اس ــﻼمی کار ب ـرای ش ــکایت ت ــازه ت ـر ،و ب ــازار گرم ــی و خ ــوش خدمت ــی ب ـرای حکوم ــت و
ش ــش م ــاه دیگ ــر از ﴎدوان ــدن؛ مطل ــع میش ــدند؛
هفن ــه گذش ــته همزم ــان ب ــا مواج ــب بگی ـران دی ــوان عال ــی ،دس ــتجات دیگ ــر اراذل و اوباش
حکومتــی بــا چــوب و چــ ق و گلولــه جمعیــت دیگــری از تبــار کارگــر و زحمتکــش
جامع ــه را در دور دس ــتهای سوس ــنگرد و ای ــذه ،بهبه ــان ،ماهش ــهر و ش ــوش و اه ــواز م ــورد
حمل ــه ق ـرار دادن ــد ت ــا فری ــاد و ح ــق ن ــان و حرم ــت و زندگ ــی را در گل ــوی آنه ــا بخ ــون
بکش ــند؛ حی ــف ش ــد ،فری ــاد اع ﱰاض ــی جن ــوب میتوانس ــت ج ــواب شایس ــته کل ای ــن ای ــش
ض ــد کارگ ــری را ،در پایتخ ــت ک ــف دستش ــان بگ ــذارد.
اهمی ــت بس ــیار ای ــن خ ــﱪ ب ـرای کارگ ـران درخ ــود حک ــم ص ــادره نیس ــت .کارگ ـران ح ــق
دارن ــد از کن ــار گ ش ــتههای ه ــای بن ــگاه »عدال ــت« جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا ب ــی اعتنای ــی
بگذرن ــد .مگ ــر ن ــه اینس ــت ک ــه در مس ــیر مب ــارزه ب ــر ﴎ دس ــتمزد ه ــر دم یک ــی از ای ــن
ن ــوع ح ـﴩات س ــبز میش ــود؟ مگ ــر ن ــه اینس ــت ک ــه وقت ــی زورش ــان ب ــه کارگ ــر برس ــد زب ــان
»مج ــاری قانون ــی« ﴎمای ــه و دول ــت دراز اس ــت ،آفتاب ــه لگ ــن دس ــت همدیگ ــر میدهن ــد
کــه ب ــا بامبوله ــای »ﴍعــی«» ،مل ــی«» ،تولیــدی« و بهان ــه دیگــر بــه جــان دس ــتمزد
کارگ ـران بیافتن ــد؟ مگ ــر ن ــه اینس ــت ک ــه ب ــا عل ــم ک ــردن »دی ــوان عال ــی« ه ــر س ــال س ــیفون
اعتب ــار قانون ــی هم ــه دس ــت ان ــدرکاران مصوب ــه دس ــتمزد س ــاﻻنه یکج ــا کش ــیده میش ــود؟
طبق ــه کارگ ــر در ای ـران در جهن ــم تباه ــی دس ــتمزدها ب ــه ه ــر ت ــک بهان ــه نی ــاز دارد ک ــه
تلنب ــار نارضایت ــی و خش ــم خ ــود را ف ــوران بده ــد ،صف ــوف خ ــود را آرای ــش ببخش ــد ،جبه ــه
ه ــای ت ــازه ت ــری را ب ــاز کن ــد .اهمی ــت حک ــم دس ــتمزد دی ــوان عال ــی دقیق ــا اینج ــا اس ــت.
طبق ــه کارگ ــر در ای ـران در زی ــر فش ــار خ ــرد کنن ــده دس ــتمزدها جای ــی ب ـرای عق ــب نش ــینی
بیش ــﱰ ن ــدارد .دس ــتمزدها کارد را ب ــه اس ــتخوان رس ــانده اس ــت ،مب ــارزه ب ــر ﴎ دس ــتمزد
ش ــعله میکش ــد ،ام ــا هن ــوز پ راکن ــده اس ــت .ب ــر ای ــن پ راکندگ ــی بای ــد غلب ــه ک ــرد.
ای ـران آبس ـ م ــوج جدی ــدی از جنب ــش دس ــتمزدها اس ــت .ای ــن جنب ــش ب ــا نس ــل ج ــوان
طبقــه کارگــر در مرکــز آن ،بــا چهــره ای بشــدت زنانــه و مشــی سوسیالیســتی همــه
ملزومــات عقــب رانــدن بــورژوازی را در خــود دارد .رگههــا و ماتریــال ایــن جنبــش
هســت ،بوفــور هســت ،بایــد خــود را بــاور کنــد و روی پــای خــود بایســتد.
کیس ــت ک ــه پایبن ــدی س ــفت و صادقان ــه جنب ــش دس ــتمزدها در ای ـران ب ــه مناف ــع طبقات ــی
کارگ ــری را نبین ــد ،آنج ــا ک ــه ت ــن ب ــه تفرق ــه ننگی ــن پ ــروژه ای و موق ــت و فصل ــی یده ــد؟
کیســت ک ــه رادیکالیس ــم غالــب در می ــان کارگ ـران را نبینــد در حالیک ــه یک ــی پ ــس از
دیگ ــری م راک ــز کارگ ــری مخاط ـرات ف ـراوان را بج ــان میخرن ــد ،عط ــای ف ــوت و ف ــن صنف ــی
گ ــری را ب ــه لق ــای آن میبخش ــند ،بج ــای س ــینه زن ــی مظلومان ــه در مقاب ــل دوای ــر دولت ــی،
بس ــیج صف ــوف کارگ ـران در راه ی ــک اعتص ــاب را ب ــر حق ــارت و گدای ــی و خ ــود فریب ــی
ترجی ــح میدهن ــد؟
مب ــارزه ب ــر ﴎ دس ــتمزدها همیش ــه وج ــود داش ــته اس ــت .ام ــا کیس ــت ک ــه غلب ــه اف ــق
ه ــای ق ــوی سوسیالیس ــتی ب ــر جنب ــش دس ــتمزدها در ای ـران را نبین ــد؛ زمانیک ــه اع ﱰاض ــات
دس ــتمزدهای عق ــب افت ــاده ج ــای را ب ــا اعتص ــاب پیگی ــر کارگ ران ــی ع ــوض ک ــرد ک ــه اداره
کارخان ــه خ ــود را از حلق ــوم دول ــت بی ــرون میکش ــند؟
جنبــش دســتمزدها در ایــران بــا شــجاعت و از خودگذشــتگی در هــم آمیختــه اســت،
بس ــیار بیش ــﱰ از آنک ــه بت ــوان آن ـرا ترس ــاند ،ﴎک ــوب ک ــرد و رام ــود .در اولی ــن بارق ــه ه ــای
ق ــدرت ای ــی متحدان ــه و ﴎاﴎی ای ــن جنب ــش صحن ــه سیاس ــی و طبقات ــی ای ـران بﴪع ــت
ب ــرق و ب ــاد دگرگ ــون خواه ــد ش ــد .هم ــه چی ــز در گ ــرو تکاپ ــوی جنب ــش دس ــتمزدها در پ ــی
الگوه ــای عمل ــی ب ـرای اب ـراز وج ــود ﴎاﴎی و تعرض ــی اس ــت .در ای ــن رهگ ــذر دلق ــک ه ــای
دی ــوان عدال ــت هی ــچ نیس ــتند ،ب ــا ی ــک پ ــف از ﴎ راه کن ــار زده میش ــوند.
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هیــات مدیــره تشــکلی بــه نــام کارگــران ســاخت ن شــهر بانــه خطــاب بــه دولتمــردان
و دســتگاه هــای قضایــی و اطﻼعاتــی رژیــم درخواســت کــرده کــه بــه کارگــران مهاجــر
افغانســتانی اجــازه ورود بــه آن شــهررا ندهنــد.
ایــن درخواســت عــﻼوه بــر ایــن کــه ضــد کارگــری اســت ،ضــد اخــﻼق و وجــدان انســانی هــم
هســت .ضــد کارگــر اســت بــه خاطــر ایــن کــه طبقــه کارگــر در هرجــای دنیــا طبقــه ای اســت
کــه توســط ﴎمایــه داران اســتث ر مــی شــود و طبقــه ای اســت کــه از محصــول کار خــود بجــز
دســتمزدی ناچیــز بــی بهــره اســت .بــه ایــن معنــا طبقــه کارگــر در ﴎاﴎ جهــان یــک طبقــه
واحــد ،هــم منفعــت و همﴪنوشــت اســت .و ضــد اخــﻼق و وجــدان انســانی هــم هســت،
چــرا کــه کارگــری کــه نیــروی کارش را مــی فروشــد و بویــژه کارگــر افغانــی کــه از میــان آتــش
و خــون جــان ســا بــدر بــرده ،شایســته ی احــﱰام و هــر گونــه ح یــت اســت.
هیــات مدیــره انجمــن بــه نــام کارگـران ســاخت ن بانــه ،بــا ایــن نامــه ی ﴎاپــا ضــد کارگــری
بــه دولــت و نظامیــان و دســتگاه قضایــی و پلیســی رژیــم ،نشــان مــی دهــد کــه نــه از کارگــر
چیــزی فهمیــدده و نــه منفعــت کارگــر را ایندگــی مــی کنــد .ایــن نامــه مــی توانــد تقاضــای
یــک نهــاد قومــی و فاشیســتی علیــه کارگـران مهاجــر افغانــی باشــد .شــکی نیســت ایــن نامــه
ــی توانــد مــورد تاییــد هـزاران کارگــر و کولبــه ر و بیــکار و گرســنه شهرســتان بانــه باشــد .آیــا
حســن آغایــی کــه پــای نامــه را بعنــوان رییــس انجمــن امضــا کــرده ،بــه ایــن عمــل فاشیســتی
و ضدکارگــری و ضــد وجــدان و اخــﻼق انســانی خــود واقــف اســت؟ فکــر ــی کنــد کــه ایــن
امضــا و مهــر در تاریــخ ثبــت مــی شــود؟
بیــش از  ٤٠ســال اســت کارگ ـران کردســتان و از جملــه بانــه در بیــکاری و گرســنگی و بــی
حقوقــی بــﴪ مــی برنــد ٤٠ .ســال اســت کارگــر بیــکار بانــه در کردســتان عـراق و مرزهــا بــه
کار و کولبــه ری مشــغول اســت .آیــا مســبب ایــن ﴍایــط ضــد انســانی در چهــل ســال اخیــر
کارگـران افغانــی بــوده انــد؟ آیــا بیــکاری و پنــاه بــردن کارگــران بــه کولبــه ری بخاطــر وجــود
کارگـران افغانــی اســت؟
هیــات مدیــره انجمــن کارگــران ســاخت ن بانــه ،بــه جــای دشــمن واقعــی کارگ ـران یعنــی
ه ـ ن دســتگاه هایــی کــه برایشــان نامــه فرســتاده ،بــه جنــگ کارگــر مهاجــر افغانــی یعنــی
هــم طبقــه ای هــای خــود مــی رود.
آیــا ایــن تقاضــای ضــد کارگــری هیــات مدیــره در مجمــع عمومــی کارگـران ،بــه رای گذاشــته و
تصمیــم گرفتــه شــده اســت؟ هیــچ هیــات مدیــره ای در انجمــن هــا و ســندیکاها حــق نــدارد
بــدون کســب نظــر و رای کارگـران واحــد خــود در مجمــع عمومــی کارگـران ،چنیــن تصمیــم
و موضعــی بگیــرد .هیــات مدیــره بــا ایــن اقــدام ﴍم آور خــود ،در مقابــل کارگـران ســاخت ن
بانــه و کارگـران کردســتان اهانــت بزرگــی مرتکــب شــده اســت.
انجمــن کارگــران ســاخت ن بانــه مــی بایســت بجــای ایــن کــه ﴎگردنــه را بگیــرد و ورود
کارگـران افغانــی را ممنــوع کنــد ،وظیفــه طبقاتــی و انســانی حکــم مــی کنــد کــه از حقــوق
آن هــا در مقابــل کارفرماهــای ســوء اســتفاده چــی دفــاع کنــد و آن هــا را بــه عضویــت در
انجمــن دعــوت کنــد .کارگ ـران شــاغل و بیــکار و کولبــه ران کردســتان و بویــژه شــهر بانــه
ایــن اقــدام ننگیــن هیــات مدیــره انجمــن کارگ ـران ســاخت ن بانــه را نبایــد بپذیرنــد .نبایــد
قبــول کننــد کســانی بــه نــام انهــا از دســتگاه هــای اطﻼعاتــی و ضــد مردمــی بخواهنــد کــه
اجــازه ورود کارگ ـران افغانــی را ندهنــد یــا آنهــا را اخ ـراج کننــد .ایــن ننــگ را کارگ ـران بانــه
ــی پذیرنــد .جــا دارد کارگ ـران پیــﴩو و آزاده ی ســاخت ن در شــهر بانــه مجمــع عمومــی
کارگـران ســاخت ن را فـرا بخواننــد ،هیــات مدیــره را بــه محاکمــه کشــانده ،آن هــا را از رهــﱪی
انجمــن پاییــن کشــیده و کارگ ـران پیــﴩو و انساندوســت و ازادیخــواه بــه جایشــان بنشــینند.
کارگـران افغانــی آواره و خانــه خـراب بـرای طبقــه کارگــر در ﴎاﴎ ایـران و کارگران کردســتان،
حتــی مه ـ ن نیســتند ،صاحبخانــه انــد .کارگ ـران بــه حکــم هــم طبقــه ای و هــم ﴎنوشــت
بــودن ،مــی تواننــد در هــر کشــور یــا شــهری کــه دسﱰســی داشــته باشــند در کنــار هــم طبقــه
ای هایشــان کار و زندگــی کننــد .کارگــران کردســتان در همــه شــهرها و کارخانــه و ﴍکــت
هــا بــه حکــم وظیفــه طبقاتــی و انســانی بایــد ایــن اقــدام هیــات مدیــره انجمــن کارگ ـران
ســاخت ن بانــه را محکــوم کننــد .نبایــد در برابــر چنیــن موضــع و تقاضــای ضــد کارگــری
و ضــد انســانی ســاکت بــود .کارگ ـران افغانــی بــه حکــم جنــگ طالبــان و دولــت فاســد و
دخالتهــای امریــکا اگــر از جنــگ جــان ســا بــدر بــرده باشــند بــه آوارگــی و مهاجــرت بــه
کشــورهای دنیــا و از جملــه ای ـران پنــاه بــرده انــد .جمهــوری اســﻼمی از موقعیــت اســفناک
کارگـران مهاجــر افغانــی و خانــواده هایشــان اســتفاده کــرده و جوانــان و نوجوانشــان را بــه
جنــگ ســوریه فرســتاده تــا رژیــم اســد را حفــظ کننــد.
ﴎنوشــت دلخــراش کارگــران و مهاجریــن افغانــی در ایــران را کیســت کــه ندانــد .انســان
هایــی کــه در ایـران بعنــوان مهاجــر و پناهنــده برســمیت شــناخته نشــده و حتــی فرزندانــی
کــه بــه دنیــا مــی آورنــد فاقــد شناســنامه انــد و ــی تواننــد بــه مــدارس برونــد.
هیــات مدیــره انجمــن کارگ ـران ســاخت ن بانــه یــک معــذرت خواهــی بــزرگ بــه کارگ ـران
افغانــی و بــه همــه کارگ ـران کردســتان بدهــکار اســت .تنهــا پشــی نی و اســتعفا از هیــات
مدیــره مــی توانــد موجــب بخشــودگی انهــا از جانــب طبقــه واحــد کارگـران ایـران و کردســتان،
شــود! و گرنــه رهـﱪان ایــن انجمــن بعنــوان انســان هــای بــی وجــدان و کســانی کــه دوســت
و دشــمن را ــی شناســند شــناخته شــده و ننــگ ضدیــت بــا هــم طبقــه ای هــای خــود را بــر
پیشــانی خواهنــد داشــت .و ایــن ننــگ در تاریــخ طبقــه کارگــر ایــران و کارگ ـران کردســتان
ثبــت خواهــد شــد!
زنده باد همﴪنوشتی طبقاتی کارگران

