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شرمتان باد!

طالبان»انتخاب«مردمافغانستاننيست
آسو فتوحی

زنده باد انسانيت،
زنده باد كارگران هفت تپه!
)در حاشيه جنايات در افغانستان(

خالد حاج محمدی
بیــش از یــک هفتــه اســت ،بــا عقــب نشــینی نیروهــای آمریــکا و متحدیــن
اش از افغانســتان ،جریــان آدمکــش و جنایتــکار طالبــان افســار گســیخته
شــهر بــه شــهر و روســتا بــه روســتا ،بــدون کمﱰیــن مقابلــه و مقاومتــی بــا
کشــتار و جنایــت و قتــل در حــال پیــﴩوی در افغانســتان اســت .نهایتــا
بــا ســقوط دولــت کارتونــی ایــن کشــور و ف ـرار روســای آن و بــا ســقوط
کابــل ،افغاســتان بدســت طالبــان افتــاد .بــا هــر پیــﴩوی ایــن جریــان
تعــداد زیــادی از مــردم محــروم قربانــی ،آواره و خانــه بــدوش شــدند.
شــبه نظامیــان طالبــان پــا بــه هــر جــا گذاشــته انــد مهــر وحشــیگری و
جنایــت پیشــگی خــود را علیــه مــردم و بخصــوص زنــان بــا کشــتار و خــون
بــر جــای گذاشــته انــد.
هیــچ کــس از آمــار قتــل و کشــتار زن و مــرد ،پیــر و جــوان ،کــودکان و
ســالخوردگان توســط نیروهــای طالبــان و مــرگ از گرســنگی و آوارگــی
را اطــﻼع نــدارد .میلیونهــا انســان محــروم و بیگنــاه از تــرس جنایــت و
کشــتار و جنــگ طالبــان ،پــا بــه فـرار گذاشــته ،آواره و محــروم بـرای یافـ
روزنــه امیــدی ،ب ـرای یاف ـ ﴎپنــاه و محــل امنــی بــه طــرف کشــورهای
همســایه از جملــه ای ـران و پاکســتان ﴎازیــر شــده انــد .آری فاجعــه ای
بــزرگ و انســانی در جریــان اســت کــه قلــب هــر انســان ﴍافتمنــدی را
بــدرد میــاورد .فاجعــه ای کــه انتهــای آن معلــوم نیســت .فاجعــه ای کــه
بــه ظاهــر توســط طالبــان ،ایــن بانــد مســلح و جانــی و وحشــی ممکــن
شــد ،امــا در حقیقــت مســببین ایــن جنایــت و توحــش بســیار وســیعﱰ از
طالبــان اســت.
بانیــان ایــن جنایــت و هالوکاســت در افغانســتان ،طیفــی از دولتهــا،
نهادهــا ،اتاقهــای فکــری و محافــل سیاســی جهــان »متمــدن« از آمریــکا
و ﴍکای غربــی او ،از پاکســتان و دولتهــای مرتجــع منطقــه تــا میدیــای
بــزرگ و رســمی جهــان را در بــر میگیــرد ... .صفحــه۶

زندگی ،انتخاب مردم در ايران
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

حضور نماينده تشکيﻼت لندن حزب،
در تجمع اعتراضی حزب سوسياليست سريﻼنکا در لندن

افغانستان تسليم نمىشود!

مظفر محمدی

ب ــا بازگش ــت طالب ــان ب ــه ق ــدرت ،ای ــن س ــوال ک ــه ای ــا طالب ــان تغیی ــر ک ــرده اس ــت و ی ــا طالب ــان چگون ــه
بــا مــردم و بویــژه زنــان رفتــار میکنــد ،در ﴎلوحــه ی نگ رانــی هــای جامعــه بــﴩی قــرار گرفتــه
اس ــت .ام ــا ای ــن س ــوالی ب ــه ش ــدت انح راف ــی و توه ــم پ راکن ــی در اف ــکار عموم ــی جهانی ــان اس ــت .ای ــن
س ــوال دولته ــا و میدیایش ــان اس ــت .ب ــه تدری ــج دولته ــای بورژوای ــی جه ــان طالب ــان را همچ ــون دول ــت
عربس ــتان س ــعودی و جمه ــوری اس ــﻼمی ،پذیرفت ــه و برس ــمیت خواهن ــد ش ــناخت .چ ـرا ک ــه بی ــن دول ــت
س ــلفی عربس ــتان و جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا طالب ــان وج ــود ن ــدارد.
انتظ ــار ای ــن ک ــه طالب ــان تغیی ــر ک ــرده باش ــد و ب ــه آزادیه ــای مدن ــی و حق ــوق انس ــانی و ب راب ــری زن و
م ــرد پایبن ــد باش ــد ،توقع ــی بیه ــوده اس ــت .م ــی خواهن ــد ب ــا اش ــاعه ی ای ــن توه ــم م ــردم افغانس ــتان
را ولــو بــا تظاهــر طالبــان بــه انــدک تغییــری قانــع کننــد .مــی خواهنــد مــردم شــهرهای بــزرگ
افغانس ــتان مخصوص ــا کاب ــل را ب ــا ای ــن انتظ ــار پاس ــیو و فاق ــد اراده کنن ــد .ای ــن س ــوال اساس ــا طالب ــان را
پذیرفت ــه ش ــده و مقب ــول جامع ــه افغانس ــتان ف ــرض م ــی گی ــرد ... .صفح ــه۷
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از حكمتیست می پرسند
فــواد عبداللهــی امــروز همــه توافــق دارنــد كــه جامعــه ایــران بــا یــك بحــران
ﻻع ــﻼج سیاس ــی روب ــرو اس ــت؛ م ــردم حك ــم ب ــه رف ـ جمه ــوری اس ــﻼمی دادهان ــد
و ب ــه ای ــن اعتب ــار بح ــث »انتخ ــاب« و آلﱰناتیوه ــای جایگزی ــن ای ــن نظ ــام در ابع ــاد
اجت ع ــی مط ــرح ش ــده اس ــت .م ــردم دارن ــد به اش ــكال مختلف اع ـﱰاض میكنن ــد و از
زندگیش ــان دف ــاع میكنن ــد و مهمت ــر از آن ش ــبح اجت ع ــی قدر ن ــد طبق ــه كارگ ــر
روی مب ــارزات ج ــاری م ــردم در ن ــﱪد ب ـرای رف ــاه ،امنی ــت و عدال ــت اجت ع ــی س ــایه
انداخت ــه اس ــت؛ كارگ ــر ن ــه تنه ــا ب ــا كارفرم ــا دس ــت ب ــه یق ــه ش ــده اس ــت بلك ــه ف رات ــر
از آن ،در مجام ــع عموم ــی خ ــود ب ــه ط ــور منظ ــم متح ــد میش ــود ،ش ــوراهای اس ــﻼمی
كار را ب ــا ت ــك پ ــا از م راک ــز كارگ ــری بی ــرون میكن ــد و آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامعه«
را پی ــش كش ــیده و پ ــا ب ــه وس ــط تح ــوﻻت اجت ع ــی و دخال ــت در عرص ــه سیاس ــت
بعن ــوان مدع ــی اداره ام ــور جامع ــه گذاش ــته اس ــت.
اكن ــون فاكت ــور تعیی ــن كنن ــده در ه ــر اع ـﱰاض رادیکال ــی ک ــه مطالب ــات برح ــق م ــردم
ب ـرای رف ــاه ،آزادی و عدال ــت اجت ع ــی ،مب ــارزه علی ــه فس ــاد مال ــی ،علی ــه اس ــتبداد
و خفق ــان سیاس ــی را ب ــا ه ــم متح ــد و متش ــكل میکن ــد و پی ــﴩوی ه ــر ك ــدام از
ای ــن اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات را تضمی ــن میکن ــد ،چی ــزی ج ــز ادعانام ــه طبق ــه کارگ ــر
ای ـران علی ــه بانی ــان وض ــع موج ــود نیس ــت .ب ــه می ــدان آم ــدن طبق ــه کارگ ــر ب ــا ات ــکا
ب ــه مجام ــع عموم ــی خ ــود ،ب ــا س ــخنگویان و ره ـﱪان خ ــود و ب ــا ط ــرح اف ــق رادی ــكال
و آلﱰناتی ــو ش ــورایی خ ــود ،میخ ــی ب ــر تاب ــوت هم ــه افقه ــای بورژوای ــی و قس ــطی
در برخ ــورد ب ــه مقول ــه آزادی و رف ــاه كوبی ــده اس ــت .ای ــن فاكت ــوری اس ــت ك ــه اعت ـ د
بهنفــس جامعــه را در ب رابــر حاکمیــت و دســتگاه ﴎکــوب آن ،بــاﻻ بــرده اســت؛
كاتالی ــزور پی ــﴩوی جامع ــه در مقاب ــل جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت و تیــغ اس ــتبداد
و دســتگاه ﴎکــوب نظــام را كنــد كــرده اســت؛ اســتیصال کل حاکمیــت و همــه
جناحه ــای آن محص ــول همی ــن فاكت ــور اس ــت و ب ــه ای ــن اعتب ــار راه برونرف ــت ای ــن
نظ ــام از بح ـران سیاس ــی را ك ــور ك ــرده اس ــت.
در نتیج ــه ،ه ــر كس ــی ك ــه از ح ــق انس ــان بودن ــش دف ــاع میكن ــد و در جس ــتجوی
راه ــی ب ـرای رهای ــی از بخت ــك بیثبات ــی و ناایمن ــی در زندگ ــی اجت ع ــی و ش ــخصی
خــود اســت ناچــار اســت نهتنهــا بــا جمهــوری اســﻼمی ،كــه بانــی بیثباتــی و
مهندس ــی فﻼك ــت در جامع ــه اس ــت ،گﻼوی ــز ش ــود ،بلك ــه اف ــق و چش ــمانداز پی ــروزی
در مب ــارزه خ ــود را بﻼواس ــطه ب ــه آلﱰناتی ــو روش ــن طبق ــه كارگ ــر و كمونیس ــم ای ــن
طبق ــه گ ــره بزن ــد و ب ــه ای ــن اعتب ــار ،ب ــه آلﱰناتیوه ــای دستراس ــتی ب ـرای جایگزین ــی
ای ــن نظ ــام ،ب ــه عواق ــب ،مخاط ـرات و موانع ــی ك ــه اپوزیس ــیون راس ــت میتوان ــد در
مس ــیر مب ــارزه ب ـرای رهای ــی و ب راب ــری بوج ــود بی ــاورد ،حس ــاس باش ــد و ب ــا چش ـ ن
ب ــاز ن ــگاه كن ــد.
امــروز ،نطفههــای آلﱰناتیــو »اداره شــورایی جامعــه« بــر مــ عطــش اجت عــی
گســﱰده بــرای رفــاه ،آزادی و ثبــات ،از جانــب بخشهــای پیــﴩو طبقــه كارگــر
مط ــرح ش ــده اس ــت .دورهای ك ــه آغ ــاز ش ــده اس ــت ،دوره ی ــك كش ــمكش و مب ــارزه
ح ــاد طبقات ــی اس ــت ك ــه طبق ــات پیش ــق راول آنن ــد و ش ــكل و ش ـ یل نظ ــام حكومتی
آت ــی از جان ــب ه ــر ك ــدام از دو طبق ــه اصل ــی یعن ــی ب ــورژوازی و پرولتاری ــا از ه ــم
اكنــون برجســته اســت .تجســم تشــدید كشــمكش سیاســی بــر ﴎ مطالبــات و
اداره ام ــور جامع ــه بع ــد از جمه ــوری اس ــﻼمی ،از ه ــم اكن ــون می ــان اح ـزاب ،ره ـﱪان،
ش ــخصیتها و جنبشه ــای دو طبق ــه اصل ــی یعن ــی ب ــورژوازی و طبق ــه كارگ ــر كام ــﻼ
عین ــی و ملم ــوس اس ــت و بای ــد ب ــه پیش ــواز آن رف ــت .از ه ــم اكن ــون دو آلﱰناتی ــو
اصل ــی مط ــرح اس ــت .آلﱰناتی ــو طبق ــه كارگ ــر ک ــه میخواه ــد ای ــن كش ــمكش را ب ــه
ق ــدرت سیاس ــی بکش ــاند ،میخواه ــد ب ــه تغیی ـرات رادی ــکال بکش ــاند ،میخ واه ــد
ب ــه ﴎنگون ــی قاط ــع جمه ــوری اس ــﻼمی بکش ــاند ،میخ واه ــد ب ــه راهح ــل انقﻼب ــی
ب ـرای ن ــان ،آزادی و ثب ــات بکش ــاند؛ و در ط ــرف مقاب ــل ،آلﱰناتی ــو اپوزیس ــیون راس ــت
اس ــت ک ــه یخواه ــد ای ــن كش ــمكش طبقات ــی ب ــه مس ـ له ق ــدرت سیاس ــی خت ــم
ش ــود ،یخواه ــد اص ـ ًﻼ خیل ــی از ای ــن مطالب ــات و اعتصاب ــات موج ــود در ط ــول ای ــن
دوره مط ــرح بش ــوند .ميخ واه ــد اوض ــاع ط ــورى باش ــد ک ــه انتق ــال ق ــدرت ،كار ی ــک
معامل ــه »س ــاده« در ب ــاﻻ باش ــد ن ــه ام ــر ی ــك انق ــﻼب اجت ع ــی س ــهمگین از پایی ــن.
در دوره اخی ـر ،پ راتی ــک ص ــف پی ــﴩو طبق ــه کارگ ـر ،پ راتی ــک بخ ــش سوسیالیس ــت
جنب ــش کارگ ــری ،بخش ــی از مطالب ــات طبق ــه کارگ ــر را ب ــا تكی ــه ب ــر آلﱰناتی ــو »اداره
ش ــورایی جامع ــه« ب ــه ی ــک مطالب ــات وس ــیع اجت ع ــی تبدیل ك ــرده اس ــت .مطالباتی
ك ــه مومنت ــوم و لنگ ــر حرك ــت ب ــه جل ــو هس ــتند .مانن ــد معیش ــت و رف ــاه و امنی ــت،
آزادی زن ،آزادی زندان ــی سیاس ــی ،واكس ــن رای ــگان كرون ــا و غی ــره ،ک ــه اع ﱰاض ــات جاری
م ــردم را ب ــا ره ــﱪی طبق ــه کارگ ــر و ره ـﱪان کارگ ــری در جامع ــه تداع ــی میكن ــد .ب ــه

ه ــر ح ــال ،اوض ــاع ش ــلوغ ش ــود و نش ــود ،اعت ــﻼی انقﻼب ــی باش ــد ی ــا نباش ــد ،مح ــال
اس ــت طبق ــه كارگ ــری ك ــه ب ــه ق ــدرت اتح ــاد خ ــود پ ــی ب ــرده اس ــت و ظ ــرف اب ـراز
وجــودش را س ــاخته اســت ،ســیاهی لشــكر آلﱰناتیوهــای بورژوایــی شــود .امــروز
کارگــران و بخــش وســیع جامعــه ،ره ﱪانشــان را میشناســند و میداننــد کــه
ای ــن ره ـﱪان هس ــتند ک ــه ف ــردا اگ ــر دول ــت موقت ــی ش ــكل بگی ــرد ،ك ــه اگ ــر »كنگ ــره
ش ــوراهای مردم ــی« حاک ــم ش ــود ،صﻼحی ــت ای ــن را دارن ــد ك ــه ب ــه ایندگ ــی از ط ــرف
طبق ــه كارگ ــر و م ــردم وارد آن ش ــوند.
امــروز ســازماندهندگان ،پیشــق راوﻻن و رهــﱪان رادیــكال -سوسیالیســت طبقــه
كارگ ــر را داری ــم ك ــه ب ــا تكی ــه ب ــر مجام ــع عموم ــی خ ــود و خ ــرد جمع ــی خ ــود در ه ــر
اعتص ــاب و اع ﱰاض ــی ب ــا اس ــم و رس ــم خ ــود ،جامع ــه را خط ــاب ق ـرار میدهن ــد ،نی ــرو
جاب ــه ج ــا میكنن ــد و مقاوم ــت تودهه ــای وس ــیع محروم ــان را س ــازمان میدهن ــد.
ره ـﱪان و آژیتاتوره ــای سوسیالیس ــتی ك ــه ب ــﻼ اس ــتثناء ،چ ــه در جنبش كارگ ــری و چه
در جنب ــش رهای ــی زن ،م ــورد اعتــ د تودههــای وس ــیع م ــردم ش ــهریاند و در ه ــر
دس ــتانداز سیاس ــی ،خ ــواب راح ــت را از چش ــم حاكمی ــت و جناحه ــای ب ــورژوازی
در اپوزیســیون ربودهانــد .رهــﱪان و شــخصیتهای قابــل اتــكا و جســوری كــه از
دل چه ــل س ــال مقاوم ــت و مب ــارزه استث رش ــدگان و محكوم ــان ب ــه بردگ ــی م ــزدی و
آپارتای ــد جنس ــی بی ــرون آمدهان ــد؛ كاراكﱰهای ــی ك ــه در ن ــﱪد ب ـرای »رف ــاه ،امنی ــت و
آزادی« در جامع ــه ای ـران ،قاب ــل ح ــذف نیس ــتند .ای ــن طی ــف و ای ــن جنب ــش اكن ــون ب ــر
ش ــانههای طبق ــه كارگ ــر ای ـران ،ب ــا پ ــرت ك ــردن س ــازمانهای جاسوس ــی و ش ــوراهای
منحــط اســﻼمی از محیــط كار و زندگــی ،بــا تكیــه بــر مجامــع عمومــی خــود،
كیفرخواس ــت اك ی ــت م ــردم ای ـران علی ــه بانی ــان بیثبات ــی و ناب راب ــری را در آلﱰناتی ــو
»اداره ش ــورایی جامع ــه« ب ــه اهت ـزاز درآورد ان ــد.
اینه ــا رزا لوگ زامبورگه ــا ،كﻼرا زتكینه ــا ،تروتس ــكیها ،ب ــاب كروه ــا ،ج ــو هیله ــا
و ج ـ ل چ ـراغ ویس ــیهای بلق ــوه و بالفع ــل آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامع ــه« در
ای ـران هس ــتند .ای ــن گ ــردان سوسیالیس ــتی و كارگ ــری ،واقع ــی اس ــت و واقعی ــت اگ ــر
ش ــورانگیز و ب ــزرگ اس ــت بای ــد بزرگ ــی آن را ه ــم گف ــت .ای ــن س ــتون اصل ــی جنب ــش
ت ــودهای و رادی ــکال ب ـرای ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و ﴎمای ــه ج ــدی در تاس ــیس
»کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراها« در ف ــردای ﴎنگون ــی اس ــت .ﴎمای ــهای ک ــه بای ــد از همی ــن
ام ــروز خ ــود را در ای ــن قام ــت و در ای ــن كالی ــﱪ ن ــگاه کن ــد و ب ـرای ایف ــای نق ــش در
ش ــکل دادن ب ــه ای ــن آلﱰناتی ــو مردم ــی و رادی ــکال آم ــاده ش ــود.
ای ــن ص ــف پرش ــور و عظی ــم ،ضامن متحقق ش ــدن آلﱰناتیو »کنگره ﴎاﴎی ش ــوراهای
مردم ــی« اس ــت ک ــه ب ــر ش ــانه ه ــای جنب ــش اجت ع ــی قدر ن ــدی كه به هم ــت طبقه
كارگ ــر ای ـران صحن ــه سیاس ــت را ب ــه ل ــرزه درآورده اس ــت ،ب ــر ش ــانه ه ــای جنب ــش دفاع
از ح ــق زن ،جنب ــش دف ــاع از آزادی و ب راب ــری ایس ــتاده و ع ــرض ان ــدام ک ــرده اس ــت .اگ ــر
در انق ــﻼب  ۵۷جنب ــش سوسیالیس ــتی طبق ــه کارگ ــر ب ــه ان ــدازه ام ــروز قدر ن ــد ب ــود
و کمونیســتها در آن زمــان ،حــزب رادیــکال و روشــنبینی مثــل حــزب مــا را در
اختی ــار داش ــتند و ی ــک تصوی ــر و اف ــق روش ــن از آلﱰناتی ــو مردم ــی را در مقابل جامعه
تش ــنه آزادی و ب راب ــری ق ـرار میدادن ــد ،مح ــال ب ــود نیروی ــی ارتجاع ــی مانن ــد خمین ــی
و س ــناریوی دس ــت بدس ــت ک ــردن ق ــدرت ب ــدون دخال ــت م ــردم از ب ــاﻻ ،ممک ــن ش ــود.
قطع ــا ای ــن جنب ــش و ای ــن آلﱰناتی ــو ش ــورایی ب ـرای اع ـ ل اراده م ــردم و در راس آن
طبق ــه کارگ ــر ب ــر ﴎنوش ــت خ ــود ب ــا مقاومتهای ــی ن ــه فق ــط از ط ــرف ب ــورژوازی
حاک ــم ک ــه ب ــا مقاوم ــت و تقاب ــل ب ــورژوازی در اپوزیس ــیون ه ــم روب ــرو خ واه ــد ش ــد.
در اردوی بــورژوازی یعنــی در اپوزیســیون راســت ،شــكل و شــ یل طرفــداران
امی ــت ارض ــی ،قدی ــم تیمس ــارها ،ارتش ــبدها ،قدی ــم پاس ــدارهایی مانن ــد س ــازگارا،
جمهوریخواهــان ،مﴩوطهطلبــان ،ســلطنتطلبان ،فرشــگردیهای ت رامپیســت،
س ــكوﻻر دمك راته ــا ،رض ــا پهلویه ــا ،قدی ــم دو خردادیه ــا و راندهش ــدگان ب ــه ص ــف
اپوزیس ــیون راس ــت ب ــا چاش ــنی طیف ــی از نیروه ــای س ــیاه اس ــﻼمی مانن ــد بان ــد رجوی
و ب ــا معجون ــی از كن ﱰاه ــای قوم ــی و فدرالیس ــت را در ی ــك پ ــادگان نظام ــی ،تح ــت
ن ــام »ش ــورای مدیری ــت گ ــذار« ،ی ــا »ش ــورای مل ــی مقاوم ــت« بقص ــد جلب توج ــه دول
غرب ــی و نات ــو در ترش ــی خ واباندهان ــد و ب ــه اس ــم »آلﱰناتی ــو« رو ب ــه جامع ــه برجس ــته
كردهان ــد .ه ــر عاب ــری ب ــا ی ــك نی ــم ن ــگاه ب ــه كیفی ــت نیروه ــای منجم ــد ش ــده در
ای ــن ص ــف ،متوج ــه بیربط ــی اپوزیس ــیون راس ــت و آلﱰناتیوه ــای آن ب ــه تح ــوﻻت
اجت ع ــی ام ــروز در جامع ــه ای ـران میش ــود .متوج ــه میش ــود ك ــه ای ــن نیروه ــا و
ای ــن آلﱰناتیوه ــای دستس ــاز و دستراس ــتی ،در واق ــع ب ـرای كس ــب پروان ــه اعتب ــار
خ ــود ن ــزد دول غرب ــی ،نات ــو و آمری ــكا و س ــازمان مل ــل ،ب ــه صف ش ــدهاند .اپوزیس ــیون
راس ــت ،نس ــخه غرب ــی جری ــان اس ــﻼمی خمین ــی در برخ ــورد ب ــه ش ــوراهای كارگ ــری و
ب ــه چ ــپ چرخی ــدن جامع ــه ای ـران در تح ــوﻻت سیاس ــی اس ــت .اینه ــا دارن ــد از ه ــم
اكن ــون گوادل ــوپ دوم را ری ــن میكنن ــد... .
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حكمتیست می پرسد
نظمــی كــه اینهــا تبلیــغ میكننــد چیــزی جــز اختنــاق در شــكل بیع مــه آن
نیس ــت؛ نق ــش اپوزیس ــیون راس ــت در تح ــوﻻت ای ـران چی ــزی ج ــز دام ــن زدن به عنﴫ
خش ــونت و تحمی ــل جن ــگ داخل ــی ب ــه جامع ــه ای ـران نیس ــت .درس ــت ه ـ ن ام ــری
ك ــه كل ب ــورژوازی ای ـران ح ــول آن متح ــد ش ــد و ب ــه عه ــده خمین ــی در انق ــﻼب ۵۷
س ــپرد ،یعن ــی ﴎكوب كمونیس ــم و ش ــوراهای كارگ ــری را ،ام ــروز به عهده اپوزیس ــیون
راس ــت در برخ ــورد ب ــه نطفهه ــای جنب ــش ش ــورایی و خط ــر قدرتگی ــری كمونیس ــم
در ایــران ســپردهاند.
بازیكن ــان س ــناریوی قوم ــی  -مذهب ــی ك ــردن جامع ــه ای ـران ،نیروه ــای ارتجاع ــی ك ــه
ب ــا پرچ ــم »فدرالیس ــم قوم ــی« ه ــم اكن ــون اع ــﻼم كردهان ــد ك ــه قان ــون اساسیش ــان
و فرهن ــگ حاكمیتش ــان ،چكی ــدهای از هویته ــای كاذب قوم ــی اس ــت و جامع ــه
ای ـران و ق ــدرت سیاس ــی را ب ــر اس ــاس شناس ــنامههای جعل ــی قومی و مذهبی تقس ــیم
خواهن ــد ك ــرد ،رس ـ در دام ــن زدن ب ــه ی ــك جن ــگ صلیب ــی می ــان ش ــهروندان جامع ــه
آبا ــی ندارن ــد .ای ــن راه متحق ــق ش ــدن آلﱰناتی ــو نیروه ــای فدرالیس ــت در صف ــوف
اپوزس ــیون راس ــت اس ــت .از ط ــرف دیگ ـر ،نیرویه ــای ناسیونالیس ــت عظمتطلب ــی
ک ــه ب ــا ش ــعار » امی ــت ارض ــی« پش ــت ﴎ ه ــم فت ـوا ص ــادر میكنن ــد و ب ــه بهان ــه
»خط ــر تجزی ــه ای ـران« و »دف ــاع از خ ــاك پ ــاك ای ـران« ،ب ـرای ﴎک ــوب اع ﱰاض ــات در
مناط ــق مح ــروم لشكرش ــی خ واهن ــد ك ــرد ،گوش ــه دیگ ــری از اه ــداف و آلﱰناتیوه ــای
موج ــود در صف ــوف چهلتك ــه اپوزس ــیون راس ــت اس ــت .راهانداخ ـ ارت ــش آزاد س ــوریه
و كوس ــوو اینب ــار در قال ــب »ارت ــش آزاد ای ـران« توس ــط هی ــت حاكم ــه آمری ــكا ب ــا
تكی ــه ب ــر اپوزس ــیون راس ــت ی ــك احت ـ ل اس ــت .جن ــگ داخل ــی در س ــوریه و لیب ــی و
ﴎ كار آوردن دوب ــاره بان ــد اس ــﻼمی طالب ــان در افغانس ــتان ،ونهه ــای زن ــده و ح ــی و
ح ــاﴐ از ای ــن سیاس ــتاند.
در نتیج ــه ،ب ــه رس ــمیت ش ــناخ خط ــر اپوزیس ــیون راس ــت و ت ــﻼش ب ـرای ض ن ــت و
پی ــدا ک ــردن راه مقابل ــه ب ــا آلﱰناتیوه ــای دستراس ــتی ،مح ــك ه ــر جنب ــش و جری ــان
سیاس ــی مس ـ ول در قب ــال ﴎنوش ــت و زندگ ــی میلیونه ــا ش ــهروند در جامع ــه ای ـران
اس ــت .ای ــن ض ن ــت را نی ــرو میده ــد .بای ــد آلﱰناتی ــوی وج ــود داش ــته باش ــد ک ــه
بتوان ــد نی ــروی م ــردم را متش ــکل کن ــد و م ــردم بتوانن ــد در آن س ــازمان پی ــدا کنن ــد.
آلﱰناتی ــوی ک ــه بتوان ــد قل ــم پ ــای کس ــی را ک ــه بخواه ــد ب ــه م ــردم زور بگوی ــد ،تفرق ــه
و ش ــكاف قوم ــی  -مذهب ــی ایج ــاد كن ــد و در ت ــدارك خ ــون پاش ــیدن ب ــه مب ــارزه م ــردم
باش ــد را بش ــکند .آلﱰناتی ــوی ک ــه بتوان ــد ب ــه م ــردم ام ــکان دف ــاع از خ ــود را بده ــد و
جامع ــه را در مقاب ــل س ــم ناسیونالیس ــم ،قومپرس ــتی و مذه ــب مص ــون نگ ــه دارد؛
آلﱰناتی ــوی ك ــه بتوان ــد ه ــر تح ــرك ارتجاع ــی تح ــت عن ــوان »ح ــق مل ــت ك ــرد«» ،ح ــق
ملــت تــرك«» ،حــق ســلفیها و ســنیها« و یــا تحریــك حــول »دفــاع از ایــت
ارض ــی« را ن ــه تنه ــا خنث ــی كن ــد بلكه ب ــا مقابله ش ــوراهای مردم ــی و میلیس ت ــودهای
پاس ــخ قاط ــع بگی ــرد .بای ــد از همی ــن اﻻن م ــردم را ب ـرای مقابل ــه ب ــا ای ــن نیروه ــا در
ش ــوراهای مردم ــی س ــازمان داد .آلﱰناتی ــوی ک ــه بتوانن ــد پروس ــه ﴎنگون ــی جمه ــوری
اس ــﻼمی را تﴪی ــع و كمهزین ــه کن ــد .جواب ب ــه ای ــن ﴐورت ،آلﱰناتیو »اداره ش ــورایی
جامع ــه« اس ــت» .كنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« ب ـرای مقابل ــه ب ــا ای ــن وضعی ــت
و ب ـرای تامی ــن بیش ــﱰین آزادیه ــا و دخال ــت آزادان ــه و مس ــتقیم م ــردم در سیاس ــت
و تعیی ــن نظ ــام آت ــی حكوم ــت و در عی ــن ح ــال ،تضمی ــن ایمنتری ــن و آزادنهتری ــن
ﴍای ــط ب ـرای ای ــن دخال ــت و تصمی ــم گی ــری اس ــت .از ای ــن زاوی ــه همی ــن ام ــروز ب ــه
رس ــمیت ش ــناخ »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« مح ــک س ــنجش مردم ــی ی ــا
ض ــد  -مردم ــی ب ــودن ه ــر نی ــروی سیاس ــی اس ــت.
ع ــﻼوه ب ــر ای ــن ،ب ـرای خنث ــی ك ــردن تحری ــكات دولغرب ــی و دول مرتج ــع منطق ــه
علی ــه آلﱰناتی ــو »كنگ ــره ش ــوراهای مردم ــی« و ب ـرای حف ــظ امنی ــت و مدنی ــت در
جامع ــه و منطق ــه ،م ــا دیپل س ــی ﴎی و مخف ــی را ب ــر خواهی ــم چی ــد؛ دیپل س ــی
»كنگ ــره ش ــوراهای مردم ــی« ب ــر اس ــاس ی ــك سیاس ــت مس ــاﳌتآمیز و صل ــح ب ــا هم ــه
كشــورها خواهــد بــود» .كنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« اعــﻼم خواهــد كــرد
كــه هیــچ منفعتــی در جن ــگ و جــدال ب ــر ﴎ تقس ــیم منطقــه نــدارد و در ایــن
جن ــگ ﴍك ــت نخواه ــد ك ــرد» .كنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« مه ــر باط ــل ب ــر
سیاس ــتهای ارتجاع ــی ،تروریس ــتی و رقابته ــای منطق ــهای جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا
س ــایرین خواه ــد كوبی ــد و پی ـ ن صل ــح و آش ــتی ب ــا هم ــه كش ــورهای جه ــان خ واه ــد
بس ــت .همزم ــان »كنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« از ه ــر همكاری ب ــا جنبشهای
كارگ ــری ،سوسیالیس ــتی و مﱰق ــی در ﴎاﴎ جه ــان اس ــتقبال خواه ــد كرد .ای ــن یكی از
س ــتونهای مه ــم سیاس ــت م ــا در زمین ــه دیپل س ــی خارج ــی خ واه ــد ب ــود.
ــام ت ــﻼش م ــا ای ــن اس ــت ك ــه م ــردم در پروس ــه ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی در
مقاب ــل جمه ــوری اس ــﻼمی و در مقاب ــل بخش ــی از اپوزیس ــیون ک ــه بیش ــﱰ گانگس ــﱰ
سیاســی ی ــا قومپرس ــت هس ــتند ت ــا اپوزیس ــیون سیاس ــی ،لنگــری بــرای تضمی ــن
پی ــروزی و ام ــکان دف ــاع از زندگ ــی خ ــود را داش ــته باش ــند .ای ــن لنگ ــر و ای ــن آلﱰناتی ــو
چی ــزی ج ــز آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامع ــه« نیس ــت.

مردم آزاديخواه!

براى پيشروى و پيروزى بايد فورى در ارگانهاى
اعمال اراده خود ،متحد شويد!
در محل كار و محل زندگى ،در شوراهاى كارگرى و
مردمى ،يا هر نهاد و ارگان و سازمان و شكلى كه
دخالت متحدانه و مستقيم شما از بطن جامعه را
تضمين كند ،متحد شويد!
بايد اداره امور را در محله ،شهر و در همه مشاغل
جامعه ،بدست گرفت!
بايد حاكمان مرتجع و ناﻻيق ،اين حاميان نظام
فقر ،سود و استثمار را كه نه توان و نه خواست
برآورده كردن ابتدايى ترين خواستهاى شما را
ندارد ،مرخص كرد و كنترل زندگى خود را بدست
گرفت.
حاكميتى در كار نيست! بايد مردم متشكل در
شوراها حاكميت كنند .براى دستيابى به »آزادى،
رفاه ،حكومت شورايى« ،همين امروز ،و فورا دست
به كار شويد!

ح

ت ۳۷۱
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بازگشت طالبان به
افغانستان!

بشريت به چهره طالبان و »دخالت هاى
بشردوستانه« دولت هاى غربى ،تف ميكند!
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

پ ــس از بیس ــت س ــال حمل ــه نظام ــی غ ــرب ب ــه ﴎكردگ ــی آمری ــكا ب ــه بهان ــه »جن ــگ ب ــا
تروریس ــم« ،دول ــت موزائیک ــی افغانس ــتان ك ــه محص ــول پ ــروژه بیس ــت س ــاله دول غرب ــی
ب ــود ،در ظ ــرف ی ــك هفت ــه دود ش ــد و دول ــت قوم ــی  -مذهب ــی افغانس ــتان ب ــا ریاس ــت
اﴍف غن ــی ب ــدون كمﱰی ــن مقاومت ــی دو دس ــتی ب ــه بان ــد مرتج ــع اس ــﻼمی طالب ــان واگ ــذار
ش ــد و ای ــن فرزن ــد خل ــف »آزادس ــازی« و »ص ــدور دمك راس ــی غرب ــی ب ــه افغانس ــتان« در
ی ــک چش ــم به ــم زدن س ــقوط ك ــرد .صحن ــه ه ــای دلخ ـراش مردم ــی ک ــه از ه ـراس بازگش ــت
ایــن بانــد جانــی ،از هــراس بازگشــت کشــتار و قطــع دســت و تحمیــل بربریــت بــه
م ــردم ،خان ــه و زندگ ــی خ ــود را ج ــا میگذارن ــد و ب ــه س ــوی هواپی های ــی ک ــه ب ـرای خ ــروج
»ش ــهروندان غی ــر افغان ــی« ع ــازم افغانس ــتان ش ــده ان ــد ،نومیدان ــه میدون ــد ،قل ــب ه ــر
انســان ﴍیفــی را بــه درد مــی آورد .نــام ایــن جنایــت و هــراس از جنایــات بیشــﱰ را
»انتق ــال مس ــاﳌت آمی ــز« ق ــدرت ب ــه طالب ــان گذاش ـ  ،بیﴩم ــی آش ــکار اس ــت.
از ه ـ ن آغ ــاز مذاك ـرات ت رام ــپ ب ــا طالب ــان ،روش ــن ب ــود ك ــه طالب ــان ب ــار دیگ ــر ام ــور را
بدس ــت خواه ــد گرف ــت و آین ــده س ــیاهﱰی در انتظ ــار م ــردم افغانس ــتان خواه ــد ب ــود.
ای ــن س ــناریو و س ــاخت و پاخ ــت دوب ــاره ب ــا طالب ــان و تخلی ــه افغانس ــتان و خاورمیان ــه از
نیروه ــای نظام ــی آمری ــكا و غ ــرب بع ــد از دو ده ــه تحمی ــل سیاس ــت قوم ــی  -مذهب ــی
ك ــردن خاورمیان ــه ،بی ــش از پی ــش ب ـرای اف ــكار عموم ــی در جه ــان مس ــجل ک ــرد ك ــه ه ــدف
از جنــگ آمریــكا و اشــغال افغانســتان نــه مقابلــه بــا تروریســم اســﻼمی یــا رهایــی
م ــردم افغانس ــتان از دس ــت طالب ــان و ،...ك ــه تامی ــن قدرقدرت ــی آمری ــكا و میلیتاریس ــم
آن در مقاب ــل ق ــدرت ه ــای نوظه ــور امپریالیس ــتی در جه ــان ب ــود .معل ــوم ش ــد ك ــه ای ــن
جنــگ و اشــغال اولی ــه آن توســط آمریــكا ،نــه بــرای خﻼصــی مــردم از دســت ارتجــاع
طالب ــان و تروریس ــم اس ــﻼمی ،ك ــه ب ـرای پیش ــﱪد اه ــداف جهان ــی هی ــت حاكم ــه آمری ــكا
و مﴩوعی ــت دادن ب ــه وجه ــه خ ــود در داخ ــل آمری ــكا ب ــود .هدف ــی ک ــه پ ــس از ت ــرور ب ــن
ﻻدن تح ــت ن ــام رف ــع خط ــر القاع ــده و«تروریس ــم« ،پای ــان یافت ــه اع ــﻼم ش ــد .م ــردم بیگن ــاه
افغانس ــتان ط ــی س ــی س ــال گذش ــته به ــای »زهرچش ــم« گرف ـ هم ــه هیئ ــت ه ــای حاکم ــه
آمری ــکا )دمک ـرات ی ــا جمهوریخ ــواه( از نظ ــم و نظام ــی را م ــی پردازن ــد ک ــه ب ــه قدرقدرت ــی
آمری ــکا گ ــردن ــی گذاش ــت!
اكنــون قــرار اســت اداره امــور خاورمیانــه بــدون دخالــت مســتقیم آمریــكا و توســط
بانده ــای افس ــار گس ــیخته قوم ــی  -مذهب ــی در س ــایه كش ــمكش دول مرتج ــع منطق ــه
پی ــش ب ــرود .از جن ــاب ج ــو بای ــدن ت ــا ﴎان ری ــز و درش ــت »جامع ــه جهان ــی« اع ــﻼم ك ــرده
ان ــد ك ــه پ ــروژه »دخال ــت بﴩدوس ــتانه« در خاورمیان ــه پای ــان یافت ــه اس ــت و بی ــش از ای ــن
یت ــوان هزین ــه ك ــرد و ق ــادر نیس ــتند ت ــا رزمای ــش »ص ــدور دمك راس ــی« در ای ــن منطق ــه
را ادام ــه دهن ــد! قرع ــه ﴍوع واگ ــذار ك ــردن ﴎنوش ــت خاورمیان ــه ب ــه بانده ــای آدمك ــش
اس ــﻼمی و قوم ــی ب ــا دخال ــت مس ــتقیم دول مرتج ــع منطق ــه ،بن ــام م ــردم افغانس ــتان رق ــم
خ ــورده اس ــت .ام ــا م ــردم ع ـراق و ه ــر بخ ــش دیگ ــری در خاورمیان ــه ك ــه در ط ــی ای ــن دو
دهــه ،مــزه »مب ــارزه بــا تروریســم« و«دخالــت هــای بﴩدوســتانه« را چشــیده انــد ،از
ای ــن سیاس ــت ب ــی به ــره نخواهن ــد مان ــد .آنچ ــه عی ــان اس ــت اینس ــت ك ــه به ــای تخلی ــه
آمریــكا از خاورمیانــه و نــزول موقعیــت سیاســی آن در كشــمكش و رقابــت بــا ســایر
قط ــب ه ــای امپریالیس ــتی مانن ــد چی ــن و روس ــیه ،در جبه ــه جن ــگ ه ــای نیابت ــی را بای ــد
م ــردم بیگن ــاه و غی ــر نظامی ــان در خاورمیان ــه بپردازن ــد .صده ــا ه ــزار کش ــته و میلیونه ــا
آواره ،نابــودی کامــل ــدن در افغانســتان و ســازمان دادن باندهــای فــوق ارتجاعــی و
جنایتــکاری مانن ــد طالب ــان ،القاعــده ،جبه ــه الن ــﴫ و داعــش محص ــول مســتقیم ایــن
»دخال ــت ه ــای بﴩدوس ــتانه« ب ــه افغانس ــتان ان ــد.
نتیج ــه پای ــان »ماموری ــت امری ــکا در جن ــگ ب ــا تروریس ــم در افغانس ــتان« ك ــه دو ده ــه
پیــش بــا آغــاز لشكركشــی نظامــی آمریــكا و دول غربــی بــه ایــن کشــور و ســپس
در عــراق بــه بهانــه مقابلــه بــا »تروریســم« ،القاعــده ،طالب ــان و »خطــر ســﻼح هــای
ش ــیمیایی« ص ــدام ،در تاريک ــى ش ــب از ارتفاع ــات چن ــد ده ه ــزار م ــﱰى و از کش ــتىها و
زيردريايىه ــا ،دهه ــا ه ــزار ت ــن ــب و موش ــک ب ــر ش ــهرها آغ ــاز ش ــد ،ره ــا ش ــدن افس ــار
س ــگ ه ــای ش ــكاری طالب ــان و طالبانه ــا ،مقت ــدی صدره ــا و حش ــد ش ــعبی ه ــا در ش ــهرها،

میادی ــن ،خیابانه ــا و كوچ ــه پ ــس كوچ ــه ه ــای افغانس ــتان و ع ـراق و  ...اس ــت.
ب ــا اع ﱰاض ــات گس ــﱰده م ــردم افغانس ــتان ب ــه س ــیطره دوب ــاره بان ــد طالب ــان ب ــر ق ــدرت ،ب ــا
ف ـرار صده ــا ه ــزار نف ــره م ــردم از ای ــن کش ــور ،هی ــچ عق ــل س ــاﳌی یپذی ــرد ك ــه م ــردم
افغانس ــتان ت ــن ب ــه »انتق ــال مس ــاﳌت آمی ــز ق ــدرت« و«انتخ ــاب« جه ــادی ه ــای كثی ــف
طالب ــان ب ــا آن پیش ــینه س ــیاه آدمكش ــی داده باش ــند .هی ــچ انس ــان ﴍیف ــی فك ــر یكن ــد
ك ــه ای ــن بان ــد اس ــﻼمی بع ــد از س ــهیم ش ــدن در ق ــدرت ،ﴎبری ــدن و سنگس ــار ك ــردن را
كن ــار میگذارن ــد و اهل ــی میش ــوند .هیچکس ــی فك ــر یكن ــد ك ــه طالب ــان ب ــا بی ــرون آم ــدن
از زی ــر س ــایه غ ــرب ،و ب ـرای پذیرفت ــه ش ــدن در کل ــوپ جهان ــی س ــازمان مل ــل و  ..آداب
را رعای ــت میکن ــد.
هی ــچ ش ــهروند افغانس ــتانی معتق ــد نیس ــت ك ــه از ای ــن پ ــس رس ــم شهرنش ــینی و مملك ــت
داری را دســتجات و باندهــای اســﻼمی و آدمكــش شــبیه بــه طالبــان بــه ارمغــان مــی
آوردنــد .محــال اســت هیــچ جنبنــده ای معتقــد باشــد كــه طالبــان در مقایســه بــا
داع ــش ،موج ــود تطهی ــر ش ــده ای اس ــت! چ ــه كس ــی ب ــاور میكن ــد ك ــه ی ــك بان ــد جان ــی و
قاچاقچ ــی م ــواد مخ ــدر ،ی ــک نی ــروی ض ــد زن و وحش ــی ،اص ــول مدنی ــت را پیش ــه میكن ــد
و افغانس ــتان را »كش ــور« میكن ــد! ب ــه ه ـ ن ان ــدازه ك ــه میلیونه ــا انس ــان اس ــیر در بن ــد
حاك ـ ن منطق ــه ش ــاهد »تعدی ــل و اص ــﻼح« ارتج ــاع حكوم ــت ه ــای س ــیاه خ ــود از جمل ــه
در ای ـران ،عربس ــتان و پاكس ــتان ب ــوده ان ــد ،ب ــه ه ـ ن درج ــه ه ــم اینب ــار م ــردم افغانس ــتان
ش ــاهد« اص ــﻼح« و«اهل ــی ش ــدن« بان ــد س ــیاه طالب ــان خواهن ــد ب ــود!
طالب ــان »متم ــدن« ،ب ــه ه ـ ن ان ــدازه »انتخ ــاب« م ــردم افغانس ــتان اس ــت ك ــه جمه ــوری
اســﻼمی »انتخــاب« مــردم ایــران و اســد »انتخــاب« مــردم ســوریه! فــرودگاه هــای
افغانس ــتان را از كار انداخت ــه ان ــد و مرزه ــا را بس ــته ان ــد و ق ـرار اس ــت هم ــه ش ــهروندان
افغانس ــتانی و ف راری ــان از جهن ــم افغانس ــتان را از ه ــر كج ــای دنی ــا ب ــه افغانس ــتان دپ ــورت
كنن ــد و« جه ــادی ه ــای رهاییبخ ــش« طالب ــان در افغانس ــتان ب ــا آغ ــوش ب ــاز م ــردم ف ـراری و
گریخت ــه از طاع ــون اس ــﻼمی را تحوی ــل بگیرن ــد!
بﴩی ــت ب ــه ای ــن سیاس ــت ،ب ــه از ه ــم گس ــیخ بنیاده ــای زندگ ــی مدن ــی و اجت ع ــی
م ــردم افغانس ــتان ،ب ــه تحمی ــل سیاس ــت قوم ــی  -مذهب ــی ك ــردن خاورمیان ــه توس ــط دولت
آمری ــكا و دول غرب ــی ،ب ــه حامی ــان میلیتاریس ــم و تروریس ــم و جن ــگ طلب ــی آمری ــكا،
ت ــف میكن ــد .بان ــد اس ــﻼمی و تبه ــكار طالب ــان ،انتخ ــاب م ــردم افغانس ــتان نیس ــت و بای ــد
وج ــودش را ب ــه زبال ــه دان ــی تاری ــخ س ــپرد.
مــردم ،زنــان ،ك ــودكان و ســالخوردگان ،قربان ــی كشــمكش و رقاب ــت دولــت آمری ــكا ب ــا
س ــایر نیروه ــای نوظه ــور امپریالیس ــتی در جهانن ــد .سیاس ــتی ک ــه هم ــواره ب ــا گ ــروگان
گرفــ و قربانــی کــردن مــردم خاورمیانــه همــراه بــوده اســت .تنهــا نیــروی بﴩی ــت
متم ــدن و طبق ــه كارگ ــر جهان ــی میتوان ــد ب ــه ای ــن رقاب ــت ه ــای امپریالیس ــتی و انه ــدام
جوام ــع ب ــﴩی خا ــه ده ــد؛ تنه ــا ب ــازوی قدر ن ــد طبق ــه كارگ ــر جهان ــی میتوان ــد مان ــع
ره ــا ش ــدن افس ــار چندب ــاره س ــیاهﱰین بانده ــای تاری ــخ ب ــﴩی ش ــود.
بی ــداری طبقــه كارگــر ،بدس ــت گرف ـ س ــكان ﴎنوش ــت و قــدرت توســط كمونیس ــم و
طبق ــه م ــا از ای ـران و خاورمیان ــه ت ــا قل ــب پایتخ ــت ه ــای كش ــورهای اروپ ــا میتوان ــد جه ــان
ام ــروز را از دردناكﱰی ــن و ناام ــن تری ــن ﴍای ــط ،ب ــه س ــوی جهان ــی ممل ــو از رف ــاه و امنی ــت
و خوش ــبختی ،عب ــور ده ــد.
دول ــت طالب ــان از منظ ــر م ــردم ﴍی ــف و متم ــدن جه ــان هی ــچ مﴩوعیت ــی ن ــدارد .نبای ــد
اجــازه داد »م راجــع بیــن اﳌللــی« و دول مرتجــع منطقــه و قدرتهــای جهانــی در بــده
بســتان هــای خــود حاکمیــت طالبــان را بــه عنــوان دولــت افغانســتان بــه رســمیت
بشناس ــند .م ــردم افغانس ــتان ب ــه هی ــچ گوش ــه ای از ماهی ــت ع ــﴫ حج ــری بان ــد مخ ــوف
طالب ــان» ،آری« نگفت ــه ان ــد! بای ــد ب ـرای کوت ــاه ک ــردن دس ــت ای ــن بان ــد جان ــی از زندگ ــی
م ــردم در کن ــار م ــردم افغانس ــتان ایس ــتاد.
حزب كمونیست كارگری حكمتیست خط رسمی
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شرمتان باد!

طالبان »انتخاب« مردم افغانستان نيست

آسو فتوحی

طــی دو هفتــه گذشــته جهــان بــا نابــاوری ــام شــاهد
تحویــل دادن دودســتی ﴎنوشــت مــردم افغانســتان بــه
طالبــان از جانــب آمریــکا و دول منطقــه در عــرض کمــﱰ از
دو هفتــه ،ســقوط دولــت کارتونــی و پوشــالی افعانســتان
در مــدت کمــﱰ از یکــروز ،بــود .ســقوط افغانســتان بــه
دســت طالبــان بــدون همــکاری و برنامــه ریــزی دقیــق
آمریــکا و دول ذینفــع منطقــه و جهــان در ایــن مــدت
کوتــاه ممکــن و میــﴪ نبــود.
بدســت گیــری قــدرت در افغانســتان توســط طالبــان
درعــرض تنهــا دو هفتــه چیــزی ف ـرای تصویــر ســاختگی ســقوط یــک کشــور بلکــه
نشــان آشــکار ســناریویی بــود کــه چنــد ســال اســت اشــکال عیــان و نهــان در
کریدورهــای اجــﻼس قــدرت هــای دنیــا در حــال طراحــی اســت ،معاملــه ای کثیــف
بــر ﴎ منافــع بلوکهــای مختلــف بــورژوازی جهانــی بــا هزینــه جــان و زندگــی مــردم
افغانســتان.
امریــکا در راس ناتــو بیــش از دو دهــه اســت کــه بــه بهانــه »جنــگ بــا تروریســم
اســﻼمی« و القاعــده و »دخالــت بﴩدوســتانه« ،زندگــی و آســایش و آزادی مــردم
افغانســتان را گــرو گرفتــه و بــه ویرانــی کشــاندند .امــروز پــس از شکســت سیاســت
هــای مداخلــه جویانــه نظامــی و سیاســی شــان در وقیحانــه تریــن شــکل ممکــن
ﴎنوشــت مــردم ایــن جغرافیــا را بــه دســت ارتجــاع طالبــان ســپردند و وقیحانــه اعــﻼم
میکننــد »هــدف مــا مبــارزه بــا تروریســم القاعــده بــود و ماموریــت بیســت ســاله مــا
ــام شــد« .ادعایــی کــه حتــی در هیئــت حاکمــه شــان خریــداری پیــدا نکــرده اســت.
امــروز دیگــر حتــی ﴎان دولــت امریــکا بــه لجن ـزاری کــه امریــکا بــا ایجــاد چنیــن
نیروهــای کثیــف و تــا دنــدان مســلح در افغانســتان و منطقــه ایجــاد کــرده انــد
اذعــان میکننــد .سیاســت مســلح کــردن باندهــای اســﻼمی از »مجاهدیــن« تــا
داعــش و القاعــده و  .....بــه باﻻتریــن تجهیــزات نظامــی نتیجــه تقابــل اقتصــادی
میــان قدرتهــا و رقبــای جهانــی منطقــه و بــه قیمــت تحمیــل ســیاه تریــن نیروهــای
ارتجاعــی بــه مــردم افغانســتان بــود .نتیجــه ایــن سیاســت ارتجاعــی هزینــه هــای
روزانــه  ۳۰۰میلیــون دﻻر ،یعنــی  ۲.۲۶تریلیــون دﻻر طــی بیســت ســال ،چیــزی جــز
نابــودی زندگــی مــردم در افغانســتان ،ســوریه ،ع ـراق و ...نبــوده اســت.
آمریــکا و متحدانــش و ســایر دول بورژوایــی منطقــه و دنیــا و میدیــای رســمی و
دســتگاه بــی آبــروی شستشــوی مغــزی شــان ،بــا وقاحــت و بیﴩمــی و بــا وارونــه
ائــی از وضعیــت وخیــم مــردم افغانســتان و پزهــای دروغیــن دفــاع از حقــوق بــﴩ،
تــﻼش دارنــد تــا تصویــر طالبــان »متمــدن شــده«» ،معتــدل« را در مقابــل جهــان قـرار
دهنــد و حاکمیــت طالبــان را بــه رســمیت شــناخته و ایــن رســمیت را بــه اســم مــردم
افغانســتان و بــه آن جامعــه و مــردم دنیــا بقبوﻻننــد.
تبلیغــات و پروپاگانــد عظیــم رســانه هــای رســمی تصویــر حضــور »مســاﳌت آمیــز«
وحــوش طالبــان را بــه ایــش میگذارنــد ،صحنــه هــای تعــرض وحشــیانه و دســتگیری
و خانــه گــردی هــا توســط اوبــاش ایــن بانــد جانــی را سانســور میکننــد تــا بــه جهــان
بقبوﻻننــد کــه طالبــان بــی آزار اســت ،تغییــر کــرده ،متمــدن شــده اســت .هشــدارهای
مفتضحانــه دول »متمــدن« و مقامــات فخیمــه ســازمان ملــل کــه »طالبــان بایــد بــه
حقــوق بــﴩ پایبنــد باشــد« ،پــز »کمــک بــه فراریــان از افغانســتان« و مســابقه تهــوع
آور ﴎان شــان پــس از بــه خــون کشــیدن زندگــی میلیونهــا انســان در ایــن مملکــت،
بــه رســمیت شــناخ دولــت طالبــان از طــرف بلــوک چیــن و متحدینــش بــه نــام
»عــدم دخالــت در امــرو داخلــی ایــن کشــور« ،تنهــا و تنهــا نشــان از بــه ســخره گرفـ
شــعور مــردم افغانســتان و بﴩیــت متمــدن اســت.
امــا ایــن ــام تصویــر نیســت .مقاومــت مــردم ﴍیــف و آزادیخــواه در مقابــل ایــن
وحــوش اســﻼمی دســت ســاز غــرب ،مقاومــت شــجاعانه زنــان در کابــل ،تصویــر
واقعــی جامعــه ای اســت کــه در مقابــل حاکمیــت تحجــر و تــرور ،حاکمیــت اســﻼم

و تحمیــل بربریــت بــه ایــن جامعــه مقاومــت میکنــد .نــه طالبــان انتخــاب مــردم
افغانســتان اســت و نــه بازگشــت بــه عــﴫ بــرده داری و بهــره کشــی جســمی و
جنســی از زنــان و تحمیــل تحقیــر و بیحقوقــی بــه مــردم آنجــا انتخــاب مــردم مﱰقــی
و متمــدن و زنــان افغانســتان اســت.
بایــد پرســید مســئول مســتقیم آمــوزش و تشــکل ایــن نیروهــای عهــد حجــری
چــه کســانی هســتند؟ بایــد پرســید مســئول آمــوزش و تجهیــز تــا دنــدان مســلح
ایــن نیروهــای جنایتــکار ،کــه کارخانــه ســاخت راکــت و موشــک و ــب و امــی
تســلیحات امــروزی را نداشــته و ندارنــد چــه کســانی هســتند؟ بایــد پرســید مســئول
حقنــه کــردن چنیــن اوبــاش مرتجــع و عقــب مانــده ای بــه جامعــه افغانســتان چــه
کســانی هســتند؟
جــواب ایــن ســواﻻت را بﴩیــت امــروز بــه روشــنی دارد .القاعــده و طالبــان محصــول
طبیعــی زندگــی و اعـﱰاض و ســوخت وســاز طبیعــی جامعــه افغانســتان نیســت .هیچ
انســان ﴍافتمنــد و آزاده ای در افغانســتان خواهــان ایجــاد گــروه یــا جریانــی نیســت
کــه فلســفه اش بــه راه انداخـ جــوی خــون و قطــع ﴎ و دســت باشــد .خواهــان آن
نیســت کــه نیــروی اولـﱰا ارتجاعــی و بختــک ســیاه روزی خــود و خانــواده و جامعــه
اش را ایجــاد یــا انتخــاب کنــد .هیــچ انســان مﱰقــی در افغانســتان خواهــان حاکمیتــی
کــه ضــد علــم و مدرســه و آزادی عمــل و رشــد فرهنــک و ــدن باشــد نیســت،
خواهــان حــذف زنــان از زندگــی خــود و تعریــف آنهــا بــه عنــوان انســان درجــه دوم
یــا ســوم و بــی شــان و حرمــت کردنشــان نیســت .خواهــان حــذف کــودکان از مدرســه
و آمــوزش و تحصیــﻼت رشــد علمــی و فکریشــان نیســت.
بایــد گفــت بﴩیــت متمــدن امــروز دنیــا ،یــک بــار دیگــر در برابــر تصویــر وارونــه
و دروغیــن بــورژوازی از جهــان و ســوخت و ســاز آن ایســتاده و دســت رد بــه
یــاوه گوئــی هایشــان میزننــد .بﴩیــت متمــدن دنیــا در برابــر منطــق ضــد انســانی و
متوحــش بــورژوازی ایســتاد و در کنــار مــردم افغانســتان هیــچ رســمیتی بــه حاکمیــت
طالبــان ــی دهنــد .بﴩیــت متمدنــی کــه بــر صحنــه هــای دلخـراش فـرار و هـراس
مــردم افعانســتان اشــک میریــزد ،آمریــکا و دیگــر قدرتهــای بــورژوازی و امــی دول
مرتجــع منطقــه را مســبب هــر قطــره خــون ریختــه شــده ،هــر خانــواده و زندگــی
از هــم پاشــیده شــده و آوارگــی و بــی خا انــی و بــی پناهــی امــی مــردم ایــن
کشــور میدانــد.
ایــن فشــار انساندوســتی ،ایــن تنفــر از جنایــت ســازمان یافتــه دول غربــی اســت کــه
ﴎان »متمــدن« دول غربــی را وادار کــرده بــا شــعار انتقــال و نجــات جــان فقــط
چنــد هــزار نفــر از جمعیــت تقریبــا  ۴۰میلیونــی افغانســتان ،آن هــم بــه ناکجــا
آبــاد هائــی کــه معلــوم نیســت چــه ﴎنوشــت شــوم دیگــری را برایشــان رقــم بزننــد،
میخواهنــد بــا ایــن پُــز خــود را از زیــر تیــغ تعــرض بﴩیــت برهاننــد .بایــد گفــت کــور
خوانــده ایــد و انســانهای آزاده و متمــدن دنیــا افســارتان را میبندنــد!
امــروز در ایــن نــﱪد حاکمیــت هــای دنیــا بایــد در کنــار مــردم افغانســتان ایســتاد.
بایــد جانیــان و بانیــان ایــن ســیه روزی بــر مــردم افغانســتان را وادار بــه پاســخگوئی و
پذیــرش مســئولیت توحــش و جنایتــی بکنیــم کــه بــه ایــن کشــور و مردمــش تحمیــل
کــرده اند.مــردم افغانســتان حــق دارنــد زنــده اننــد ،حــق دارنــد زندگــی کننــد و
حــق دارنــد رفــاه و امنیــت و آســایش داشــته باشــند .نبایــد اجــازه بدهیــم تــا مــردم
بــی دفــاع افغانســتان تنهــا اننــد و بــا تحمــل جریــان عقــب مانــده و متوحــش
طالبــان ،تصویــری بــه جهــان بدهنــد کــه گویــا ایــن »انتخــاب« مــردم آن جغرافیــا
اســت ،نبایــد اجــازه بدهیــم کــه ایــن حاکمیــت ســیاه را »متعــارف« و »معقــول«
جلــوه دهند .ــام قــدرت هــا و کشــورها کــه بــه هــر شــکلی و بــا هــر کارتــل و
ﴍکــت هــای اقتصــادی و سیاســی و نظامــی شــان کــه مســبب بــه وجــود آمــدن ایــن
خانــه خرابــی و ســیه روزی هســتند بایــد بــه جــرم جنایــت علیــه بﴩیــت محاکمــه
شــده و جــواب پــس بدهنــد .نبایــد اجــازه داد دولتهائــی کــه بــر ﴎ زندگــی مــردم،
ب_ ۵۲و ــب افکــن میفرســتد و موشــک و ــب میریــزد ،دولتهایــی کــه بــه زندگــی
انســانها بختــک ســیاه القاعــده و داعــش و طالبــان را تحمیــل کــرده انــد ،بــا گرف ـ
پــز دروغیــن و نــخ ــای »حقــوق بــﴩی« از پرداخــت تــاوان ایــن جنایــت هدفمنــد
و ســازمان یافتــه و تامیــن باﻻتریــن ســطح رفــاه ب ـرای آن انســانها شــانه خالــی کننــد.
امــروز ایــن وظیفــه تــک تــک مــا اســت کــه در جنــگ انســانیت بــا توحــش بــورژوازی
هــار و افسارگســیخته بــه شــکلی جهانــی و متحــد بایســتیم و پــوزه شــان را بــه
خــاک الیــم .بایــد جبهــه انســانیت در برابــر جبهــه توحــش دول منطقــه و جهــان
را تقویــت کنیــم .بایــد کنــار فریادهــا و نــه گف ـ هــای مــردم افغانســتان بــه ایــن
توحــش بایســتیم.
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زنده باد انسانیت زنده باد كارگران هفت تپه
همــه اینهــا در ســازمان دادن جریانــی کــه امــروز طالبــان نــام دارد ،در تســلیح آن ،در
معرفــی و تبلیــغ بـرای آن بــه عنــوان پیــام آوران آزادی و حقــوق انســانی در مقابــل
شــوروی ســابق در جــدال ﴍق و غــرب ،ســهیم انــد .اگــر قـرار باشــد روزی عاملیــن
نســل کشــی در افغانســتان ،بانیــان شــکل دادن بــه جهنــم زنــان ،تجــاوز بــه دخـﱰان
و زنــان و کشــتار آنهــا ،کســانی کــه گرســنگی و جنــگ و بــی خا انــی و توحشــی کــه
بــه ایــن مــردم تحمیــل کــرده انــد و زندگــی میلیونهــا انســان را بــه تباهــی کشــانده
انــد رابــه محاکمــه کشــاند ،بــی تردیــد روســای مختلــف دولــت امریــکا و دول غربــی
متحــد او ،ناتــو ،ســازمان ملــل و همــه صاحــب منصبــان ریــز و درشــت نهادهــای
دســت ســاز آنهــا بــه نــام مدافــع حقــوق بــﴩ و طرفــداران »صلــح و آشــتی« ایــن
دولتهــا در ردیــف اول متهمیــن نشســته انــد.
در ایــن دوره ســیاه و در دل ایــن فاجعــه بــزرگ مملــو از تــرس و وحشــت و نــا
امیــدی ،موجــی از ح یــت ،همــدردی ،تــﻼش بـرای یــاری رســانی ،ب ـرای پنــاه دادن
بــه فراریــان از جهنــم طالبــان در ای ـران بــه راه افتــاد .از پیامهــای رســمی نهادهــا
و ســازمانهای مختلــف تــا تﻼشــهای فــردی مــردم ازدیخــواه .یکــی از اولیــن بیانیــه
هــا ،بیانیــه ســندیکای کارگـران هفــت تپــه ،و ح یــت صمی نــه آنهــا از ایــن مــردم،
بــود کــه حــاوی پیامــی مهــم اســت .پیــام یکــی بــودن مــا کارگ ـران و زحمتکشــان
در ای ـران بــا خواه ـران و ب ـرادران کارگــر و زحمتکــش مــا در افغانســتان .ایــن پیــام
بیــان احســاس مســئولیت بــاﻻی کارگـران ایــن مرکــز ،انســانیت و ﴍافــت واﻻ و قابــل
تقدیــر ایــن عزیــزان و بیــان درک طبقاتــی و احســاس همﴪنوشــتی عمیــق آنهــا
اســت .پیــام ســندیکای کارگـران نیشــکر هفــت تپــه خطــاب بــه خواهـران و بـراداران
در افغانســتان بــا عنــوان »افغانســتان در آتــش و خــون« و اعــﻼم همــدردی و یکــی
بــودن ،اعــﻼم حامــی آنهــا بــودن و نگرانــی ایــن کارگـران از ﴎنوشــتی کــه بـرای ایــن
مــردم رقــم زده انــد ،تاکیــد بــر نقــش مخــرب دولتهــای بــزرگ امپریالیســتی و دول
مرتجــع منطقــه در ایــن ماجـرا ،اعــﻼم اینکــه تنهــا راه مــا متحــد شــدن خــود مــا بـرای
دفــاع از حرمــت و کرامــت انســانی و حــق و حقــوق خــود اســت ،همگــی حقایقــی
انــکار ناپذیرانــد.
درود بــر کارگــران هفــت تپــه! درود بــر وجــدان آگاه و بیــدار آنهــا ،درود بــر
انســانیت و ﴍافــت آنهــا! کارگـران هفــت تپــه ســالهای زیــادی اســت کــه اینــده و
ســخنگوی عملــی دههــا میلیــون کارگــر و زحمتکــش و مــردم آزادیخــواه ایراننــد .آنهــا
ســالها اســت کــه پرچمــی کــه بیــان حــق طلبــی کارگــری ،بیــان یــک اومانیســم عمیــق
انســانی ،بیــان آزادی و برابــری طلبــی آنهــا اســت ،را برافراشــته انــد .بــه همیــن دلیــل
کارگــر هفــت تپــه بــا اعتبــار اســت ،بــا خــود احــﱰام و توقــع میــاورد .هیــچ انســان
ﴍافتمنــدی ،هیــچ کارگــر و اســتث ر شــده ای ،هیــچ زن و جــوان متمــدن و حــق
طلبــی یتوانــد بــه پــاس تــﻼش انســانی و برابــری طلبانــه آنهــا بــه اح ـﱰام کارگ ـران
هفــت تپــه و خانــواده هایشــان کﻼه احــﱰام از ﴎ برنــدارد .آنهــا در ایــن مــورد هــم
حــرف دل میلیونهــا کارگــر و زحمتکــش و انســان ﴍافتمنــد و متمــدن جامعــه ایـران
را زدنــد .آنهــا در ایــن بیانیــه اک یــت مــردم متمــدن ایـران را ایندگــی کردنــد.
آری! افغانســتان در خــون و جنــون و آتــش و جنایــت مشــتی مرتجــع و گانگســﱰ
جهانــی و باندهــای وحشــی غــرق شــده اســت! عاملیــن و بانیــان ایــن توحــش بســیار
وســیعﱰ از طالبــان اســت .طلبــان درســت ماننــد داعــش و بوکــو ح ـرام ،القاعــده،
جبهــه النــﴫ و دههــا گــروه بانــد ســیاهی و جنایتــکار ،فرزنــد دولتهــای بــزرگ جهــان
بــرای اهــداف کثیــف و جنایتکارانــه خــود آنهــا اســت .مــردم افغانســاتن ماننــد
بســیاری از کشــورهای دیگــر قربانــی انــد .همــه ایــن جریانــات توســط خــود ایــن
دولتهــا بــه عنــوان ابـزار در خدمــت سیاســت و منافــع آنهــا در دوره ای درســت شــده
انــد ،مســلح و ســازمان یافتــه انــد و بعــد از پایــان ارزش مــﴫف بــه عنــوان ســموم
خطرنــاک افسارشــان رهــا و بــه جــان جهانیــان انداختــه انــد.
تبلیغــات ریاکارانــه دولــت آمریــکا و توجیهــات عوامفریبانــه آنهــا بـرای بیــرون رفـ
از افغانســتان و ســپردن »ﴎنوشــت ایــن کشــور بدســت مردم«)بخــوان تحویــل
افغانســتان بــه طالبــان( بــه هـ ن انــدازه دروغ و ریاکارانــه اســت کــه ســازمان دادن
و ح یــت از »مجاهدیــن افغــان« بـرای »نجــات جــان مــردم« ایــن کشــور و »تامیــن
امنیــت و آســایش« آنهــا ،ه ـ ن انــدازه ریاکارانــه اســت کــه تســخیر افغانســان بــه
نــام »مبــاره بــا القاعــده و طالبــان«» ،مقابلــه بــا تروریســم و دفــاع از حقــوق مــردم«
ایــن کشــور بــود .ایــن تبلیغــات بــه ه ـ ن انــدازه دروغیــن و ریاکارانــه اســت کــه
حملــه بــه عـراق و کشــتار یــک میلیــون انســان بــی گنــاه و ویرانــی یــک کشــور بــه
نــام »مبــارزه« بــا صــدام و »صــدرو دمکراســی« بــه عـراق ! کــه ســازمان دادن ارتــش
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آزاد ســوریه و ویرانــی ایــن کشــور بــه نــام »دخالــت بﴩدوســتانه« و مبــارزه بــا اســد،
و نابــودی لیبــی بــه نــام »ح یــت از انقــﻼب مــردم علیــه قذافــی« و!....
ســازمان دادن و مســلح کــردن و پــرورش دادن »مجاهدیــن افغــان« بــا هــدف مقابلــه
بــا روســیه و اتــکا بــه ســیاهﱰین و جانــی تریــن فرقــه هــای مذهبــی و از گــور
برآمــده بــه نــام »دفــاع از مــردم افغانســتان« ،توســط دســتگاه تبلیغــات جنگــی
رســانه هــای بــزرگ غربــی بــه جهانیــان فروختــه شــد .امــروز نیــز در تقابلهــا و نقشــه
هــای بــزرگ ایــن دولتهــا ،در تخاص ـ ت و جنگهــای بــزرگ سیاســی و اقتصــادی بــا
چیــن و قدرتهــای نوظهــور اقتصــادی و در ایــن راســتا خالــی کــردن بعضــی از مناطــق
و لشــکر کشــی بــه مناطــق دیگــر ،در مســابقه ای بــزرگ بـرای تســخیر جهــان میــان
ایــن قدرتهــا ،اتفــاق مــی افتــد .در ایــن میــان کشــورهای ویـران شــده و ارزش مــﴫف
شــان ــام شــده بــا مــردم محــروم و آواراه در مقابــل گرگهــای وحشــی کــه از خــود
جــای گذاشــته و نتیجــه مســتقیم سیاســت آنهــا اســت ،رهــا میشــوند تــا مــوی دمــاغ
مــردم و هــر نــوع مدنیــت و دنــی شــوند .آنهــا ایــن اعـ ل شــنع را بــا منــت گــذاری
بــر مــردم افغانســتان در کـ ل وقاحــت »تحویــل ﴎنوشــت جامعــه بــه خــود مــردم«
نــام میگذارنــد!!
اکنــون نیــز گـ ردگان بــر افغانســتان ،کســانی کــه در ایــن مــدت هیــچ امــر جــدی و
جنبــش پــا رو زمینــی را جــز معاملــه و بنــد و بســت بــا ایــن دولــت و آن دولــت و
دزدی و چپــاول دنبــال نکردنــد ،کســانی کــه امــر اداره افغانســتان و ایجــاد جامعــه
ای ســکوﻻر بــا حداقلــی از حقــوق فــردی ،مدنــی ،اجت عــی و سیاســی ،حتــی در
چهارچــوب نرمهــای یــک جامعــه بورژوایــی را هــم در دســتور نداشــتند ،کســانی کــه
هــر انگیــزه دفــاع و مقاومــت در مقابــل باندهــای جنایتــکار جنگــی را در میــان مردم
ایــن کشــور خشــک کردنــد ،خــود پــا بــه فـرار میگذارنــد و اعــﻼم میکننــد کابــل را در
»صلــح« بــه طالبــان واگــذار کــرده انــد.
امــروز فراریــان از ایــن جهنــم ،میلیونهــا انســان بــی پنــاه ،آواره و خانــه بــدوش دنبــال
روزنــه امیــدی ب ـرای زنــده مانــدن راهــی کشــورهای منطقــه از جملــه ای ـران شــده
انــد .کارگ ـران هفــت تپــه بــه عنــوان زبــان حــال طبقــه کارگــر آگاه و مبــارز ایـران،
بــه عنــوان زبــان حــال اک یتــی بــزرگ از مــردم ﴍیــف و آزادیخــواه ایـران ،بــا آغــوش
بــاز از ایــن عزیــزان ح یــت کــرده انــد .هــم اکنــون در تعــدادی از شــهرهای از
جملــه ته ـران شــاهد تجمعاتــی از مــردم افعانســتانی مقیــم ای ـران هســتیم کــه بــا
شــعار »مــرگ بــر طالبــان« و »امــارت اســﻼمی یخواهیــم« و  ...دســت بــه اعـﱰاض
زده انــد .ایــن مــردم ﴍیــف جــز مــا کارگ ـران و مــردم ﴍافتمنــد حامــی ندارنــد.
پیــام کارگ ـران هفــت تپــه ،ح یــت بــی دریــغ مــردم آزادیخــواه ای ـران از فراریــان
جهنــم افغانســتان ،اعــﻼم همــدردی و بــاز کــردن آغــوش بــه روی آنهــا بــه عنــوان
خواه ـران و بــرادران مــا نــه تنهــا وظیفــه ای انســانی کــه بعــﻼوه ســد بســ در
مقابــل جمهــوری اســﻼمی ب ـرای ســو اســتفاده از ایــن مــردم اســت.
اکنــون کــه دوره عربــده کشــی جمهــوری اســﻼمی پایــان یافتــه اســت ،امــروز کــه
بــا بــه میــدان آمــدن طبقــه کارگــر و محرومــان جامعــه بــرای رهایــی از بختــک
جمهــوری اســﻼمی و ب ـرای آزادی و ســعادت انســانها ،فضــای آزادیخواهــی ،برابــری
طلبــی و انســانی ،مهــر خــود را بــر فضــای عمومــی جامعــه زده اســت ،همچنــان کــه
کارگـران هفــت تپــه هــم تاکیــد کــرده انــد ،وظیفــه انســانی و طبقاتــی همــه مــردم
آزادیخــواه و خصوصــا طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم جامعــه اســت ،کــه ح یــت گرم
و صمی نــه از خواهـران و بـرادران فـراری از جهنــم افغانســتان را دریــغ نکننــد .مــا
هــم همصــدا بــا کارگـران هفــت تپــه اعــﻼم میکنیــم کــه درد مــا مشــﱰک اســت .اعــﻼم
میداریــم حاکمیــن بــر جهــان ،در آمریــکا یــا ایـران ،افغانســتان یــا پاکســتان ،چیــن و
روســیه یــا عربســتان و ترکیــه و...همگــی دشــمنان مــا و بانــی جهنمــی هســتند کــه
بــه مــا تحمیــل کــرده انــد .اعــﻼم میداریــم کــه رهایــی و نجــات از بربریــت حاکــم
بــر ایــن کشــورها تنهــا بــا پرچــم برابــری انســانها بــا اتحــاد طبقاتــی مــا کارگ ـران و
بــا متحــد شــدن مــا ب ـرای دفــاع از انســانیت ،دفــاع از حرمــت و کرامــت خــود و
بـرای ســاخ دنیــای متمــدن ،امــن و مرفــه ممکــن اســت .مــردم افغانســتان شایســته
بزرگﱰیــن ح یتهــا هســتند!
***
درود بر کارگران هفت تپه درود بر وجدان آگاه و بیدار آنها درود بر انسانیت و
ﴍافت آنها کارگران هفت تپه سالهای زیادی است که اینده و سخنگوی عملی
دهها میلیون کارگر و زحمتکش و مردم آزادیخواه ایرانند آنها سالها است که
پرچمی که بیان حق طلبی کارگری بیان یک اومانیسم عمیق انسانی بیان آزادی و
برابری طلبی آنها است را برافراشته اند
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افغانستان تسلیم یشود
در حال ــی ک ــه از نظ ــر م ــردم افغانس ــتان ،طالب ــان ت ــا همی ــن ح ــاﻻ و قب ــل از رس ــیدن ب ــه
ق ــدرت ،جریان ــی ارتجاع ــی و ض ــد زن و ض ــد انس ــانیت اس ــت و بخاط ــر دو ده ــه کش ــتار و
قت ــل ع ــام و ت ــرور و جنای ــت علی ــه بﴩی ــت ،مج ــرم ان ــد .وحوش ــی ک ــه از ک ــوه ه ــا و غاره ــا
و روس ــتاهای افغانس ــتان ب ــه کاب ــل ﴎازی ــر ش ــده ان ــد ،ب ــا ی ــا ب ــدون تغیی ــر ب ـرای زن و م ــرد
و ه ــر انس ــان ازاده ای در ای ــن مملک ــت ،مج ــرم و جان ــی هس ــتند .ب ـرای م ــردم افغانس ــتان
طالب ــان در ک ــوه و طالب ــان در ق ــدرت در کاب ــل یکس ــان اس ــت.
ش ــکی نیس ــت حکوم ــت طالب ــان ک ــه اکن ــون ب ــه هم ــه ی داراییه ــای جامع ــه و ابزاره ــای
نظام ــی پیﴩفت ــه امریکای ــی مجه ــز ش ــده اس ــت ،ب ـرای م ــردم افغانس ــتان؛ هولن ــاک و ب ـرای
بﴩی ــت جه ــان ام ــروز دردن ــاک اس ــت .و ای ــن مب ــارزه ب ــا طالب ــان را ب ـرای م ــردم افغانس ــتان
ب ــه ش ــدت دش ــوارتر م ــی کن ــد .در نتیج ــه انتظ ــار تغیی ــر در طالب ــان ب ــه ه ـ ن ان ــدازه
ممک ــن اس ــت ک ــه ب ـرای داع ــش توق ــع م ــی رف ــت ی ــا ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران .پ ــس
ای ــن س ــوال ی ــا توق ــع و انتظ ــار ک ــه طالب ــان تغیی ــر ک ــرده اس ــت ب ـرای م ــردم افغانس ــتان پوچ
اس ــت .ای ــن توق ــع دول غرب ــی و در راس آنه ــا امری ــکا اس ــت ت ــا از آن بعن ــوان توجیه ــی
ب ـرای برس ــمیت ش ــناخ حاکمی ــت طالب ــان اس ــتفاده کنن ــد.
س ــوال واقع ــی ای ــن اس ــت ک ــه آی ــا م ــردم افغانس ــتان بوی ــژه زن ــان تس ــلیم طالب ــان خواهن ــد
ش ــد؟ ج ــواب ای ــن س ــوال را گ ــروه زنان ــی ک ــه روز اول ورود طالب ــان ب ــه کاب ــل در جل ــو مق ــر
ریاس ــت جمه ــوری ،دادن ــد .طالب ــان ای ــن ب ــار ن ــه توس ــط لشکرکش ــی امری ــکا و غ ــرب بلک ــه
توس ــط زن ــان و جوان ــان افغانس ــتانی س ــقوط خواه ــد ک ــرد .ب ــزودی جنب ــش ه ــا و اع ﱰاض ــات
ش ــهری علی ــه طالب ــان ﴍوع خواه ــد ش ــد.
افغانســتان امــروز بــا بیس ــت ســال قبــل و زمان ــی کــه طالب ــان بــرای مدتــی ق ــدرت را
گرف ــت قاب ــل مقایس ــه نیس ــت .نس ــل جدی ــدی ک ــه بع ــد از حض ــور طالب ــان در ش ــهرهای
افغانس ــتان ب ــه دنی ــا آم ــده ان ــد ،نس ــل آش ــنا ب ــه ــدن و رف ــاه و آزادی ان ــد .نس ــلی ک ــه
علیرغ ــم فق ــر و بی ــکاری تح ــت حاکمی ــت اﴍف غن ــی و ﴎان اق ــوام ،الگوهای ــی از زندگ ــی
انس ــانی و مدنی ــت و فرهن ــگ ب ــاﻻ بوی ــژه ب ــا حض ــور زن ــان و دخ ـﱰان ج ــوان در جامع ــه و
در هم ــه عرص ــه ه ــا را نش ــان دادن ــد .ای ــن نس ــل تس ــلیم طالب ــان ــی ش ــود.
خیل ــی زود جنب ــش ه ــای اجت ع ــی علی ــه حاکمی ــت طالب ــان ای ــن جری ــان س ــناریو س ــیاهی
ع ــروج خواه ــد ک ــرد .طالب ــان ه نن ــد جمه ــوری اس ــﻼمی ده ــه ش ــصت ب ـرای حف ــظ خ ــود
تنه ــا س ــﻼح ﴎک ــوب و کش ــتار را دارد .طالب ــان ن ــه ت ــوان س ــازماندهی اقتص ــاد را دارد و ن ــه
اداره متمدنان ــه ی جامع ــه .طالب ــان ــی توان ــد زن ــان نص ــف جامع ــه ی افغانس ــتان را در
خان ــه محب ــوس نگ ــه دارد .ه نط ــوری ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران ک ــه بس ــیار قدر ن ــد
ت ــر ب ــود و توه ــم بخ ــش زی ــادی از جامع ــه را ب ــا خ ــود داش ــت ،نتوانس ــت.
از ط ــرف دیگ ــر در ای ــن روزه ــای بازگش ــت طالب ــان ب ــه ق ــدرت ،ب ــاز ای ــن س ــوال مط ــرح
م ــی ش ــود ک ــه چ ـرا امری ــکا ب ــا طالب ــان وارد مذاک ــره ش ــد و ای ــن جری ــان بان ــد س ــیاهی را
برس ــمیت ش ــناخت و جن ــگ ب ــا آن را متوق ــف ک ــرد!
ایــن هــم ســوالی اســت کــه مــردم افغانســتان را واجــد ﴍایــط اداره امــور جامعــه و
شایس ــته دخال ــت در تعیی ــن ﴎنوش ــت خ ــود ،ــی دان ــد و گوی ــا دو ده ــه حض ــور امری ــکا
در افغانس ــتان مب ــﴩ آزادی و رف ــاه و خوش ــبختی و ت ــا ام ــروز ناج ــی م ــردم ب ــوده اس ــت .در
حال ــی ک ــه طالب ــان را خ ــود امری ــکا بعن ــوان ی ــک نی ــروی نیابت ــی در رقاب ــت ب ــا ش ــوروی آن
زم ــان بوج ــود آورد .زمان ــی ک ــه طالب ــان از پ ــدر خوان ــده ی خ ــود ﴎپیچ ــی ک ــرد ت ــا ام ــروز
بی ــش از دو ده ــه اس ــت ک ــه م ــردم افغانس ــتان در آت ــش وخ ــون جن ــگ طالب ــان و حامیان ــش
چ ــون پاکس ــتان و جمه ــوری اس ــﻼمی از طرف ــی و نظامی ــون دول غرب ــی و دول ــت دس ــت
نش ــانده ش ــان از ط ــرف دیگ ــر ،ق ـرار گرفتن ــد.
حاکمی ــت دول ــت ک ــرزای و اﴍف غن ــی تف ــاوت زی ــادی ب ــا طالب ــان نداش ــت .در دو ده ــه
اخی ـر ،ش ــیوخ و ﴎان قبای ــل و س ــلفی ه ــای طالبان ــی در دول ــت و ب ــر کرس ــی ه ــای« لوی ــه
جرگ ــه« و مجل ــس مل ــی دادن ــد و ت ــا توانس ــتند خوردن ــد و بردن ــد .دولته ــای یک ــی پ ــس
از دیگ ــری افغانس ــتان در چاپی ــدن داراییه ــای جامع ــه و در فق ــر و تنگدس ــتی ق ـرار دادن
مــردم ،دســت کمــی از طالبــان نداشــتند .جمهــوری اســﻼمی افغانســتان هــم ماننــد
ام ــارت اس ــﻼمی طالب ــان از قوانی ــن ﴍیع ــت اس ــﻼمی علی ــه م ــردم و بوی ــژه زن ــان اس ــتفاده
کردن ــد و باع ــث ش ــدند ک ــه میلی ــون ه ــا نف ــر از ای ــن مملک ــت ب ــه دلی ــل فق ــر و گرس ــنگی
و بی ــکاری و جن ــگ ب ــه کش ــورهای منطق ــه و جه ــان مهاج ــرت کنن ــد .ه ــر ان ــدازه دس ــتاورد
بخص ــوص در زمین ــه حق ــوق زن ه ــم ،ب ــا مب ــارزه زن ــان افغانس ــتان علی ــه دول ــت ای ــن کش ــور
ب ــه دس ــت آم ــد ن ــه کن ــار نه ــادن ﴍیع ــت از جان ــب دولته ــای ک ــرزای و غن ــی ...ه ــم اکن ــون
ش ــخصیت ه ــا و نهاده ــای دولت ــی و مجلس ــی حاکمی ــت پیش ــین ب ــا طالب ــان ﴍی ــک در
ق ــدرت و ث ــروت باق ــی م ــی مانن ــد.
ج ــا داش ــت بهن ــگام پی ــﴩوی ه ــای نظام ــی طالب ــان ب ــه دلی ــل واگ ــذاری ش ــهرها و مناط ــق
بــدون مقاومــت ارتــش چنــد صدهــزار نفــری دولــت غنــی ،مــردم شــهرهای بــزرگ
بخص ــوص کاب ــل علی ــه دول ــت پوش ــالی اﴍف غن ــی م ــی ش ــوریدند و خ ــود س ــکان اداره
جامعــه و مقاوم ــت مســلحانه ت ــوده ای را برعه ــده م ــی گرفتن ــد .ای ــن اتف ــاق نیف ــاد و
دول ــت کارتن ــی و فاس ــد غن ــی در تواف ــق ب ــا امری ــکا و دول منطق ــه ،کل کش ــور را ب ــدون
مقاومــت تحویــل طالبــان داد!
ش ــکی نیس ــت ک ــه م ــردم افغانس ــتان تح ــت س ــلطه ی وح ــوش طالب ــان ،ع ــﻼوه ب ــر تش ــدید
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بیحقوق ــی ،ب ــه لح ــاظ معیش ــتی ه ــم تح ــت فش ــار ق ـرار م ــی گیرن ــد و از کارگ ــر ت ــا معل ــم
و کارمن ــد و  ...در حکوم ــت طالب ــان فقی ــر ت ــر و بی ــکاری گس ــﱰده ت ــر خواه ــد ش ــد .م ــردم
افغانس ــتان تس ــلیم چنی ــن ﴍایط ــی نخواهن ــد ش ــد .اگ ــر زن و حقوق ــش پاش ــنه آش ــیل
جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران اس ــت ،زن در حکوم ــت طالب ــان ه ــم همی ــن نق ــش را دارد.
تخلی ــه افغانس ــتان از نظام ــی ه ــای امری ــکا و دول غرب ــی ،بعن ــوان خواس ــت و پی ــروزی
طالب ــان قلم ــداد م ــی ش ــود .ام ــا دخال ــت امری ــکا و غ ــرب در بی ــش از دو ده ــه ج ــز ﴎپ ــا
نگ ــه داش ـ دولته ــای فاس ــد و قوم ــی و مذهب ــی ک ــرزای و غن ــی نب ــود .حض ــور و دخال ــت
نظامــی در افغانســتان هیــچ امنیــت و رفــاه و ازادی را بــه مــردم افغانســتان هدیــه
ن ــداد .اکن ــون م ــردم افغانس ــتان بﻼواس ــطه ی دول ــت فاس ــد و ت ــا مغ ــز اس ــتخوان ارتجاع ــی
پیش ــین و ب ــدون حض ــور نظامی ــان امری ــکا و اروپ ــا ،ب ــا حاکمی ــت طالب ــان رودر رو هس ــتند.
در فق ــر و تنگدس ــتی و بی ــکاری نگ ــه داش ـ م ــردم ب ــه بهان ــه جن ــگ و ت ــرور ،پای ــان یافت ــه
اس ــت .دور جدی ــدی از مب ــارزات م ــردم علی ــه حاکمی ــت ف ــوق ارتجاع ــی و ض ــد انس ــانی
طالب ــان ﴍوع خواه ــد ش ــد .طالب ــان ب ــا نی ــروی پابرهن ــه کوه ــی خ ــود و ب ــا اس ــتفاده از
ت ــرس و رع ــب و ت ــرور ــی توان ــد اع ﱰاض ــات اجت ع ــی و خی ــزش ه ــای ش ــهری ب ـرای تامی ــن
معیش ــت و آزادی و حرم ــت انس ــانی را شکس ــت ده ــد .تفن ــگ و شمش ــیر طالب ــان آدمک ــش
و زن س ــتیز در مقاب ــل جنب ــش ه ــای اع ﱰاض ــی میلیون ــی م ــردم افغانس ــتان ب ـرای معیش ــت
و آزادی کارآی ــی و ب رای ــی ن ــدارد.
بعــﻼوه مــردم افغانســتان تنهــا نیســتند و ســمپاتی و ح یــت افــکار عمومــی مــردم
آزادیخــواه و انساندوســت جهــان را دارنــد.
کارگ ـران و زحمتکش ــان و زن ــان و جوان ــان افغاس ــتانی خواهن ــد دی ــد ک ــه طبق ــه کارگ ــر آگاه
ای ـران و ده ه ــا میلی ــون زن ب راب ــری طل ــب ،در کن ــار آن ه ــا ق ـرار دارن ــد.
ب ــا تس ــلط طالب ــان ،م ــردم افغانس ــتان ب ــا طبق ــه کارگ ــر و زن ــان و محروم ــان جامع ــه ای ـران
ه ــم ﴎنوش ــت هس ــتند .جمه ــوری اس ــﻼمی اکن ــون تح ــت فش ــار اعتصاب ــات ب ــزرگ کارگ ــری
و اع ﱰاض ــات و خی ــزش ه ــای ت ــوده ای ب ـرای ﴎنگون ــی ق ـرار گرفت ــه اس ــت .پی ــروزی م ــا در
ای ـران پی ــروزی م ــردم افغانس ــتان ه ــم خواه ــد ب ــود .م ــا اگاهی ــم ک ــه ب ــا ب ــه گ ــور س ــپردن
جمه ــوری اس ــﻼمی ن ــه تنه ــا افغانس ــتان بلک ــه کل منطق ــه از تروریس ــم اس ــﻼم سیاس ــی
و جریان ــات بان ــد س ــیاهی س ــلفی و داعش ــی پ ــاک خواه ــد ش ــد! ش ــکی نیس ــت ،پی ــروزی
م ــردم افغانس ــتان درمقاوم ــت و مب ــارزه ش ــان علی ــه وح ــوش طالب ــان ،پی ــروزی م ــا م ــردم
ای ـران ه ــم هس ــت!

حضور نماينده تشکيﻼت لندن حزب ،در تجمع
اعتراضی حزب سوسياليست سريﻼنکا در لندن
روز چهارش ــنبه هج ــده آگوس ــت مقاب ــل »دف ــﱰ کمیس ــیون ﴎیﻼن ــکا« در لن ــدن ،تجمع ــی
در اع ـﱰاض ب ــه حکوم ــت ﴎیﻼن ــکا نس ــبت ب ــه ﴎک ــوب ه ــا و بازداش ــت فعالی ــن چ ــپ از
جمل ــه یک ــی از اعض ــای کمیت ــه مرک ــزی ح ــزب سوسیالیس ــت ﴎیﻼن ــکا ،همچنی ــن اع ـﱰاض
بــه بــی مس ــئولیتی دولــت در قبــال اوضــاع بح رانــی جامعــه کــه طبقــه کارگــر را بــه
قهقه ـرا ب ــرده ،برگ ـزار ش ــد.
پای ــان ﴎک ــوب و بازداش ــتهای معﱰضی ــن ،ن ــه ب ــه میلیتاری ــزه ک ــردن جامع ــه ،آزادی زندانیان
سیاس ــی ،افزای ــش حق ــوق ه ــا ب ــه نس ــبت ت ــورم و گ ران ــی ش ــدید ،واکسیناس ــیون همگان ــی
و رای ــگان ،ح ــق آزادی بی ــان ،همچنی ــن کن ــار رف ـ دول ــت فعل ــی ﴎیﻼن ــکا ک ــه در ب ــرآورده
ک ــردن ای ــن ابتدای ــی تری ــن حق ــوق م ــردم نات ــوان اس ــت ،مطالب ــات و خواس ــته ه ــای ﴍک ــت
کننــدگان در ای ــن تجم ــع ب ــود .مطالباتــی ک ــه طبق ــه کارگ ــر در ﴎیﻼن ــکا ب ـرای دس ــت
یاب ــی بهش ــان سالهاس ــت در ح ــال اع ـﱰاض اس ــت و در ح ــال ح ــاﴐ ای ــن اع ﱰاض ــات در چن ــد
هفت ــه اخی ــر ش ــدت یافت ــه اس ــت .معضﻼت ــی ک ــه طبق ــه کارگ ــر ﴎیﻼن ــکا ب ــا آن روب ــرو
هس ــتند ،ش ــبیه ه ـ ن معضﻼت ــی س ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر ای ـران و بخش ــا کش ــورهای دیگ ــر
منطق ــه ب ــا آن روب ــرو هس ــتند و ب ــه ح ــق در مقابل ــش اع ـﱰاض میکنن ــد .بهمی ــن دلی ــل
همبســتگی طبقاتــی طبقــه کارگــر و فعالیــن چــپ و سوسیالیســت بــرای ﴎنگونــی
حکوم ــت ه ــای ﴎمای ــه داری و عق ــب ران ــدن ارتج ــاع مذهب ــی و قوم ــی بی ــش از ه ــر زم ــان
ﴐوری و ﻻزم اس ــت .رفی ــق س ــونیا محم ــدی بعن ــوان این ــده تش ــکیﻼت لن ــدن ح ــزب ،در
ای ــن تجم ــع اع ﱰاض ــی ﴍک ــت و ط ــی س ــخنانی رو ب ــه حاﴐی ــن ،روی ﴐورت همبس ــتگی
طبقات ــی و ه ــم ﴎنوش ــتی طبق ــه کارگ ــر ﴎیﻼن ــکا و ای ـران و کش ــورهای دیگ ــری ه ــم ک ــه
اعــﱰاض در آنه ــا جریــان دارد ،و همچنی ــن اتحــاد کارگــران و اقشــار مختلــف مــردم در
ای ــن کش ــورها ک ــه ب ــه دلی ــل بح ـران اقتص ــادی ناش ــی از سیاس ــت ه ــای ای ــن حکوم ــت ه ــا،
متحم ــل ﴍای ــط زج ــر آوری ش ــده ان ــد ،تاکی ــد ک ــرد .ای ــن تجم ــع بع ــد از دو س ــاعت ش ــعار
و س ــخ انی ب ــه کار خ ــود پای ــان داد.
زنده باد همبستگی طبقاتی
زنده باد مبارزات رادیکال طبقه کارگر ﴎیﻼنکا و ای ران
تشکیﻼت لندن حزب حکمتیست خط رسمی
هجده آگوست ۲۰۲۱
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انتخاب مردم در ايران!
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

روحان ــی در آخری ــن وصی ــت نام ــه پای ــان دولت ــش ازموفقیت ــش در مه ــار کرون ــا ح ــرف زد.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه طب ــق آم ــاری ک ــه از ط ــرف دول ــت و وزارت بهداش ــت مخف ــی
نگ ــه داش ــته ش ــده بال ــغ ب ــر دویس ــت ه ــزار کش ــته و میلی ــون ه ــا نف ــر ب ــه بی ـ ری مبت ــﻼ
ش ــده ان ــد.
ان ــکار ش ــیوع کرون ــا از آغ ــاز ،ت ــن ن ــدادن ب ــه قرنطین ــه بخاطرع ــدم تامی ــن مایحت ــاج زندگ ــی
مــردم ،تــداوم م راســم و تجمعــات ارتجــاع مذهبــی و ﴎانجــام فرمــان خامنــه ای بــه
تحری ــم واکس ــن از غ ــرب و س ــازمان جهان ــی بهداش ــت ،...نتیج ــه اش ام ــروز کش ــتار جمع ــی
و م ــرگ ی ــک نف ــر در ه ــر دوقیق ــه اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه قرنطین ــه و واکس ــینه
ک ــردن ،بخ ــش زی ــادی از جه ــان را از وی ــروس کرون ــا مص ــون ک ــرده اس ــت.
عام ــل و بان ــی ای ــن کش ــتار جمع ــی ،نظام ــی اس ــت ک ــه ــام دارای ــی ه ــای مملک ــت را ق ــرق
ک ــرده و ب ـرای حف ــظ خ ــود و ب ــه قیم ــت ج ــان بی ــش از هش ــتاد میلی ــون انس ــان ،حی ــف
و می ــل م ــی کن ــد .نظام ــی ک ــه در ی ــک ش ــبیخون قیم ــت بنزی ــن را دوب راب ــر م ــی کن ــد،
خوزس ــتان را تش ــنه و ده ه ــا میلی ــون انس ــان را از زندگ ــی آزاد و مرف ــه مح ــروم ک ــرده اس ــت،
نظامــی اســت کــه اولویــت رییــس جمهــور جدیــدش پرداخــت هزینــه ی ﴎســام آور
نیروه ــای ﴎک ــوب خ ــود در داخ ــل و خ ــارج از ای ـران اس ــت و تقوی ــت »مح ــور مقاوم ــت«
اس ــت .خامن ــه ای رئی ــس جنایت ــکاران ک ــه ت ــا دی ــروز ورود واکس ــن را ممن ــوع م ــی ک ــرد،
ام ــروز پ ــس از دو س ــال کش ــتار جمع ــی ک ــه رژی ــم اش بان ــی آن اس ــت ،ورود ک ــرده و از
»تهیــه واکســن از هــر جــا کــه شــد« حــرف مــی زنــد .ایــن خــود اعــﱰاف ب ــه بانــی و
مس ــبب ب ــودن ش ــخص خ ــود و کلی ــت نظ ــام در کش ــتارهای جمع ــی ت ــا کنون ــی اس ــت.
رژی ــم ﴎمایــه داران ع ــﻼوه بــر مکی ــدن خ ــون کارگ ــر ،حتــی روی م ــرگ و می ــر مــردم و
س ــپردن واکس ــن ب ــه دس ــت ب ــازار س ــیاه ه ــم ﴎمای ــه گ ــذاری ک ــرده اس ــت .خامن ــه ای در
حال ــی از ت ــﻼش وزی ــر بهداش ــت تقدی ــر م ــی کن ــد ک ــه داد مس ــئولین و پرس ــنل بهداش ــت
و درم ــان در ﴎاﴎ ای ـران بلن ــد ش ــده اس ــت .نی ــروی انس ــانی مح ــدود پزش ــکان و پرس ــتاران
م راک ــز بهداش ــت در بی رس ــتان ه ــا فرس ــوده و عاج ــز مان ــده و خ ــود قربانی کرونا و دس ــته
دس ــته از دس ــت رفت ــه ان ــد! ای ــن رژی ــم در هم ــه س ــالهای حاکمی ــت ننگین ــش ،نخواس ــته و
نتوانس ــته اس ــت س ــﻼمت ،بهداش ــت ش ــهروندان و نیازه ــای پزش ــکی ،بی رس ــتان و نی ــروی

شهر ِه رت در اصفهان
موسسه خيريه »نذر اشتغال«

مصطفی اسدپور

بــاز هــم نوبــت طــرح »اســتاد  -شــاگرد« از راه رســید .آغــاز کار کابینــه تــازه و اعــﻼم
برنام ــه دول ــت جدی ــد در زمین ــه اش ــتغال و کاریاب ــی معم ــوﻻ زم ــان مناس ــب دس ــت ب ــردن
در ﻻن ــه ط ــرح اس ــتاد  -ش ــاگردی اس ــت .در ای ــن موع ــد ،ب ــا حمل ــه ب ــه کارگ ــر و توقع ــات
کارگ ــری ب ــاد ب ــه بی ــرق تولی ــد داخل ــی میافت ــد .پخ ــش برنام ــه ای در ش ــبکه پن ــج تلویزی ــون
دولت ــی و اظه ــارات مدی ــر عام ــل موسس ــه ای بن ــام »خیری ــه ن ــذر اش ــتغال ام ــام حس ــین«
تن ــور مباحث ــات گ ــرم ش ــد .ابت ــکار عم ــل ،ص ــد البت ــه بدس ــت خان ــه کارگ ــر و بن ــگاه خ ــﱪی
آن ،ایلن ــا ،ب ــود ک ــه ب ــا قی ــل و ق ــال »وا قانون ــا!« ب ـرای قان ــون کار ب ــازار گرم ــی کن ــد.
مدی ــر عام ــل موسس ــه خیری ــه در اصفه ــان» :م ــن قان ــون کار را دور زدم و دس ــتمزد کم ــﱰ
از حداق ــل قان ــون ب ــه کارگ ــر پرداخ ــت ک ــردم و کارگ ــر ه ــم راض ــی ب ــود چ ــون میخواس ــت
بی ــکار نباش ــد«!
مص ــداق »ش ــهر ه ــرت« هن ــوز بای ــد امتی ــاز بزرگ ــی ب ـرای دول ــت و وزارت کار در ش ــهر
اصفهــان بحســاب بیایــد .انصافــا بایــد بــه برآشــفتگی خانــه کارگــر حــق داد :مگــر
پوس ــت گ ش ــته ه ــای ش ــهربانی در رس ــیدگی ب ــه اجح ــاف ب ــه کارگ ــر ج ع ــت چق ــدر
میتوان ــد کلف ــت ش ــده باش ــد؟ مگ ــر آب س ــاخت و پاخ ــت ب ــا کارفرم ــا چق ــدر میتوان ــد از
ﴎ اداره کار گذش ــته باش ــد؟ مگ ــر ب ــی ارزش ــی کاغ ــذ پ ــاره قان ــون کار در دف ــاع عمل ــی از
حق ــوق کارگ ــر ج ع ــت چق ــدر میتوان ــد در لجن ــزار ب ــی اعتب ــاری غ ــرق ش ــود؟
 ...و از ط ــرف دیگ ــر ﻻب ــد ﴎ و ص ــدای مام ــور اداره کار و آژان اج ـرای قان ــون در میای ــد ،ک ــه
ح ــق خان ــه کارگ ــر را ک ــف دس ــتش بگذارن ــد و بپرس ــند :مگ ــر طویل ــه طبقات ــی بورژوای ــی

کاف ــی ب ـرای تامی ــن س ــﻼمت م ــردم را تامی ــن کن ــد .تقدی ــر از وزی ــر بهداش ــت در مقاب ــل
ت ــﻼش شــبانه روزی ایــن نی ــروی محــدود وخس ــته اهان ــت ب ــه جامع ــه پزش ــکی درگی ــر
مب ــارزه ب ــا کرون ــا اس ــت!
کارگران مردم
مب ــارزه ب ـرای زن ــده مان ــدن و نج ــات زندگ ــی از وی ــروس کرون ــا ،جزئ ــی از مب ــارزه ش ـ ب ـرای
نــان و آب و ســﻼمت و آزادی اســت .نجــات از ﴍایــط مرگبــار کنونــی در دســتان شــ
اس ــت .کارگ ـران اعتصاب ــی هف ــت تپ ــه راه را نش ــان داده و خواه ــان تامی ــن واکس ــن مجان ــی
ب ـرای هم ــه ش ــده ان ــد .بای ــد ای ــن خواس ــت را ﴎلوح ــه ه ــر مطالب ــه و اع ﱰاض ــی ک ــرد.
بــرای دف ــاع از س ــﻼمت و جــان خــود و فرزندانت ــان متحدان ــه یق ــه دول ــت را بگیری ــد و
واکس ــن مجان ــی ب ـرای هم ــه را بخواهی ــد .نی ــروی خ ــود را در کمیت ــه ها و ش ــوراهای مردمی
در ش ــهرها و مح ــﻼت س ــازمان دهی ــد .ام ــروز نج ــات جامع ــه از چرخ ــه م ــرگ کرون ــا ب ــدون
دخال ــت و نظ ــارت ش ـ ب ـرای کن ــﱰل و مه ــار ای ــن بی ـ ری ممک ــن نیس ــت .انتخ ــاب ام ــروز
م ــردم ای ـران انتخ ــاب زندگ ــی و زن ــده مان ــدن در مقاب ــل س ــوق دادن جامع ــه ب ــه س ــوی
م ــرگ از ط ــرف جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت.صدای ش ـ م ــردم از دی م ــاه  ۹۶ت ــا خوزس ــتان
ام ــروز و از اعتصاب ــات ب ــزرگ کارگ ـران هف ــت تپ ــه و ف ــوﻻد ت ــا نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا،
پای ــه ه ــای نظ ــام ض ــد مردم ــی و ﴎمای ــه داران زال ــو صف ــت را ب ــه ل ــرزه در آورده اس ــت.
ام ــروز خواس ــت واکس ــن مجان ــی در ص ــدر ت ــﻼش ه ــای جامع ــه ب ـرای زندگ ــی به ــﱰ اس ــت.
رفقای کمونیست
شــ در کنــار کارگــران پیــﴩو ،آزادیخواهــان و ب رابــری طلبــان مــرد و زن و جــوان ،در
جــدال مــرگ و زندگــی کنونــی ،نقــش تعییــن کننــده داریــد .نگذاریــد مــردم بخاطــر
گرفت ــار ش ــدن در فق ــر و بی ــکاری و تش ــنگی ،از کش ــتار جمع ــی عزیزانش ــان ب ــر اث ــر کرون ــا
غاف ــل انن ــد .اگ ــر خواس ــت ن ــان و آب و رف ــاه و آزادی خواس ــت ه ــر روزه م ــردم اس ــت،
خواســت واکســن مجانــی و خا ــه دادن بــه ایــن کشــتار و فاجعــه انســانی در راس و
اولوی ــت تﻼش ــهای جامع ــه ب ــه هم ــت ش ـ اس ــت.
م ــردم بای ــد زن ــده انن ــد ت ــا ب ــه خواستهایش ــان برس ــند .نگذاری ــد زندگ ــی جامع ــه را ب ــا
کش ــتار جمع ــی کرون ــا ب ــه گ ــور بس ــپارند .بال ــغ ب ــر دویس ــت ه ــزار انس ــان ک ــه قلبش ــان
ب ـرای آزادی و رف ــاه می ــزد ،دیگ ــر در کن ــار م ــا نیس ــتند .مس ــببین ای ــن فاجع ــه انس ــانی ک ــه
در ه ــر دو دقیق ــه ی ــک نف ــر از عزیزا ــان را ب ــه دس ــت م ــرگ س ــپرده اس ــت را در دادگاه
اف ــکار عموم ــی جامع ــه و در تجمع ــات و ش ــوراهای مردم ــی ت ــان محک ــوم کنی ــد .اگ ــر ای ــن
رژی ــم ب ــاز ه ــم ﴎپیچ ــی کن ــد بای ــد ب ــه درک واص ــل ش ــود .آس ــتین ه ــا را ب ــاﻻ بزنی ــد و ب ــه
ای ــن ﴍای ــط مرگب ــار خا ــه دهی ــد!
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۳مرداد  ۱۴ ۱۴۰۰اوت ۲۰۲۱
را چق ــدر و ت ــا کج ــا میت ــوان ب ــا چ راغ ــان »قان ــون کار« آذی ــن بس ــت؟ آخ ــر ای ــن چ ــه قانون ــی
اس ــت ک ــه بع ــد از چه ــل س ــال ،ب ــا تپان ــدن ه ــزار تب ــﴫه و مصوب ــه ،هن ــوز کارگ ــر را در غ ــل
و زنجی ــر ق ـرارداد موق ــت و دس ــتمزد معوق ــه ب ــه اس ــارت کش ــیده اس ــت؟ ای ــن قان ــون چ ــه
ترکمون ــی اس ــت ک ــه کارگ ــر مع ــﱰض را ب ــه ش ــﻼق میبن ــدد ،و وکی ــل مداف ــع را ب ــه صﻼب ــه
میکش ــد و زب ــان فع ــال س ــندیکایی-صنفی را در گل ــو ب ــه چاق ــو میس ــپارد؟
میش ــود رف ــت ،پ ــرده »اش ــتغال« کذای ــی موسس ــه خیری ــه را از نزدی ــک دی ــد و از بیغول ــه
هــای بهــره کشــی و ســود جویــی غیــر انســانی یــک کارفرمــای دیگــر در بــازار کار
وحشــیانه ﴎ در آورد .مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد آن فاکتــور اساســی در
رواب ــط تولی ــدی اس ــت ک ــه در مواجه ــه ب ــا کارفرم ــا چ ــاره ای ج ــز اطاع ــت و تس ــلیم ب ـرای
کارگ ــر ق ـرار یده ــد» .ن ــذر اش ــتغال« جای ــزه بی ــان ﳌپ ــن منش ــانه از زب ــان ی ــک کارفرم ــای
اوبــاش را بخــود اختصــاص میدهــد ،امــا چیــزی بدتــر از حقیقــت رابطــه کارمــزدی را
حم ــل یکن ــد :کارگ ــر ب ـرای آنک ــه اج ــازه پی ــدا کن ــد ب ــا کار خ ــود و ب ــا اس ــتفاده از اب ــزار
تولی ــد مع ــاش خ ــود را تامی ــن کن ــد بای ــد س ــود دلخ ــواه را ب ــه جی ــب کارفرم ــا ﴎازی ــر کن ــد.
در غی ــر ای ــن ص ــورت کارگ ــر ن ــان و ﴎپن ــاه نخواه ــد داش ــت .ح ــق زندگ ــی ن ــدارد .محک ــوم
ب ــه م ــرگ اس ــت .ب ــه ای ــن معن ــا ،زب ــان درازی »موسس ــه خیری ــه« بای ــد رو ب ــه کل کارگ ـران
در اصفه ــان تلق ــی ش ــود.
ب ــدن تردی ــد در اولی ــن جلس ــه اتحادی ــه کارگ ـران ف ــوﻻد ،در مجم ــع عموم ــی س ــالن بخ ــش
ک ــوره ه ــای ذوب ف ــوﻻد ،در جلس ــه ش ــورای محل ــه کارگ ــری ف ــوﻻد اظه ــار وج ــود مدی ــر
عام ــل موسس ــه میبایس ــت م ــورد بح ــث ق ـرار میگرف ــت .ب ــدون تردی ــد تظاه ـرات اع ﱰاض ــی
کارگــران درب ایــن موسســه را تختــه میکــرد ...بــدون تردیــد اینــدگان تشــکل هــای
کارگــری بــرای ییگیــری وضعیــت کارگــران و ق راردادهــای کار درب اداره کار از پاشــنه
بی ــرون کش ــیده میش ــد...
در زی ــر پوس ــت »ش ــهر ه ــرت« اصفه ــان ی ــک ش ــهر کارگ ــری ،ی ــک اصفه ــان سوسیالیس ــتی
خــود را بــه در و دیــوار میزنــد ،کــه دیــر یــا زود بایــد ســکان تحــوﻻت کار و کارگــری
جامع ــه را بدس ــت بگی ــرد .در ه ـ ن گام اول بس ــیج ب ـرای ی ــک بیم ــه بی ــکاری شایس ــته،
موقعی ــت طبق ــه کارگ ــر را در ابع ــاد ﴎاﴎی و تعرض ــی رات ــب به ــﱰ خواه ــد س ــاخت.

