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اين جنايت بىجواب
آذر مدرسی نخواهد ماند
بیــش از ده روز از فاجعــه انســانی در افغانســتان میگــذرد و هنــوز جهــان
در شــوک ایــن فاجعــه ،در شــوک شکســت پــروژه »مبــارزه بــا تروریســم«
امریــکا و فروپاشــی و ریــزش دولــت موازئیکــی و پوشــالی افغانســتان بــه
ﴎ میﱪنــد .بــا گذشــت ده روز از ورود وحــوش طالبــان بــه کابــل ،مــردم
متمــدن و انساندوســت جهــان هنــوز در غــم ،شــوک و بهــت و حیــرت بــه
ﴎ میﱪنــد .علیرغــم تــﻼش همــه مســببین و عاملیــن ایــن جنایــت در فـرار
از زیــر بــار مســئولیت و پــاس دادن گنــاه بــه دولــت افغانســتان ،یکبــار
دیگــر سیاســتهای میلیتاریســتی امریــکا و ناتــو ،چــه در دوره جنــگ ﴎد
و چــه امــروز ،چهــره کریــه خــود را بــه ایــش گذاشــت! و ایــن روزهــا
عواقــب ویرانگــر ایــن سیاســتها بــر زندگــی میلیونهــا انســان و چندیــن
نســل در اقصــی نقــاط کــره خاکــی و نابــود کــردن آمــال و آرزوهــای
انســانی میلیونهــا نفــر همــراه هــر مدنیتــی ،و باﻻخــره بازگردنــدان
جوامعــی ماننــد افغانســتان بــه عهــد بربریــت اســﻼمی و تبدیــل آنهــا
بــه محیــط ارتـزاق انــواع باندهــای جنایــی و مافیــای اســﻼمی -قومــی ،را
بــه مهمﱰیــن مســئله بﴩیــت متمــدن تبدیــل کــرده اســت .ابعــاد ایــن
»افتضــاح« سیاســی-نظامی غــرب ،ابعــاد فاجعــه انســانی چنــان گســﱰده
اســت کــه علیرغــم تــﻼش دولــت امریــکا و متحدینــش ب ـرای »عــادی«
نشــان دادن اوضــاع ،اینبــار حتــی دســت راســتی تریــن میدیــا ،ایــن
دســتگاه تبلیغــات جنگــی و هوراکشــان حملــه بــه افغانســتان و«مبــارزه
بــا تروریســم« امریــکا ،نتوانســتند تصاویــر مــردم ف ـراری از ایــن جهنــم
دســت ســاز امریــکا ،غــرب و طالبــان را زیــر آوار اخبــار جنــگ و کشــتار و
جنایــات دیگــر در چهــار گوشــه دنیــا مخفــی کننــد و اخبــار آن را از صــدر
اخبــار فاجعــه بــار دنیــا ،خــارج کننــد .نتوانســتند دامنــه سانســور خــﱪ
هـزاران اعــﱰاض در ﴎتــاﴎ جهــان علیــه ایــن جنایــت ،دادخواهــی مــردم
متمــدن در ﴎتــاﴎ جهــان علیــه بــه خــون کشــیدن زندگــی میلیونهــا نفــر
در افغانســتان ،را زیــر ســنگینی فاجعــه در افغانســتان بــه حاشــیه براننــد.
دســتگاه بــی آبــروی تبلیغــات جنگــی و مهندســی افــکار عمومی بــه اندازه
ﴎان امریــکا و اروپــا و ناتــو ،از فروریخـ ســناریوی بیســت ســاله خــود
شــوکه شــده انــد و قــادر بــه »مدیریــت« ﻻپوشــانی ابعــاد ایــن بحـران و
فاجعــه نیســتند .یکبــار دیگــر مــردم جهــان بــه سیاســتهای امریــکا نــه
فقــط در بیســت ســال گذشــته کــه پیــش از آن نــگاه بــرق آســایی انداختند
و آنهــا را هــم مــرور کردنــد .سیاســت امریــکا در دوره جنــگ ﴎد و
مســلح کــردن مجاهدیــن در افغانســتان در مقابــل دولــت پــرو روســیه،
تقویــت ارتجاعــی تریــن و کثیــف تریــن نیروهــا در افغانســتان و قطــع
کــردن پروســه مبــارزه اجت عــی مــردم افغانســتان بـرای خــﻼص شــدن از
دولــت نجیــب اللــه ،بــاز کــردن دســت جنبــش اســﻼم سیاســی و نیروهــای
متوحــش و هــار آن تحــت نــام »رهــﱪ« اعﱰاضــات اجت عــی و انقﻼبــات
در خاورمیانــه پیــش زمینــه جهنمــی اســت کــه ...صفحــه۴
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ح ــدود ی ــک س ــال و نی ــم پ ــس از تأیی ــد رس ــمی ش ــیوع وی ــروس کرون ــا ،واکسیناس ــیون عموم ــی کرون ــا
در ای ـران از بس ــیاری کش ــورهای جه ــان عقبت ــر اس ــت و گفت ــه میش ــود می ــزان واکس ــنهای تزری ــق
ش ــده از س ــوی وزارت بهداش ــت ،تاکن ــون تنه ــا ی ــک نه ــم جمعی ــت را پوش ــش داده اس ــت.
خامنــهای در  ۱۹دیمــاه  ۱۳۹۹و زمانــی کــه بســیاری از کشــورها بــرای خریــد واکســنهای معتــﱪ
جهان ــی در رقاب ــت بودن ــد ،در ی ــک س ــخ انی زن ــده تلویزیون ــی اع ــﻼم ک ــرد» :ورود واکس ــن آمریکای ــی
و انگلیس ــی کرون ــا ممن ــوع اس ــت «.بهدنب ــال ای ــن موضعگی ــری ،ن ــه تنه ــا مقام ــات وزارت بهداش ــت
ب ـرای خری ــد و واردات واکس ــنهای تأیی ــد ش ــده کرون ــا تﻼش ــی نکردن ــد بلک ــه ای ــن حک ــم حکومت ــی
س ــبب ش ــد ت ــا کمکه ــای چن ــد س ــازمان خیری ــه بی ــن اﳌلل ــی ک ــه ب ــه دنب ــال فرس ــتادن واکس ــن فای ــزر
ب ــه ای ـران بودن ــد عم ــﻼ متوق ــف ش ــود.
از منظ ــر اف ــكار عموم ــی ،مس ـ ول مس ــتقیم ای ــن فاجع ــه و ادام ــه ای ــن وضعی ــت اس ــف ب ــار ب ــه گ ــردن
ش ــخص ره ــﱪ و دس ــتگاه حاكمی ــت بعن ــوان خاط ــی و مج ــرم ردی ــف اول در ب ــاﻻ گرف ـ بح ـران م ــرگ و
می ــر ناش ــی از كرون ــا در ای ـران اس ــت .در چن ــد هفت ــه گذش ــته و همزم ــان ب ــا افزای ــش ش ـ ر جانباخت ــگان
ب ــر اث ــر کرون ــا می ــزان خش ــم عموم ــی از ناتوان ــی جمه ــوری اس ــﻼمی در مه ــار كرون ــا ه ــم افزای ــش یافت ــه
است.
م ــرگ و می ــر ب ــه ح ــدی اس ــت ك ــه حت ــی تع ــدادی از وكﻼی برجس ــته دادگس ــﱰی ب ــه تاری ــخ  ۲۳مردادم ــاه
در ی ــك اق ــدام ب ــی س ــابقه اق ــدام ب ــه تنظی ــم ش ــكواییه علی ــه خامن ــه ای و ﴎان حاكمی ــت ب ــه اته ــام
كوتاه ــی در تهیــه وق ــع واكس ــن و مه ــار كرون ــا ك ــرده ان ــد و درخواســت ك ــرده ان ــد ك ــه مس ــببین
واقع ــی ب ــاﻻ گرف ـ ای ــن كش ــتار ب ــه دادگاه كش ــیده ش ــوند و پاس ــخگو باش ــند ... .صفح ــه۵
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از حكمتیست میپرسند
میپرس ــند ک ــه ح ــزب ب ـرای ﴍک ــت و دخال ــت در ای ــن آلﱰناتی ــو مردم ــی پ ــس از
جمه ــوری اس ــﻼمی ی ــا رون ــد تغیی ــر ق ــدرت سیاس ــی از جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه
نظ ــام آت ــی رون ــدی ک ــه ق ـرار اس ــت تح ــت ره ــﱪی نهادی بن ــام کنگ ــره ﴎاﴎ
ش ــوراهای مردم ــی ص ــورت بگی ــرد کج ــای تصوی ــر اس ــت ح ــزب حکمتیس ــت
خ ــط رس ــمی کج ــای رون ــد ای ــن تغیی ـرات ق ـرار میگی ــرد
ثری ــا ش ــهابی ب ـرای پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ابت ــدا ﻻزم اس ــت ب ــه روش ــنی درک ک ــرد
ک ــه ای ــن ط ــرح چ ــه هس ــت و چ ــه نیس ــت! ای ــن طرح ــی ب ـرای ب ــه ق ــدرت رس ــاندن
هی ــچ نی ــروی و هی ــچ قدرت ــی نیس ــت! ب ــه طری ــق اول ــی ط ــرح ب ــه ق ــدرت رس ــیدن
ح ــزب م ــا نیس ــت! ن ــه ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه گوی ــا م ــا ــی خواهی ــم و اش ــتهای
گرف ـ ق ــدرت درس ــیر ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و در ف ــردای آن را نداری ــم و
ی ــا ام ــروز وق ــت ش نرس ــیده اس ــت ،ک ــه ه ــم اش ــتهای آن را داری ــم و ه ــم ام ــروز
ه ــم وقت ــش رس ــیده اس ــت .ای ــن مس ـ له ای اس ــت ک ــه س ــعی میکن ــم در ادام ــه و
در دل ای ــن بح ــث ،مخت ـﴫا در م ــورد آن توضی ــح ده ــم.
ط ــرح »کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردم ــی« بــرای بــاز کــردن راه پیــروزی یــک
جنبــش و یــک قــدرت معیــن اســت تــا بــه قــدرت رســاندن ایــن و آن حــزب
یــا ایــن ســازمان و آن شــخصیت .نقشــه ای بــرای بــاز کــردن راهــی در ســیر
خﻼص ــی از جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت ک ــه هم ــه م ــردم ،نیروه ــا و س ــازمان ه ــا و
اح ــزاب و  ..بتوانن ــد از طری ــق آن ،ک ــه از نظ ــر م ــا س ــا تری ــن ،متمدنان ــه تری ــن و
آزادیخواهان ــه تری ــن راه اس ــت ،در ﴎنوش ــت خ ــود دخال ــت کنن ــد و ب ـرای آین ــده
ایــران ،آینــده خــود و فرزندانشــان ،تصمیــم بگیرنــد! طبعــا در ایــن ســیر ،در
س ــیر »اج رای ــی ش ــدن« ای ــن ط ــرح و در دل آن ،ه ــر ح ــزب و س ــازمان و نیروی ــی
ح ــق دارد و طبیع ــی اس ــت ک ــه س ــعی کن ــد برنام ــه ه ــای خ ــود را پی ــش ب ــﱪد .ای ــن
ش ــامل ح ــزب م ــا ه ــم میش ــود .ای ــن ط ــرح ب ـرای ف راه ــم ک ــردن آزادان ــه تری ــن،
آگاهانــه تریــن و مردمــی تریــن ﴍایــط بــرای عبــور از جمهــوری اســﻼمی و
ب ـرای »تعیی ــن نظ ــام آت ــی« اس ــت .طرح ــی اس ــت ک ــه در آن »کاراک ــﱰ« و پدی ــده
ای ک ــه ای ــن ﴍای ــط را بوج ــود می ــآورد ،نی ــرو و ق ــدرت جنبش ــی اس ــت ک ــه بی ــش
از چه ــار س ــال اس ــت در جامع ــه ای ـران مش ــغول ایف ــای نق ــش اس ــت و خﻼص ــی
از جمه ــوری اس ــﻼمی حاص ــل عملک ــرد آن اس ــت ،ن ــه عملک ــرد جنب ــش طرف ــدارن
تحری ــم اقتص ــادی و »رژی ــم چین ــج« و ی ــا عملی ــات »ماه ــواره ای« جریان ــات بان ــد
س ــیاهی قوم ــی  -مذهب ــی چ ــون مجاه ــد!
طبع ــا در پای ــان پروس ــه ب ــه ق ــدرت رس ــیدن »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی«
ک ــه ی ــک ق ــدرت و ی ــک »حکوم ــت موق ــت« اس ــت و ط ــرح م ــا آن را ش ــش م ــاه
تعیی ــن ک ــرده اس ــت ،م ــردم در ای ـران ب ـرای تعیی ــن »نظ ــام آت ــی« خ ــود ،ش ــامل
قانــون اساســی ،ســاختار سیاســی و اقتص ــادی و  ،..تصمیــم میگیرنــد .وظیف ــه
»کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« در وهل ــه اول اداره جامع ــه در ﴎاﴎ ای ـران،
تامی ــن رف ــاه و آزادی و امنی ــت ب ـرای هم ــه ش ــهروندان جامع ــه ،در س ــیر ﴎنگون ــی
و خﻼص ــی از جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت و ط ــی ش ــش م ــاه ف راه ــم ک ــردن فرصت ــی
آزادان ــه )ب ــه معن ــی آزادی از اختن ــاق و فق ـر ،خط ـرات نظام ــی ،و ن ــه فق ــط آزاد از
وﻻی ــت فقی ــه و ش ــخص خامن ــه ای و ای ــن و آن بان ــد ق ــدرت( ،ت ــا در م ــورد نظ ــام
آت ــی تصمی ــم گرفت ــه ش ــود .م ــا انته ــای ای ــن فرص ــت آزادان ــه و مردم ــی را ش ــش
مــاه پــس از بــه قــدرت رســیدن »کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« و اداره
جامع ــه در ــام س ــطوح توس ــط آن گذاش ــته ای ــم ،و ت ــا برگ ــزاری »کنگ ــره موس ــس
حکوم ــت آت ــی«!
طبع ــا ح ــزب م ــا ه ــم ام ــروز ،در س ــیر خﻼص ــی از جمه ــوری اس ــﻼمی و ه ــم در
رون ــد ب ــه ق ــدرت رس ــیدن »حکوم ــت موق ــت ش ــوراهای ﴎاﴎی مردم ــی« و ه ــم
در »کنگ ــره موس ــس حکوم ــت آت ــی« ،مب ــارزه و ت ــﻼش میکن ــد برنام ــه ه ــای خ ــود
ب ـرای ش ــکل دادن ب ــه ی ــک حکوم ــت کارگ ــری را دنب ــال و پی ــاده کن ــد .ب ــه ای ــن
معن ــی ،ب ــه هرمی ــزان و در ه ــر لحظ ــه ک ــه بتوان ــد ،ت ــﻼش میکن ــد ک ــه خ ــود را از
طری ــق ای ــن مکانی ــزم ه ــای دمک راتی ــک ،ب ــه ق ــدرت سیاس ــی نزدی ــک کن ــد و ب ــه
ق ــدرت برس ــاند .بس ــته ب ــه ﴎع ــت س ــیر جداله ــای سیاس ــی و عم ــق تح ــوﻻت ،ای ــن
رون ــد میتوان ــد و ممک ــن اس ــت خیل ــی ﴎی ــع باش ــد!
تصمیــم مــردم در شوراهایشــان ،میتوانــد حکومــت کارگــری باشــد کــه مــا
میخواهی ــم و ب رای ــش ت ــﻼش م ــی کنی ــم و میتوان ــد ه ــر حکوم ــت دیگ ــری باش ــد!

»هــر حکومتــی« کــه از طریــق ایــن مکانیــزم مــورد انتخــاب مــردم در ایــران
ق ـرار گی ــرد! مکانیزم ــی ک ــه متک ــی ب ــه ﴍایط ــی اس ــت ک ــه در ط ــرح مط ــرح ش ــده
اس ــت! یعن ــی تامی ــن وس ــیع تری ــن آزادی ه ــای سیاس ــی و اجت ع ــی و کمﱰی ــن
فش ــار اقتص ــادی و نظام ــی و  ...ک ــه م ــا ب ــه آن تامی ــن وس ــیع تری ــن »آزادی ،رف ــاه
و امنی ــت« ممک ــن ،ک ــه ب ــه ق ــدرت م ــردم اع ـ ل میش ــود ،میگویی ــم! تنه ــا چنی ــن
حکومتــی میتوانــد حکومــت قانونــی ایــران بــدون جمهــوری اســﻼمی باشــد.
م ــا ت ــﻼش میکنی ــم و امیدواری ــم ای ــن حکوم ــت قانون ــی ی ــک حکوم ــت کارگ ــری
باش ــد ک ــه سوسیالیس ــم و دمک راس ــی ش ــورایی را جایگزی ــن نظ ــام کاپیتالیس ــتی
موج ــود و روبن ــای گندی ــده سیاس ــی ام ــروز آن میکن ــد! م ــا معتقدی ــم ک ــه ش ــانس
م ــا و جنب ــش م ــا بس ــیار بیش ــﱰ از هم ــه جنب ــش ه ــا و اح ــزاب رقی ــب در کم ــپ
راس ــت اس ــت .ط ــرح مــا ،طرحــی ب ـرای ب ــاز ک ــردن راه پی ــﴩوی و ب ــه پیــروزی
رس ــاندن جنب ــش ح ــی و ح ــاﴐی اس ــت ک ــه در می ــدان اس ــت .جنبش ــی ک ــه ی ــک
قط ــب ب ــزرگ و مه ــم آن ،جنب ــش کارگ ــری اس ــت ک ــه ام ــروز از چ ــپ ت ــا راس ــت،
از پوزیس ــیون ت ــا اپوزیس ــیون حض ــور و ق ــدرت و می ــدان داری آن را دی ــده اس ــت
و پذیرفتــه اســت و بــه ســادگی همیشــگی ــی تــوان ﴎش را زیــرآب کــرد!
جنبشــی کــه هــم رفــاه و زندگــی انســانی میخواهــد و هــم راه اعــ ل اراده
اش ب ـرای تحق ــق خواس ــت های ــش را انتخ ــاب ک ــرده اس ــت! و آن ن ــه »دمک راس ــی
پارﳌان ــی« و انتخاب ــات ه ــای نیابت ــی از ب ــاﻻی ﴎ خ ــود ،ک ــه »دمک راس ــی ش ــورایی«،
دمک راس ــی مس ــتقیم و مردم ــی و از پایی ــن اس ــت! ن ــام آن را »مدیری ــت ش ــورایی«
گذاش ــته اس ــت! ای ــن ی ــک پدی ــده واقع ــی اس ــت ک ــه ام ــروز دس ــت راس ــتی تری ــن
رس ــانه ه ــای جهان ــی ،همچ ــون برنام ــه ه ــای ص ــدای آمری ــکا و ب ــی ب ــی س ــی و
نﴩی ــات قانون ــی و مج ــاز حکومت ــی در ای ـران ،ناچ ــارا وج ــود آن را ب ــه رس ــمیت
ش ــناخته ان ــد .جامع ــه ب ــه چش ــم خ ــود م ــی بین ــد ک ــه طبق ــه کارگ ــر و همچنی ــن
م ــردم در بس ــیاری از اع ﱰاض ــات ،ب ــه مجام ــع عموم ــی رج ــوع میکنن ــد! ب ــا آنه ــا
مذاک ــره و صحب ــت میش ــود و تصمی ـ ت جمع ــی آنه ــا ب ــه خ ــود و ب ــه جامع ــه
و ب ــه مقام ــات اع ــﻼم میشــود و حکوم ــت و مقام ــات و رس ــانه ه ــا و  ...ناچ ــار
هس ــتند ک ــه در مقاب ــل ای ــن تصمی ـ ت ک ــه در چنی ــن مکانیزم ــی اتخ ــاذ ش ــده
اس ــت ،ج ــواب دهن ــد و عک ــس العم ــل نش ــان دهن ــد!
»کنگــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردمــی« ظــرف متشــکل و متح ــد کــردن همیــن
جنب ــش موج ــود اس ــت ،ک ــه بای ــد بﻼفاصل ــه و ب ــه مح ــض ضعی ــف ش ــدن ق ــدرت
حاکم ــه ،و ب ــه مح ــض ف راه ــم ش ــدن ﴍای ــط ،ق ــدرت سیاس ــی در ای ـران را بگی ــرد!
ای ــن باﻻتری ــن ارگان ﴎاﴎی اس ــت ک ــه از طری ــق آن ش ــهروندان در سیاس ــت )ک ــه
ام ــری مربــوط بــه زندگــی م ــردم اس ــت و ن ــه ش ــغلی ب ـرای سیاس ــتمدارن( در
هم ــه ســطوح آن ،ماکــرو و میک ــرو ،ﴎاﴎی و محلــی ،دخال ــت مــی کننــد! در
ش ــوراهای متک ــی ب ــه مجام ــع عموم ــی منظ ــم و س ــازمان یافت ــه ش ــان ،بح ــث و
تب ــادل نظ ــر میکنن ــد و ﴎانج ــام تصمی ــم میگیرن ــد و خ ــود تصمی ــات خ ــود را اج را
م ــی کنن ــد! ای ــن آن جنب ــش ش ــورایی موج ــود و پای ــه طرح ــی اس ــت ک ــه ح ــزب م ــا
مط ــرح ک ــرده اس ــت! ن ــه ب ـرای خ ــودش و ای ــن و آن ح ــزب ،ک ــه ب ـرای جامع ــه و
ب ـرای ب ــه پی ــروزی رس ــاندن همی ــن مجام ــع عموم ــی و »مدیری ــت ش ــورایی« اس ــت
کــه وج ــود دارد و دارد عم ــل میکن ــد! جنبش ــی کــه ام ــروز ب ــه خاط ــر اختنــاق
ابع ــاد موجودی ــت و دامن ــه عم ــل آن را ب ــا »چش ـ ن غیرمس ــلح« ،ــی ت ــوان دی ــد!
ب ـرای درک ای ــن ط ــرح و دی ــدن م ــکان اح ــزاب و ش ــخصیت ه ــای جنب ــش کارگ ــری و
جنب ــش ه ــای مردم ــی در دل آن ،و همچنی ــن م ــکان و ش ــانس ح ــزب ما ،بای ــد آن را
در کن ــار ان ــواع و اقس ــام ط ــرح های ــی گذاش ــت ک ــه بن ــام طرح ــی ب ـرای »هم ــگان«
پیــروزی »دمک راســی« پارﳌانــی را تبلیــغ و ترویــج میکننــد ،و در دل آن هــا
اح ــزاب و س ــازمان ه ــا و ش ــخصیت ه ــای راس ــت ب ــه ق ــدرت م ــی رس ــند!
خﻼص ــه کن ــم ای ــن طرح ــی ب ـرای ب ــه ق ــدرت رس ــاندن کس ــی و نی ــرو و قدرت ــی
نیســت! و در عیــن حــال طــرح بــه قــدرت رســاندن نیــرو و نیروهایــی اســت
ک ــه میتوانن ــد در دل ی ــک مب ــارزه سیاس ــی س ــا ت ــﻼش کنن ــد خ ــود را ب ـرای پی ــاده
ک ــردن برنام ــه ه ــای سیاس ــی  -طبقات ــی ک ــه ب رای ــش تش ــکیل ش ــده ان ــد ،ب ــه ق ــدرت
سیاس ــی نزدی ــک کنن ــد .ح ــزب م ــا ه ــم در دل ای ــن ط ــرح ت ــﻼش م ــی کن ــد ک ــه
نی ــرو و طبق ــه معین ــی ب ــه ق ــدرت برس ــد! م ــا ن ــه ناظ ــر ب ــی ط ــرف هس ــتیم و
ن ــه ب ــی هوی ــت و اینک ــه فق ــط نظ ــاره گ ــر هس ــتیم و مث ــل نیروه ــای تش ــکیل
دهنــده شــورای مدیریــت دوران گــذار و  ...ریاکارانــه ادعــا کنیــم کــه تنهــا
ﴍای ــط را تس ــهیل میکنی ــم و خ ــود ــی خواهی ــم ب ــه ق ــدرت برس ــیم! ای ــن ه ـ ن
»دمک راســی شــورایی« و مس ــتقیمی اس ــت کــه م ــردم در آن بحــث میکننــد و
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اسب ها در سرباﻻيى همديگر را گاز
مىگيرند!
هــك دوربینهــای امنیتــی زنــدان اویــن و انتشــار ﴐب و شــتم زندانیــان بــه
دس ــت مام ــوران زن ــدان ،یك ــی دیگ ــر از جلوهه ــای غمانگی ــز وضعی ــت زندانی ــان
در زندانه ــای جمه ــوری اس ــﻼمی در ای ــن چه ــل س ــال در ای ـران اس ــت .اع ﱰاف ــات
قﻼبــی ،سناریوســازیهای جعلــی و ســوخته ،دادگاههــای ایشــی زندانیــان
سیاســی كــه از زندانهــا و میدانهــای اعــدام ﴎ درآوردهانــد .توهیــن،
بیحرمت ــی و آزار و اذی ــت زندانی ــان »ع ــادی« ،زندگ ــی در س ــلولها و زندانه ــای
زی ــر اس ــتاندارد ب ــﴩی و  ....داس ــتان زندگ ــی ه ــزاران زندان ــی در س ــیاهچالهای
ای ــن رژی ــم اس ــت.
گروه ــی تح ــت ن ــام »عدال ــت عل ــی« مس ـ ولیت ه ــك ك ــردن دوربینه ــای زن ــدان
و انتشــار تصاویــر را بــه عهــده گرفت ــه اس ــت .در تصاویــری کــه روز یکشــنبه
 ۳۱م ــرداد ) ۲۲اوت( منت ــﴩ ش ــدند ،دی ــده میش ــود ک ــه ب ــه هن ــگام ه ــک ش ــدن
دوربینهــا روی مانیتورهــای نظارتــی اتــاق کنــﱰل اویــن جملــهای بــا ایــن
مضم ــون نق ــش بس ــته اس ــت» :زن ــدان اوی ــن لک ــه ننگ ــی ب ــر ع م ــه س ــیاه و ری ــش
س ــفید رئیس ــی«!

تكاپ ــوی نظام ــی اس ــت ك ــه در مقاب ــل حك ــم تاریخ ــی م ــردم ،در مقاب ــل ع ــرض
ان ــدام جنب ــش كارگ ــری ب ــا آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامع ــه« ،س ــپر انداختــه اس ــت.
ای ـران بی ــش از ای ــن ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی و ب ـرای كل ب ــورژوازی ب ــه ش ــیوههای
تاكنونــی قابــل حكومــت كــردن و ارعــاب نیســت .جنــگ و جــدال امــروز در
ب ــاﻻی حاكمی ــت ،ری ــزش درون ــی و فاصل ــه گرف ـ ﻻیهه ــا و عن ــاﴏی از حاکمی ــت
در آن و  ...هم ــه و هم ــه انعكاس ــی از فش ــار ت ــوده قدر ن ــد م ــردم از پایی ــن اس ــت.
فش ــاری ك ــه بس ــاط لف ــت و لی ــس و دیكتات ــوری طبق ــه حاك ــم ب ــا ــام جناحه ــا
و بلوكبندیهــای آن را نش ــانه گرفت ــه اســت.
تــرس ــام جناحهــا و كل حاكمیــت بجاســت؛ ایــن كابــوس خیــزش ﴎاﴎی
م ــردم ای ـران اس ــت ك ــه اینه ــا را ب ــه ج ــان ه ــم انداخت ــه اس ــت؛ مردم ــی ك ــه در
میدانانــد ،مردمــی كــه مبــارزه و مقاومتشــان را بــه اهــرم نیرومنــد طبقــه
كارگ ــر و آلﱰناتی ــو حكوم ــت ش ــورایی متك ــی كردهان ــد! ت ــا روز س ــقوط ای ــن نظ ــام
و جش ــن پی ــروزی م ــردم ،ای ــن ج ع ــت باره ــا »وح ــدت« خواهن ــد ك ــرد و ب ــاز ب ــه
ج ــان ه ــم خواهن ــد افت ــاد و همدیگ ــر را افش ــاء خواهن ــد ك ــرد» .اهل ــی« خواهن ــد
شــد و بــاز شمشــیر از رو خواهنــد بســت .در پیشــگاه م ــردم ،گــرگ در لبــاس
می ــش خواهن ــد ش ــد و ب ــاز الت ـ س خواهن ــد ك ــرد .ای ــن داس ــتان زندگ ــی هم ــه
حکومتهای ــی اس ــت ک ــه ش ـ رش معک ــوس عمرش ــان آغ ــاز ش ــده اس ــت.
ش ــاکیان واقع ــی ش ــکنجه ،اع ــدام ،تیرب ــاران و جنب ــش دادخواه ــی از صده ــا ه ــزار
اعدام ــی و صده ــا ه ــزار انس ــان دربن ــد و ش ــکنجه ش ــده ،ن ــه جانی ــان دی ــروزی
و »اپوزیس ــیون« ش ــده ام ــروزی ،ن ــه کس ــانیکه ب ــه ن ــام دادخواه ــی از قربانی ــان
چه ــل س ــال حاکمی ــت س ــیاه جمه ــوری اس ــﻼمی ،ك ــه قص ــد كردهان ــد حاکمی ــت را
از زی ــر ﴐب جنب ــش ت ــودهای ب ـرای ﴎنگون ــی نج ــات میده ــد ،بلک ــه میلیونه ــا
انســان آزاده و ﴍیــف در ای رانانــد کــه روزانــه تحقیــر ،بیحرمتــی ،فقــر و
اســتبداد و چ قگردانــی اوبــاش رژیــم را تجربــه کردهانــد ،طبقــه کارگــری
اس ــت ک ــه ایندگانش ــان ش ــکنجه ش ــده و اع ﱰاضاتش ــان ب ــه خ ــون کش ــیده ش ــده
اس ــت ،زنانیانــد کــه ب ــه ج ــرم مقاوم ــت در ب رابــر قوانی ــن اس ــﻼمی و آپارتایــد
جنســی ســخیفانهترین اهانتهــا و تعرضهــای جســمی و روانــی را تحمــل
کردن ــد .گ ــروه »عدال ــت عل ــی« و سوءاس ــتفاده از صحنهه ــای دلخ ـراش زندانی ــان
در زنــدان اویــن بــرای تســویه حســاب جناحــی و بــاز کــردن جایــی در میــان
اپوزیس ــیون راس ــت فق ــط و فق ــط وضعی ــت فﻼک ــت ب ــار نظ ــام را نش ــان میده ــد.
دور نیســت روزی كــه درب زندانهــا توســط مــردم آزادیخــواه ایــران گشــوده
ش ــود .دور نیس ــت روزی ك ــه ش ــوراهای مردم ــی ق ــدرت را تﴫف كنن ــد و عاملین و
آمری ــن چه ــل س ــال مهندس ــی فق ــر ،فﻼك ــت ،اس ــتبداد و قس ــاوت را در دادگاهه ــای
عادﻻن ــه مردم ــی و ب ــا حض ــور میلیونه ــا ش ــاکی ب ــه محاكم ــه بكش ــانند.

ه ــر ناظ ــر ع ــادی ب ــا نی ــم نگاه ــی ب ــه ن ــام و مواض ــع ای ــن »گ ــروه« پ ــی میب ــرد
ك ــه ه ــدف از ای ــن ن ــوع افش ــاگریها در واق ــع فش ــار جناحه ــای ران ــده ش ــده از
حاكمی ــت علی ــه جن ــاح در ق ــدرت اس ــت؛ ای ــن ن ــوع فش ــارها و »افش ــاگری«های
نیمبن ــد و قس ــطی ،مطلق ــا كل واقعی ــت را بازگ ــو یكنن ــد .قس ــاوت و ش ــقاوت
در جمه ــوری اس ــﻼمی تنه ــا لك ــه ننگ ــی ب ــر پیش ــانی ش ــخص ر یس ــی و جن ــاح
ایش ــان نیس ــت ،بلك ــه نقط ــه اش ـﱰاك كل جناحه ــا و دس ــتهبندیهای حاكمی ــت
اس ــﻼمی اس ــت ك ــه از روز اول ،از »اصﻼحطل ــب« ت ــا اصولگ ـرا ،از مدافع ــان »ع ــدل
عل ــی« و ی ــك »جمه ــوری اس ــﻼمی تعدی ــل ش ــده« ت ــا »دانش ــجویان عدالتخ ــواه
و خــط امامــی« ،از آخوندهــای »اهلــی« و »ای رانیــزه شــده« تــا »محــور
مقاومتی«های ــی ك ــه ت ــن كری ــه خ ــود را در زرورق »قان ــون« پیچاندهان ــد ،هم ــه
ب ــه نوع ــی در مع ـ ری ای ــن بن ــای جنای ــت و خ ــوف دس ــت داش ــتهاند.
عاملــی كــه امــروز در درون حاكمیــت و دســتهبندیهای جناحــی آن مایــهی
ایــن افشــاگریها و كشــمكش و درگیریهــای اجتنابناپذیــر و خردكننــده
علی ــه ه ــم ش ــده اس ــت ،ی ــك واقعی ــت بس ــیار س ــاده اس ــت .م ــردم ای ـران ،طبق ــه
كارگــر و زنــان و جامعــه تشــنه »رفــاه ،آزادی و عدالــت« حكــم بــه رفــ كل
جمه ــوری اس ــﻼمی داده اس ــت! مبن ــا و محت ــوای ای ــن جن ــگ داخل ــی و ای ــن ن ــوع
»افشــاگری«های قســطی علیــه هــم در حكومــت ارتجــاع اســﻼمی ،بازتــاب

حزب كمونیست كارگری حكمتیست خط رسمی
 ۲۶اوت ۲۰۲۱

از حكمتیست میپرسند..
ﴎانج ــام تصمی ــم میگیرن ــد و تصمی ـ ت ش ــان را ب ــه اج ـرا میگذارن ــد .ف ــردای ب ــه
ق ــدرت رس ــیدن ش ــوراها ه ــم ب ــه همی ــن ش ــکل قان ــون گ ــذاری میکنن ــد و قوانی ــن
را ب ــه اج ـرا م ــی گذارن ــد.
»دمک راســی پارﳌانــی« آرزو نیســت و آرزو نبــود! و جهانیــان امــروز در مهــد
دمک راس ــی ه ــای غرب ــی ب ــی قدرت ــی مردم ــی ک ــه ی ــک روز ب ــه ن ــام آنه ــا ع ـراق و
افغانس ــتان ب ــاران میش ــود و بیم ــه بی ــکاری قط ــع و مس ــکن و م ــداوا م ــردم از
دس ــﱰس دور میش ــود و روز دیگ ــر ب ــاز بن ــام مناف ــع آنه ــا طالب ــان ب ــه ق ــدرت و
از ق ــدرت س ــاقط و ب ــاز ب ــه ق ــدرت م ــی رس ــد و  ...را ب ــه عی ــان م ــی بینن ــد! م ــی
بینن ــد ک ــه صن ــدوق ه ــای رای ــی ک ــه ه ــر چن ــد س ــال برپ ــا میش ــود ت ــا بن ــام آنه ــا
ب ـرای ضدمردم ــی تری ــن سیاس ــت ه ــا و حکوم ــت ه ــا ،مﴩوعی ــت و مقبولی ــت
قانون ــی کس ــب ش ــود ،ت ــا چ ــه ان ــدازه ﴎ س ــوزنی انع ــکاس مناف ــع م ــردم ،آم ــال و
آرزوه ــای آنه ــا ،انع ــکاس ای ــﻼت قلب ــی بﴩیت ــی ک ــه خواس ــت عدال ــت اجت ع ــی
ب ــا رگ و ریش ــه اش دره ــم تنی ــده ش ــده اس ــت ،نیس ــت! قری ــب ی ــک ق ــرن اس ــت
»دمک راس ــی« پارﳌان ــی را بعن ــوان قل ــه رفی ــع »آزادیخواه ــی تاری ــخ بﴩی ــت« ب ــه
خــورد جهــان تش ــنه آزادی داده انــد .قلــه ای کــه امــروز جهانی ــان محصــوﻻت
ق ــرن بیس ــت و بیس ــت و یک ــم آن را از دریچ ــه فاجع ــه ع ــروج مج ــدد طالب ــان در
افغانس ــتان و صن ــدوق ه ــای رای در ع ـراق و لیب ــی و پاکس ــتان ،ع ــروج یلتس ــین
ه ــا و ت رام ــپ ه ــا ،م ــی بینن ــد.
ای ــن ط ــرح را بای ــد در مقاب ــل هم ــه ط ــرح ه ــا و نقش ــه ه ــا و برنام ــه ه ــای کم ــپ
راس ــت ،ک ــه ب ــر ع ــدم دخال ــت متح ــد و متش ــکل و آگاهان ــه م ــردم متک ــی اس ــت
گذاش ــت ،ت ــا عم ــق و دامن ــه دمک راتی ــک ب ــودن ،آزادیخواهان ــه و متمدنان ــه ب ــودن
آن را دی ــد .کعب ــه »دمک راس ــی پارﳌان ــی« ب ــر ب ــاد رفت ــه اس ــت! ام ــا در ای ـران ق ــدرت
مردم ــی در ح ــال ع ــروج اس ــت ک ــه تحق ــق ط ــرح م ــا را ،یعن ــی ش ــکل دادن ب ــه
ی ــک »دمک راس ــی ش ــورایی« ب ــه ی ــک دمک راس ــی مس ــقیم ،ک ــه آنه ــم آرزو نب ــود و

نیس ــت را ،ب ـرای ق ــدرت گی ــری طبق ــه کارگ ــر و در راس آن ح ــزب اش را ،ح ــزب م ــا
را ،میتوان ــد بﴪع ــت عمل ــی کن ــد.
م ــا ب ــه انتخ ــاب آگاهان ــه م ــردم اعتق ــاد داری ــم و فک ــر میکنی ــم م ــا کمونیس ــتها
همیش ــه در چنی ــن ﴍایط ــی بیش ــﱰین ش ــانس را داری ــم چ ــون م ــا این ــده آم ــال
و آرزوهــای اک یــت مردمــی هســتیم کــه همیــن امــروز بــرای رفــاه و آزادی
و امنیــت تــﻼش میکننــد .همیشــه جنبشــهایی کــه بــرای رفــاه و آزادی بــوده
ان ــد چ ــپ و کمونیس ــم را انتخ ــاب کــرده ان ــد از ایــن نظ ــر برخــﻼف نیروهــای
راس ــت ک ــه ب ــا وع ــده ه ــای ناروش ــن و ش ــعارهای ب ــی محت ــوا روی اس ــتیصال ی ــا
توه ــم ی ــا  ...م ــردم ﴎمای ــه گ ــذاری میکنن ــد ،م ــا ب ــا برنام ــه و سیاس ــت روش ــن
خودم ــان روی خودآگاه ــی م ــردم ﴎمای ــه گ ــذاری میکنی ــم و ب ــه همی ــن دلی ــل
ش ــانس خودم ــان را ب ــاﻻ میبینی ــم .ب ــه همی ــن دلی ــل و دقیق ــا چ ــون میخواهی ــم
ی ــک پ ــای ق ــدرت سیاس ــی در ای ـران باش ــیم ،مبن ــای جامع ــه م ــورد نظ ــر خودم ــان
از س ــاختار حکوم ــت ش ــورایی ،تس ــلیح ت ــوده ای ت ــا ح ــق زن ،رف ــاه ،آزادی و  ...را
ب ــه روش ــنی رو ب ــه م ــردم اع ــﻼم کردی ــم ت ــا آن ـرا قض ــاوت کنن ــد و آن ـرا ب ــا برنام ــه،
تصویــر نیروهــای راســت ،مقایســه کننــد .میخواهیــم مــردم آن را بــا برنامــه
ه ــای راس ــت ک ــه غالب ــا ی ــا ناروش ــن و مبه ــم ان ــد و ی ــا چن ــان در زرورق ادعاه ــا و
ح ــرف ه ــای ب ــزرگ و ب ـرای پنه ــان ک ــردن اقدام ــات ناچی ــز دولته ــای »خدمتگ ــزار«
شــان بــرای »خدمــت بــه مــردم« پیچیــده اســت ،کســی بــه ســختی بتوانــد
تصوی ــری از ســی ی جامعــه ای ک ــه وع ــده میدهنــد و جایــگاه خــود در آن را
ببین ــد .میخواهی ــم جامع ــه و م ــردم حکوم ــت ش ــورایی و دخال ــت مس ــتقیم خ ــود
در قــدرت ،تصمیــم گیــری و دمک راســی شــورایی و مســتقیم را بــا دمک راســی
پارﳌان ــی مقایس ــه کنن ــد و از ح ــاﻻ انتخ ــاب کنن ــد .م ــا از ام ــروز زمین ــه انتخ ــاب
ش ــدن خودم ــان در ش ــوراهای م ــردم را آم ــاده میکنی ــم و خ ــود را بعن ــوان آلﱰناتی ــو
قاب ــل انتخ ــاب در مقاب ــل م ــردم ق ـرار میدهی ــم .از هم ــه اح ـزاب ،راس ــت و چ ــپ
و س ــازمان ه ــا و ش ــخصیت ه ــا و  ..میخواهی ــم همی ــن کار را بکنن ــد!
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این جنایت بی جواب نخواهد ماند
امــروز در منطقــه میلیونهــا نفــر در خاورمیانــه آن را »زندگــی« میکننــد .سیاســت
نظــم نویــن جهانــی ،حملــه بــه ع ـراق بــه بهانــه دســتیابی صــدام بــه ســﻼح هــای
کشــتار جمعــی و بارانهــای مــداوم و بــا خــاک یکســان کــردن شــهرهای ع ـراق و
هدیــه »دمکراســی« بــه مــردم بیگنــاه ع ـراق» ،دخالــت بﴩدوســتانه« در ســوریه،
»کمــک بــه انقــﻼب« در لیبــی و  ...همــه و همــه امــروز تکــه هایــی از پازلــی اســت
کــه مــردم جهــان در مقابــل خــود گذاشــته و عمــق عفونــت و گندیدگــی سیاســت
هــای دولتهــای »متمــدن« غربــی و در راس آن امریــکا را یکبــار دیگــر مــرور میکننــد.
مردمــی کــه در هــر دوره علیــه ایــن سیاســتها ،علیــه راه انداخ ـ ح ـ م خــون در
خاورمیانــه و افریقــا ایســتادند و نــه گفتنــد ،ایــن بــار خشــمگین تــر بدنبــال راه
حــل هــای بنیادیــن تــر میگردنــد! اگــر تــﴫف دولــت توســط طالبــان طبــق نقشــه
و توافقــات از پیشــی میــان امریــکا و طالبــان پیــش میرفــت ،اگــر دولــت و ارتــش
پوشــالی افغانســتان ذره ای مقاومــت میکــرد و پروســه دســت بدســت شــدن قــدرت
را کمــی کــش میــداد و تحویــل دادن کابــل را نــه چنــد دقیقــه ای کــه چنــد ماهــه
میکــرد و فرصتــی بــه امریــکا و اروپــا بـرای بیــرون بــردن کامــل نیــرو و افـراد خــود
میــداد ،علیرغــم کشــتار مــردم بیگنــاه افغانســتان ،علیرغــم آوارگــی صدهاهـزار نفــر،
علیرغــم تحمیــل دوبــاره قوانیــن ســیاه اســﻼمی بــه زندگــی زنــان و بیحقــوق کــردن
کامــل آنهــا از حــق زندگــی اجت عــی ،غــرب آمــاده بــود »طالبــان معتــدل« و »رام
شــده«را بــدون کمﱰیــن تردیــدی بعنــوان دولــت مــﴩوع افغانســتان بــه رســمیت
بشناســد و تعهــد آن بــه »بــی آزاری« بـرای غــرب را بـرای قبــول آن در »جامعــه بیــن
اﳌللــی« کافــی بداننــد .در ایــن ســناریو ،میخواســتند همچــون ســنت تاریخــی شــان،
فجایــع ف ـرار چنــد صده ـزار نفــر از افغانســتان و ویرانــی زندگــی میلیونهــا نفــر را
زیــر انبوهــی از تبلیغــات ،کــه گویــا دولــت موزائیکــی دیگــری و ایــن بــار بــا حضــور
و هژمونــی طالبــان »انتخــاب« مــردم افغانســتان اســت ،مخفــی کننــد و مــدال
»عقــب رانــدن تروریســم اســﻼمی« را بــه ســینه زده و نقشــه وی ـران کــردن زندگــی
مــردم در نقطــه دیگــری از جهــان را بــرای تقســیم قــدرت میــان خــود بکشــند!
امــا تســلیم شــدن دو روزه کابــل و ف ـرار رئیــس جمهــور تربیــت شــده در مکتــب
»دمکراســی غربــی« ،ابعــاد وســیع ایــن شکســت ،هـراس همـراه بــا خشــم و نفــرت
فراریــان ،و باﻻخــره مقاومــت مــردم آزادیخــواه و در راس آنــان زنــان در افغانســتان،
اعﱰاضــات وســیع مــردم ﴍافتمنــد در چهــار قــاره ،اجــازه نــداد این ســناریو در بســته
بنــدی شــیک »معضــﻼت داخلــی«» ،دســت بدســت مســاﳌت آمیــز شــدن قــدرت« بــه
مــردم قالــب شــود و مســببین و عاملیــن چنــد دهــه جنــگ ،کشــتار و آوارگــی بعنــوان
ناجیــان مــردم افغانســتان مــدال پیــروزی را بــه خــود بدهنــد .اجــازه نــداد دولتهایــی
کــه ــب افکنهایشــان در مــدت یــک چشــم بهــم زدن زندگــی صدهــا هـزار نفــر را
نابــود کردنــد و امــروز بـرای پنــاه دادن فراریــان از جهنــم دســت سازشــان اســتخاره
میکننــد ،بعنــوان ناجــی قربانیــان »عقــب ماندگــی فرهنگــی و سیاســی« ،قربانیــان
»انتخــاب نــا اصلــح« خــود ،ناجــی حقــوق انســانی قربانیــان سیاســتهای ارتجاعــی
خــود ،عــرض انــدام کننــد .امــروز مــردم جهــان بــا چش ـ ن خــود مــی بیننــد کــه
طالبــان و اوبــاش آن ه نقــدر منتخــب مــردم افغانســتان انــد کــه هیتلــر و اس اس
هــا منتخــب مــردم لهســتان و فرانســه و ایتالیــا بودنــد .افغانســتان امــروز امــا بــا
افغانســتان دوره جنــگ ﴎد و دوره حکومــت طالبــان متفــاوت اســت .طبقــه کارگــر
و زنــان و مــردان آزادیخواهــی کــه دخالــت قدرتهــای امپریالیســتی از روســیه تــا
امریــکا ،حاکمیــت اســﻼم سیاســی و نیروهــای متوحــش و قــرون وســطایی آن را بــه
قیمــت چنــد صدهـزار کشــته ،چنــد میلیــون آواره ،نابــودی مدنیــت و زندگــی در ایــن
کشــور را تجربــه کــرده انــد ،جامعــه ای کــه زخــم عمیــق پیــام آوران »دمکراســی«،
»حقــوق بــﴩ«» ،جهــان آزاد« و »دخالــت بﴩدوســتانه« را بــر پیکــر خــود دارد ،علیه
مســببین ایــن جنایــت مــی ایســتد و خــود را ب ـرای مقاومــت و مقابلــه بــا دولــت
طالبــان و حامیــان بیــن اﳌللــی اش ،آمــاده میکننــد .صــدای پــای ایــن مقاومــت را در
اعـﱰاض نســلی کــه بــه چیــزی کمــﱰ از حقــوق انســانی و جهانشــمول خــود رضایــت
یدهــد و ترهــات »فرهنــگ بومــی اســﻼمی« مــردم خاورمیانــه نزدشــان پشــیزی
ارزش نــدارد ،در صــدای رســای زنــان شــجاعی کــه اعــﻼم میکننــد تــن بــه حقــارت زیــر
ســطله طالبــان نخواهنــد داد ،زنانــی کــه همیــن امــروز کیفرخواســت جامعــه ویـران
شــده افغانســتان را بــه گــوش جهانیــان میرســانند ،میتــوان شــنید! مــردم افعانســتان
خــود را ب ـرای جــدال بــر ﴎ آزادی و آینــده انســانی آمــاده میکننــد .در ایــن ســیر
چــاره ای جــز از ﴎ راه برداش ـ طالبــان و داعــش و جهــادی و  ..ایــن نــوادگان و
فرزنــدان »ناخلــف« ناتــو و بــورژوازی غــرب ،ندارنــد! در ایــن راه مــردم افغانســتان
ح یــت ﴎاﴎی بﴩیــت متمــدن را بــا خــود دارد.
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محكمه قبل از طوفان
ایــن وکﻼی دادگســﱰی کــه در دفــﱰ انجمــن ح یــت از حقــوق شــهروندی در تهــران
بازداشــت شــدهاند در حــال بررســی تقصیــر و قصــور خامنــهای و مقامــات دولتــی از
جمل ــه وزی ــر بهداش ــت در ارتب ــاط بــا بحــران کرون ــا بودن ــد ت ــا بدی ــن ترتیــب بتوانن ــد
ش ــکواییهای علی ــه مقام ــات حكوم ــت ب ــه ثب ــت برس ــانند .ای ــن وكﻼ قص ــد داش ــتند ك ــه
نش ــان دهن ــد ك ــه چط ــور خامن ــهای و عمل ــه و اك ــره ای ــن نظ ــام ،حق ــوق میلیونه ــا انس ــان را
م ــورد تهدی ــد ق ـرار داده و ب ــه خاط ــر دس ــتوراتی ک ــه در ارتب ــاط ب ــا مدیری ــت کرون ــا ص ــادر
ک ــرده ان ــد ،رس ـ و عم ــﻼ ه ــزاران نف ــر را تاكن ــون قربان ــی ک ــرده ان ــد» .مق ــام معظ ــم« ب ــا
ص ــدور فت ــوا و دخال ــت در موض ــوع تهی ــه واکس ــن کرون ــا ،بهداش ــت عموم ــی را در مع ــرض
خط ــر ج ــدی ق ـرار داده و بدی ــن ترتی ــب ،مج ــرم ش ــناخته ش ــده اس ــت.
برخ ــورد حاكمی ــت ب ــه ش ــكواییه ای ــن وكﻼ چ ــه ب ــود؟ گس ــیل دس ــتگاه توط ــه ،پرون ــده
س ــازی و ﴎك ــوب جه ــت بازداش ــت و بس ـ ده ــان وكﻼی مربوط ــه ب ــوده اس ــت .ای ــن بگی ــر
ببنده ــا ام ــا خی ــری ب ـرای ای ــن نظ ــام ن ــدارد .كم ــﱰ ش ــهروندی در ای ـران ام ــروز ﴎاغ داری ــم
ك ــه ای ــن ای ــش علن ــی تع ــرض حكوم ــت اس ــﻼمی را ب ــا صفات ــی چ ــون »مذبوحان ــه«» ،از
ﴎ اس ــتیصال«» ،تی ــر آخ ــر ترك ــش« و »چاش ــنی ی ــك انفج ــار اجت ع ــی« توصی ــف نكن ــد.
دس ــتگیری وكﻼی مربوط ــه كمك ــی ب ــه ثب ــات ای ــن نظ ــام یكن ــد .برعك ــس ،آت ــش انزج ــار
بیك ـران دهه ــا میلی ــون كارگ ــر و م ــردم كارد ب ــه اس ــتخوان رس ــیده را ش ــعله ورت ــر میكن ــد.
خودش ــان میگوین ــد ك ــه دارن ــد »طعم ــه گرگه ــا« میش ــوند!
واقعی ــت اینس ــت ك ــه ش ــكایت وكﻼ و كیفرخواس ــت ش ــان علی ــه ﴎان ای ــن نظ ــام ،گوش ــه
ای از اع ـ ل اراده م ــردم را ب ــه تصوی ــر میكش ــد و ب ــه مب ــارزات ه ــر روزه و ه ــر دقیق ــه
م ــردم ای ـران ب ـرای »معیش ــت ،رف ــاه و آزادی« ،رنگ ــی از هیج ــان و پی ــﴩوی میده ــد .ای ــن
اق ــدام ب ــر م ـ ﴍای ــط سیاس ــی وی ــژه ای در ای ـران ام ــروز ص ــورت میگی ــرد ك ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی در ب راب ــر س ــنبه پ ــر زور اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات قدر ن ــد كارگ ــری و مردم ــی ،س ــپر
انداخت ــه اس ــت .جنبش ــی ك ــه ب ـرای ب ــه زمی ــن زدن جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا ق ــدرت ت ــوده ای
از پایی ــن و ب ــا ات ــكا ب ــه نطف ــه ه ــای آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامع ــه« ع ــرض ان ــدام ك ــرده
اس ــت ،ت ــا ه ــم اكن ــون اعت ـ د ب ــه نف ــس ــام بخش ــها و ﻻی ــه ه ــای جامع ــه را ب ــاﻻ ب ــرده
اس ــت؛ جنبش ــی ك ــه ب ــا مقاوم ــت خ ــود در ط ــول چه ــل س ــال گذش ــته ،آش ــكار و پنه ــان،
ت ــن ب ــه دنی ــای م ــردگان ای ــن نظ ــام و قوانی ــن منح ــوس اس ــﻼمی آن ن ــداده اس ــت؛ جنبش ــی
ك ــه پیﴩوتری ــن قوانی ــن ،دادگاه ه ــا و وكﻼی جس ــور خ ــود را قب ــل از آغ ــاز طوف ــان علی ــه
اركان جمه ــوری اس ــﻼمی ،متول ــد ك ــرده اس ــت و ب ــا قام ــت كش ــیده خ ــود ب ــه ن ــﱪد آش ــكار
ب ــا مس ــببین ناایمن ــی و ب ــی ثبات ــی در جامع ــه ای ـران آم ــده اس ــت.
ت ــا پی ــش از ع ــروج جنب ــش اداره ش ــورایی جامع ــه و قطب ــی ش ــدن سیاس ــت در فض ــای ای ـران
ب ــا حض ــور قدر ن ــد طبق ــه كارگ ــر ،چ ــه كس ــی ج ـرات میك ــرد ك ــه پ ــای »ش ــاه« مملك ــت
یــا »مقــام معظ ــم« نظــام را بــه ج ــرم جنایــت علی ــه ش ــهروندان ب ــه دادگاه بكشــاند؟!
چــه كســی جســارت میكــرد كــه آشــكارا و در مــﻼء عــام انگشــت اتهــام را بــه ســوی
»ول ــی فقی ــه« دراز كن ــد و »آق ــا« را مج ــرم قلم ــداد كن ــد؟! چ ــه كس ــی در مخیل ــه اش حت ــی
میتوانســت بــرای یــك دم تصــور كنــد كــه قــدرت مطلــق و روح مافــوق جامعــه ،روز
روش ــن در مقاب ــل چش ــم میلیونه ــا ش ــهروند بازخواس ــت ش ــود؟! ام ــروز ب ــر ش ــانه ه ــای
حض ــور بلق ــوه و بلفع ــل طبق ــه كارگ ــر و آلﱰناتی ــو »اداره ش ــورایی جامع ــه« ،ب ـرای اولی ــن
بــار بع ــد از چهــل س ــال رهــﱪان ،آژیتاتوره ــای سوسیالیس ــت ،فع ــاﻻن مدن ــی و پرش ــور
جامعــه ای آزاد و ب راب ـر ،جس ــارت كــرده انــد كــه مام ــور خــدا و نظام ــش روی زمیــن را
ب ــر صندل ــی اته ــام بنش ــانند! ش ــخصیت ه ــای مردم ــی و خوش ــنامی ك ــه در س ــایه جنب ــش
آزادیخواهــی و ب رابــری طلبــی ،بــا رویــش جوانــه هــای جنبــش شــورایی ،مﴩوعیــت
»ره ــﱪ« ی ــك نظ ــام ت ــا بی ــخ دن ــدان آدمك ــش و م ــرده پرس ــت را رس ــمی و قانون ــی ب ــه زی ــر
س ــوال ب ــرده ان ــد.
ــام ش ــواهد حاك ــی اس ــت ك ــه رون ــد چگونگ ــی محكم ــه و محاكم ــه ﴎان ری ــز و درش ــت
ای ــن نظ ــام ب ــه ج ــرم چه ــار ده ــه جنای ــت علی ــه بﴩی ــت ،قب ــل از بزیركش ــیدن ای ــن نظ ــام
در ح ــال تكوی ــن اس ــت؛ دادگاه ه ــای م ــﴩوع مردم ــی ،قوانی ــن و مصوبات ــی ك ــه بای ــد از
هــم اكنــون در قبــال ﴎدمــداران ایــن نظــام و از دل شــوراهای مردمــی اتخــاذ شــوند،
تدوی ــن ش ــده اس ــت .ش ــوراهایی ك ــه ره ـﱪان سوسیالیس ــت و پرش ــور آن ،ج ــان و تنش ــان از
عزم ــی راس ــخ آكن ــده اس ــت .آنه ــا ك ــه از نش ــیب تن ــد ﴎنوش ــتی بلن ــد ب ــاﻻ م ــی رون ــد ،آنه ــا
ك ــه آگاهان ــه ب ــه س ــوی آزادی و ب راب ــری راه م ــی س ــپرند و روز و ش ــب ،پیوس ــته در فك ــر
خوی ــش ی ــا وظیف ــه ای ب ــزرگ دارن ــد ی ــا عش ــقی ب ــزرگ ب ــه انس ــانیت ،ب ــه عدال ــت و زندگ ــی!
ای ــن آن جنب ــش نیرومن ــدی اس ــت ك ــه م ــرز می ــان خ ــواب و بی ــداری ،و واقعی ــت و تخی ــل
را از می ــان برداش ــته اس ــت .چكی ــده اه ــداف و ادعانام ــه س ــﱰگ ای ــن جنب ــش در آلﱰناتی ــو
»كنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« در ای ـران از ه ــم اكن ــون و قب ــل از ﴍوع طوف ــان ب ــه
اهت ــزاز درآم ــده اس ــت .طوف ــان طبق ــه كارگ ــری ك ــه می ــرود ك ــه منط ــق واقع ــی زندگ ــی
آدم ــی در جهن ــم وارون ــه ﴎمای ــه داری را ب ــر قاع ــده اصل ــی اش بنش ــاند!
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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
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توطئه جمهورى اسﻼمى عليه
اپوزيسيون مستقر در اقليم
كردستان محكوم است!
طبــق اطﻼعیــه حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان،علی شــمخانی ،دبیــر شــورای
عالــی امنیــت ملــی جمهــوری اســﻼمی ،در مﻼقــات بــا وزیــر خارجــه عـراق در ۱۱
اوت ،خواســتار اخ ـراج ســازمانهای اپوزیســیون مســتقر در اقلیــم کردســتان ع ـراق
شــده اســت.
هــدف جمهــوری اســﻼمی اســتفاده از »فرصــت مناســب« عقــب نشــینی امریــکا از
افغانســتان و تاثیـرات آن بــر منطقــه ،بـرای فشــار بــه اپوزیســیون ایرانــی مســتقر
در کردســتان عـراق اســت .هــدف اصلــی رژیــم اســﻼمی امــا در اســاس ،نــه عقــب
رانــدن احـزاب مســتقر در خــارج کشــور ،کــه آن دشــمن اصلــی مســتقر در داخــل
کشــور ،در ته ـران و مشــهد و اصفهــان و تﱪیــز و ...اســت .ترورهــا و آدم ربایــی
هــای ســال هــای اخیــر از میــان اپوزیســیون ،همیــن هــدف اصلــی را نشــانه گرفتــه
اســت .جمهــوری اســﻼمی ناتــوان از مقابلــه بــا مردمــی کــه بـرای بــه زیــر کشــیدن
آن بــه میــدان آمــده انــد ،ناتــوان از ﴎکــوب کارگــر ،زن و مــرد معــﱰض و آزادیخواه
در جامعــه تــﻼش میکنــد بــا اتــکا بــه متحدیــن مرتجــع خــود در منطقــه ،بــا اتــکا
بــه آدم ربایــی و تــرور مخالفیــن سیاســی و توطئــه علیــه نیروهــای اپوزیســیون
در خــارج از کشــور »قــدرت« بربــاد رفتــه خــود را بــه دشــمن اصلــی خــود در
داخــل ایـران نشــان دهــد .تــﻼش میکنــد شکســت خــود در مقابــل نفــرت و خشــم
میلیونــی مــردم در ایـران ،در مقابــل طبقــه کارگــر و مردمــی کــه تصمیــم بــه جــارو
کــردن شــان گرفتــه انــد ،بــا توطئــه هــای جبونانــه در خــارج کشــور جـﱪان کنــد.
دفــﱰ کردســتان حــزب ،ضمــن محکــوم کــردن هرگونــه توطئــه علیــه اپوزیســیون
مســتقر در کردســتان ع ـراق ،حاک ـ ن اقلیــم کردســتان ع ـراق را مســئول تامیــن
امنیــت ایــن اح ـزاب دانســته و هرگونــه توطئــه مشــﱰک بــا رژیــم اســﻼمی علیــه
امنیــت آنهــا را محکــوم مــی کنــد .دولــت اقلیــم بایــد بدانــد که گــره زدن ﴎنوشــت
خــود بــه ﴎنوشــت ایــن نظــام رفتنــی ،در پیشــگاه مــردم ای ـران ،محکــوم اســت.
جــواب طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه در ایــران بــه توطئــه هــای بــی ــر
جمهــوری اســﻼمی ،تقویــت صفــوف خویــش بـرای پایــان دادن بــه حاکمیــت ســیاه
اســﻼمی ،ســازماندهی شــوراهای مردمــی در محــل کار و زیســت و تامیــن یــک
آلﱰناتیــو قدر نــد ب ـرای جایگزینــی ایــن نظــام جهنمــی ،اســت.
در جــواب بــه تﻼشــهای زبونانــه جمهــوری اســﻼمی و متحدیــن مرتجــع آن ،طبقــه
کارگــر و مــردم آزادیخــواه خــود را ب ـرای بدســت گرف ـ ﴎنوشــت خــود ،ب ـرای
ســاخ حکومــت برآمــده از اراده مســتقیم خــود ،حکومــت شــوراهای مــردم،
آمــاده میکننــد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
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قتلهاى ناموسى
و مردساﻻرانه در
كردستان
قتــل صــﱪی نعلبنــدی توســط همــﴪش در شــامگاه شــنبه  ۳۰مــرداد  ۱۴۰۰یکــی از
فجیــع تریــن قتلهــای ناموســی اســت .صــﱪی توســط همــﴪش بــه قتــل مــی رســد و
زنــده در آتــش ســوزانده مــی شــود .قاتــل فقــط بــه دلیــل مــرد بــودن اینچنیــن حــق
بــه جانــب و بــا قصــاوت دســت بــه ایــن جنایــت زده اســت .ایــن قتــل بــا وجــود
قوانیــن اصــل حجــری و مردســاﻻرانه و بازتولیــد آن از طــرف سیســتم حاکــم قطعــا
اولیــن و آخریــن ــی باشــد.
ایــن حقیقــت دارد! قتــل عــام جــاری در ایــن جامعــه علیــه زنــان ،کــه هــر روزه
خــﱪ یکــی میرســد ،عوامــل متعــددی دارد .فقــر ،اســتبداد سیاســی ،قوانیــن اســﻼمی
دوران جهالــت بــﴩ کــه توســط نظــام حاکــم جــاری و بازتولیــد مــی شــود .فرهنــگ
قبیلــه ای و عشــایری و آبــا و اجــدادی دوران جهالــت بــﴩ کــه توســط اح ـزاب و
جریانــات متعــدد و رنگارنــگ ناسیونالیســت در جامعــه پمپــاژ میشــود و توســط
روشــنفکران تاریــک فکــری کــه زیــر پوشــش دفــاع از فرهنــگ »خلــق هــا« صیانــت
میشــود ،فاکتورهــای اصلــی دخیــل در کشــتار زنــان انــد .بایــد در مقابــل تحمیــل
ایــن ســنتهای اصــل حجــری و پوســیده ســنگربندی کــرد .ﴍوع ایــن ســنگربندی،
گﻼیــه از حاکــ ن و افشــاگری نیســت ،ﴍوع ایــن کار ،حتــی روشــنگری نیســت،
کلیــد ﴍوع ایــن کار از طریــق ســازماندهی جمــع هــا و گروههــای مدافــع حــق زن
اســت .ســازماندهی نهادهــای تــوده ای بــرای بــه میــدان آوردن اراده کل جامعــه
علیــه ایــن جهنــم رنگارنــگ اســت .ســازماندهی همــه آن زنــان و مردانــی اســت کــه
همیــن امــروز ،فــراوان انــد .چنیــن کاری ،فقــط و فقــط دســت کمونیســت هــا و
آزادیخواهــان و مبارزینــی را مــی بوســد کــه بــه عنــوان صاحــب جامعــه ظاهــر شــده
و ب ـرای ســنگربندی در مقابــل ایــن توحــش ،در محــﻼت زندگــی و محــل کار ،بــه
ســازماندهی دســت بﱪنــد .بـرای کســانی کــه قصــد تســلیم شــدن ندارنــد ،ایــن تنهــا
راه اســت و بــس!
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت) خــط رســمی( ضمــن ابـراز همــدردی و محکــوم
کــردن ایــن جنایــت ،بــه کمونیســتها ،آزادیخواهــان و مــردم مبــارز کردســتان فراخــوان
مــی دهــد کــه ایــن تعــرض افسارگســیخته ســنن پوســیده و مردســاﻻرانه را علیــه زنــان
ســد کننــد .دفــﱰ کردســتان بـرای ســنگربندی و ایجــاد ســدی محکــم در برابــر تعــرض
سیســت تیک حاکمیــت بــه زنــان بــا ابــزار مذهــب ،مردســاﻻری و بازتولیــد ســنن
پوســیده در کنــار و در ســنگر همــه کمونیســتها و آزادیخواهــان کردســتان خواهــد
بــود .بایــد جامعــه را بـرای زنــان امــن کــرد و ایــن امنیــت را بــا قــدرت اجت عــی در
محــﻼت کار و زندگــی بـرای زنــان تضمیــن کــرد!
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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!

