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عليه كشتار جمعى سازمان
يافتهحكومتى!
با عمل جمعى و سازمان
يافته ميليونى مردمى!
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

بحـران کشــتار جمعــی کرونــا در ایـران کــه توســط حاکمیت ســازمان داده
شــده و جــاری اســت ،بحرانــی کــه همچنــان قربانــی میگیرد و ســایه شــوم
مرگــش را برف ـراز ﴎ میلیونهــا نفــر گســﱰده اســت ،بــا اع ـﱰاض میلیونــی
مــردم و فرمــان ایســت از جانــب بخــش هــای پیــﴩو جامعــه مواجــه
شــده اســت!
بحــران و جنایتــی کــه دیگــر انــکار آن از ســوی ســازماندهندگانش
غیرممکــن اســت .معــاون کل وزیــر بهداشــت بــا بیﴩمــی ــام از ســه
برابــر بــودن تعــداد قربانیــان از آمــار رســمی و اعــﻼم شــده میگویــد و
فرمانــده عملیــات مقابلــه بــا کرونــا در ته ـران بــا وقاحــت اعــﻼم میکنــد
»مــا بــه ســازمان جهانــی بهداشــت آمــار دروغ دادهایــم«!
روزنامــه جــوان بــه نقــل از یکــی از اســتادان دانشــگاه تهــران تعــداد
قربانیــان را هفــت برابــر آمــار دروغیــن حکومــت اعــﻼم میکنــد و
مینویســد» :هیــچ جــای دنیــا ویــروس بــه ایــن آزادی انتشــار پیــدا نکــرده
و یکنــد !..در شــهریور مــاه ســال گذشــته )شــهریور (۱۳۹۹مــا بــرآورد
 ۳۵۰هــزار مــرگ را داشــتیم« .دیگــری میگویــد» :اقدامــات فعلــی کار
کنــﱰل علمــی کوویــد نیســت ،بلکــه از جــان مــردم مایــه گذاش ـ اســت!«
همزمــان گزارشــهای متعــدد از صــف هــای طویــل و انتظــار چنــد ســاعته
مــردم ب ـرای واکســن و عــدم وجــود واکســن در مراکــز واکسیناســیون در
شــهرهای مختلــف ،بی رســتان هایــی کــه از کمبــود تخــت ،دارو ،ﴎم،
اکســیژن رنــج میﱪنــد و بی رانــی بــدون کمﱰیــن امکانــات پزشــکی
و ناتــوان از پرداخــت هزینــه هــای ســنگین درمانــی در انتظــار مــرگ
تدریجــی و دردآور بــه ﴎ میﱪنــد ،صــف مــردم ســوگوار بــرای تحویــل
جنــازه عزیزانشــان ،ابعــاد فاجعــه بــار و انســانی جنایــت ســازمان یافتــه
علیــه مــردم محــروم در ایـران را نشــان میدهــد .علیرغــم گذشــت نزدیک
بــه دو ســال از ایــن پاندمــی ،هنــوز در ای ـران خــﱪی از »مدیریــت« آن،
خــﱪی از سیاســت و اقداماتــی روشــن بـرای م نعــت از گســﱰش آن ،بـرای
ح یــت از مبتﻼیــان ،ب ـرای دسﱰســی رایــگان بــه خدمــات پزشــکی و در
یــک کﻼم بـرای حفاظــت از جــان هشــتاد میلیــون انســان در ایــن مملکــت
نیســت .علیرغــم گذشــت نزدیــک بــه دو ســال هنــوز مــردم ب ـرای زنــده
مانــدن در نقطــه صفــر قــرار دارنــد .هنــوز میلیونهــا کارگــر ،معلــم،
دانشــجو ،کارمنــد و  ...بــدون کمﱰیــن امکاناتــی در کارخانــه ،مدرســه،
دانشــگاه و ادارات و  ...حضــور پیــدا میکننــد ... .صفحــه۴

محمد فتاحی

آينده افغانستان

در م ـ تنف ــر عموم ــی از معامل ــه امری ــکا و »جه ــان آزاد« و ش ــوک ورود ب ــی ﴎو ص ــدای طالب ــان ب ــه
کاب ــل ،و حت ــی در م ـ آوارگ ــی مج ــدد م ــردم ،مقاوم ــت و مب ــارزه ب ـرای تغیی ــر دچ ــار وقف ــه نش ــد.
اع ـﱰاض ادی ــن جمع ــی زن ــان آزاده در مرک ــز ش ــهر کاب ــل ،در اس ــاس اع ــﻼم ﴍوع ی ــک جن ــگ رس ــمی
علی ــه س ــیطره طالب ــان ب ــود .تظاه ـرات ه ــزاران افغانس ــتانی س ــاکن ش ــهر ق ــم ،حض ــور یکدس ــت صده ــا
هــزار جــوان افغانســتانی ســاکن کشــورهای غــرب و ح یــت وســیع بﴩیــت آزاده ،صحنــه هــای
دیگ ــری از ﴍوع مقاوم ــت ت ــوده ای در مقاب ــل طالب ــان در ه ـ ن روزه ــای اول بودن ــد.
ایــن تحــرک وســیع ،ایــن شــهامت زنــان در شــهر کابــل و چشــم در چشــم طالبــان ،بــه همــه مــا
میگوی ــد ک ــه جامع ــه افغانس ــتان در فاصل ــه غیب ــت بیس ــت س ــاله طالب ــان ،تغیی ـرات وس ــیعی ک ــرده،
توقع ــات باﻻی ــی ش ــکل گرفت ــه و پتانس ــیل سیاس ــی اجت ع ــی قاب ــل توجه ــی ب ـرای دف ــاع از زندگ ــی و
ح ــق و حق ــوق انس ــانی خ ــود دارد .بع ــﻼوه ،نس ــل ج ــوان پائی ــن س ــی س ــال ،ک ــه نی ــروی اصل ــی در ای ــن
جن ــگ اس ــت ،تجرب ــه شکس ــت جامع ــه در مقاب ــل طالب ــان را ن ــدارد .بخ ــش وس ــیع افغانس ــتانی ه ــای
س ــاکن غ ــرب نی ــز اساس ــا جوانان ــی ان ــد ک ــه از ارزش ــها و س ــنن م ــدرن جامع ــه ب ــﴩی تاثی ــر گرفت ــه و
وس ــیعا انتگ ــره ش ــده ان ــد .صده ــا ه ـزار ج ــوان خان ــواده ه ــای افغانس ــتانی س ــاکن ای ـران ه ــم تح ــت
تاثی ــر رادیکالیس ــم ای ـران ام ــروز ان ــد ... .صفح ــه۵

گزارشى از مارش همبستگى با مردم
افغانستان در لندن
---گزارشى از تظاهرات ضد جنگ در آلمان!
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از حكمتیست میپرسند
مظفــر محمــدی مبنــا و ه ــدف ش ــوراهای مردمــی بــدوا و در ی ــک کﻼم نفــی
نظــام کنونــی اســت .در مخالفــت و رد آن اســت .راه حلــی در مقابــل نظــام
ظاﳌان ــه اقلیت ــی حاک ــم ب ــر اک ی ــت جامع ــه اس ــت .راه و ش ــیوه دیگــر زندگ ــی
اس ــت.
اولی ــن ق ــدم درراه ایج ــاد ش ــوراهای مردم ــی ،نف ــی نظ ــام ﴎمای ــه داران ــه و ظاﳌان ــه
و غیرعادﻻنــه کنونــی اس ــت .یعنــی دره ــر حرکــت اجت عــی ،در هــر اعــﱰاض
طبقات ــی کارگ ـر ،در ه ــر اظه ــار نظ ــر مردم ــی ،انس ــان آزاد ب ــه ای ــن ب ــاور رس ــیده
باش ــد ک ــه ای ــن نظ ــام مطل ــوب بﴩی ــت نیس ــت .ظاﳌان ــه اس ــت .دش ــمن اک ی ــت
اس ــت .جن ــگ اف ــروز اس ــت .انس ــان ک ــش اس ــت ...اولی ــن گام ای ــن اس ــت ک ــه م ــردم
بگوین ــد ای ــن نظ ــام را ــی پذیری ــم .ای ــن روش زندگ ــی را قب ــول نداری ــم .جامع ــه
طبقان ــی و اقلی ــت مفتخ ــور و اک ی ــت کارک ــن و زحمتک ــش در ش ــان ب ــﴩ نیس ــت.
تقس ــیم جامع ــه ب ــه زن و م ــرد و ب ــه ای ــن و ان مل ــت و ق ــوم و زب ــان و مذه ــب
قابــل قبــول نیســت .انســان انســان اســت و بایــد در همــه نعــ ت جامعــه
ﴍی ــک و س ــهیم باش ــد .ه ــر وق ــت انس ــان ب ــه ای ــن نتیج ــه برس ــد ک ــه ن ــان س ــفره
خ ــود و فرزندان ــم را دس ــت کس ــی یده ــم ،یخواه ــم زی ــر خ ــط فق ــر زندگ ــی
کن ــم ،یخواه ــم ش ــاهد تباه ــی جامع ــه توس ــط حکم ران ــان ظ ــا و فاس ــد و قات ــل
باش ــم ،م ــی خواه ــم ازاد و مرف ــه زندگ ــی کن ــم ،ــی خواه ــم ﴎب ــاز هی ــچ جنگ ــی
باشــم کــه حاکــ ن بــرای حفــظ خــود و منافــع شــان راه مــی اندازنــد .ــی
خواهــم نســل انــدر نســل بــرده کار مــزدی باشــم ...ــی خواهــم در نظامــی
زندگ ــی کن ــم ک ــه ه ــر روز و ه ــر ب ــار در مقاب ــل فق ــر و گرس ــنگی و بی ـ ری و
حق ــارت ،از جان ــم و زندگی ــم مای ــه بگ ــذارم ...انس ــانی ک ــه ب ــه ای ــن ب ــاور رس ــیده
باش ــد ،ب ـرای مقابل ــه ب ــا ﴍای ــط فﻼکتب ــار زندگ ــی و در مقاب ــل نظام ــی ک ــه ای ــن
ﴍای ــط را ب ــه جامع ــه تحمی ــل ک ــرده دنب ــال راه ح ــل و راه نج ــات م ــی گ ــردد .و
ای ــن چی ــزی ج ــز متح ــد ش ــدن در ش ــوراهای مردم ــی نیس ــت . .ش ــکل ای ــن اتح ــاد
و همبس ــتگی و ایس ــتادگی چی ــزی ج ــز ش ــورا نیس ــت .تغیی ــر ای ــن ﴍای ــط تحقی ــر
امی ــز و مرگب ــار کار اف ـراد ج ــدا ازه ــم و حت ــی کار پی ــﴩوان کارگ ــر و زحمتکش ــان و
زن ــان وجوان ــان ب ــه تنهای ــی نیس ــت .کار کل انس ــان ه ــای جامع ــه اس ــت
اگ ــر ای ــن ن ــگاه ب ــه خ ــود و جامع ــه و زندگ ــی ب ــه اگاه ــی و داده بخ ــش مهم ــی از
کارگ ـران و زحمتکش ــان و محروم ــان جامع ــه تبدی ــل ش ــود ،آن وق ــت انس ــانی ک ــه
دیگ ــر ح ــاﴐ ب ــه ت ــن دادن ب ــه اس ــتث ر و ظل ــم و ب ــی عدالت ــی نیس ــت راه ــش را
ب ـرای پای ــان دادن ب ــه ای ــن نظ ــام پی ــدا م ــی کن ــد .و ای ــن راه ج ــز نظ ــام ش ــورایی و
دخال ــت اک ی ــت جامع ــه در تعیی ــن ﴎنوش ــت نیس ــت .راه دیگ ــری وج ــود ن ــدارد.
جامع ــه ب ــﴩی هم ــه راه ه ــای نظ ــام طبقات ــی را ازم ــوده و پیم ــوده اس ــت .زمان ــی
ب ــورژوازی دول ــت رف ــاه داش ــت .یعن ــی کارگ ـران از بخش ــی از س ــود ﴎمای ــه داران
بهرمن ــد ش ــده و دس ــتمزد باﻻت ــر و س ــاعت کار ک ــم ت ــر و بیم ــه بی ــکاری و مس ــکن
و ازادی تشــکل و اعتصــاب گرفتنــد .نیــم قــرن اســت ایــن دولــت رفــاه هــم
ب ــه تاری ــخ س ــپرده ش ــده اس ــت .راه و روش ه ــای بورژوای ــی اداره جامع ــه ن ــه در
گذش ــته و ن ــه ح ــاﻻ مطل ــوب و شایس ــته و ش ــان ب ــﴩ نیس ــت .در نظ ــام حاکمی ــت
اقلی ــت ﴎمای ــه دار و صاح ــب زر و زور ــی ت ــوان الگ ــو و ون ــه ای یاف ــت ک ــه
انس ــان در آن ازاد و ب راب ــر و مرف ــه و خوش ــبخت اس ــت .ب ــﴩ ام ــروز راه ﴎ راس ــت
تــر و مس ــتقیم ت ــری ب ـرای رهایــی دارد .انس ــان ام ــروز م ــی توانــد ی ــک ب ــار و
ب ـرای همیش ــه از ظل ــم و س ــتم و به ــره کش ــی و ب ــی عدالت ــی نظ ــام ﴎمای ــه داری
ازاد و ره ــا ش ــود .نظ ــام بورژوای ــی ی ــک ص ــد س ــال اخی ــر در جه ــان و نس ــل ان ــدر
نس ــل ت ــا ح ــاﻻ و ت ــا ام ــروز ام ــده و همیش ــه اقلیت ــی صاح ــب زر و زور ق ــدرت را
گرفت ــه و ب ـرای اک ی ــت جامع ــه تعیی ــن تکلی ــف ک ــرده اس ــت .در آزادتری ــن کش ــور
همی ــن نظ ــام ،ب ــه م ــردم م ــی گوین ــد ح ــق داری ح ــزب درس ــت کن ــی ،س ــندیکا
درس ــت کن ــی ،این ــده بفرس ــتی ،نام ــه بنویس ــی ،اعتص ــاب و تحص ــن و تجم ــع
کن ــی ول ــی ح ــق ن ــداری در اص ــل حاکمی ــت م ــن ش ــک کن ــی ی ــا بخواه ــی م ــن را
پایی ــن بکش ــی .قان ــون اساس ــی ازاد تری ــن کش ــورهای دنی ــا ب ــر مبن ــای منفع ــت
اقلی ــت و فرودس ــتی اک ی ــت و ب ــر مبن ــای پذی ــرش ﴎمای ــه و کار و ﴎمای ــه دار
و کارگ ــر نوش ــته ش ــده اس ــت .ــام نظ ــام ه ــای دنی ــا از ازادتری ــن ش ــان در غ ــرب
ت ــا دیکتات ــوری ه ــای نظام ــی و ت ــا نظ ــام ه ــای دین ــی و قبیل ــه ای ی ــک نقط ــه
اش ـﱰاک دارن ــد و ان ای ــن اس ــت ک ــه ،جامع ــه طبقات ــی اس ــت .ی ــک ع ــده ﴎمای ــه
دارن ــد و اک ی ــت ب ـرای ای ــن اقلی ــت کار م ــی کنن ــد و م ــزد م ــی گیرن ــد ،ﴎب ــاز م ــی

ش ــوند و م ــدارس و ادارات ــش را م ــی چرخانن ــد ...در نتیج ــه مالکی ــت مق ــدس اس ــت
و ه ــر ک ــس در ان ش ــک کن ــد علی ــه ای ــن نظ ــام و ی ــا کاف ــر اس ــت.
ب ـرای حف ــظ ای ــن نظ ــام ،ﴎمای ــه داران ش ــکل حکومت ــی مطل ــوب خ ــود را دارن ــد
ک ــه در ای ــن یکص ــد س ــال تغیی ــری نک ــرده و دارای ه ـ ن قان ــون اساس ــی ب ــر اس ــاس
ﴎمایــه و کار و ﴎمایــه دار و کارگــر اســت .بــرای حفــظ ا یــن نظــام ارتــش و
پلی ــس و زن ــدان درس ــت ک ــرده ان ــد و بــرای فری ــب اک ی ــت م ــردم انتخاب ــات و
مجل ــس را دارن ــد ک ــه ه ــر چن ــد س ــال ی ــک ب ــار ب ــه ادم های ــی رای م ــی دهن ــد و
ب ــه خان ــه م ــی رون ــد ت ــا چه ــار س ــال بع ــد .پارﳌ ــان ه ــا و مجل ــس ه ــای ای ــن نظ ــام
پ ــرده فریب ــی ب ـرای مﴩوعی ــت دادن ب ــه نظ ــام طبقات ــی و تبعی ــض و س ــتم ﴎمایه
داری اس ــت ک ــه در قان ــون اساس ــی و دیگ ــر قوانی ــن آن ثب ــت ش ــده اس ــت .قان ــون
اساس ــی ب ــورژوازی خ ــط قرم ــز او اس ــت .م ــی توان ــی دس ــتمزد بیش ــﱰ بخواه ــی،
میتوان ــی بیم ــه بی ــکاری بخواه ــی ی ــا مس ــکن و دارو ام ــا ــی توان ــی در قان ــون
اساس ــی دولته ــای ﴎمای ــه داری ش ــک کن ــی ی ــا در نظ ــام اقلی ــت حاک ــم و اک ی ــت
کارک ــن و زحمتک ــش ش ــک کن ــی...
در نظ ــام ه ــای دیکتات ــوری نظام ــی ی ــا مذهب ــی ،آش ش ــورتر اس ــت و ی ــک نف ــر ب ــه
ن ــام امی ــر و ول ــی فقی ــه و این ــده خ ــدا حاک ــم اس ــت و ه ــر چ ــه او بگوی ــد ه ـ ن
اس ــت .قان ــون اساس ــی ای ــن ن ــوع نظ ــام ه ــا ع ــﻼوه ب ــر تق ــدس مالکی ــت خصوص ــی
و جامع ــه طبقات ــی ،ب ــر مبن ــای کتاب ــی و قوانی ــن اس ــت ک ــه گوی ــا از آس ـ ن آم ــده
اس ــت ١٥ .ق ــرن پی ــش ی ــک بابای ــی ترهات ــی نوش ــته و ب ــه ن ــام آی ــه ه ــای آس ـ نی
بــه خــورد یــک عــده داده کــه مدعــی پیغمــﱪی شــوند و همــه بایــد بــه آن
مل ــزم و ازآن تبعی ــت کنن ــد .اگ ــر کس ــی خ ــﻼف ان گف ــت و ی ــا عم ــل ک ــرد کاف ــر
و محکــوم بــه مــرگ اســت .نســل کشــی هایــی کــه درایــن نظــام طبقاتــی و
مذهب ــی ش ــده اس ــت ه ــر ب ــار و ه ــر م ــوردش ل ــرزه ب ــر ان ــدام انس ــان م ــی ان ــدازد!
در ی ــک کﻼم ش ــورا در مقاب ــل ای ــن نظ ــام ه ــای طبقات ــی چ ــه از ن ــوع دمک راس ــی
غرب ــی و چ ــه دیکتات ــوری نظام ــی و ی ــا مذهب ــی از ن ــوع جمه ــوری اس ــﻼمی و
طالب ــان و داع ــش اس ــت .ش ــورا غی ــر از ای ــن ه ــا اس ــت .ب ــر علی ــه ای ــن ه ــا اس ــت.
برعلیــه نظــام هــای طبقاتــی جهــان امــروز اســت .شــورا راه پایــان دادن بــه
حاکمی ــت ب ــورژوازی و حکوم ــت اقلیت ــی صاح ــب زر و زور ب ــر اک ی ــت کارگ ــر و
زحمتک ــش و کارک ــن و مح ــروم اس ــت.
ب ــورژوازی و س ــخنگویان و مفﴪی ــن و محققی ــن ش ــان ب ــه م ــردم م ــی گوین ــد
نظــام شــورایی بــه معنــای قــدرت و حاکمیــت اک یــت و جامعــه ی ازاد و
ب راب ـر ،نظام ــی ش ــناخته ش ــده نیس ــت .ی ــا م ــی گوین ــد تجرب ــه ش ــوروی شکس ــت
خ ــورده دیگ ــر چ ــه م ــی خواهی ــد .همی ــن اس ــت ک ــه هس ــت و نظ ــام کار م ــزدی و
حکوم ــت اقلیت ــی ب ــر اک ی ــت م ــردم تنه ــا راه ح ــل و ازل ــی و اب ــدی اس ــت.
ام ــا در دنی ــای واقع ــی و بــرای انس ــان ازاد جه ــان ام ــروز نظ ــام ش ــورایی و اداره
ش ــورایی جامع ــه موضوع ــی پیچی ــده و غی ــر قاب ــل دس ــﱰس نیس ــت .ب ــه ﴍط ــی
ک ــه،
اوﻻ و بعن ــوان اولی ــن ق ــدم ،م ــردم ب ــه نف ــی نظ ــام طبقات ــی و حاکمی ــت اقلی ــت
ب ــر اک ی ــت و نظ ــام بردگ ــی م ــزدی ،بعن ــوان نظام ــی ناعادﻻن ــه و ض ــد انس ــانی
برس ــند.
دوم ایــن کــه بــه راه حــل و شــیوه دیگــر زندگــی و اداره جامعــه بیندیشــند
ک ــه چی ــزی ج ــز اداره ش ــورایی جامع ــه نیس ــت .طی ــف گس ــﱰده ای از پی ــﴩوان و
اگاه ــان و مخالف ــان نظ ــام ظاﳌان ــه طبقات ــی ،مبل ــغ و م ــروج و س ــازمانده ق ــدرت
تــوده ای مــردم باشــند و ایــن قــدرت چیــزی جــز شــوراهای مردمــی نیســت.
راه دیگ ــری وج ــود ن ــدارد .ی ــا نظ ــام طبقان ــی ﴎمای ــه داری و حاکمی ــت اقلی ــت
صاح ــب زر و زور ب ــر اک ی ــت کارگ ــر و زحمتک ــش و مح ــروم ،ی ــا نظ ــام ش ــورایی و
حاکمی ــت اک ی ــت و دخال ــت و اراده ی اک ی ــت ب ــر ﴎنوش ــت خود و جامع ــه ...راه
س ــومی وج ــود ن ــدارد .ای ــن ک ــه از راه رف ــرم و و دمک راس ــی بورژوای ــی میش ــود نظ ــام
طبقات ــی و ناعادﻻن ــه و س ــتمگ رانه ی ب ــورژوازی و حاکمی ــت اقلی ــت ب ــر اک ی ــت
م ــردم را تغیی ــر داد ،توهم ــی مرگب ــار و نس ــخه ای ب ـرای فری ــب م ــردم اس ــت.
ــام ه ـ و بح ــث و راه ح ــل ش ــورا مس ــاله ق ــدرت اس ــت .چ ــه زمان ــی ک ــه اقلی ــت
ب ــورژوا حاک ــم اس ــت و م ــردم از طری ــق ش ــوراها ب ـرای گرف ـ ح ــق حق ــوق و ن ــان
و ازادیهایش ــان بــا ابــزار قدر نــد شــوراهای مردم ــی اع ـ ل ق ــدرت م ــی کننــد
وچ ــه زمان ــی ک ــه ق ــدرت را از اقلی ــت حاک ــم گرفت ــه و خ ــود ب ــه دس ــت م ــی گیرن ــد
و کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی جایگزی ــن نظ ــام ﴎمای ــه داران ــه ومذهب ــی
جمه ــوری اس ــﻼمی میش ــود... .
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ش ــورا ﴎ راس ــت تری ــن و آس ــان تری ــن راه دخال ــت مس ــتقیم م ــردم در تعیی ــن
ﴎنوش ــت خ ــود اس ــت .از آنج ــا ک ــه بی ــش از ی ــک ق ــرن اس ــت ب ــورژوازی و طبق ــات
دارا بــر جامعــه حکومــت مــی کننــد و از انجــا کــه اقلیتــی ﴎمایــه دار بــر
اک ی ــت م ــردم حاک ــم ان ــد و راه دخال ــت م ــردم بط ــور مس ــتقیم و از پایی ــن را س ــد
ک ــرده ان ــد ،ممک ــن اس ــت ب ـرای بخش ــی از م ــردم بخص ــوص تح ــت س ــتم تری ــن
بخ ــش جامع ــه وقت ــی از اراده و دخال ــت مس ــتقیم خ ــود ح ــرف ب ــه می ــان م ــی
آی ــد ،ب ــاورش مش ــکل باش ــد .چ ـرا ک ــه در ای ــن ی ــک ق ــرن اراده و اختی ــار و اعت ـ د
بنف ــس اک ی ــت محروم ــان جامع ــه از آنه ــا گرفت ــه ش ــده و ﴎنوش ــت اقتص ــادی
یعن ــی ن ــان س ــفره و ﴎنوش ــت سیاس ــی یعن ــی آزادی از ه ــر قی ــدی ک ــه ب ــر ﴎ
راه ــش ق ـرار دارد ،ب ــه طبق ــات دارا س ــپرده ش ــده اس ــت .ب ــاور ب ــه اداره ش ــورایی
جامع ــه اولی ــن گام ب ــه ط ــرف خا ــه دادن ب ــه حاکمی ــت اقلیت ــی مفتخ ــور ب ــر
اک ی ــت م ــردم اس ــت.
آی ــا ش ــوراهای مردم ــی در ﴍایط ــی ک ــه هن ــوز جمه ــوری اس ــﻼمی ﴎ کار اس ــت
م ــی توانن ــد تش ــکیل ش ــوند؟ ی ــا بای ــد ص ــﱪ ک ــرد ت ــا رژی ــم پایی ــن کش ــیده ش ــود
بع ــد ش ــوراها س ــازمان یابن ــد؟ پاس ــخ ب ــه روش ــنی ای ــن اس ــت ک ش ــورا در دوران ــی
ک ــه هن ــوز حاکمی ــت اقلی ــت ب ــورژوا و نهادهای ــش مث ــل مجل ــس و دس ــتگاه ه ــای
قضای ــی و نظام ــی و پلیس ــی ب ــه ن ــام جمه ــوری اس ــﻼمی برق ـرار اس ــت ،ت ــا زمان ــی
ک ــه ای ــن دس ــتگاه ه ــا برچی ــده م ــی ش ــوند ،از همی ــن ام ــروز ش ــورا مه ــم تری ــن
و موثرتری ــن پاس ــدار حق ــوق و معیش ــت و ازادیه ــای سیاس ــی م ــردم اس ــت .هی ــچ
س ــازمان و نیــرو و نه ــادی بــه انــدازه شــورا بخاطــر عمومــی بــودن و دخالــت
اک ی ــت کارگ ـران و زحمتکش ــان در مح ــل ه ــای کار و مح ــﻼت زندگ ــی در تعیی ــن
ﴎنوش ــت ش ــان ــی توان ــد عام ــل فش ــار ج ــدی ب ــر رژی ــم ب ـرای تس ــلیم ش ــدن و
رضای ــت دادن ب ــه تامی ــن معیش ــت و ازادیه ــای م ــردم باش ــد .هی ــچ ق ــدرت ماف ــوق
م ــردم در مقاب ــل اک ی ــت م ــردم س ــازمانیافته در ش ــوراها ،ت ــوان مقاوم ــت ن ــدارد.
حت ـ رژی ــم ب ــه آس ــانی ت ــن ب ــه ق ــدرت م ــردم در ش ــوراها ــی ده ــد و بی ــکار ــی
نش ــیند .ام ــا ش ــوراهای مردم ــی ک ــه هم ــه م ــردم مح ــل کار و زندگ ــی را ش ــامل
م ــی ش ــود ،ن ــه قاب ــل پیش ــگیری و ن ــه قاب ــل منح ــل ش ــدن اس ــت .چ ـرا ک ــه ش ــوراها
س ــازمان ی ــک بخ ــش کوچ ــک جامع ــه ی ــا ی ــک صن ــف نیس ــت .در ش ــکل ش ــورایی،
دول ــت در ب راب ــر اراده ی مردمان ــی ق ـرار دارد ک ــه هم ــه بط ــور مس ــاوی و ب راب ــر
عض ــو ش ــورای خ ــود هس ــتند .ش ــوراهای مردم ــی ی ــک ح ــزب و اعضای ــش ی ــا ی ــک
س ــندیکا و انجم ــن نیس ــت ک ــه رژی ــم بخواه ــد درب دفﱰش ــان را ببن ــدد و روس ــا و
هی ــات مدی ــره هایش ــان را تح ــت تعقی ــب ق ـرار ده ــد .یت ــوان ش ــوراهای مردم ــی
هم ــه کارگ ـران ی ــک مح ــل کار ی ــا م ــردم ی ــک محل ــه و ش ــهررا منح ــل ک ــرد!
تص ــور کنی ــد در ی ــک مح ــل کار چن ــد ه ــزار کارگ ــر ش ــورای خ ــود را تش ــکیل داده
ان ــد .ب ــه ای ــن معن ــا ش ــورا یعن ــی حض ــور و اراده و دخال ــت هم ــه ی کارگ ـران آن
محــل کار اس ــت .اگــر کارفرمــا و دولــت فکــر کنــد بــا دســتگیر کــردن چنــد
عض ــو ،ش ــورا تعطی ــل م ــی ش ــود ،س ــخت در اش ــتباه اس ــت .در ی ــک ش ــورای واقع ــی
در ف ــردای دس ــتگیری چن ــد نف ـر ،صده ــا و ه ــزاران کارگ ــر ب ــه می ــدان م ــی آین ــد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب ش ــورا ت ــا زمان ــی ک ــه هم ــه ی اهال ــی ی ــک محل ــه ی ــا کارکن ــان ی ــک
بخ ــش ک ــه ه ــر ک ــدام خ ــود را عض ــو ش ــورا م ــی نامن ــد ،غی ــر قاب ــل منح ــل ش ــدن
اس ــت .ب ـرای ای ــن ک ــه حاکمی ــت اقلی ــت ﴎمای ــه داران ،ش ــورا را منح ــل کن ــد بای ــد
هم ــه اعض ــای چن ــد ص ــد و چن ــد ه ــزار عض ــو آن را دس ــتگیر ک ــرده ی ــا آن مح ــل
کار را تعطی ــل ــوده ی ــا اهال ــی ی ــک محل ــه را متف ــرق کن ــد .ت ــا زمان ــی ک ــه هم ــه
ی زن ــان و م ــردان ی ــک مح ــل کار و ی ــا محل ــه زندگ ــی نف ــس م ــی کش ــند ش ــورا ه ــم
نف ــس م ــی کش ــد .بن ــا ب ــر ای ــن انح ــﻼل ش ــورا ب ـرای اقلی ــت حاک ــم غی ــر ممک ــن
م ــی ش ــود.
پایــه و اســاس شــوراها مجامــع عمومــی اســت  .شــورا هیــچ راه و رســم
بوروک راتی ــک و قوانی ــن و اساس ــنامه و م رامنام ــه ای ج ــز مناف ــع کل کارکن ــان و ی ــا
س ــاکنان ی ــک مح ــل ن ــدارد .ش ــورا ب ــه هی ــچ دس ــتگاه و نه ــاد دولت ــی و غی ــر دولت ــی
وابس ــته و بده ــکار نیس ــت .هی ــچ قدرت ــی ماف ــوق ش ــورا وج ــود ن ــدارد .ب ــه همی ــن
دلی ــل ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی ،این ــده منفع ــت کل اعض ــای مح ــل کار و
زندگ ــی م ــردم اس ــت.
اگ ــر ش ــورا ب ــه معن ــای دخال ــت مس ــتقیم و از پایی ــن م ــردم در ﴎنوش ــت خوی ــش
اس ــت ،قاعدت ــا ای ــن م ــردم تح ــت ه ــر ﴍایط ــی بای ــد ب ــه ای ــن ش ــیوه دخالتگ ــری
دس ــت بﱪن ــد .ب ـرای مث ــال در همی ــن فص ــل م ــرگ و می ــر دس ــتجمعی م ــردم از
کرون ــا ک ــه ت ــا کن ــون جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه عناوی ــن مختل ــف از چ ــاره جوی ــی و
جلوگی ــر از ای ــن م ــرگ جمع ــی ﴎ ب ــاز م ــی زن ــد ،در اوای ــل از وارد ک ــردن واکس ــن
جلوگی ــری م ــی کن ــد ،ش ــهرهایی ک ــه در وضعی ــت بح ران ــی هس ــتند را قرنطین ــه
ــی کنــد چ ـرا کــه از تامیــن معیش ــت مــردم در ﴍایــط تعطیلــی کار عاجــز
اس ــت ی ــا ﴎ ب ــاز م ــی زن ــد .م راس ــم ه ــای مذهب ــی و دولت ــی انتخاب ــات و مح ــرم
و زیارت ــگاه ه ــا و مس ــاجد ک ـ کان کار م ــی کنن ــد و بس ــته ــی ش ــوند ،دارو و

واکس ــن ﴎ از ب ــازار س ــیاه در م ــی آورد ،می ـزان م ــرگ و می ــر را ک ــم ت ــر از نص ــف
اع ــﻼم م ــی کن ــد و غی ــره ،س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه راه چ ــاره م ــردم چیس ــت؟ طبیع ــی
اســت کــه راه چــاره مبــارزه بــا رژیمــی اســت کــه چنیــن فاجعــه ای را بــرای
جامع ــه خل ــق ک ــرده اس ــت .ام ــا راه موث ــر خا ــه دادن ب ــه ای ــن وضعی ــت این اس ــت
ک ــه ش ــوراهای مردم ــی در ﴎاﴎ کش ــور س ــازمان پی ــدا کنن ــد و ب ــا دخال ــت و فش ــار
مس ــتقیم ت ــوده ای خ ــود مان ــع ت ــداوم فاجع ــه ی کش ــتار دس ــتجمعی و نظ ــاره
گ ــری حاکمی ــت جنایت ــکار و فاس ــد ش ــوند و راه ه ــای موث ــر از جمل ــه واکس ــینه
ک ــردن همگان ــی و رای ــگان گس ــﱰده و ف ــوری را در دس ــتور بگذارن ــد.
کارگ ـران هف ــت تپ ــه در جری ــان اعتص ــاب خ ــود یک ــی از خواستهایش ــان واکس ــینه
ک ــردن رای ــگان اس ــت .تص ــور کنی ــد اگ ــر همی ــن خواس ــت را شــوراهای کارگــری
نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و ذوب آه ــن و ای ـران خ ــودرو و مع ــادن و ﴍک ــت واح ــد
و غی ــره از ی ــک ط ــرف و ش ــوراهای مح ــﻼت ش ــهرها از ط ــرف دیگ ــر اع ــﻼم کنن ــد
ک ــه در مــدت زم ــان معین ــی کل م ــردم جامعــه کــه در مع ــرض بی ـ ری کرونــا
هس ــتند بــه فوریــت و رایــگان واکس ــینه شــوند و فــورا و بﻼفاصل ــه شــهرهای
قرم ــز تعطی ــل ش ــوند ،انوق ــت رژی ــم چ ــه کاری از دس ــتش ب ــر م ــی آی ــد ج ــز ای ــن
ک ــه ب ــه ای ــن نی ــروی عظی ــم از پایی ــن کی ــن کن ــد ی ــا ن ــه اس ــتعفا ده ــد و چ ــاره
کار را ب ــه صاحب ــان واقع ــی جامع ــه و م ــردم و شوراهایش ــان بس ــپارد...
در جامع ــه م ــا ده میلی ــون کارگ ــر بی ــکار و فصل ــی ان ــد ،بی ــش از نص ــف جامع ــه
زی ــر خ ــط فق ــر زندگ ــی م ــی کنن ــد ،مس ــاله ن ــان س ــفره محروم ــان و گرس ــنگان
و ام ــروز ک ــم آب ــی و قط ــع ب ــرق و ده ه ــا و صده ــا مصیب ــت دیگ ــر گریبانگی ــر
جامع ــه م ــا اس ــت .راه مقابل ــه ب ــا ای ــن مصائ ــب ،دخال ــت جمع ــی و س ــازمانیافته
ی م ــردم از پایی ــن اس ــت و ش ــکل ای ــن دخال ــت مجام ــع عموم ــی ،تصمی ــم گی ــری
جمع ــی در ش ــوراهای مردم ــی مح ــل کار و زندگ ــی اس ــت.
در یــک کﻼم شــورا یعنــی ایــن کــه افســار زندگــی و ﴎنوشــت اقتصــادی و
سیاس ــی و ازادیه ــای ف ــردی و اجت عــی و مقابل ــه ب ــا تبعی ــض جنس ــی و غی ــره
دســت پاییــن باشــد .از همیــن حــاﻻ ایــن اتفــاق مــی توانــد بیفتــد .موکــول
ک ــردن ش ــوراها ب ــه بع ــد از ﴎنگون ــی در واق ــع ای ــن خط ــر را ه ــم دارد ک ــه جن ــاح
هــای بورژوایــی و راســت اپوزیس ــیون در کمیــن ،طبــق هــ ن س ــنت و عــرف
همیش ــگی دول ــت خ ــود را تش ــکیل داده ،نهاده ــای نظام ــی و امنیت ــی و اقتص ــادی
و سیاس ــی همی ــن رژی ــم را تحوی ــل گرفت ــه و در مقاب ــل م ــردم بایس ــتد و بخواه ــد
ک ــه م ــردم ص ــﱪ کنن ــد ت ــا ا نه ــا زیرپایش ــان را ب ــا وع ــده و وعی ــد محک ــم کنن ــد.
برعه ــده پی ــﴩوان جامع ــه در می ــان کارگ ـران و م ــردم اس ــت ک ــه از همی ــن ح ــاﻻ
ب ــه اب ــزار دخال ــت و اراده خ ــود علی ــه هم ــه ی فجایع ــی ک ــه ب ــر ﴎ م ــردم خ ـراب
ش ــده اس ــت ،ب ــه مجام ــع عموم ــی و ش ــوراهای مردم ــی خ ــود متوس ــل ش ــوند...
ری ــن اداره ش ــورایی و دخال ــت ش ــورایی در ﴎنوش ــت زندگ ــی م ــردم از همی ــن
ام ــروز حیات ــی اس ــت .ه ــر ان ــدازه اب ـراز وج ــود ام ــروزه و تحق ــق راه ح ــل ش ــورایی
اداره جامعــه ،بــه هــ ن انــدازه راه بــرای کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی
ب ـرای تعیی ــن دول ــت اک ی ــت و اج ـرای قوانی ــن مﱰق ــی و انس ــانی و ازاد را هم ــواز
م ــی ش ــود .کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای م ــردم آلﱰناتی ــو و ش ــکل حاکمی ــت اک ی ــت
م ــردم بعــد از ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی اســت .وقتــی اینــدگان هــزاران
ش ــورای مح ــل کار و زندگ ــی در کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراها جم ــع م ــی ش ــوند ،ام ــر و
کار وظیف ــه ش ــان اج ـرای قوانین ــی اس ــت ک ــه از پایی ــن و توس ــط ش ــوراهای پای ــه
مص ــوب ش ــده اس ــت... .
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از حكمتیست میپرسند

اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مــردم ،پارﳌــان و مجلــس اینــدگان یــک کشــور
نیس ــت ک ــه ب ـرای مث ــﻼ چه ــار س ــال انتخ ــاب ش ــده و ب ـرای م ــردم قان ــون م ــی
نویس ــند .کنگ ــره و دولت ــی ک ــه تش ــکیل م ــی ده ــد تنه ــا و تنه ــا زمان ــی ﴎپ ــا
اس ــتد ک ــه رای و اعت ـ د ش ــوراهای پای ــه را داش ــته باش ــند .ه ــر وق ــت ای ــن اعت ـ د
از این ــدگان معین ــی س ــلب ش ــد ،آنه ــا را ع ــزل و ابن ــدگان جدب ــد جانش ــین م ــی
ش ــوند .یعن ــی ع ــزل و نص ــب و تصمی ــم گی ــری در ب ــاره اعض ــای ش ــوراها و ب ــه
اصط ــﻼح ری ــش و قیچ ــی دس ــت پایی ــن اس ــت .دس ــت ش ــوراهای پای ــه در مح ــل
ه ــای کار و مح ــﻼت زندگ ــی اس ــت.

مبتﻼیــان بــه کرونــا بــا بی رســتان هــای بــی امکانــات و مملــو از بی ـ ر و بــا بــازار
ســیاه اکســیژن ،دارو ،ﴎم و  ...بــا قیمــت هــای چنــد برابــر روبــرو میشــوند .کرونــا را
ارزان و رایــگان در جامعــه رهــا کــرده انــد و راه هــای مــداوای آنـرا چنــان هنگفــت
و ســنگین کــرده انــد کــه فقــط »ژن برتــری هــا«» ،آقــازاده هــا« و معــدودی »خــوش
شــانس« از عهــده آن بــر مــی آینــد.
چــه کســی اســت کــه نــداد مســبب ایــن فاجعــه انســانی و کشــتار جمعــی نــه
کرونــا کــه حاکمیتــی اســت کــه عامدانــه نــه فقــط هیــچ اقدامــی ب ـرای مقابلــه بــا
ایــن بی ـ ری کشــنده نکــرده اســت ،بلکــه از آن بعنــوان »برکتــی« ب ـرای قتــل عــام
مردمــی کــه بـرای یــک زندگــی انســانی بــه پــا خاســته انــد ،اســتفاده کــرده و میکنــد.
حاکمیتــی کــه در یــک چشــم بــه هــم زدن بــرای عملــه و اکــره خــود در حــوزه
هــای علمیــه ،ب ـرای جنایتــکاران حرفــه ای اش در ســپاه و بســیج و ســپاه قــدس و
 ....میلیاردهــا دﻻر خــرج میکنــد ،امــا حفــظ جــان و ســﻼمت هشــتاد میلیــون نفــر،
بـرای نجــات شــهروندان جامعــه برایشــان »زمــان بــر« اســت و از مــردم انتظــار دارنــد
»مثــل چهــار دهــه گذشــته صــﱪ پیشــه کننــد!«
چــه کســی اســت کــه نــداد تــﻼش دولــت رئیســی در پــاس دادن مســئولیت بــه دولــت
قبلــی ،تــﻼش مقامــات و میدیــای رســمی در توجیــه فرمــان خامنــه ای در ممنوعیــت
ورود واکســن و انداخــ گنــاه کشــتار جمعــی بــه دولــت و مســئولین دولتــی و
تقاضــای مجــازات »متخلفیــن« ،تبلیغــات پــوچ و ادعاهــای توخالــی در مــورد ورود
واکســن و وعــده واکسیناســیون رایــگان و  ...همــه و همــه تﻼشــهایی عبــث ب ـرای
قبوﻻنــدن و تحمیــل سیاســت انتظــار و صــﱪ بــه مردمــی اســت کــه مدتهــا اســت
اعــﻼم کــرده انــد کــه در مقابــل بــی مســئولیتی حاکمیــت ،در مقابــل تحمیــل فقــر و
فﻼکــت و مــرگ کرونایــی صــﱪ را پیشــه یکننــد.
اعــﻼم جــرم ســازمانهای کارگــری ،معلــ ن ،بازنشســتگان و هفــت وکیــل و فعــال
اجت عــی علیــه مســببین ایــن جنایــت ،علیــه شــخص خامنــه ای ،اعـﱰاض شــخصیت
هــا و فعالیــن کارگــری و اجت عــی بــه مراجــع جهانــی ،خواســت واکسیناســیون
فــوری و رایــگان همــه کارگ ـران و کارکنــان جامعــه ،دسﱰســی رایــگان بــه خدمــات
درمانــی ،تامیــن معیشــت مــزد بگیــران ،بیــکاران و فرودســتان مبتــﻼ بــه کرونــا و
در قرنطینــه و  ...از طــرف ســازمانهای مســتقل کارگــری و  ...همــه و همــه عــزم
جــزم جامعــه بــرای پایــان دادن بــه ایــن کشــتار جمعــی ســازمانیافته اســت .ایــن
فرمــان ایســت از جانــب بخــش هــای پیــﴩو جامعــه ،تــازه آغــاز جــدال ســازمانیافته
میلیونــی و مردمــی در ﴎاﴎ ای ـران اســت! جدالــی کــه ورق را میتوانــد بﴪعــت
برگردانــد! میتوانــد نــه تنهــا در مقابــل قربانــی شــدن بیشــﱰ مــردم ســد ببنــدد ،کــه از
آن بیشــﱰ ،ســﻼمتی و بهداشــت و رفــاه و ســعادت بــه تســاوی و ب ـرای همــگان را
بﴪعــت و بــه قــدرت میلیونــی مــردم ،در ای ـران ممکــن کنــد!
میتوانــد حســاب هــای مشــتی انــگل بــی مســئولیت ،در ادامــه تحمــل جامعــه در
مقابــل ایــن کشــتار جمعــی و ســازمان یافتــه ،را امــا برهــم زنــد! میتواند مجبورشــان
کنــد یــا ﴎکیســه را شــل کننــد و هزینــه هــای هنگفــت دســتگاه گندیــده حاکمیــت
شــان را خــرج ســﻼمتی مــردم و واکسیناســیون رایــگان و فــوری همــگان کننــد ،یــا
گورشــان را گــم کننــد تــا مــردم مقــدرات شــان را ،بــا دسﱰســی بــه همــه منابــع ثــروت
و امکانــات جامعــه ،کــه غصــب شــده و گــروگان حفــظ دســتگاه حاکمیــت شــده
اســت ،مــردم را واکســینه کننــد و نجــات دهنــد!

یــک مثــال شــاید بیشــﱰ کمــک کنــد کــه جایــگاه شــورا و قــدرت اک یــت
مردم ــان جامع ــه چ ــه معن ــا دارد .م ــا ب ـرای کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی،
قوانین ــی را پیش ــنهاد ک ــرده ای ــم .اگ ــر ای ــن قوانی ــن از جان ــب ش ــوراهای مح ــل
کار و مح ــﻼت زندگ ــی م ــردم تایی ــد ش ــود ای ــن م ــی ش ــود مبن ــای قان ــون اساس ــی
کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراها .ای ــن را ه ــم بای ــد پذیرف ــت ک م ــا ش ــاهد گ رایش ــات و
تف ــاوت نظ ــر و عقای ــد در می ــان ش ــوراها و ی ــا کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی
خواهی ــم ب ــود و ای ــن ام ــری طبیع ــی اس ــت .ول ــی ت ــا زمان ــی ک ــه قوانی ــن مص ــوب
ش ــوراهای مردم ــی و منفع ــت اک ی ــت جامع ــه مس ــجل ش ــده اس ــت ،هی ــچ نظ ــر
مخالف ــی ــی توان ــد ب ــه ای ــن منفع ــت خدش ــه وارد ک ــرده ی ــا مان ــع آن ش ــود.
در خا ــه م ــی خواه ــم دو مس ــاله را خاط ــر نش ــان کن ــم .یک ــی ای ــن اس ــت ک ــه
شــوراهای مردمــی و کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی هیــچ اســم و لقــب
قومــی ،مذهبــی ،نــژآدی و جنســیتی نــدارد .شــوراهای محــل کار و زندگــی
ش ــورای هم ــه ی کارکن ــان و س ــاکنان آن هس ــتند .ه ــر پس ــوند ی ــا قی ــد و ﴍط ــی
ب ــر ﴎ راه ش ــوراهای مردم ــی ب ــه معن ــای نف ــی واقعی ــت آن اس ــت .در نتیج ــه
م ــا ش ــورایی ب ــه ن ــام اس ــﻼمی ی ــا ش ــورای ای ــن و آن ملی ــت و مذه ــب و زب ــان و
ن ــژآد نخواهی ــم داش ــت .ش ــورای واقع ــی چ ــه در کارخان ــه ه ــا و چ ــه در مح ــﻼت
و ش ــهرها و در می ــان کارگ ـران و م ــردم ،ش ــوراهای مردم ــی اس ــت .ش ــورای هم ــه
ی کارگ ـران ی ــک کارخان ــه ،ش ــورای هم ــه ی م ــردم ی ــک محل ــه و ی ــا ش ــورای ی ــک
بخ ــش و شهرس ــتان و ش ــهر اس ــت.
دوم ای ــن اس ــت ک ــه در نظ ــام ش ــورایی اح ــزاب نیس ــتند ک ــه ب ــه ق ــدرت م ــی رس ــند،
دک ــﱰ مهن ــدس ه ــا و فیلس ــوف ه ــا و از م ــا به ﱰان نیس ــت ی ــا الیت ماف ــوق جامعه
نیس ــت ک ــه ق ــدرت را م ــی گی ــرد .ق ــدرت ارث کس ــی نیس ــت ت ــا ب ــه بازماندگان ــش
س ــپرده ش ــود .نظ ــام اس ــﻼمی مجاهدین ــی نیس ــت ک ــه ی ــک روس ــتا را در کن ــﱰل
ن ــدارد ول ــی خ ــود را ریی ــس جمه ــور ای ـران ن ــام نه ــاده اس ــت .ی ــا نظ ــام لی ـﱪال
ه ــای ش ــورای مدیری ــت گ ــذار ی ــا نظ ــام موروث ــی شاهنش ــاهی پهل ــوی نیس ــت.
اگ ــر ه ــر ک ــدام از ای ــن جن ــاح ه ــای بورژوای ــی و مذهب ــی بخواهن ــد ب ــه ق ــدرت
فک ــر کنن ــد بای ــد ش ــانس خ ــود را در نظ ــام ش ــوراهای مردم ــی و کنگ ــره ﴎاﴎی
ش ــوراها امتح ــان کنن ــد .م ــا ش ــکی نداری ــم ک ــه کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی
هی ــچ شانس ــی ب ــه هی ــچ جن ــاح بورژوای ــی ب ـرای تحمی ــل قوانی ــن و ق ــدرت ماف ــوق
م ــردم ــی ده ــد!
نظــام شــورایی و قــدرت مردمــی ،چیــزی جــز بازگردانــدن اراده و اختیــار بــه
انســان نیس ــت .چیــزی جــز بنیــان نظــام سوسیالیســتی آزاد و ب رابــر نیســت!
فعالیــن و دوســتداران سوسیالیســم و جامعــه ی ازاد و ب رابــر ﴎســخت تریــن
مداف ــع نظ ــام ش ــورایی و مج ــرب تری ــن و ج ــدی تری ــن انس ــان ه ــای س ــازمانده
ش ــوراهای مردم ــی همی ــن ام ــروز و در محی ــط ه ــای کار و مح ــﻼت و ش ــهرهای
مح ــل زندگ ــی و کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی جایگزی ــن نظ ــام بورژوای ــی و
مذهب ــی جمه ــوری اس ــﻼمی هس ــتند !
ب ــر ه ــر انس ــان ازادیخ ــواه و ب راب ــری طلب ــی اس ــت ک ــه ــام ه ــم خ ــود را ب ـرای
ســازماندهی مجامــع عمومــی و شــوراهای مردمــی بــکار گرفتــه و زمینــه ی
آلﱰناتی ــو کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای م ــردم را ف راه ــم کنن ــد! ش ــکی نیس ــت ک ــه
تجرب ــه ش ــورایی و دخال ــت و ب ــه می ــدان آوردن اراده انس ــان ه ــا م ــی توان ــد ه ــم
هزینــه ی پایی ــن کش ــیدن جمه ــوری اســﻼمی را کــم کنــد و ه ــم اف ــق روش ــن
ق ــدرت نظ ــام ش ــوراهای مردم ــی را اع ــﻼم م ــی کن ــد!

حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲سپتامﱪ ۲۰۲۱
-------------------------------

واكسن كرونا را رایگان
كنید!
تبعیض و نابرابری را لغو كنید!

ح

ت ۳۷۳

آینده افغانستان
ح ی ــت وس ــیع از مقاوم ــت در مقاب ــل طالب ــان در جوام ــع م ــدرن غرب ــی ه ــم بخش ــی از
پتانس ــیل مقاوم ــت و جن ــگ علی ــه طالب ــان اس ــت .هم ــه ای ــن داده ه ــا ب ــه م ــا میگوی ــد ک ــه
دوره آت ــی ،چی ــزی ج ــز ادام ــه جنگ ــی نخواه ــد ب ــود ک ــه آن گ ــروه از زن ــان قهرم ــان در کاب ــل
و چش ــم در چش ــم طالب ــان ه ــا ،ﴍوع آن ـرا اع ــﻼم کردن ــد.
مشــخصه دیگــر خصومــت ایــن جبهــه بــا حاکمیــت ،ســاختار قبیلــه ای و قومــی و
مذهبــی اســت کــه در آن ،موزائیکــی از ﴎان عشــایر و طایفــه و اقــوم و مذاهــب ،در
شــکل لویــه جرگــه جایــی بــرای نفــس کشــیدن و اعــ ل اراده مســتقیم انســان آزاده
ن ــدارد .مقاوم ــت زن ــان و م ــردان آزاده افغانس ــتانی ،چ ــه در افغانس ــتان و چ ــه در خ ــارج،
مقاومــت جامعــه ای اســت کــه علیرغــم سیاســت امریــکا در قومــی  -عشــیره ای و
مذهبــی کــردن جامعــه ،هویــت خــود را بــه عشــیره و قــوم و مذهبــی گ ــره نزدن ــد و
بعن ــوان انس ــانهای ق ــرن بیس ــت و ی ــک ب ـرای حق ــوق جهانش ــمول خ ــود علی ــه طالب ــان و
ارتج ــاع مذهب ــی دس ــت ب ــه مقاوم ــت زدن ــد.
ای ــن جن ــگ ی ــک طرف ــه ،و قب ــل از آمادگ ــی جامع ــه ب ـرای ی ــک مقاوم ــت س ــازمان یافت ــه،
ﴍوع ش ــد .علیرغ ــم علن ــی ب ــودن مذاک ـرات دول ــت دونال ــد ت رام ــپ ب ــا طالب ــان و دع ــوت
از آن بــرای مشــارکت در حاکمیــت ،ﴎعــت بــرق آســای پیــﴩوی طالبــان و مقاومــت
نک ــردن ارت ــش پوش ــالی افغانس ــتان ،هم ــه از امری ــکا ت ــا م ــردم افغانس ــتان را غافلگی ــر ک ــرد.
ه نق ــدر ک ــه امری ــکا و نات ــو غافلگی ــر ش ــدند و قیم ــت میلیارده ــا دﻻر اس ــلحه س ــبک
و س ــنگین و تان ــک و  ...را ب ـرای طالب ــان ج ــا گذاش ــتند و ب ــه زور نی ــروی خ ــود را خ ــارج
کردن ــد ،م ــردم افغانس ــتان ه ــم ش ــانس و ام ــکان ش ــکل دادن و س ــازمان دادن خ ــود ب ـرای
مقاوم ــت در مقاب ــل طالب ــان را پی ــدا نکردن ــد .در چش ــم م ــردم در افغانس ــتان ،ف ـرار ارت ــش
افغانس ــتان و رئی ــس جمه ــور مملک ــت و تحوی ــل دادن جامع ــه ب ــه طالب ــان ،دقیق ــا ش ــبیه
کودتای ــی ب ــود ک ــه اول زمزم ــه اش م ــی آم ــد و قب ــل از چش ــم ب ــاز ک ــردن جامع ــه ،آن کودت ــا
عمل ــی ش ــد .در چنی ــن حالت ــی ،دقیق ــا مانن ــد ه ــر جامع ــه ای ک ــه در آن کودتای ــی رخ داده
اس ــت ،ب ــا اس ــتفاده از ه ـ ن ابزاره ــای دم دس ــت ﴎاغ مقابل ــه و مقاوم ــت م ــی رود؛ چی ــزی
ک ــه در افغانس ــتان ه ــم روی داد؛ جرق ــه مقاوم ــت توس ــط زن ــان در کاب ــل ،تظاه ـرات در
ق ــم و همزم ــان تظاه ـرات ه ــای وس ــیع در خ ــارج از افغانس ــتان ﴍوع ای ــن مقاوم ــت ت ــوده
ای بودن ــد .ام ــا اگ ــر ای ــن مقاوم ــت اولی ــه بخواه ــد ب ــه ی ــک جن ــگ س ــازمان یافت ــه سیاس ــی
نقش ــه من ــد تبدی ــل ش ــود ،ب ــه ی ــک مرک ــز فرمانده ــی نیازمن ــد اس ــت.
بــرای دســتیابی بــه شــاکله چنیــن مرکــزی ،بایــد معلــوم شــود کــه نیــروی جنــگ بــا
طالب ــان چ ــه میخواه ــد ی ــا چ ــه چی ــزی ــی خواه ــد و چ ــه پتانس ــیل های ــی ه ــم ب ـرای ای ــن
جن ــگ دارد .اولی ــن اع ـﱰاض میلیون ــی ب ــه موجودی ــت طالبان ــی اس ــت ،ک ــه اع ـﱰاض اس ــت
ب ــه قوانی ــن و فرهن ــگ و س ــنت اس ــﻼمی ،اع ـﱰاض اس ــت ب ــه دخال ــت مذه ــب در زندگ ــی
خصوص ــی ،در آم ــوزش پ ــرورش ،در دول ــت ،و بط ــور کل ــی در ــام عرص ــه ه ــای زندگ ــی،
اع ـﱰاض اس ــت ب ــه تبعی ــض علی ــه زن ،ب ــه ناب راب ــری جنس ــیتی در جامع ــه ،ب ــه ب ــی ارزش ــی
انس ــان و حرم ــت و ک رام ــت انس ــان و ب ــه نداش ـ اختی ــار در دس ــتان خ ــود انس ــان ،اس ــت.
پتانس ــیل و اع ـﱰاض دیگ ــری ه ــم در درون ای ــن جامع ــه اس ــت ک ــه علی ــه حاکمی ــت قوم ــی
قب ــﻼ ش ــکل گرفت ــه ب ــوده اس ــت؛ یعن ــی ن ــه ب ــه قوم ــی ک ــردن سیاس ــت ،ن ــه ب ــه تقس ــیم
جامع ــه ب ــه اق ــوام و طوای ــف و عش ــای ر ،ک ــه مبن ــای تفرق ــه و خصوم ــت قوم ــی و مل ــی و
مذهب ــی ب ــوده اس ــت .ن ــه فق ــط ای ــن بلک ــه همی ــن تقس ــیم بن ــدی کاذب ،ب ــه حاکمی ــت
ﴎان طوای ــف و اق ــوام در ش ــکل لوی ــه جرگ ــه رس ــمیت داده اس ــت ،ک ــه زی ــر س ــیطره آن،
اختیــاری بــرای شــهروندان جامعــه بــه عنــوان انســان هــای مســتقل و صاحــب رای و

٥

اختی ــار باق ــی نگذاش ــته ب ــود .کن ــار زدن اینه ــا از حکمی ــت ،ب ــه عن ــوان جنایت ــکاران و جن ــگ
س ــاﻻران س ــابق ،قب ــﻼ ه ــم بخش ــی از دعواه ــای پررن ــگ در م ـ جامع ــه ،در دوران همی ــن
دول ــت پوش ــالی س ــابق ب ــوده اس ــت.
پتانس ــیل دیگ ــری ک ــه محص ــول نق ــش نس ــل ج ــوان ام ــروزی در زندگ ــی اجت ع ــی اس ــت،
ی ــک فرهن ــگ م ــدرن متک ــی ب ــر ارزش ــها و دس ــتاوردهای جوام ــع غرب ــی اس ــت ،ک ــه ب ــه
ج ــارو ش ــدن س ــنن کهن ــه و عه ــد عتیق ــی از زندگ ــی و رهای ــی انس ــان از قی ــد و بنده ــای
سیاس ــی ،فک ــری و عقیدت ــی کم ــک م ــی کن ــد.
ای ــن پتانس ــیل ه ــا و ظرفی ــت ه ــا و ارزش ه ــای سیاس ــی اجت ع ــی ،خمیرمای ــه ش ــکل گیری
ن ــه فق ــط ی ــک مقاوم ــت پای ــه دار ت ــوده ای ،بلک ــه خمیرمای ــه ش ــکل گی ــری ی ــک م راک ــز
روش ــن بی ــن سیاس ــی ب ـرای هدای ــت ای ــن مقاوم ــت ه ــم هس ــت .مرک ــز ی ــا فرمانده ــی
سیاس ــی جن ــگ علی ــه طالب ــان ،میتوان ــد ــام ای ــن ظرفی ــت ه ــای اجت ع ــی را بش ـ رد،
و جامع ــه را ب ــا ات ــکا ب ــه آن س ــازمان ده ــد و توانای ــی ه ــای بالق ــوه را ب ــه فع ــل در آورد.
چنی ــن مرک ــزی ،ناچ ــار اس ــت ب ـرای ــام اع ﱰاض ــات عادﻻن ــه و آزادیخواهان ــه پاس ــخ روش ــن
داش ــته باش ــد .ب ـرای ای ــن کار ،چنی ــن مرک ــزی ــی توان ــد ب ــه مذه ــب ،ب ــه هی ــچ مذهب ــی،
آوان ــس بده ــد .ــی توان ــد ب ــه ق ــوم پرس ــتی و قبیل ــه گ ــری فرص ــت ده ــد ،ــی توان ــد ب ــا
مردس ــاﻻری کن ــار بیای ــد ،ــی توان ــد ب ــا س ــنن و فرهن ــگ و ع ــادات آب ــا و اج ــدادی بس ــازد،
ــی توان ــد ب ــر ب راب ــری ــام و ک ـ ل زن و م ــرد در ــام عرص ــه ه ــای زندگ ــی ،تاکی ــد نکن ــد،
ــی توان ــد باﻻتری ــن ارزش ــهای ی ــک جامع ــه م ــدرن غرب ــی را هم ـراه خ ــود نداش ــته باش ــد،
و ــی توان ــد عدال ــت خواه ــی و ب راب ــری طلب ــی ــام عی ــار ،ی ــک رک ــن اصل ــی کار سیاس ــت
و اس ـﱰاتژی اش نباش ــد...
در پای ــان ﻻزم اس ــت گفت ــه ش ــود ک ــه نیروه ــای سیاس ــی ،بع ــد از بی ــرون آم ــدن از ش ــوک
اولی ــه ،م راک ــز سیاس ــی ﻻزم را س ــازمان خواهن ــد داد و ب ـرای ای ــن جنب ــش موج ــود برنام ــه و
اف ــق و س ــازمان در اختی ــار جامع ــه ق ـرار خواهن ــد گذاش ــت.
در کن ــار اینه ــا ،ﻻزم ب ــه گف ـ نیس ــت ک ــه کم ــک و ح یت کمونیس ــت ها و سوسیالیس ــت
ه ــا در ای ـران ک ــه ام ــروز مرک ــز نب ــض آزادیخواه ــی در منطق ــه اس ــت ،ب ــا دس ــت ب ــاز در
اختی ــار مبارزی ــن آزادیخ ــواه افغانس ــتان اس ــت .کم ــک گرف ـ از تجرب ــه کمونیس ــت ه ــای
ای ـران ،ب ـرای ش ــکل دادن ب ــه ی ــک مرک ــز سیاس ــی آزادیبخ ــش ،یک ــی از منابع ــی اس ــت ک ــه
هــر آزادیخــواه افغانســتانی میتوانــد روی آن حســاب کنــد .بعــﻼوه ،حــزب مــا آمــاده
اس ــت ت ــا در ای ــن راه از هی ــچ کمک ــی دری ــغ ن ــورزد.

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 ۳۷۳
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گزارشى از تظاهرات ضد جنگ
در آلمان!
امــروز یکــم ســپتامﱪ ب رســم هرســال در آﳌــان اح ـزاب چــپ و کمونیســت علیــ
جنــگ تظاه ـرات برپــا كردنــد!
تشــكیﻼت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت )خــط رســمی( در کلــن و هامبــورگ بــه
اســتقبال ایــن روز رفتنــد .در ایــن تظاهـرات مـ زیــر بــه زبــان آﳌانــی توســط رفقــای
واحــد كلــن خوانــده شــد:
»آنچــه در دنیــا در حــال اتفــاق افتــادن اســت تصاویــری از قتــل و کشــتار و نابــودی
انســان در مقیاســی بــه وســعت جهــان اســت .تصاویــر موجــود بــه ماننــد تصاویــر
فیلمهــای اکشــن هالیــودی و بالیــودی اســت تنهــا بــا یــک تفــاوت کــه کارگــردان و
بانــی قتــل عــام بــﴩ و جنگهــای عینــی و واقعــی دنیــای امــروز ،نظــام کاپیتالیســتی
حاکــم اســت .ﴎمایــه داری بــه عنــوان یــک نظــام و دولتهــای امپریالیســتی ،دنیــا را
از دریچــه ســود و انباشــت آن مــی نگرنــد و بــر همیــن مبنــا ائتﻼفهــا و جنگهــا و
نقشــه تقســیم جهــان را تنهــا و تنهــا از ایــن دریچــه نــگاه مــی کننــد .در ایــن نظــام
طبقاتــی آنچــه از کمﱰیــن ارزشــی برخــوردار اســت جــان انســان اســت .انســان در
نظــام بورژوایــی عنــﴫی در خدمــت انباشــت ســود و ﴎمایــه بایــد باشــد.
گســﱰش جنگهــای دنیــای امــروز ،ریخ ـ بهــای ا ــی بــر هیروشــی و ناکازاکــی،
کشــتار در افغانســتان ،ســوریه ،لیبــی ،شــیلی و هرجــا اثــری از ایــن نظــام فاســد و
وارونــه باشــد تنهــا و تنهــا نتیجــه سیاســتهای نظــام کاپیتالیســتی حاکــم در ســطح
دنیــا اســت .تحمیــل انــواع جانــور اســﻼمی و دولتهــای تــا مغــز اســتخوان پوســیده
و ارتجاعــی در خاورمیانــه بــه ویــژه در ای ـران و افغانســتان و تعــرض بــه نظامهــای
آزادیخــواه بــه بهانــه دفــاع از دمکراســی ارمغــان خونیــن ،دولتهــای امپریالیســتی بــه
نــام دمکراســی غربــی ب ـرای جهــان امــروز اســت .مضــاف بــر اینهــا نابــودی محیــط
زیســت و تحمیــل نوعــی جنــگ بیولوژیــک و کشــتار انســانها تنهــا ب ـرای تثبیــت و
ابــدی کــردن نظــام موجــود ،سیاســتهای نویــن دول حاکــم و امپریالیســتی در ایــن
دوره اســت .کرونــا یکــی از تلخﱰیــن تجــارب انســان امــروز در ایــن دوره اســت.
ایــن نظــام وارونــه  ،ایــن نظــام غیــر انســانی و ضــد ــدن بــﴩی و ایــن نظــام
تحمیــل فقــر و فﻼکــت و رنــج و عــذاب بــه بخــش عظیمــی از بﴩیــت امــروز را بایــد
واژگــون کــرد .نیــروی فعالــه و تنهــا نیــروی کــه در ایــن نظــام تولیــدی ــام ویژگــی
و خصوصیــات واژگونــی نظــام کاپیتالیســتی را دارد طبقــه کارگــر اســت .ایــن طبقــه
بنــا بــه موقعیتــش در تولیــد ﴎمایــه داری تنهــا نیــروی ﴎنگــون کننــده سیســتم
حاکــم اســت .طبقــه کارگــری کــه حــول حــزب کارگــری کمونیســتی اش جمــع شــده
و بــا پرچــم مانیفیســت بایســتی بـرای همیشــه بﴩیــت را بــا یــک انقــﻼب کارگــری
کمونیســتی از هــر نــوع بــی عدالتــی و نابرابــری در ــام شــئونات زندگــی رهــا ســازد
و اختیــار را بــه انســان نــه بــه عنــوان بــردگان مــزدی بلکــه بــه ماننــد انســانهای
مرفــه ،آزاد و برابــر بازگردانــد .تنهــا در یــک انقــﻼب سوسیالیســتی ایــن امــر ممکــن
خواهــد شــد .بـرای ایجــاد انقــﻼب سوسیالیســتی بایــد متحــد شــد ،بایــد ســازمان داد و
بایــد حــزب کمونیســتی و کارگــری در راس چنیــن حرکــت اجت عــی قـرار گیــرد .ایــن
کار بــا و جــود عینیــت هــای دنیــای امــروز ممکــن و ﴐوری اســت«.
زنده باد انقﻼب سوسیالیستی
تشكیﻼت آﳌان حزب حكمتیست خط رسمی
 ۲سپتامﱪ ۲۰۲۱

گزارشى از مارش همبستگى با
مردم افغانستان در لندن
روز شــنبه ششــم شــهریور برابــر بــا  ۲۸آگوســت ،مــارش و تجمعــی در ح یــت و
همبســتگی بــا مــردم افغانســتان و در اعـﱰاض بــه دســت نشــانده ناتــو )طالبــان( در
مرکــز شــهر لنــدن برگ ـزار گردیــد .بخشــی از مطالبــات و شــعارهای اصلــی ﴍکــت
کننــدگان حــول محکــوم کــردن سیاســت آمریــکا ،انگلســتان و ناتــو در افغانســتان،
بویــژه ح یــت و تقویــت نیروهــای تروریســت اســﻼمی و برســمیت شــناخ آنهــا،
و همچنیــن در خواســت ح یــت بیــن اﳌللــی از مــردم افغانســتان و بیــرون کــردن
طالبــان از افغانســتان بــود .ایــن برنامــه ،ﴎاﴎی و بــه گفتــه برگ ـزار کننــدگان در
مراســم همزمــان در چهــل و ســه شــهر جهــان برگــزار گردیــد .ســازمان دهنــدگان
آن فعالیــن نســل جــوان افغــان در اروپــا بودنــد کــه مخالــف طالبــان و سیاســت
هــای آمریــکا و غــرب در افغانســتان هســتند .تشــکیﻼت لنــدن حــزب حکمتیســت
)خــط رســمی( بــه هم ـراه رفقایــی از تشــکیﻼت حــزب کمونیســت کارگــری ع ـراق /
كردســتان ،بــا پﻼكاردهــای خــود علیــه طالبــان و ــام دولتهایــی کــه طالبــان را بــه
رســمیت شــناخته انــد ،در ایــن تجمــع و مــارش ﴍکــت کردنــد .تشــکیﻼت لنــدن
حــزب در ادامــه فعالیــت هــای بیــن اﳌللــی خــود ب ـرای مقابلــه بــا سیاســت هــای
غیــر انســانی بــورژوازی غــرب و ارتجــاع و انقیــاد مذهبــی بویــژه در خاورمیانــه کــه
آنجــا را بــه خــون کشــیده انــد ،بــه برنامــه هــای خــود در ایــن راســتا بعنــوان بخشــی
از فعالیــت هایــش ادامــه میدهــد.
تشکیﻼت لندن حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۹اوت ۲۰۲۱

