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نقش بالهت در تاريخ
فواد عبداللهی

ــالم در  ــت اس ــان و كراه ــدی طالب ــت از پلی ــران صحب ــردم ای ــان م ــژه در می ــا، بوی ــه همه ج ــون ك اكن
افغانســتان اســت، جــا دارد كــه بــه بازتــاب یــك خاصیــت ویــژه ایــن باكــرتی اســالمی در فضــای سیاســی 

ــه نقــش بالهــت جمهــوری اســالمی هــم اشــاره كــرد.  ــن حــال ب ــران و در عی ای
بــان توســط آمریــكا و دول مرتجــع منطقــه و ســپردن آتیــه میلیون هــا  بــه مــوازات شــل كردن قــالده طال
انســان در افغانســتان بــه دســت ایــن بانــد مخــوف آدمكــش، شــاهد چنــد قلــم «رنســانس اســالمی» در 
ــه «انقــالب فرهنگــی» در طــی چهل ســال حاكمیــت جمهــوری اســالمی هــم بودیــم.  ون ادامــه صدهــا 

ونه ها را با هم مرور كنیم: متاخرترین 
ــیقی در  ــی موس ــار به دســت بخاطــر اجــرای علن ــان گیت ــكل از جوان ــیقی «ســل ال» متش ــروه موس ۱- گ

ــول احضــار و بازداشــت شــدند.  ــوی دزف ــی و زورگ صحــن شــهر توســط نهادهــای انتظام
ــا پخــش آهنگ هــای اعرتاضــی خــود، خشــم و انزجــار  ــده موســیقی رپ كــه ب ۲- تومــاج صالحــی خوانن
ــای  ــیل نیروه ــا گس ــرد ب ــس می ك ــود را منعك ــت موج ــردم از وضعی ــرتض م ــای مع ــان توده ه و عصی

ــوده شــده اســت. ... صفحــه۵ ــش رب ــه منزل ــی ب امنیت

گسترش اعتصاب كارگران 
پروژه اى

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

گزارش آكسيون در حمايت از مردم افغانستان
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خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

ــون دانــش آمــوز و  ــش از پانــزده میلی ــار دیگــر بــرای بی مهرمــاه ۱۴۰۰ ب
ــوش  ــب و ج ــد و جن ــل جدی ــاز فص ــم آغ ــون معل ــک میلی ــجو و ی دانش
گســرتده ای در فضــای زندگــی مــردم و بویــژه کودکانــی اســت کــه بــرای 
اولیــن بــار بــه دنیــای علــم و دانــش قــدم مــی گذارنــد. امــا امســال هــم 
ل ایــن کــه ایــن خیــل عظیــم انســان  در جامعــه کرونــا زده ایــران، احتــ
هــا در مــدارس و دانشــگاه هــا کنــار هــم قــرار گیرنــد بســیار کــم اســت. 
ــوزش  ــه آم ــات پیرشفت ــل عــدم امکان ــون بدلی ــا کن در دو ســال گذشــته ت
ــوزان  ــش آم ــادی از دان ــی و دسرتســی نداشــ بخــش زی مجــازی از طرف
بــه موبایــل هوشــمند، امــر آمــوزش از راه دور مختــل شــده و کــم نبودنــد 
کــودکان محــروم از موبایــل دچــار رسخوردگــی شــدند و مــورد دردناکــی 
از خودکشــی را هــم شــاهد بودیــم. در ایــن ســالهای پــر مصیبــت هزینــه 
موبایــل و اینرتنــت بــه هزینــه هــای دیگــر دانــش آمــوزان از قبیــل کتــاب 

و نوشــت افــزار اضافــه شــده اســت. 
نظــام آمــوزش در جمهــوری اســالمی در وهلــه اول نظامــی ایدئولوژیــک و 
اســالم زده و آلــوده بــه جهالــت و خرافــات دینــی اســت. کــودکان از هفت 
ســالگی تــا پایــان دانشــگاه، اســیر محتــوای عقــب مانــده و ضــد انســانی 
آمــوزش و پــرورش شــده و بجــای تاریــخ مبــارزه طبقاتــی و پیــرشوی هــای 
ــاوراء  ــد م ــه عقای ــی ب ــی و آموزش ــای علم ــه ه ــرشی در زمین ــه ب جامع
الطبیعــه و تاریــخ ادیــان و پیامــربان و خرافــات دینــی و شــهادت و 
قناعــت و تســلیم بــه رضــای خــدا...، آلــوده شــده اســت. بعــالوه جمهوری 
اســالمی ســاالنه میلیــون هــا دالر را رصف آمــوزش و پــرورش جهادیــون و 
ــه هــای داخلــی و خارجــی  ــا طلب ــی ب حــزب اللهــی هــای مــدارس مذهب
از چیــن تــا کشــورهای منطقــه، مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، میلیــون هــا 
ــط آموزشــی ســا و  ــا دانشــگاه، از محی ــی ت ــودک و نوجــوان از ابتدای ک
شــاد بــا محتــوای پیرشفتــه دانــش بــرش امــروز و پــرورش فکــری انســان 
ــازی جنســیتی و فرصــت  ــتند. جداس ــای مســتقل و آگاه، محــروم هس ه
هــای نابرابــر بــرای دخــرتان، بعنــوان بخشــی از فرهنــگ جهالــت دینــی 
ن ابتــدا  در جمهــوری اســالمی، موقعیــت نابرابــر و تبعیــض آمیــز را از هــ

بــه نیمــی از جامعــه تحمیــل میکنــد. ... صفحــه۳

نوبت بشريت است! 
 پل پيروزى ايران - افغانستان
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ــزب  ــی ح ــوراهای مردم ــره رسارسی ش كنگ ــو  ــالم آلرتناتی ــال اع ــه دنب ــت ب حكمتیس
كنگــره  ــه  ــون اساســی پیشــنهادی خــود ب ــه قان خــط رســمی اصــول پای حكمتیســت 
ــی  ــون اساس ــه قان ــت ك ــوال اینس ــت س ــه داده اس ــز ارا ــی را نی ــت آت ــس حكوم موس
پیشــنهادی از طــرف شــ اساســا پاســخ بــه چــه نیــازی اســت و تــا چــه انــدازه اهــداف 

ــد  ــی میكن ایندگ ــری را  ــت كارگ ــزب و حكوم ــه ح ــرتاتژیك برنام اس

ــه و  ــد مولف ــد چن ــش بای ــن پرس ــه ای ــواب ب ــرای ج ــم ب ــی کن ــر م ــینی فک ــهند حس س
ــان داد.  ــئله را نش ــن مس ــی ای ــت اساس ــوان اهمی ــا بت ــرار داد ت ــار هــم ق ــور را در کن فاکت
ــوان  ــه عن ــی»، ب ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــو «كنگ ــن آلرتناتی ــا همی ــه ه ــی از مولف یک
برنامــه جنبشــی خــاص در جامعــه متالطــم ایــران اســت. در بطــن تحــوالت عمیقــی کــه 
در ایــران در جریــان اســت، جنبشــها و ســنتهای سیاســی و طبقاتــی تــالش خواهنــد کــرد 
ــه در  ــد. راســت جامع ــور دهن ــذرگاه مناســب خــود عب ــال و گ ــن تحــوالت را از کان ــه ای ک
ــه  ــکا ب ــا ات ــای خــود را ب ــه ه ــا و برنام ــه طرحه ــده جامع ــن تحــوالت و آین ــه ای ــواب ب ج
ــد و بــا شــدت  ابزارهــای رســانه ایــی و میدیایــی خــود هــر روزه بــه جامعــه پمپــاژ مــی کن
ــروژه  ــرد و پ ــرار گی ــالمی» ق ــوری اس ــه جمه ــه ب ــش «ن ــه در راس جنب ــت ک ــالش اس در ت
ــه  ــردم را ب ــاالی رس م ــدرت از ب ــردن ق ــت ک ــت بدس ــق دس ــد، از طری ــرات نیمبن تغیی
ــرف  ــر از ط ــای دیگ ــروژه ه ــواع پ ــذار»، و ان ــت گ ــورای مدیری ــد. «ش ــل کن ــه تحمی جامع
ــی در  ــا نیروهــای قومــی و مذهب نیروهــای راســت از ناسیونالیســتهای عظمــت طلــب ت
الیســتی  بــر  ــا آنجایــی کــه بــه جنبــش چــپ و سوسی جــواب بــه همیــن پدیــده اســت. ت
مــی گــردد، طــرح آلرتناتیــو قدرتگیــری مــردم و تصویــر روشــن آینــده ای کــه کمونیســتها 
ــد، از طــرف جامعــه و بــه ویــژه طبقــه کارگــر بــه عنــوان یــک نیــاز  ــرای آن تــالش میکنن ب
ــواب و  ــی» ج ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــو «کنگ ــت. آلرتناتی ــده اس ــز آم ــوری روی می ف
برنامــه جنبــش سوسیالیســتی و کارگــری و چــپ جامعــه بــه ایــن نیــاز اســت. آلرتناتیــوی 
ــه  کــه از طریــق شــوراهای محــل زیســت و محیــط کار دخالــت آحــاد مــردم جامعــه را ب
صــورت مســتقیم در تصمیــم گیــری و در ســطح اجرایــی تضمیــن مــی کنــد. همچنانکــه 
ــد  ــف میتوانن ــات مختل ــزاب و جریان ــت اح ــده اس ــد ش ــو تاکی ــن آلرتناتی ــی ای در معرف
ــد،  ــش بربن ــه پی ــود را ب ــرتاتژی خ ــه و اس ــند، برنام ــته باش ــت داش ــوراها فعالی ــن ش درای
ــتهای  ــا و سیاس ــه ه ــرم، برنام ــو، پالتف ــه آلرتناتی ــردم را ب ــت و رای م ی ــد ح ــالش کنن ت
ــدرت را  ــه ق ــی هم ــا حت ــوند ی ــهیم ش ــدرت س ــق در ق ــن طری ــد و از ای ــب کنن ــود جل خ
ــرای جلــب نظــر  ــروی سیاســی ب ــچ نی ــر تــالش هی ــو راه را ب ــد. ایــن آلرتناتی بدســت بگیرن

ــدد.  ــی بن ــردم  م
ــال روشــن و سوسیالیســتی  ــه و در راســتای اســرتاتژی کام ــا برنام ــا ورود ب ــن مبن ــر همی ب
ــر  ــارزه زی ــی و مب ــه زندگ ــار ده ــه چه ــرار گرفــت. تجرب ــم ق ــا ه ــزب م ــز ح روی می
ــه  ــی در خاورمیان ــه زندگ ــش، تجرب ــای مختلف ــالمی و جناحه ــوری اس ــت جمه حاکمی
ــک  ــرب از ی ــن غ ــوم و خونی ــای ش ــه ه ــن نقش ــارزه در بط ــل و مب ــه تقاب ــن، تجرب خونی
طــرف،  مــردم انقــالب کــرده ایــران را آبدیــده تــر کــرده و از طرفــی انتظــارات، دغدغــه و 
نگرانیهــای ایــن مــردم را در انتخــاب آلرتناتیــو شــان بیشــرت کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل 
سیاســت جنبــش اســالمی در ســال ۵۷ و ردیــف کــردن یــک رسی وعــده و وعیــد دیگــر کار 
د  ــد و احــزاب و نیروهــای سیاســی در ایــران بایــد بــرای قانــع کــردن و کســب اعتــ یکن

ــد.  ــه بدهن ــه روشــن خــود را ارائ ــی برنام ــردم معــرتض و انقالب م
ــی، اصــول  ــت آت ــت موق ــکل حکوم ــر ش ــالوه ب ــازی ع ــن نی ــه چنی ــا در جــواب ب ــزب م ح
ــرتس  ــالم و در دس ــی» را اع ــت آت ــس حکوم ــه «کنگــره موس ــی را ب پایــه قانــون اساس
ــی  ــای اساس ــام نیازه ــده  ــر گیرن ــا در ب ــنهادی م ــول پیش ــت. اص ــرار داده اس ــگان ق هم
یــک جامعــه متمــدن، آزاد و مرفــه امــروزی اســت. نیازهــای کــه جامعــه ایــران آنــرا فریــاد 

ــد.  ــروزی ان ــان ام ــوق انس ــن حق ــلم تری ــن و مس ــی تری ــزو ابتدای ــد و ج زده ان
ــردم و  ــات م ب ــتها و مطال ــده خواس این ــوان  ــه عن ــمی) ب ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
ــه  ــالش طبق ــه در راس ت ــه جامع ــزب یافت ــش تح ــوان بخ ــه عن ــی، ب ــر انقالب ــه کارگ طبق
ــر بــرای تغییــری بنیــادی در جامعــه قــرار گرفتــه اســت. حــزب مــا در چنیــن  کارگ
ــه  ــوق پای ــات، حق ب ــا و مطال ــته ه ــم خواس ــردن اه ــه ک ــدون و فرمول ــرای م ــی ب موقعیت
ــات  ب ــا و مطال ــته ه ــام خواس ــرشده  ــرده ف ــالش ک ــه، ت ــای رضوری جامع ــی و نیازه ای
ــد. آنچــه از نظــر مــا  انســانی جامعــه را در ســند پیشــنهادی اصــول قانــون اساســی بگنجان
ــد تحــوالت و تــالش مــردم بــرای  حائــز اهمیــت اســت، تاکیــد بــر ایــن مســئله کــه در رون
ــد  ــد بتوان ــه، بای ــپ جامع ــرف چ ــی از ط ــو آت ــه و آلرتناتی ــم برنام ــام حاک ــی نظ رسنگون
د مــردم انقالبــی را بدســت آورده باشــد. تدویــن و فرمولــه کــردن اصــول پایــه ایــی  اعتــ

ــد.  ــی باش ــت م ــن جه ــی در ای ــی گام بزرگ ــون اساس قان
عــالوه بــر ایــن اصــول پیشــنهادی مــا در حــد امــکان معنــی عملــی، قانونــی، اجرایــی ایــن 
ــی کــه حکومــت  های ــی، راههــای متحقــق کــردن آن، تضمین ــری و رفــاه همگان آزادی، براب
ــه حقــوق شــهروندان در  ــد بدهــد، ب بــات بای ــاز و مطال ــرای بــرآورده کــردن ایــن نی آتــی ب
ــود در  ــن خ ــل منتخبی ــردم در مقاب ــدرت م ــای ق ــف ابزاره ــه تعری ــت، ب ــل حکوم مقاب
ــن  ــزب در عی ــنهادی ح ــی پیش ــون اساس ــه قان ای ــول پ ــت. اص ــه اس ــت و ... پرداخت حکوم
ــد و  ــالم میکن ــا را اع ــل ه ــوان حداق ــاد بعن ــن مف ــه ای ــه اجــرای هم ــزب ب ــد ح ــال تعه ح
ــد ســاله مذهــب خســته  ــه فقــط از حاکمیــت چهــل و چن نشــان میدهــد. مردمــی کــه ن
ــد،  ــرده ان ــارزه ک ــه آن مب ــالمی علی ــوری اس ــات جمه ــت حی ــه قدم ــه ب ــد بلک ــده ان ش
ــر دخالــت مســتقیم خــود در حاکمیــت تاکیــد میکننــد، قطعــا بــه چیــزی  مردمــی کــه ب
کمــرت از «برقــراری یــک ســاختار سیاســی غیــر قومــی و غیــر مذهبــی مبتنــی بــر دخالــت 

ــد.  یدهن ــت  ــت» رضای ــر حاکمی ــردم در ام مســتقیم و مســتمر م
ــرای  ــالش ب ــالمی و ت ــوری اس ــای جمه ــخصه ه ــی از مش ــران یک ــی در ای ــد جنس ای آپارت
ــوده و  ــران ب ــی در ای ع ــی و اجت ــای سیاس ــن جداله ــی از مهمرتی ــد یک ــن آپارتای ــع ای رف
هســت. ایــن جامعــه و بخصــوص نیمــی از آن کــه حقــوق، حرمــت و زندگــی  شــان زیــر 
ــه  ــد، ب ــده ان ــه آن جنگی ــداده و علی ــن ن ــه آن ت ــه شــده و ب ــد جنســی ل ــت آپارتای حاکمی
ــی و  ــد جنس ــل آپارتای ــوری کام ــو ف ــه «لغ ــالمی ک ــوری اس ــس از جمه ــی پ ــچ حاکمیت هی
ــن  ــت. ای ــد گف ــد آری نخواهن ــق نکن ــر آن» را متحق ــی ب ــای متک ــن و نهاده ــه قوانی کلی
ــت. ــران اس ــردم در ای ــی م ــری طلب ــی و براب ــش آزادیخواه ــق زن و جنب ــش ح ــم جنب حک
ــود آزادی  ــا اســتبداد و نب مردمــی کــه رفــع تبعیــض بــه هــر بهانــه و توجیهــی، ضدیــت ب
ــا  ــت اســت قطع ــه حاکمی ــن مطالباتشــان علی ــی از مهمرتی ــی یک ع ــی اجت ــای سیاس ه
ــی  ــی، آزادی هــای ب ــوق و آزادی هــای سیاســی و مدن ــراری وســیعرتین حق خواهــان «برق
ــض  ــوع تبعی ــر ن ــع ه ــه شــهروندان و رف ــرای هم ــر ب ــن شــده و براب ــد و رشط و تضمی قی
ــژادی  ــی و ن ــی و مل ــات قوم ــت، تعلق ــی، تابعی ــات جنس ــیت، گرایش ــاس جنس ــر اس ب
ــه ای  ــل و بهان ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک ــینه نیروی ــه س ــتند و ب ــن و …» هس ــی، س و مذهب
ــدود  ــا را مح ــا آزادی آنه ــری ی ــی» و.....  براب ــت ارض امی ــا « ــی» و ... ت ــای قوم از»تقاوته
ــر و  ــز فق ــالمی ج ــت اس ــه حاکمی ــار ده ــه در چه ــی ک ــد. مردم ــت رد میزنن ــد، دس کن
ــه طــور قطــع  ــد ب ــرده ان ــه نک ــر را تجرب ــر خــط فق ــی زی ــی و زندگ ــورم و گران ــت، ت فالک
ــد.  ــد ش ــادی خواهن ــت اقتص ــی و امنی ــطح زندگ ــن س ــی و باالتری ــاه عموم ــان رف خواه

ــن  ــیده تری ــرن، پوس ــای ق ــن رژیمه ــیاه تری ــر فشــار س ــته زی ــل گذش ــه در چه ــی ک مردم
ــان و کــودکان را متحمــل شــده، بــه طــور قطــع  قوانیــن مذهبــی و غیــر انســانی و ضــد زن
ــط  ــا و رواب ــگ و و ارزش ه ــن فرهن ــانه تری ــه آزاداندیش ــوی ک اتی ــم و آلرتن ــول پرچ ح
ــن  ــن قوانی ــط و تضمی ــن رشای ــب تری ــردن مناس ــم ک ــات و فراه ــاد امکان ــانی، ایج انس
ــا و  ــم ه ــکار و راه و رس ــکل اف ــن ش ــه ای تری ــن و ریش ــع تری ــه رسی ــه ب ــی ک و اقدامات
ــد زد.  ــه خواهن ــد، حلق ــارت آور را برچین ــز و حق ــض آمی ــده، تبعی ــب مان ــات عق اخالقی
عــی  ــا امــن تریــن زندگــی اجت همچنیــن مردمــی کــه در چهــار دهــه گذشــته، تجربــه ن
ــک  ــرای ی ــب ب ــط مناس ــاد رشای ــت و ایج ــن امنی ــان تضمی ن خواه ــ ــی گ ــد، ب ــرده ان را ک
ــا مــردم  ــز ب ــا آرامــش بــرای شــهروندان و زندگــی مســاملت آمی ــوام ب ــات و ت ــا ثب زندگــی ب
ــی و  ــد جنس ــل آپارتای ــوری کام ــو ف ــال لغ نح ــد و در ه ــد ش ــان خواهن ــارس جه در رست
ــام مــوارد بــاال در  ــر آن در دســتور خواهنــد داشــت.  ــه قوانیــن و نهادهــای متکــی ب کلی
ــد شــده اســت. ــوق مســلم انســانی تاکی ــوان حق ــه عن ــون اساســی ب ــه ایــی قان اصــول پای

امــا تــا جایــی کــه بــه بخــش دوم ســوالتان بــر مــی گــردد، اســرتاتژی حــزب قطعــا چیــزی 
ــزب  ــم. ح ــرده ای ــالم ک ــرا اع ــا آن ــت و م ــتی نیس ــری و سوسیالیس ــالب کارگ ــک انق ــز ی ج
ــی  ــوان جریان ــه عن ــری و ب ــی کمونیســتی کارگ ــوان حزب حکمتیســت (خــط رســمی) بعن
ــردان آزادیخــواه چــه  ــان و م ــردم محــروم، زن ــر، م ــه کارگ ــارزه طبق ــروزی مب ــرای پی ــه ب ک
ــر، تــالش  ــر بــرای تغییــرات بنیــادی ت هبــود رشایــط زندگــی و چــه در ســطح ماکروت بــرای ب
ن حــال  ــدی را فراهــم میســازد، در هــ ــن رون ــات چنی ــات و امکان ــرد و ملزوم خواهــد ک
ــق  ــه کارگــر در متحق ــات خــود و طبق ــه، امکان ــوای موجــود در جامع ــوازن ق ــدن ت ــا دی ب
ــی  ــیر رسنگون ــوا در س ــوازن ق ــن ت ــرات ای ــدن تاثی ــا دی ــری، ب ــالب کارگ ــاره انق ــردن یکب ک
ازیگــران دیگــری در ایــن ســیر، ســناریوهای متحمــل در ســیر  جمهــوری اســالمی، ب
ــدرت،  ــه ق ــر ب ــه کارگ ــردن طبق ــک ک ــه نزدی ــوی ک ــد آلرتناتی ــالش میکن ــی و ... ت رسنگون
ــری در  ــردن براب ــق ک ــی و متحق ر و بردگ ــتث ــوغ اس ــه از ی ــل جامع ــی کام ــرای رهای ب
ــه  ــد، ارائ ــع میکن ــردم، را ترسی ــی م ع ــی و اجت ــادی، سیاس ــی اقتص ــئون زندگ ــه ش هم
ــم  ــری و سوسیالیس ــالب کارگ ــتهای آن انق ــا کمونیس ــر و م ــه کارگ ــرتاتژی طبق ــد. اس ده
ــا یــک حــزب سیاســی جــدی  اســت و مــا ایــن را هیچــگاه مخفــی نکــرده ایــم امــا طبیعت
ــا  ــوری، ب ــر کش ــرتاتژی را در ه ــن اس ــردن ای ــق ک ــان راه متحق ــد همزم ــن بای ــن بی و روش
ــرای آن برنامــه  ــد و ب ــا اشــاره کــردم، تعریــف کن ــه آنه دیــدن مولفــه هایــی کــه پیشــرت ب
ــت و  ــطلنت اس ــم س ــالمی رژی ــوری اس ــه جمه ــم ن ــه ای ــه گفت ــا همیش ــد. م ــته باش داش
نــه رسنگونــی آن ماننــد رسنگونــی رژیــم ســلطنت خواهــد بــود و ســناریوهای متفاوتــی 
ــورژوازی  ــف ب ــای مختل ــه ه ــان الی ــدرت می ــدن ق ــت ش ــت بدس ــری، دس ــالب کارگ از انق
ــم.   ــان داده ای ــناریوها را نش ــن س ــای ای ــته و نیروه ــل دانس ــیاه، را محتم ــناریوی س ــا س ت
ــام آن اهــداف اســرتاتژیک،  ــه حــاوی  ــه ایــی قانــون اساســی» بــا اینک  «اصــول پای
ــه  ــدازه جامع ــر ان ــا ه ــت ام ــی، نیس ــت خصوص ــزدی و مالکی ــی م ــو بردگ ــه لغ منجمل
ــردن  ــق ک ــرای متحق ــه ب ــدازه زمین ن ان ــه هــ ــد ب ــن اصــول ســازمان یابن ــد حــول ای بتوان
ــر  ــن ت ــت، ممک ــتی اس ــالب کارگری-سوسیالیس ن انق ــ ــه ه ــا ک ــرتاتژیک م ــداف اس اه
ــرای دوره ای اســت کــه هنــوز  ــه ای» پیشــنهادی حــزب، عمــال ب خواهــد شــد. «اصــول پای
ــه  ــت ک ــات و برنامــه هایــی اس ــکل نگرفتــه و حداقلــی از اقدام ــری ش انقــالب کارگ
ــت از  ــن دخال ــا تامی ــل و ب ــت کام ــد در امنی ــه بتوان ــا جامع ــم ت ــی گذاری ــتور م در دس
ــتی  ــام کاپیتالیس ــای نظ ــه و بنیاده ــع ریش ــه قط ــت ب ــرود و دس ــر ب ــا فرات ــن حداقله ای
ــه  ــد جامع ــزب بتوان ــدازه ح ــر ان ــا ه ــد.  طبیعت ــا بزن ــری ه ــه نابراب ــاء هم ــوان منش بعن
ــد  ــه بتوان ــدازه جامع را حــول آلرتناتیو»کنگــره شــوراهای مردمــی» ســازمان دهــد، هــر ان
ــد،  ــن کن ــود تضمی ــی خ ــرد جمع ــوراها و خ ــق ش ــش را از طری ــل دخالت ــت کام در امنی
ــش و  ــوالت پی ــرتی در تح ــش و وزن بیش ــد نق ــزب بتوان ــر متح ــه کارگ ــدازه طبق ــر ان ه
ــن  ــرت و ممک ــری نزدیک ــالب کارگ ــدازه انق ن ان ــ ــه ه ــد،  ب ــته باش ــی داش ــس از رسنگون پ

ــد.  ــد ش ــر خواه ت
ــنهادی»  ــی پیش ــون اساس ــی قان ــه ای ــی» و «اصــول پای ــوراهای مردم ــره ش ــو «کنگ آلرتناتی
ــتی  ــری و سوسیالیس ــالب کارگ ــرتاتژی انق ــردن اس ــق ک ــرای متحق ــی ب دریچــه و گام بزرگ

اســت.



ت  ۳۷۵
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گسترش اعتصاب كارگران 
پروژه اى

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

علیرغــم تالشــهای گســرتده از طــرف حاکمیــت، کارفرمایــان و مســئولین ریــز و درشــت 
ــت، گاز و  ــروژه ای در نف ــران پ ــیع کارگ ــات وس ــاندن اعتصاب ــت کش ــه شکس در ب
کان  پرتوشــیمی، امــا اعرتاضــات و اعتصابــات در بخشــهای بزرگــی از ایــن صنایــع کــ

در جریــان اســت. 

ــوان پنبــه «نجــات کارگــران»، در راس چنیــن تالشــی  رئیــس جمهــور نظــام، ایــن پهل
ــان  ــه کارفرمای ــس ب ــدن طب ــران مع ــا کارگ ــدار ب ــش در دی ــدی پی ــه و چن ــرار گرفت ق
ــای  ــد. میدی ــول» کنن ــران را «متح ــی کارگ ــت زندگ ــه وضعی ــت ۲۰ روزه داده ک مهل
یــت رئیــس جمهــور از کارگــران» در  تــوم» را بعنــوان «ح دولتــی هــم ایــن «اولتی
یه شکســ اعتصــاب  تــوم» دســت بــوق و کرنــا کردنــد، بــه ایــن امیــد کــه ایــن «اولتی
کارگــران شــود. حاکمیــت هراســان از گســرتش اعرتاضــات بــه شــهرها، تــالش کــرد بــا 
تحمیــل فقــر بــه کارگــران، تــالش در گســیل اعتصــاب شــکنان، وعــده هــای پــوچ و 

ــه شکســت بکشــاند. ــی و... اعرتاضــات و اعتصابــات گســرتده کارگــران را ب توخال
کارفرمایــان در بخشــهای مختلــف رشکتهــای پــروژه ای کــه ظاهــرا بــا بخــش کوچکــی 
از خواســته هــا و مطالبــات کارگــران موافقــت کــرده انــد در قراردادهــای موقــت و 
هــه خــود دســتمزد کارگــران را افزایــش داده و بخشــا خواســت ۲۰ روز کار و ۱۰  یک
یــت کارگــران بــه  روز اســرتاحت را بــه رســمیت شــناخته انــد. قراردادهایــی کــه اک
حــق بــه آن بعنــوان فریبــی بــرای بازگردانــدن آنهــا بــه کار «نــه!» گفتنــد! برعکــس 
کارگــران پــروژه ای بــه جــای «در خانــه مانــدن» و در انتظــار مذاکــرات و توافقــات 
تــوم» هــای توخالــی رئیــس  نــکاران و «اولتی بــا وزارت کار یــا وعــده وعیدهــای پی
جمهــور دســت بــه تجمعــات وســیع در مراکــز تولیــدی، در مقابــل مجلــس و نهادهای 
دولتــی شــده و اعــالم کردنــد تــا تحقــق همــه خواســته هــای خــود از بازگشــت بــه 

کار خــربی نیســت. 

تجمعــات وســیع کارگــران در هفشــجان و ایــذه، تجمعــات کارگــران پــروژه ای 
در پرتوشــیمی بنــدر امــام، تجمــع مقابــل مجلــس، تجمــع کارگــران در مقابــل 
ن، اعتصــاب و تجمــع کارگــران پــروژه ای در رشکــت اســتیم  فرمانــداری مسجدســلی
ــان  ــه کارفرمای ــران ب ــواب کارگ ــر و ..... ج ــگاه فج ــهر، در پاالیش ــیمی بوش در پرتوش
اینــده آنهــا اســت. تحــرک و جوابــی کــه بــدون وجــود طیفــی  مفتخــور و حاکمیــت 

ــود! ــن نب ــری ممک ــت کارگ ــودآگاه و سوسیالیس ــده، خ ــران آبدی از کارگ

بحــران عمیــق سیاســی-اقتصادی حاکمیــت کاپیتالیســتی ایــران، بحــران مرشوعیــت، 
فقــر و فالکــت، تــورم و گرانــی رسســام آور، ناکارآمــدی در تامیــن حداقــل هــای زندگی 
و از جملــه بحــران واکسیناســیون کرونــا و کشــتار دســته جمعــی انســانها بــن بســت 

نظــام و حاکمیــت در حــل و یــا عبــور از آنهــا را نشــان میدهــد. 
تجربــه اعتصــاب و اعرتاضــات دوره اخیــر طبقــه کارگــردر ایــران ایــن درس و تجربــه 
را در ذهــن هــر تــک کارگــری حــک کــرده کــه ایــن ســنبه پــر قــدرت اتحــاد و خــرد 
جمعــی کارگــران اســت کــه حاکمیــت را ناتــوان از رسکــوب و در گوشــه رینــگ قــرار 
ــت  ــی و دخال ــع عموم ــه مجام ــی ب ــران متک ــاد کارگ ــدرت اتح ــن ق ــت. ای داده اس
مســتقیم شــان اســت کــه بــورژوازی و در راس آن رئیســی را بــه تکاپــو انداختــه، تــا 
حتــی بــرای دوره ای کوتــاه کارگــران اعتصابــی نفــت، گاز و پرتوشــیمی هــا را «آرام» 
کــرده و فشــار ایــن بخــش از طبقــه کارگــر در جــدال عمیــق و گســرتده در جامعــه بــر 
رس رفــاه را کــم کنــد. ایــن تــالش را  کارگــران کمونیســت و خــودآگاه بــر مــ جامعــه 
ملتهــب ایــران، بــر مــ تجربــه طبقــه کارگــر، بــی شــک بــه شکســت خواهنــد کشــید. 
ــدگان هشــیار و آگاه هفــت تپــه همــه ترفندهــای حاکمیــت را  یان ــه کــه  نگون ه

بــه شکســت کشــاندند.
ــا  ــه ت ــت تپ ــی، از هف ــران اعتصاب ــار کارگ ــمی) در کن ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
نفــت، گاز، پرتوشــیمی و ...، در کنــار رهــربان عملــی و کارگــران سوسیالیســت درون 
طبقــه کارگــر، تــالش خواهــد کــرد بــا متحــد کــردن هرچــه بیشــرت کارگــران کمونیســت 
ــان را  ــر و محروم ــه کارگ ــف طبق ــروزی ص ــطح رسارسی، پی ــی در س ــربان عمل و ره

تضمیــن کنــد. 

خط رسمی حزب حکمتیست 
۲۵ شهریور ۱۴۰۰  ۱۶ سپتامرب ۲۰۲۱

این نظام آموزشی 

در حالــی کــه بخــش بزرگــی از جغرافیــای ایــران از بلوچســتان تــا کردســتان و جنــوب 
ایــران کــودکان از مــدارس مناســب و مکانــی بــرای آمــوزش محــروم انــد، روزانــه بــر 
تعــداد مســاجد و حــوزه هــای علمیــه  و مــدارس دینــی و پــرورش طــالب مذهبــی 

روز بــه روز افــزوده مــی شــود. 

سیســتم گزینشــی، دانشــجویان ســتاره دار، ممنوعیــت تشــکل و آزادی بیــان در 
ــی  ــجویی آن را «پادگان ــش دانش ــه جنب ــی ک ــی و نظام ــگاهها، فشــارهای پلیس دانش
ــخ اســت. ــت تل ــک واقعی ــری از ی ــد، گوشــه ی دیگ ــده ان ــا» نامی ــگاه ه ــردن دانش ک

گســرتش خصوصــی ســازی و پولــی شــدن آمــوزش، نتیجــه ای جز مــدارس بــی امکانات 
بــرای فرزنــدان کارگــران و اقشــار زحمتکــش و مدارســی بــا باالترین امکانات آموزشــی 
و .... بــرای نســل آتــی صاحبــان قــدرت و ثــروت نداشــته اســت. دسرتســی بــه آمــوزش 
ــه  ــه بهداشــت و درمــان و مســکن، ن ننــد دسرتســی ب و امکانــات آموزشــی هــم ه
رایــگان، عمومــی و در خدمــت کل جامعــه، کــه خصوصــی و پولــی و ویــژه بخــش 
کوچکــی از مــردم اســت. آمــوزش هــم ماننــد بهداشــت و طــب و ... بــه عرصــه ای 

بــرای ثــروت انــدوزی رسمایــه داران تبدیــل شــده اســت.

ــورداری از  ــر اســاس انســانیت و برخ ــه ب ــد، انســان ن ــده و فاس ــام گندی ــن نظ در ای
زندگــی مرفــه و آمــوزش پــر محتــوای علــم و دانــش و برابــری بلکــه بــر اســاس کاالی 
ــوری اســالمی هــر چــه  ــران ســنجیده مــی شــود. در نظــام آموزشــی جمه ارزان و گ
ــن در  ــتید. ای ــوردار هس ــرتی برخ ــی بیش ــات آموزش ــد، از امکان ــرتی بدهی ــول بیش پ
ــل بلوچســتان و مناطــق  ــا مث ــی از جامعــه ی م ــه در بخــش های ــی اســت ک رشایط
محــروم تــر ایــران کــودکان زیــر چــادر، پشــت بــه دیوارهــای گلــی و روی زمیــن مــی 

نشــینند! 

ننــد کارگــران و دیگــر اقشــار زحمتکــش ســفره شــان خالــی  ن ه در ایــن نظــام معلــ
ن بیــش از دو دهــه اســت کــه علیــه مذهبــی کــردن محتــوای آمــوزش،  اســت. معلــ
پولــی ســازی آمــوزش و حقــوق ناچیــز، مبــارزه مــی کننــد و جوابشــان رضب و شــتم 

پلیــس، زنــدان، پرونــده ســازی، فقــر و بیــکاری اســت.

ن دانش آموزان مردم معل

نظــام آموزشــی آلــوده بــه خرافــات و جهالــت دینــی، نظــام طبقاتــی آمــوزش، 
محرومیــت بخــش بزرگــی از کــودکان کار از آمــوزش و مدرســه، بیــکاری فــارغ 
التحصیــالن دانشــگاه هــا و تــن دادن بــه شــغلهایی بــا دســتمزدهای زیــر خــط فقــر، 
بــرای امــرار معــاش خــود و خانــواده، در شــان شــ و برشیــت جهــان امــروز نیســت. 
ی پیرشفتــه و  فرزنــدان مــا شایســته شــادی، آمــوزش علمــی و فنــی و فرهنگــی و هــ
ن مرفــه و فــارغ  رایــگان،  داشــ فرصــت هــای برابــر از دبســتان تــا دانشــگاه و معلــ

از دغدغــه معیشــت و فقــر و گرســنگی...، اســت.

ــی توانــد زندگــی ســا و مرفــه  ایــن نظــام پوســیده و تــا مغــز اســتخوان ارتجاعــی 
بــرای همــگان، آمــوزش پــر محتــوا و منطبــق بــا پیرشفتهــای علمــی و نظــری و فنــی 
جهــان امــروز و رایــگان را تامیــن کنــد. ایــن نظــم نابرابــر را بایــد در هــم شکســت. 

آمــوزش رایــگان، تدریــس پیرشفتــه تریــن دســتاوردهای علمــی بــرشی، عــدم دخالــت 
ــگان  ــن ســالمت و واکسیناســیون رای ــن و تضمی ــرورش، تامی مذهــب در آمــوزش و پ
ن و کادر آموزشــی، خواســت شــ و خواســت طبقــه کارگر  دانــش آموختــگان و معلــ
ن و کارگــران  ایــران اســت. جامعــه مــا شــاهد مبــارزه و همبســتگی و همیــاری معلــ
ــد مهــر اتحــاد و  ــوان و بای ــوده اســت. امســال میت ــن ســال هــا ب ــران در همــه ای ای
همبســتگی رسارسی ایــن مبــارزات بــرای متحقــق کــردن مطالبــات مشــرتک را برخــود 

داشــته باشــد.  

در آســتانه ســال جدیــد تحصیلــی، آمــوزش رایــگان، لغــو جداســازی جنســیتی، آزادی 
ن دربنــد، برخــورداری از فرصــت هــای برابــر بــرای همــه در آمــوزش و پــرورش،  معلــ
ــی،  ــا آموزش ــن و س ــط ام ــب، محی ــت مذه ــاری از دخال ــی ع ــاد آموزش ــط ش محی

ن، دانــش آمــوزان، کارگــران و مــردم زحمتکــش اســت. خواســت معلــ
ــی خواهــد بــه ایــن خواســتهای انســانی جــواب دهــد  ــی توانــد و   رژیمــی کــه 
عــی  بایــد بــرود. ایــن حکمــی اســت کــه بارهــا از طــرف کارگــران و جنبــش هــای اجت
زحمتکشــان داده شــده اســت. دســت مذهــب و رسمایــه از آمــوزش و پــرورش کوتــاه!  

خط رسمی حزب حکمتیست 
۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶ سپتامرب ۲۰۲۱
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نوبت بشريت است! 
 پل پيروزى ايران - افغانستان

ثریا شهابی

بازگشــت طالبــان بــه قــدرت در افغانســتان، ایــن طاعــون اســالمی عــرص 
جاهلیــت، مومیایــی کــه بــه قــدرت هیئــت حاکمــه آمریــکا مجــددا زنــده شــد، از 
ــد و کار نســل هــای قبلــی،  کاله معرکــه گیــری تیــم «ترامــپ- بایــدن» بیــرون جهی
ــی را  ــاند، جهان ــام رس ــا» را برسانج ــوش ه ــا» و «ب ــگان ه ــا» و «ری کار «کارتره
مضطــرب، هراســان و خشــمگین کــرده اســت! بازگشــت دوبــاره این گانگســرتهای 
سیاســی -اســالمی بــه مرکــز تحــوالت سیاســی، ناگهــان دهانه حفــره ســیاه بزرگی 
بــه وســعت رسارس افعانســتان را بــاز کــرد. بــار دیگــر آرایــش جدیــد قــدرت هــای 
جهانــی و منطقــه ای، بــرای ایفــای نقــش در منجالبــی کــه مناســب تریــن محیــط 
ــار  ــه  ب ــه و هم ــت، هم ــی اس ــی و مذهب ــی قوم ــای جنای ــزاق بانده ــد و ارت رش

ــرد.    ــام فروب ــه ای از ابه ــه را در هال ــن کشــور و منطق ــده ای ــر آین دیگ
ــته  ــی نشس ــدرت جهان ــتان، ق ــت در افغانس ــه حکوم ــان ب ــدن طالب ــا بازگردان ب
ــت  ــا انباش ــه ه ــه ده ــی از تفال ــان آزاد»، مخزن ــت «جه ــی ریاس ــند کرس ــر مس ب
ــان  ــوص زن ــردم و بخص ــر رس م ــی، را ب ــن آزادیخواه ــه دروغی ــود در داعی ــده خ ش
ــر چهــره برشیــت هــزاره ســوم چــرک و  ــه کــرد و ب و دخــرتان در افغانســتان تخلی
ــان  ــت خشــمگین، در رسارس جه ــروز برشی ــید! ام ــل پاش ــل تحم ــی غیرقاب عفونت
ــتقیم  ــذرد را مس ــرات میگ ــل و ه ــه در کاب ــه روزان ــه ک ــران آنچ ن حی ــ ــا چش ب
ــود اوضــاع» کاری  ــرای «بهب ــی ب ــه هــر شــکل ممکن ــد ب ــالش میکنن مشــاهده و ت

ــد!    بکن
ــل  ــه در کاب ــی ک ــرت نوجوان ــن دخ ــی، در ذه ــادالت سیاس ــه مع ــس هم ــا در پ ام
ــی  ــش بین ــل پی ــبتا قاب ــده نس ــرای آین ــرد، و ب ــد، کار میک ــرات درس میخوان و ه
ــض هــم  ــا نب ــرای نســلی کــه نبــض ش ب ــده میریخــت، ب خــود نقشــه زندگــی آین
ــراه  ــش هم ــد و رویاهای ــکا میزن ــا و آمری ــه و ایتالی ــود در فرانس ــای خ ــل ه نس
رویاهــای آنهــا بــه پــرواز درمیآیــد، نســلی کــه خاطــره ای از «حاکمیــت» بیســت 
ســال قبــل طالبــان بــر رس مــادران خــود نــدارد، نســلی کــه بــه حقــوق نیمــه کاره 
ــداد،  ی ــت  ــتان رضای ــی افغانس ــت اســالمی-قومی و موزائیک ــود تحــت حکوم خ
«ظهــور» امــروز طالبــان نــه واقعیــت، کــه کابوســی اســت کــه میتــوان فــردا و  در 
ــان و  ــه و خیاب ــان او را از مدرس ــوان ناگه ــر میت ــد! مگ ــا ش ــداری از رش آن ره بی
کوچــه بیــرون کــرد، بــه کنــج مطبــخ و «جهــاد نــکاح» و مقنعــه و رونبــده کشــید 
و در کوچــه و خیابــان شــالق زد! بــرای آن نســل، ایــن کابــوس هولنــاک نامربــوط 
ــه  ــی ب ــه ای از آن نقب ــچ گوش ــوان از هی ــه بت ــت ک ــر از آن اس ــن ت ــر و غیرممک ت

ــروز زد!   ــی ام ــای واقع دنی
ــودن  ــوس ب ــه کاب ــش ب ــدش و آرزوی ــرک، امی ــان چ ــدت وزش طوف ــه ش ــلی ک  نس
نش، را برسعــت بربــاد میدهــد! بیــدارش میکنــد و  اتفاقــات مقابــل چشــ
ــود  ــدرت خ ــه ق ــر ب ــه اگ ــت ک ــی اس ــالب واقعیت ــن منج ــه ای ــود ک ــه میش متوج
ــر متوهــم در  ــدرت خــود ریشــه آن را نخشــکاند، اگ ــه ق ــر ب ــرش ندهــد،  اگ تغیی
ــه  ــان و ب ــدم و از رس مصلحــت روز طالب ــه ق ــدم ب انتظــار عقــب نشــینی هــای ق
امیــد نســل جدیــد «شــاه مســعود هــا» و الطــاف قــدرت هــای جهانــی و منطقــه 
ــد  ــده میتوان ــد، آین ان ــا و  ...  ــد و اروپ ــران و پاکســتان و هن ای دیگــر، چیــن و ای
ــر و  ــاک ت ــده اســت، هولن ــا در خــواب دی از کابوســی کــه تصــور میکــرد آن را تنه
ــه  ــد نســل بعــدش را، هــزاران ســال ب ــوان او و چندیــن و چن ــر باشــد! میت ماندگات
ــرای او  ــروز،  ب ــورش دی ــه تص ــد ک ــی بازگردان ن تحجــر و بربریت ــه هــ عقــب و ب
ــران،  ــش در ای ــل، هــم نســل های ــل و دو ســال قب ــه چه ــری ک ــود! ام غیرممکــن ب
آن را در دل یــک هالوکاســت اســالمی و در دل یــک مقاومــت و جــدال روزانــه تــن 

ــه کــرد!     ــار دهــه، تجرب ــن ســه نســل و طــی چه ــن و خونی ــه ت ب
ــان  ــی ش ــار ناتوان ــر فش ــی زی ــای تاکتیک ــینی ه ــب نش ــران، عق ــای ای ــان ه طالب
ــاس  ــر یــک جامعــه امــروزی قــرن بیســتمی و پوشــاندن لب ل حاکمیــت ب در اعــ
ــی در ســاکت  ــه خاطــر ناتوان ــردن هایشــان ب ــگ عــوض ک ــن آن، رن ــر ت اســالمی ب
ــن  ــده ماندنشــان در دل شــکاف هــای بی ــگاه داشــ مــردم، زن کــردن و ســاکت  ن
املللــی و منطقــه ای، برکــت الهــی جنــگ و تحریــم و میلیتاریســتی شــدن 
ــه  ــه لحظ ــه ب ــی لحظ ــت زندگ ــی و ..واقعی ــمن خارج ــه دش ــه و بهان خاورمیان
نســل هــای قبلــی مــردم ایــران اســت. ایــن واقعیــت،  تجربــه  ایــران، تجربــه هــم 
ــه کار  ــر ب ــودکان آن، اگ ــان و دخــرتان و ک ــتان، زن ــردم افغانس ــروز م رسنوشــتان ام
گرفتــه شــود میتوانــد مانــع بقــا حتــی یــک روز فاشیســم اســالمی در افغانســتان 
شــود.    کابــوس چهــل ســال قبــل مــردم در ایــران، بــه بهــای یکــی از خونیــن ترین 
ــار در  ــر تاریــخ معــارص میلیونهــا مــردم گرفت ــی تریــن جــدال هــای نابراب و طوالن
ــده  ــاه کنن ــخ و تب ــی تل ــه واقعیت ــالمی، ب ــار اس ــام عی ــم  ــک فاشیس ــگال ی چن

ــا بپاخواســ رسارسی مــردم  ــی کــه چهــار ســال اســت تنهــا ب ــل شــد. واقعیت تبدی
در ایــران و بــه قــدرت متحــد و متشــکل خــود و بــا کوبانــدن میــخ «دیگــر بــس» 
ــدران  ــا و پ ــته آنه ــه گذش ــی ک ــه قدرت ــازه آن فاشیســم، علی ــوت جن ــر تاب اســت ب
ــر  ــان تغیی ــود و فرزندانش ــده خ ــات آین ــرای نج ــرد، ب ــاه ک ــان را تب ــادران ش و م
ــات  ــه حی ــه ادام ــادر ب ــروز ق ــر نشســت و ام ــرد. آن فاشیســم عقــب و عقــب ت ک
و تحمیــل فقــر و فالکــت و بــی حقوقــی بیشــرت، قــادر بــه رسکــوب، نیســت! ایــن 
واقعیــت دریچــه ای اســت بــه ســوی آینــده ای مرفــه، شــاد و انســانی بــرای همــه 

ــه.    ــران و هــم در افغانســتان و هــم در کل منطق ــردم، هــم در ای م
ــی و  ــه ای و قوم ــی و منطق ــن امللل ــرب بی ــای مخ ــه نیروه ــت هم ــران نوب در ای
ــان  ــر، زن ــه کارگ ــی، طبق ــروی مردم ــد، نی ــروی جدی ــت نی ــام شــد! نوب ــی،  مذهب
ن،  رادیــکال و متحــد و متشــکل در انــواع ســازمان هــای مردمــی، کارگــری، معلــ
ــیده اســت.  ــوزان و پرســتاران و بازنشســتگان و ... فرارس ــش آم دانشــجویان و دان
ــکل و  ــی متش ــروی مردم ــد، نی ــروی جدی ــا نی ــا و تنه ــم، تنه ــتان ه در افغانس
ــد ورق  ــی، چــپ و سوسیالیســتی میتوان ــی و غیرقوم ــری، غیرمذهب ــد، کارگ متح
ــه کار گرفتــه شــود میتوانــد مانــع بقــا حتــی  ــه  ایــران،  اگــر ب را برگردانــد.  تجرب
ــن  یــک روز فاشیســم اســالمی در افغانســتان شــود و امــروز شــاهد مناســب تری
ــران کــه  ــا در افغانســتان و ای ــه تنه ــرای عقــب رانــدن ارتجــاع اســالمی ن رشایــط ب
ــدازه  ــه ان ــز ب ــای آن هرگ ــه ه ــتیم. زمین ــان هس ــه و در رسارس جه در کل منطق

ــوده اســت!   ــاده نب ــروز آم ام
ــه  ــی علی ــوع ایران ــتی مه ــینی نژادپرس ــب نش ــط، عق ــی رشای ــن آمادگ ــک رک  * ی
ــن  ــی ســه نســل از مهاجری ــه دهــه هــا زندگ ــران اســت٬ ک افغانســتانی هــا در ای
ــران  و پناهنــدگان افغانســتانی را لگدمــال کــرد. واقعیتــی کــه در اعرتاضــات در ای
ــاهد آن  ــتان، ش ــان در افغانس ــدال زن ــوص ج ــردم و بخص ــدال م ــت در  ج و رشک
ــد!  ــتانی دارن ــینه افغانس ــران، پیش ــهروندان در ای ــی از ش ــش بزرگ ــتیم. بخ هس
همســایه و همــکار و هــم ســفره کارگــر و کارکــن و کــودک در ایــران انــد. امــروز 
ــش  ــی بخ ــران، در روانشناس ــی» در ای ــد «خارج ــتی ض ــرد نژادپرس ــم عمک علیرغ
ــروز ســکان حــرکات اعرتاضــی را در دســت دارد،  شــهروند  ــه ام ــه ک پیــرشو جامع
ــارس و ...  ــرب و ف ــوچ و ع ــرک و بل ــرد و ت ــد ک ننن ــتانی، ه ــینه افغانس ــا پیش ب
شــهروند متســاوی الحقــوق ایــران اســت. شــکاف تاریخــی دســت ســاز بیــن مــردم 
دو کشــور، امــروز در حــال پرشــدن اســت. مــردم ایــران بــه ایــن دلیــل و بخصــوص 
ــروز در  ــردم ام ــت م ــم رسنوش ــود را ه ــی، خ ــرتک تاریخ ــه مش ــل تجرب ــه دلی ب
ــدد  ــای متع ــه ه ــد! بیانی ــود میدانن ــا را دردخ ــد! درد آنه ــی دانن ــتان م افغانس
ــی  یت ــی از طــرف تشــکل هــای کارگــری و مردمــی و حــرکات اعرتاضــی ح یت ح
ــت.      ــت اس ــن واقعی ــوه از ای ــک جل ــا ی ــان، تنه ــه طالب ــتان و علی ــان در افغانس از زن

ــروز  ــران، ام ــی در ای بان ــالم طال ــت. اس ــت گرف ــد بدس ــران را بای ــه ای ــراث تجرب می
پــس از چهــل ســال  بــه قــدرت و نیــروی مردمــی شکســت ایدئولوژیــک رسنوشــت 
ت  ــ ــه زور تخاص ــه ب ــام ک ــل نظ ــی کام ــت سیاس ــت! شکس ــورده اس ــازی خ س
ــن واقعیــت  ــاده اســت، امــا در راه اســت. ای ــق افت ــه تعوی جهانــی و منطقــه ای ب
ــرای  ــت در افغانســتان، ب ل حاکمی ــ ــان امــروز، بــرای اع ــد کار طالب ــی تردی ب
ــد،  ــن نکن ــر غیرممک ــان را اگ ــه زن ــطایی ب ــرون وس ــیخته ق ــار گس ــرض افس تع
بســیار دشــوار خواهــد کــرد. هــم رسنوشــتی مــردم در افغانســتان و ایــران، عــالوه 
ــخ معــارص  ــت تاری ــی، از واقعی ــی و تاریخــی و طبقات ــر نزدیکــی جغرافیای ــر ه ب
ــگ رسد   ــی در دل جن ــالم سیاس ــروج اس ــات ع ــرد!  از ملزوم ــی گی ــمه م رس چش
رشایــط روز افــول اســالم سیاســی در جهــان امــروز، کــه تجربــه مشــرتک مــردم دو 

ــرد!  ــی گی ــمه م ــت، رسچش ــور اس کش
 * یــک رکــن  دیگــر زمینــه هــای دخالــت رسیــع قــدرت مردمــی، صــدای متفــاوت 
برشیــت در رسارس جهــان اســت کــه آن را هــرروز جهانیــان مــی شــنوند و شــنیده 
ــه  ــرای «رســیدگی» ب ــی ب ــع غرب ــا از جوام ــی ه ــنتی باالی ــه صــدای س ــن ن ــد! ای ان
ــده و  ــودکان و پناهن ــان و ک ــگ و ..زن ــی جن ــا قربان ــروم ی ــر زده و مح ــردم فق م
ــد  ــدای جدی ــه ص ــدن»، ک ــز» و دور از» ــه دور از «مرک ــن و آن گوش ــراری، در ای ف
ــاز  ــه از آن برخواســته اســت، ب ــی ک ــه گورهای ــد ب ــان بای ــی اســت!  طالب و متفاوت
گــردد! ایــن هیــوال نــه ســاخت مــردم افغانســتان و منطقــه کــه ســاخت پنتاگــون 
ــت  ــدد راس ــای متع ــت ه ــه و دول ــی ان ان» و وزارت خارج ــی آی ای» و «س و «س
ــروز  ــی٬ ام ــن خودآگاه ــت. ای ــی اس ــورهای غرب ــکا و کش ــی آمری ــپ پارملان و چ
صــدای اعــرتاض جدیــدی اســت! فریــاد اینکــه جنــگ و ویرانــی خاورمیانــه٬ بیــش 
ــرف  ــد»، ح ــام ش کنی ــت، « ــا» اس ــود م ــای «خ ــش ه ــول ارت ــز  محص از هرچی
ــوالی  ــار هی ــان «گرفت ــتان و زن ــت!  افغانس ــی اس ــی و اروپای ــهروند آمریکای ش
ــم! ایــن جنــگ  ــی خواهی ــم!  ــی گذاری طالبــان» ممکــن و شــدنی نیســت! مــا 
و جــدال خــود ایــن جوامــع هــم هســت! بیرونــی نیســت! درونــی اســت! صدایــی 
ــتمدارن  ــای  سیاس ــکاری دنی ــا و فریب ــته ری ــرک برداش ــای ت ــه دیواره ــت ک اس
ــردم افغانســان  ــرای م ــان ب ــه بهــرت از طالب ــی» و رســانه هایشــان ک «متمــدن غرب

ــد ــه بع ــه در صفح ــت! ... ادام ــته اس ــتند، را شکس ــای نگذاش ــوغاتی» برج «س
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نوبت برشیت است
شــکاف «غــرب متمــدن» و «رشق چرکیــن» بــرای شــهروندان جهــان دیگر شــکافی 
طبیعــی نیســت! ســاختگی اســت!  ایــن فریــب و تحمیــق کــه ســهم و «انتخــاب» 
ــاوت  ــگ» متف ــب» و «فرهن ــر «مذه ــه خاط ــاوت ب ــای متف ــردم در جغرافیاه م
اســت،  اینکــه اســالم و طالبــان و خمینــی و .. انتخــاب «خــود» مــردم ایــن 
ــتی  ــر فروشــی نژادپرس ــی» و فخ ــد! «نســبیت فرهنگ ــوچ ش کشــورهای اســت، پ
و اســتاندارد دوگانــه حقــوق « نســبی» انســانی در مقابــل و علیــه ”حقــوق 
ــی»  ــکل «آزادیخواه ــن ش ــوع تری ــدن مه ــش درآم ای ــه  ــا ب ــمول“ او٬  ب جهانش

ــت!   ــاد رف ــد و برب ــی، دود ش ــی جهان ــن بورژوای دروغی
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــتان، ب ــکا در افغانس ــان و آمری ــه طالب ــد  دوطرف ــت و آم  رف
مجــدد طالبــان در افغانســتان توســط امریــکا، باخــت و شکســت سیاســی پیشــرت 
تروریســم دولتــی غــرب در خاورمیانــه را، بــا شکســت ایدئولوژیــک امــروز 
ــان  ــداری ش ــن طرف ــای  دروغی ــه ه ــرد. داعی ــل ک ــن اش، تکمی ــکا و متحدی آمری
ــود  ــم خ ــم و ..در چش ــا تروریس ــارزه ب ــح و آزادی و مب ــرش» و صل ــوق ب از «حق

ــد!   ــوچ ش ــرب، پ ــهروندان در غ ش
ل حاکمیــت  ــورژوازی غــرب در اعــ ــت ایدئولوژیــک عمیــق ب  امــروز شکس
ــع  ــود در جوام ــالوه در خ ــه و بع ــتان و منطق ــردم در افغانس ــزد م ــان، ن ــر جه ب
ــت.  ــن زده اس ــتی دام ــوج برگش ــه م ــت و ب ــه اس ــی یافت ــژواک عظیم ــی، پ غرب
ــت و  ــرای دخال ــی ب ــورهای غرب ــود کش ــی در خ ــرک مردم ــه تح ــت، ب ــن واقعی ای
ــای  ــت! دیواره ــن زده اس ــا، دام ــق دهــه ه ــا و تحمی ــب و ری ــه فری ــان دادن ب پای
ــا، در  ــان آنه ــع و مردم ــن جوام ــود ای ــان خ ــرب» در اذه ــازی  «رشق» و «غ جداس

ــت.  ــ اس ــال فروریخ ح

در دل ایــن فاجعــه افغانســتان، زندگــی و رسنوشــت زنــان و کــودکان آن، بــه  جهان 
ــه  ــر حمل ــاخت. ه ــه ای س ــتقیم و  دو طرف ــاده ای مس ــران ج ــا ای ــد و ب ــل ش وص
ــادی، حــق  ــق ش ــه ح ــل حجــاب، علی ــرای تحمی ــه حــق زن، ب ــان ب ــرض طالب و  تع
شــنیدن موســیقی و خوانــدن و نواخــ و علیــه هــر جلــوه ای از زندگــی انســانی 
ــا مقاومــت  متمدنانــه بــرش قــرن بیســت و یــک، امــروز نــه فقــط در افغانســتان ب
وســیع زنــان و جوانــان روبــرو اســت! کــه بعــالوه پــژواک آن در ایرانــی کــه مــردم 
ــه  ــای خــود و مقابل ــا طالبانه آن بیــش از چهــل ســال مشــغول جنــگ هــر روزه ب
ــل حجــاب و  ــا و تحمی ــش ه ــا و دی ــون ه ــ تلویزی ــواره و آن ــه ماه ــه ب ــا حمل ب

ــر اســت.  ــب وســیع ت ــه مرات ــود، ب ــان ب ــان و جوان ــردن زن خفــه ک
ــی  ــد، حقیقت ــت میکن ــو حرک ــه جل ــواره ب ــخ هم ــور تاری ــه موت ــه ک ــن گفت  در ای
ــرن  ــد ق ــور میتوان ــن موت ــد، ای ــا باش ــت آنه ــدرت دس ــی ق ــا وقت ــدارد.  ت ــود ن وج
یــت بــرش کــره خاکــی جــز فقــر و  هــا و قــرن هــا بــه عقــب بازگــردد و ســهم اک

ــد!      ــرون وســطایی نباش ــوب ق ســتم و رسک
ــن  ــتان! ای ــه در افغانس ــران و ن ــه در ای ــود! ن ــر نب ــاب ناپذی ــالب اجتن ــن منج ای
منجــالت ســناریو و ســاخته نیروهــای ارتجــاع اســالمی و خالقیــن آن در پنتاگــون 
ــت و  ــان اس ــا انس ــی میلیونه ــاندن زندگ ــی کش ــه تباه ــرای ب ــی آی ای و ...ب و س
ــدرت  ــه ق ــود٬ ب ــی موج ــد مردم ن ــیل قدر ــر پتانس ــود٬ اگ ــرار ش ــاز تک ــد ب میتوان
ــدان  ــه می ــر ایــن قــدرت ب ــد.  اگ ــربد و  پاســخ خــود را تحمیــل نکن خــود دســت ب
ــت  ــو حرک ــه جل ــان ب ــه در جه ــه ک ــط در خاورمیان ــه فق ــخ ن ــور تاری ــد٬  موت بیآی
ــران،  ــد! ای ــد ش ــاز خواه ــت آغ ــخ برشی ــدی در تاری ــل جدی ــرد و رسفص ــد ک خواه
ــردن  ــاز ک ــده در ب ــن کنن ــی تعیی ــه آن نقش ــش آزادیخواهان ــر و جنب ــه کارگ طبق

ــد. ــا میکنن ــن و آزاد ایف ــده ای روش ــه آین ــد و دریچ ــل جدی ــن فص ای

ــا  ــن، ب ــر از ای یتوانســت کار خــود را ننگین ت ــران  ــورژوازی در ای ــد ب ــه جدی کابین
ــد؛ کســی مناســب تر از ســید ابراهیــم رئیســی  ــه طبقــه کارگــر  آغــاز کن ــه ب حمل
ــکل  ــخیف ترین ش ــز در س ــه ج ــن حمل ــرد؛ و ای ــرار بگی ــت در راس آن ق یتوانس
ــعار   ــا ش ــی ب ــرد. رئیس ــورت بپذی ــت ص یتوانس ــا  ــه ه ــه یاران ــن و در عرص ممک
ــات  ــه امکان ــع عادالن ــتان «توزی ــازه ای از داس ــل ت ــا» فص ــام یارانه ه ــالح نظ «اص
ننــد مــوارد قبلــی،  رسشــار  کشــور» را بــاز میکنــد امــا ایــن حرکــت  شــلخته، و ه
ــا دخالــت و دســتورالعمل مســتقیم  ــرار اســت ب ــاوه گویــی اســت. ق ــد و ی از چرن
ــی ســوزناک و مضحــک  حــول «عدالــت  خامنــه ای در زیــر لفافــه لودگــی  و لفاظّ
ــدود  ــش را مس ــوده زحمتک ــون ت ــا میلی ــرای معیشــت دهه ــن مج ــی» آخری پناه

ســازند.

ــی»  ــی رئیس ــون تومان ــک میلی ــه ی ــرح «یاران ــده ط ــه وع ــوط ب ــرب مرب ــل خ اص
(بصــورت کارت اعتبــار معیشــتی) اســت:

« بــر اســاس ایــن طــرح بــه ازای هــر یــک از اعضــای خانــوار در ســه دهــک اول ۲۰۰
ــه قرض الحســنه  هــزار تومــان و دو دهــک بعــدی ۱۵۰ هــزار تومــان اعتبــار ماهان
ــه در  ــره ای ک ــج نف ــوار پن ــن خان ــد. بنابرای ــص می یاب ــزد دو درصــد تخصی ــا کارم ب
ــج  ــوار پن ــک میلیــون تومــان و خان ــه ی ــرار داشــته باشــد، ماهان ســه دهــک اول ق
نفــره ای کــه در دهک هــای چهــارم و پنجــم باشــد ماهانــه ۷۵۰ هــزار تومــان کارت 
رفــاه معیشــتی می گیــرد. آنطــور کــه از ایــن طــرح مشــخص اســت، پولــی کــه بــه 
ــا کارمــزد ٢ درصــد) اســت  مــردم داده می شــود در واقــع یــک وام قرض الحســنه (ب

کــه بایــد بــه دولــت برگــردد. « (ســایت بــازار بــورس، ٢٥ شــهریور ١٤٠٠  )

در مقایســه بــا ســطح فعلــی یارانــه نقــدی  (٤٥٥٠٠ تومــان) کارت اعتبــار 
ــی آن در  ــته اصل ــا هس ــت. ام ــرت اس ــر بیش ــار براب ــا چه ــه ت ــد س ــتی جدی معیش

ــت. ــر اس ــای دیگ ج

ــید  ــخصا سوبس ــی، مش ــای مخف ــه ه ــد یاران ــم دارن ــس تصمی ــت و مجل اوال: دول
ــد. ــذف کنن ــیدها را ح ــپس کال سوبس ــن و س ــت و بنزی نف

ثانیا: یارانه جدید یک وام است که باید به دولت باز پرداخته شود.

ــا بهــره  ــا یــک حســاب رس انگشــتی، دولــت یارانه هــای یــک میلیــون تومانــی را ب ب
ــه بعــدی کــرس  ــه هــای از یاران هنگفــت دو درصــدی، پــس میگیــرد (اقســاط یاران
ــد.  ــی میکن ــب مــردم را خال ــا حــذف سوبســیدها جی میگــردد) و مهمــرت اینکــه ب
ــه  ــب طبق ــه جی ــت ب ــده و ثاب ــن ش ــد تضمی ــع درآم ــک منب ــت ی ــر دو حال در ه

ــه  ــروم جامع ــردم مح ــش م ــن بخ ــد فقیرتری ــن درآم ــع ای ــرود و منب ــه می حاکم
اســت. خامنــه ای و دولــت  اســتدالل میکننــد یارانه هــا و مشــخصا نفــت و 
ــت»! ــه نیس ــن «عادالن ــود و ای ــرصف میش ــاال م ــای ب ــط دهک ه ــرت توس ــن بیش بنزی

ــال نــدارد از دهــان  ــه رسآمــده ظاهــرا خی ــازی، ایــن شــگرد زمــان ب ایــن مســخره ب
ــان علنــی چنیــن  ــد. ظاهــرا کســی نیســت حــرضات را از بی ــورژوازی ایــران بیافت ب
ــی  ــیدهای اعطای ــت سوبس ــت در لیس ــذر دارد. دول ــر ح ــدن ب ــی در دل  توحش
ــی  ــت انگل ــام موجودی ــد.  ــی میزن ــه نفهم ــود را ب ــه خ ــاالی جامع ــه ب ــه طبق ب
ــق نوکــری مشــتاقانه  دولــت  ــورژوا از جیــب مــردم زحمتکــش و از طری طبقــه ب
ــرای  ــا ب ــم اساس ــن حاک ــم و کل قوانی ــر کل نظ ــود.  مگ ــن میش ــس تامی و مجل
ــتمزدها را  ــه دس ــت ک ــت؟  کیس ــه نیس ــودآوری رسمای ــت و س ــت از مالکی حفاظ
ــدارد؟ مواجــب مجلــس و  ــر خــط فقــر نگــه می ــار زی ــه داران دههــا ب ــرای رسمای ب
وزرا کــه شــب و روز بادمجــان  ســود رسمایــه را دور بشــقاب «توســعه اقتصــادی» 
ــه چــه  ــا ب ــوب و زندانه ــض رسک ــتگاه عری ــود؟ دس ــن میش ــا تامی ــد از کج میچینن
ــیدن  ــه باالکش ــت ک ــا اس ــش دنی ــاغ وح ــدام ب ــن ک ــانند؟ ای ــت میرس ــی خدم کس
بیمــه و دســتمزد کارگــران قانــون و مجــاز اســت ولــی همزمــان کوچکرتیــن دفــاع  

ــدازد؟   ــوراهای اســالمی میان ــغالها و ش ــه ش ــر کار  را ب از حــق کارگ
ــب  ــه چس ــت ک ــیده اس ــی رس ــت. کار بجای ــم انداخ ــاد» را از قل ــد «فس ــا نبای  ام
ــاده  ــره افت ــه مخاط ــز ب ــورژوا نی ــه ب ــی طبق ــی و اخالق ــاختار سیاس ــی و س درون
اســت. کارگــر و مــردم زحمتکــش در عمــق انحطــاط  کارمــزدی؛  تــوده زحمتکــش 
در عمــق فقــر و فالکــت و همزمــان بــورژوازی رسمســت از عــرشت رانــی و بریز و 
ــا؛ میلیونهــا کارگــر در حــرست کار خــود را بــه در و دیــوار میزننــد،  بپــاش بــی مهاب
ــد  ــه از راه تولی ــه بیشــرت ن ــه هــر چ ــی ک ــت مال ــروه از ارشافی ــک گ ــه ی در حالیک
ــی و  ــره درمان ــای ذخی ــدوق ه ــت صن ــود و رسق ــروت موج ــدن ث ــه از راه دزدی بلک
ــل  ــه عوام ــه  در نتیج ــی ک ــن رشایط ــود.... در چنی ــر میش ندت ــتگی ثرو بازنشس
ــت، در  ــه اس ــرا گرفت ــه را ف ــای جامع ــا پ ــدی  رس ت ــی و ناامی ــت پاچگ ــوق دس ف
ــه  ــای چوب ــات، و پ ــرض قض ــا، مح ــه ه ــا، دیوانه خان ــه در  نوانخانه ه ــی ک رشایط

ــود. ــده  میش ــو ران ــم  رئیســی جل ــدام جــای ســوزن انداخــ نیســت، ابراهی اع
مهمرتیــن خصوصیــت ابراهیــم رئیســی ایــن اســت کــه هیــچ نیســت، درســت بــه 
ــی؛  ــاد و دلگرم ــه اتح ــران مای ــورژوا در ای ــه  ب ــرای طبق ــد ب ــل میتوان ــن دلی همی
ــه  ــر  ب ــه کارگ ــه دزدی از طبق ــتی و  دل ــی و پس ــا پیس ــه ب ــد ک ــز باش ــه چی هم

ــد. ــدی روزگار بگذران ــد بع ن ــات قدر ــار اعتصاب انتظ

سيد دردانه بورژوازى ايران
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۲- مامــوران وزارت اطالعــات، امیــر عبــاس آزرمونــد روزنامه نــگار حــوزه اقتصــادی كــه جــز 
ــران، جرمــی  ــار طبقــه كارگــر در ای ــه فســاد و نوشــ در مــورد رشایــط فالكت ب ــغ علی تبلی

ــوس كرده انــد. ــن محب مرتكــب نشــده اســت را در كشــتارگاه اوی
ــال  ــه یكس ــه را ب ــران هفت تپ ــع كارگ ــل مداف ــی وكی ــه زیالب ــالب»، فرزان ۳- «دادگاه انق

ــت.    ــرده اس ــوم ك ــری محك ــس تعزی حب
۴- بازداشــت و بی خــربی مطلــق از وضعیــت ســه وكیــل و فعــال مدنــی كــه طــی 
ــه  ــوا علی ــه جــرم فت ــه ای و رسان نظــام، خواســتار محاكمــه آنهــا ب ــه خامن شــكواییه ای علی

ــد.  ــده بودن ــر ش ــزاران نف ــتار ه ــا آن كش ــب ب ــا و متعاق ــن كرون واردات واكس
ی چنــدی پیــش  ــ ــوزه ه ــات و رســانه ح ــركل ارتباط ــن حســینی، مدی ــام الدی ۵- حس
هــای  ــر ســطح كیفــی آمــوزش، فعالیــت رشــته ه اعــالم كــرد كــه «بــرای بازنگــری و تغیی
ــا هــ  ــكلی ب ــا مش ــف می شــود. م ســتان دخرتانــه ســوره، یكســال متوق ایشــی ه

ــتیم..» ــان نیس ب ــم و طال نداری
... -۶

ــده  ــان و اســالم را می شناســد و آین ــران، طالب ــدازه مــردم آزادی خــواه ای ــه ان و چــه كســی ب
ــان  ــه خفق ــار ده ــل چه ــم تحمی ــه علیرغ ــی ك ــته اســت؟! مردم ــتان را زیس ــردم افغانس م
ــه نســلی بــه  ــد. چ ــران، رس تســلیم و بندگــی در برابــرش خــم نكرده ان اســالمی در ای
ــا  ــاك از درد مشــرتك ب ــق و پ ــن احســاس عمی ــران رسشــار از چنی ــروز در ای ــدازه نســل ام ان
ــتبداد،  ــد جنســی، اس ــم آپارتای ــه طع هم نســل های خــود در افغانســتان اســت؟! نســلی ك
ــردم  ــا م ــان ب ــگ رسد» همزم ــوی را در دل «جن ــی و معن ــی فیزیك ــر و تباه ــه دار، فق چوب
ــت و  ــا مقاوم ــن، ب ــف ای ــا وص ــت و ب ــیده اس ــم چش ــالمی» ه ــران «اس ــتان، در ای افغانس
ی كنــد. كــدام مــردم را رساغ  ــی خــورد  ــرای چنیــن حاكمیت ــره ب ایســتادگی خــود، امــروز ت
ــم كــه بــه انــدازه مــردم انسان دوســت و رادیــكال ایــران، خواهــان گشــودن مرزهــا بــه  داری
ــروز  ــه ام ــ را ك ــات ش ــق حی ــد: «ح ــالم كنن ــند و اع ــان باش ــم طالب ــان از جهن روی فراری
ــا هــر تصمیمــی كــه  ــم و ب ــه مرزهــای مــا و دیگــران بســته اســت، حقــی یگانــه می دانی ب
ــم؛ چــه ایــن تصمیــم رهســپار شــدن از دیــار خــود  بــرای رسنوشــت خــود بگیریــد، همراهی

ــه ارتجــاع...» ــ علی ــا ســالح برگرف باشــد، چــه مقاومــت از هــر راه ممكــن ی
عــی در ایــران، كــدام  بــرده كــه قصــد پــاره كــردن زنجیــر  كــدام سوسیالیســت و رهــرب اجت
ــد،  ــه آزادی را در رس می پروران ــه نقش ــد ك ــی در بن ــدام زندان ــرده، ك ــزدی را ك ــی م بردگ
منــد و موزیســین  كــدام وكیــل آزادی خــواه، زن، خربنــگار، رهــرب كارگــری، فعــال مدنــی، ه
آوانــگارد را رساغ داریــم كــه راه تنفــس و رهایــی مــردم بخت برگشــته افغانســتان از 
ــت  ــیدن حاكمی ــر كش ــرای بزی ــود ب ــان خ ــارزه بی ام ــه مب ــطه ب ــان را بالواس ب ــك طال بخت

ــد؟!  ــزده باش ــره ن ــروز گ ــران ام ــالمی در ای ــاع اس ارتج
ظاهــرا تســخیر کابــل و تحمیــل طالبــان و وحشــت میلیونــی مــردم افغانســتان از توحــش 
ــا  ــران فراهــم كــرده اســت ت ــم در ای ــرای ارتجــاع اســالمی حاک ــی ب ــی، امکان ــد جان ــن بان ای
ــن  ــردن قوانی ــم ک ــرای حاک ــالش ب ــتبداد و ت ــال اس ــل س ــی، چه ــد جنس ــال آپارتای ــل س چه
ــرن بیســت و یکمی  ــی متمــدن و ق ــوان حکومت ــد و بعن ــرش کن ــر ف ــده اســالمی را زی گندی
پــز بدهــد. امــا واقعیــت اینســت كــه توحــش طالبــان و آوازه آن بــه داد جمهــوری اســالمی 
ــیخته،  ــم گس ــتاصل، از ه ــع و مس ــه ای مطی ــران جامع ــه ای ــر جامع ــاید اگ ــد؛ ش ی رس
ــد درد  ــران فاق ــردم ای ــی م ــای عاص ــر توده ه ــاید اگ ــود، ش ــگرا ب ــی و واپس ــی، مذهب قوم
ــا عــراق و لبنــان بودنــد، در اینصــورت  مشــرتك بــا هم نوعــان خــود از افغانســتان ت
یــزور بــرای جمهــوری اســالمی در رسكــوب  بــان هــم می توانســت نقــش كاتال بازگشــت طال
ــد در  ن ــات قدر ــات و اعتصاب ــر اعرتاض ــاید اگ ــد. ش ــازی كن ــران را ب ــردم ای ــای م بی محاب
ــادی  ــر اتح ــاید اگ ی انداخــت، ش ــت  ــدام حاكمی ــر ان ــرزه ب ــری ل ــز كارگ ــن مراك كلیدی تری
در كار نبــود و آلرتناتیــو «اداره شــواریی» در كار نبــود، اگــر محــالت و مراكــز كار مملــو از 
ــود، شــاید اگــر در نــربد بــر رس «رفــاه، آزادی  ســازمان دهندگان سوسیالیســت و خوشــنام نب
ــپارتاكوس ها  ــتاخیر اس ــاهد رس ــران ش ــا رشق ای ــرب ت ــوب و از غ ــا جن ل ت ــ ــان» از ش و ن
ال بازگشــت طالبــان هــم  در هدایــت ایــن مبــارزه طبقاتــی عظیــم نبودیــم، احتــ
ــر  ــاید بگی ــت ش ــد. آنوق ــرت كن ــالمی پ ــوری اس ــمت جمه ــه س ــتخوانی ب ــت اس می توانس
ــت  ــا، بازگش ــیاه ۶۰ه ــه س ــرار ده ــا، تك ــ دهان ه ــا، بس ــت كردن ه ــا، رسبه نیس و ببنده
ــه ای كمونیســت ها و آزادی خواهــان، تكــرار دوبــاره  الجوردی هــا بقصــد اعدام هــای فل
ــت  ــا و ... می توانس ــن صحراه ــتان و تركم ــه كردس ــه ب ــا در حمل ــا و خلخالی ه خمینی ه

ــد.  ــار نباش دور از انتظ
امــا زمانــه عــوض شــده اســت؛ نســلی كــه از ضــد - انقــالب اســالمی در دهــه ۶۰ شكســت 
ــات سیاســی گذاشــته اســت كــه دلیلــی  ــا بــه حی ــود؛ نســل جدیــدی پ خــورد ایــن نســل نب
عــی و  ی بینــد كــه مطیــع توحــش و عقب ماندگــی اســالمی باشــد. مصــاف اجت
ــه و در رسارس  ــن را در كل منطق ــران، زمی ــالمی در ای ــاع اس ــا ارتج ــل ب ــن نس ــی ای سیاس
ــن  ــات آن از همی ــام متعلق ــام و  ــراس نظ ــرس و ه ــد آورد؛ ت ــرزه در خواه ــه ل ــان ب جه
مصــاف رو-در-رو اســت. دوران «جنــگ رسد»،  دوران تباهــی و تاریكــی و اســتیصال و 
ــی  ــان تضمین ــون طالب ــت؛ كارت ــول آن اس ــید؛ دوران اف ــه رس رس ــی ب ــالم سیاس ــروج اس ع
ــم و  ــش خش ــس، آت ــت. برعك ــوب آن نیس ــتگاه رسك ــالمی و دس ــوری اس ــاء جمه ــرای بق ب

ــردم  ــگاه م ــد. از ن ــر می كن ــعله ور- ت ــالمی را ش ــت اس ــه حاكمی ــران علی ــردم ای ــار م انزج
بــان! هــر  ن قــدر مــرشوع اســت كــه حاكمیــت طال ــران حاكمیــت جمهــوری اســالمی ه ای

ــد.  ــق دارن ــخ تعل ــی تاری ــه زباله دان دو ب
ــا قــدرت همبســته  ــا اتحــاد و یكی شــدن خــود، ب افســار هیــوالی اســالمی را مــردم ایــران ب
نــه  خــود از پاییــن كشــیده اند. خودشــان هــم می داننــد كــه بیــرق اســالم و ســخنان حكی
ــردم  ــت؛ م ــه اس ــوچ و بی نتیج ــا پ ــ قلم ه ــتور شكس ــت» و دس ــر اس ــال خ ــاد م «اقتص
ــع  ــدان عصمــت و طهــارت» را دف ــه مدتهاســت پرچــم اســالم و «خان آزادی خــواه در منطق
ــه  ــازی ب ــر نی ــروز دیگ ــم ام ــی ه ــش ارتجاع ــن جنب ــی ای ران غرب ــ ــی مع ــد و حت کرده ان
ایــن «نعمــت الهــی» ندارنــد. برشیــت در ایــن منطقــه شایســته آن اســت كــه بجــای ایــن 
ــان  ــه انس ــان ب ــاداری و خدمت ش ــه در وف ــد ك ــرورش ده ــگ پ ــزاران س ــیاه، ه ــاع س ارتج
ــران تــا كل  جــای تردیــد نیســت. جمهــوری اســالمی در منگنــه چنیــن اوضاعــی اســت؛ از ای
ــود.  ــاه ش ــردم كوت ــان م ــی و ج ــد از زندگ ــالمی بای ــت اس ــالم و حكوم ــت اس ــه، دس منطق
ــن هــدف در  ــرای تحقــق ای ــچ تالشــی ب ــر و كمونیســت ها از هی ــران، طبقــه كارگ مــردم ای
كل منطقــه فروگــذار نخواهنــد كــرد. فشــار همیــن جنبــش اســت كــه جمهــوری اســالمی 

ــاند.  ــم می نش ــی مته ــر صندل ــش ب ــان و داع ب ــار طال ــگ و در كن را همرن
ــه  ــره كری ــطه چه ــالمی بالواس ــوری اس ــط جمه ــی توس ــت و رسكوب ــر بازداش ــا ه وزه ای
ــان را بــه اذهــان متبــادر می كنــد و نقــش بالهــت ایــن نظــام را دوچنــدان می رســاند؛  طالب
هــر دســت درازی بــه حقــوق و آزادی مدنــی و مــرام سیاســی شــهروندان در ایــران بــا مــوج 
ــای  یت ه ــود. ح ــرو می ش ــان روب ــور آزادی خواه ــای رسارسی و پرش یت ه ــات و ح اعرتاض
ــردم،  ــن م ــال اســت ای ــر اســت؛ مح ــر بی نظی ــتگیری های اخی ــوج دس ــران از م ــیع در ای وس
پیشــقراوالن حقیقــت و حقیقت گویــی و فرزنــدان پــاك و رشیــف خــود را در چنــگ 
ــرای  ــتگی رسارسی ب ــاد و همبس ــه اتح ــن روحی ــت ای ــال اس ــد؛ مح ــا بگذارن ــمن تنه دش
ن كــه رویــای نــان، رویــای آزادی و برابــری را در رس می پروراننــد را قربانــی  رهایــی اُرسایــ
ــم  ــالمی چش ــوری اس ــدان جمه ــد در زن ــل هرچن ــن نس ــم. ای ن كنی ــ ــت حاك ــواب راح خ
ــن  ــه وحشــت ای ــد؛ نســلی مغــرور ك ی مان ــدان  ــن زن ــا در ای ــان گشــوده اســت ام ــه جه ب
ــد و  ــری را می بین ــاه و براب ــر رس رف ــی ب ع ــش اجت ــا جنب ــكار ب ــی اش ــام در رو-در-روی نظ
ــاء  ــر در خف ــد و كارگ من ــگار و ه ــد. شــكار خربن ــروزی اش را تجســم می كن روز آزادی و پی
توســط ایــن نظــام، تنهــا بزدلــی و فــرار رو بــه جلــوی حاكمیتــی اســت كــه از جدال آشــكار 
ــاع  ــد و امتن ــران می ترس ــعت ای ــه وس ــی و رسارسی ب ع ــش اجت ــك جنب ــا ی و رو-در-رو ب
ــت و آذرآب و  ــا نف ــه ت ــه از هفت تپ ــت ك ــردگان اس ــتاخیز ب ــوس رس ــن كاب ــد. ای می كن
ــر كــرده  ــت را پنچ ــدان، كل حاكمی من ــگاران و ه ن، خربن ــ ــا بازنشســتگان، معل آق دره ت
ــوار اســت؛ خانه تكانــی رشوع  ــه دی ــت پشــت ب ــد. حاكمی اســت. مــردم حكم شــان را داده ان
ــردگان طبقــه ای اســت كــه ناچــار اســت  شــده و ایــن آغــاز تاریــخ اســت. تاریــخ نانوشــته ب
ــه بهــرت  ــد ك ــو می رانن ــه جل ــخ را اكنــون كســانی ب ــن تاری ــد! ای ــزد و كار را یكــرسه كن برخی

ــند.  ــی را می شناس ــت آزادی و رهای ــه رسش از هم

مردم آزاديخواه! 
 برا پيشرو و پيروز بايد فور در ارگانها اعمال اراده 

خود، متحد شويد! 
در محل کار و محل زندگی، در شوراها کارگر و مردمی،  

يا هر نهاد و ارگان و سازمان و شکلی که دخالت متحدانه و 
مستقيم شما از بطن جامعه را تضمين کند، متحد شويد! 

بايد اداره امور را در محله، شهر و در همه مشاغل جامعه، 
بدست گرفت! 

 بايد حاکمان مرتجع و نااليق، اين حاميان نظام فقر،  سود و 
استثمار را که نه توان و نه خواست برآورده کردن ابتدايی 
ترين خواستها شما را ندارد، مرخص کرد و کنترل زندگی 

خود را بدست گرفت.  

حاکميتی در کار نيست! بايد مردم متشکل در شوراها 
، رفاه، حکومت  حاکميت کنند. برا دستيابی به «آزاد

شورايی»، همين امروز، و فورا دست به کار شويد!  



ت  ۳۷۵
ح

٧

كارگران سوسياليست، رفقاى كمونيست 

متحــد كــردن طبقه كارگر در شــوراهاى كارگرى خود، 
در شــوراهاى مردمى محله و شــهر رســالت و وظيفه 
شــما اســت! جامعه چشم اميد به شــما دوخته است.  
 براى به پيروزى رســاندن اين خــروش ميليونى 

دســت به كار شويد!

گزارش آكسيون در حمايت از مردم 
افغانستان

مقابل دفتر اتحاديه اروپا در بروكسل 
روز یکشــنب ۱۲ســپتامرب بــه فراخــوان جریانــات و گــروه هــای سیاســی افغانســتان 
ــتان  ــردم افغانس ــاع از م ــیونی در دف ــت، آکس ــپ و کمونیس ــات چ ــه جریان ازجمل
ــرت  ــل دف ــو، مقاب ــکا و نات ــان و آمری ــده طالب ــت خودخوان ــت حاکمی و در محکومی
مرکــزی اتحادیــه اروپــا در بروکســل برگــزار شــد کــه تشــکیالت خــارج کشــور حــزب 
ــت  ــم رشك ــن مراس ــوت و در ای ــیون دع ــن آكس ــه ای ــمی) ب ــط رس ــت (خ حکمتیس

ــتند.  ــور داش ــد در آن حض ــک و هلن ــان، بلژی ــا از  آمل ــای م ــت و رفق داش
در ایــن مراســم بالــغ بــر هــزار نفــر رشكــت داشــتند. رشكــت كننــدگان بــا شــعارهای 
ــه  ــت داشــتند توج ــه در دس ــی ك ــا ڀالكاردهای ــان و ب ــت طالب ــف در محكومی مختل
انی هــای مختلفــی از  همــه كــس را بــه خــود جلــب كــرده بودنــد. مراســم بــا ســخ
انان فعالیــن زنــان افغانســتان  جانــب رشکــت کننــدگان ادامــه داشــت کــه بیشــرت ســخ
ــده از طــرف  این ــک  ــد. ی ــر بودن ــف دیگ ــورهای مختل ــان از کش ــن زن ــز فعالی و نی
اینــده از امــور زنــان و پناهنــدگان در بلژیــک نیــز در  حــزب کارگــر بلژیــک و یــک 
ــی  ــد. رشاره رضائ انی کردن ــتان ســخ ــردم افغانس ــت از م ی ــزوم ح ــت و ل محکومی
ــا  ــت ب ــوری  در ضدی انی ڀرش ــم ســخ ــن مراس ــی زن در ای ــازمان رهائ ــده س این
ارتجــاع اســالمی کــه طالبــان بــا کمــک ناتــو و آمریــکا بــر مــردم افغانســتان تحمیــل 
یــت بــی دریــغ  کــرده انــد، در دفــاع از مــردم زحمتكــش افغانســتان و در بــاره ح
مــردم آزادیخــواه ایــران از ایــن مــردم و خصوصــا زنــان و در لــزوم همبســتگی 
ــان و  ــل طالب ــا در مقاب ــی از آنه ــت جهان ی ــتان و رضوت ح ــران و افغانس ــردم ای م
دولتهــای مرتجــع منطقــه، در مقابــل ناتــو و آمریــكا و ... ایــراد كردنــد. او  همچنیــن 
از نقــش و جایــگاه مبــارزات زنــان در تقابــل بــا عقــب ماندگــی و تحجــر اســالمی در 
اینــده ایــن مــردم كــه هدیــه دولتهــای غربــی بــرای  افغانســتان و اینكــه طالبــان نــه 
مــردم ایــن كشــور اســت صحبــت كردنــد كــه بــا اســتقبال زیــادی خصوصــا از جانــب 
زنــان رشكــت كننــده قــرار گرفــت. در ادامــه شــکیب مصــدق از خواننــدگان چــپ و 
ــود كــه  یتــی خــود را از مــردم افغانســتان اجــرا  مردمــی افغانســتان رسودهــای ح

بــا اســتقبال گــرم حضــار مواجــه شــد. 
جمعیتــی بالــغ بــر هــزار  نفــر در میــدان اصلــی شــهر مقابــل دفــرت اتحادیــه اروپــا 
ــداد  ــکیل می ــی تش ــدگان را زنان ــت کنن ــرت رشک ــف بیش ــه نص ــد ک ــده بودن ــع ش جم
ــه دلیــل ازدحــام در  ــد. ب ــان بودن کــه مدافــع آزادی و کرامــت و حرمــت و شــان زن
ــت  ی ــادی در ح ــردم زی ــز م ــده نی ــن ش ــه تعیی ــارج از محوط ــدان و خ ــراف می اط

از آکســیون تجمــع کــرده بودنــد. شــعارهای زنــده بــاد زنــان افغانســتان، مــرگ بــر 
ــی آن و ...  ــای حام ــه دولته ــان و  علی ــر طالب ــت در براب ــت از مقاوم ی ــان، ح طالب

رس داده میشــد.
ــز حضــور داشــتند و از  ــی و اســالمی نی ــن آکســیون نیروهــای مذهب در حواشــی ای
آنجــا کــه پرچــم هــا و پــالکارت هــای وســیع حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) كــه 
بــا مضامیــن رادیــكال  در دفــاع از زنــان و مــردم افغانســتان و در محكومیــت ناتــو، 
آمریــكا و دول مرتجــع منطقــه تزئیــن و عکــس مارکــس را در خــود داشــت و توجــه 
ــه  ــن اســتدالل ک ــا ای ــد ب ــا پرداختن ــور م ــا حض ــت ب ــه مخالف ــود،  ب ــرده ب ــب ك جل
یخواهنــد و بــا مارکــس و شــعارهایش رس دشــمنی  جامعــه افغانســتان کمونیســم را 
ــان اســت،  ــده خودت ــه عه ــد ب ــی بیفت ــه هــر اتفاق ــد ک ــد میکردن ــا تهدی ــد! آنه دارن
ــن بیــن رفقــای چــپ و  ــم.  در ای ــرك كنی ــد كــه مــا محــل را ت و درخواســت میكردن
کمونیســت افغانســتان و از فراخــوان دهنــدگان ایــن تجمــع کــه مــا را دعــوت کــرده 
بودنــد نیــر وارد ماجــرا شــدند و بــه تقابــل ڀرداختنــد. محمــد راســتی دبیــر تشــکیالت 
آملــان در جــواب بــه ایــن شــانتاژها، رو بــه مــردم و رشکــت کننــدگان بــا صــدای بلنــد 
ــان و  ــاع طالب ــه ارتج ــد علی ــدای بلن ــا ص ــتی ب ــد راس ــرد. محم ــت ك ــه صحب رشوع ب
اینكــه مــا مدافــع رسســخت مــردم محــروم افغانســتان و مــا حامــی جــدی زنــان ایــن 
كشــور و حقــوق حقــه آنهــا هســتیم، مــردم در محــل را خطــاب قــرار داد. وی گفــت 
امــا اینجــا  افــرادی مذهبــی و حاشــیه ای در تقابــل بــا حرکــت و دفــاع  مــا از آزادی 
و برابــری مــردم افغانســتان تــالش دارنــد مــا پرچــم و شــعارمان را حــذف کنیــم و یــا 
مراســم را تــرک کنیــم، بدیهــی اســت کــه تنهــا نیــت ایــن افــراد تقابــل بــا مبــارزات 

پیــرشو و مرتقــی و جنبــش آزادی خواهــی زنــان در افغانســتان و جهــان بــود. 
ــان و  یــت زن یــت جــدی و محکــم رفقــای چــپ افغانســتان و ح ــا ح در ادامــه ب
رشکــت کننــدگان آکســیون روبــرو شــدیم و تــا جائــی کــه بــا در دســت گرفــ پرچــم 
هــا و پــالکارت هــای مــا، کنــار مــا ایســتادند، و  عنــارص مرتجــع مجبــور شــدند عقــب 
ــادی شــد و  فضــا  ــد كــه باعــث شــور و شــوق زی نشســته و عمــال شكســت خوردن
ــا حضــور  علیــه آنهــا عــوض شــد کــه بســیار قابــل ارج و شــعف انگیــز در تقابــل ب
جریانــات مذهبــی بــود. در ادامــه نیــز رشکــت کننــدگان و برخــی از فعالیــن عرصــه 
زنــان از رشکــت مــا ابــراز خشــنودی و سپاســگزاری مــی کردنــد، درخواســت رابطــه و 

دیــدار، و همــكاری  بــا مــا شــدند.
ــه  ــرای هم ــی ب ــان کاف ــفانه زم ــه متاس ــدای برنام ــی در ابت ــه ای فن ــل وقف ــه دلی ب
انــد و پلیــس بروکســل  انی از جملــه محمــد راســتی باقــی  دعــوت شــدگان بــه ســخ
ــده  ــن ش ــرر و تعیی ــان مق ــه در زم ــود ک ــرده ب ــالم ک ــده اع ــئولین برگزارکنن ــه مس ب

ــام برســد.  مراســم بایــد بــه ا
ــردم  ــا م ــزب را ب ــتگی ح ــام همبس ــوار مراســم پی ــان در ج ــر تشــکیالت آمل ــا دبی ام
مبــارز و زنــان پیــرشو و مرتقــی افغانســتان و همچنیــن در ضدیــت بــا سیاســتهای ضــد 

انســانی ناتــو و آمریــکا و طالبــان اعــالم کــرد.
بدین وسیله مراسم بروكسل در میان شور و شوق ڀایان یافت.
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