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ثریا شهابی

ن،  ــ ــر معل ــد روزه اخی ــات رسارسی و چن اعرتاض
ــدان  ــه می ــا ب ــه بطــور متحــد و ســازمانیافته، ب ک
ــرتض،  در یــک  آوردن هــزاران هــزار معلــم مع
ی  ــت حداکــ ســوخت و ســاز دمکراتیــک و دخال
ــت،  ــرده اس ــخیر ک ــران را تس ن، رسارس ای ــ معل
قــدرت  بــاال و  قــدرت  پاییــن،  بــاال و  رابطــه 
پاییــن، را در ســطح دیگــر و ابعــاد دیگــری تغییر 
ل قــدرت  داد. ایــن آغــاز فــاز دیگــری از اعــ
ــر،  ــای اخی ــران اســت.     طــی روزه ــی در ای مردم

ــای  ــکل ه هنگــی تش ــورای ه ــت «ش ــت هدای ــران، تح ن در رسارس ای ــ معل
ــکل  ــی و تش ــون صنف ــا کان ــردن دهه ــد ک ــا متح ــران» ب ــان ای ــی فرهنگی صنف
ــی بــه میــدان آمــد، کــه هنــوز در جریــان اســت و در میــدان انــد.  مختلــف محل
ــف  ــکل از طی ــران،  متش ن در رسارس ای ــ ــه معل ــازمان یافت ــم و س ــرک عظی تح
ن و چهــره هــا و  گســرتده ای از فعالیــن، ســازماندهندگان اعرتاضــات معلــ
ــر، بــرای حــق  ــرای تغیی ــش ب ن، جنب ــ شــخصیت هــای برجســته اعرتاضــات معل
ــران را وارد فــاز دیگــری کــرد!   اعرتاضــات  ــرای حسابرســی از بــاال در ای طلبــی و ب
ن یکبــار دیگــر ایــن واقعیــت را کــه اتــکا بــه قــدرت  ســازمان یافتــه اخیــر معلــ
ــه انســانی  ــه خــرد جمعــی، بــرای هــر مطالب ســازمانیافته و متحــد خــود و اتــکا ب
ــت را  ــان اس ــای جه ــه ج ــربان  درهم ــاره رنج ــزرگ» چ ــا «ب ــک» ی ــدر «کوچ هرق
ــس از  ــروز،  پ ــران ام ــی در ای ــوالت سیاس ــن را تح ــرار داد. ای ــه ق ــل جامع در مقاب
ن نــه فقط برای معیشــت،  تجریــه گرانبهــای جنبــش کارگــری، در جنبــش معلــ
ــرای رفــاه، منزلــت انســانی و رفــع تبعیــض، میتــوان دیــد.     کمــرت  کــه بعــالوه ب
جامعــه و کشــوری چــون ایــران، هــر روز و هــر لحظــه شــاهد فــاز دیگــری، چــه 
کمــی و چــه کیفــی،  از تقابــل میلیونــی مــردم بــا قــدرت حاکــم اســت. مردمــی 
ــد!  ــده ان ــدان آم ــه می ــر ب ــرای تغیی ــان ب ــدرت خودش ــه ق ــردن ب ــت ب ــا دس ــه ب ک
ــکا به قــدرت جمعــی، متحــد و ســازمانیافته  ن، مردمــی هســتند کــه بــا ات معلــ
ــه امــروز در بیــش از یکصــد شــهر،  و متشــکل شــان، بــرای گرفــ حــق شــان،  تــا ب
ــا در  ــد! ت ــان را بگیرن ــق ش ــا ح ــد ت ــده ان ــدان آم ــه می ــد! ب ــده ان ــدان آم ــه می ب
مقابــل تبعیــض و نابرابــری و فقــر و محرومیــت در حــق خــود و خانــواده هــا و 

ــه۳ ــد. ... صفح ــاد کنن ــر ایج ــد و تغیی ــان، ورق را برگردانن ــکاران ش هم
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ــل بوریــك» ۳۵ ســاله كاندیــد جنــاح چــپ در انتخابــات شــیلی بــا شكســت ســنگین  «گابری
ــیلی  ــوری ش یس جمه ــی، ر ــت  افراط ــاح راس ــد جن ــت» كاندی ــو كاس ــود «آنتونی ــب خ رقی
ــه در  ــا ک ــه کس ــض، و هم ــورد تبعي ــار م ــان و اقش ــد، زن ــا و کم درآم ــار مي ــد. اقش ش
ــى  ــرض فرهنگــى و اخالق ــادى و تع ــت هاى اقتص ــا سياس ــرن قرب ــش از نیم ق ــول بي ط
جنــاح راســت بودنــد، بیــش از دو ســال اســت كــه بــه میــدان آمده انــد و در مقابــل تعــرض 
ــازماندهی  ــال س ــد. دو س ــكال مي خواهن ــ رادی ــیلی، تغي ــس ش ــت و پلی ــیانه دول وحش
ــاده  ــد اع ــه  قص ــپ ب ــنام و چ ــن خوش ــربان و مروجی ــط ره ــت توس ــالت  كار و زیس در مح
ــرای افســار حاكمیــت راســت ها در شــیلی ســتودنی اســت. مــردم شــیلی  اراده محرومــان ب
ــی  ــام دمكراس ــیختگی نظ ــان  گس ــه عن ــش علی ــال پی ــود از دو س ــرتده خ ــات گس ــا اعرتاض ب
ــا ریگانیســم  ــان یــك دوره را زدنــد. دوره ای كــه ب بــازار، فقــر، بیــكاری و نابرابــری ســوت پای
ــه اوج  ــه نقط ــا ب ــا و بلره ــین ها، بوش ه ــه ها و یلتس ــا پینوش ــد؛ ب ــم رشوع ش و تاچریس
ــا و  ــون ها، لوپن ه ــا، جانس ــد ترامپ ه ــی مانن ــای عفون ــا غده ه ــا ب ت ــید و نهای ــود رس خ
ــیلی  ــر ش ــه كارگ ــردم و طبق ــام م ــا پی ــا همین ج ــت. ت ــاده اس ــری افت ــه رسازی ــا ب طالبان ه
ــك تودهنــی آشــكار بــه بازگشــت نســخه های طالبانــی و پینوشــه ای  ــر، ی در انتخابــات اخی
ــزد  ــل نام ــود را در مقاب ــروزی خ ــك پی ــای بوری ــه آق ــت. اینك ــی اس ــی غرب ــط دمكراس توس
ــه تفســیر می كنــد در اینجــا مــورد بحــث مــا نیســت؛ آنچــه انتخابــات اخیــر  رقیــب چگون
ــداران تاچــر  ــه طرف ــازار و كهن ــد، شكســت دمكراســی ب ــت می كن ــز اهمی ــیلی را حا در ش
ــان  ــوی حاكمیت ش ــه الگ ــیده ای ك ــه دوران رس ــازه ب ــت های ت ــت. ترامپیس ــه اس و پینوش
ــت جنــاح  ــی پارملانــی می گیرنــد. شكس ــناریوهای دمكراس ــروز از گندیده تریــن س را ام
ــی  ــط مش ــلطه خ ــاله س ــت سی س ــمی از شکس ــه قس ــمیت دادن ب ــیلی، رس ــت در ش راس
ــان در  ــد طالب ــر جنــازه آن مانن ــمی ب ــای س ــد قارچ ه ــم و رش ولیربالیس ــوژی ن و ایدئول
ــد  ــه پیام ــی ک ــی تاریخ ــت. تحول ــا اس ی ــان بریتان ــون در پارمل ــس جانس ــتان و بوری افغانس
ــخ  ــه دان تاری ــه زبال ــازار را ب ــار دمكراســی ب آن در خــارج از مرزهــای شــیلی، بســاط بی اعتب
انداخــت. ایــن ادامــه شکســتی دیگــر بــرای بزرگرتیــن و هارتریــن دشــمن نظــری و سیاســی 
ــی از  ــت. بخش ــا و آمریكاس ــژه در اروپ ــا بوی ی ــت در رسارس دن ــر و کل برشی ــه کارگ طبق
ــت از منجــالب  ــی خــود و برشی ــرای رهائ ــارزه ب ــی در مب ــر جهان ــه کارگ ــرش طبق ســکوی پ
ولیربالیســم اســت.  ــار آخریــن مــدل حاكمیــت اقتصــادی رسمایــه داری یعنــی ن خونب
ــب  ــی از جان ــورهای غرب ــای كش ــروز در دل پایتخت ه ــه ام ــت ك ــاری اس ــه فش ــن ادام ای
ــت. ــته اس ــی گذاش ــی غرب ــر دمكراس ــه عم ــرخ ادام ــوب الی چ ــع، چ ــن جوام ــهروندان ای ش

ــه  ــان ب ــخه طالب ــدن نس ــال بازگردان ــه دنب ــه ب ــت ك ــیلی اینس ــات ش ــه اوج انتخاب نقط
افغانســتان توســط دولت هــای غربــی و مقاومــت جانانــه مــردم افغانســتان بویــژه 
ــای  ــس و روس ی ــی ر ــاد پیاپ ــی و فس ــا كالش ــت و ب ــوع پیوس ــه وق ــان ب ب ــه طال ــان علی زن
دولت هــای غربــی همزمــان شــده اســت؛ بعــالوه ســونامی فقــر و شــكاف طبقاتــی بویــژه 
ــاب  ــك حس ــا در ی ــت. تنه ــه اس ــرا گرفت ــروز را ف ــان ام ــای جه ــا پ ــا، رس ت ــكا و اروپ در آمری
ــرش شــده اســت، در  ــی منت ــری جهان ــات نابراب ــز مطالع ــرا توســط مرك ــه اخی رسانگشــتی ك
ــون دالر  ــا ۳.۷ تریلی ــان م ــر جه ــم ب ــه حاك ــروت طبق ــد-۱۹ ث ــی کووی ــای اول پاندم موج ه
ــای  ــه دولت ه ــاالنه هم ــای س ــادل هزینه ه ــا مع ــغ تقریب ــن مبل ــت. ای ــه اس ــش یافت افزای
جهــان بــرای ســالمت عمومــی پیــش از شــیوع پاندمــی اســت. در همیــن مــدت حــدود ۱۰۰ 

ــد. ــدید افتاده ان ــر ش ــط فق ــر خ ــه زی ــان ب ــت جه ــر از جمعی ــون نف میلی
تردیــدی در ایــن نیســت كــه یكــی از امــواج بحــران سیاســی و اقتصــادی نظام رسمایــه داری، 
شكســت مقدســات آن در شــیلی اســت و تبعــات آن در خــارج از مرزهــای شــیلی، جنبــش 
ــود و بحــرا کــه  ــت و بســط می دهــد؛ بــا رک ــكنانه چــپ در جهــان را تقوی ساختارش
ــه  ــت ک ــروز اس ــیلی های ام ــیلی و ش ــن ش ــا اي ــه بس ــه، چ ــرا گرفت ــی را ف ــای غرب دولت ه
ــه  ــچ موجــی از حمل ــروز دیگــر هی ــد! ام ــا را مجســم مي کن ــده دمکــراىس غــر در اروپ آين
ــه  ــكال و حق طلبان ــیر رادی ــد تفس ی توان ــاوات طلبی  ــم و مس ــه كمونیس ــگ رسدی ب جن
مــردم از خوش بینــی و امیــد بــه جــارو كــردن مقدســات دمكراســی غربــی در هیــچ 
ــه  ــب خاورمیان ــا قل ــا و ت ــكا، اروپ ــا آمری ــان را در هــم بشــكند؛ از شــیلی ت نقطــه ای از جه
ــدا  ــه ص ــه ب ــت ك ــازار اس ــی ب ــم و دمكراس ــت پارملانتاریس ــیپور شكس ــن ش ــگ زده، ای جن
ــه در  ــی و چ ــع غرب ــت آن در جوام ــم» حاكمی ــای «خوش خی ــه در فرم ه ــت؛ چ ــده اس درآم

ــه!  ــردم خاورمیان ــه م ــا ب ــل طالبان ه ــد تحمی ــی آن مانن ــی - مذهب ــخه های قوم نس
ــروی  ــه نی ــه ک ــر درج ــه ه ــان ب ــای جه ــر ج ــد در ه ــر بای ــه کارگ ــی، طبق ــطح سیاس در س
ــن  ــی را پائی ــت بورژوائ ــربد، دول ــدرت ب ــه ق ــت ب ــد دس ــازه ده ــازمان یافته آن اج آگاه و س
ــع  ــه داری، خل ــای رسمای ــه بنیاده ــرض ب ــا تع ــه ت ــود را بی وقف ــی خ ــرض انقالب ــد و تع بکش
ــن دوره  ــالوه در ای ــد. بع ــه ده ــم ادام ــراری سوسیالیس ــورژوازی و برق ــادی از ب ــد اقتص ی
طبقــه کارگــر و نیــروی عظیــم برشیــت آزادی خــواه بــا دســتیابی بــه درک روشــن از معنــی 
جهانــی شکســت الگــوی حاكمیــت دمكراســی بورژوایــی، بایــد ســازمان دادن یــک جنبــش 
ــا نیــروی متحــد  نــد شــورایی بــرای اداره امــور جامعــه را در دســتور خــود بگــذارد و ب قدر
ــی  ــات دمكراس ــم و مقدس ــل پارملانتاریس ــیكل باط ــت از س ــت برشی ــم برون رف ــود پرچ خ

ــرازد. ــی را براف بورژوای

تان و  ت دو ت را  د
ح

ید! سا تان  نایا آ

آزادی عدالت رفاه 

ن در تجمعــات  امــروز، بــه رسهــم بنــدی کــردن خواســت هــای خــود از طــرف مجلــس  معلــ
اســالمی اعــرتاض کردنــد و آن را الیحــه ای ناقــص و تحمیلــی نامیــده و خواســتار رتبــه بنــدی 

واقعــی و اجــرای کامــل قانــون همسان ســازی از اول مهــر ۱۴۰۰ شــدند.

ــی  ــتگاه تبلیغات ــات دس ــور و تحریف ن سانس ــ ــات رسارسی، معل ــروز تجمع ــه ام قطعنام
ــا  ــات ت ــردن واقعی ــه ک ــداری و وارون ــان رشیعتم ــنیع کیه ــات ش ــوری اســالمی، از تبلیغ جمه
ن  ــ ــد. معل ــوم کردن ن را محک ــ ــق معل ــه ح ــرتاض ب ــه اع ــی علی ــدا و س ــازی ص ــناریو س س
ــده ســازی و دادگاه  همچنیــن خواســتار متوقــف شــدن امنیتــی کــردن جامعــه، توقــف پرون
ــتار  ن خواس ــ ــدند. معل ــود ش ــد خ ــکاران در بن ــد و رشط هم ــی قی ــه و آزادی ب ــای ظاملان ه
امــی احــکام ضــد انســانی و تعقیــب و زندانــی کــردن همــکاران شــان هســتند و اعــالم  لغــو 

ــت».  ــا اس ــار م ــای درس و کن ــد در کالس ه ــکاران دربن ــای هم ــد، «ج کردن
ــان  ــات فرهنگی ــل مطالب ــق کام ــا تحق ــه ت ــد ک ــالم می کن ــی اع هنگ ــورای ه ــه ش قطعنام
ن ادامــه خواهــد داشــت و ایســتادگی دولــت و مجلــس در مقابــل خواســت  اعرتاضــات معلــ
ــه  ن تنهــا ب ن بیهــوده اســت. امــا قطعنامــه تجمعــات امــروز معلــ و اراده ی معلــ
ن و دانــش آمــوزان اکتفــا نکــرده و خواســتار افزایــش حقــوق همــه کارگــران  بــات معلــ مطال
ن، زندگــی  و زحمتکشــان و رهایــی همــه محرومــان از زندگــی زیــر خــط فقــر شــدند. معلــ
رکــز قــدرت  مرفــه و شــاد را حــق همــگان دانســته و اعــالم کردنــد، انباشــته شــدن ثــروت و 
ــول نیســت!  ــل قب ــه، قاب ــان واقعــی جامع ــت کارکــن و صاحب ی ــل اک ــی در مقاب توســط اقلیت
ایندگــی از خانــواده میلیونهــا کــودک محــروم از آمــوزش، خواهــان  فرهنگیــان معــرتض بــه 
ــام کشــور و برگردانــدن بیــش از ســه میلیــون کــودک محــروم از آمــوزش،  ــگان در  آمــوزش رای
ــای  ــت انجمنهــای اولی ی ــش آمــوزان در اعرتاضــات امــروز، ح ــه مــدارس شــدند. حضــور دان ب
مــدارس از اعرتاضــات فرهنگیــان، هــم رسنوشــتی و درد مشــرتک بخــش اعظــم مــردم محــروم 
ایــش گذاشــت.  و مبــارزه متحــد آنهــا علیــه یکــی از ســیاه تریــن حاکمیتهــای جهــان را بــه 
ن بــا صــدای رســا بــه حاکمیــت اعــالم کردنــد کــه  از تضییــع حقــوق و ســتم بــه  امــروز معلــ
ــا فقــر و فالکــت دســت و پنجــه  فرهنگیــان و میلیونهــا انســان محــروم در ایــن جامعــه کــه ب
ــی کننــد! اعــالم کردنــد در کنار طبقــه کارگر  ــل آن ســکوت  نــرم میکننــد، بیزارنــد و در مقاب
و همــه مــردم آزادیخــواه تــا رســیدن بــه آزادی، عدالــت، رفــاه، شــادی و ســعادت همگانــی از 

ــتند. ــی ایس پای 
ــی و  ــد. عدالتخواه ــی زن ــوج م ــران م ــه ای ــتم در جامع ــض و س ــری و تبعی ــه نابراب ــرتاض ب اع
ن، بازنشســتگان،  ــ عــی کارگــران، معل ــی خواســت مشــرتک جنبــش هــای اجت ــری طلب براب
ــی  هنگ ــتگی و ه ــه همبس ــرتک ک ــتی مش ــت. خواس ــهرها و... اس ــیه ش ــان حاش زحمتکش
ن، در اعــرتاض  عــی را مــی طلبــد. دیــروز کارگــران و امــروز معلــ صفــوف جنبــش هــای اجت
ــتگی و  ــر رضورت همبس ــور، ب ــی مفتخ ــزد اقلیت ــه ن ــدن رسمای ــته ش ــری و انباش ــه نابراب ب

ــد.  ــد دارن ــی تاکی ــری طلب ــش آزادیخواهــی و براب ــی جنب هنگ ه
ــوز یــک صــدم قــدرت خودشــان  ن هن فرهنگیــان بــه حاکمیــت هشــدار مــی دهنــد «معلــ
ل  ــر شــ اعــ ــام قــدرت ب ــا  ــد ب ــه خواستهایشــان توجــه نکنی ــر ب ــد. اگ ل نکــرده ان را اعــ
ــد کــرد...» و ایــن واقعیــت دارد. ایــن تنهــا نیــروی یــک بخــش معــرتض جامعــه  قــدرت خواهن
ــش  ــا جنب ــان ب ــات ش ــات و اعتصاب ــری و اعرتاض ــش کارگ ــی جنب ــه زمان ــن ک ــور ای ــت. تص اس
ن، زنــان و دیگــر اقشــار زحمتکــش جامعــه بهــم بپیوندنــد، لــرزه بــر انــدام بــورژوازی  معلــ

ــدازد.  حاکــم ایــران مــی ان
ــات خــود را در بــه زیــر کشــیدن  اعرتاضــات میلیونــی کــه اولیــن قــدم بــرای رســیدن بــه مطالب
ــای نظامــی میدانــد کــه تحمیــل فقــر و  جمهــوری اســالمی و زیــر و رو کــردن بنیاده
ــرای آزادی،  ــوده ای ب ــش ت ــت. جنب ــش اس ــه حیات ــوب رشط ادام ــتبداد و رسک ــت، اس محرومی
ــرود. زمــان بــه رضر حاكمیــت و  ــام پیــش می ــا قــدرت  عــی ب رفــاه، ســعادت و عدالــت اجت

ــش ماســت! ــه ســود جنب ب

خط رسمی حزب حکمتیست 
ه ۱۴۰۰ ۲۳ دسامرب ۲۰۲۱ ۲ دی



ت  ۳۸۹
ح

٣
ن جنبش رسارسی متحد و متشكل معل

تــا امــروز ایــن جنبــش بــه اتــکا همیــن یــک دســتآورد، موفقیــت چشــمگیری داشــته اســت 
ــهروند  ــا ش ــع میلیونه ــه نف ــران، ب ــی ای ــوالت سیاس ــتی در تح ــل بازگش ــر قاب ــط غی و رشای
ــوازن قــوا در ایــران، میــان حاکمیــن  ــران، ایجــاد کــرده اســت. ایــن حرکــت کل ت محــروم در ای
ــا  ــد، ام ــده ان ــدان آم ــه می ــود ب ــق خ ــرای ح ن ب ــ ــد داد.   معل ــن را تغییرخواه و محکومی
ــه  ــا،  دریچــه وســیعی ب ــع تبعــض آنه ــاد رف ــا، فری ــت خواهــی آنه ــا، عدال حــق خواهــی آنه
ــاملندان و  ــان، س ــا، زن ــواده ه ــودکان، خان ــهروندان، ک ــه ش ــروی هم ــران را ب ــعت  رسارس ای وس
ــاز دیگــری از  ــن ف ــد! ای ــر میکن ــاز ت ــاز کــرده اســت و ب ــن طبقــه کارگــر، ب ــان، و همچنی جوان
ــن را  ــاال و پایی ــه ب ــه رابط ــت ک ــران اس ــی در ای ــی و مردم ــی، عدالتخواه ــق طلب ــش ح جنب
بــات  ن بایــد پیــروز شــوند! بایــد بــه همــه مطال امــا وارد فــاز دیگــری کــرده اســت!   معلــ
ــات  ب ــان برســند! مطال ــگان و آزادی زندانی ــه خواســت «یکســان ســازی» و آمــوزش رای شــان، ب
ــران و همــه محرومــان اســت! رفــع تبعیــض،  آنهــا، مطالبــات همــه شــهروندان، همــه مزدبگی
معیشــت و منزلــت،  نظــارت بــر بودجــه ارگانهــای دولتــی و مفتخــوران حکومتــی، خواســت 
ــا تامیــن رفــاه همگانــی و حسابرســی  ــد از آزادی هــای سیاســی ت همــه شــهروندان اســت. بای
ــه  ــد و هزین ــی از درام ــر حسابرس ــایی دفات ــرای بازگش ــار ب ــاال،  و فش ــی از ب ــادی و مال اقتص
ــه رسانجــام رســاند!   بایــد دفاتــر اختصــاص بودجــه، درآمــد دولــت و هزینه  قــدرت حاکــم، را ب
ــی،  ــی و  ایدئولوژیک ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــگاه ه ــی، بن ــای حکومت ــد نهاده ــای آن و درآم ه
هزینــه هــای نظامــی و سیاســی نظــام، را بــاز کــرد! بایــد هزینــه زندانهــا و مخــارج عملیــات 
میلیتاریســتی منطقــه تــا امکانــات و منابــع گلــه مفــت خــور مقامــات  مذهبــی و سیاســی 
ــه هــا و انــواع مجالــس و شــوراهای اســالمی و بســیج و  فیضیــه و دفاتــر  در وزارتخان
ــه  ــا تکی ــر زدگان و ســتمدیدگان، و ب ــران،  فق ــزد بگی ــه کمــک همــه م ــک و ... را ب ایدئولوژی
ــا بــه ایــن بهانــه هــا کــه  بــر قــدرت متحــد و ســازمانیافته و رسارسی خــود، حسابرســی کــرد! ت
ــودک  ــر و بازنشســته و ک ــم و کارگ ــع رســیدن معل ــد خارجــی» مان ــا و «تهدی ــم و کرون تحری
ــت،  ــانده اس ــر کش ــط فق ــر خ ــی زی ــه زندگ ــر را ب ــا نف ــت و میلیونه ــق اش اس ــه ح و زن ب
ــات  ــد و مطالب ــل کنن ــه را ش ــه رس کیس ــرد ک ــا ن ک ــود مجبورش ــدرت خ ــه ق ــا ب ــان داد! ت پای
ــد!   بعــد از پیــرشوی جنبــش کارگــری کــه از  امــا پاســخ دهن ن را بــی قیــد و رشط و  معلــ
دریچــه هفــت تپــه فــوران کــرد و در فــوالد و معــادن و ماشــین ســازی هــا و دههــا و دههــا 
مرکــز کارگــری، بــا خواســت معیشــت، رفــاه، آزادی و اداره شــورایی، بــه میــدان آمــد و تــوازن 
ــر را  ــانی کارگ ــت انس ــان و منزل ــر داد، ش ــا تغیی ام ــن  ــع پایی ــه نف ــاال را ب ــن و ب ــوای پایی ق
ــت  ــنتی حکوم ــوب س ــین رسک ــاند و  ماش ــران کش ــی در ای ــدان تحــوالت سیاس ــط می ــه وس ب
ــاال تریــن مقامــات  ــزه ای و احضــار و ..  را عقــب زد، ب ــل هــای زنجی و ســناریو ســوخته و قت
قضایــی و حکومتــی را بــه رویارویــی مســتقیم بــا کارگــران در مجامــع عمومــی شــان کشــاند 
ــی را  ــع عموم ــی در شــوراها و مجام ــرد جمع ــری خ ــکار گی ــازمانیابی و ب ــاد و س و درس اتح
ن راه مــی گشــایند و راه نشــان  خــود آموخــت و بــه همــگان آمــوزش داد، امــروز نیــز معلــ
ــک  ــه ای از ی ون ــران»  ــان ای ــی فرهنگی ــای صنف ــکل ه ــی تش هنگ ــورای ه ــد!   «ش میدهن
ــد  ــه میتوان ــت ک ــی اس ــرد جمع ــه خ ــی ب ــی و متک ــک، مردم ــازماندهی رسارسی، دمکراتی س
ــه جامعــه  ــی آمــوزد و ب ــر شــود! ســازمان رسارسی کــه در حــال پیــرشوی اســت، خــود م تکثی
ــران،  ــی در ای ــی متحــد و ســازمانیافته مردم ــدی از رویاروی ــاز جدی ــن ف آمــوزش میدهــد!   ای
ــالش  ــای آن را و ت ــش پ ــع پی ــرد! موان ــاز ک ــرشوی آن را ب ــد راه پی ــت. بای ــم اس ــدرت حاک ــا ق ب
ــه، کــه تنهــا حربــه دشــمن بــرای شکســ آن اســت، را  دشــمنان بــرای ایجــاد شــکاف و تفرق
ن،  ــ ــق معل ــانی و برح ــات انس ــتای مطالب ــرد، در راس ــک ک ــت و کم ــای آن برداش ــش پ از پی

ــات شــان برســاند.  ب ــه همــه مطال ن را ب ــ ــد و معل پیــرشوی کن

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در 
جامعه ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثى كردن 

نقشه هاى شوم حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، به 
شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و زيست مى زند و 
به اين مكانيسم هاى اجتماعى متكى مى شود؛ نياز شهروندان 
جامعه ايران به ابزار اعمال اراده خود در مقابل حاكميت و در 
عين حال قابليت دفاع از خود را در اعتراضات اخير مردم 
و در اعتراضات سازمان يافته معلمان بايد ديد. كيفرخواست 
معلمان از امروز به بعد بر پيشانى اين حاكميت تا به گور 

سپردن آن نوشته شده است. آزادى، برابرى، رفاه، منزلت، 
برخوردارى از بهترين و پيشرفته ترين نعمات مادى و 

در يك كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و تنها با 
برقرارى حاكميت شورايى ميسر است. 

طوفان درو خواهيد كرد!
متيست (خط رسمى) اطالعيه دفتر كردستان حزب حك

ــدر  ــی سیاســی حی ــل زندان ــا و در ســکوت کام ــاه، در خف ــروز یکشــنبه ۲۸ آذر م ســحرگاه ام
ــواده و وکیــل  ــدان ســنندج اعــدام کردنــد. در خفــا و بــدون اطــالع قبلــی خان قربانــی را در زن
ــه اجــرا در آوردنــد و انتظــار داشــتند خانــواده حیــد قربانــی  حیــدر قربانــی حکــم اعــدام را ب
ــار ایــن جنایــت بگذرنــد. تجمع  ــا ســکوت از کن در انــزوا ســوگواری کننــد و مــردم آزادیخــواه ب
ــت  ــدات وزارت جنای ــم تهدی ــات، علیرغ ــن جنای ــه ای ــرتاض ب ــاران در اع ــردم کامی ــرتده م گس
ن ســاعات اول علنــی  ــواده حیــدر قربانــی در هــ اطالعــات، حضــور صدهــا نفــر در کنــار خان
شــدن خــرب، نــه فقــط خشــم و نفــرت مــردم کــه بیهــوده بــودن تــالش بــرای ارعــاب، بــرای بــه 
ــردم  ــرار داد. م ــم ق ــان و وحــوش حاک ــل جانی ــی خــود را در مقاب ــب انداخــ روز رسنگون عق

ــا صــدای رســا اعــالم کردنــد «طوفــان درو خواهیــد کــرد»!   ــاران ب کامی

اعــدام قتــل عمــد و نقشــه منــد دولتــی اســت. اعدامهــای جمهــوری اســالمی بعــالوه نقشــه 
ای  بــرای ارعــاب جامعــه متالطــم و انفجــاری در بطــن اوضــاع و احــوال امــروز اســت. امــا کور 
خوانــده انــد، مدتهــا اســت عمــر دوره ای کــه مــی توانســتند در رسارس کردســتان و شــهرهای 
ــراه  ــون ب ــای خ م ه ــ ــد و ح ــا کنن ــای دار برپ ــه ه ــاران و چوب ــای تیرب ــران، میدانه ــر ای دیگ
ــد، بــه رس آمــده اســت. مدتهــا اســت  بیندازنــد و ســکوتی قربســتانی بــه جامعــه تحمیــل کنن
ــت  ــه حاکمی ــان دادن ب ــان، دوره پای ــن جانی ــار ای ــت ب رش معکــوس زندگــی ســیاه و نکب شــ

یکــی از ســیاه تریــن و مســتبدترین حکومتهــای قــرن رشوع شــده اســت.

ــوده ای، اعتصابــات کارگــری و مردمــی  جــواب حکومتــی کــه بــر مــ طوفانــی از اعرتاضــات ت
ــرای ایجــاد ارعــاب و  ــش را ب ــزار رسکوب ــد اب ــدان آمــده ان ــر کشــیدنش بــه می ــه زی کــه بــرای ب
تحمیــل وحشــت بــه کار انداختــه اســت، را صــف هــزاران نفــره مــردم معــرتض شــهر کامیاران 
ــود را  ــار خ ــرت و انزج ــی نف ــدر قربان ــدام حی ــه اع ــرتاض ب ــه در اع ــری ک ــزاران نف ــد. ه دادن
ــا  ــد. هــزاران نفــری کــه در همبســتگی و همــدردی ب ــان حاکــم نشــان دادن ــه جانی نســبت ب
ــا  نحــال ب ــد و در ه ــه تجمــع کردن ــن جانباخت ــزل ای ــل من ــی در مقاب ــدر قربان ــواده حی خان

ــد. ــرزه در آوردن ــه ل ــه هــای حاکمیــت خــون و اعــدام را ب نفــرت و اعــرتاض خــود، پای

ــه  ــی ب ــای مردم ــان را در دادگاهه ــدان ش ــالن فرزن ــه زودی قات ــردم ب ــت! م ــته اس ورق برگش
ــن  ــود رشوع ای ــن اعرتاضــات  ــداوم ای ــا و ت ــن روزه ــد کشــید. اعرتاضــات ای ــه خواهن محاکم
د بــه نفــس جامعــه ایــی اســت کــه نــه فقــط مرعوب  ــود اعتــ دادگاه هــای مردمــی اســت. 
ــم رسکــوب را  ــت داغ کــرده اســت و هــر تعــرض رژی ــای حاکمی ــر پ ــن را زی نشــده، بلکــه زمی
ــن  ودهــای چنی ــارزات و اعرتاضــات جــواب مــی دهــد.  ــداوام مب ــا ت ــا اتحــاد و ب ــا قــدرت، ب ب
ــی  ــدر قربان ــدام حی ــه اع ــن امــروز در اعــرتاض ب ــی را همی ــه نفــس و اتحــاد مبارزات د ب ــ اعت

ــاران! ــارز شــهر کامی ــردم متحــد و انساندوســت و مب ــاد م ــده ب ــد. زن ــا قــدرت نشــان دادن ب

ــه  ــلیت ب ــدردی و تس ــراز هم ــن اب ــمی) ضم ــط رس ــت ( خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
ــرف  ــی از ط ــدر قربان ــل حی ــدام و قت ــال اع نح ــی در ه ــدر قربان ــتگان حی ــواده و بس خان

ــد. ــی کن ــوم م ــدت محک ــه ش ــالمی را ب ــوری اس جمه

دفــرت کردســتان ضمــن قدردانــی از احســاس مســئولیت مــردم آزادیخــواه و مبارز کردســتان در 
ــان را بــه مبــارزه ای متحــد، گســرتده بــرای خالصــی از ایــن جهنم  دفــاع از خانــواده قربانــی، آن
ــان دادن بــه بســاط اعــدام و تــرور و  ــد. پای و آزادی و رفــاه و ســعادت همگانــی دعــوت میکن

قتــل، تضمیــن زندگــی آزاد و انســانی کار مــا اســت. بــرای آن آمــاده شــویم!

زنده باد اعرتاض و مبارزه مردم برای آزادی و برابری
دفرت کردستان حزب حکمتیست  خط رسمی

۱۹ دسامرب ۲۰۲۱

يك دنياى بهتر
برنامه حزب حكمتيست (خط رسمى) 

را بخوانيد!




