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از حكمتيست مى پرسند:

٣٠ سال پس از فروپاشى 
شوروى 
فروپاشــی  از  ســال   ۳۰ اعرتاضــات  حكمتيســت: 
ــام رســانه های دنیــا دوبــاره  شــوروی گذشــت؛ 
ركــز ویــژه ای روی ســالگرد این فروپاشــی داشــتند؛ 
ــه  ــت ســه ده ــس از گذش ــرا پ ــه چ ــت ك ــوال اینس س

ــث دارد؟ ــای بح كان ج ــ ــوروی ك ــی ش فروپاش

ــه  ن و  کمونیســم،  اگــر  عبداللهــى:  فــواد 
ــورژوازی نبــود البــد شــاهد  سوسیالیســم روســی، هنــوز تهدیــدی جــدی علیــه ب
چنیــن حجــم عظیمــی از پروپاگانــد ضــد كمونیســتی توســط رســانه های اصلــی 
ــه فروپاشــی شــوروی امــا در واقــع جهــت توجیــه  نبودیــم كــه هــر ســاله بــه بهان
ــت  ــد. دق ــاژ می كنن ــان پمپ ــهروندان جه ــه ش ــازار رو ب ــی ب ــرد دمكراس عملك
ــرد ۳۰ ــه عملك ــد ك ی كنن ــرح  ــه مط ــوال را اینگون ــت س ــه هیچ وق ــد ك كرده ای
ــر دمكراســی غربــی یــا دمكراســی «پیــروز» پــس از فروپاشــی شــوروی  ســاله اخی
ــوان  ــی بعن ــروز» دمكراس ــدل «پی ــت م ــد؟ هیچ وق ــی می كنی ــه ارزیاب را چگون
ــر نورافكــن  ــر زندگــی ۳۰ ســاله اخیــر برشیــت را زی نظــام كاپیتالیســتی حاكــم ب
ــات  ــل تبلیغ ــر طب ــد و ب ــته می كنن ــته را برجس ــه گذش ــد؛ همیش ی دهن ــرار  ق
ــه  ــان را توجی ــرد امروزش ــا عملك ــد ت ــتی می کوبن ــد کمونیس ــگ رسدی و ض جن
ــد. بنابرایــن از نقطــه نظــر مــا بحــث بــر رس عملكــرد نــه آنچــه كه شكســت  كنن
خــورد بلكــه آنچــه كــه «پیــروز» شــد و داعیــه متاخرتریــن نظــام حاكم بــر جهان 
را دارد، بایــد بتوانــد محــك مــا در پرداخــ بــه رویدادهــای تاریخــی باشــد. بایــد 
بــه جهــان پــس از پیــروزی دمکراســی و بــازار آزاد نــگاه کــرد تــا متوجــه جایــگاه 

ــد. ــات آن ش ــوروی و تبع ــی ش فروپاش
ــو ناشــی  ل تاریخــی از ایــن واقعیــت ابژكتی بــرای مــا اهمیــت پرداخــ بــه مســا
می شــود كــه جهــان امــروز در آســتانه دوره جدیــدی از تحــوالت و مبــارزه 
ــكال اســت.  ــرات رادی ــار آبســ تغیی ــن اعتب ــه ای ــه اســت و ب ــی قــرار گرفت طبقات
ــد و  ــود وارد می كن ــن خ ــد، در تبیی ــی را می بین ــط متحول ــن رشای ــا چنی ــزب م ح
بنابرایــن سیاســت های عملــی طبقــه كارگــر را از آن اتخــاذ می كنــد. مــا بعنــوان 
بخــش پیــرشو گــردان جهانــی طبقــه كارگــر موظفیــم كــه یــك چشــم انداز دقیــق 
ــم  و یــك تبییــن روشــن از آنچــه در جهــان مــا در حــال گــذر اســت را ترســیم كنی
ــا بــر مبنــای آن تاكتیك هــای مشــخص و نقشــه عمل هــای الزم جهــت دخالــت  ت
كمونیســت ها در اوضــاع را در دســتور كار حــزب قــرار دهیــم. از ایــن زاویــه بــرای 
ــود  ــناد موج ــه و اس ــدر ادل ــم آنق ــرار گرفته ای ــه در آن ق ــدی از دوره ای ك جمع بن

ــور دچــار مضیقــه می شــود.  ــرط وف ــه آدم از ف اســت ك

ــاله  ــه ۳۰ س ــ كارنام ــم و بس ــی پارملانتاریس ــد، دوره فروپاش ــن دوره جدی ۱- ای
ــروز را در دروه  ــت ام دمكراســی غربــی پــس از جنــگ رسد اســت. مــا وضعی

ــه۲ فروپاشــی شــوروی و دیــوار برلیــن پیش بینــی كــرده بودیــم. ... صفح
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ــینی  ــل عقب نش ــک دوره تحمی ــم ی ــوروی، علیرغ ــی ش ــا فروپاش ــه ب ــم ك ــت گفتی ن وق ــ ه
سیاســی- ایدئولوژیــک بــه برشیــت، كمــپ «پیــروز» غــرب فلســفه وجــودی خــود را از دســت 
می دهــد و جهــان وارد یــك خــالء سیاســی و فكــری عظیــم می شــود و به هــم خواهــد 
ریخــت. طولــی نكشــید كــه هیاهــوی «پایــان تاریــخ» و حملــه بــه آرمان هــای برابری طلبانــه 
و آزادی خواهانــه كمونیســتی در خــود غــرب رنــگ باخــت و در اواســط دهــه نــود بــا تجربــه 
خونیــن یوگوســالوی و بــه راه انداخــ جنگ هــای قومــی – مذهبــی در اروپــای رشقــی، 
ــازار  ــه داری ب ــام رسمای ــه نظ ــت ك ــرار نیس ــه ق ــد ك ــرب دیدن ــژه در غ ــان بوی ــهروندان جه ش
ــرب  ــن غ ــی در زمی ــورژوازی جهان ــری ب ــی و نظ ــفتگی سیاس ــد. آش ــخ» باش ــان تاری آزاد «پای
ــا «طلــوع خونیــن نظــم نویــن جهانــی» و در حملــه نظامــی بــه عــراق تكمیــل شــد. بیــش  ب
ــح  ــت و صل ــاه و امنی ــا رف ــان را ب ــای جه ــت گذرگاه ه ــرار نیس ــه ق ــد ك ــكار ش ــش آش از پی
ــت  ــز سیاس ــادی نی ــر اقتص ــود. از نظ ــا روان ش ــل در جویباره ــیر و عس ــد و ش ــن كنن ی تز
ریاضت کشــی و ســفت کردن کمربندهــا، خلــع مســئولیت دولت هــا از خــود در برابــر 
ــه  ــاری ب ــان فش ــا چن ــت رسمایه ه ــازار و رقاب ــه ب ــز ب ــه چی ــردن هم ــذار ک ــهروندان و واگ ش
یــا وارد كــرده اســت کــه جائــی بــرای  مــردم و کارگــران در همیــن جوامــع غربــی و در رسارس دن
ــازار آزاد و دمکراســی، حتــی در میــان مردم کشــورهای ســابق  هیــچ نــوع توهــم بــه معجــزه ب

ــت. ــده اس ان ــی  ــی شــوروی، باق ــه داری دولت کمــپ رسمای

ــوروی را  ــی در ش ــه داری دولت ــه رسمای ــد ك ــادر ش ــگ رسد ق ــرب در دوره جن ــورژوازی غ ۲- ب
ــن  ــر از همــه بدتری ــان دهــد و جالب ت ــه خــورد جه ــام سوسیالیســم و كمونیســم ب تحــت ن
ــوع دیكتاتوری هــا را در اردوگاه خــود حاكــم كــرده بــود. پینوشــه در شــیلی، شــاه در ایــران،  ن
ــه  ــرای مقابل ــران ب ــالمی در ای ــان اس ــی و جری ــتان، رس كار آوردن خمین ــان در افغانس ب طال
ــام  ــت ن ــن را تح ــكای التی ــای آمری ــه خونتاه ون ــالب ۵۷، و كال  ــم و انق ــر كمونیس ــا خط ب
ــرب  ــه اردوگاه غ ــون ب ــد چ ــی می فروختن ــه جهان ــه جامع ــرات ب ــب دمك ــا لق ــی و ب دمكراس
ــع  ــه از مناف ــم اینك ــه حك ــا ب ــی تنه ــروی ارتجاع ــر نی ــه ه ــود ك ــی ب ــتند؛ كاف ــق داش تعل
ــی  ــزد. كل آزادی خواه ــردن بیاوی ــه گ ــرات ب ــدال دمك ــد م ــاع كن ــوروی دف ــر ش ــرب در براب غ
ــا شــوروی ختــم می شــد. بعــد از فروپاشــی  ــه مقابلــه ب و دمكرات منشــی در آن دوره ب
ــی  ــه دمكراس ــود ك ــرار نب ــا ق ــه تنه ــه ن ــد ك ــوم ش ــم» معل ــر کمونیس ــو خط ــوروی و «مح ش
ــه بــرش در طــول  ــی ك ــام پل های ــی  ــه ســوی خوشــبختی بــرش باشــد بلكــه حت ــی ب ــازار پل ب
تاریــخ ســاخته بــود یــك به یــك رشوع بــه فروپاشــی كردنــد؛ حتــی مدنیــت و جامعــه مدنــی 
ــه تبیین هــای  ــكار شــد و جــای خــود را ب ــازار ان ــر ســایه دمكراســی ب و حقــوق شــهروندان زی
ــی از  ــی و مذهب ــی قوم ــوپر – ارتجاع ــای س ــدگاه ه ــتی و دی ــت - مدرنیس ــده پس عقب مان

ــه داد.    ــان در جامع ــوق انس ــان و حق ــگاه انس جای

ــه  ــرد توســط حمل ــی كــه ســیر افــول فكــری و سیاســی خــود را طــی می ك ۳- دمكراســی غرب
ــن  ــت. كثیف تری ــازه ای گرف ــان ت ــم» ج ــا تروریس ــارزه ب ــب «مب ــاره در قال ــپتامرب دوب ۱۱ س
ــار ماشــین جنگــی دمكراســی غربــی از گور  جریانــات مذهبــی و قومــی در تاریــخ بــرش در كن
علیــه هــم برخاســتند و رسآغــاز رویارویــی دور دیگــری از لشكركشــی و حمــالت نظامــی دول 
غربــی بــا رسكردگــی دولــت آمریــكا بــه خاورمیانــه شــدند. بــه بهانــه پاســخ بــه ۱۱ ســپتامرب 
ــت  ــی دول ــت خارج ــور سیاس ــه مح ــش ب ــش از پی ــلطه طلبی بی ــم و س ــع میلیتاریس در واق
ــخ»،  ــان تاری ــادن «پای ــت افت ــوروی و از موضوعی ــی ش ــد از فروپاش ــد. بع ــل ش ــكا تبدی آمری
یــاز بــه تعریــف دشــمن جدیــد و محــور رش  دمكراســی غربــی بــه رسكردگــی دولــت آمریــكا ن
ــه شــوروی لقــب امپراطــوری  ــگان ب ــكا كــه از زمــان تاچــر و ری ــت آمری جدیــدی داشــت. دول
ــون  ــود آورد اكن ــان را بوج ب ــتان طال ــرشوی آن در افغانس ــا پی ــه ب ل ــرای مقاب ــود و ب رش داده ب
ــان  ــه جهانی ــگ رسد ب ــد از جن ــور رش بع ــوان مح ــود را بعن ــاز خ ــای دست س ــن نیروه همی
ــدی و  ــه بع ــدام گزین ــی ص ــراق و رسنگون ــه ع ــه ب ــتان حمل ــد از افغانس ــرد. بع ــب می ك قال
ــکا و اروپــا را  ــه عــراق در واقــع مــردم و افــکار عمومــی در آمری محــور رش بعــدی بــود؛ تجرب
ــه  ــا ســوق داد. تجرب وكان ه ــتی ن ــت های میلیتاریس ــگ و سیاس ــا جن ــت ب ــه ضدی ــیعا ب وس
ــان  ــا نش ــه دنی ــر ب ــار دیگ ــک ب ــالوی ی ــه یوگس ــر از تجرب ــر و عمیق ت ــی واضح ت ــراق خیل ع
ــال پــوچ اســت و  ــی کام ــاد ضــد تروریســتی دول غرب ــه صــدور دمکراســی و جه ــه قضی داد ک
ــه عــراق  ون ــد.  ــه كن ــکا قلــدری خــود را توجی ــت آمری ــرای اینکــه دول ایــن محملــی اســت ب
ــدارد، و رس ســوزنی  نشــان داد کــه ایــن جهــاد بــازار آزاد هیــچ ربطــی بــه صــدور دمکراســی ن
ــراق  ــه ع ــه ب ــت؛ حمل ــوط نیس ــی صــدام مرب ــتار جمع ــا ســالح های کش ــه ب ل ــه مقاب ــی ب حت
ــکا  ــت آمری ــه و تعــرض میلیتاریســم دول ــود جــز سیاســت هژمونی طلبان ــع چیــزی نب در واق
ــل رقبــای  ــرای کســب رسوری و ســلطه بالمنــازع خــود بــر دنیــای بعــد از جنــگ رسد در مقاب ب
امپریالیســت جدیــدی ماننــد چیــن، هنــد و اروپــا كــه بیــش از ایــن حــارض بــه اطاعــت كامــل 

ــد.  ــكا نبودن ــورژوازی آمری از ب

ــان  ــم و آرم ــه كمونیس ــازار ب ــی ب ــه دمكراس ــوك حمل ــه از ش ــت ك ــون مدتهاس ــان اكن ۴- جه
ــوچ  ــی پ ــناریو جــز هیاهوی ــن س ــه كل ای ــوم شــد ك ــده اســت و معل ــرون آم ــری بــرش بی براب
ــال  ــی در قب ــای غرب ــل دولت ه ولیتی كام ــ ــا و بی مس ــتار كرون ــد از كش ــژه بع ــود؛ بوی نب
ــا  ــون ها و لوپن ه ــا، جانس ــس ترامپ ه ــمی از جن ــای س ــد قارچ ه ــا رش ــهروندان، ب ــان ش ج
بــر پیكــره گندیــده پارملانتاریســم در كنــار آخریــن دســته گل دمكراســی غربــی در بازگرداندن 

بــان بــه قــدرت در افغانســتان، شــهروند اینبــار در خــود جوامــع غربــی بیدار شــده اســت.  طال
ــاره ماركــس و ماركس خوانــی محبــوب شــده اســت. اعرتاضــات نســبتا وســیعی  دوره ای كــه دوب
در كشــورهای صنعتــی غــرب علیــه میــدان داری احــزاب و دولت هــای دســت راســتی و علیــه 
ــرض  ــوج تع ــل م ــش ساختارشــكنانه چــپ در مقاب ــد. جنب ریاضــت اقتصــادی شــكل گرفته ان
راســت در حــال نضــج اســت؛ اگــر سوسياليســم امــروز امتیــازی دارد همیــن اســت كــه دیگــر 
ــه در  ــرا ك ــه آن زد؛ چ ــب ب ــی رقی ــوك نظام ــا بل ــوروی ی ــوك ش ــر بل ــی مه ــه راحت ــوان ب ی ت
واقــع بشــکل جنبــش کارگــرى در دل کشــورهايى در حــال ظهــور اســت کــه اکنــون ظاهــرا ۳۰

ســال اســت بــر شــوروی ســابق غلبــه کــرده و «پیــروز» شــده اند. سوسياليســم امــروز امتيــاز 
ــى  ــا عناوين ــد ب ي توانن ــى  ــه راحت ــرده اســت و ب ــدا ك ــع غــر را پی عــروج در ســاختار جوام
ــش  ــد، تحريف ــر مي کردن ــم را تصوي ــا آن سوسياليس ــابقا ب ــه س ــورى رش» ک ــد «امپراط مانن
ــب،  ــم برابرى طل ــر، سوسياليس ــه کارگ ــم طبق ــع سوسياليس ــه نف ــاع ب ــه اوض ــد. در نتیج کنن
ــاختار اقتصــاد جامعــه در  ــد س ــان تجدي ــزدى اســت و خواه ــه کار م سوسياليســمى کــه علي
ه اســت، امــکان بــه ميــدان آمــدن و ايفــاى نقــىش بســيار  جهــت محــو طبقــات و ســود و غــ

ــد.  ــر را مي ده مؤث

ــی  ــاس جهان ــدن در مقی ــكان مادی ش ــم ام ــز ماركسیس ــی ج ع ــوری اجت ــچ ت ــون هی اكن
ــوری  ــش مح ــد نق ــه می توانن ــتند ك ــت ها هس ــم و كمونیس ــا ماركسیس ــن تنه ــدارد. ای را ن
ــدازه  ــه ان ــچ جنبشــی ب ــد. هی ــدا كنن ــا پی ــردم در هــر گوشــه دنی ــه م ــارزه برابری طلبان در مب
ــه  ــط یافت ــه دار و بس ــوی، ریش ــه داری ق ــان رسمای ــم در جه ــتی و ماركسیس ــش كمونیس جنب
ــوروی  ــد از فروپاشــی ش ــته گل هایش بع ــازار و دس ــازع ب ــت بالمن نیســت؛ ســه دهــه حاكمی
ــم  ــش عظی ــك جنب ــری و ی ــد فك ــك ترن ــه ی ــدازد ك ــایه بیان ــت س ــن واقعی ــر ای ــد ب ی توان
عــی علیــه بردگــی مــزدی و بــرای رفــاه شــهروندان كــه خــود را بــا ایده هایــی كــه ماركس  اجت
عــی  ــرای تحــول اجت ــد ب ن ــزار قدر ــن اب ــر ای ــه كارگ ــد. طبق ــی می كن ــد، تداع مطــرح می كن
ــكار گرفتــه اســت. سوسیالیســم و كمونیســم هــم اكنــون كــه طبقه كارگــر از رشق  را دوبــاره ب
ــا نظــام رسمایــه داری یافتــه اســت، دوبــاره بــه دســت  ــا غــرب خــود را در تعــارض شــدیدی ب ت
ــا  ــوروی ب ــخ ش ــه تاری ــه ب ــر را دارد ك ــن ام ــت ای ــی صالحی ــروز جنبش ــر ام ــت. اگ ــه اس گرفت
ــاز نــگاه كنــد، ایــن جنبــش كمونیســتی و طبقــه ماســت كــه می توانــد بــه تاریــخ  نی ب چشــ
ــد، از شكســت آن بیامــوزد، آن را اصــالح كنــد و راه پیــرشوی و پیــروزی انقــالب  خــود نــگاه كن

ــد.  ــوار كن ــری و كمونیســتی را هم كارگ
*****

مونيسم و آرمان  جهان اكنون مدتهاست كه از شوك حمله دمكراسى بازار به ك
برابرى بشر بيرون آمده است و معلوم شد كه كل اين سناريو جز هياهويى 

پوچ نبود؛ بويژه بعد از كشتار كرونا و بى مسٸوليتى كامل دولت هاى غربى 
در قبال جان شهروندان، با رشد قارچ هاى سمى از جنس ترامپ ها، جانسون ها 

مانتاريسم در كنار آخرين دسته گل دمكراسى  ره گنديده پارل و لوپن ها بر پيك
غربى در بازگرداندن طالبان به قدرت در افغانستان، شهروند اينبار در 

خود جوامع غربى بيدار شده است. دوره اى كه دوباره ماركس و ماركس خوانى 
محبوب شده است. اعتراضات نسبتا وسيعى در كشورهاى صنعتى غرب عليه 
ميدان دارى احزاب و دولت هاى دست راستى و عليه رياضت اقتصادى شكل 

گرفته اند. جنبش ساختارشكنانه چپ در مقابل موج تعرض راست در حال نضج 
است؛ اگر سوسياليسم امروز امتيازى دارد همين است كه ديگر نمى توان به 
راحتى مهر بلوك شوروى يا بلوك نظامى رقيب به آن زد؛ چرا كه در واقع 
بشكل جنبش كارگرى در دل كشورهايى در حال ظهور است كه اكنون ظاهرا 
٣٠ سال است بر شوروى سابق غلبه كرده و «پيروز» شده اند. سوسياليسم 
امروز امتياز عروج در ساختار جوامع غربى را پيدا كرده است و به راحتى 

نمي توانند با عناوينى مانند «امپراطورى شر» كه سابقا با آن سوسياليسم را 
تصوير مي كردند، تحريفش كنند. در نتيجه اوضاع به نفع سوسياليسم طبقه 
كارگر، سوسياليسم برابرى طلب، سوسياليسمى كه عليه كار مزدى است و 
خواهان تجديد ساختار اقتصاد جامعه در جهت محو طبقات و سود و غيره 

است، امكان به ميدان آمدن و ايفاى نقشى بسيار مؤثر را مي دهد. 

يك دنياى بهتر
برنامه حزب حكمتيست (خط رسمى) 

را بخوانيد!



ت  ۳۹۰
ح

٣
ن تا از كارگران و معل

مصــاف اصلــی قــدرت حاکــم در ایــران، داخلــی و خانگــی اســت و مربــوط بــه تصمیــم و عمل 
مســتقیم مــردم در ایــران! مــوج اعرتاضــات و اعتصابــات و برپایــی مجامــع عمومــی کارگــری 
ــا اعرتاضــات  ــاه ب ــد روز در آذرم ــود، طــی چن ــران ب ــر محــور اعرتاضــات در ای ــه ســالهای اخی ک
ــات و  ع ــد!  اجت ــل ش ــری تکمی ــه ت ــازمان یافت ــر و س ــیع ت ــاد وس ــکال و ابع ن در اش ــ معل
ــه روز  ــه در س ن  ک ــ ــد، معل ــربی واح ــک ره ــت ی ــه، و تح ــازمان یافت ــرک رسارسی و س تح
ــدرت  ــود ق ــراز وج ــع اب ــه نف ــه را ب ــهر صحن ــد ش ــش از یکص ــاه در بی ــا ۲۲ آذرم ــی ۲۰ ت متوال
عــات اعرتاضــی منســجم و رسارسی  ــه اجت ــراز وجــودی کــه بالفاصل ــل کــرد! اب مردمــی تکمی
ــش  ــه پی ــری ب ــدم دیگ ــود آورد ق ــال خ ه بدنب ــ ــران را در دوم دی ــتگان در رسارس ای بازنشس

ــت!    برداش
ــی در  ــتاد میلیون ــش از هش ــه بی ــهروندان جامع ــم ش ــش اعظ ــی،  بخ ــب جمعیت ــن ترکی  ای
ایــران را در خــود جــای داده اســت! جمعینــی کــه بــرای گرفــ حقــوق انســانی خــود  متحــد 
ــه  ــا ب ــت. صــف بســته اســت ت ــته اس ــف بس ــم،  ص ــدرت حاک ــل ق ــه در مقاب ــازمان یافت و س
ــه پاســخگویی بکشــاند و چنانچــه الزم شــد «در  ــت را ب فشــار قــدرت جمعــی خــود، حاکمی
رشایطــی» بــه زیــر بکشــد! ارتــش مــزد بگیــران،  ارتــش نیــروی کار، جوان و میانســال و ســاملند، 
ــان و تعلــق اســتانی، معلــم  کارگــران بــا خانــواده و کــودک و  زن و مــرد بــا هــر مذهــب و زب
ــنه  ــادی و پیش ــیتی و اعتق ــی و جنس ــای جنس ــاوت ه ــام تف ــا  ــن ب ــوز همچنی ــش آم و دان
ــا امــروز بازنشســتگان (ســاملندان مــزد بگیــر) و خانــواده  هــای قومــی و ملــی، و رسانجــام و ت
ــرای رســیدن بــه مطالبــات خــود  هایشــان، یعنــی بخــش اعظــم جامعــه ایــران در یــک صــف ب
ــود!  ــر میش ــزوده ت ــل اف ــعت آن از روز قب ــداد و وس ــر تع ــم ب ــر روز ه ــده; ه ــدان آم ــه می ب
ــد.     ــاز میکن ــوده ای و رسارسی خــود را ب ــای ســازمانیابی ت ــر میشــود و راهه متحــد و متشــکل ت
ــه  ــم ب ــاز ه ــوا ب ــوازن ق ــدگان، ت ــت کنن ــن و حکوم ــاال، محکومی ــا ب ــن ب ــه پایی ــه رابط از زاوی
ــت!  ــدام موفقی ــند ک ــی پرس ــرد! م ــرشوی ک ــا پی ــش م ــا و جنب ــر و صــف م ــردم، تغیی ــع م نف
بــدون اینکــه مــردم بــه حداقلــی از مطالبــات مطــرح شــده شــان رســیده باشــند٬ کــدام ســنگر 
یــه ”نفــی گرایانــه“٬ کــه  ــر اول فتــح و چــه پیــرشوی کســب شــده اســت! ایــن برداشــت و  تصوی
بــات شــان نرســیده انــد٬  نــه  گویــا معلــم و کارگــر و بازنشســته٬ هنــوز بــه هیچیــک از مطال
ــه مهــم امــا کمــرت نوشــته شــده، حاکــی از پیــرشوی  ــه ابژکتیــو!   دو مطالب واقعــی اســت و ن
ــل  ــود تحمی ــدرت خ ــه ق ــال ب ــه عم ــی ک ــت! مطالبات ــکاری اس ــل ان ــی غیرقاب ــای تاکنون ه
ــانی  ــت انس ــکل، حرم ــق تش ــاب، ح ــق اعتص ــرتاض، ح ــق اع ــت! ح ــده اس ــت آم ــده و بدس ش
شــهروند متمــدن ایــران کــه نــه «امــت» کســی اســت و نــه رعیــت  و «ملــت غیــور» دیگــری! 
ــدان،  ــاق و  زن ــدرت چیــدن پنجــه هــای اختن حــق فعالیــت سیاســی، حــق اعــرتاض، حــق و ق
ــاال تریــن مراجــع قــدرت سیاســی و مذهبــی و اقتصــادی و طــرح توقــع  حــق حسابرســی از ب
ــت اقتصــادی و برابــری شــهروندان در دسرتســی  ــه عدال ــرای دسرتســی ب همگانــی و رسارسی ب

ــت و آزادی!     ــاه و امنی ــات جامعــه، رف ــه امکان ب
ــته  ــه نوش ــهروندان چ ــوق ش ــورد حق ــه در م ــران ریاکاران ــی ای ــون اساس ــت در قان ــم نیس مه
شــده اســت! مهــم نیســت زیــری فشــار توقعــات جمعیــت میلیونــی متوقــع و  انقــالب کرده 
ــون  ــد در قان ــار ش ــیده ناچ ــدرت رس ــه ق ــازه ب ــالمی ت ــاع اس ــل، ارتج ــال قب ــل س ــران چه در ای
اساســی چــه بنــد هــای نیــم بنــدی در مــورد حقــوق شــهروندان ذکــر کنــد. بندهــای بــی مایــه 
ــتای  ــالمی و راس ــن اس ــن و موازی ــه قوانی ــوط و مــرشوط ب ــچ و خــم «من ــه در پی ــه بالفاصل ک
ــن  ــن قوانی ــه همی ــد ک ــه ش ــالب ریخت ــه فاص ــا ب ــه تنه ــا ن ام ــال  ــام»، عم ــع نظ ــظ مناف حف
ــران شــد! شــهروند در  ــن حــق انســانی مــردم در ای ــی تری ــن نقــض ابتدای ــن تری منشــا خونی
ــا و عمــال طــی چهــل ســال گذشــته، حقوقــی کمــرت از  تاریــخ جمهــوری اســالمی ایــران، قانون
ــل  ــی دلی ــی را ب ــوان درخت ــاخه ج ــی ش ــر باغبان ــت! اگ ــان داش ــی گیاه ــام و حت ــوق احش حق
ــاه را بــه جوخــه  ــی کنــد، ارتجــاع اســالمی ایــران هــزاران هــزار کــودک و نوجــوان بیگن قطــع 
هــای اعــدام، پــای چوبــه هــای دار فرســتاد، و یــا روانــه میــدان هــای میــن و جنــگ کــرد! ایــن 
ــه  ــن رابط ــروز ای ــود! ام ــهروندی ب ــوق ش ــان و حق ــوق انس ــا حق ــالمی ب ــوری اس ــه جمه رابط
ــق خــود را  ــزان ح ــه و می ــه دامن ــد ک ــه ان ــهروندان جامع ــن ش ــروز ای ــت. ام ــرده اس ــر ک تغیی
ــر  ــیده!   اگ ــن بســت رس ــه ب ــت ب ــق حاکمی ــا تحمی ــوب ی ــه دســتگاه رسک ــد ن ــن میکنن تعیی
ــه خوزســتان چــون کردســتان ســال ۵۸ بــه بهانــه «جنگ  ــی کنــد! اگــر امــروز ب امــروز چنیــن 
ــر بپاخواســته در خوزســتان لشــکر کشــی  ــرای رسکــوب کارگ ــی» ب ــی طلب ــار» و «جدای ــا کف ب
ــان، در خفــه  ــی کنــد، اگــر قــادر نیســت قوانیــن ارتجــاع اســالمی اش در رسکــوب بیشــرت زن
ــرم» شــدن نظــام، یــا اثــر فشــار  نــگاه داشــ جامعــه را اجــرا کنــد، نــه از «خــوش خیــم»  و «ن
ــرشوی  ــه از پی ــا، ک ــو ه ــا و نتانیاه ــپ ه ــال ترام ــدات میلیتاریســتی امث ــم هــا و تهدی تحری
ــه  ــی ک ــدرت مردم ــت! ق ــده اس ــت آم ــی بدس ــکل مردم ــد و متش ــدرت متح ــه ق ــه ب ــت ک اس
ــی خواهــد کــه  حکومــت را عقــب زده اســت! قــدرت مردمــی کــه نــه تنهــا قــدرت حاکــم را 

ــد آن را بدســت آورد!    ــه بای ــد کــه چگون ــد چــه میخواهــد و میدان میدان

ــه  ــن و آن مطالب ــا ای ــه ب ــی مقابل ــات قانون ــم و ترشیف ــه و مراس ــدی و بودج ــه بن ــر رتب اگ
ــاه و  ه و آبا ــ ــای دی ــتار ه ــان کش ــدگان قربانی ــتگان و بازمان ن، بازنشس ــ ــری، معل کارگ
ــای  ــیون ه ــام و کمس ــت ام ــس و بی ــای مجال ــد در کریدوره ــی را بتوانن ی اوکرایین ــ هواپی
ــی مســتقیم  ــد و از پاســخ گوی ــور بدهن ــد و مان ــای شــان دور بزنن ــه ه ــس و وزارت خان مجل
ــود  ــدرت خ ــه ق ــه ب ــده ای ک ــب ش ــوق کس ــل حق ــد، در مقاب ــره برون ــا طف ــه آنه ــح ب و رصی
ــل شــده  ــت تحمی ــه حاکمی ــه ب ــل عقــب نشــینی ک شــهروندان کســب شــده اســت، در مقاب
ــوان  ــج کــرده اســت و میت ــی را فل ــی کــه امــروز ماشــین حکومت ــد! قدرت ــج شــده ان اســت، فل
ــس و کمیســیون  ــه مجل ــا مصوب ــو در آورد! ایــن پیــرشوی و قــدرت٬ ب ــه زان قــدرت حاکــم را ب
عــی،  ــدات فعالیــن سیاســی و اجت ــا احضارهــا و تهدی هــای تخصصــی و ســازمان زنــدان هــا، ب
ــا بگیــر و ببنــد و موعظــه هــای ایــن و آن آخونــد و اوامــر رهــربی و ریاســت جمهــوری و ...  ب
قابــل عقــب زدن و  بــاز پــس گیــری نیســت! دســتگاه رسکــوب و ارعــاب و توحــش کامــال فلــج 
ــی ســپری شــده اســت!  ــع ســالح شــده اســت. دوران حاکمیــت جمهــوری اســالمی دوران و خل
ــی تــازه آغــاز شــده اســت کــه تنهــا و تنهــا میتوانــد بــا بــه پیــروزی رســیدن جنبشــی که  دوران

ــدان اســت، شــکوفا شــود.     در می
ــوالد و ماشــین ســازی هــا، از  ــا ف ــی آمــد اگــر از هفــت تپــه ت هیچیــک از ایــن هــا بدســت 
ــران،  ــردم ای ــت م ی ــی اک ــتگان، یعن ن و بازنشس ــ ــادن و معل ــا و مع ــیمی ه ــت و پرتوش نف
ــک  ــوزادی، ی ــت ن ــی در قام ــه و گاه ــای اولی ــدم ه ــدر در ق ــه، هرق ــازمان یافت ــکل و س متش
ــم  ــی کنی ــی بســت! فرامــوش  ــران، صــف  ــع در ای ــل مســببین فجای ــن و متحــد در مقاب ت
ــی و  ــق طلب ــی از ح ــل های ــه حداق ــت ک ــانده اس ــب نش ــی را عق ــش٬  هیوالی ــن جنب ــه ای ک
ــوز  ــداد و هن ــخ می ــدام، پاس ــای اع ــدان ه ــار و می ــک و تیرب ــب و موش ــا  ــی را ب عدالتخواه
ه و  آبــان ســالهای گذشــته را تکــرار  میخواســت اگــر میتوانســت دههــا و دههــا  کشــتار دیــ
ــرای رفــاه،  ــه ب ــد! ناتوانــی آن از قــدرت مــا اســت! از قــدرت جنبشــی اســت ک ــی توان ــد!  کن
ــا  ــرن ه ــربان ق ــاره رنج ــت. چ ــده اس ــدان آم ــه می ــری ب ــی و براب ع ــادی و اجت ــت اقتص عدال

ــن پاشــنه میچرخــد.    ــر همی ــوز هــم در ب ــود و هن ــش وحــدت و تشــکیالت ب پی
از راههــای قانونــی و غیرقانونــی و نیمــه قانونــی، از تشــکیل انجمــن هــای صنفــی و 
ــا شــوراهای محــل هــای کار و زندگــی، یــک خــط و یــک ســیر  ســندیکاها و مجامــع عمومــی ت
ــه  ــای مســتقیم خــود، ک ــی حــول خواســت ه ــوده ای مردم ــای ت ــازمان و تشــکل ه اســت. س
ــه دمکراتیــک تریــن شــیوه و دخالــت دادن تــوده هرچــه گســرتده تــری در تصمیــم گیــری و  ب
ت، زمینــه ســاز قدرتــی اســت کــه میتوانــد آینــده ایــران را شــکل دهــد! آنچــه  اجــرای تصمیــ
کــه امــروز در حرکــت اســت، قطــار اعرتاضــی کــه در رسارس ایــران بــه حرکــت در آمــده اســت، 
عــی، وســیع تریــن  از همیــن امــروز نطقــه هــای حکومــت و نظــام عدالــت اقتصــادی و اجت
ــان  ــد! راه نش ــاز میکن ــود را ب ــش راه خ ــن جنب ــت!   ای ــکل داده اس ــی را ش ــای سیاس آزادی ه
میدهــد و امیــد بــه یــک دنیــای بهــرت را بــه قــدرت متحــد و متشــکل و ســازمان یافته خــود در 
ــدارد.   ــر نــگاه می شــوراهای مردمــی، شــوراهای محــل کار و زندگــی زنــده تــر و قابــل دســرتس ت

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. 



ت  ۳۹۰
ح

٤
تونی بلر جنایتكار جنگی

ــاه را  ــی گن ــان ب ــزار انس ــودی کشــاندند و صدهــا ه ــه ناب ــه ای را ب ــد، جامع ــه كردن ــراق حمل ــه ع ب
ــا تصمیــم واشــنگ و همراهــی انگلســتان  قربانــی اهــداف ارتجاعــی خــود کردنــد. ویرانــی عــراق ب
ــب بــر رس مــردم یــك كشــور، ویــران كــردن خانــه و  بــه رهــربی بــوش و بلــر و ریخــ هــزاران تــن 
كاشــانه آنهــا بــر رس زن و مــرد، پیــر، جــوان و كــودك و بكاربــردن انــواع ســالحهای كشــتار جمعــی، 
ــز تولیــدی، صنعتــی و خدماتــی، ویرانــی كودكســتان،  ــودی شــهرها و روســتاها، جــاده هــا، مراك ناب
ــود  ــی و خ ــای جعل ــا ادعاه ــین و ب ــدام حس ــا ص ــارزه» ب ــام «مب ــه ن ــتان و ... ب رس ــه و بی مدرس
ســاخته «در اختیــار داشــ ســالح كشــتار جمعــی» انجــام گرفــت. در آن زمــان میلیونهــا انســان در 
ــد  ــه اعــرتاض كردن ــم جنایتكاران ــه ایــن تصمی ــكا علی ــه در انگلســتان و آمری ــان و از جمل رسارس جه
ــای اعرتاضــی تبدیــل  ــه مركــز اعــرتاض، تظاهــرات و میتینگه ــان ب ــزرگ جه و خیابانهــای شــهرهای ب
شــد و امــا هیچكــدام از اینهــا نتوانســت مانــع ایــن حملــه ارتجاعــی و بــه خــون کشــیدن عــراق و 

ــه شــود.  ــس از آن خارومیان پ
ــا  ــی میلیونه ــیدن زندگ ــی کش ــه تباه ــگ و ب ــان جن ــراق، فرمانده ــی در ع ــتار جمع ــن کش عاملی
نفــر در عــراق، مســببین از هــم پاشــیدن شــیرازه هــای یــک جامعــه کــه علیرغــم گذشــت بیســت 
ــت  ــه کمــر راســت نکــرده اســت، کســانیکه از منظــر برشی ــن حمل ــر آوار ای ــوز از زی ســال از آن هن
متمــدن و میلیونهــا انســان در کــره خاکــی بایــد بــه عنــوان جنایتــكاران جنگــی و عاملیــن یكــی از 
ــان ملــی واقعــی دمكراســی  ــخ بــرش محاكمــه و مجــازات شــوند، قهرمان اری ــات ت ای ــن جن خونبارتری

ــد.  ــزه ســلطنتی دریافــت میكنن ــن جای ــل هــم باالتری ــه همیــن دلی ــی هســتند و ب غرب
ــتمی  ــان سیس ــدان و قهرمان ــا، فرزن ــر دنی ــم ب ــور حاك ــای منف ــره ه ــیاری از چه ــر و بس ــوش و بل ب
ــت و  ــه جنای ــن، ك ــان كارك ــان انس ــی ج ــی ارزش ــه ب ــت، ك ــر و محرومی ــی و فق ــه بردگ ــتند ك هس
ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــر جامع ــی ب ــت اقلیت ــظ حاكمی ــت حف ــی در خدم ــل كش ــگ و نس ــش و جن توح
ــكار  ایت ــن متوحــش و جن ــن و مدافعی ــر حافظی ــوش و بل ــی و مــرشوع اســت. ب ــا قانون ام ــال و  كام
ــكا،  ــه آمری ــت حاكم ــت و هیئ ــه از دول ــتمی ك ــد. سیس ــی آنن ــدان واقع ــتم و فرزن ــن سیس همی
ــه  ــلطنتی و ملك ــواده س ــا خان ــه كار آن ب ــر و محافظ ــزب كارگ ــر دو ح ــتان و ه ــان انگلس ــا پارمل ت
الیزابتــش همــراه رســانه هــا و میدیــای آنهــا پایــه هــای پازلــی اســت كــه آنــرا تشــكیل داده و حفــظ 
ــت و نســل كشــی وحشــتناك و هــزاران  ــخ هــزاران جنای ــه در طــول تاری ــرده اســت. سیســتمی ك ك
كشــتار و نابــودی دســته جمعــی مــردم محــروم را در پرونــده دارد و بخشــی از تاریــخ «افتخــارات» 
ــود  رگرانه خ ــتث ــت اس ــم موقعی ــرای تحكی ــخ هــر روز ب ــه در طــول تاری ــت. سیســتمی ك ــا اس آنه
ــن و  ــانهای كارك ــتی انس ــان و هس ــف ج ــات مختل ــه و توجیه ــه بهان ــدرن، ب ــی م ــداری بردگ و نگه
ــون و  ــی و قان ــی» و دمكراس ــام «زندگ ــه ن ــی را ب ــرد و جهنم ــان را میگی ــازندگان جه ــان و س صاحب
ــا  ــی، ت ــی و ناكازاك ــه از هیروش ــتمی ك ــت. سیس ــرده اس ــل ك ــا تحمی ــه آنه ــی» ... ب ــوق مدن «حق
ــا  ــش ، ت ــد مردم ــه من ــتار نقش ــتان و كش ــراق و افغانس ــی ع ــی اول و دوم، از ویران ــای جهان جنگه
ایــات وســیع در یوگســالوی ســابق تــا ویرانــی ســوریه و لیبــی و...  دههــا نســل كشــی در آفریقــا، جن
ــواع باندهــای وحشــی و جانــی در خدمــت منافــع خــود در كشــورهای مختلــف  ــا ســازمان دان ان ت
ــا  ــات قطع ــن جنای ــخ و ای اری ــن ت ــازماندگان ای ــد. س ــده دارن ــش را در پرون ــا داع ــان ت ــان از طالب جه
شــوالیه هــای واقعــی و قهرمانــان دولتهــای فخیــم حاكــم در همــه دنیــا و از جملــه در كشــورهای 
ــت  ــزرگ هیئ ــی ب ــی رشم ــر دهــن كجــی و ب ــه بل ــزه ای ب ــن جای ــی شــك اعطــای چنی ــد. ب ــی ان غرب
ــردم  ــه م ــان و ... ب ــی و پارمل ــزاب پارملان ــت و اح ــا دول ــلطنتی ت ــواده س ــس از خان ــه انگلی حاکم
اینــدگان  انگلیــس و جهــان اســت. جامعــه ای کــه مدتهــا اســت از ارزشــهای ارتجاعــی بــورژوازی و 

ــر میکشــد.  ــه زی ــن سیســتم را ب ــای افتخارای اده ــک  ــک ت ــرده و ت ــور ک آن عب
ــده  ــه افشــاگر پرون ــد ك ــی اتفــاق مــی افت ــر درســت زمان ــی بل ــه تون ــزه شــوالیه و اعطــای آن ب جای
ــدان اســت. در رشایطــی كــه در  ــش، در همیــن كشــور زن ــا بــوش و بلرهای ــن كشــورها، ب ــات ای جنای
ــه جــرم افشــا و  ــكا ب ــت امری ــه دول ــانژ ب ــان آس ی ــل جول ــل تحوی ــی در مقاب ــس جدال ــه انگلی جامع
علنــی كــردن پرونــده جنایاتشــان در جریــان اســت. آســانژ از بنیاگــزاران ســایت ویكــی لیكــس بــه 
ــات  ــای جنای ــه افش ــا و از جمل ــن دولته ــه همی ــای جنایتكاران ــه ه ــا و برنام ــه ه ــا نقش ــرم افش ج
ــردم  ــی و م ــه جهان ــل جامع ــه تحوی ــی ك ــتان و دروغهای ــراق و افغانس ــتان در ع ــكا و انگلس آمری
رشافتمنــد همیــن كشــورها داده انــد و علنــی كــردن مــدارك و اســناد و فاكتهــای واقعــی آن، ســالها 
ــكاران  ــی و جنایت ــای جان ــی بلره ــا تون ــت. ام ــرو اس ــرگ روب ــر م ــا خط ــت و ب ــی اس ــت زندان اس
ــه  ــوند بلك یش ــه  ــا محاكم ــه تنه ــان ن ــم جهانی ــل چش ــن دوره و در مقاب ــت در همی ــی درس جنگ

ــد. ــت میكنن ــلطنتی دریاف ــای س ــز و مداله ــن جوای باالتری
ایــن حقایــق اگــر از نظــر اخالقــی رشم آور اســت، اگــر زندانــی کــردن آســانژ و تحویــل دادن وی بــه 
دولــت آمریــكا و اعطــای مــدال قهرمانــی بــه بلــر بــرای مــردم رشیــف و متمــدن جهــان مایــه نفــرت 
اســت، بــرای حاكمیــن و سیســتم حاكــم بــر دنیــای «متمــدن» عیــن قانــون، عیــن دمكراســی غربــی 

و حقــوق رســمیت یافتــه و قانونــی آنهــا اســت. 

ــای  ــتم ه ــن سیس ــی تری ــن و قدیم ــی از پایدارتری ــوان یك ــه عن ــتان ب ــر انگلس ــم ب ــتم حاك سیس
ــال  ــر س ــتم ه ــظ كل سیس ــرای حف ــلطنتی، ب ــراه خانــواده س ــی هم ــی غرب ــی و دمكراس پارملان
جوایــزی را نــه تنهــا بــه شــوالیه هــای واقعــی از نــوع  چرچیــل، تاچــر و بلــر بلكــه بــه فیلــم ســازان، 
منــدان، خواننــدگان، نویســندگان، مخرتعیــن مشــهور و .... میدهنــد. آنهــا تــالش میكننــد حــول  ه
سیســتم و ســلطنت و ملكــه طیــف وســیعی از شــخصیتهای كــه در عرصــه هــای مختلــف از هــ 
و ادبیــات تــا علــم و دانــش دســتاوردی داشــته انــد را زیــر پرچــم سیســتم بیاورنــد و از اعتبــار آنهــا 
در خدمــت حفــظ سیســتم خــود اســتفاده كننــد. بــر اســاس امــار رســمی كــه جدیــدا منتــرش شــده 
اســت از ســال ۱۹۵۰ تــا ۱۹۹۹ یعنــی در حــدود ۵۰ ســال نزدیــك بــه ۳۰۰ نفــر از آدمهــای مشــهور ایــن 

ــد.  ــه رشم دانســته ان ــرا مای ــزی خــودداری و بعضــا آن كشــور از گرفــ چنیــن جوای

افتخــار بلــر بــه اعطــای چنیــن مدالــی و دادن آن بــه بلــر هــر دو واقعــی و در خدمــت یــك هــدف 
ــا احــزاب  اســت. ملكــه انگلســتان و كل هیئــت حاکمــه انگلیــس از ســلطنت، حكومــت و پارملــان ت
ــن و ...  ــای رســمی و قوانی ــا میدی ــراه ب ــش هم ــا و تاچرهای ــا بلره ــراه ب ــی آن هم و سیســتم پارملان
ل قــدرت بــورژوازی ایــن كشــور بــر طبقــه  امــا بخشــی از سیســتم ارتجاعــی در خدمــت اعــ آن، 
كارگــر و مــردم ایــن كشــور اســت. بلــر اگــر بــرای مــردم آگاه و آزادیخــواه و متمــدن در جهــان یــک 
جنایتــكار جنگــی و مســتحق محاكمــه اســت، بــرای ایــن سیســتم قهرمــان و شــوالیه واقعــی اســت. 
ن شــوالیه و قهرمــان ملــی «دمكراســی» غربــی و سیســتم پارملانــی آن اســت.  جنایتــكار جنگــی هــ
ــاور  ن ناب ــ ــل چش ــهای آن را در مقاب ــی و ارزش ــان بورژوای ــی جه ــر وارونگ ــار دیگ ــت ب ــن واقعی ای
ــد و  ــان قــرار میدهــد. مردمــی کــه مدتهــا اســت از شــوک ایــن وارونگــی بیــرون آمــده ان مــردم جه

خــود را بــرای مقابلــه ای جــدی علیــه آن آمــاده میکننــد. 

آخر خط باند مهتدى!
ــم   ــا فیل ــان، افش ــد زحمتکش ــای بان ــی در اردوگاهه ــی در پ ــای پ ــرور و قتله ــدن ت ــا ش ــال افش بدنب
دوربینهــای مــدار بســته داخــل اردوگاه و دخالــت دادگاه عربــت دولــت اقلیــم در پیگیــری قتــل آپــو 
ــان آقــای مهتــدی و راه  ــف جری ل كثی ــن اعــ ــاب تعف ازت حســینی، بعــد از افشــاگری هــا از درون و ب
افتــادن مــوج نفــرت ازآنهــا حتــی در میــان خانــواده پیشــمرگان و كســانی كــه در جریــان مهتــدی جان 
ــخصیتهای  ــن و ش ــی از فعالی ــن طیف ــال کمپی ــژه بدنب ــام و بوی ــد، و رسانج ــت داده ان ــود را از دس خ
ــه» ای  ــدی در «ضدحمل ــد مهت ــا، بان ــا و تروره ــن قتله ــردن ای ــوم ک ــتان در محک ــی در کردس سیاس
ــه کمونیســتها و بطــور  ــش خــود را علی ــف و ســوخته ســی ســال پی ــیانه و ســبك، تبلیغــات کثی ناش

ــرده اســت.  ــرار ک ــه حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) تک ــژه علی وی
ــا کــردن اتحــاد مجــدد دو جریــان زحمتكشــان، دو غــده عفونــی، زحمتکشــان  هــدف از در بــوق و کرن
د بــه نفــس بــه صفوف  مهتــدی و ایلخانیــزاده، و تکــرار شــانتاژهای ســوخته دیــروز، بازگردانــدن اعتــ
عــی و حاشــیه ای اســت.  نعــت از ریــزش درونــی بیــش از ایــن دو جریــان ضــد اجت مــرتدد خــود و م
ــد،  ــه ســینه آن زدن ــد فاشیســت دســت رد ب ــن بان ــد ای ــدو تول ــه از ب ــردم آزادیخــواه در کردســتان ک م
امــروز ایــن تبلیغــات را نشــانه دیگــری از ضدیــت آشــکار ایــن بانــد و رهــربان آن بــا آزادیخواهــی خود، 

ــا زندگــی و مبــارزات فــی الحــال در جریــان خــود بــرای رفــاه، آزادی و ســعادت همگانــی میدانــد.  ب
ــزاده آن، مــی  ــاح ایلخانی ــد و برنامــه تلویزیــون جن ــن بان ــه مهتــدی ای ل ــاح عبدال ــه رســمی جن اطالعی
فرماینــد کــه «تقابــل حــزب حکمتیســت (خــط رســمی)، از روز اول جدایــی اینهــا از کومــه لــه رشوع 
ــا اولیــن و تنهــا  ــان م ــم کــه جری ــا قبــول میکنی ــم. م ــول میکنی ــام» را قب ــا ایــن «اته شــده اســت!»  م
ــد  ــه ترفن ــود ک ــی ب ــا نیروی ــخیص داد، تنه ــد را تش ــن بان ــتی ای ــت فاشیس ــه ظرفی ــود ک ــی ب جریان
ــرد و  ــش را تشــخیص داد و افشــا ك ــخ و جانباختگان ــه تاری ــزان شــدن ب ــه و آوی ــام کومل اســتفاده از ن
هیچــگاه حــارض نشــد آنــرا بعنــوان یکــی از شــاخه هــای کوملــه و یــک ســازمان سیاســی بــه رســمیت 
ــرا هشــدار داده و  بشناســد. مــا تنهــا جریانــی بودیــم کــه ظرفیــت فاشیســتی، تــرور و چاقوکشــی آن
همــه نیروهــای سیاســی را بــه طــرد ایــن بانــد دعــوت کردیــم. مــا اولیــن و تنهــا جریانــی بودیــم کــه 
ــن بانــد،  ــی» ای پالتفــرم سیاســی ایــن بانــد را فاشیســتی دانســته، نحــوه «مبــارزه سیاســی درون حزب
نیه، محــارصه اردوگاه کومله- ســازمان  ــا اتــكا بــه پلیــس ســلی گــرو گرفــ كنگــره قانونــی كومــه لــه ب
ــرا  ــربان آن ــرور ره ــری و طــرح ت ــرای باجگی ــگ ب ــه جن ــد ب ــران و تهدی ــتان حــزب کمونیســت ای کردس
ــد را فاشیســتی و  ــن بان ــم کــه پالتفــرم سیاســی ای ــی بودی ــا تنهــا جریان ــم. م را افشــا و محکــوم کردی
شــانس آن را بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک ســازمان سیاســی و همزمــان ظرفیــت رهــربی آن بــرای شــکل 
دادن بــه یــک بانــد فاشیســت، ضــد کمونیســت و چاقوکــش را بــه همــگان هشــدار دادیــم. مــا گفتــه 
ــران و  ــردم در ای ــارزه م ــه خــون کشــیدن مب ــردن و ب ــی ک ــد در قوم ــن بان ــانس ای ــا ش ــه تنه ــم ک بودی
ــد از «فدرالیســم  ــن بان ــه «آلرتناتیوهــای» ای ــم ک ــی بودی ــا نیروی ــا تنه ــت. م ــتان اس ــژه در کردس بوی
قومــی» تــا حملــه نظامــی امریــکا بــه ایــران و کشــیدن جنــگ نیابتــی عربســتان به کردســتان را افشــا 
ــا فاشیســم و تــرور و باندهــای چاقوکــش، «اتهــام»  و در مقابــل آن ایســتادیم.  مــا «اتهــام» مقابلــه ب
ــا  ــان ب ــان از اینکــه بخشــی از جوان ــا همزم ــم. م ــول میکنی ــری و کمونیســم را قب ــاع از آزادی، براب دف
توهــم بــه ایــن ســازمان بــه آن پیوســتند و قربانــی سیاســتهای فاشیســتی و ترورهــای درون ســازمانی 
ــتان در  ــارج کردس ــه در خ ــتان و چ ــازمانهای سیاســی چــه در کردس ــد شــدند متاســفیم. از س ــن بان ای
ــن بانــد و جــا زدن  ــن بانــد خطرنــاک و مناســب کــردن زمینــه بــرای ایفــای نقــش ای ــازدادن بــه ای امتی
ــم  ــه توه ــن زدن ب ــا را در دام ــم و آنه ــد داری ــدی نق ــور ج ــی، بط ــروی سیاس ــک نی ــوان ی ــود بعن خ
جوانــان بــه ایــن بانــد مســئول میدانیــم! امــروز پــس از بیســت و چنــد ســال از شــکل گیــری ایــن باند، 
حقایــق و مخاطراتــی کــه مــا طــی ایــن ســالها گفتــه بودیــم، شــاهدان متعــددی پیــدا کــرده کــه بخش 
ــد،  ــن بان ــی ای ــن سیاس ــیون و مخالفی ــای اپوزیس ــخصیت ه ــی و ش ــات سیاس ــه جریان ــا ن ــم آنه اعظ
ــی  ــه نظام ــد! افشــا طــرح حمل ــان ان ــن جری کــه اعضــا و کادرهــا و مســئولین و پیشــمرگان ســابق ای
ــرور اعضــا رهــربی حــزب حکمتیســت  ــا افشــا طــرح ت ــزاده ی ــه اردوگاه کوملــه توســط عمــر ایلخانی ب
ــش  ای ــه  ــد را ب ــن بان ــت ای ــی از ظرفی ــه کوچک ــط گوش ــد، فق ان ــن ب ــان ای ــی از فرمانده ــط یک توس
میگــذارد.  امــروز در کنــار حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) و تــالش مــا بــرای افشــا و طــرد ایــن بانــد 
چاقــو کــش، صدهــا نفــر از کســانیکه در صفــوف ایــن جریــان بــه ماهیــت ارتجاعــی آن پــی بــرده و 
از تــرور و قتــل درون ســازمانی جــان ســا بــه در بــرده انــد، دههــا خانــواده قربانیــان ترورهــای درون 
ســازمانی ایــن بانــد شــاکیان خصوصــی انــد کــه ادعانامــه خــود علیــه ایــن بانــد را علنــی اعــالم کــرده 
انــد و دوستانشــان، آزادیخواهــی و کمونیســم ریشــه دار در کردســتان اســت کــه مانــع  انــد! درد ایــن ب
ــدار  ــوان پرچم ــمی) بعن ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــه ح ــت ک ــی اس ــده و طبیع ــان ش ــری ش قدرتگی
ــی توانــد مــورد نــوک حملــه ایــن بانــد تبهــکار نباشــد.  ایــن آزادیخواهــی و کمونیســم در کردســتان، 
ــی  ــری طلب ــه براب ــه ب ــتان، حمل ــش در کردس ــر و زحمتک ــه کارگ ــه ب ــه حمل ــاده ک ــل س ــن دلی ــه ای ب

ــن حــزب مــی گــذرد.  ــا ای کمونیســتی در ایــن جامعــه، امــروز از مســیر دشــمنی ب
ــن  ــه ای ــتی و تبهکاران ــتی و فاشیس ــت فاالنژیس ــاگری از ماهی ــه افش ــد ک ــد و رسان آن بدانن ــن بان ای
ــاس،  ــکل و لب ــر ش ــاع در ه ــا ارتج ــا ب ــل م ــی از تقاب ــری، بخش ــی دیگ ــان ارتجاع ــر جری ــان و ه جری
ــی  ــری، بخش ــه آزادی و براب ــیدن ب ــرای رس ــروم ب ــردم مح ــر و م ــه کارگ ــا از طبق ــاع م ــی از دف بخش
ــه  ــه ك ــتهایی ك ــارزه كمونیس ــی و مب ــخ زندگ ــتان، از تاری ــم در كردس ــخ كمونیس ــا از تاری ــاع م از دف
ــك  ــدن ی ــزان ش ــوری و آوی ــهید خ ــل ش ــا در مقاب ــتند ت ــات نیس ــد حی ــود در قی ــروز خ ــفانه ام متاس
اریــخ آنهــا از خــود دفــاع كننــد،  بخشــی از مبــارزه مــا  گــروه تبهــكار ضــد كمونیســتی بــه اعتبــار و ت
ــا نــا  ند اســت. تقابــل بــا ایــن نیروهــا، تقابــل ب بــرای برپایــی یــک دنیــای آزاد، برابــر، مرفــه و ســعاد
امــن کــردن جامعــه، بــا قومــی و مذهبــی کــردن مبــارزه و محیــط زندگــی مــردم و خــون پاشــاندن بــر 

ــت.  ــران اس ــا انســان در ای ــارزه میلیونه ــی و مب زندگ
مــا بــرای بــار چنــدم اعــالم مــی کنیــم کــه اینها نــه یــک جریــان سیاســی متعــارف ناسیونالیســت کرد، 
کــه یــک بانــد تبهــکار، فاالنژیســت و فاشیســت انــد و بــه همیــن عنــوان بایــد بــه همه معرفی شــده 
ــد فاشیســم و فاالنژیسســم را در درون  ــی توان ــا،  ــه سیاســی پوی و طــرد و رســوا شــوند. یــک جامع
خــود هضــم کنــد، در کردســتان هضــم نشــده و بــه همیــن دلیــل امــروز نــه فقــط رســوا و منفورترین 
ــده كــه هــزاران  ــی از همــه جــا ران ان موجــود در جامعــه بعــد از جمهــوری اســالمی اســت. اینهــا جری
بــار دســت مامــوران مــرزی ایــران بــرای توافــق، پاســبانان كنســولگری هــای آمریــكا و عربســتان و... را 
بــرای تحویــل گرفــ بوســیده انــد امــا بــه جایــی نرســیده و بــه آخــر خــط رســیده انــد. تضمیــن طــرد 
و منــزوی شــدن بیشــرت اینهــا، وظیفــه ماســت و مــا دســت همــه کســانی کــه در ایــن مســیر همــراه 

مــا هســتند را بــه گرمــی مــی فشــاریم. 

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
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