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رويدادهاى سياسى هفته

مردم اي ران ،جمهورى اسﻼمى و
برجام
درحمايت از »نامه سرگشاده
خانواده زندانيان«
خالد حاج محمدى
دور دیگــری از مذاكــرات غیــر مســتقیم ای ـران و آمریــكا بــر ﴎ برجــام
انجــام گرفــت .ایــن بــار بــه جــای ویــن میزبــان ایــن مذاكـرات دولــت قطــر
و محــل آن دوحــه بــود .تاكنــون و حــول ایــن مذاكـرات بحثهــا و ارزیابــی
هــای مختلــف ،و بعــﻼوه اخبــار متناقضــی پخــش شــده اســت ،مذاكراتــی
كــه بــا میانجیگــری اتحادیــه اروپــا و میزبانــی قطــر دو روز ادامــه داشــت.
»انریكــه مــورا« معــاون ه هنــگ كننــده ارشــد سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا در ایــن مذاكــرات نقــش رد و بــدل كــردن بحثهــای دو هیئــت
مذاكــره كننــده ای ـران و آمریــكا را عهــده دار شــد .ظاه ـرا مذاك ـرات دو
روزه ای ـران و آمریــكا ایــن بــار هــم بــه نتیجــه نرســیده اســت» .انریكــه
مــورا« نوشــته است«متاســفانه ،هنــوز پیﴩفتــی کــه تیــم اتحادیــه اروپــا،
بعنــوان ه هنــگ کننــده )ایــن مذاکـرات( بــه آن امیــدوار بــود ،بدســت
نیامــده اســت «.بعــد از ایــن دو روز طرفیــن ای ـران و آمریــكا هــر كــدام
طــرف مقابــل را مســئول بــه نتیجــه نرســیدن آن میداننــد و تــوپ را بــه
زمیــن دیگــری مــی اندازنــد .ایــران میگویــد دولــت بایــدن اراده ﻻزم را
بـرای توافــق نــدارد و در عمــل هـ ن اهدافــی را دنبــال میكنــد كــه دولــت
ترامــپ و ایــن از نظــر اقتصــادی كمكــی بــه ایـران یكنــد و دولــت امریــكا
هــم ادعــا میكنــد كــه ای ـران توقعاتــی را طــرح میكنــد كــه از چهارچــوب
برجــام خــارج اســت ... .صفحــه٣

قدرت سياسى بايد در دست
كارگران باشد!

مظفر محمدى

پاس ــخ طبق ــه کارگ ــر ب ــه ب ــورژوازی و هم ــه ی جن ــاح های ــش ای ــن اس ــت
ک ــه اوﻻ ﴎنگون ــی ب ــا انق ــﻼب ت ــوده ای از پایی ــن و در راس آن طبق ــه
کارگ ــر ص ــورت م ــی گی ــرد و دوم ــا انق ــﻼب کنن ــدگان خ ــود ق ــدرت را ب ــه
دس ــت م ــی گیرن ــد .نیروی ــی ک ــه انق ــﻼب م ــی کن ــد ،ت ــوان و صﻼحی ــت
کس ــب ق ــدرت را ه ــم دارد .انق ــﻼب کارگ ــری آس ــان ت ــر ،عمل ــی ت ــر و
ک ــم دردت ــر از ه ــر گون ــه تغیی ــر درنظ ــام دیکتات ــوری ﴎمای ــه اس ــت.
بــورژوازی در هــر رنــگ و لباســی بــا جنبــش ضــد ﴎمایــه داری
مخال ــف اس ــت و ب ــا آن م ــی جنگ ــد .ب ــورژوازی چ ــه در حاکمی ــت و
چ ــه در اپوزیس ــیون ول ــو در مقاب ــل طبق ــه کارگ ــر نق ــش چن ــد ص ــدا را
ب ــازی کنن ــد ام ــا ماهیت ــا ه ــم منفع ــت و متحدن ــد ... .صفح ــه۵

مجسمههاى خونآلود بروكسل

سعيد محمدى

ِ
لئوپولــد دوم ،پادشــاه وقــت
بیســت و نُــه مــی  ۱۸۸۵پــس از ا ــام کار کنف رانــس برلیــن،
بلژیــک پــس از جلــب رضایــت دول اســتع ری دیگــر اعــﻼم کــرد کــه قســمتی از قــارهی
آفریق ــا ،ب ــا مس ــاحتی ح ــدود ی ــک و نی ــم ب راب ــر ای ـرانِ ام ــروزی را ب ــا گس ــتاخی ــام ”ب ــه اس ــم
خــودش“ ثبــت کــرده اســت و آن را ”منطقــهی خودمختــار کنگــو“ نامیــد ... .صفحــه۷

ساير اطﻼعيه هاى حزب:

پيام همدردى با مردم افغانستان
قدرت ما در اتحاد ماست!
موج اعدامها!
با گسترش اعت راضات به استقبال رئيس حكومت جانيان برويم!
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قدرت ما در اتحاد ماست!

گ زارشى از آخرين روز اعتصاب كارگ ران راه آهن بريتانيا در لندن
ش ــنبه  ۲۵ژو ــن  ،۲۰۲۲س ــومین روز اعتص ــاب قدر ن ــد كارگ ران راه آهن در انگلس ــتان
پایــان یافــت .در لنــدن م راســم بــزرگ و باشــكوهی در مقابــل ایســتگاه مركــزی
»كینگ ــز ك ـراس« ب ــا ﴍك ــت این ــدگان و س ــخنگویان س ــایر بخشه ــای طبق ــه كارگ ــر
در ح ی ــت از اعتص ــاب كارگ ـران راه آه ــن برگ ــذار ش ــد .ش ــایان ذك ــر اس ــت ك ــه ر ی ــس
فدراس ــیون جهان ــی كارگ ـران حم ــل و نق ــل نی ــز از اس ـﱰالیا ب ــه انگلی ــس بقص ــد اع ــﻼم
همبس ــتگی خ ــود ب ــا ای ــن اعتص ــاب آم ــده ب ــود و س ــخ انی آتش ــینی ارا ــه ك ــرد.
وی اع ــﻼم ك ــرد ك ــه» :جنگ ــی را ب ــه م ــا تحمی ــل كردهان ــد؛ م ــا و میلیونه ــا انس ــان
كارگ ــر در جه ــان ،اع ــم از زن و م ــرد ،ه ــم اكن ــون در ی ــك جن ــگ طبقات ــی آش ــكار ب ــا
اقلیتــی مفتخــور و سیســتمی اســتث رگر روبــرو شــدهایم كــه در تاریــخ ونــه
ن ــدارد و ناچ ــار ب ــه غلب ــه ب ــر آنانی ــم .طبق ــه م ــا ،همهج ــا و از جمل ــه در بریتانی ــا،
علی ــه آن ــان برخاس ــته اس ــت؛ بی ــش از ای ــن اج ــازه نخواهی ــم داد ك ــه هی ــچ اح ــدی
در صفــوف م ــا تفرق ــه جنســی ایج ــاد كن ــد .زن ــان و م ــردان در طبق ــه م ــا ب ــا ه ــم
ب رابرن ــد؛ جوان ــان م ــا آین ــده روش ــن و س ــعاد ند میخواهن ــد .ــام كارگ ران ــی ك ــه ب ــه
س ــن بازنشس ــتگی میرس ــند مس ــتحق اح ـﱰام و برخ ــورداری از بیش ــﱰین و بهﱰی ــن
اســتانداردها و خدمــات اجت عــی هســتند .هیــچ كودكــی نبایــد بیﴎپنــاه و
بیامكانــات انــد .هــر امكاناتــی كــه بــرای ثرو نــدان رواســت بــرای محرومــان
ه ــم روا اس ــت .ص ــد س ــال اس ــت ك ــه ای ــن مب ــارزه ادام ــه دارد و ام ــروز ب ــه نقط ــه
جــوش خــود رســیده اســت .مــا جایــی یرویــم ،ایــن حكــم ماســت كــه ثــروت
اجت ع ــی بای ــد ب ــه ط ــور براب ــر بی ــن ــام ش ــهروندان تقس ــیم ش ــود و ای ــن پرچ ــم
انس ــانی را كارگ ـران راه آه ــن بع ــد از س ــالها مب ــارزه دوب ــاره ب راف راش ــته ان ــد .ق ــدرت
م ــا در اتح ــاد ماس ــت«.
ســخ انان بعــدی كــه بــه ایندگــی از ســایر بخشهــای طبقــه كارگــر ،از جملــه
كارگــران پســت بریتانیــا ،معلــ ن ،كاركنــان فرودگاههــا و اســكلهها در اعــﻼم
همبس ــتگی ب ــا اعتص ــاب كارگ ـران راه آه ــن تریب ــون را در اختی ــار گرفتن ــد ،هم ــه ب ــر
ی ــك اتح ــاد ﴎاﴎی در بریتانی ــا علی ــه دول ــت محافط ــهكار و اوض ــاع وخی ــم اقتص ــادی
كــه گلــوی كل جامعــه بویــژه طبقــه كارگــر را فــﴩده اســت ،تاكیــد كردنــد و
خواهــان یــك اقــدام مشــﱰك فــوری در گامهــای بعــدی بــرای ســازماندادن یــك
اعتص ــاب ﴎاﴎی و هم ــه جانب ــه ش ــدند .اختت می ــه م راس ــم ب ــا س ــخ انی كوبن ــده
دبی ــركل اتحادی ــه كارگ ـران راه آه ــن» ،مای ــك لین ــچ« هم ـراه ب ــود .وی ضم ــن قدردان ــی
از ــام كســانی كــه اعتصــاب را همــراه و پشــتیبانی كردنــد بــا تاكیــد بــر یــك
اتحــاد طبقاتــی در ﴎاﴎ بریتانیــا علیــه فقــر و تعــرض دولــت محافطــهكار بــه
قلمــرو معیشــت و رفــاه شــهروندان ،در ادامــه اظهــار داشــت» :مــا اینجــا اعــﻼم
میكنی ــم ك ــه ای ــن رون ــد محك ــوم ش ــدن ب ــه فق ــر را قیچ ــی میكنی ــم .اﻻن همهج ــا
در ﴎت ــاﴎ بریتانی ــا اعتصاب ــات كارگ ــری در بخشه ــای مختل ــف علی ــه دس ــتمزدهای
ناچیــز و بخــور و یــر طبقــه مــا ،علیــه خــورد و خاكشــیركردن بازنشســتگان و
ســاﳌندان طبقــه مــا ،و علیــه تفرقــه و شــكاف جنســی ،ملــی ،مهاجــر و بومــی
ك ــه دول ــت محافظ ــهكار در صف ــوف طبق ــه م ــا دام ــن زده اس ــت ،در جری ــان اس ــت
ك ــه هم ــه در ح ــال س ــازمان یاف ـ و پیوس ـ ب ــه ه ــم هس ــتند .پاس ــخ م ــا ب ــه آنه ــا
اینس ــت ك ــه ب ـرای ناب ــودی فق ــر ،ث ــروت اجت ع ــی در ای ــن كش ــور را ب ــه ط ــور ب راب ــر
تقس ــیم میكنی ــم .ای ــن حك ــم ماس ــت .قیمته ــا ﴎ ب ــه فل ــك ب ــرده اس ــت ،ت ــورم
بی ــداد میكن ــد .ام ــا از آن ط ــرف ه ــم ،س ــود ﴎمای ــه ﴎ ب ــه آس ـ ن كش ــیده اس ــت.
مــا هیچوقــت در طــول تاریــخ ایــن همــه میلیــاردر در ایــن جامعــه نداشــتهایم.
ثرو ندان ــی ك ــه ه ــر روز ب ــر گ ــرده طبق ــه كارگ ــر ثرو ندت ــر از دی ــروز میش ــوند و
در ع ــوض كارگ ران ــی ك ــه ه ــر روز فقیرت ــر میش ــوند و مس ــخرهتر از همهچی ــز ب ــه
م ــا میگوین ــد ك ــه ق ــادر نیســتند ســطح دســتمزدمان را ب ــاﻻ بﱪن ــد؛ م ــا آمدهایــم
كــه اعــﻼم كنیــم كــه ایــن ســیكل فقیرشــدن كارگــران در یكــی از ثرو ندتریــن
كش ــورهای جه ــان را ب ــه هیــچ وجــه قب ــول یكنی ــم«...
وی در ادامــه بــه دولــت و كارفرمایــان تذكــر داد كــه» :مــا بــرده نیســتیم .چــرخ
ب ــه تنهای ــی یگ ــردد و روش ــنایی تولی ــد یش ــود اگ ــر نی ــروی كار كارگ ــر موج ــود
نباش ــد .م ــا خداون ــد ــام ث ــروت در ای ــن جامع ــه هس ــتیم .ای ــن نی ــروی كار ماس ــت
كــه ایــن جامعــه را زنــده نگــه داشــته اســت .تنهــا چیــزی كــه مــا میخواهیــم
تقس ــیم ب راب ــر ای ــن ث ــروت اس ــت«...
وی در پای ــان خط ــاب ب ــه ﴍك ــت كنن ــدگان اع ــﻼم ك ــرد ك ــه» :گ ــول رس ــانههای رس ــمی
را نخوریــد؛ اجــازه ندهیــد كــه تفرقــه را در صفوفمــان دامــن بزننــد؛ نگذاریــد
پرس ــتاران را علی ــه كارگ ـران راه آه ــن بش ــورانند؛ نگذاری ــد كارگ ـران بخ ــش خدم ــات
را علی ــه كارگ ـران اس ــكلهها بش ــورانند؛ رن ــگ خ ــون م ــا هم ــه یك ــی اس ــت ،از نق ــاط
مختل ــف جه ــان گ ــرد ه ــم آمدهای ــم ،هم ــه در ای ــن كش ــور صاح ــب خانهان ــد و بای ــد
از مزایــای ب رابــر برخــوردار شــوند .هیچكــس غیــر قانونــی نیســت .پــس متحــد
ش ــوید«...
تش ــكیﻼت خ ــارج كش ــور ح ــزب حكمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( – واح ــد لن ــدن نی ــز در
ای ــن اعتص ــاب در كن ــار كارگ ـران راه آه ــن حض ــور فع ــال داش ــت و همبس ــتگی خ ــود
را ب ــا كارگ ـران راه آه ــن بریتانی ــا اع ــﻼم ك ــرد.
تشكیﻼت خارج كشور حزب حكمتیست خط رسمی
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واحد لندن

سوئد و فنﻼند معامله اى شنيع بر سر
فعاليت اپوزيسيون تركيه
ت ــﻼش امری ــكا ب ـرای گس ــﱰش نف ــوذ نات ــو ب ــه اقص ــی نق ــاط جه ــان ،نهایت ــا در اوك رای ــن
ب ــا مقابلــه روســیه بــه جنگ ــی انجامیــد كــه ماهه ــا اســت ادام ــه دارد .جنــگ در
اوك رایــن فرصتــی شــد كــه دول غربــی ،در راس آنهــا و بیــش از همــه آمریــكا و
انگلس ــتان ،ب ــه جس ــد نیم ــه ج ــان نات ــو روح ــی ت ــازه بدمن ــد ،كش ــورهای دیگ ــر را ب ــه
پیوس ـ ب ــه آن تش ــویق كنن ــد ،دول اروپای ــی را ب ــه بهان ــه »خط ــر تج ــاوز روس ــیه«
بی ــش از ه ــر زمان ــی میلیتاری ــزه كنن ــد و فض ــای دنی ــا را تح ــت تاثی ــر ق ـرار دهن ــد.
پیوس ـ دو دول ــت س ــوئد و فنﻼن ــد ب ــه نات ــو از جمل ــه نتای ــج اهداف ــی اس ــت ك ــه دول
غرب ــی و خصوص ــا دول ــت آمری ــكا دنب ــال ك ــرده اس ــت.
درخواســت ســوئد و فنﻼنــد بــا مخالفــت تركیــه بــه عنــوان یكــی از اعضــا ناتــو
روب ــرو ش ــد .تركی ــه ﴍط تواف ــق خ ــود را ط ــرح هم ــكاری ای ــن كش ــورها ب ـرای مقابل ــه
ب ــا اپوزیس ــیون خ ــود در س ــوئد و فنﻼن ــد بی ــان ك ــرد .باﻻخ ــره ای ــن معامل ــه ﴎ گرف ــت
و دو دول ــت »دمك ـرات« س ــوئد و فنﻼن ــد در معامل ــه ای كثی ــف رای ورود خ ــود ب ــه
نات ــو را از تركی ــه خریدن ــد و باب ــت آن اپوزیس ــیون »ك ــرد« تركی ــه را ب ــه ای ــن كش ــور
فروختن ــد .آنه ــا ب ـرای کس ــب رای ترکی ــه در جه ــت عضوی ــت در نات ــو ،توافقنام ــه ای
را ب ــه امض ــا رس ــانده ک ــه ط ــی آن ،دو کش ــور ،ب ـرای مح ــدود ک ــردن فعالی ــت ه ــای
اپوزیســیون »کــرد« ترکیــه و اســﱰداد اعضــای آن بــه ترکیــه ،بــا اتهــام فعالیــت
تروریس ــتی علی ــه دول ــت ترکی ــه ،اب ـراز آمادگ ــی ک ــرده ان ــد.
دولــت ترکیــه کــه در ســالهای گذشــته ،ســازمانده رســمی بخشــی از تروریســم
رســمی و دولتــی علیــه مــردم کردســتان هــم در تركیــه و هــم در ســوریه بــوده
اس ــت ،ای ــن ب ــار ،ب ــا اس ــتفاده از ﴍای ــط روز ،در معامل ــه ای كثی ــف دول ــت ه ــای دو
کش ــور دیگ ــر را نی ــز ب ـرای فش ــار و اس ــﱰداد ه ــر فع ــال سیاس ــی ،بعن ــوان مته ــم ب ــه
تروریس ــم از نظ ــر ترکی ــه ،را ه ــم ب ــا خ ــود هم ـراه ک ــرده اس ــت .ای ــن معامل ــه كثی ــف
زمان ــی انج ــام میگی ــرد ك ــه تركی ــه ب ــه عن ــوان ی ــك دول ــت تروریس ــتی در جنای ــت،
توح ــش و كش ــتار م ــردم ،خصوص ــا م ــردم ك ــرد زب ــان چ ــه در تركی ــه و چ ــه در س ــوریه
و ...زبان ــزد خ ــاص و ع ــام اس ــت.
در جهان ــی ک ــه دول ــت ه ــا و ق ــدرت ه ــای منطق ــه ای و جهان ــی ،ای ــن ک ــره خاک ــی
را می ــدان تروریس ــم دولت ــی و قانون ــی خ ــود ک ــرده ان ــد ،ــام بانده ــای تروریس ــتی
جهــان را س ــازمان داده و ب ــه ج ــان مــردم انداخت ــه انــد ،صحب ــت ک ــردن از مبــارزه
علی ــه تروریس ــم ،بهان ــه ای ب ـرای س ــازماندهی ت ــرور اس ــت .بع ــﻼوه ،ک ــدام دول ــت
قلــدر در ایــن کــره خاکــی مخالفیــن خــود را تروریســت خطــاب ــی کنــد؟ از
جمه ــوری اس ــﻼمی ت ــا ترکی ــه و اﴎائی ــل و امری ــکا و ،...کدامی ــک تروریس ــت ه ــای
درج ــه یــک ای ــن جهــان نیس ــتند؟ در دنیــای واقعــی ایــن دولتهــا و در راس هم ــه
دول ــت آمری ــكا ن ــه تنه ــا بزرگﱰی ــن دول ــت تروریس ــتی ك ــه بع ــﻼوه بزرگﱰی ــن مخل ــوق
بخ ــش اعظ ــم بانده ــای تروریس ــتی جه ــان اس ــت.
اق ــدام اخی ــر دولته ــای س ــوئد و فنﻼن ــد و معامل ــه آنه ــا ب ــا تركی ــه ب ــر ﴎ اپوزیس ــیون
و فعالیــن سیاســی كــرد زبــان تركیــه و ســوریه ،نــه تنهــا عملــی شــنیع و بــاز
ك ــردن می ــدان ب ـرای یك ــی از تروریس ــتی تری ــن دولته ــای جه ــان اس ــت ،ك ــه بع ــﻼوه
عمــق ریــاكاری ایــن دو دولــت را در ادعــای دفــاع از آزادی را بیــان میكنــد .ایــن
»توافقنامنــه« عمــق دفــاع دولتهــای مدافــع دمک راســی و حقــوق بــﴩ از آزادی
سیاس ــی انس ــانها اس ــت.
حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( ،قــول همــكاری دولتهــای س ــوئد و فنﻼنــد بــا
تركیــه و علیــه اپوزیســیون و فعالیــن كــرد زبــان ایــن كشــور را شــدیدا محكــوم
میكن ــد و آن ـرا در خدم ــت تروریس ــم دول ــت تركی ــه میدان ــد .م ــا ه ــر ن ــوع هم ــكاری
عمل ــی ای ــن دولته ــا ب ــا تركی ــه و علی ــه اپوزیس ــیون دول ــت تركی ــه را ن ــه تنه ــا محك ــوم
ك ــه ب ــا آن مقابل ــه خواهی ــم ك ــرد .م ــا هم ــه اح ــزاب و س ــازمانهای سیاس ــی ،اتحادی ــه
ه ــای كارگ ــری و مدافع ــان آزادی ه ــای ف ــردی و سیاس ــی را ب ــه مقابل ــه و اع ـﱰاض ب ــه
ای ــن اق ــدام ش ــنیع و ض ــد انس ــانی جل ــب میكنی ــم.
حزب حكمتیست خط رسمی
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رویدادهای سیاسی هفته
آنچــه مســلم اســت ایــن دور از مذاكـرات هــم فعــﻼ بــه جایــی نرســیده اســت .دولــت
بایــدن از ابتــدای ﴎكار آمــدن ادعــا كــرد كــه میخواهــد برجــام را از ﴎ بگیــرد و بــا
ای ـران توافــق كنــد .امــا بعــد از مذاك ـرات ویــن و عــدم توافــق و بعــد از یــك دوره
راكــد مانــدن برجــام ایــن بــار بــا پــا پیــش گذاشـ و تــﻼش اروپــا بـرای ایجــاد تفاهــم
مذاكـرات دو روزه در قطــر انجــام گرفــت كــه آنهــم نتیجــه نــداد.
بــی تردیــد موقعیــت بــه هــم ریختــه جهانــی ،جدالهــای دوره اخیــر و ویرانــی هایــی
كــه در بســیاری از كشــورها از افغانســتان و عـراق تــا ســوریه و لیبــی و ...بــه بﴩیــت
تحمیــل كردنــد و میلیونهــا انســان را قربانــی سیاســتهای جنایتكارانــه دول بــزرگ جهــان
و در راس آن امریــكا كردنــد ،تــوازن كنونــی و صــف بنــدی هــای امــروز كــه اكنــون
حــول جنــگ در اوكرایــن و یــا بــه بهانــه ایــن جنــگ شــكل گرفتــه اســت ،در پدیــده
برجــام و توافــق و عــدم توافــق آن نقــش ایفــا میكنــد.
تــﻼش غــرب بــرای خنثــی كــردن نقــش ایــران در منطقــه و م نعــت از پیوســ
ایــن كشــور بــه جبهــه مقابــل بــه رهــﱪی چیــن و روســیه و ،...موقعیــت بــد اﴎائیــل
و بحــران حكومتــی آن ،جنــگ در اوكرایــن و تحریمهــای اقتصــادی علیــه روســیه و
معضــﻼت مهــم ســوختی در خــود اروپــا ،تــﻼش ب ـرای تامیــن ســوخت از كشــورهای
دیگــر بــه جــای روســیه و معضــل بــزرگ كشــورهای اروپایــی در ایــن زمینــه و بســیاری
فاكتورهــای دیگــر در تعجیــل اروپــا بـرای توافــق آمریــكا و ایـران ایفــای نقــش كــرده
اســت .امــا ایــن تﻼشــها در مـ ﴍایــط كنونــی جهــان و از جملــه ناكامــی هــای آمریــكا
در خاورمیانــه ،تخاص ـ ت كنونــی جهانــی و شــكل گیــری بلوکبنــدی هــای جهانــی و
منطقــه ای بعــد از بــه هــم خــوردن تــوازن قدیمــی ،شــکاف موجــود میــان قطبهــای
جهانــی ،همگــی ﴍایطــی را ایجــاد كــرده اســت كــه بــه بعضــی از كشــورها از جملــه
ای ـران ،تركیــه ،پاكســتان و ...امــكان داده اســت كــه میــان ایــن قطــب بندیهــا بــازی
كننــد.
امــروز علیرغــم تخاص ـ ت غــرب بــا قطــب چیــن و روســیه بســیاری از هــم پی نــان
آمریــكا در منطقــه از جملــه عربســتان ســعودی و حتــی اﴎائیــل توافقــات و
قراردادهــای خــود بــا چیــن و روســیه را قطــع نكــرده انــد .ای ـران بــا علــم بــه ایــن
حقایــق و موقعیــت رو بــه نــزول آمریــكا ،ضمــن تــﻼش ب ـرای توافــق بــا غــرب در
برجــام و كاهــش محدودیتهایــی كــه خصوصــا بــه دلیــل تحریمهــای اقتصــادی بــه او
تحمیــل شــده اســت ،همزمــان توافقــات و ق ـرار دادهــای خــود بــا چیــن و روســیه
را نــه تنهــا حفــظ  ،بعــﻼوه آن ـرا افزایــش هــم داده اســت .بحــث درخواســت ای ـران
ب ـرای پیوس ـ بــه »بریكــس« قطــب نوظهــور اقتصــادی چیــن ،هنــد ،برزیــل ،روســیه
و افریقــای جنوبــی ،و موافقــت روســیه و اســتقبال چیــن از ایــن اقــدام در چنیــن
توازنــی اتفــاق مــی افتــد.
امــا و مســتقل از اینكــه برجــام بــه كجــا خواهــد رســید ،تــا جایــی كــه بــه طبقــه كارگــر
و مــردم ای ـران برگــردد ،بــا برجــام و بــی برجــام خواســت رف ـ جمهــوری اســﻼمی و
تــﻼش بـرای ﴎنگونــی آن در دســتور جامعــه اســت .اینکــه توافــق و عــدم توافــق غــرب
و ای ـران ،نــه بــر ﴎ منافــع و امیــال طبقــه كارگــر و مــردم محــروم امریــكا و نــه بــر
ﴎ منافــع و امیــال طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه ای ـران اســت ،را مــردم در ای ـران
بــه خوبــی میداننــد.
برجــام و توافــق بــا جمهــوری اســﻼمی و انــواع قراردادهــای تجــاری و اقتصــادی كــه
مدعــی انــد بــا كشــورهای مختلــف بســته انــد ،پیوس ـ و نپیوس ـ بــه »بریكــس« ،
قـرار داد  ۲۵ســاله بــا چیــن و موفقیــت یــا عــدم موفقیــت برجــام  ،تغییــری جــدی و
ماهــوی در زندگــی مردمــی كــه روزانــه بـرای تامیــن نــان شــب بــا بــورژوازی ایـران و
حكومتــش در جنــگ انــد یدهــد .ایــن توافقــات و قراردادهــا ،جمهــوری اســﻼمی را
از دســت مردمــی كــه بـرای تعییــن تكلیــف و بــه زیــر کشــیدن آن هــر روز در ابعــاد
بزرگــﱰی بــه میــدان مــی آینــد ،نجــات ــی دهنــد.
مــردم ایـران عمومــا و طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم جامعــه خصوصــا از خیــر رفــاه و
آزادی زیــر حاکمیــت جمهــوری اســﻼمی گذشــته انــد و دوره چشــم دوخـ بــه بــازی
»توافــق یــا عــدم توافــق بــا غــرب« را پشــت ﴎ نهــاده انــد .مــردم آزادیخــواه در ایـران
میداننــد حتــی اگــر ای ـران بــا غــرب بــه توافــق برســد ،هنــوز تامیــن زندگــی انســانی
و تامیــن ابتدایــی تریــن حقــوق سیاســی و اجت عــی آنهــا در ایــن حاكمیــت بــرآورد
یشــود و بایــد آنـرا انداخــت.
طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم جامعــه ای ـران میداننــد كــه جنــگ و صلــح جمهــوری
اســﻼمی بــا آمریــكا در هــر دو حالــت علیــه آنهــا و در خدمــت اســتث رگران و حــكام
ضــد كارگــر در هــر دو كشــور اســت .مــردم ایــران بــا برجــام و بــی برجــام بــرای
ﴎنگونــی انقﻼبــی جمهــوری اســﻼمی و اعـ ل حاكمیــت خــود ،بـرای تامیــن آزادی و
برابــری در ایــن جامعــه در جدالــی روزانــه هســتند.
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درح یت از نامه ﴎگشاده خانواده زندانیان
روز ســه شــنبه  ۷تیرمــاه خانــواده تعــدادی از دستگیرشــدگان )جعفــر ابراهیمی ،آنیشــا
اســداللهی ،رســول بداقــی ،محمــد حبیبــی ،حســن ســعیدی ،رضــا شــهابی ،اســکندر
لطفــی ،شــعبان محمــدی ،کیــوان مهتــدی ،مســعود نیکخــواه( ،طــی نامــه ای ﴎگشــاده
ضمــن اعـﱰاض بــه دســتگیری ،زندانــی و پرونــده ســازی بـرای عزیـزان خــود ،از همــه
شــخصیتها ،نهادهــا و رســانه هــا و هركــس و جریانــی كــه مدافــع حقــوق حقــه
كارگ ـران و اقشــار محــروم اســت ،درخواســت كــرده انــد كــه صــدای آنهــا باشــند.
بــی تردیــد هیــچ چیــزی محــق تــر و انســانی تــر از خواســت آزادی ایــن عزی ـزان و
همــه كســانی كــه بــه جــرم اعــﱰاض و حــق طلبــی ،بــه جــرم مقابلــه بــا اســتث ر و
اســتبداد و حــق كشــی و بــه جــرم دفــاع از مبــارزات كارگــری و اقشــار محــروم زندانــی
شــده انــد و زیــر فشــارند ،نیســت .اقــدام ایــن خانــواده هــا قابــل ســتایش اســت.
ســكوت در مقابــل ایــن اجحافــات ،ســكوت در مقابــل تعــرض جمهــوری اســﻼمی،
هـراس از اســتبداد و زنــدان و تهدیــد و ارعــاب ،اهدافــی اســت كــه جمهــوری اســﻼمی
دنبــال میكنــد .ایــن خانــواده هــا بــه درســت نــه تنهــا ســكوت پیشــه نكــرده انــد كــه
بــا صــدای رســا بــه ایــن بربریــت و توحــش اع ـﱰاض كــرده و انتظــاری انســانی را در
مقابــل همــه گذاشــته انــد .بــی تردیــد حــزب مــا ،حــزب حكمتیســت )خــط رســمی(
نــه تنهــا ح یــت از آنهــا ،بلكــه و بعــﻼوه تــﻼش بـرای آزادی همــه زندانیــان سیاســی
و برچیــدن زنــدان و ــام دســتگاه ﴎكــوب و جنایــت حاكمیــت را امــر خــود میدانــد.
ایــن عزیــزان و هــزاران انســان دیگــر در زندانهــای جمهــوری اســﻼمی بــا پرونــده
ســازی هــای رایــج ،اﴎای مــا نــزد حاكمیــت انــد .جمهــوری اســﻼمی مســئول جــان
همــه ایــن زندانیــان اســت .اكنــون كــه تعــدادی از ایــن عزیـزان از جملــه رضــا شــهابی
و حســن ســعیدی ،دســت بــه اعتصــاب غــذا زده انــد و جانشــان در خطــر اســت ،تــﻼش
ب ـرای آزادی آنهــا دوچنــدان فوریــت دارد.
تهدیــد و ارعــاب ،زنــدان و پرونــده ســازی ،شــكنجه و اعـﱰاف گیــری ،ابـزار حكومــت
بـرای تســلیم كارگـران و مــردم محرومــی اســت كــه در جنگــی روزانــه و همیشــگی بــا
بــورژوازی ایـران و حكومتــش بـرای تامیــن یــک زندگــی ﴍافتمندانــه انــد .ایــن جنبــش
تــوده ای کــه در اع ـ ق جامعــه ریشــه دارد بــا دســتگیری و زنــدان تســلیم یشــود
و عقــب ــی نشــیند .ایــن جنبــش از مراكــز كارگــری تــا مــدارس و مراكــز تحصیلــی،
از صــف معلــم و بازنشســته تــا جنبــش زنــان بـرای حقــوق حقــه خــود و تــا محــﻼت
كارگــری و ...بــه وســعت ایـران در جریــان اســت.
جنبــش عدالتخواهانــه طبقــه كارگــر و بخــش محــروم جامعــه تــا هــم اكنون ســنگرهای
مهمــی تســخیر كــرده اســت و حاكمیــن را در میدانهــای زیــادی شكســت و وادار بــه
عقــب نشــینی كــرده اســت .روســای كنونــی جمهــوری اســﻼمی در ســطوح مخلــف
پرونــده هــای ســنگینی نــه تنهــا در اســتث ر و فســاد و دزدی و تــاراج امــوال عمومــی
جامعــه كــه بعــﻼوه در كشــتار ،اعــدام فلــه ای ،در تــرور و ﴎ بــه نیســت كــردن
مخالفیــن خــود و در جنایــت و توحــش دارنــد .اینهــا ه نهایــی هســتند كــه دســته
دســته انقﻼبیــون و مبارزیــن راه آزادی و ســعادت و رفــاه مــردم را بــدون محاكمــه بعد
از شــكنجه هــای وحشــیانه بــه جوخــه هــای اعــدام مــی ســپردند و در كـ ل وقاحــت
طلــب هزینــه گلولــه هــای خــود را از خانــواده هــا میكردنــد .اگــر امــروز جـرات چنیــن
توحشــی را ندارنــد ،نتیجــه پپیــﴩوی جنبــش مــا و عقــب نشــاندن آنهــا توســط خــود
ماســت .اینهــا تغییــر نكــرده انــد و ایــن مــا هســتیم كــه قویــﱰ شــده ایــم ،آنهــا را وادار
بــه عقــب نشــینی کــرده ایــم و افسارشــان را كشــیده ایــم.
در چنیــن دوره ای و در چنیــن ﴍایطــی پایــان دادن بــه زنــدان و ارعــاب و بیــرون
آوردن هـزاران زن و مــرد ،دخــﱰ و پــﴪ آزاده از فعالیــن كارگــری تــا معلــم و دانشــجو
و زن و  ...كار جنبــش مــا جنبــش آزادخواهانــه طبقــه كارگــر اســت .ایــن جنبــش بــه
وســعت ایــران در جریــان اســت و بخشــی از كار آن آزاد كــردن اﴎای خــود نــزد
جمهــوری اســﻼمی اســت.
اقــدام خانــواده هــای ایــن عزیـزان گوشــه ای از یــك تــﻼش همــه جانبــه ب ـرای آزادی
همــه زندانیــان سیاســی ،همــه كارگ ـران ،معل ـ ن ،دانشــجو و بازنشســته و ...زندانــی
اســت .جمــع شــدن خانــواده ایــن عزیـزان و اعــﱰاض جمعــی و مشــﱰك آنهــا ،الگویــی
اســت كــه در هــر شــهر و محلــه و محــل كاری میتوانــد تك ـرار شــود .زندانــی كــردن
ایــن عزی ـزان بــه جــرم حــق طلبــی ،بــه جــرم توقــع یــك زندگــی انســانی ،بــه جــرم
مخالفــت بــا اســتث ر ،بردگــی و اســتبداد و حــق كشــی ،بــه جــرم اع ـﱰاض بــه دزدی
و فســاد و چپــاول ،یــك جنایــت آشــكار اســت .علیــه جنایتــكاران حاكــم بایــد متحــد
شــد ،بایــد شــورید ،بایــد دســت آنهــا را از قــدرت و دســت درازی بــه زندگــی مــردم
قطــع كــرد .فقــط بــا گســﱰده تــر کــردن اعﱰاضــات ،بــا اتحــاد و قــدرت جمعــی مــان
میتوانیــم آخریــن ســنگرهای ﴎکــوب ایــن جانیــان را تســخیر کنیــم.
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پيام همدردى با مردم افغانستان
در ســاعات اولیــه روز چهارشــنبه اول تیــر ،زلزلــهای نیرومنــد برخــی از شــهرهای
افغانســتان را ویــران كــرد .تصاویــری کــه در شــبکههای اجت عــی بــه اشــﱰاک
گذاش ــته ش ــده ،حاک ــی از ران ــش زمی ــن و تخری ــب گس ــﱰده ساخت نهاس ــت .گفت ــه
میش ــود ک ــه بی ــش از ه ــزار نف ــر  -عمدت ـا ً در ش ــهر پکتی ــکا  -ج ــان خ ــود را در ای ــن
زلزل ــه از دس ــت داده و احت ـ ل م ــیرود ش ـ ر دیگ ــری هن ــوز در زی ــر آوار خانهه ــای
وی ـران ش ــده مان ــده باش ــند .ای ــن فاجع ــه زمان ــی رخ داد ك ــه بس ــیاری از م ــردم خ ــواب
بودن ــد.
بان ــد س ــیاه طالب ــان ك ــه افس ــار آن توس ــط دول ــت آمری ــكا ب ـرای هج ــوم دوب ــاره ب ــه
ش ــهرها و روس ــتاهای ای ــن كش ــور و قت ــل ع ــام و ف ـراریدادن گس ــﱰده م ــردم بیگن ــاه
افغانســتان شــل شــده اســت ،از »جامعــه جهانــی« در رابطــه بــا زلزلــه اخیــر
درخواس ــت كم ــك ك ــرده اس ــت» .جامع ــه جهان ــی« ه ــم كه اس ــم رم ــز دولغرب ــی و در
راس هم ــه دول ــت آمریكاس ــت ،مش ــغول چرتك ــه انداخ ـ اس ــت و اع ــﻼم ك ــرده اس ــت
كــه كمكهــا و همكاریهــای بیناﳌللــی منــوط بــه »روابــط دیپل تیك«شــان بــا
طالب ــان اس ــت .مس ــتقل از اینك ــه طالب ــان ،ای ــن گل ــه آدمكشه ــای »جه ــان متم ــدن«
كیس ــت و چ ــه تق ــﻼی مذبوحان ــهای ب ـرای ورودش ب ــه كل ــوپ »جامع ــه جهان ــی« از
جانــب دولتهــای فخیمــه غربــی صــورت میگیــرد ،و علیرغــم ــام تﻼشهــای
نافرج ــام ك ــه دولغرب ــی در ط ــی ای ــن م ــدت كردهان ــد ت ــا حاكمی ــت طالب ــان را پایبن ــد
ب ــه امنیــت ،ثبــات و آرامــش در افغانســتان و در افــكار عمومــی م ــردم دنی ــا جــا
بزنن ــد و ب ــه م ــردم افغانس ــتان حقن ــه كنن ــد ،ام ــا در ای ــن وس ــط قربانی ــان مس ــتقیم
ای ــن دیپل س ــی ض ــد انس ــانی كس ــی ج ــز م ــردم جن ــگزده و زلزل ــهزده افغانس ــتان
نیس ــت.
ب ـرای دولغرب ــی» ،رواب ــط دیپل تی ــك« ب ــا طالب ــان ،دروغ ــی بی ــش نیس ــت ،ص ــورت
مس ـ له نیس ــت و هیچوق ــت ه ــم نب ــوده اس ــت .اینه ــا نس ــخه به ــﱰی از طالب ــان
ب ـرای م ــردم افغانس ــتان نداش ــتهاند .مش ــكل دول ــت آمری ــكا و دولغرب ــی اینس ــت
كــه مــردم افغانســتان ،طالبــان را یخواهنــد و بــه ایــن نســخه ســیاه و كریــه
دول ــت آمری ــكا و دولغرب ــی ت ــن یدهن ــد؛ وگرن ــه دول ــت طالب ــان ب ــه ان ــدازه دول ــت
زلنســكی در اوك رایــن از زاویــه آمریــكا و قدرتهــای غربــی ،مــﴩوع» ،مردمــی«
و »دمكــرات« اســت .هــم طالبــان و هــم دولغربــی از مــردم افغانســتان بــاج
میخواهنــد ،بندگــی و تســلیم مــردم در ب رابــر طالبــان را میخواهنــد» .روابــط
دیپل تی ــك« ب ــا طالب ــان ﴍط كمكرس ــانی »جامع ــه جهانــی« ب ــه م ــردم زلزل ــهزده
افغانس ــتان نیس ــت .برعك ــس ،پذی ــرش حاكمی ــت طالب ــان از جان ــب م ــردم پی ــشﴍط
ه ــر ن ــوع دیپل س ــی ن ــزد قدرته ــای غرب ــی اس ــت .قبلت ــر از ای ــن زلزل ــه ،و بیش ــﱰ
از ابع ــاد كش ــتاری ك ــه ای ــن زلزل ــه تاكن ــون آفری ــده اس ــت ،كل ــوپ »جه ــان متم ــدن«
و طالبانشــان ،هــر دو در ركاب یكدیگــر ،مشــمول یــك نسلكشــی امعیــار از
م ــردم افغانس ــتانند .از ه ــم پاش ــیدن ش ــی رازههای مدنی ــت در افغانس ــتان ب ــا نس ــخه
طالب ــان از س ــوی دولغرب ــی و گ ــرو گرف ـ ن ــان و آذوق ــه م ــردم توس ــط آنه ــا ب ــا حرب ــه
»روابــط دیپل تیــك« ب ــا طالبــان ،ادامــه سیاســت ض ــد انســانی دولــت آمریــكا و
همپی ن ــان آن از پای ــان جن ــگﴎد ت ــا ام ــروز علی ــه بﴩی ــت ب ــوده اس ــت ك ــه اینب ــار
در فاجع ــه زلزل ــه و ع ــدم كمكرس ــانی ب ــه م ــردم افغانس ــتان و زی ــر ل ــوای »رواب ــط
دیپل تی ــك ب ــا طالب ــان« خ ــود را نش ــان میده ــد.
هی ــچ چی ــز انس ــانیتر از كم ــك ب ــه م ــردم زلزل ــهزده افغانس ــتان نیس ــت؛ هی ــچ چی ــز
مﴩوعت ــر از كم ــك ب ــه مردم ــی نیس ــت ك ــه ب ــا وص ــف بی ــش از س ــهدهه تحمی ــل
جن ــگ ،كش ــتار و آوارگ ــی ،ام ــا ﴎ تعظی ــم و بندگ ــی در ب راب ــر بافكنه ــای نات ــو،
دولــت آمریــكا و بانــد ســیاه آن ،طالبــان در افغانســتان ،خــم نكردهانــد .هیــچ
وج ــدان و ﴍافت ــی ،طبقاتیت ــر و انس ــانیتر از اع ــﻼم همبس ــتگی ب ــا م ــردم مج ــروح
و داغدیــده افغانســتان نیســت .هــر دیپل ســی كــه علیــه مــردم افغانســتان،
علیــه خوشــبختی و رفــاه و ســعادت ایــن مــردم كار كنــد ،امــا از نقطــه نظــر
طبق ــه كارگ ــر و بﴩی ــت متم ــدن جه ــان محك ــوم و م ــردود اس ــت و درب ای ــن ن ــوع
دیپل س ــی را بای ــد ب ــا گِ ل گرف ــت.
بیدرن ــگ بای ــد ب ــه ی ــاری م ــردم جن ــگزده و زلزل ــهزده افغانس ــتان ش ــتافت .ح ــزب
حكمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ،هم ــدردی عمی ــق خ ــود را ب ــا م ــردم و بازمان ــدگان اخی ــر
فاجع ــه زلزل ــه در افغانس ــتان اع ــﻼم میكن ــد .ب ــه ه ــر ش ــیوه ممک ــن ،ب ـرای تامی ــن
ابتداییتری ــن نیازمندیه ــای انس ــانی ،از خ ــوراک و پوش ــاک ت ــا پناه ــگاه و س ــقفی
ب ــرای زن ــده مان ــدن و نف ــس کش ــیدن را ب ــا م ــردم مح ــروم افغانس ــتان ﴍی ــک ش ــویم.
حزب كمونیست كارگری حكمتیست خط رسمی
 ۲۴ژو ن ۲۰۲۲

با گسترش اعت راضات به استقبال
رئيس حكومت جانيان برويم
طب ــق اخب ــار ،رئی ــس جمه ــور نظ ــام فق ــر و کش ــتار و فﻼک ــت در روز  ۱۶تیر به اس ــتان
کردس ــتان س ــفر خواهــد ک ــرد .رئی ــس دول ــت قاتلی ــن آزادیخواه ــان و کمونیس ــتها
ق ـرار اس ــت ب ــه ﴎزمین ــی س ــفر کن ــد ک ــه هیچوق ــت نتوانس ــته پای ــه ه ــای نظام ــش
در آنج ــا تثبی ــت ش ــود .کردس ــتان ﴎزمی ــن مقاوم ــت در ب راب ــر ارتج ــاع و مب ــارزه در
دف ــاع از آزادی و رف ــاه و ب راب ــری ،رئیس ــی این ــده و مس ــئول تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت،
ﴎک ــوب و حکوم ــت پلیس ــی را ب ــه خ ــود نخواه ــد پذیرف ــت .
جمه ــوری اس ــﻼمی در بیش ــﱰ از چهارده ــه حاکمی ــت خ ــود هیچوق ــت نتوانس ــت در
کردس ــتان مﴩوعیت ــی پی ــدا کن ــد ،برعک ــس در ای ــن چهارده ــه ب ــه عن ــوان اش ــغالگر
و این ــده تهاج ــم ب ــه آزادی ،تهاج ــم ب ــه انس ــانیت و مردم ــی ک ــه س ــمبل دخال ــت
در ﴎنوش ــت خ ــود بودن ــد ،تصوی ــر و تثبی ــت ش ــده اس ــت .ای ــن نظ ــام از ب ــدو تول ــد،
ب ــا روس ــای ریــز و درشــت خــود ،مــورد نفــرت عمیــق مــردم در کردســتان بــوده
اس ــت .م ــردم در کردس ــتان از ب ــدو حاکمی ــت اس ــﻼمی در ب راب ــر تعرضه ــای ای ــن رژی ــم،
مب ــارزه ای هم ــه جانب ــه را در دف ــاع از دس ــتاوردهای انق ــﻼب ،مقاوم ــت در مقاب ــل
تعــرض بــه زنــان ،در مقابــل هجــوم بــه آزادیهــا و ادهــای انســانی ،در مقابــل
تحمیــل فقــر ،فﻼکــت و بندگــی را ســازمان داده انــد .کردســتان بــر مــ چنیــن
مبــارزه و اعﱰاضــی بــه حــق بــه ــاد مقاومــت و آزادیخواهــی در ایــران تبدیــل
ش ــده اس ــت .
امــروز ،مبــارزه و اعــﱰاض و تعــرض بــه پایــه هــا و ادهــای حکومــت اســﻼمی
ن ــه تنه ــا در کردس ــتان بلک ــه در س ــطحی ﴎاﴎی و در ش ــهرهای ب ــزرگ و صنعت ــی
ایــران بــا قــدرت در جریــان اســت .مــردم و در راس آن طبقــه کارگــر پیــﴩو و
سوسیالیس ــتهای آن ب ــر علی ــه فق ــر و فﻼک ــت و ت ــورم و نب ــود امنی ــت ،رف ــاه و آزادی،
حاکمی ــت کاپیتالیس ــتی -اس ــﻼمی را ب ــه مص ــاف طلبی ــده ان ــد و زمی ــن را زی ــر پ ــای
حاکمی ــت داغ کــرده ان ــد.
رئیســی امــروز در حالــی بــه کردســتان ســفر میکنــد کــه مــردم کردســتان در
ه هنگــی کامــل بــا مبــارزات ﴎاﴎی در ایــران نقشــه بــه زیــر کشــیدن کامــل
جمه ــوری اس ــﻼمی را دارن ــد .نف ــرت م ــردم ب ــا گذش ــت چه ــار ده ــه حکوم ــت جانی ــان
اس ــﻼمی عمیق ــﱰ ش ــده و ﴎنگون ــی ای ــن نظ ــام در عم ــل ب ــه پدی ــده ای ــی عین ــی و
عموم ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت .ب ــر بط ــن چنی ــن تناس ــب قوای ــی س ــفر رئیســی ب ــه
کردس ــتان قطع ــا نف ــرت و انزج ــار م ــردم کردس ــتان را در پ ــی خواه ــد داش ــت  .س ــفر
رئیس ــی نف ــرت م ــردم را عمیق ــﱰ و باع ــث ب ــاز ش ــدن زخمه ــای قدیم ــی در کردس ــتان
خواه ــد ش ــد .
دف ــﱰ کردس ــتان ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( م ــردم اس ــتان کردس ــتان را ف ـرا
میخوان ــد ب ــا گس ــﱰش مب ــارزات و اع ﱰاض ــات ب ـرای رف ــاه ،امنی ــت و آزادی ب ــه اس ــتقبال
رئی ــس جمه ــوری حکوم ــت ﴎک ــوب و اختن ــاق برون ــد .م ــردم آزادیخ ــواه کردس ــتان
بای ــد ب ــا ق ــدرت ــام یکب ــار دیگ ــر ن ــه فق ــط نف ــرت خ ــود از ای ــن رژی ــم ،ک ــه ع ــزم
خ ــود ب ـرای ب ــه زی ــر کش ــیدن حکوم ــت جانی ــان را ب ــه این ــده آن نش ــان دهن ــد .ای ــن
نظــام درمانــده در جــواب بــه ابتدایــی تریــن خواســتها و مطالبــات مــردم بایــد
ب ــرود .م ــردم در کردس ــتان در ص ــف مق ــدم ت ــﻼش ب ـرای ﴎنگون ــی ای ــن نظ ــام فق ــر و
فﻼک ــت خواهن ــد ب ــود.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۹ژوئن ۲۰۲۲

زندهبادسوسياليسم!
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قدرت سیاسی باید
ب ـرای آن ه ــا ه ــر گون ــه تغیی ــری در نظ ــام موج ــود مث ــل اصﻼح ــات ،کودت ــا ،انق ــﻼب
مخملــی یــا فروپاشــی نظــام ،همــه بــر یــک موضــوع تاکیــد دارنــد کــه نظــام
کاپیتالیســتی یعنــی کار و ﴎمایــه و کار مــزدی و ارکان آن بایــد حفــظ شــود.
مخالف ــت اپوزیس ــیون بورژوای ــی ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی ای ــن اس ــت ک ــه او صﻼحی ــت
انج ــام ای ــن کار را ن ــدارد و نج ــات نظ ــام ﴎمای ــه برعه ــده ایش ــان افت ــاده اس ــت .م ــی
گوین ــد جمه ــوری اس ــﻼمی ﴎک ــوب م ــی کن ــد م ــا بیایی ــم ﴎک ــوب ــی کنی ــم .ای ــن
ه ــم ی ــک دروغ بیﴩمان ــه اس ــت .حف ــظ نظ ــام ﴎمای ــه و کار م ــزدی و بردگ ــی م ــزدی
ب ــدون ﴎک ــوب امکانپذی ــر نیس ــت .اگ ــر در ه ــر گوش ــه دنی ــا اتف ــاق دیگ ــری بیفت ــد
ای ــن اتف ــاق در خاورمیان ــه و بوی ــژه در ای ـران ممک ــن نیس ــت.
درس ــی ک ــه طبق ــه کارگ ــر ای ـران میگی ــرد ای ــن اس ــت ،ه ــر گون ــه تغیی ــری ک ــه ای ــن
نظ ــام و ارکان ــش را حف ــظ کن ــد و اس ــم دیگ ــری روی آن بگ ــذارد ،ب ــه معن ــای تغیی ــر
در زندگ ــی طبق ــه کارگ ــر و م ــردم زحمتک ــش نیس ــت .در نتیج ــه طبق ــه کارگ ــر لش ــکر
هی ــچ تغیی ــر و هی ــچ نیروی ــی ک ــه ق ــدرت را از ب ــاﻻ دس ــت ب ــه دس ــت کن ــد ،نیس ــت.
جن ــگ جن ــاح ه ــای مختل ــف ب ــورژوازی چ ــه در درون جمه ــوری اس ــﻼمی و چ ــه در
اپوزیس ــیون جن ــگ طبق ــه کارگ ــر و م ــردم زحمتک ــش نیس ــت .ه ــر گون ــه ج ــدال و
خصوم ــت ای ــن جن ــاح ه ــا ب ــا همدیگ ــر ج ــز ب ـرای تقس ــیم س ــهم ق ــدرت و ث ــروت
نیســت .مــا ایــن را در جــدال اصﻼحــات و اصولگــرا دیدیــم .اگــر امــروز جنــاح
اصﻼحاتچــی ســابق کــه ســهم شــان از قــدرت و ثــروت کــم شــده ،آمــده انــد و
لی ـﱪال و دمک ـرات ش ــده و همس ــو ب ــا دیگ ــر جن ــاح ه ــای ب ــورژوازی در اپوزیس ــیون
از جمه ــوری اس ــﻼمی قط ــع امی ــد ک ــرده ان ــد ،ب ــه معن ــای خواس ــت و ه ــدف تغیی ــر
نظــام ﴎمای ــه داری و کار مــزدی و منفعــت طبقــه کارگــر نیســت.
جنــاح هــای بــورژوازی اگــر بــر ﴎ ســهم قــدرت و ثــروت گوشــت همدیگــر را
بخورنــد اســتخوان همدیگــر را ــی شــکنند .از نظــر آن هــا جمهــوری اســﻼمی
صﻼحی ــت اداره جامع ــه ب ــه معن ــای حف ــظ نظ ــام ﴎمای ــه داری را ن ــدارد .جمه ــوری
اســﻼمی بــرای بــورژوازی حاک ــم و اپوزیس ــیون ،خط ــر انقــﻼب از پایی ــن را بوجــود
آورده اس ــت .از نظ ــر آن ه ــا اگ ــر جمه ــوری اس ــﻼمی عاق ــل ب ــود و اپوزیس ــیون درون
و بی ــرون خ ــود را در ق ــدرت س ــهیم م ــی ک ــرد ،ای ــن خط ــر بوج ــود ــی آم ــد .ب ــورژوازی
اپوزیس ــیون ای ـران از انق ــﻼب بیش ــﱰ از جمه ــوری اس ــﻼمی م ــی ترس ــد.
ه ــم تج ــارب تاریخ ــی و ه ــم تجرب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی نش ــان داده اس ــت ک ــه هی ــچ
جن ــاح بورژوای ــی در ای ـران ب ــدون ارت ــش و س ــپاه و دس ــتگاه ه ــای مخ ــوف پلی ــس و
س ــه رک ــن اساس ــی ق ــوه قضایی ــه و مجل ــس و دول ــت ماف ــوق م ــردم ق ــادر ب ــه حکوم ــت
ک ــردن نیس ــت .ای ــن را رض ــا پهل ــوی ب ــه زب ــان بــی زبان ــی گفت ــه اس ــت ک ــه ب ــدون
ارت ــش و بس ــیج و س ــپاه امنی ــت جامع ــه در دوره تعیی ــن تکلی ــف ق ــدرت جایگزی ــن،
ممک ــن نیس ــت .یعن ــی اگ ــر ق ـرار اس ــت ع م ــه ی خامن ــه ای برداش ــته ش ــود و ت ــاج
ســلطنت بــر ﴎ رضــا پهلــوی گذاشــته شــود ایــن کار بــدون نیــروی نظامــی و
ﴎک ــوب م ــردم ممک ــن نیس ــت .رض ــا پهل ــوی از طرف ــی م ــی گوی ــد م ــردم ای ـران خ ــود
م ــی دانن ــد چگون ــه مب ــارزه ب ـرای ﴎنگون ــی را س ــازمان داده و ره ــﱪی کنن ــد ،از ط ــرف
دیگ ــر م ــی گوی ــد ب ــدون ارت ــش و س ــپاه و بس ــیج امنی ــت تامی ــن ــی ش ــود .و ایش ــان
نق ــش ه هن ــگ کنن ــده ی م ــردم و ارت ــش و س ــپاه و بس ــیج را برعه ــده دارد!!
ای ــن تقس ــیم وظیف ــه ی دلبخواه ــی ول ــو خیالپردازان ــه ام ــا م ــﴬ و مخ ــرب و ض ــد
انقﻼب ــی اس ــت.
در هی ــچ کج ــای دنی ــا ارت ــش ب ــه م ــردم نپیوس ــته اس ــت .زمان ــی ک ــه قی ــام و انق ــﻼب
م ــی ش ــود ،آخری ــن حرب ــه ی ب ــورژوازی حاک ــم چ ــه ش ــاهی ی ــا جمه ــوری و ی ــا وﻻی ــت
فقیــه ،اعــﻼم حکومــت نظامــی و ﴎکــوب خونیــن مــردم اســت .ارتــش شــاه بــه
خمین ــی نپیوس ــت .در ی ــک معامل ــه ض ــد انقﻼب ــی ارت ــش ش ــاه ک ــه گ ــوش ب ــه فرم ــان
امری ــکا ب ــود ،دس ــت نخ ــورده تحوی ــل جن ــاح مذهب ــی و خمین ــی داده ش ــد .انق ــﻼب
م ــﴫ ه ــم ب ــه ش ــکل دیگ ــر همی ــن ﴎنوش ــت را داش ــت ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه م ــردم
انق ــﻼب کردن ــد و ارت ــش حکوم ــت را گرف ــت .ای ــن س ــناریویی اس ــت ک ــه رض ــا پهل ــوی
خوابــش را مــی بینــد .ســناریویی کــه آب را از لــب و لوچــه مریــدان ســلطنت و
جن ــاح ه ــای بورژوای ــی در اپوزیس ــیون آوی ــزان م ــی کن ــد.
امنیــت از نظــر رضــا پهلــوی ،و البتــه از نظــر کل اپوزیســیون بورژوایــی ،یعنــی
حفــظ ارکان نظــام ﴎمایــه و کار مــزدی .ه هنگــی مبــارزات از نظــر بــورژوازی
اپوزیس ــیون ب ــه معن ــای ای ــن اس ــت ک ــه م ــردم بجنگن ــد و خ ــون بدهن ــد و ﴎنگ ــون
کنن ــد ،ام ــا حف ــظ امنی ــت ) حف ــظ ق ــدرت( برعه ــده ی نظام ــی ه ــا اس ــت! در مخیل ــه
ی رض ــا پهل ــوی ای ــن اتوپ ــی خفت ــه اس ــت ک ــه ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،ول ــو ب ــا
دس ــت و نی ــروی م ــردم حاص ــل ش ــود ام ــا دوره گ ــذار ب ــدون نیروه ــای مس ــلح ام ــن
و ام ــان نیس ــت .ام ــا هی ــچ مغ ــز خ ــر خ ــورده ای ای ــن ب ــه اصط ــﻼح ه هنگ ــی م ــورد
نظ ــر رض ــا پهل ــوی و دیگ ــر جن ــاح ه ــای ب ــورژوازی را ــی پذی ــرد.
طبق ــه کارگ ــر در مب ــارزه طبقات ــی اس ــتقﻼل خ ــود را از هم ــه ی نیروه ــای ب ــورژوازی
ب ــزرگ و کوچ ــک حف ــظ م ــی کن ــد .ای ــن اتف ــاق و ای ــن اس ــتقﻼل ب ــه درج ــه زی ــادی
در مقاب ــل جمه ــوری اس ــﻼمی حاص ــل ش ــده اس ــت .ام ــروز هی ــچ تص ــوری از ب ــاﻻ و
حاکمی ــت و پایی ــن و م ــردم وج ــود ن ــدارد ک ــه در جمه ــوری اس ــﻼمی رف ــرم و اصﻼحاتی
ص ــورت بگی ــرد ،مث ــﻼ وﻻی ــت فقی ــه ح ــذف ش ــود ،ارکان س ــه گان ــه ی ق ــدرت تغیی ــر
روش بدهنــد و قانو نــد شــوند ،حجــاب اجبــاری لغــو شــود ،دســت نیروهــای
نظام ــی ب ـرای دخال ــت در ﴎک ــوب و کش ــتار کوت ــاه ش ــود ،خ ــط فق ــر جای ــش را ب ــه
معیش ــت کام ــل م ــردم بده ــد ،ازادی بی ــان و تش ــکل و تح ــزب ب ــه دس ــت بیای ــد و

غی ــره .طبق ــه کارگ ــر و اک ی ــت زحمتکش ــان جامع ــه توهم ــی ب ــه تغیی ــر اوض ــاع ب ــه
نف ــع خ ــود در حی ــات جمه ــوری اس ــﻼمی ن ــدارد .جامع ــه وارد جدال ــی ﴎنوش ــت س ــاز
ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی ش ــده اس ــت.

٥

خصل ــت مب ــارزه طبقات ــی ای ــن اس ــت ک ــه طبق ــات اجت ع ــی ،ب ــورژوازی و پرولتاری ــا
هی ــچ منفع ــت مش ــﱰکی ندارن ــد .اگ ــر ق ـرار اس ــت طبق ــه ای ب ــرود و طبق ــه دیگ ــری
برن ــده باشــد ،کل ارکان حافــظ نظــام ﴎمای ــه را ب ــا خ ــودش م ــی ب ــرد .هی ــچ ارگان
نظام ــی و دولت ــی و مجل ــس و دس ــتگاه قضای ــی موج ــود ن ــه ام ــروز ب ــا مب ــارزه طبق ــه
کارگ ــر و ق ــدرت گی ــری طبق ــه کارگ ــر دمس ــاز و هم ـراه و ه هن ــگ م ــی ش ــود و ن ــه
بع ــد از ﴎنگون ــی جای ــی در ق ــدرت و جامع ــه آزاد و ب راب ــر و سوسیالیس ــتی دارد.
طبق ــه کارگ ــر اگاه و زحمتکش ــان جامع ــه ب ـرای ج ــارو ک ــردن نظ ــام ﴎمای ــه و ارکان
سیاس ــی و قضای ــی و نظام ــی حافظ ــش ،ناچ ــار ب ــه انق ــﻼب از پایی ــن اس ــت .در ت ــداوم
انق ــﻼب هی ــچ آث ــاری از نظ ــام جمه ــوری اس ــﻼمی ﴎمای ــه داران باق ــی ی مان ــد .ارتش
و س ــپاه و بس ــیج منح ــل م ــی ش ــوند ،ت ــوده ه ــای طبق ــه کارگ ــر و م ــردم زحمتک ــش
انقﻼب ــی ب ـرای حف ــظ دس ــتاوردهای انق ــﻼب مس ــلح م ــی ش ــوند .میلیش ــیای چن ــد ده
میلیون ــی م ــردم مس ــلح از ه ــر نی ــروی ماف ــوق م ــردم قدر ن ــد ت ــر اس ــت .خمین ــی
ب ـرای شکس ــت انق ــﻼب و خل ــع ی ــد م ــردم و مص ــادره ی دس ــتاورهایش ،ب ــدون ارت ــش
و متعاقب ــا س ــپاه و بس ــیج حت ــی ی ــک روز دوام ــی اورد .ای ــن درس را م ــردم ای ـران
فرام ــوش ــی کنن ــد.
خط ــاب رض ــا پهل ــوی ک ــه ح ــرف دل هم ــه ی اپوزیس ــیون بورژوای ــی ای ـران اس ــت ،ب ــه
ارت ــش و س ــپاه و بس ــیج ک ــه ش ـ حاف ــظ امنی ــت جامع ــه پ ــس از جمه ــوری اس ــﻼمی
هس ــتید ،ی ــک زن ــگ خط ــر ضدانقﻼب ــی علی ــه انق ــﻼب م ــردم ای ـران اس ــت.
ش ــعار »رض ــا ش ــاه روح ــت ش ــاد« تنه ــا شــعاری علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی نیس ــت.
نی ــروی پش ــت ای ــن ش ــعار ول ــو از چن ــد ده ی ــا چن ــد ص ــد نفرتج ــاوز نکن ــد در ف ــردای
ﴎنگونــی هــم در مقابــل انقــﻼب کارگــران و مــردم زحمتکــش خواهنــد ایســتاد.
رض ــا پهل ــوی روی ای ــن نیروک ــه ی ــادآور ش ــعبان ب ــی م ــخ ه ــای زم ــان ش ــاه پ ــدر اس ــت
و البت ــه در کن ــار ارت ــش و س ــپاه و بس ــیج دس ــت نخ ــورده ،حس ــاب ب ــاز ک ــرده اس ــت.
ای ــن س ــناریو ب ــا ت ــاج ی ــا ب ــدون ت ــاج ،مطل ــوب کل اپوزیس ــیون بورژوای ــی و مدافعی ــن
نظ ــام ﴎمای ــه داری پ ــس از رژی ــم جمه ــوری اس ــﻼمی ه ــم اس ــت.
طبق ــه کارگ ــر و انقﻼبی ــون ای ـران ،جمه ــوری اس ــﻼمی و کل ارکان سیاس ــی و نظام ــی
مداف ــع ﴎمای ــه و ض ــد طبق ــه کارگ ــر و ض ــد کمونیس ــم را ج ــارو خواه ــد ک ــرد .ای ــن
پی ــام م ــردم ای ـران ب ــه رض ــا پهل ــوی و کل جن ــاح ه ــای بورژوای ــی اپوزیس ــیون و کل
نیروه ــای باندس ــیاهی چ ــون مجاهدی ــن و ق ــوم پرس ــتان و فدرالیس ــت ه ــای قوم ــی
ه ــم اس ــت .ص ــدای ش ــاهزاده و مری ــدان »رضاش ــاه روح ــت ش ــاد« در مقاب ــل ص ــدای
میلیــون هــا کارگــر و زحمتکــش و زن و مــرد خواهــان رفــاه و امنیــت و آزادی و
حاکمی ــت ش ــورایی ،زوزه ای بی ــش نیس ــت.
طبقــه کارگــر بــدون تعــارف و بــدون ابهــام بــه کل اپوزیســیون بورژوایــی اعــﻼم
م ــی کن ــد ک ــه ب ــر وی ران ــه ه ــای نظ ــام سیاس ــی و نظام ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،کنگ ــره
ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی را ب ــر پ ــا م ــی کن ــد.
طبقــه کارگ ــر م ــی گویــد م ــن ﴎنگــون م ــی کنــم و خــودم هــم قــدرت را دســت
میگی ــرم .طبق ــه کارگ ــر وص ــی و نای ــب و وکی ــل ــی خواه ــد .ق ــدرت سیاس ــی بای ــد
در دس ــت کارگره ــا باش ــد .ای ــن را ه ــر کارگ ــری بای ــد بدان ــد .چ ـرا ک ــه جامع ــه روی
دوش کارگره ــا اس ــت .تنه ــا ب ــا ق ــدرت سیاس ــی در دس ــت طبق ــه کارگ ـر ،مصیب ــت های
بیش ـ ر نظ ــام نکب ــت ب ــار ﴎمای ــه داری ح ــل م ــی ش ــود.
طبقــه کارگــر ایــران و کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــای جنبــش کارگــران و
جنب ــش ه ــای ب راب ــری طل ــب زحمتکش ــان و زن ــان و جوان ــان انقﻼب ــی ،از همی ــن ح ــاﻻ
س ــناریوی جایگزی ــن ک ــردن جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا اپوزیس ــیون بورژوای ــی زی ــر چ ــﱰ
ش ــاه خج ــول ی ــا ه ــر ن ــوع ق ــدرت ماف ــوق م ــردم را م ــردود اع ــﻼم م ــی کن ــد .ام ــروزه
لش ــکری از اص ــﻼح طلب ــان خج ــول ،شاهدوس ــتان فاشیس ــت ،لی ـﱪال ه ــا ،دمک راس ــی
طلبــان فریبــکار ،ناسیونالیســت هــای قومــی از طرفــی و نیروهــای نیابتــی و
ســناریوی ســیاهی مجاهدیــن ،ﴎبــازان مایــک پنــس معــاون ســابق ت رامــپ،...
بس ــیج ش ــده و در تکاپ ــو هس ــتند ت ــا از قب ــل و س ــوار ب ــر مب ــارزه طبقات ــی و جنب ــش
ه ــای اجت ع ــی و ش ــورش ه ــای ت ــوده ای ،ب ــه ق ــدرت و ن ــان و نوای ــی برس ــند.
ول ــی زم ــان م ــوج س ــواری ــام ش ــده اس ــت .ره ــﱪ ت راش ــی ماف ــوق م ــردم  ،توهی ــن ب ــه
ش ــعور و منفع ــت طبق ــه کارگ ــر و ت ــوده ه ــای عظی ــم زحمتک ــش اس ــت .س ــازماندهی
ق ــدرت از پایی ــن و نظ ــام ش ــورایی و کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای م ــردم آب پاک ــی ب ــر
دس ــت فرص ــت طلب ــان و روب ــاه صفت ــان ض ــد طبق ــه کارگ ــر و ض ــد انق ــﻼب کارگ ــری
و ضــد کمونیســم و جامعــه سوسیالیســتی ازاد و ب رابــر ریختــه اســت .حــزب مــا
و کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــای صفــوف طبقــه کارگــر و جنبــش هــای
اجت ع ــی موظفی ــم راه ک ــم درد و کــم دردﴎ انقــﻼب از پایی ــن م ــردم را همــوار و
س ــازماندهی ق ــدرت از پایی ــن طبق ــه کارگ ــر و م ــردم را تضمی ــن کنی ــم.

آزادى ،برابرى ،رفاه ،برخوردارى از بهترين و پيشرفتهترين
نعمات مادى و در يك كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام
و تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است.
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پناهندگان در باتﻼق حقوق »شر«
آسو فتوحى

کم ــﱰ کس ــی هس ــت ک ــه ب ــا ی ــک بررس ــی اج ل ــی پ ــی ب ــه عم ــق رذال ــت ط ــرح ه ــای ض ــد
انس ــانی دول بورژوای ــی از ای ـران و افغانس ــتان و ترکی ــه ت ــا آمری ــکا  ،انگلی ــس ،آﳌ ــان ،ف رانس ــه
و  ...ن ــﱪد .از جمل ــه ای ــن ط ــرح ه ــا مصائ ــب و معضﻼت ــی اس ــت ک ــه ب ــر زندگ ــی میلی ــون ه ــا
نف ــر از ســاکنین کــره زمی ــن تحمیــل ک ــرده ان ــد .جن ــگ ،وی ران ــی ،کش ــتار دس ــته جمع ــی،
آوارگــی ،خانــه خ رابــی و ســیه روزی ،نــزاع هــای خونیــن ،جــدال سیســت تیک سیاســی
اقتص ــادی بی ــن قدرته ــا ک ــه ﴎ س ــوزنی رب ــط ب ــه س ــاکنین ک ــره زمی ــن و بﴩی ــت متم ــدن وم ــدرن ن ــدارد ،هم ــه »نع ت ــی« اس ــت ک ــه قدرته ــای جهان ــی و متحدی ــن ش ــان ب ـرای بﴩی ــت
ب ــه ارمغ ــان آورده ان ــد .در ای ــن می ــان یک ــی از وحش ــیانه تری ــن تع ــرض ه ــای قدرته ــای جهان ــی
بــه آوارگان جنگــی و پناهنــدگان را شــاهد هســتیم .مــردم آواره ای کــه از بــاران ــب
افک ــن ه ــای حام ــل دمک راس ــی ،از موش ــک ه ــای بانده ــای قوم ــی و مذهب ــی ،از قم ــه طالب ــان
و  .....ج ــان س ــا ب ــه در ب ــرده ان ــد .معن ــی زمین ــی و واقع ــی ط ــرح ه ــا و پروپاگان ــد رس ــانه
ه ــای دول ــت ه ــا از ﴍق ت ــا غ ــرب تح ــت ل ــوای ب ــه اصط ــﻼح ح ی ــت از حق ــوق ش ــهروندان،
رس ــیدگی ب ــه مس ــائل حق ــوق ب ــﴩی ،چی ــزی نیس ــت ج ــز س ــازمان دادن تع ــرض وحش ــیانه
دیگ ــری ب ــه بﴩی ــت .بﴩی ــت ش ــاهد اس ــت ک ــه چگون ــه از کریدوره ــا و اج ــﻼس ه ــای ﴎان
قــدرت هــای منطقــه و جهــان ،از ﻻبــﻼی »توافقــات در دفــاع از دمک راســی« و »تعهــدات
مش ــﱰک در دف ــاع از حق ــوق ب ــﴩ« ،ب ــوی خ ــون و م ــرگ بی ــرون میزن ــد ک ــه نف ــس را در س ــینه
ه ــای ه ــر انس ــان ﴍی ــف و آزادیخواه ــی حب ــس میکن ــد.
ﴎان قدرته ــای »حاف ــظ ــدن جهان ــی« ت ــﻼش میکنن ــد مانن ــد همیش ــه تع ــرض ب ــه آوارگان
جنگ ــی ،پناهجوی ــان و پناهن ــدگان را در اوج وقاح ــت و افس ــار گس ــیختگی ب ــا فرمول ش ــیرین
»حق ــوق ب ــﴩ« ب ــه خ ــورد جامع ــه بدهن ــد .همگ ــی ،از حاکمی ــت هائ ــی مختن ــق و دیکتاتوری
مث ــل ای ـران و ترکی ــه ت ــا اج ــﻼس ه ــای ﴎان دول ــت ه ــای غرب ــی ب ـرای حق ــوق ب ـﴩ ،در پیش ــﱪد
س ــناریوی حمل ــه ب ــه آوارگان اص ــول مش ــﱰکی دارن ــد .از جمل ــه ﴍوع ب ــه بسﱰس ــازی ذهنی ــت
عموم ــی جامع ــه و آم ــار و تصویرس ــازی ب ـرای ﴎش ــکن ک ــردن و انداخ ـ تقصی ــر مش ــکﻼت
جامع ــه ب ــه گ ــردن آوارگان و پناهندگان ــی ک ــه خ ــود ای ــن دول ــت ه ــا مس ــبب خان ــه خ راب ــی و
آوارگ ــی ش ــان ش ــده ان ــد ،ب ــا ای ــن تص ــور ک ــه بتوانن ــد س ــناریوهای کثی ــف ض ــد انس ــانی ش ــان را
ب ــه جامع ــه حقن ــه کنن ــد  .در ای ــن دوره در میدی ــای دس ــت راس ــتی ب ــه وف ــور ش ــاهد پوش ــش
اخب ــاری مبن ــی ب ــر افزای ــش ش ـ ر پناهن ــدگان و آوارگان در جه ــان بودی ــم ،اخب ــاری ب ــا ژس ــت
ه ــای دلس ــوزانه ب ـرای آوارگان جنگ ــی و حف ــظ امنی ــت آنه ــا در مقاب ــل »قاچاقچی ــان انس ــان«
البتــه بــدون ذکــر مســببین واقعــی آوارگــی میلیونــی در دنیــا ،از عبــور خــط قرمزهــا و
بح ـران پناهجوئــی خــﱪ میدهنــد کــه »آمــار پناهجویــان و آوارگان از مــرز صــد میلیــون
نف ــر گذش ــت«.
فیلیپ ــو گ ران ــدی ،کمی ــﴪ عال ــی آژان ــس پناهن ــدگان س ــازمان مل ــل ،ای ــن آم ــار را دل ــﴪد کنن ــده
و همزم ــان هش ــداردهنده دانس ــته و گف ــت» :ای ــن رک ــوردی اس ــت ک ــه هرگ ــز نبای ــد ب ــه دس ــت
میآم ــد «.ناگفت ــه ان ــد ک ــه س ــازمان مل ــل ،ه ـ ن س ــازمانی اس ــت ک ــه میلیونه ــا پناهج ــو و
آواره را ب ــا آگاه ــی و تصمی ــم ه هن ــگ ب ــا اتحادی ــه اروپ ــا در ترکی ــه و یون ــان ره ــا ک ــرد و
ﴎنوش ــت آنه ــا را ب ــه دس ــت دول ــت اردوغ ــان و ترکی ــه س ــپرد و اکن ــون سالهاس ــت ای ــن آوارگان
دس ــت یه معامل ــه و تحقی ــر و بیحقوق ــی ق ـرار دارن ــد ک ــه ب ــه ابع ــاد ای ــن فاجع ــه انس ــانی نی ــز
برخواه ــم گش ــت .در ادام ــه ای ــن س ــازمانهای »حق ــوق ب ــﴩی« ب ــا پُ ــزی ح ــق ب ــه جان ــب ب ــه
آم ــار ﴎای ــی م ــی پردازن ــد ک ــه »ب ـرای نخس ــتین ب ــار در جه ــان بی ــش از ص ــد میلی ــون نف ــر ب ــه
دلی ــل درگی ــری ،خش ــونت ،نق ــض حق ــوق ب ــﴩ و تعقی ــب مجب ــور ب ــه ف ـرار از خان ــه و کاش ــانه
ش ــان ش ــدهاند .ای ــن اف ـراد بی ــش از هم ــه ب ــه دلی ــل درگیریه ــای جدی ــد ی ــا ادام ــه درگیریه ــای
قبل ــی در کش ــورهایی مانن ــد اتیوپ ــی ،بورکینافاس ــو ،میا ــار ،نیجری ــه ،افغانس ــتان و کنگ ــو
مجب ــور ب ــه ف ـرار ش ــدهاند .حمل ــه روس ــیه ب ــه اوک رای ــن در فوری ــه س ــال ج ــاری باع ــث آواره
ش ــدن هش ــت میلی ــون نف ــر داخ ــل مرزه ــای اوک رای ــن و ف ـرار ش ــش میلی ــون اوک راین ــی دیگ ــر
ب ــه خ ــارج از ای ــن کش ــور ش ــد«.
در پ ــس پ ــرده ای ــن ژس ــت ه ــای حق ــوق ب ــﴩی ام ــا هش ــدارهای ج ــدی نهفت ــه اس ــت ،ب ـرای
ونــه در ایــن مــورد هشــدار میدهنــد کــه بــا مــوج جهشــی  ۱۱۵درصــدی روبــرو شــده
ای ــم ،از کمیس ــاریای عال ــی پناهن ــدگان ت ــا اداره آم ــار کمیس ــیون اروپ ــا )یورواس ــتات( ای ــن
هش ــدارها را ه ــر روز ب ــا ــام رس ــانه هائــی ک ــه در اختی ــار دارن ــد اع ــﻼم میکنن ــد.
» جه ــش  ۱۱۵درص ــدی ش ـ ر متقاضی ــان پناهندگ ــی ب ــه اتحادی ــه اروپ ــا ،افغانه ــا دوم ش ــدند.
ش ـ ر پناهجویان ــی ک ــه در م ــاه م ــارس گذش ــته نخس ــتین درخواس ــت پناهندگ ــی خ ــود را ب ــه
یک ــی از  ۲۷کش ــور عض ــو اتحادی ــه اروپ ــا ارائ ــه کردن ــد ب ــه  ۷۳ه ــزار و  ۸۵۰نف ــر رس ــید ک ــه
در مقایس ــه ب ــا م ــاه مش ــابه س ــال گذش ــته  ۱۱۵و در مقایس ــه ب ــا فوری ــه امس ــال  ۳۵درص ــد
باﻻت ــر ب ــود «.ای ــن هش ــدارها ن ــه ب ـرای تﻼش ــی در دف ــاع از ج ــان و امنی ــت قربانی ــان جن ــگ
ه ــای دس ــت س ــاز »جامع ــه بی ــن اﳌلل ــی« بلک ــه ب ـرای برنام ــه ری ــزی ﴎک ــوب ای ــن م ــوج از
بﴩی ــت آواره اس ــت .ب ــه روس ــا و دفات ــر بن ــگاه ه ــای معام ــﻼت خ ــون و ج ــان ب ــﴩی ش ــان
در اروپ ــا و دیگ ــر کش ــورها اع ــﻼم میکنن ــد ک ــه جهنم ــی ک ــه در جه ــان س ــاخته ای ــد را ب ــا ب ــه
رس ــمیت ش ــناخ دس ــتاوردهای حق ــوق ب ــﴩی ــی ش ــود جم ــع ک ــرد و بای ــد ب ـرای تع ــرض به
ای ــن م ــوج آوارگان راهکاره ــای دیگ ــری البت ــه ن ــه ب ــﴩی بلک ــه ﴍی برگزی ــد و مدیری ــت ک ــرد.
ب ـرای اثب ــات ای ــن ادع ــا ن ــه قس ــم ح ــﴬت عب ــاس بلک ــه کافیس ــت دم خ ــروس ش ــان را نش ــان
داد .در همیــن دوره ای کــه همــه ایــن نهادهــا در حــال اشــک ســاح ریخــ بــرای بــه
اصطــﻼح حقــوق بــﴩ و معضــﻼت آوارگان هســتند ،شــاهدیم ک ــه جملگــی ق ــدرت هــای
منطقــه در ابعــاد وســیعی در حــال پیــاده ســازی حملــه سیســت تیک و هدفمنــد بــرای
فش ــار حداک ـ ی ی ــا اخ ـراج و بازپ ــس فرس ــتادن آوارگان ب ــه کش ــورهای مب ــدا خط ــر هس ــتند یا
ب ــا انتق ــال و تبعی ــد آوارگان تبعی ــدگاه هائ ــی ک ــه خ ــارج از چهارچ ــوب قوانی ــن حق ــوق ب ــﴩی
خودش ــان ان ــد ،هس ــتند .س ــخنگویان حکوم ــت ه ــای غرب ــی در اوج گس ــتاخی در رس ــانه ه ــا
ظاهــر شــده و در بــاب اجــرای قوانینــی بــرای تعرضــی جدیــد بــه آوارگان و پناهجویــان
س ــخن میگوین ــد.
رئی ــس پلی ــس م ــرزی ب ــﻼروس و م راک ــش از ایج ــاد دی ــوار ی ــا حف ــاظ ه ــای آهن ــی و نی ــروی

گســﱰده تــر بــرای تعــرض بــه آوارگان ســخن میگویــد ،امثــال
ت رامــپ و احــزاب دســت راســتی آمریــکا بــا طــرح ایجــاد
دیوارکشــی بیــن مرزهــا ظاهــر مــی شــوند.
خانــم پریتــی پاتــل وزیــر دســت راســتی دولــت محافظــهكار
بریتانی ــا ادع ــا میکن ــد ک ــه» :م ــا دولت ــی هس ــتیم ک ــه ب ــه هم ـراه
ﴍکای ـ ن راهحله ــای جدی ــد و نوآوران ــه ب ـرای معض ــﻼت جه ــان
پی ــدا میکنی ــم«! س ــپس از قان ــون مح ــروم ک ــردن پناهجوی ــان از
ــام امکان ــات و ح یته ــای دول ــت ،مج ــازات  ۵س ــال زن ــدان س ــخن
میگوی ــد و چندی ــن پــرواز چارت ــر را برنام ــه ری ــزی میکنن ــد ک ــه
ب ــا آن صده ــا پناهن ــده را ب ــه تبعی ــدگاه روان ــدا در مرک ــز آفریق ــا منتق ــل کنن ــد .حکوم ــت
ایــران ابتــدا بــا طــرح ایشــی و چنــد روزه »ثبــت اتبــاع افغانــی« ،کــه اساســا ایشــی
ب ـرای بسﱰس ــازی ب ـرای تع ــرض ب ــود ،ظاه ــر م ــی ش ــود و بع ــد ب ــا اج ـرای تحمی ــل فﻼک ــت
و گرس ــنگی ب ــه آنه ــا اع ــﻼم میکن ــد از ف ــروش ن ــان ب ــه افغان ــی ه ــا معذوری ــم و در برخ ــی
اس ــتانها اج ــاره مس ــکن ب ــه افغان ــی ه ــا را ج ــرم اع ــﻼم میکن ــد و نهایت ــا در ط ــی یک ــی دو
هفت ــه گذش ــته بی ــش از  ۷ه ــزار آواره را ب ــه افغانس ــتان بازگردان ــده اس ــت.
در ای ــن می ــان دول ــت ترکی ــه ب ــا سیاس ــت دوگان ــه »اخ ــاذی و اخ ـراج آوارگان« ب ــازی میکن ــد ،از
طرف ــی ه ــر زم ــان در معامﻼت ــش ب ــا غ ــرب و اروپ ــا ب ــه تنگن ــا برس ــد دی ــوار کوت ــاه پناهجوی ــان
و آوارگان را بــه عنــوان اهــرم فشــار دارد و از طرفــی ﴍوع بــه تعــرض و نابــودی بخــش
عظیم ــی از آوارگان افغانس ــتان ک ــرده اس ــت .ب ــر اس ــاس آم ــار رس ــانه ه ــای دولت ــی »ترکی ــه
روزان ــه  ۲۵۰مهاج ــر غیرقانون ــی را از کش ــور اخ ـراج میکن ــد و در چن ــد م ــاه گذش ــته جمع ــا
 ۱۵هــزار و  ۲۲۴پناهجــو را از خــاک ترکیــه اخــراج کــرده اســت« .در ایــن میــان ســازمان
مل ــل و کمیس ــیون حق ــوق ب ــﴩ آن در مقاب ــل فرس ــتادن ه ــزاران نف ــر ب ــه جهن ــم افعانس ــتان،
ب ــه کشــوری کــه در آن زندگــی انس ــانی ممن ــوع اس ــت ،نیم ــی از جامع ــه رس ـ و قانونــاً
بــﴩ محســوب یشــوند و هــر صــدای مخالفــی بــا قمــه و گلولــه و طنــاب دار پاســخ
میگی ــرد ،خف ــه خ ــان گرفت ــه ان ــد! ﴎان »مح ــﱰم« هف ــت کش ــور صنعت ــی در نشس ــت خ ــود
در کن ــار اش ــک س ــاح ریخ ـ ب ـرای آوارگان اوک راین ــی ،ﻻم ت ــا کام در م ــورد فاجع ــه انس ــانی
بازگردان ــدن ف راری ــان از جه ــان طالب ــان ب ــه افغانس ــتان و فرس ــتادن پناهن ــدگان ب ــه روان ــدا
حرف ــی یزنن ــد! ام ــا فاجع ــه تنه ــا مس ــئله اخ ـراج پناهجوی ــان نیس ــت .حت ــی پناهجویان ــی
کــه در کمــپ هــای آوارگان و پناهجویــان ،تحــت نظــارت بــه اصطــﻼح حقــوق بــﴩ
هس ــتند ه ــر روز م ــرگ را زندگ ــی میکنن ــد و در ﴍای ــط فق ــدان امکان ــات رفاه ــی ،بهداش ــتی،
خوراکــی ،پوشــاک ،داروئــی ،درمانــی و پزشــکی بــه اســارت گرفتــه شــده انــد .در چنیــن
ﴍایط ــی اگ ــر پناهج ــو ی ــا آوارگان ــی ت ــﻼش کنن ــد ک ــه ای ــن جهن ــم خ ــارج ش ــوند نی ــز ﴎنوش ــت
ه ــای هولن ــاک و مرگب ــاری را از ط ــرف دول ــت ه ــای اروپای ــی در پی ــش رو خواهن ــد داش ــت
و بهطــور غیرقانونــی و بــدون ثب ــت وضعیــت زندانــی شــده یــا در اشــکال وحشــیانه ای
م ــورد ش ــکنجه و اذی ــت و تع ــرض ق ـرار میگیرن ــد .ون ــه خش ــونت ه ــای غی ــر قاب ــل تص ــور
را در مرزهــای لیتوانــی و بــﻼروس و اســپانیا ،یونــان و غیــره را جهانیــان ش ــاهد بودنــد و
ب ــر خ ــﻼف ژس ــت حق ــوق ب ــﴩی اروپ ــا و امری ــکا و قدرته ــای جهان ــی میبینن ــد ک ــه چگون ــه
اجس ــاد  ۴۶نف ــر از مهاج ـران و آوارگان در ی ــک تریل ــی در ایال ــت تگ ــزاس آمری ــکا ،ره ــا ش ــده
بودنــد یافــت شــد ،چگونــه پناهجویــان در نــوار مــرزی اســپانیا بــا تعــرض پلیــس از دو
ط ــرف م ــرز روب ــرو میش ــوند و در اث ــر ﴐب و ش ــتم و ازدح ــام  ٦٠انس ــان در ع ــرض دقایق ــی
کش ــته میش ــوند و صده ــا م ــورد دیگ ــر ک ــه میت ــوان مث ــال زد ت ــا جائ ــی ک ــه ص ــدای س ــازمان
عف ــو بی ــن اﳌل ــل نی ــز مجب ــورا ً درآم ــد .ام ــا ای ــن تصوی ــری اس ــت ک ــه ب ــورژوازی جهان ــی ت ــﻼش
دارن ــد از دنی ــا و ارزش ــهای انس ــانی حاک ــم ب ــر آن بدهن ــد ام ــا بﴩی ــت متم ــدن و آزادیخ ــواه
و ه ــر انس ــان ﴍافتمن ــدی اع ــﻼم میکن ــد ک ــه تع ــرض ب ــه آوارگان و پناهجوی ــان ،معامل ــه و
گروکش ــی از آنه ــا تح ــت هی ــچ ﴍایط ــی پذیرفتن ــی نیس ــت و در ب راب ــر آن س ــکوت نخواهن ــد
ک ــرد .اع ــﻼم میدارن ــد ک ــه آوارگان و آوارگ ــی صده ــا میلی ــون انس ــان در ﴎاﴎ جه ــان محص ــول
کش ــمکش ،ج ــدال و جن ــگ ه ــای قدرته ــای جهان ــی اس ــت و مس ــبب و همی ــن ح ــکام منطق ــه
و جه ــان عام ــل و آم ــر و پدی ــد آورن ــده اصل ــی س ــیه روزی و ت ــرک خان ــه و کاش ــانه و از دس ــت
دادن ج ــان خان ــواده ه ــا و عزیزانش ــان هس ــتند .بﴩی ــت آزادیخ ــواه و مﱰق ــی میگوی ــد ک ــه
ای ــن آوارگان قربانی ــان جنای ــات جنگ ــی دول ــت ه ــای غ ــرب و ﴍق ،ح ــکام منطق ــه و دنی ــا
هســتند و در ب رابــر بــده بســتان و دس ــت یه معاملــه قــرار دادن آنهــا و یــا هــر ســازمان
دادن ه ــر ن ــوع تعرض ــی ب ــه آنه ــا س ــکوت نخواهن ــد ک ــرد .ه نگون ــه ک ــه در دف ــاع از آوارگان
از مرزهــای یونــان تــا م نعــت از پروازهــای انتقــال و تبعیــد پناهجویــان در بریتانیــا و
غی ــره ش ــاهد ای ــن ام ــر بودی ــم .م ــردم ﴍافتمن ــد ج ــواب رد ب ــه ام ــی طرحه ــای دول ــت ه ــای
منطق ــه میزنن ــد و مه ــر ب ــی اعتب ــاری و دورغی ــن ب ــودن تبلیغ ــات رس ــانه ه ــای میناس ــﱰیم
در خص ــوص مس ــائل آوارگ ــی و پناهجوئ ــی را زده ان ــد و اع ــﻼم م ــی کنن ــد ک ــه اگ ــر بانی ــان
س ــیه روزی دنی ــا دس ــت ب ــکار ش ــده ان ــد ت ــا تع ــرض دیگ ــری را س ــازمان دهن ــد بﴩی ــت ه ــم
متح ــد و همص ــدا خواه ــد ش ــد ت ــا مس ــتقیم و ب ــا اراده خ ــود ب ـرای نج ــات همنوعان ــش ب ــه
می ــدان بیای ــد .ح ــکام دنی ــا ه ــر روز خط ــر و س ــنگینی ق ــدرت ای ــن ص ــف متح ــد و آزادیخ ــواه
را احس ــاس میکن ــد .ام ــروز دیگ ــر رابط ــه حاکمی ــن ب ــا پائی ــن جامع ــه معادل ــه قط ــب بن ــدی
هائ ــی ج ــدی اس ــت ک ــه در آن ژس ــتهای »حق ــوق ب ــﴩی »» ،دمک راس ــی غرب ــی« و دسیس ــه ه ــا
و س ــناریوی سیس ــتم ه ــای ح ــکام از هی ــچ اعتب ــار و ارزش ــی برخ ــوردار نیس ــت.
م ــردم دنی ــا اع ــﻼم میکنن ــد ک ــه پش ــت ادع ــای ب ــﴩ دوس ــتی و آماره ــای آوارگان از جان ــب
قدرته ــای جهان ــی ،دول ــت ه ــا و س ــازمان هایش ــان فق ــط نیرن ــگ و ری ــا و دروغ نهفت ــه اس ــت
و تنهــا بــرای فــرار از پذیــرش مســئولیت در ب رابــر فضاحــت و خانــه خ رابــی اســت کــه
مس ــبب مس ــتقیم آن هس ــتند .دول ــت هائ ــی ک ــه مس ــئول وی ران ــی ش ــهر و خان ــه و کاش ــانه
میلیونه ــا انس ــان و ف ـراری ش ــدن ش ــان از کاب ــوس و وحش ــت جن ــگ هس ــتند و از ط ــرف دیگ ــر
ب ــا دی ــوار و س ــیم خ ــاردار و پلی ــس و گلول ــه و خ ــون پاش ــیدن و ی ــا ب ــا معامل ــه ب ــر ﴎ ج ــان و
زندگ ــی پناهجوی ــان ی ــا اع ــزام ب ــه تبعی ــد گاه ه ــا ب ــا ت ــه مان ــده زندگ ــی قربانی ــان خ ــود ب ــازی
میکنن ــد .م ــردم در ب راب ــر ــام ای ــن قدرته ــای رو ب ــه زوال ص ــف بس ــته ان ــد .م ــردم در آﳌ ــان
درهــا را بــه روی آوارگان جنــگ ســوریه بــاز کردنــد و مــردم در بریتانیــا علیــه فرســتادن
پناهن ــدگان ب ــه روان ــدا ص ــف بس ــتند .تقاب ــل جنب ــش بربری ــت و تو ّح ــش قدرته ــای جهان ــی
ب ــا جنب ــش آزادیخواه ــی ،انس ــانی و ب راب ــری خواه ــی اس ــت! ب ـرای مه ــر باط ــل زدن ب ــه ام ــی
ای ــن سیاســتها و طــرح هــای ضــد بــﴩی و غی ــر انســانی ،تنهــا راهــی کــه در پیــش روی
جهانیــان قــرار دارد تقویــت و اتح ــاد ب ــا ای ــن جنب ــش اس ــت .جنبشــی کــه امــروز شــعله
ه ــای خش ــم و نف ــرت اش از س ــاختار موج ــود دام ــن گی ــر ام ــی ق ــدرت ه ــای منطق ــه ای و
جهان ــی ش ــده.
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مجمسه های خون آلود بروكسل
وقت ــی س ــخن از اس ــتع ر ب ــه می ــان میآی ــد اس ــامی کش ــورهایی مانن ــد انگلس ــتان،
اس ــپانیا ،ف رانس ــه و برخ ــی کش ــورهای دیگ ــر ب ــه ذه ــن خط ــور میکن ــد .ام ــا کم ــﱰ
کس ــی اس ــم بلژی ـ ِ
ـک کوچ ــک و ناش ــناخته را ب ــه می ــان م ــیآورد؛ در حالیک ــه کمی ــت
و کیفیــت جنایتهــای حکومــت ایــن کشــور در کنگــو حتــی از برخــی از ایــن
کشــورهای مشــهور بــه اســتع رگری بیشــﱰ اســت .نیروهــای بلژیکــی در بیــن
س ــالهای  ۱۸۸۵ت ــا  ۱۹۰۸بی ــش از نیم ــی از جمعی ــت کنگ ــو را کش ــتند ،یعن ــی چی ــزی
ح ــدود ده ت ــا پان ــزده میلی ــون نف ــر .و میلیونه ــا نف ــر دیگ ــر ه ــم ب ــه دﻻی ــل مختل ــف
از تی ــغ تی ــز نیروه ــای بلژیک ــی در ام ــان اندن ــد و دس ــتها و پاهایش ــان قط ــع ش ــد.
بیش ــﱰین محصوﻻت ــی ک ــه از ای ــن کش ــور ثرو ن ــد و حاصلخی ــز آفریقای ــی ب ــه غ ــارت
میرفــت عــاج فیــل و کائوچــو بــود .و مــردم بومــی بــرای بــه دســت آوردن ایــن
محص ــوﻻت ب ــه کار گرفت ــه میش ــدند و در صورت ــی ک ــه ب ــه ه ــر دلیل ــی روزی کم ــﱰ
از روزه ــای پی ــش کار میکردن ــد ی ــا کش ــته میش ــدند و ی ــا دس ــت و پایش ــان بری ــده
میش ــد .تع ــداد و چگونگ ــی ای ــن جنایته ــا ب ــه ح ــدی ب ــود ک ــه ِﴎ آرت ــور کون ــان
دوی ــل رم ــان ”جنای ــات کنگ ــو“ را ب ــه رش ــتهی تحری ــر در آورد و ژوزف کون ـراد ه ــم
رم ــان ”قل ــب تاریک ــی“ را نوش ــت ،ک ــه بعده ــا ف رانس ــیس فوردکاپ ــوﻻ فیل ــم ”این ــک
آخرلزم ــان“ را ب ــا اقتب ــاس از ای ــن رم ــان س ــاخت .اینه ــا ام ــا تنه ــا گوش ــهای از جنای ــات
صــورت گرفتــه در کنگــو را روایــت میکردنــد .ﴎانجــام تحــت فشــارهای افــکار
عموم ــی پارﳌ ــان بلژی ــک پ ــس از بیس ــت و س ــه س ــال گنگ ــو را رس ـ مس ــتعمرهی ای ــن
کش ــور اع ــﻼم ک ــرد و ب ــه اصط ــﻼح آن را از چن ــگال خونی ــن لئوپول ــد درآورد .تﻼشه ــای
پارﳌانتاره ــای سوسیالیس ــت ب ـرای نپذیرف ـ اس ــتع ر کنگ ــو و آزادی ای ــن کش ــور ،ک ــه
دو این ــدهی کاتولی ــک و نیم ــی از لی ﱪاله ــا را نی ــز ب ــا خ ــود هم ـراه ک ــرده بودن ــد،
ب ــه جای ــی نرس ــید.
اس ــتع ر رس ــمی کنگ ــو ت ــا س ــال  ۱۹۶۴ادام ــه داش ــت و پ ــس از اس ــتقﻼل ای ــن کش ــور از
بلژی ــک ن ــام ”جمه ــوری دمک راتی ــک کنگ ــو“ را برگزی ــد .در ط ــی ای ــن س ــالها دول ــت
بلژی ــک ،دســت در دســت ﴍکته ــای خصوصــی بــه چپــاول ثــروت مــردم کنگــو
ادام ــه داد و ب ــا نیروه ــای نظامیش ــان ه ــر گون ــه اعتص ــاب و اع ـﱰاض م ــردم بوم ــی
را میشکســتند و در ســکوت جامعــهی جهانــی عمــﻼ جنایته ــای لئوپولــد را بــا
پوشش ــی متمدنان ــه ادام ــه دادن ــد .حت ــی قوانین ــی ک ــه خ ــود بلژیکیه ــا وض ــع ک ــرده
بودن ــد ت ــا از اس ــتث ر زی ــاده از ح ــد م ــردم بوم ــی جلوگی ــری ش ــود اج ـرا یش ــد.
در س ــال  ۲۰۲۰و در جری ــان اع ﱰاض ــات پ ــس از قت ــل فجی ــع ج ــورج فلوی ــد آمریکای ــی
توس ــط پلی ــس ای ــن کش ــور ،فعالی ــن بلژیک ــی بی ــش از پی ــش خواس ــتار برچی ــده ش ــدن
مجســمههای پادش ــاه لئوپولــد از ســطح ش ــهرها شــدند و تــا حــد بســیار زیــادی
هــم موفــق عمــل کردنــد امــا هنــوز چنــد مجســمه از ایــن شــخص در معابــر
ش ــهرهای بلژی ــک باق ــی مان ــده ک ــه گاه ــی توس ــط فعالی ــن رن ــگ قرم ــز ش ــبیه خ ــون
بــه روی آن پاشــیده میشــود و یــا دســت و پــای مجســمه شــبانه بریــده میشــود.
پاتریــس اِ ِم ــری لومومبــا ،شــاعر ،روزنامــه نــگار و حســابدار جــوان در ســال ۱۹۵۸
جنبــش ملــی کنگــو )ام ان ســی( را بــه راه انداخــت کــه اولیــن حــزب سیاســی
ﴎاﴎی در کنگــو بــود .دولــت بلژیــک ،بــرای جلوگیــری از میلیتانــت شــدن ایــن
جنبشهــا ،در ســال  ۱۹۵۹برنامههایــی را اعــﻼم کــرد کــه قــرار بــود بــه اســتقﻼل
کنگ ــو بیانجام ــد و ب ــا انتخاباته ــای محل ــی کارش را آغ ــاز ک ــرد .ام ــا ای ــن برنام ــه ب ــا
بدبین ــی م ــردم کنگ ــو مواج ــه ش ــد و باع ــث ب ــروز درگیریهای ــی بی ــن م ــردم بوم ــی
و نیروه ــای دولت ــی بلژیک ــی ش ــد .م ــردم کنگ ــو میگفتن ــد ک ــه بلژی ــک میخواه ــد
دستنشــاندههای خــودش را ﴎ کار بیــاورد و نــوع دیگــری از اســتع ر را ادامــه
بدهــد و درنتیجــه انتخابــات را بایکــوت کردنــد .ایــن تنشهــا بــاﻻ گرفــت و در
 ۳۰اکتــﱪ هــ ن ســال در درگیــری میــان معﱰضیــن و نیروه ــای بلژیکــی در شــهر
اســتانلیویل  ۳۰نفــر کشــته شــدند و لومومبــا بــه جــرم تشــویق بــه اغتشــاش
بازداش ــت ش ــد .باﻻخ ــره دول ــت بلژی ــک اح ــزاب کنگوی ــی را متقاع ــد ب ــه ﴍک ــت در
انتخاب ــات مل ــی ک ــرد و ح ــزب لومومب ــا ب ــا فاصل ــهی زی ــاد از رقیب ــان پیش ــتاز ای ــن
انتخاب ــات ش ــد و متعاقب ــا خ ــود لومومب ــا اولی ــن نخس ــت وزی ــر رس ــمی کنگ ــو ش ــد.
مــدت کوتاهــی پــس از عهــدهدار شــدن ســمت نخســت وزیــری ،لومومبــا بــا
مب ــارزات جداییطلب ــان ،ب ــه خص ــوص در اس ــتانِ غن ــیِ کاتان ــگا مواج ــه ش ــد و پ ــس
از خیانــت نیروهــای بلژیکــی و اعــﻼم ح یــت آنهــا از جدایــی طلبــان ،و پــس از
رد درخواس ــت لومومب ــا از س ــوی س ــازمان مل ــل ب ـرای کم ــک ب ــه آرام ک ــردن اوض ــاع،
نخس ــت وزی ــر ج ــوان دس ــت ب ــه دام ــان اتح ــاد ج هی ــر ش ــوروی ش ــد ت ــا ب ــه او در
جابجای ــی نیروهای ــش کم ــک کن ــد .او همچنی ــن از ”دولته ــای مس ــتقل آفریقای ــی“
خواس ــت ک ــه در آگوس ــت ه ـ ن س ــال در ش ــهر لئوپولدوی ــل دور ه ــم جم ــع ش ــوند
و از او ح یــت کننــد .همیــن اقدامــات ،آن هــم در داغتریــن ســالهای جنــگ
ﴎد ،خش ــم بس ــیاری ،از جمل ــه دولته ــای غرب ــی را ب رانگیخ ــت .در پنج ــم س ــپتامﱪ
ه ـ ن س ــال ژوزف کازاووب ــو اع ــﻼم ک ــرد ک ــه رئی ــس دول ــت مرک ــزی اس ــت و لومومب ــا
را از قــدرت برکنــار شــده اعــﻼم کــرد .اعــﱰاض لومومبــا بــه جایــی نرســید و در
چهارده ــم س ــپتامﱪ ﴎهن ــگ ارت ــش ،ژوزف موبوت ــو پ ــس از یــک کودت ــای نظام ــی
ق ــدرت را در دس ــت گرف ــت و ب ــا کازاووب ــو ب ــه تواف ــق رس ــید .در م ــاه نوام ــﱪ مجم ــع

عمومــی ســازمان ملــل متحــد اســتوارنامهی
دول ــت کازاووب ــو را تایی ــد ک ــرد و دول ــت او را ب ــه
رســمیت شــناخت و متعاقبــا لومومبــا ،تحــت
نظــر نیروهــای ﴎهنــگ موبوتــو و نیروهــای
س ــازمان مل ــل ب ــه ح ــﴫ خانگ ــی فرس ــتاده ش ــد.
پ ــس از ف ـرار از ح ــﴫ خانگ ــی و دس ــتگیری دوباره
و چندی ــن جابجای ــی ،ﴎ انج ــام لومومب ــا در روز
 ۱۷ژانوی ــه س ــال  ۱۹۶۱ب ــه کاتان ــگا فرس ــتاده و ب ــه
جدای ــی طلب ــان تح ــت ام ــر بلژی ــک تحوی ــل داده
شــد و بعــد از ظهــر هــ ن روز ،بــه همــراه دو تــن از معاونانــش ،ژوزف اوکیتــو
و موریــس امپولــو ،و بــه دســتور نیروهــای بلژیکــی تیربــاران شــد .پــس از چنــد
ب ــار دف ــن و نب ــش ق ــﱪ دوب ــاره ،ﴎانج ــام و ب ــاز ه ــم ب ــه دس ــتور نظامی ــان بلژیک ــی
جســدهای آنــان قطعــه قطعــه شــد و آنهــا را در اســید حــل کردنــد .یکــی از
نظامیان ــی ک ــه از مقام ــات بلژیک ــی دس ــتور گرفت ــه ب ــود ت ــا جس ــد لومومب ــا را ”مح ــو“
کنــد افــﴪ بلژیکــی ” ِژرار ســوته“ بــود کــه ســالها بعــد اعــﻼم کــرد کــه هنــوز
دو دنــدان لومومبــا را پیــش خــودش نگــه داشتهاســت .ﴎانجــام در ژوئــن ســال
 ۲۰۲۲دن ــدان پاتری ــس لومومب ــا ط ــی ی ــک م راس ــم رس ــمی در بروکس ــل ب ــه خان ــوادهاش
تحوی ــل داده ش ــد .پادش ــاه بلژی ــک ،فیلی ــپ ،ک ــه در اوائ ــل م ــاه ژوئ ــن  ۲۰۲۲از کنگ ــو
دی ــدار میک ــرد از اتفاقات ــی ک ــه در دوران اس ــتع ر ای ــن کش ــو افت ــاده ”اب ــراز تاس ــف“
کــرد .فیلیــپ عامدانــه از بــه کار بــردن لفــظ ”عذرخواهــی رســمی“ امتنــاع کــرد
چــون طبــق قوانــی بیناﳌللــی ،عذرخواهــی رســمی بلژیــک مســئولیتها و
هزینهه ــای ف راوان ــی را ب ـرای دول ــت ای ــن کش ــور ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت .فعالی ــن
بلژیکــی کــ کان خواســتار عذرخواهــی رســمی ایــن کشــور از کنگــو بــه خاطــر
جنای ــات اتف ــاق افت ــاده در ای ــن کش ــور هس ــتند و اع ــﻼم کردهان ــد ک ــه ”اب ـراز تاس ــف“
چی ــزی را ب ـرای م ــردم کنگ ــو ،ن ــه در گذش ــته و ن ــه در ح ــال ،تغیی ــر یده ــد.
منابع
دائرهاﳌعارف برتانیکا و خﱪگزاریهای بلژیکی
******

كارگ ران! پيشروان مبارزات مردم!
روزها و ماههاى پرتﻼطمى در پيش است .تجربه آبان
 ٩٨به همه ما آموخت كه پيروزى »شورش گرسنگان«
بر جمهورى اسﻼمى در گرو پا پيشگذاشتن رهب ران
و پيشروان محبوب در مبارزات طبقه كارگر و مردم
آزادىخواه است .اينبار نبايد اجازه داد كه خون
از دماغ يك نفر از صفوف ما كارگ ران و محرومان
جامعه جارى شود .آبان  ٩٨به طبقه كارگر و به مردم
محروم اي ران آموخت كه به هر مي زان خشم و انزجار
تودههاى مردم صاحب رهب ران اجتماعى و بانفوذ
باشد به همان مي زان هم غلبه بر حاكميت قابل تصور
است .بايد مبارزات محرومان را به يك رهبرى جسور
با افقى روشن و آزادىخواهانه مسلح كرد تا فرصت
نفسكشيدن از حاكميت اسﻼمى سرمايه را سلب كرد.
بايد ارگانهاى اعمال اراده تودههاى وسيع مردم را علم
كرد تا دستگاه سركوب اين نظام را از كار انداخت و
نيروهاى سركوبگر آن را متوارى كرد .تضمين كنيم
كه بر شانههاى دىماه  ٩٦و آبان  ،٩٨اينبار با قامت
اف راشته و سازمانيافته وارد گود مىشويم و با دخالت
آگاهانه و سوسياليستى خود ،پلى بسازيم كه جامعه
اي ران را با عبور پيروزمندانه از جمهورى اسﻼمى به
سوى آيندهاى آزاد و ب رابر سوق مىدهد.
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»خداوندِ«  ١٤٠١در محاصره دشمن است!
)اندر باب گندهگويىهاى خامنهاى(
خامن ــهای ام ــروز ب ــه مناس ــبت ۷تی ــر و در س ــالروز قتلعامه ــای ده ــه ش ــصت و در
دی ــدار ب ــا مس ــئولین دس ــتگاه قضای ــی نظ ــام» ،فرم ــوده« ک ــه س ــنت کش ــتار دش ــمن
در همــه دورانهــا قابــل تکــرار اســت و بایــد بدانیــم خداونــد ســال  ۱۴۰۱هــ ن
خداون ــد س ــال  ۱۳۶۰اس ــت.
خط ــاب خامن ــهای در بی ــان ای ــن »لطیف ــه« ،نیروه ــای ﴎک ــوب ام ــروز و دش ــمن امروز
ک ــه نظ ــام وی را ب ــه مح ــاﴏه خوی ــش درآورده اس ــت ،جنب ــش اداره ش ــورایی جامع ــه
اس ــت ک ــه تنه ــا آلﱰناتی ــو موج ــود روی زمی ــن س ــفت و در ابع ــاد اجت ع ــی اس ــت.
ت ــا جای ــی ک ــه ب ــه نیروه ــای ﴎک ــوب نظ ــام میرس ــد ،ت ــوان و ق ــدرت آنه ــا همی ــن
اســت کــه همــه میبیننــد ،نیرویــی کــه بــرای مقابلــه بــا جنگجویــان نــان و
معیش ــت و آزادی درمان ــده اس ــت .عقبراندنه ــای نظ ــام توس ــط ای ــن دش ــمن ،ب ــه
نســبت تیــر  ،۱۳۶۰غیرقابــل تصــور اســت ،دیگــر سالهاســت کــه »اقتصــاد مــال
خــر« نیســت .بیخدایــی سالهاســت بــرای کســی خطرســاز نیســت ،کمونیســم
و سوسیالیســم و انقﻼبیگــری علیــه وضــع موجــود ،سالهاســت کــه تحمیــل
ش ــدهاند .اعتصاب ــی ک ــه در ه ــر نقط ــهای از ای ــن کش ــور ممن ــوع ب ــود ،سالهاس ــت
کــه بخشــی جداییناپذیــر از تنفــس سیاســی ایــن دشــمن در چهــار گوشــه ایــن
کشــور اســت .تحمیــل تشــکل کارگــری ،گِ ل گرفــ شــورای اســﻼمی ،تحمیــل
اینــدگان انتخابــی کارگــران بــرای مذاکــرات رســمی بیــن کارگــران و حاکمیــت،
تحمی ــل ش ــدهاند .ن ــه فق ــط ای ــن ،اعتصاب ــات همزم ــان و ه هن ــگ بی ــش از یکص ــد
مرک ــز کارگ ــری محص ــول سیاس ــی و کارگ ــری همی ــن س ــالهای اخی ــر اس ــت .بدتری ــن
اتف ــاق در م ـ پیﴩویه ــای ای ــن دش ــمن ،مقبولی ــت آلﱰناتی ــو اداره ش ــورایی کارگ ـران
ب ـرای جایگزین ــی جمه ــوری اس ــﻼمی در بع ــد اجت ع ــی و دس ــت ب ــاﻻ پی ــدا ک ــردن
اف ــق عدالتخواه ــی ش ــورایی در مب ــارزات ج ــاری اس ــت ،چی ــزی ك ــه زمی ــن را زی ــر
پ ــای هم ــه دش ــمنان طبق ــه كارگ ــر ب ــا پوزیس ــیون و اپوزیس ــیون داغ ك ــرده اس ــت.
شکســت امعیــار تابوهــای مذهبــی و مقدســات دینــی ،شكســت پروژههــای
مختلــف نظــام علیــه زنــان و اســﻼمی كــردن جامعــه ،زیــر پــا رفــ ــام خــط
قرمزه ــای نظ ــام دین ــی در عرص ــه زندگ ــی خصوص ــی و اجت ع ــی و فرهنگ ــی ،بخ ــش
کوچکــی از محصــوﻻت تغییــر در تناســب قــوای ســالهای اخیــر اســت.
تــﻼش خامنــهای بــرای باﻻبــردن روحیــه و اعتــ د بــه نفــس نیروهایــش جهــت
مقابل ــه ب ــا تح ــرکات ای ــن دش ــمن در م راک ــز کارگ ــری و آموزش ــی و اقش ــار مح ــروم
جامعــه ،آب در هــاون کوبیــدن اســت؛ ایــن نیــرو ــام ســناریوهایش را عملــی
ک ــرده و ام ــا س ــوختهاند ،ــام کش ــتارهایش در دی و آب ــان را ک ــرد ،ج ــای ش ــورش را
تحــرکات ســازمانیافته گرفتــه اســت...
بگــذار خامنــهای و هم راهــان مرتجــعاش خــواب دوران قدرقدرتــی و راهانداخــ
جوخهه ــای اع ــدام و كش ــتارهای جمع ــی از كمونیس ــتها ،كارگ ـران و انقﻼبی ــون را
ببینن ــد و هذی ــان بگوین ــد .ام ــروز پی ــام سوسیالیس ــتها و جنب ــش عدالتخواهان ــه
طبق ــه كارگ ــر ب ـرای آزادی و ب راب ــری ب ــه ه ــر ك ــوی و برزن ــی ﴎای ــت ك ــرده ،امی ــد و
خوش ــبینی ایج ــاد ك ــرده و حلق ــه مح ــاﴏه حاكمی ــت را روز ب ــه روز ب ــا ص ــف متح ــد
خ ــود تن ــگ و تنگت ــر ك ــرده اس ــت .ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی تنه ــا ق ــدم اول در
ای ــن راه و ب ـرای نج ــات جامع ــه از توح ــش و بربری ــت نظ ــام كاپیتالیس ــتی اس ــت.
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۸ژو ن  ۸ ۲۰۲۲تیر ۱۴۰۱

قدرتطبقهكارگر
دراتحادوتشكلاوست!

موج اعدامها! توحش سازمانيافته
قتلهاى دولتى ب راى ارعاب
از دو مــاه گذشــته شــاهد مــوج تصاعــدی اعدامهــا در زندانهــای مختلــف از
طــرف جمه ــوری اس ــﻼمی هســتیم .بــر مبن ــای گــزارش عفــو بیناﳌلــل ،ایــران بــا
اعــدام  ۳۱۴نفــر در ســال  ،۲۰۲۱عمــﻼ بیــش از نیمــی از اعدامهــای دنیــا را بــه
تنهای ــی ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت .آم ــار اعدامه ــا در ای ــن ماهه ــا ب ــه ش ــدت
افزای ــش داش ــته اس ــت .بن ــا ب ــر گ ــزارش آم ــاری س ــایت حق ــوق ب ــﴩی ه ران ــا ،تنه ــا
در خردادمــاه امســال  ۹۷نفــر در ایــران اعــدام شــدهاند .زندانهــای رجایــی شــهر
کــرج ،زندانهــای بلوچســتان ،ارومیــه ،کرمانشــاه ،زنجــان و  ...بــه میــدان یــک
توح ــش س ــازمانیافته و ب ــه مرک ــز قتله ــای س ــازمانیافته دولت ــی تبدی ــل ش ــدهاند.
جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه بهانهه ــای متف ــاوت ازجمل ــه ج رائ ــم م ــواد مخ ــدر ،قتلعم ــد
و ارتــداد و  ،...تــﻼش کــرده ایــن توحــش و ایــن قتلعــام انســانهای قربانــی
سیاســتهای نظــام اســﻼمی را توجیــه کنــد.
جمه ــوری اس ــﻼمی درحال ــی ماش ــین کش ــتار و جنای ــات س ــازمانیافته را ب ــه حرک ــت
درآورده ک ــه از ط ــرف پایی ــن جامع ــه ب ــا ق ــدرت زی ــر ﴐب ق ـرار گرفت ــه اس ــت .ای ــن
رژیــم بــورژوا -اســﻼمی ،ناکارآمــدی و فســاد سیســت تیکش ،بحــران اقتصــادی و
بیجوابــیاش بــه فقــر و فﻼکــت ،بیجوابــی بــه خواســت و مطالبــات رفاهــی و
ب رابریطلبانــه جامعــه را میخواهــد بــا قتــل و کشــتار و اعــدام و زنــدان جــواب
بده ــد .اعدامه ــای ای ــن دوره و توح ــش افسارگس ــیخته در ب ــه قت ــل رس ــاندن فل ــهای
آدمه ــا و اس ــی ران س ــیاه چاله ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ق ـرار اس ــت ارعاب ــی در ج ــواب
ب ــه مطالب ــات آزادیخواهان ــه ،انس ــانی ،ب رابریطلبان ــه و رفاه ــی جامع ــه باش ــد .ای ــن
جامع ــه و ای ــن م ــردم مع ــﱰض و انقﻼب ــی ،ب ــا ای ــن اعت ـ د بهنف ــس و ب ــا تجرب ــه چه ــار
دهــه مبــارزه زیــر اســتبداد ســیاه یكــی از درندهتریــن حاكمیتهــای بورژوایــی
تاری ــخ ب ـﴩ ،ب ــا قاطعی ــت ج ــواب خواه ــد داد .جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا ای ــن توح ــش
پرون ــده جنایات ــش را س ــنگینتر خواه ــد ک ــرد و ای ــن ب رای ــش گ ـران ــام خواه ــد ش ــد.
مــوج اع ﱰاضــات اجت عــی ،مــوج حرکــت از پاییــن جامعــه بــرای یــک زندگــی
انســانی ،مــوج گســﱰش اع ﱰاضــات کارگــری و اقشــار محــروم جامعــه رابطــه
مس ــتقیمی ب ــا م ــوج اعدامه ــا و توح ــش وح ــوش اس ــﻼمی حاک ــم را نش ــان میده ــد.
تنه ــا گزین ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــر م ـ بنبس ــت هم ــه جانب ــه اقتص ــادی ،اجت ع ــی
و بح ـران حاکمیت ــش ،ﴎک ــوب ،اع ــدام و زن ــدان اس ــت .ای ــن ب ــه یم ــن مب ــارزات وس ــیع
طبق ــه كارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه ،ماش ــین ﴎک ــوب و رژی ــم پلیس ــی نظ ــام ب ــا وج ــود
اعدامهــای افسارگســیخته ،بــا وجــود یــک قتلعــام ســازمانیافته و بــا وجــود
س ــبعانهترین تع ــرض ب ــه انس ــانیت زمینگی ــر و بیخاصی ــت شــده اس ــت .ب ــا ه ــر
درج ــه از س ــبعیت ،ب ــا ه ــر درج ــه از قت ــل و کش ــتار ،ب ــا ه ــر درج ــه از وحش ــیگری،
ایــن ماشــین کشــتار و ایــن حکومــت جــﻼدان حرفــهای توانایــی ســاكت ك ــردن و
تس ــلیم جامع ــه را از دس ــت داده اســت .وج ــود فض ــای ش ــور و ش ــوق اع ﱰاض ــی در
بنــد بــه بنــد ســلولهای جامعــه ،وجــود اعتــ د بــه نفــس بــاﻻ بــرای تعــرض
س ــازمانیافته از پایی ــن ،وج ــود اتح ــاد و همﴪنوش ــتی و همس ــنگری ب ـرای شکس ــت
کامــل و ﴎنگونــی انقﻼبــی ایــن نظــام ،پایههــای حاکمیــت را بــه لــرزه درآورده
اس ــت .اعدامه ــا ق ــرار اس ــت تغیی ــر ت ــوازن ق ــوای موج ــود را ب ــه نف ــع حاکمی ــت رق ــم
بزن ــد چی ــزی ك ــه باﻻتری ــن مقام ــات حكوم ــت ه ــم اكن ــون آن ـرا بیفای ــده میدانن ــد
و از ﴎ اس ــتیصال و درماندگ ــی ب ــه آن متوص ــل میش ــوند .تﻼش ــی ک ــه عم ــﻼ ب ــا ای ــن
س ــطح از نف ــرت جامع ــه و ب ــا ای ــن س ــطح از اع ـﱰاض و تع ــرض پایی ــن ج ــز شكس ــت
نتیج ــهای نخواه ــد داد.
ای ــن حاكمی ــت بای ــد ب ــرود ،ای ــن حك ــم طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم جامع ــه اس ــت!
ایــن حاكمیــت بایــد ﴎنگــون شــود و دســت ایــن جانیــان از تعــرض بــه زندگــی
م ــردم بای ــد كوت ــاه ش ــود .نبای ــد اج ــازه داد ای ــن نکب ــت بورژوا-اس ــﻼمی از ای ــن بیش ــﱰ
ب ــه جامع ــه خ ــون بپاش ــد .تنه ــا راه س ــد ک ــردن ای ــن توح ــش و افس ــار زدن حاكمی ــت،
تع ــرض و اع ـﱰاض میلیون ــی و اجت ع ــی وس ــیعت ر ،حض ــور در می ــدان متحدانهت ــر و
ه ــر روزه در تقاب ــل ب ــا ای ــن حکوم ــت فاس ــد و آدمک ــش اس ــت.
حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( در کنــار مبــارزه مــردم بــر علیــه اعــدام ،در
ص ــف مق ــدم اع ـﱰاض و مب ــارزه ب ـرای مطالب ــات انس ــانی و رفاه ــی و در راس ایج ــاد
اتح ــاد و همبس ــتگی صف ــوف كارگ ـران ،زن ــان ،جوان ــان و م ــردم ب رابریطل ــب ب ـرای
ایج ــاد آمادگ ــی جه ــت ﴎنگون ــی انقﻼب ــی جمه ــوری اس ــﻼمی خواه ــد ب ــود .ح ــزب
حکمتیســت )خــط رســمی( اعدامهــا و قتلعمــد و ســازمانیافته جمهــوری
اس ــﻼمی ب ـرای ایج ــاد ارع ــاب و زه ــر چش ــم گرف ـ از م ــردم را ب ــه ش ــدت محک ــوم
میکنــد و مــردم آزادیخــواه را بــه اعــﱰاض و مبــارزه گســﱰدهتر ،متحدانــه و
ﴎاﴎیتــر ف راخــوان میدهــد.
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۶ژوئن ۲۰۲۲
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

