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رويدادهاى سياسى هفته

مردم ايران، جمهورى اسالمى و   
برجام

درحمايت از «نامه سرگشاده   
خانواده زندانيان»

خالد حاج محمدى 

ــام  ــر رس برج ــكا ب ــران و آمری ــر مســتقیم ای ــرات غی ــری از مذاك دور دیگ
انجــام گرفــت. ایــن بــار بــه جــای ویــن میزبــان ایــن مذاكــرات دولــت قطــر 
و محــل آن دوحــه بــود. تاكنــون و حــول ایــن مذاكــرات بحثهــا و ارزیابــی 
هــای مختلــف، و بعــالوه اخبــار متناقضــی پخــش شــده اســت، مذاكراتــی 
كــه بــا میانجیگــری اتحادیــه اروپــا و میزبانــی قطــر دو روز ادامــه داشــت. 
هنــگ كننــده ارشــد سیاســت خارجــی اتحادیــه  «انریكــه مــورا» معــاون ه
اروپــا در ایــن مذاكــرات نقــش رد و بــدل كــردن بحثهــای دو هیئــت 
ــده دار شــد. ظاهــرا مذاكــرات دو  ــكا را عه ــران و آمری ــده ای مذاكــره كنن
ــه نتیجــه نرســیده اســت. «انریكــه  ــكا ایــن بــار هــم ب ــران و آمری روزه ای
مــورا» نوشــته است»متاســفانه، هنــوز پیرشفتــی کــه تیــم اتحادیــه اروپــا، 
هنــگ کننــده (ایــن مذاکــرات) بــه آن امیــدوار بــود، بدســت  بعنــوان ه
نیامــده اســت.» بعــد از ایــن دو روز طرفیــن ایــران و آمریــكا هــر كــدام 
ــه  ــوپ را ب ــد و ت ــه نتیجــه نرســیدن آن میدانن ــل را مســئول ب طــرف مقاب
ــدن اراده الزم را  ــت بای ــد دول ــران میگوی ــد. ای ــی اندازن ــری م ــن دیگ زمی
ن اهدافــی را دنبــال میكنــد كــه دولــت  بــرای توافــق نــدارد و در عمــل هــ
یكنــد و دولــت امریــكا  ترامــپ و ایــن از نظــر اقتصــادی كمكــی بــه ایــران 
هــم ادعــا میكنــد كــه ایــران توقعاتــی را طــرح میكنــد كــه از چهارچــوب 

برجــام خــارج اســت. ...  صفحــه٣

ساير اطالعيه هاى حزب:

پيام همدردى با مردم افغانستان
قدرت ما در اتحاد ماست!

 موج اعدام ها! 
با گسترش اعتراضات به استقبال رئيس حكومت جانيان برويم!  

پناهندگان 
در باتالق حقوق «شر»

آسو فتوحى  صفحه٦

مجسمه هاى خون آلود بروكسل
سعيد محمدى

ــت  ــاه وق ــِد دوم، پادش ئوپول ــن، ل ــس برلی ــام کار کنفران ــس از ا ــی ۱۸۸۵ پ ــه م ــت و نُ بیس
ــاره ی  ــمتی از ق ــه قس ــرد ک ــالم ک ــر اع ری دیگ ــتع ــت دول اس ــب رضای ــس از جل ــک پ بلژی
ــه اســم  ــام ”ب ــراِن امــروزی را بــا گســتاخی  ــر ای ــم براب ــک و نی ــا مســاحتی حــدود ی آفریقــا، ب

ــه۷ ــد. ... صفح ــو“ نامی ــار کنگ ــه ی خودمخت ــت و آن را ”منطق ــرده اس ــت ک ــودش“ ثب خ

قدرت سياسى بايد در دست 
كارگران باشد!

مظفر محمدى
ــورژوازی و همــه ی جنــاح هایــش ایــن اســت  پاســخ طبقــه کارگــر بــه ب
ــه  ــن و در راس آن طبق ــوده ای از پایی ــالب ت ــا انق ــی ب ــه اوال رسنگون ک
کارگــر صــورت مــی گیــرد و دومــا انقــالب کننــدگان خــود قــدرت را بــه 
ــد، تــوان و صالحیــت  ــی کــه انقــالب مــی کن ــد. نیروی دســت مــی گیرن
ــر و  ــی ت ــر، عمل ــان ت ــری آس ــالب کارگ ــدرت را هــم دارد.  انق کســب ق
ــت.  ــه اس ــوری رسمای ــام دیکتات ــر درنظ ی ــه تغی ــر گون ــر از ه ــم دردت ک
بــش ضــد رسمایــه داری  بــورژوازی در هــر رنــگ و لباســی بــا جن
ــت و  ــه در حاکمی ــورژوازی چ ــد. ب ــی جنگ ــا آن م ــت و ب ــف اس مخال
ــد صــدا را  ــو در مقابــل طبقــه کارگــر نقــش چن چــه در اپوزیســیون ول

ــه۵ ــد.  ... صفح ــم منفعــت و متحدن ــا ه ت ــا ماهی ــد ام ــازی کنن ب
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قدرت ما در اتحاد ماست!
ران راه آهن بريتانيا در لندن گزارشى از آخرين روز اعتصاب كارگ

نــد كارگران راه آهن در انگلســتان  ــن ۲۰۲۲، ســومین روز اعتصــاب قدر شــنبه ۲۵ ژو
ــزی  ــتگاه مرك ــل ایس ــكوهی در مقاب ــزرگ و باش ــم ب ــدن مراس ــت. در لن اف ــان ی پای
نــدگان و ســخنگویان ســایر بخش هــای طبقــه كارگــر  ای «كینگــز كــراس» بــا رشكــت 
یــس  یــت از اعتصــاب كارگــران راه آهــن برگــذار شــد. شــایان ذكــر اســت كــه ر در ح
یا بــه انگلیــس بقصــد اعــالم  فدراســیون جهانــی كارگــران حمــل و نقــل نیــز از اســرتال

ــه كــرد. انی آتشــینی ارا ــود و ســخ ــا ایــن اعتصــاب آمــده ب همبســتگی خــود ب
ــان  ــا انس ــا و میلیون ه ــد؛ م ــل كرده ان ــا تحمی ــه م ــی را ب ــه: «جنگ ــرد ك ــالم ك وی اع
ــا  ــی آشــكار ب ــك جنــگ طبقات ــون در ی ــان، اعــم از زن و مــرد، هــم اكن ــر در جه كارگ
ــه  ون ــخ  ــه در تاری ــده ایم ك ــرو ش رگر روب ــتث ــتمی اس ــور و سیس ــی مفتخ یت اقل
ــا،  ی ان ــه در بریت ــا و از جمل ــا، همه ج ــه م ــم. طبق ــر آنانی ــه ب ــه غلب ــار ب ــدارد و ناچ ن
ــدی  ــچ اح ــه هی ــم داد ك ــازه نخواهی ــن اج ــش از ای ــت؛ بی ــته اس ــان برخاس ــه آن علی
ــم  ــا ه ــا ب ــه م ــردان در طبق ــان و م ــد. زن ــاد كن ــی ایج ــه جنس ــا تفرق ــوف م در صف
ــام كارگرانــی كــه بــه  ند می خواهنــد.  برابرنــد؛ جوانــان مــا آینــده روشــن و ســعاد
ــن  ــورداری از بیشــرتین و بهرتی ــرتام و برخ ــتحق اح ــند مس ســن بازنشســتگی می رس
عــی هســتند. هیــچ كودكــی نبایــد بی رسپنــاه و  انداردها و خدمــات اجت اســت
ــان  ــرای محروم ــت ب ــدان رواس ن ــرای ثرو ــه ب ــی ك ــر امكانات ــد. ه ان ــات  بی امكان
ــه  ــه نقط ــروز ب ــه دارد و ام ــارزه ادام ــن مب ــه ای ــت ك ــال اس ــد س ــت. ص ــم روا اس ه
ــروت  ــه ث ــت ك ــم ماس ــن حك ــم، ای ی روی ــی  ــا جای ــت. م ــیده اس ــود رس ــوش خ ج
ــم  ــن پرچ ــود و ای ــیم ش ــهروندان تقس ــام ش ــن  ــر بی ــور براب ــه ط ــد ب ای ــی ب ع اجت
ــدرت  ــد. ق ــاره برافراشــته ان ــارزه دوب ــد از ســال ها مب انســانی را كارگــران راه آهــن بع

ــت.» ــاد ماس ــا در اتح م
ــه  ــر، از جمل ــه كارگ ــای طبق ــایر بخش ه ــی از س ایندگ ــه  ــه ب ــدی ك انان بع ــخ س
ن، كاركنــان فرودگاه هــا و اســكله ها در اعــالم  ــا، معلــ كارگــران پســت بریتانی
نــد، همــه بــر  ــا اعتصــاب كارگــران راه آهــن تریبــون را در اختیــار گرفت همبســتگی ب
یــك اتحــاد رسارسی در بریتانیــا علیــه دولــت محافطــه كار و اوضــاع وخیــم اقتصــادی 
ــد كردنــد و  ــت، تاكی ــر را فــرشده اس ــه كارگ ــژه طبق ــه بوی كــه گلــوی كل جامع
ــك  ــازمان دادن ی ــرای س ــدی ب ــای بع ــوری در گام ه ــرتك ف ــدام مش ــك اق ــان ی خواه
ــده  انی كوبن ــخ ــا س ــه مراســم ب می ــه شــدند. اختت ــه جانب اعتصــاب رسارسی و هم
دبیــركل اتحادیــه كارگــران راه آهــن، «مایــك لینــچ» همــراه بــود. وی ضمــن قدردانــی 
ــك  ــر ی ــد ب ــا تاكی ــد ب یبانی كردن ــت ــراه و پش ــاب را هم ــه اعتص ــانی ك ــام كس از 
ــه  ــه كار ب ــت محافط ــرض دول ــر و تع ــه فق ــا علی انی ــی در رسارس بریت ــاد طبقات اتح
ــالم  ــا اع ــا اینج ــت: «م ــار داش ــه اظه ــهروندان، در ادام ــاه ش ــت و رف ــرو معیش قلم
ــا  ــم. االن همه ج ــی می كنی ــر را قیچ ــه فق ــوم شــدن ب ــد محك ــن رون ــه ای ــم ك می كنی
ــا اعتصابــات كارگــری در بخش هــای مختلــف علیــه دســتمزدهای  در رستــارس بریتانی
ــتگان و  ــیركردن بازنشس ــورد و خاكش ــه خ ــا، علی ــه م ــر طبق ی ــور و  ــز و بخ ناچی
ــی  ــر و بوم ــی، مهاج ــی، مل ــكاف جنس ــه و ش ــه تفرق ی ــا، و عل ــه م ــاملندان طبق س
ــت  ــان اس ــت، در جری ــن زده اس ــا دام ــه م ــوف طبق ــه كار در صف ــت محافظ ــه دول ك
ــه آن هــا  ــه هــم هســتند. پاســخ مــا ب كــه همــه در حــال ســازمان یافــ و پیوســ ب
ــر  ــه طــور براب ــن كشــور را ب عــی در ای ــروت اجت ــر، ث ــودی فق ــرای ناب ــه ب اینســت ك
ــورم  ــت، ت ــرده اس ــك ب ــه فل ــا رس ب ــت. قیمت ه ــم ماس ــن حك ــم. ای ی ــیم می كن تقس
ــت.  ــیده اس ن كش ــ ــه آس ــه رس ب ــود رسمای ــا از آن طــرف هــم، س ــد. ام ــداد می كن بی
ــته ایم.  ــه نداش ــن جامع ــاردر در ای ــه میلی ــن هم ــخ ای ــول تاری ــت در ط ــا هیچ وق م
ــوند و  ــروز می ش ــر از دی ندت ــر ثرو ــه كارگ ــرده طبق ــر گ ــه هــر روز ب ــی ك ندان ثرو
ــه  ــز ب ــخره تر از همه چی ــوند و مس ــر می ش ــر روز فقیرت ــه ه ــی ك ــوض كارگران در ع
ــم  ــا آمده ای ــد؛ م ــاال بربن ــتمزدمان را ب ــطح دس ــتند س ــادر نیس ــه ق ــد ك ــا می گوین م
ــن  ندتری ــی از ثرو ــران در یك ــدن كارگ ــیكل فقیرش ــن س ــه ای ــم ك ــالم كنی ــه اع ك

ــم...» ی كنی ــول  ــه قب ــچ وج ــه هی ــان را ب ــورهای جه كش
ــرخ  ــتیم. چ ــرده نیس ــا ب ــه: «م ــر داد ك ــان تذك ــت و كارفرمای ــه دول ــه ب وی در ادام
ــود  ــر موج ــروی كار كارگ ــر نی ــود اگ ی ش ــد  ــنایی تولی ــردد و روش ی گ ــی  ــه تنهای ب
ــروی كار ماســت  ــن نی ــه هســتیم. ای ــن جامع ــروت در ای ــام ث ــد  ــا خداون ــد. م نباش
ــم  ــا می خواهی ــه م ــزی ك ــا چی ــت. تنه ــته اس ــه داش ــده نگ ــه را زن ــن جامع ــه ای ك

ــت...» ــروت اس ــن ث ــر ای ــیم براب تقس
وی در پایــان خطــاب بــه رشكــت كننــدگان اعــالم كــرد كــه: «گــول رســانه های رســمی 
ــد  ــد؛ نگذاری ــن بزنن ــان دام ــه را در صفوف م ــه تفرق ــد ك ــازه ندهی ــد؛ اج را نخوری
ــات  ــش خدم ــران بخ ــد كارگ ــورانند؛ نگذاری ــن بش ــران راه آه ــه كارگ ــتاران را علی پرس
ــاط  ــی اســت، از نق ــا همــه یك ــگ خــون م ــران اســكله ها بشــورانند؛ رن ــه كارگ را علی
ــد  ــد و بای ــن كشــور صاحــب خانه ان ــم، همــه در ای لــف جهــان گــرد هــم آمده ای مخت
ــد  ــس متح ــت. پ ــی نیس ــر قانون ــس غی ــوند. هیچ ك ــوردار ش ــر برخ ــای براب از مزای

ــوید...» ش
ــز در  ــدن نی تشــكیالت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) – واحــد لن
ــار كارگــران راه آهــن حضــور فعــال داشــت و همبســتگی خــود  ایــن اعتصــاب در كن

ــا اعــالم كــرد. ی ــا كارگــران راه آهــن بریتان را ب

خط رسمی  واحد لندن تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 
ن ۲۰۲۲ ۲۵ ژو

سوئد و فنالند معامله اى شنيع بر سر 
فعاليت اپوزيسيون تركيه

ــو بــه اقصــی نقــاط جهــان، نهایتــا در اوكرایــن  تــالش امریــكا بــرای گســرتش نفــوذ نات
ــگ در  ــه دارد. جن ــت ادام ــا اس ــه ماهه ــد ك ــی انجامی ــه جنگ ــیه ب ــه روس ــا مقابل ب
ــكا و  ــه آمری ــش از هم ــا و بی ــی، در راس آنه ــه دول غرب ــد ك ــی ش ــن فرصت اوكرای
ــو روحــی تــازه بدمنــد، كشــورهای دیگــر را بــه  انگلســتان، بــه جســد نیمــه جــان نات
ــیه»  ــاوز روس ــر تج ــه «خط ــه بهان ــی را ب ــد، دول اروپای ــویق كنن ــه آن تش ــ ب پیوس
ــد.  ــرار دهن ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــای دنی ــد و فض ــزه كنن ــی میلیتاری ــر زمان ــش از ه بی
تایــج اهدافــی اســت كــه دول  پیوســ دو دولــت ســوئد و فنالنــد بــه ناتــو از جملــه ن

ــت.  ــرده اس ــال ك ــكا دنب ــت آمری ــی و خصوصــا دول غرب

ــو  ــا نات ــی از اعض ــوان یك ــه عن ــه ب ــت تركی ــا مخالف ــد ب ــوئد و فنالن ــت س درخواس
روبــرو شــد. تركیــه رشط توافــق خــود را طــرح همــكاری ایــن كشــورها بــرای مقابلــه 
ــا اپوزیســیون خــود در ســوئد و فنالنــد بیــان كــرد. باالخــره ایــن معاملــه رس گرفــت  ب
ــه  ــود ب ــف رای ورود خ ــه ای كثی ــد در معامل ــوئد و فنالن ــرات» س ــت «دمك و دو دول
ــن كشــور  ــه ای ــه را ب ــرد» تركی ــت آن اپوزیســیون «ك اب ــد و ب ــه خریدن ــو را از تركی نات
امــه ای  نــد. آنهــا بــرای کســب رای ترکیــه در جهــت عضویــت در ناتــو، توافقن فروخت
ــای  ــت ه ــردن فعالی ــدود ک ــرای مح ــور، ب ــی آن، دو کش ــه ط ــانده ک ــا رس ــه امض را ب
ــت  ــام فعالی ــا اته ــه، ب ــه ترکی ــای آن ب ــرتداد اعض ــه و اس ــرد» ترکی ــیون «ک اپوزیس

ــد. ــرده ان ــی ک ــراز آمادگ ــه، اب ــت ترکی ــه دول ــتی علی تروریس

ــم  ــی از تروریس ــمی بخش ــازمانده رس ــته، س ــالهای گذش ــه در س ــه ک ــت ترکی دول
ــوده  ــوریه  ب ــم در س ــه و ه ــم در تركی ــتان ه ــردم کردس ــه م ی ــی عل ــمی و دولت رس
ــت هــای دو  ــف دول ــه ای كثی ــط روز، در معامل ــتفاده از رشای ــا اس ــار، ب ــن ب اســت، ای
ــه  ــم ب ــوان مته ــر فعــال سیاســی، بعن ــرای فشــار و اســرتداد ه ــز ب ــر را نی کشــور دیگ
تروریســم از نظــر ترکیــه، را هــم بــا خــود همــراه  کــرده اســت. ایــن معاملــه كثیــف 
ــت،  ــتی در جنای ــت تروریس ــك دول ــوان ی ــه عن ــه ب ــه تركی ــرد ك ــام میگی ــی انج زمان
توحــش و كشــتار مــردم، خصوصــا مــردم كــرد زبــان چــه در تركیــه و چــه در  ســوریه 

ــت. ــام اس ــاص و ع ــزد خ و... زبان

ــی  ــره خاک ــن ک ــی، ای ــه ای و جهان ــای منطق ــدرت ه ــا و ق ــت ه ــه دول ــی ک در جهان
ــای تروریســتی  ــام بانده ــد،  ــرده ان ــود ک ــی خ ــی و قانون ــم دولت ــدان تروریس را می
ــارزه  ــردن از مب ــت ک ــد، صحب ــه ان ــردم انداخت ــان م ــه ج ــازمان داده و ب ــان را س جه
ــت  ــدام دول ــالوه، ک ــت. بع ــرور اس ــازماندهی ت ــرای س ــه ای ب ــم، بهان ــه تروریس علی
ــد؟ از  ــی کن ــاب  ــت خط ــود را تروریس ــن خ ــی مخالفی ــره خاک ــن ک ــدر در ای قل
ــای  ــت ه ــک تروریس ــکا و...، کدامی ــل و امری ــه و ارسائی ــا ترکی ــالمی ت ــوری اس جمه
ــه  ــا و در راس هم ــن دولته ــی ای ــای واقع ــتند؟ در دنی ــان نیس ــن جه ــک ای ــه ی درج
هــا بزرگرتیــن دولــت تروریســتی كــه بعــالوه بزرگرتیــن مخلــوق  دولــت آمریــكا نــه تن

ــت. ــان اس ــتی جه ــای تروریس ــم بانده ــش اعظ بخ

ــا تركیــه بــر رس اپوزیســیون  اقــدام اخیــر دولتهــای ســوئد و فنالنــد و معاملــه آنهــا ب
ــاز  ــنیع و ب ــی ش ــا عمل ــه تنه ــه و ســوریه، ن ــان تركی ــرد زب ــی ك ــن سیاس و فعالی
ــه بعــالوه  ــان اســت، ك ــای جه ــن دولته ــی از تروریســتی تری ــرای یك ــدان ب ــردن می ك
ــن  ــد. ای ــان میكن ــاع از آزادی را بی ــای دف ــت را در ادع ــن دو دول ــاكاری ای ــق ری عم
ــرش از آزادی  ــی و حقــوق ب ــای مدافــع دمکراس ــاع دولته ــق دف ــه» عم «توافقنامن

ــت.  ــانها اس ــی انس سیاس

ــا  ــد ب ــوئد و فنالن ــای س ــكاری دولته ــول هم ــمی)، ق ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
ــوم  ــدیدا محك ــور را ش ــن كش ــان ای ــرد زب ــن ك ــیون و فعالی ــه اپوزیس ــه و علی تركی
میكنــد و آنــرا در خدمــت تروریســم دولــت تركیــه میدانــد. مــا هــر نــوع همــكاری 
ــا تركیــه و علیــه اپوزیســیون دولــت تركیــه را نــه تنهــا محكــوم  تهــا ب عملــی ایــن دول
ــه  ــم كــرد. مــا همــه احــزاب و ســازمانهای سیاســی، اتحادی ــه خواهی ــا آن مقابل كــه ب
هــای كارگــری  و مدافعــان آزادی هــای فــردی و سیاســی را بــه مقابلــه و اعــرتاض بــه 

ــم.  ــب میكنی ــدام شــنیع و ضــد انســانی جل ــن اق ای

خط رسمی حزب حكمتیست 
۳۰ ژوئن ۲۰۲۲
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رویدادهای سیاسی هفته

آنچــه مســلم اســت ایــن دور از مذاكــرات هــم فعــال بــه جایــی نرســیده اســت. دولــت 
بایــدن از ابتــدای رسكار آمــدن ادعــا كــرد كــه میخواهــد برجــام را از رس بگیــرد و بــا 
ــك دوره  ــن و عــدم توافــق و بعــد از ی ــد. امــا بعــد از مذاكــرات وی ــق كن ــران تواف ای
راكــد مانــدن برجــام ایــن بــار بــا پــا پیــش گذاشــ و تــالش اروپــا بــرای ایجــاد تفاهــم 

مذاكــرات 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 عــراق تــا ســوریه و لیبــی و... بــه برشیــت 
تحمیــل كردنــد و میلیونهــا انســان را قربانــی سیاســتهای جنایتكارانــه دول بــزرگ جهــان 
ــی و صــف بنــدی هــای امــروز كــه اكنــون  ــد، تــوازن كنون و در راس آن امریــكا كردن
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.
ــ  ــت از پیوس نع ــه و م ــران در منطق ــش ای ــردن نق ــی ك ــرای خنث ــرب ب ــالش غ  ت
ایــن كشــور بــه جبهــه مقابــل بــه رهــربی چیــن و روســیه و...، موقعیــت بــد ارسائیــل 
ــیه و  ــه روس ــادی علی ــای اقتص ــن و تحریمه ــگ در اوكرای ــی آن، جن ــران حكومت و بح
ــن ســوخت از كشــورهای  ــرای تامی ــا، تــالش ب معضــالت مهــم ســوختی در خــود اروپ
دیگــر بــه جــای روســیه و معضــل بــزرگ كشــورهای اروپایــی در ایــن زمینــه و بســیاری 
فاكتورهــای دیگــر در تعجیــل اروپــا بــرای توافــق آمریــكا و ایــران ایفــای نقــش كــرده 
اســت. امــا ایــن تالشــها در مــ رشایــط كنونــی جهــان و از جملــه ناكامــی هــای آمریــكا 
ت كنونــی جهانــی و شــكل گیــری بلوکبنــدی هــای جهانــی و  در خاورمیانــه، تخاصــ
منطقــه ای بعــد از بــه هــم خــوردن تــوازن قدیمــی، شــکاف موجــود میــان قطبهــای 
جهانــی، همگــی رشایطــی را ایجــاد كــرده اســت كــه بــه بعضــی از كشــورها از جملــه 
ــازی  ــن قطــب بندیهــا ب ــان ای ــه، پاكســتان و... امــكان داده اســت كــه می ایــران، تركی

كننــد. 

نــان  ت غــرب بــا قطــب چیــن و روســیه بســیاری از هــم پی امــروز علیرغــم تخاصــ
از جملــه عربســتان ســعودی و حتــی ارسائیــل توافقــات و  آمریــكا در منطقــه 
ــن  ــه ای ــم ب ــا عل ــران ب ــد. ای ــن و روســیه را قطــع نكــرده ان ــا چی قراردادهــای خــود ب
ــرب در  ــا غ ــق ب ــرای تواف ــالش ب ــن ت ــكا، ضم ــزول آمری ــه ن ــت رو ب ــق و موقعی حقای
برجــام و كاهــش محدودیتهایــی كــه خصوصــا بــه دلیــل تحریمهــای اقتصــادی بــه او 
ــن و روســیه  ــا چی ــرار دادهــای خــود ب ــان توافقــات و ق ــل شــده اســت، همزم تحمی
ــران  ــرا افزایــش هــم داده اســت. بحــث درخواســت ای ــه تنهــا حفــظ ، بعــالوه آن را ن
بــرای پیوســ بــه «بریكــس» قطــب نوظهــور اقتصــادی چیــن، هنــد، برزیــل، روســیه 
ــن  ــدام در چنی ــن اق ــن از ای ــتقبال چی ــیه و اس ــت روس ــی، و موافق ــای جنوب و افریق

ــد.  ــی اتفــاق مــی افت توازن

امــا و مســتقل از اینكــه برجــام بــه كجــا خواهــد رســید، تــا جایــی كــه بــه طبقــه كارگــر 
و مــردم ایــران برگــردد، بــا برجــام و بــی برجــام خواســت رفــ جمهــوری اســالمی و 
تــالش بــرای رسنگونــی آن در دســتور جامعــه اســت. اینکــه توافــق و عــدم توافــق غــرب 
و ایــران، نــه بــر رس منافــع و امیــال طبقــه كارگــر و مــردم محــروم امریــكا و نــه بــر 
رس منافــع و امیــال طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه ایــران اســت، را مــردم در ایــران 

بــه خوبــی میداننــد. 
برجــام و توافــق بــا جمهــوری اســالمی و انــواع قراردادهــای تجــاری و اقتصــادی كــه 
ــد، پیوســ و نپیوســ بــه «بریكــس» ،  ــد بــا كشــورهای مختلــف بســته ان مدعــی ان
قــرار داد ۲۵ ســاله بــا چیــن و موفقیــت یــا عــدم موفقیــت برجــام ، تغییــری جــدی و 
ماهــوی در زندگــی مردمــی كــه روزانــه بــرای تامیــن نــان شــب بــا بــورژوازی ایــران و 
یدهــد. ایــن توافقــات و قراردادهــا، جمهــوری اســالمی را  حكومتــش در جنــگ انــد 
از دســت مردمــی كــه بــرای تعییــن تكلیــف و بــه زیــر کشــیدن آن هــر روز در ابعــاد 

ــی دهنــد.  بزرگــرتی بــه میــدان مــی آینــد، نجــات 

مــردم ایــران عمومــا و طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم جامعــه خصوصــا از خیــر رفــاه و 
آزادی زیــر حاکمیــت جمهــوری اســالمی گذشــته انــد و دوره چشــم دوخــ بــه بــازی 
«توافــق یــا عــدم توافــق بــا غــرب» را پشــت رس نهــاده انــد. مــردم آزادیخــواه در ایــران 
میداننــد حتــی اگــر ایــران بــا غــرب بــه توافــق برســد، هنــوز تامیــن زندگــی انســانی 
عــی آنهــا در ایــن حاكمیــت بــرآورد  و تامیــن ابتدایــی تریــن حقــوق سیاســی و اجت

یشــود و بایــد آنــرا انداخــت. 

طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم جامعــه ایــران میداننــد كــه جنــگ و صلــح جمهــوری 
رگران و حــكام  اســالمی بــا آمریــكا در هــر دو حالــت علیــه آنهــا و در خدمــت اســتث
ــرای  ــام ب ــی برج ــام و ب ــا برج ــران ب ــردم ای ــت. م ــور اس ــر دو كش ــر در ه ــد كارگ ض
ل حاكمیــت خــود، بــرای تامیــن آزادی و  رسنگونــی انقالبــی جمهــوری اســالمی و اعــ

برابــری در ایــن جامعــه در جدالــی روزانــه هســتند. 

نامه رسگشاده خانواده زندانیان یت از  درح

روز ســه شــنبه ۷ تیرمــاه خانــواده تعــدادی از دستگیرشــدگان (جعفــر ابراهیمی، آنیشــا 
ــکندر  ــی، حســن ســعیدی، رضــا شــهابی، اس ــد حبیب ــی، محم ــول بداق ــداللهی، رس اس
لطفــی، شــعبان محمــدی، کیــوان مهتــدی، مســعود نیکخــواه)، طــی نامــه ای رسگشــاده 
ضمــن اعــرتاض بــه دســتگیری، زندانــی و پرونــده ســازی بــرای عزیــزان خــود، از همــه 
ــه  ــع حقــوق حق ــه مداف ــی ك ــا و هركــس و جریان ــانه ه ــا و رس شــخصیتها، نهاده

كارگــران و اقشــار محــروم اســت، درخواســت كــرده انــد كــه صــدای آنهــا باشــند. 

ــزان و  ــر از خواســت آزادی ایــن عزی ــر و انســانی ت ــد هیــچ چیــزی محــق ت ــی تردی ب
ر و  ــه بــا اســتث همــه كســانی كــه بــه جــرم اعــرتاض و حــق طلبــی، بــه جــرم مقابل
اســتبداد و حــق كشــی و بــه جــرم دفــاع از مبــارزات كارگــری و اقشــار محــروم زندانــی 
ــل ســتایش اســت.  ــا قاب ــواده ه ــن خان ــدام ای ــر فشــارند، نیســت. اق ــد و زی شــده ان
ــالمی،  ــوری اس ــرض جمه ــل تع ــكوت در مقاب ــات، س ــن اجحاف ــل ای ــكوت در مقاب س
هــراس از اســتبداد و زنــدان و تهدیــد و ارعــاب، اهدافــی اســت كــه جمهــوری اســالمی 
دنبــال میكنــد. ایــن خانــواده هــا بــه درســت نــه تنهــا ســكوت پیشــه نكــرده انــد كــه 
بــا صــدای رســا بــه ایــن بربریــت و توحــش اعــرتاض كــرده و انتظــاری انســانی را در 
مقابــل همــه گذاشــته انــد. بــی تردیــد حــزب مــا، حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) 
یــت از آنهــا، بلكــه و بعــالوه تــالش بــرای آزادی همــه زندانیــان سیاســی  نــه تنهــا ح
ــام دســتگاه رسكــوب و جنایــت حاكمیــت را امــر خــود میدانــد.  و برچیــدن زنــدان و 
ــده  ــا پرون ــالمی ب ــوری اس ــای جمه ــر در زندانه ــان دیگ ــزاران انس ــزان و ه ــن عزی ای
ــد. جمهــوری اســالمی مســئول جــان  ــزد حاكمیــت ان ــج، ارسای مــا ن ســازی هــای رای
همــه ایــن زندانیــان اســت. اكنــون كــه تعــدادی از ایــن عزیــزان از جملــه رضــا شــهابی 
و حســن ســعیدی، دســت بــه اعتصــاب غــذا زده انــد و جانشــان در خطــر اســت، تــالش 

بــرای آزادی آنهــا دوچنــدان فوریــت دارد. 

تهدیــد و ارعــاب، زنــدان و پرونــده ســازی، شــكنجه و اعــرتاف گیــری، ابــزار حكومــت 
بــرای تســلیم كارگــران و مــردم محرومــی اســت كــه در جنگــی روزانــه و همیشــگی بــا 
بــورژوازی ایــران و حكومتــش بــرای تامیــن یــک زندگــی رشافتمندانــه انــد. ایــن جنبــش 
یشــود  ق جامعــه ریشــه دارد بــا دســتگیری و زنــدان تســلیم  تــوده ای کــه در اعــ
ــی نشــیند. ایــن جنبــش از مراكــز كارگــری تــا مــدارس و مراكــز تحصیلــی،  و عقــب 
از صــف معلــم و بازنشســته تــا جنبــش زنــان بــرای حقــوق حقــه خــود و تــا محــالت 

كارگــری و... بــه وســعت ایــران 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 
ــف  ــی جمهــوری اســالمی در ســطوح مخل عقــب نشــینی كــرده اســت. روســای كنون
ر و فســاد و دزدی و تــاراج امــوال عمومــی  پرونــده هــای ســنگینی نــه تنهــا در اســتث
ــردن  ــت ك ــه نیس ــرور و رس ب ــه ای، در ت ــدام فل ــتار، اع ــالوه در كش ــه بع ــه ك جامع
نهایــی هســتند كــه دســته  ــد. اینهــا ه مخالفیــن خــود و در جنایــت و توحــش دارن
دســته انقالبیــون و مبارزیــن راه آزادی و ســعادت و رفــاه مــردم را بــدون محاكمــه بعد 
ل وقاحــت  از شــكنجه هــای وحشــیانه بــه جوخــه هــای اعــدام مــی ســپردند و در كــ
طلــب هزینــه گلولــه هــای خــود را از خانــواده هــا میكردنــد. اگــر امــروز جــرات چنیــن 
توحشــی را ندارنــد، نتیجــه پپیــرشوی جنبــش مــا و عقــب نشــاندن آنهــا توســط خــود 
ماســت. اینهــا تغییــر نكــرده انــد و ایــن مــا هســتیم كــه قویــرت شــده ایــم، آنهــا را وادار 

بــه عقــب نشــینی کــرده ایــم و افسارشــان را كشــیده ایــم.

ــرون  ــاب و بی ــدان و ارع ــه زن ــان دادن ب ــی پای ــن رشایط ــن دوره ای و در چنی در چنی
آوردن هــزاران زن و مــرد، دخــرت و پــرس آزاده از فعالیــن كارگــری تــا معلــم و دانشــجو 
و زن و ... كار جنبــش مــا جنبــش آزادخواهانــه طبقــه كارگــر اســت. ایــن جنبــش بــه 
ــردن ارسای خــود نــزد  ــت و بخشــی از كار آن آزاد ك ــان اس وســعت ایــران در جری

جمهــوری اســالمی اســت. 

اقــدام خانــواده هــای ایــن عزیــزان گوشــه ای از یــك تــالش همــه جانبــه بــرای آزادی 
ن، دانشــجو و بازنشســته و... زندانــی  همــه زندانیــان سیاســی، همــه كارگــران، معلــ
اســت. جمــع شــدن خانــواده ایــن عزیــزان و اعــرتاض جمعــی و مشــرتك آنهــا، الگویــی 
اســت كــه در هــر شــهر و محلــه و محــل كاری میتوانــد تكــرار شــود. زندانــی كــردن 
ــه جــرم  ــه جــرم توقــع یــك زندگــی انســانی، ب ــی، ب ــه جــرم حــق طلب ــزان ب ایــن عزی
ر، بردگــی و اســتبداد و حــق كشــی، بــه جــرم اعــرتاض بــه دزدی  مخالفــت بــا اســتث
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 گســرتده تــر کــردن اعرتاضــات، بــا اتحــاد و قــدرت جمعــی مــان 

میتوانیــم آخریــن ســنگرهای رسکــوب ایــن جانیــان را تســخیر کنیــم. 
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پيام همدردى با مردم افغانستان
ــهرهای  ــی از ش ــد برخ ــه ای نیرومن ــر، زلزل ــنبه اول تی ــه روز چهارش ــاعات اولی در س
عــی بــه اشــرتاک  افغانســتان را ویــران كــرد. تصاویــری کــه در شــبکه های اجت
ــه  ن هاســت. گفت ــب گســرتده ساخت ــن و تخری ــش زمی ــی از ران ــده، حاک گذاشــته ش
ــن  ــکا - جــان خــود را در ای ــاً در شــهر پکتی ــر - عمدت ــزار نف ــش از ه ــه بی می شــود ک
ر دیگــری هنــوز در زیــر آوار خانه هــای  ل مــی رود شــ زلزلــه از دســت داده و احتــ
ویــران شــده مانــده  باشــند. ایــن فاجعــه زمانــی رخ داد كــه بســیاری از مــردم خــواب 

ــد. بودن
ــه  ــاره ب ــوم دوب ــرای هج ــكا ب ــت آمری ــط دول ــار آن توس ــه افس ــان ك ــیاه طالب ــد س بان
ــاه  شــهرها و روســتاهای ایــن كشــور و قتــل عــام و فــراری دادن گســرتده مــردم بی گن
ــه اخیــر  افغانســتان شــل شــده اســت، از «جامعــه جهانــی» در رابطــه بــا زلزل
ــی» هــم كه اســم رمــز دول غربــی و در  درخواســت كمــك كــرده اســت. «جامعــه جهان
راس همــه دولــت آمریكاســت، مشــغول چرتكــه انداخــ اســت و اعــالم كــرده اســت 
ــا  ــان ب تیك»ش پل ــط دی ــه «رواب ــوط ب ــی من ــای بین امللل ــا و همكاری ه ــه كمك ه ك
بــان، ایــن گلــه آدمكش هــای «جهــان متمــدن»  طالبــان اســت. مســتقل از این كــه طال
ــی» از  ــه جهان ــوپ «جامع ــه كل ــرای ورودش ب ــه ای ب ــالی مذبوحان ــه تق ــت و چ كیس
ــای  ــام تالش ه ــم  ــرد، و علیرغ ــورت می گی ــی ص ــه غرب ــای فخیم ــب دولت ه جان
نافرجــام كــه دول غربــی در طــی ایــن مــدت كرده انــد تــا حاكمیــت طالبــان را پایبنــد 
ــا  ــا ج ی ــردم دن ــی م ــكار عموم ــتان و در اف ــش در افغانس ــات و آرام ــت، ثب ــه امنی ب
ــان مســتقیم  ــن وســط قربانی ــا در ای ــد، ام ــه كنن ــه مــردم افغانســتان حقن ــد و ب بزنن
ــتان  ــه زده افغانس ــگ زده و زلزل ــردم جن ــز م ــی ج ــانی كس ــد انس ــی ض س پل ــن دی ای

نیســت.

ــت، صــورت  ــش نیس ــی بی ــان، دروغ ب ــا طال ــك» ب تی ــط دیپل ــی، «رواب ــرای دول غرب ب
ــان  ب ــرتی از طال ــخه به ــا نس ــت. این ه ــوده اس ــم نب ــت ه ــت و هیچ وق له نیس ــ مس
ــت  ــی اینس ــكا و دول غرب ــت آمری ــكل دول ــته اند. مش ــتان نداش ــردم افغانس ــرای م ب
ــه  ــیاه و كری ــخه س ــن نس ــه ای ــد و ب ی خواهن ــان را  ــتان، طالب ــردم افغانس ــه م ك
ــد؛ وگرنــه دولــت طالبــان بــه انــدازه دولــت  ی دهن دولــت آمریــكا و دول غربــی تــن 
ــی»  ــرشوع، «مردم ــی، م ــای غرب ــكا و قدرت ه ــه آمری ــن از زاوی ــكی در اوكرای زلنس
ــان و هــم دول غربــی از مــردم افغانســتان بــاج  و «دمكــرات» اســت. هــم طالب
ــط  ــد. «رواب ــان را می خواهن ب ــر طال ــردم در براب ــلیم م ــد، بندگــی و تس می خواهن
ــه زده  ــردم زلزل ــه م ــی» ب ــه جهان ــانی «جامع ــان رشط كمك رس ب ــا طال ــك» ب تی دیپل
افغانســتان نیســت. برعكــس، پذیــرش حاكمیــت طالبــان از جانــب مــردم پیــش رشط 
ــه، و بیشــرت  ــن زلزل ــر از ای ــی اســت. قبل ت ــزد قدرت هــای غرب ســی ن ــوع دیپل هــر ن
ــدن»  ــان متم ــوپ «جه ــده اســت، كل ــون آفری ــه تاكن ــن زلزل ــه ای ــاد كشــتاری ك از ابع
ام عیــار از  و طالبان شــان، هــر دو در ركاب یكدیگــر، مشــمول یــك نسل كشــی 
ــا نســخه  ند. از هــم پاشــیدن شــیرازه های مدنیــت در افغانســتان ب ان مــردم افغانســت
ــا حربــه  ــان و آذوقــه مــردم توســط آنهــا ب بــان از ســوی دول غربــی و گــرو گرفــ ن طال
ــكا و  ــت آمری ــانی دول ــد انس ــت ض ــه سیاس ــان، ادام ب ــا طال ــك» ب تی ــط دیپل «رواب
ــوده اســت كــه این بــار  ــا امــروز علیــه برشیــت ب ــان جنــگ رسد ت نــان آن از پای هم پی
ــط  ــوای «رواب ــر ل ــتان و زی ــردم افغانس ــه م ــانی ب ــدم كمك رس ــه و ع ــه زلزل در فاجع

ــد. ــان می ده ــود را نش ــان» خ ــا طالب ــك ب تی دیپل

ــز  ــه زده افغانســتان نیســت؛ هیــچ چی ــه مــردم زلزل ــز انســانی تر از كمــك ب هیــچ چی
ــل  ــه دهه تحمی ــش از س ــف بی ــا وص ــه ب ــت ك ــی نیس ــه مردم ــك ب ــر از كم مرشوع ت
ــو،  ــای نات ب افكن ه ــر  ــی در براب ــم و بندگ ــا رس تعظی ــی، ام ــگ، كشــتار و آوارگ جن
ــچ  ــد. هی ــم نكرده ان ــتان، خ ــد ســیاه آن، طالبــان در افغانس ــت آمریــكا و بان دول
ــردم مجــروح  ــا م ــر و انســانی تر از اعــالم همبســتگی ب ــی، طبقاتی ت وجــدان و رشافت
ســی كــه علیــه مــردم افغانســتان،  و داغ دیــده افغانســتان نیســت. هــر دیپل
ــر  ــه نظ ــا از نقط ام ــد،  ــردم كار كن ــن م ــعادت ای ــاه و س ــبختی و رف ــه خوش علی
ــوع  ــن ن ــردود اســت و درب ای ــوم و م ــان محك ــت متمــدن جه ــر و برشی ــه كارگ طبق

ــت. ل گرف ــا گِ ــد ب ای ــی را ب س دیپل

ــزب  ــتافت. ح ــتان ش ــه زده افغانس ــگ زده و زلزل ــردم جن ــاری م ــه ی ــد ب ای ــگ ب بیدرن
ــا مــردم و بازمانــدگان اخیــر  حكمتیســت (خــط رســمی)، همــدردی عمیــق خــود را ب
ــن  ــرای تامی ــن، ب ــیوه ممک ــر ش ــه ه ــد. ب ــالم می كن ــتان اع ــه در افغانس ــه زلزل فاجع
ــقفی  ــگاه و س ــا پناه ــاک ت ــوراک و پوش ــانی، از خ ــای انس یازمندی ه ــن ن ابتدایی تری
ــک شــویم. ــتان رشی ــردم محــروم افغانس ــا م ــیدن را ب ــدن و نفــس کش ــده مان ــرای زن ب

خط رسمی حزب كمونیست كارگری  حكمتیست 
ن ۲۰۲۲ ۲۴ ژو

ا گسترش اعتراضات به استقبال  ب
رئيس حكومت جانيان برويم

طبــق اخبــار، رئیــس جمهــور نظــام فقــر و کشــتار و فالکــت در روز ۱۶ تیر به اســتان 
ــتها  ــان و کمونیس ــن آزادیخواه لی ــت قات ــس دول ــرد. رئی ــد ک ــفر خواه ــتان س کردس
ــه هــای نظامــش  ــد کــه هیچوقــت نتوانســته پای ــی ســفر کن ــه رسزمین قــرار اســت ب
ــارزه در  ــر ارتجــاع و مب ــن مقاومــت در براب ــتان رسزمی ــت شــود. کردس ــا تثبی در آنج
اینــده و مســئول تحمیــل فقــر و فالکــت،  دفــاع از آزادی و رفــاه و برابــری، رئیســی 

ــه خــود نخواهــد پذیرفــت . رسکــوب و حکومــت پلیســی را ب

جمهــوری اســالمی در بیشــرت از چهاردهــه حاکمیــت خــود هیچوقــت نتوانســت در 
ــوان اشــغالگر  ــه عن ــه ب ــن چهارده ــس در ای ــد، برعک ــدا کن ــی پی ــتان مرشوعیت کردس
ــت  ــمبل دخال ــه س ــی ک ــانیت و مردم ــه انس ــم ب ــه آزادی، تهاج ــم ب ــده تهاج این و 
ــد،  ــدو تول ثبیــت شــده اســت. ایــن نظــام از ب ــر و ت ــد، تصوی در رسنوشــت خــود بودن
ــوده  ــتان ب ــردم در  کردس ــق م ــرت عمی ــورد نف ــود، م ــت خ ــز و درش ــای ری ــا روس ب
اســت. مــردم در کردســتان از بــدو حاکمیــت اســالمی در برابــر تعرضهــای ایــن رژیــم، 
ــل  ــت در مقاب ــالب، مقاوم ــتاوردهای انق ــاع از دس ــه را در دف ــه جانب ــارزه ای هم مب
ــل  ــانی، در مقاب ــای انس اده ــا و  ــه آزادیه ــوم ب ــل هج ــان، در مقاب ــه زن ــرض ب تع
ــن  ــ چنی ــر م ــتان ب ــد. کردس ــازمان داده ان ــی را س ــت و بندگ ــر، فالک ــل فق تحمی
ــل  ــران تبدی ــی در ای ــت و آزادیخواه ــاد مقاوم ــه  ــق ب ــه ح ــی ب ــارزه و اعرتاض مب

ــت . ــده اس ش

ــالمی  ــت اس ــای حکوم اده ــا و  ــه ه ــه پای ــرض ب ــرتاض و تع ــارزه و اع ــروز، مب ام
ــی  ــزرگ و صنعت ــهرهای ب ــطحی رسارسی و در ش ــه در س ــتان بلک ــا در کردس نه ــه ت ن
ایــران بــا قــدرت در جریــان اســت. مــردم و در راس آن طبقــه کارگــر پیــرشو و 
سوسیالیســتهای آن بــر علیــه فقــر و فالکــت و تــورم و نبــود امنیــت، رفــاه و آزادی، 
ــای  ــر پ ــن را زی ــد و زمی ــده ان ــه مصــاف طلبی ــت کاپیتالیســتی- اســالمی را ب حاکمی

ــد. ــرده ان ــت داغ ک حاکمی

رئیســی امــروز در حالــی بــه کردســتان ســفر میکنــد کــه مــردم کردســتان در 
ــل  ــیدن کام ــر کش ــه زی ــه ب ــران نقش ــارزات رسارسی در ای ــا مب ــل ب ــی کام هنگ ه
جمهــوری اســالمی را دارنــد. نفــرت مــردم بــا گذشــت چهــار دهــه حکومــت جانیــان 
ــی و  ــی عین ــده ای ــه پدی ــل ب ــام در عم ــن نظ ــی ای ــده و رسنگون ــرت ش ــالمی عمیق اس
ــه  ــی ب ــفر رئیس ــی س ــب قوای ــن تناس ــن چنی ــر بط ــت. ب ــده اس ــل ش ــی تبدی عموم
کردســتان قطعــا نفــرت و انزجــار مــردم کردســتان را در پــی خواهــد داشــت . ســفر 
رئیســی نفــرت مــردم را عمیقــرت و باعــث بــاز شــدن زخمهــای قدیمــی در کردســتان 

ــد . ــد ش خواه

ــرا  ــتان را ف ــتان کردس ــردم اس ــمی)  م ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
میخوانــد بــا گســرتش مبــارزات و اعرتاضــات بــرای رفــاه، امنیــت و آزادی بــه اســتقبال 
ــتان  ــواه کردس ــردم آزادیخ ــد. م ــاق برون ــوب و اختن ــت رسک ــوری حکوم ــس جمه رئی
ــزم  ــه ع ــم، ک ــن رژی ــود از ای ــرت خ ــط نف ــه فق ــر ن ــار دیگ ــام یکب ــدرت  ــا ق ــد ب بای
اینــده آن نشــان دهنــد. ایــن  خــود بــرای بــه زیــر کشــیدن حکومــت جانیــان را بــه 
ــد  ــردم بای ــات م ــتها و مطالب ــن خواس ــی تری تدای ــه اب ــواب ب ــده در ج ــام درمان نظ
ــی ایــن نظــام فقــر و  بــرود. مــردم در کردســتان در صــف مقــدم تــالش بــرای رسنگون

ــود. ــد ب فالکــت خواهن

دفرت کردستان حزب حکمتیست  خط رسمی
۲۹ ژوئن ۲۰۲۲

زنده باد سوسياليسم!



ت  ۴۱۴
ح

٥

آزادى، برابرى، رفاه، 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. 

قدرت سیاسی باید 

ــا، انقــالب  ــل اصالحــات، کودت ــود مث ــام موج ــری در نظ ــه تغیی ــا هــر گون ــرای آن ه ب
ــام  ــه  نظ ــد ک ــد دارن اکی ــوع ت ــک موض ــر ی ــه ب ــام، هم ــی نظ ــا  فروپاش ــی ی مخمل
کاپیتالیســتی یعنــی کار و رسمایــه و کار مــزدی و ارکان آن بایــد حفــظ شــود. 
ــت  ــه او صالحی ــا جمهــوری اســالمی ایــن اســت ک ــی ب مخالفــت اپوزیســیون بورژوای
ــاده اســت. مــی  ــه برعهــده ایشــان افت ــدارد و نجــات نظــام رسمای ــن کار را ن انجــام ای
ــن  ــم. ای ــی کنی ــوب  ــم رسک ــا بیایی ــد م ــی کن ــوب م ــالمی رسک ــوری اس ــد جمه گوین
هــم یــک دروغ بیرشمانــه اســت. حفــظ نظــام رسمایــه و کار مــزدی و بردگــی مــزدی 
ــد  ــری بیفت ــاق دیگ ــا اتف ی ــه دن ــر گوش ــر در ه ــت. اگ ــر نیس ــوب امکانپذی ــدون رسک ب

ــت.  ــن نیس ــران ممک ــژه در ای ــه و بوی ــاق در خاورمیان ــن اتف ای
ــن  ــه ای ــری ک ــه تغیی ــر گون ــت، ه ــن اس ــرد ای ــران میگی ــر ای ــه کارگ ــه طبق ــی ک درس
ــر  ــای تغیی ــه معن ــد و اســم دیگــری روی آن بگــذارد، ب ــظ کن ــش را حف ــام و ارکان نظ
در زندگــی طبقــه کارگــر و مــردم زحمتکــش نیســت. در نتیجــه طبقــه کارگــر لشــکر 
ــد، نیســت. ــه دســت کن ــاال دســت ب ــدرت را از ب ــه ق ــی ک ــچ نیروی ــر و هی ی ــچ تغی هی
ــه در  ــالمی و چ ــوری اس ــه در درون جمه ــورژوازی چ ــف ب ــای مختل ــاح ه ــگ جن جن
ــدال و  ــه ج ــر گون ــت. ه ــش نیس ــردم زحمتک ــر و م ــه کارگ ــگ طبق ــیون جن اپوزیس
ــروت  ــدرت و ث ــهم ق ــیم س ــرای تقس ــز ب ــر ج ــا همدیگ ــا ب ــاح ه ــن جن ــت ای خصوم
نیســت. مــا ایــن را در جــدال اصالحــات و اصولگــرا دیدیــم. اگــر امــروز جنــاح 
ــد و  ــده ان ــده، آم ــم ش ــروت ک ــدرت و ث ــان از ق ــهم ش ــه س ــابق ک ــی س اصالحاتچ
ــورژوازی در اپوزیســیون  ــای ب ــاح ه ــا دیگــر جن ــربال و دمکــرات شــده و همســو ب لی
یــر  ــه معنــای خواســت و هــدف  تغی ــد، ب ــد کــرده  ان از جمهــوری اســالمی قطــع امی

ــت.   ــر نیس ــه کارگ ــت طبق ــزدی و منفع ــه داری و کار م ــام رسمای نظ

ــروت گوشــت همدیگــر را  ــهم قــدرت و ث ــر رس س ــر ب ــورژوازی اگ ــای ب جنــاح ه
ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــر آن ه ــکنند. از نظ ــی ش ــر را  ــتخوان همدیگ ــد اس بخورن
ــوری  ــدارد. جمه ــه داری را ن ــام رسمای ــظ نظ ــای حف ــه معن ــه ب ــت اداره جامع صالحی
ــود  ــن را بوج ــالب از پایی ــر انق ــیون، خط ــم و اپوزیس ــورژوازی حاک ــرای ب ــالمی ب اس
آورده اســت. از نظــر آن هــا  اگــر جمهــوری اســالمی عاقــل بــود و اپوزیســیون درون 
ــورژوازی  ــی آمــد. ب و بیــرون خــود را در قــدرت ســهیم مــی کــرد، ایــن خطــر بوجــود 

ــد.  ــی ترس ــالمی م ــوری اس ــرت از جمه ــالب بیش ــران از انق ــیون ای اپوزیس

هــم تجــارب تاریخــی و هــم تجربــه جمهــوری اســالمی نشــان داده اســت کــه هیــچ 
ــس و  ی ــوف پل ــای مخ ــتگاه ه ــپاه و دس ــش و س ــدون ارت ــران ب ــی در ای ــاح بورژوای جن
ســه رکــن اساســی قــوه قضاییــه و مجلــس و دولــت مافــوق مــردم قــادر بــه حکومــت 
ــدون  ــه ب ــت ک ــه اس ــی گفت ــی زبان ــان ب ــه زب ــوی ب هل ــا پ ــن را رض ــت. ای ــردن نیس ک
ــن،  ارتــش و بســیج و ســپاه امنیــت جامعــه در دوره تعییــن تکلیــف قــدرت جایگزی
ــاج  ــته شــود و ت ــه ای برداش ــه ی خامن م ــرار اســت ع ــر ق ــی اگ ممکــن نیســت. یعن
ــا پهلــوی گذاشــته شــود ایــن کار بــدون نیــروی نظامــی و  ســلطنت بــر رس رض
ــد مــردم ایــران خــود  ــوی از طرفــی مــی گوی رسکــوب مــردم ممکــن نیســت. رضــا پهل
مــی داننــد چگونــه مبــارزه بــرای رسنگونــی را ســازمان داده و رهــربی کننــد، از طــرف 
ــی شــود. و ایشــان  دیگــر مــی گویــد بــدون ارتــش و ســپاه و بســیج امنیــت تامیــن 

ــده دارد!! ــش و ســپاه و بســیج را برعه ــردم و ارت ــده ی م ن ــگ کن هن ــش ه نق
ــد  ــرب و ض ــرض و مخ ــا م ــه ام ــو خیالپردازان ــی ول ــه ی دلبخواه ــیم وظیف ــن تقس ای

ــت.  ــی اس انقالب
ــام و انقــالب  ــه قی ــی ک پیوســته اســت. زمان ــردم ن ــه م ــش ب ــا ارت ــای دنی ــچ کج در هی
مــی شــود، آخریــن حربــه ی بــورژوازی حاکــم چــه شــاهی یــا جمهــوری و یــا والیــت 
ــه  ــاه ب ــش ش ــت. ارت ــردم اس ــن م ی ــوب خون ــی و رسک ــت نظام ــالم حکوم ــه، اع فقی
ــه فرمــان  ــه ضــد انقالبــی ارتــش شــاه کــه گــوش ب ــک معامل نــی نپیوســت. در ی خمی
ــی داده شــد. انقــالب  ــی و خمین ــاح مذهب ــل جن ــود، دســت نخــورده تحوی ــکا ب امری
ــردم  ــه م ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــن رسنوشــت را داش ــر همی ــه شــکل دیگ ــم ب ــرص ه م
انقــالب کردنــد و ارتــش حکومــت را گرفــت. ایــن ســناریویی اســت کــه رضــا پهلــوی 
ــلطنت و  ــدان س ــه مری ــب و لوچ ــه آب را از ل ــناریویی ک ــد. س ــی بین ــش را م خواب

ــد.  ــی کن ــزان م ــیون آوی ــی در اپوزیس ــای بورژوای ــاح ه جن
ــی  ــی، یعن ــیون بورژوای ــر کل اپوزیس ــه از نظ ــوی، و البت ــا پهل ــر رض ــت از نظ  امنی
ــورژوازی  ــر ب ــارزات از نظ ــی مب هنگ ــزدی. ه ــه و کار م ــام رسمای ــظ ارکان نظ حف
ــون  ــد و رسنگ ــون بدهن ــد و خ ــردم بجنگن ــه م ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــیون ب اپوزیس
ــد، امــا حفــظ امنیــت ( حفــظ قــدرت) برعهــده ی نظامــی هــا اســت! در مخیلــه  کنن
ــا  ــو ب ــوی ایــن اتوپــی خفتــه اســت کــه  رسنگونــی جمهــوری اســالمی، ول ی رضــا پهل
ــن  ــلح ام ــای مس ــدون نیروه ــذار ب ــا دوره گ ــود ام ــل ش ــردم حاص ــروی م ــت و نی دس
ــورد  هنگــی م ــه اصطــالح ه ــن ب ــز خــر خــورده ای ای ــچ مغ ــا هی و امــان نیســت. ام

ــرد.  ــی پذی ــورژوازی را  ــای ب ــاح ه ــر جن ــوی و دیگ نظــر رضــا پهل

ــورژوازی  ــی اســتقالل خــود را از همــه ی نیروهــای ب ــارزه طبقات طبقــه کارگــر در مب
ــادی  ــه زی ــه درج ــتقالل ب ــن اس ــاق و ای ــن اتف ــد. ای ــی کن ــظ م ــزرگ و  کوچــک  حف ب
ــاال و  ــوری از ب ــچ تص ــروز هی ــت. ام ــده اس ــل ش ــالمی حاص ــوری اس ــل جمه در مقاب
حاکمیــت و پاییــن و مــردم وجــود نــدارد کــه در جمهــوری اســالمی رفــرم و اصالحاتی 
ــر  ــدرت تغیی ــه ی ق ــه گان ــود، ارکان س ــه حــذف ش ــت فقی ــال والی ــرد، مث ــورت بگی ص
ــای  ــت نیروه ــود،  دس ــو ش ــاری لغ ــوند، حجــاب اجب نــد ش ــد و قانو روش بدهن
ــه  ــش را ب ــر جای ــط فق ــود، خ ــاه ش ــتار کوت ــوب و کش ــت در رسک ــرای دخال ــی ب نظام
ــد و  ای ــت بی ــه دس ــزب ب ــکل و تح ــان و تش ــد، ازادی بی ــردم بده ــل م ــت کام معیش

ــه  ــر اوضــاع ب ــه تغیی یــت زحمتکشــان جامعــه توهمــی ب ــر و اک ــره. طبقــه کارگ غی
نفــع خــود در حیــات جمهــوری اســالمی  نــدارد. جامعــه وارد جدالــی رسنوشــت ســاز 

ــوری اســالمی شــده اســت. ــا جمه ب

ــا  ــورژوازی و پرولتاری عــی، ب ــی ایــن اســت کــه طبقــات اجت ــارزه طبقات خصلــت مب
ــه دیگــری  ــرود و طبق ــرار اســت طبقــه ای ب ــر ق ــد. اگ ــچ منفعــت مشــرتکی ندارن هی
ــچ ارگان  ــرد. هی ــی ب ــودش م ــا خ ــه را ب ــام رسمای ــظ نظ ــد، کل ارکان حاف ــده باش برن
ــا مبــارزه طبقــه  نظامــی و دولتــی و مجلــس و دســتگاه قضایــی موجــود نــه امــروز ب
ــه  ــی شــود و ن ــگ م هن ــراه و ه ــری طبقــه کارگــر دمســاز و هم کارگــر و قــدرت گی

ــر و  سوسیالیســتی دارد.   ــه آزاد و براب ــدرت و جامع ــی در ق ــی جای ــد از رسنگون ع ب

ــه و ارکان  ــردن نظــام رسمای ــرای جــارو ک ــر اگاه و زحمتکشــان جامعــه  ب طبقــه کارگ
سیاســی و قضایــی و نظامــی حافظــش، ناچــار بــه انقــالب از پاییــن اســت. در تــداوم 
ی مانــد. ارتش  اقــی  انقــالب هیــچ آثــاری از نظــام جمهــوری اســالمی رسمایــه داران ب
ــش  ــردم زحمتک ــر و م ــه کارگ ــای طبق ــوده ه ــوند، ت ــی ش ــپاه و بســیج منحــل م و س
ــد ده  ــرای حفــظ دســتاوردهای انقــالب مســلح مــی شــوند. میلیشــیای چن ــی ب انقالب
ــی  ن ــت. خمی ــر اس ــد ت ن ــردم قدر ــوق م ــروی ماف ــر نی ــلح از ه ــردم مس ــی م میلیون
ــردم و مصــادره ی دســتاورهایش، بــدون ارتــش  ــد م ــع ی ــرای شکســت انقــالب و خل ب
ــران  ــردم ای ــن درس را م ــی اورد. ای ــک روز دوام  ــی ی ــیج حت ــپاه و بس ــا س و متعاقب

ــد. ــی کنن فرامــوش 
ــی ایــران اســت، بــه  خطــاب رضــا پهلــوی کــه حــرف دل همــه ی  اپوزیســیون بورژوای
ارتــش و ســپاه و بســیج کــه شــ حافــظ  امنیــت جامعــه پــس از جمهــوری اســالمی 

ــه انقــالب مــردم ایــران اســت.  هســتید، یــک زنــگ خطــر ضدانقالبــی علی
ــت.  ــالمی نیس ــوری اس ــه جمه ــعاری علی ــا ش نه ــاد» ت ــت ش ــاه روح ــا ش ــعار «رض ش
ــد در فــردای  ــد صــد نفرتجــاوز نکن ــو از چنــد ده یــا چن نیــروی پشــت ایــن شــعار ول
اد.  ــت ــد ایس ــش خواهن ــردم زحمتک ــران و م ــالب کارگ ــل انق ــم در مقاب ــی ه رسنگون
ــدر اســت  رضــا پهلــوی روی ایــن نیروکــه یــادآور شــعبان بــی مــخ هــای زمــان شــاه پ
ــرده اســت.  ــاز ک ــار ارتــش و ســپاه و بســیج دســت نخــورده، حســاب ب ــه در کن بت و ال
ــا بــدون تــاج، مطلــوب کل اپوزیســیون بورژوایــی و مدافعیــن  ــا تــاج ی ــن ســناریو ب ای

ــوری اســالمی هــم اســت.  ــم جمه ــس از رژی ــه داری پ نظــام رسمای
ــی  ــوری اســالمی و کل ارکان سیاســی و نظام ــران، جمه ــون ای ــر و انقالبی ــه کارگ طبق
ــن  ــرد. ای ــد ک ــارو خواه ــم را ج ــد کمونیس ــر و ض ــه کارگ ــد طبق ــه و ض ــع رسمای مداف
ــیون و کل  ــی اپوزیس ــای بورژوای ــاح ه ــوی و کل جن ــا پهل ــه رض ــران ب ــردم ای ــام م ی پ
ــی  ــوم پرســتان و فدرالیســت هــای قوم ــن و ق نیروهــای باندســیاهی چــون مجاهدی
ــل صــدای  ــاد» در مقاب ــاه روحــت ش ــدان «رضاش ــاهزاده و مری ــدای ش ــت. ص هــم اس
ــت و آزادی و  ــاه و امنی ــان رف ــرد خواه ــش و زن و م ــر و زحمتک ــا کارگ ــون ه میلی

ــت.  ــش نیس ــورایی، زوزه ای بی ــت ش حاکمی
ــالم  ــی اع ــیون بورژوای ــه کل اپوزیس ــام ب ــدون ابه ــارف و ب ــدون تع ــر ب ــه کارگ طبق
ــه هــای نظــام سیاســی و نظامــی جمهــوری اســالمی، کنگــره  ــد کــه بــر ویران مــی کن

ــد. ــی کن ــا م ــر پ ــی را ب ــوراهای مردم رسارسی ش
ــت  ــدرت را دس ــم ق ــودم ه ــم و خ ــی کن ــون م ــن رسنگ ــد م ــی گوی ــر م ــه کارگ طبق
ــد  ــی بای ــدرت سیاس ــی خواهــد. ق ــل  ــب و وکی ای ــر وصــی و ن ــه کارگ ــرم. طبق میگی
ــه روی  ــه جامع ــرا ک ــد. چ ــد بدان ــری بای ــر کارگ ــن را ه ــد. ای ــا باش ــت کارگره در دس
ــا قــدرت سیاســی در دســت طبقــه کارگــر، مصیبــت های  دوش کارگرهــا اســت. تنهــا ب

ــود. ــی ش ــل م ــه داری ح ــار رسمای ــت ب ــام نکب ر نظ ــ بیش

ــران و  ــش کارگ ــای جنب ــت ه ــا و سوسیالیس ــت ه ــران و کمونیس ــر ای ــه کارگ طبق
جنبــش هــای برابــری طلــب زحمتکشــان و زنــان و جوانــان انقالبــی، از همیــن حــاال  
ــر چــرت  ــی زی ــیون بورژوای ــا اپوزیس ــوری اســالمی ب ــردن جمه ــن ک ــناریوی جایگزی س
ــروزه  ــد. ام ــی کن ــالم م ــردود اع ــردم را م ــوق م ــدرت ماف ــوع ق ــر ن ــا ه شــاه خجــول ی
ــی  ــا، دمکراس ــربال ه ــت، لی ــتان فاشیس ــول، شاهدوس ــان خج ــالح طلب ــکری از اص لش
تــی  و  طلبــان فریبــکار، ناسیونالیســت هــای قومــی از طرفــی و نیروهــای نیاب
ســناریوی ســیاهی مجاهدیــن، رسبــازان مایــک پنــس معــاون ســابق ترامــپ...، 
ــا از قبــل و ســوار بــر مبــارزه طبقاتــی و جنبــش  ــو هســتند ت بســیج شــده و در تکاپ

ــند.  ــی برس ــان و نوای ــدرت و ن ــه ق ــوده ای، ب ــای ت ــورش ه ــی و ش ع ــای اجت ه
ــام شــده اســت. رهــرب تراشــی مافــوق مــردم ، توهیــن بــه  ــی زمــان مــوج ســواری  ول
شــعور و منفعــت طبقــه کارگــر و تــوده هــای عظیــم زحمتکــش اســت. ســازماندهی 
ــر  ــی ب ــردم آب پاک ــوراهای م ــره رسارسی ش ــورایی و کنگ ــام ش ــن و نظ ایی ــدرت از پ ق
ــری  ــالب کارگ ــر و ضــد انق ــه کارگ ــد طبق ــان ض ــاه صفت ــان و روب ــت طلب ــت فرص دس
ــا  ــزب م ــت. ح ــه اس ــر ریخت ــتی ازاد و براب ــه سوسیالیس ــم و جامع ــد کمونیس و ض
ــای  ــش ه ــر و جنب ــه کارگ ــوف طبق ــای صف ــت ه الیس ــا و سوسی ــت ه و کمونیس
ــوار و  ــردم را هم ــن م ــالب از پایی ــم دردرس انق ــم درد و ک ــم راه ک ــی موظفی ع اجت

ــم.  ــن کنی ــردم را تضمی ــر و م ــه کارگ ــن طبق ــدرت از پایی ــازماندهی ق س
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ــد  ــای ض ــرح ه ــت ط ــق رذال ــه عم ــی ب ــی پ ل ــی اج ــک بررس ــا ی ــه ب ــت ک ــی هس ــرت کس کم
یــس، آملــان،  فرانســه  ــا آمریــکا ، انگل ــی از ایــران و افغانســتان و ترکیــه ت انســانی دول بورژوای
ــر زندگــی میلیــون هــا  ــه ایــن طــرح هــا مصائــب و معضالتــی اســت کــه ب ــربد. از جمل و ... ن
ــی،  ــته جمع ــتار دس ــی، کش ــگ، ویران ــد. جن ــرده ان ــل ک ــن تحمی ــره زمی ــاکنین ک ــر از س نف
ــی  تیک سیاس ــت ــدال سیس ــن، ج ــای خونی ــزاع ه ــیه روزی، ن ــی و س ــه خراب ــی، خان آوارگ
-اقتصــادی  بیــن قدرتهــا کــه رس ســوزنی ربــط بــه ســاکنین کــره زمیــن و برشیــت متمــدن و 
تــی» اســت کــه قدرتهــای جهانــی و متحدیــن شــان بــرای برشیــت  مــدرن نــدارد، همــه «نع
انه تریــن تعــرض هــای قدرتهــای جهانــی  ــد. در ایــن میــان یکــی از وحشــی بــه ارمغــان آورده ان
ــب  ــاران  ب ــه از  ــردم آواره ای ک ــتیم. م ــاهد هس ــدگان را ش ــی و پناهن ــه آوارگان جنگ ب
ــان  ب اندهــای قومــی و مذهبــی، از قمــه طال افکــن هــای حامــل دمکراســی، از موشــک هــای ب
ــانه  ــد رس اگان ــا و پروپ ــرح ه ــی ط ــی و واقع ــی زمین ــد. معن ــرده ان ــه در ب ــا ب ــان س و ..... ج
ــوق شــهروندان،  ــت از حق ی ــه اصطــالح ح ــوای ب ــرب تحــت ل ــا غ ــت هــا از رشق ت هــای دول
انه  ــی ــرض وحش ــازمان دادن تع ــز س ــت  ج ــزی نیس ــرشی، چی ــوق ب ــائل حق ــه مس ــیدگی ب رس
ــه از کریدورهــا و اجــالس هــای رسان  ــه چگون ــت شــاهد اســت ک ــت. برشی ــه برشی دیگــری ب
ــدات  ــی» و «تعه ــاع از دمکراس ــات در دف ــالی «توافق ــان، از الب ــه و جه ــای منطق ــدرت ه ق
ــد کــه نفــس را در ســینه  ــوی خــون و مــرگ بیــرون میزن مشــرتک در دفــاع از حقــوق بــرش»، ب

ــد. ــس میکن ــف و آزادیخواهــی حب ــر انســان رشی هــای ه
ــه آوارگان  ــرض ب ــد همیشــه تع ــد مانن ــالش میکنن ــی» ت ــدن جهان ــظ  ــای «حاف  رسان قدرته
ــا فرمول شــیرین  جنگــی، پناهجویــان و پناهنــدگان را در اوج وقاحــت و افســار گســیختگی ب
«حقــوق بــرش» بــه خــورد جامعــه بدهنــد. همگــی، از حاکمیــت هائــی مختنــق و دیکتاتوری 
ــا اجــالس هــای رسان دولــت هــای غربــی  بــرای حقــوق بــرش، در پیشــربد  مثــل ایــران و ترکیــه ت
ســناریوی حملــه بــه آوارگان اصــول مشــرتکی دارنــد. از جملــه رشوع بــه بسرتســازی ذهنیــت 
ــر مشــکالت  ــ تقصی ــردن و انداخ ــرای رسشــکن ک ــار و تصویرســازی ب ــی جامعــه و آم عموم
ــی کــه خــود ایــن دولــت هــا مســبب خانــه خرابــی و  جامعــه بــه گــردن آوارگان و پناهندگان
ــا ایــن تصــور کــه بتواننــد ســناریوهای کثیــف ضــد انســانی شــان را  آوارگــی شــان شــده انــد، ب
ــد . در ایــن دوره  در میدیــای دســت راســتی بــه وفــور شــاهد پوشــش  ن بــه جامعــه حقنــه کن
ــا ژســت  ــاری ب ــم، اخب ر پناهنــدگان و آوارگان در جهــان بودی ــی بــر افزایــش شــ ــاری مبن اخب
هــای دلســوزانه بــرای آوارگان جنگــی و حفــظ امنیــت آنهــا در مقابــل «قاچاقچیــان انســان» 
ــا و  ــط قرمزه ــور خ ــا، از عب ی ــی در دن یون ــی میل ــی آوارگ ــببین واقع ــر مس ــدون ذک ــه ب البت
ــون  لی ــد می ــرز ص ــان و آوارگان از م ــار پناهجوی ــه «آم ــد ک ــرب میدهن ــی خ ــران پناهجوئ بح

نفــر گذشــت.»
نــده  ــل، ایــن آمــار را دلــرسد کن فیلیپــو گرانــدی، کمیــرس عالــی آژانــس پناهنــدگان ســازمان مل
ایــد بــه دســت  ــن رکــوردی اســت کــه هرگــز نب و همزمــان هشــداردهنده دانســته و گفــت: «ای
هــا پناهجــو و  ــه میلیون ن ســازمانی اســت ک ــل، هــ ــد کــه ســازمان مل ان ــه  ــد.»  ناگفت میآم
ــرد و  ــا ک ــان ره ــه و یون ــا در ترکی ــه اروپ ــا اتحادی ــگ ب هن ــم ه ــی و تصمی ــا آگاه آواره را ب
رسنوشــت آنهــا را بــه دســت دولــت اردوغــان و ترکیــه ســپرد و اکنــون سالهاســت ایــن آوارگان 
ــر و بیحقوقــی قــرار دارنــد کــه بــه ابعــاد ایــن فاجعــه انســانی نیــز  ــه و تحقی یه معامل دســت
ــه  ــب ب ــه جان ــزی حــق ب ــا پُ ــرشی» ب ــوق ب ــن ســازمانهای «حق ــه ای برخواهــم گشــت. در ادام
ــه  ــون نفــر ب یــش از صــد میلی آمــار رسایــی مــی پردازنــد کــه «بــرای نخســتین بــار در جهــان ب
دلیــل درگیــری، خشــونت، نقــض حقــوق بــرش و تعقیــب مجبــور بــه فــرار از خانــه و کاشــانه 
ــای  ــا ادامــه درگیریه ــد ی یــل درگیریهــای جدی ــه دل ــه ب یــش از هم ــراد ب ــن اف شــان شــده اند. ای
ــو  ــتان و کنگ ــه، افغانس ــار، نیجری ا ــو، می نافاس ــی، بورکی ــد اتیوپ ــورهایی مانن ــی در کش قبل
ــث آواره  ــاری باع ــال ج ــه س ــن در فوری ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــده اند. حمل ــرار ش ــه ف ــور ب مجب
ــی دیگــر  ــون اوکراین ــن و فــرار شــش میلی ــر داخــل مرزهــای اوکرای ــون نف لی شــدن هشــت می

ــه خــارج از ایــن کشــور شــد.» ب
ــرای  ــه اســت، ب ــدی نهفت ــا هشــدارهای ج ــرشی ام ــوق ب ــای حق ــت ه ــن ژس ــرده ای ــس پ در پ
ــده  ــرو ش ــدی روب ــی ۱۱۵ درص ــوج جهش ــا م ــه ب ــد ک ــدار میدهن ــورد هش ــن م ــه در ای ون
ــن  ــتات) ای ــا (یورواس ــیون اروپ ــار کمیس ــا اداره آم ــدگان ت ــی پناهن ــاریای عال ــم، از کمیس ای

ــد. ــالم میکنن ــد اع ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــانه هائ ــام رس ــا  ــر روز ب ــدارها را ه هش
ــا، افغانهــا دوم شــدند.  ــه اروپ ر متقاضیــان پناهندگــی بــه اتحادی « جهــش ۱۱۵ درصــدی شــ
ــه  ناهندگــی خــود را ب ــی کــه در مــاه مــارس گذشــته نخســتین درخواســت پ ان ر پناهجوی شــ
ــه  ــید ک ــر رس ــزار و ۸۵۰ نف ــه ۷۳ ه ــد ب ــه کردن ــا ارائ ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض ــی از ۲۷ کش یک
ــد  ــال ۳۵ درص ــه امس ــا فوری ــه ب ــته ۱۱۵ و در مقایس ــال گذش ــابه س ــاه مش ــا م ــه ب در مقایس
ــگ  ــان جن ــت قربانی ی ــان و امن ــاع از ج ــی در دف ــرای تالش ــه ب ــدارها ن ــن هش ــود.» ای ــر ب باالت
ــوج از  ــن م ــوب ای ــزی رسک ــه ری ام ــرای برن ــه ب ــی» بلک ــن امللل ــه بی ــاز «جامع ــت س ــای دس ه
ــان  ــرشی ش ــان ب ــون و ج ــالت خ ــای معام ــگاه ه ن ــر ب ــا و دفات ــه روس ــت. ب ــت آواره اس برشی
ــه  ــا ب ــد را ب ــد کــه جهنمــی کــه در جهــان ســاخته ای ــا و دیگــر کشــورها اعــالم میکنن در اروپ
ایــد بــرای تعــرض به  ــی شــود جمــع کــرد و ب رســمیت شــناخ دســتاوردهای حقــوق بــرشی 
ــرد. ــت ک ــد و مدیری ــه رشی برگزی لک ــرشی ب ــه ب ــه ن بت ــری ال ــای دیگ ــوج آوارگان راهکاره ــن م ای
ــاس بلکــه کافیســت دم خــروس شــان را نشــان  ــه قســم حــرضت عب ــا ن ــن ادع ــات ای ــرای اثب ب
ــه  ــرای ب ــ ب ــاح ریخ س ــک  ــال اش ــا در ح ــن نهاده ــه ای ــه هم ــن دوره ای ک داد. در همی
ــای  ــدرت ه ــی ق ــه جملگ ــاهدیم ک ــتند، ش ــالت آوارگان هس ــرش و معض ــوق ب ــالح حق اصط
ــرای  ــد ب تیک و هدفمن ــت ــه سیس ــازی حمل ــاده س ــال پی ــیعی در ح ــاد وس ــه در ابع منطق
ــا اخــراج و بازپــس فرســتادن آوارگان بــه کشــورهای مبــدا خطــر هســتند یا  ی  ی فشــار حداکــ
ــا انتقــال و تبعیــد آوارگان تبعیــدگاه هائــی کــه خــارج از چهارچــوب قوانیــن حقــوق بــرشی  ب
ــی در اوج گســتاخی در رســانه هــا  ــد، هســتند. ســخنگویان حکومــت هــای غرب خودشــان ان
ــان  ــه آوارگان و پناهجوی ــد ب ــی جدی ــرای تعرض ــی ب ــرای قوانین ــاب اج ــده و در ب ــر ش ظاه

ــد. ــخن میگوین س
ــروی  ــی و نی ــای آهن ــاظ ه ــا حف ــوار ی ــاد دی ــش از ایج ــالروس و مراک ــرزی ب ــس م ــس پلی رئی

ــال  ــد، امث ــخن میگوی ــه آوارگان س ــرض ب ــرای تع ــر ب گســرتده ت
ایجــاد  طــرح  ــا  ب ــکا  آمری راســتی  دســت  احــزاب  و  ترامــپ 

دیوارکشــی بیــن مرزهــا ظاهــر مــی شــوند.
ــه كار  ــت محافظ ــتی دول ــت راس ــر دس ــل وزی ــی پات ــم پریت خان
ــراه  ــه هم ــه ب ــتیم ک ــی هس ــا دولت ــه: «م ــد ک ــا میکن ــا ادع ی بریتان
ــان  ــالت جه ــرای معض ــه ب ــد و نوآوران ــای جدی ن راه حل ه ــ رشکای
ــان از  ــردن پناهجوی ــروم ک ــون مح ــپس از قان ــم»!  س ــدا می کنی ی پ
تهــای دولــت، مجــازات ۵ ســال زنــدان ســخن  ی ــام امکانــات و ح
ــه  ــد ک ــزی میکنن ــه ری ــر را برنام ــرواز چارت ــن پ ــد و چندی میگوی

ــت  ــد. حکوم ن ــل کن ــا منتق ــز آفریق ــدا در مرک ــدگاه روان ــه تبعی ــده را ب ــا پناهن ــا آن صده ب
ــی  ایش ــا  ــه اساس ــی»، ک ــاع افغان ــت اتب ب ــد روزه «ث ــی و چن ایش ــرح  ــا ط ــدا ب ــران ابت ای
ــت  ــل فالک ــرای تحمی ــا اج ــد ب ــود و بع ــی ش ــر م ــود، ظاه ــرض ب ــرای تع ــازی ب ــرای بسرتس ب
ــی  ــم و در برخ ــا معذوری ــی ه ــه افغان ــان ب ــروش ن ــد از ف ــالم میکن ــا اع ــه آنه ــنگی ب و گرس
ــی دو  ــی یک ــا در ط ــد و نهایت ــالم میکن ــرم اع ــا را ج ــی ه ــه افغان ــکن ب ــاره مس ها اج ان ــت اس

ــت. ــده اس ــتان بازگردان ــه افغانس ــزار آواره را  ب ــش از ۷ ه ــته بی ــه گذش هفت
ــه «اخــاذی و اخــراج آوارگان» بــازی میکنــد، از  در ایــن میــان دولــت ترکیــه بــا سیاســت دوگان
ــان  ــا بــه تنگنــا برســد دیــوار کوتــاه پناهجوی ــا غــرب و اروپ طرفــی هــر زمــان در معامالتــش ب
ــش  ــودی بخ ــرض و ناب ــه تع ــی رشوع ب ــار دارد و از طرف ــرم فش ــوان اه ــه عن و آوارگان را ب
ــه  ــی «ترکی ــای دولت ــانه ه ــار رس ــاس آم ــر اس ــت. ب ــرده اس ــتان ک ــی از آوارگان افغانس عظیم
ــا  ــته جمع ــاه گذش ــد م ــد و در چن ــراج میکن ــور اخ ــی را از کش ــر غیرقانون ــه ۲۵۰ مهاج روزان
ــازمان  ــان س ــن می ــت». در ای ــرده اس ــراج ک ــه اخ ــاک ترکی ــو را از خ ــزار و ۲۲۴ پناهج ۱۵ ه
ــم افعانســتان،  ملــل و کمیســیون حقــوق بــرش آن در مقابــل فرســتادن هــزاران نفــر بــه جهن
ــاً  ــ و قانون ــه رس ــی از جامع ــت، نیم ــوع اس ــانی ممن ــی انس ــه در آن زندگ ــوری ک ــه کش ب
ــخ  ــاب دار پاس ــه و طن ــه و گلول ــا قم ــی ب ــدای مخالف ــر ص ــوند و ه یش ــوب  ــرش محس ب
ــی در نشســت خــود  ــد! رسان «محــرتم» هفــت کشــور صنعت ــه ان ــه خــان گرفت ــرد،  خف میگی
ــه انســانی  ــورد فاجع ــا کام در م ــی، الم ت ــرای آوارگان اوکراین ــ ب ســاح ریخ ــار اشــک  در کن
ــدا  ــه روان ــدگان ب ــتادن پناهن ــتان و فرس ــه افغانس ــان ب ب ــان طال ــان از جه ــدن فراری بازگردان
ــی  ــی پناهجویان ــان نیســت. حت له اخــراج پناهجوی ــا مســئ ــا فاجعــه تنه ــد!  ام یزنن ــی  حرف
کــه در کمــپ هــای آوارگان و پناهجویــان، تحــت نظــارت بــه اصطــالح حقــوق بــرش 
ــط فقــدان امکانــات رفاهــی، بهداشــتی،  هســتند هــر روز مــرگ را زندگــی میکننــد و در رشای
ــن  ــد. در چنی ــده ان ــه ش ــارت گرفت ــه اس ــکی ب ــی و پزش ــی، درمان ــاک، داروئ ــی، پوش خوراک
یــز رسنوشــت  ــد کــه ایــن جهنــم خــارج شــوند ن ــی تــالش کنن ــا آوارگان رشایطــی اگــر پناهجــو ی
ــت  ــد داش ــش رو خواهن ــی در پی ای ــای اروپ ــت ه ــرف دول ــاری را از ط ــاک و مرگب ن ــای هول ه
انه ای  ــی ــکال وحش ــا در اش ــده ی ــی ش ــت زندان ــت وضعی ــدون ثب ــی و ب ــور غیرقانون و به ط
ــل تصــور  ــر قاب ــه خشــونت هــای غی ون ــد.  ــرار میگیرن ــرض ق ــت و تع ــکنجه و اذی ــورد ش م
ــد و  ــاهد بودن ــان ش ــره را جهانی ــان و غی ا، یون انی ــپ ــالروس و اس ــی و ب ــای لیتوان را در مرزه
ــه  ــه چگون ــد ک ــی میبینن ــای جهان ــکا و قدرته ــا و امری ــرشی اروپ ــوق ب ــر خــالف ژســت حق ب
ــکا، رهــا شــده  الــت تگــزاس آمری ــک تریلــی در ای اجســاد ۴۶ نفــر از مهاجــران و آوارگان در ی
ــس از دو  ــرض پلی ــا تع ــپانیا ب ــرزی اس ــوار م ــان در ن ــه پناهجوی ــد، چگون ــت ش ــد یاف بودن
طــرف مــرز روبــرو میشــوند و در اثــر رضب و شــتم و ازدحــام  ٦٠  انســان در عــرض دقایقــی 
ــازمان  ــدای س ــه ص ــی ک ــا جائ ــال زد ت ــوان مث ــه میت ــر ک ــورد دیگ ــا م کشــته میشــوند و صده
ــی تــالش  عفــو بیــن امللــل نیــز مجبــوراً درآمــد. امــا ایــن تصویــری اســت کــه بــورژوازی جهان
ــدن و آزادیخــواه  ــت متم ــا برشی ــد ام ــر آن بدهن ــم ب ــهای انســانی حاک ــا و ارزش ی ــد از دن دارن
ــه و  ــان، معامل ــه آوارگان و پناهجوی ــرض ب ــه تع ــد ک ــالم میکن ــدی اع ــان رشافتمن ــر انس و ه
رابــر آن ســکوت نخواهنــد  گروکشــی از آنهــا تحــت هیــچ رشایطــی پذیرفتنــی نیســت و در ب
یــون انســان در رسارس جهــان محصــول  ــد کــه آوارگان و آوارگــی صدهــا میل کــرد. اعــالم میدارن
کشــمکش، جــدال و جنــگ هــای قدرتهــای جهانــی اســت و مســبب و همیــن حــکام منطقــه 
و جهــان عامــل و آمــر و پدیــد آورنــده اصلــی ســیه روزی و تــرک خانــه و کاشــانه و از دســت 
ــه  ــد ک ــی میگوی ــواه و مرتق ــت آزادیخ ــتند. برشی ــان هس ــا و عزیزانش ــواده ه ــان خان دادن ج
ــا  ــه و دنی ــکام منطق ــرب و رشق، ح ــای غ ــت ه ــی دول ــات جنگ ــان جنای انی ــن آوارگان قرب ای
ــازمان  ــر س ــا ه ــا و ی ــرار دادن آنه ــه ق یه معامل ــت ــتان و دس ــده بس ــر ب راب ــتند و در ب هس
نگونــه کــه در دفــاع از آوارگان  ــوع تعرضــی بــه آنهــا ســکوت نخواهنــد کــرد. ه دادن هــر ن
ــا و  ــان در بریتانی ــد پناهجوی ــال و تبعی ــای انتق ــت از پروازه نع ــا م ــان ت ــای یون از مرزه
امــی طرحهــای دولــت هــای  ــه  غیــره شــاهد ایــن امــر بودیــم. مــردم رشافتمنــد جــواب رد ب
ــای مین اســرتیم  ــانه ه یغــات رس ــودن تبل ــن ب ــاری و دورغی ــی اعتب ــر ب ــد و مه ــه میزنن منطق
ــان  انی ــر ب ــه اگ ــد ک ــی کنن ــالم م ــد و اع ــی را زده ان ــی و پناهجوئ ــائل آوارگ ــوص مس در خص
ــت هــم  ــد برشی ــازمان دهن ــری را س ــا تعــرض دیگ ــد ت ــکار شــده ان ــا دســت ب ســیه روزی دنی
ــه  ــش ب ــات همنوعان ــرای نج ــود ب ــا اراده خ ــتقیم و ب ــا مس ــد ت ــد و همصــدا خواهــد ش متح
یــا هــر روز خطــر و ســنگینی قــدرت ایــن صــف متحــد و آزادیخــواه  ایــد. حــکام دن میــدان بی
ــدی  ــه قطــب بن ــه معادل ــن جامع ی ــا پائ ــن ب ــر رابطــه حاکمی ــد. امــروز دیگ را احســاس میکن
هائــی جــدی اســت کــه در آن ژســتهای «حقــوق بــرشی «، «دمکراســی غربــی» و دسیســه هــا 

ــت.  ــوردار نیس ــی برخ ــار و ارزش ــچ اعتب ــکام از هی ــای ح ــتم ه ــناریوی سیس و س
ــب  ــای آوارگان از جان ــتی و آماره ــرش دوس ــای ب ــت ادع ــه پش ــد ک ــالم میکنن ــا اع ی ــردم دن م
ــه اســت  یرنــگ و ریــا و دروغ نهفت قدرتهــای جهانــی، دولــت هــا و ســازمان هایشــان فقــط ن
ــه  ــت ک ــی اس ــه خراب ــت و خان ــر فضاح ــئولیت در براب ــرش مس ــرار از پذی ــرای ف ــا ب و تنه
ــانه  ــه و کاش ــهر و خان ــی ش ــئول ویران ــه مس ــی ک ــت هائ ــتند. دول ــتقیم آن هس ــبب مس مس
میلیونهــا انســان و فــراری شــدن شــان از کابــوس و وحشــت جنــگ هســتند و از طــرف دیگــر 
ــر رس جــان و  ــا معاملــه ب ــا ب ــه و خــون پاشــیدن و ی ــا دیــوار و ســیم خــاردار و پلیــس و گلول ب
ــا تــه مانــده زندگــی قربانیــان خــود بــازی  ــد گاه هــا ب ــه تبعی ــا اعــزام ب ــان ی زندگــی پناهجوی
ــان  ــردم در آمل ــد. م ــته ان ــه زوال صــف بس ــای رو ب ــن قدرته ــام ای ــر  راب ــردم در ب ــد. م میکنن
ــتادن  ــه فرس ــا علی ی ــردم در بریتان ــد و م ــاز کردن ــوریه ب ــگ س ــه روی آوارگان جن ــا را ب دره
ــی  ــای جهان ــش قدرته ــت و توّح ــش بربری ــدا صــف بســتند.  تقابــل جنب ــه روان ــدگان ب پناهن
امــی  بــا جنبــش آزادیخواهــی، انســانی و برابــری خواهــی اســت! بــرای مهــر باطــل زدن بــه 
ــش روی  ــه در پی ــی ک ــا راه ــانی، تنه ــر انس ــرشی و غی ــد ب ــای ض ــرح ه ــتها و ط ــن سیاس ای
ــعله  ــروز ش ــه ام ــی ک ــت. جنبش ــش اس ــن جنب ــا ای ــاد ب ــت و اتح ــرار دارد تقوی ــان ق جهانی
ــه ای و  ــای منطق ــدرت ه ــی ق ام ــر  ــن گی ــاختار موجــود دام ــرت اش از س ــم و نف هــای خش
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ــتان،  ــد انگلس ــورهایی مانن ــامی کش ــد اس ــان می آی ــه می ر ب ــتع ــخن از اس ــی س وقت
ــرت  ــا کم ــد. ام ــور می کن ــن خط ــه ذه ــر ب ــورهای دیگ ــی کش ــه و برخ ــپانیا، فرانس اس
ــت  ــی آورد؛ در حالیکــه کمی ــان م ــه می ــناخته را ب ــِک کوچــک و ناش کســی اســم بلژی
ــی از ایــن  ــن کشــور در کنگــو حتــی از برخ ــت جنایت هــای حکومــت ای و کیفی
ــن  ــی در بی ــای بلژیک ــت. نیروه ــرت اس رگری بیش ــتع ــه اس ــهور ب ــورهای مش کش
ســال های ۱۸۸۵ تــا ۱۹۰۸ بیــش از نیمــی از جمعیــت کنگــو را کشــتند، یعنــی چیــزی 
لیــون نفــر. و میلیون هــا نفــر دیگــر هــم بــه دالیــل مختلــف  ــا پانــزده می حــدود ده ت
ــد. ــع ش ــان قط ــت ها و پاهایش ــد و دس اندن ــان  ــی در ام ــای بلژیک ــز نیروه ــغ تی از تی
نــد و حاصلخیــز آفریقایــی بــه غــارت  بیشــرتین محصوالتــی کــه از ایــن کشــور ثرو
ــن  ــت آوردن ای ــه دس ــرای ب ــی ب ــردم بوم ــود. و م ــو ب ــل و کائوچ ــاج فی ــت ع می رف
ــی روزی کمــرت  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی ک ــدند و در صورت ــه می ش ــه کار گرفت محصــوالت ب
ــده  ــا دســت و پایشــان بری ــا کشــته می شــدند و ی ــد ی ــش کار می کردن ــای پی از روزه
ــان  ــور کون ــه ِرس آرت ــود ک ــدی ب ــه ح ــا ب ــن جنایت ه ــی ای ــداد و چگونگ ــد. تع می ش
ــم  ــراد ه ــر در آورد و ژوزف کون ــته ی تحری ــه رش ــو“ را ب ــات کنگ ــان ”جنای ــل رم دوی
ــک  ــم ”این ــوال فیل ــا فرانســیس فوردکاپ ــه بعده ــت، ک ــی“ را نوش ــب تاریک ــان ”قل رم
ــات  ــاس از ایــن رمــان ســاخت. اینهــا امــا تنهــا گوشــه ای از جنای ــا اقتب آخرلزمــان“ را ب
ــکار  ــارهای اف ــت فش ــام تح ــد. رسانج ــت می کردن ــو را روای ــه  در کنگ ــورت گرفت ص
عمومــی پارملــان بلژیــک پــس از بیســت و ســه ســال گنگــو را رســ مســتعمره ی ایــن 
ئوپولــد درآورد. تالش هــای  کشــور اعــالم کــرد و بــه اصطــالح آن را از چنــگال خونیــن ل
ر کنگــو و آزادی ایــن کشــور، کــه  پارملانتارهــای سوسیالیســت بــرای نپذیرفــ اســتع
ــد،  ــرده بودن ــراه ک ــود هم ــا خ ــز ب ــا را نی ــی از لیربال ه ــک و نیم ــده ی کاتولی این دو 

ــی نرســید. ــه جای ب
ر رســمی کنگــو تــا ســال ۱۹۶۴ ادامــه داشــت و پــس از اســتقالل ایــن کشــور از  اســتع
ــت  ــن ســال ها دول ــد. در طــی ای ــک کنگــو“ را برگزی ــوری دمکراتی ــام ”جمه ــک ن بلژی
ــو  ــردم کنگ ــروت م ــاول ث ــه چپ ــی ب ــای خصوص ــت رشکت ه ــت در دس ــک، دس بلژی
ــی  ــردم بوم ــرتاض م ــاب و اع ــه اعتص ــر گون ــان ه ــای نظامی ش ــا نیروه ــه داد و ب ادام
ــا  ــد را ب ــای لئوپول ــال جنایت ه ــی عم ــه ی جهان ــکوت جامع ــتند و در س را می شکس
ــی قوانینــی کــه خــود بلژیکی هــا وضــع کــرده  ــد. حت ــه ادامــه دادن پوششــی متمدنان

ی شــد. ــری شــود اجــرا  ــردم بومــی جلوگی ــد م ــاده از ح ر زی ــتث ــا از اس ــد ت بودن
ــی  ــد آمریکای ــع جــورج فلوی ــل فجی ــس از قت ــان اعرتاضــات پ در ســال ۲۰۲۰ و در جری
لیــس ایــن کشــور، فعالیــن بلژیکــی بیــش از پیــش خواســتار برچیــده شــدن  توســط پ
ــادی  ــیار زی ــد بس ــا ح ــدند و ت ــهرها ش ــطح ش ــد از س ــاه لئوپول ــمه های پادش مجس
ــر  ــخص در معاب ــن ش ــمه از ای ــد مجس ــوز چن ــا هن ــد ام ــل کردن ــق عم ــم موف ه
ــده کــه گاهــی توســط فعالیــن رنــگ قرمــز شــبیه خــون  شــهرهای بلژیــک باقــی مان
ــود. ــده می ش ــبانه بری ــمه ش ــای مجس ــت و پ ــا دس ــود و ی ــیده می ش ــه روی آن پاش ب
ــال ۱۹۵۸ ــوان در س ــابدار ج ــگار و حس ــه ن ــاعر، روزنام ــا، ش ــری لومومب ــس اِِم پاتری
ــی  ــن حــزب سیاس ی ــه اول ــت ک ــه راه انداخ ــی) را ب ــی کنگــو (ام ان س جنبــش مل
ــن  ــدن ای ــت ش ــری از میلیتان ــرای جلوگی ــک، ب ــت بلژی ــود. دول ــو ب رسارسی در کنگ
ــتقالل  ــه اس ــود ب ــرار ب ــه ق ــرد ک ــالم ک ــی را اع ــال ۱۹۵۹ برنامه های ــا، در س جنبش ه
ــی کارش را آغــاز کــرد. امــا ایــن برنامــه بــا  ــا انتخابات هــای محل کنگــو بیانجامــد و ب
ــی  ــردم بوم ــن م ــی بی ــروز درگیری های ــث ب ــد و باع ــه ش ــو مواج ــردم کنگ ــی م ین بدب
ــک می خواهــد  ــه بلژی ــد ک ــو می گفتن ــردم کنگ ــی شــد. م ــی بلژیک ــای دولت و نیروه
ــه  ر را ادام ــتع ــری از اس ــوع دیگ ــاورد و ن ی ــودش را رس کار ب ــانده های خ دست  نش
ــت و در  ــاال گرف ــا ب ــن تنش ه ــد. ای ــوت کردن ــات را بایک ــه انتخاب ــد و درنتیج بده
ــهر  ــی در ش ــای بلژیک ــن و نیروه ــان معرتضی ــری می ــال در درگی ن س ــ ــرب ه ۳۰ اکت
ــاش  ــه اغتش ــویق ب ــرم تش ــه ج ــا ب ــدند و لومومب ــته ش ــر کش ــتانلی ویل ۳۰ نف اس
ــت در  ــه رشک ــد ب ــی را متقاع ــک احــزاب کنگوی ــت بلژی ــره دول ــد. باالخ بازداشــت ش
ــن  ــتاز ای ــان پیش ــاد از رقیب ــه ی زی ــا فاصل ــا ب ــزب لومومب ــرد و ح ــی ک ــات مل انتخاب
ــد. ــو ش ــمی کنگ ــر رس ــت وزی ــن نخس ــا اولی ــود لومومب ــا خ ــد و متعاقب ــات ش انتخاب
مــدت کوتاهــی پــس از عهــده دار شــدن ســمت نخســت وزیــری، لومومبــا بــا 
ــس  ــد و پ ــه ش ــگا مواج ــِی کاتان ــتانِ  غن ــوص در اس ــه خص ــان،  ب ــارزات جدایی طلب مب
ــس از  ــان، و پ ــی طلب ــا از جدای ــت آنه ی ــالم ح ــی و اع ــای بلژیک ــت نیروه از خیان
ــاع،   ــردن اوض ــه آرام ک ــک ب ــرای کم ــل ب ــازمان مل ــوی س ــا از س ــت لومومب رد درخواس
ــه او در  ــا ب ــد ت ــوروی ش ــر ش هی ــاد ج ــان اتح ــه دام ــت ب ــوان دس ــر ج ــت وزی نخس
ــی“  ــد. او همچنیــن از ”دولت هــای مســتقل آفریقای ــی نیروهایــش کمــک کن جابجای
ــل دور هــم جمــع شــوند  ن ســال در شــهر لئوپولدوی ــه در آگوســت هــ خواســت ک
یــت کننــد. همیــن اقدامــات، آن هــم در داغ تریــن ســال های جنــگ  و از او ح
ــه دولت هــای غربــی را برانگیخــت. در پنجــم ســپتامرب  رسد، خشــم بســیاری، از جمل
ن ســال ژوزف کازاووبــو اعــالم کــرد کــه رئیــس دولــت مرکــزی اســت و لومومبــا  هــ
ــید و در  ــا بــه جایــی نرس ــرد. اعــرتاض لومومب ــالم ک ــده اع ــار ش را از قــدرت برکن
ــی  ــای نظام ــک کودت ــس از ی ــو پ ــش، ژوزف موبوت ــگ ارت ــپتامرب رسهن ــم س چهارده
ــق رســید. در مــاه نوامــرب مجمــع  ــه تواف ــو ب ــا کازاووب ــت و ب ــدرت را در دســت گرف ق

اســتوارنامه ی  متحــد  ملــل  ســازمان  عمومــی 
ــه  ــت او را ب ــرد و دول ــد ک ــو را تایی ــت کازاووب دول
ــا،  تحــت  ــا لومومب ــناخت و متعاقب رســمیت ش
نظــر نیروهــای رسهنــگ موبوتــو و نیروهــای 
ــد. ــتاده ش ــی فرس ــرص خانگ ــه ح ــل ب ــازمان مل س
پــس از فــرار از حــرص خانگــی و دســتگیری دوباره 
ــا در روز  ــام لومومب ــی، رس انج ــن جابجای و چندی
انــگا فرســتاده و بــه  ۱۷ ژانویــه  ســال ۱۹۶۱ بــه کات
ــل داده  ــک تحوی ــر بلژی ــان تحــت ام ــی طلب جدای

ــو  ــش، ژوزف اوکیت ان ــن از معاون ــراه دو ت ــه هم ن روز،  ب ــ ــر ه ــد از ظه ــد و بع ش
ــد  ــس از چن ــد. پ ــاران ش ــی تیرب ــای بلژیک ــتور نیروه ــه دس ــو، و ب ــس امپول و موری
ــی  ــان بلژیک ــتور نظامی ــه دس ــم ب ــاز ه ــام و ب ــاره، رسانج ــرب دوب ــش ق ــن و نب ــار دف ب
جســد های آنــان قطعــه قطعــه شــد و آنهــا را در اســید حــل کردنــد. یکــی از 
لژیکــی دســتور گرفتــه بــود تــا جســد لومومبــا را ”محــو“  نظامیانــی کــه از مقامــات ب
ــوز  ــه هن ــرد ک ــالم ک ــد اع ــال ها بع ــه س ــود ک ــوته“ ب ــی ”ِژرار س ــرس بلژیک ــد اف کن
ــال  ــن س ــام در ژوئ ــت. رسانج ــه داشته اس ــودش نگ ــا را پیــش خ ــدان لومومب دو دن
ــدان پاتریــس لومومبــا طــی یــک مراســم رســمی در بروکســل بــه خانــواده اش  ۲۰۲۲ دن
ــل مــاه ژوئــن ۲۰۲۲ از کنگــو  تحویــل داده شــد. پادشــاه بلژیــک، فیلیــپ، کــه در اوائ
ــراز تاســف“  ــاده ”اب ر ایــن کشــو افت ــی کــه در دوران اســتع دیــدار می کــرد از اتفاقات
ــرد  ــاع ک ــمی“ امتن ــی رس ــظ ”عذرخواه ــردن لف ــه کار ب ــه از ب ــپ عامدان لی ــرد. فی ک
و  مســئولیت ها  بلژیــک  عذرخواهــی رســمی  بین املللــی،  قوانــی  چــون طبــق 
ــرای دولــت ایــن کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت. فعالیــن  ــی را ب هزینه هــای فراوان
ــر  ــه خاط ــو ب ــور از کنگ ــن کش ــمی ای ــی رس ــتار عذرخواه کان خواس ــ ــی ک بلژیک
جنایــات اتفــاق افتــاده در ایــن کشــور هســتند و اعــالم کرده  انــد کــه ”ابــراز تاســف“ 

ــد. ی ده ــر  ــال، تغیی ــه در ح ــته و ن ــه در گذش ــو، ن ــردم کنگ ــرای م ــزی را ب چی

منابع
دائره املعارف برتانیکا و خربگزاری های بلژیکی

******

كارگران! پيشروان مبارزات مردم!
روزها و ماه هاى پرتالطمى در پيش است. تجربه آبان 
٩٨ به همه ما آموخت كه پيروزى «شورش گرسنگان» 
بر جمهورى اسالمى در گرو پا پيش گذاشتن رهبران 
و پيشروان محبوب در مبارزات طبقه كارگر و مردم 
آزادى خواه است. اين بار نبايد اجازه داد كه خون 
از دماغ يك نفر از صفوف ما كارگران و محرومان 

جامعه جارى شود. آبان ٩٨ به طبقه كارگر و به مردم 
محروم ايران آموخت كه به هر ميزان خشم و انزجار 
توده هاى مردم صاحب رهبران اجتماعى و بانفوذ 

باشد به همان ميزان هم غلبه بر حاكميت قابل تصور 
است. بايد مبارزات محرومان را به يك رهبرى جسور 
با افقى روشن و آزادى خواهانه مسلح كرد تا فرصت 
نفس كشيدن از حاكميت اسالمى سرمايه را سلب كرد. 

بايد ارگان هاى اعمال اراده توده هاى 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 شانه هاى دى ماه ٩٦ و آبان ٩٨، اينبار با قامت 
افراشته و سازمان يافته وارد گود مى شويم و با دخالت 
آگاهانه و سوسياليستى خود، پلى بسازيم كه جامعه 
ايران را با عبور پيروزمندانه از جمهورى اسالمى به 

سوى آينده اى آزاد و برابر سوق مى دهد.



ت  ۴۱۴
ح

٨

«خداوندِ» ١٤٠١ در محاصره دشمن است!
(اندر باب گنده گويى هاى خامنه اى)

ــصت و در  ــای دهــه ش ــالروز قتل عام ه ــر و در س ــه مناســبت ۷تی ــروز ب ــه ای ام خامن
ــوده» کــه ســنت کشــتار دشــمن  ــی نظــام، «فرم ــا مســئولین دســتگاه قضای ــدار ب دی
ن  ــ ــال ۱۴۰۱ ه ــد س ــم خداون ــد بدانی ــت و بای ــرار اس ــل تک ــا قاب ــه دوران ه در هم

ــت. ــال ۱۳۶۰ اس ــد س خداون

خطــاب خامنــه ای در بیــان ایــن «لطیفــه»، نیروهــای رسکــوب امــروز و دشــمن امروز 
ــه محــارصه خویــش درآورده اســت، جنبــش اداره شــورایی جامعــه  کــه نظــام وی را ب

عــی اســت. اســت کــه تنهــا آلرتناتیــو موجــود روی زمیــن ســفت و در ابعــاد اجت

ــن  ــا همی ــدرت آنه ــوان و ق ــد، ت ــام می رس ــوب نظ ــای رسک ــه نیروه ــه ب ــی ک ــا جای ت
اســت کــه همــه می بیننــد، نیرویــی کــه بــرای مقابلــه بــا جنگجویــان نــان و 
ــه  ــمن، ب ــن دش ــط ای ــام توس ــای نظ ــت. عقب راندن ه ــده اس ــت و آزادی درمان معیش
ــال  ــاد م ــه «اقتص ــت ک ــر سال هاس ــت، دیگ ــور اس ــل تص ــر ۱۳۶۰، غیرقاب ــبت تی نس
ــم  ــت، کمونیس ــاز نیس ــی خطرس ــرای کس ــت ب ــی سال هاس ــت. بی خدای ــر» نیس خ
و سوسیالیســم و انقالبیگــری علیــه وضــع موجــود، سال هاســت کــه تحمیــل 
ــت  ــود، سال هاس ــوع ب ــور ممن ــن کش ــه ای از ای ــر نقط ــه در ه ــی ک ــده اند. اعتصاب ش
ــن  ــه ای ــار گوش ــمن در چه ــن دش ــی ای ــس سیاس ــر از تنف ــی جدایی ناپذی ــه بخش ک
ل گرفــ شــورای اســالمی، تحمیــل  کشــور اســت. تحمیــل تشــکل کارگــری، گِ
ــت،  ــران و حاکمی ــن کارگ ــمی بی ــرات رس ــرای مذاک ــران ب ــی کارگ ــدگان انتخاب این
ــش از یکصــد  هنــگ بی ــات همزمــان و ه ــن، اعتصاب ــه فقــط ای تحمیــل شــده اند. ن
ــر اســت. بدتریــن  ــن ســال های اخی مرکــز کارگــری محصــول سیاســی و کارگــری همی
اتیــو اداره شــورایی کارگــران  اتفــاق در مــ پیرشوی هــای ایــن دشــمن، مقبولیــت آلرتن
ــردن  ــدا ک ــاال پی ــت ب ــی و دس ع ــد اجت ــالمی در بع ــوری اس ــی جمه ــرای جایگزین ب
ــر  ــن را زی ــه زمی ــزی ك ــت، چی ــاری اس ــارزات ج ــورایی در مب ــی ش ــق عدالت خواه اف
ــت. ــرده اس ــیون داغ ك ــیون و اپوزیس ــا پوزیس ــر ب ــه كارگ ــمنان طبق ــه دش ــای هم پ

ام عیــار تابوهــای مذهبــی و مقدســات دینــی، شكســت پروژه هــای  شکســت 
ــط  ــام خ ــ  ــا رف ــر پ ــه، زی ــردن جامع ــالمی ك ــان و اس ــه زن ــام علی ــف نظ مختل
عــی و فرهنگــی، بخــش  قرمزهــای نظــام دینــی در عرصــه زندگــی خصوصــی و اجت

ــت. ــر اس ــال های اخی ــوای س ــب ق ــر در تناس ی ــوالت تغی ــی از محص کوچک

ــت  ــش جه ــس نیروهای ــه نف د ب ــ ــه و اعت ــردن روحی ــرای باالب ــه ای ب ــالش خامن ت
ــروم  ــار مح ــی و اقش ــری و آموزش ــز کارگ ــمن در مراک ــن دش ــرکات ای ــا تح ــه ب مقابل
ــی  ــناریوهایش را عمل ــام س ــرو  ــن نی ــت؛ ای ــدن اس ــاون کوبی ــه، آب در ه جامع
ــان را کــرد، جــای شــورش را  ــام کشــتارهایش در دی و آب ــا ســوخته اند،  ام کــرده و 

ــت... ــه اس ــازمان یافته گرفت ــرکات س تح

ــ  ــی و راه انداخ ــع اش خــواب دوران قدرقدرت ــان مرتج ــه ای و همراه ــذار خامن بگ
ــون را  ــران و انقالبی ــت ها، كارگ ــی از كمونیس ــتارهای جمع ــدام و كش ــای اع جوخه ه
ــه  ــام سوسیالیســت ها و جنبــش عدالت خواهان ــد. امــروز پی ــان بگوین ببیننــد و هذی
ــد و  ــرده، امی ــت ك ــی رسای ــوی و برزن ــر ك ــه ه ــری ب ــرای آزادی و براب ــر ب ــه كارگ طبق
خوشــبینی ایجــاد كــرده و حلقــه محــارصه حاكمیــت را روز بــه روز بــا صــف متحــد 
ــدم اول در  ــا ق ــی جمهــوری اســالمی تنه ــر كــرده اســت. رسنگون نــگ و تنگ ت خــود ت

ــت نظــام كاپیتالیســتی اســت. ــرای نجــات جامعــه از توحــش و بربری ــن راه و ب ای

خط رسمی حزب حکمتیست 
ن ۲۰۲۲  ۸ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ ژو

قدرت طبقه كارگر
 در اتحاد        و تشكل اوست!

موج اعدام ها! توحش سازمان يافته 
قتل هاى دولتى براى ارعاب

از دو مــاه گذشــته شــاهد مــوج تصاعــدی اعدام هــا در زندان هــای مختلــف از 
ــا  ــران ب ــل، ای ــو بین املل ــزارش عف ــای گ ــر مبن ــتیم. ب ــالمی هس ــوری اس ــرف جمه ط
یــا را بــه  یــش از نیمــی از اعدام هــای دن اعــدام ۳۱۴ نفــر در ســال ۲۰۲۱، عمــال ب
ــدت  ــه ش ــا ب ــن ماه ه ــا در ای ــار اعدام ه ــت. آم ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی ب تنهای
ــا  ــا، تنه ــرشی هران ــوق ب ــایت حق ــاری س ــزارش آم ــر گ ــا ب ــت. بن ــته اس ــش داش افزای
ــهر  ــی ش ــای رجای ــده اند. زندان ه ــدام ش ــران اع ــر در ای ــال ۹۷ نف ــاه امس در خردادم
ــدان یــک  ــاه، زنجــان و ... بــه می ــای بلوچســتان، ارومیــه، کرمانش ــرج، زندان ه ک
ــده اند.  ــل ش ــی تبدی ــازمان یافته دولت ــای س ــز قتل ه ــه مرک ــازمان یافته و ب ــش س توح
ــم مــواد مخــدر، قتل عمــد  ــه جرائ ــه بهانه هــای متفــاوت ازجمل جمهــوری اســالمی ب
و ارتــداد و ...، تــالش کــرده ایــن توحــش و ایــن قتل عــام انســان های قربانــی 

ــد. ــه کن ــالمی را توجی ــام اس ــت های نظ سیاس
ــت  ــه حرک ــازمان یافته را ب ــات س ــی ماشــین کشــتار و جنای ــالمی درحال ــوری اس جمه
ــن  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــر رضب ق ــدرت زی ــا ق ــه ب ــن جامع ــرف پایی ــه از ط درآورده ک
ــادی و  ــران اقتص تیکش، بح ــت ــاد سیس ــدی و فس ــالمی، ناکارآم ــورژوا- اس ــم ب رژی
ــی و  ــات رفاه ــت و مطالب ــه خواس ــی ب ــت، بی جواب ــر و فالک ــه فق ــی اش ب بی جواب
ــواب  ــدان ج ــدام و زن ــتار و اع ــل و کش ــا قت ــد ب ــه را می خواه ــه جامع برابری طلبان
ــه ای  ــل رســاندن فل ــه قت ــن دوره و توحــش افسارگســیخته در ب بدهــد. اعدام هــای ای
ــی در جــواب  ــرار اســت ارعاب ــوری اســالمی ق ــیاه چال هــای جمه ــیران س آدم هــا و اس
انــه و رفاهــی جامعــه باشــد. ایــن  ــات آزادی خواهانــه، انســانی، برابری طلب بــه مطالب
ــا تجربــه چهــار  د به نفــس و ب ــا ایــن اعتــ ــی، ب جامعــه و ایــن مــردم معــرتض و انقالب
ــی  ــای بورژوای ــن حاكمیت ه ــی از درنده تری ــیاه یك ــتبداد س ــر اس ــارزه زی ــه مب ده
ــش  ــن توح ــا ای ــالمی ب ــوری اس ــد داد. جمه ــواب خواه ــت ج ــا قاطعی ــرش، ب ــخ ب تاری
ــد. ــد ش ــام خواه ــران  ــش گ ــن برای ــرد و ای ــد ک ــنگین تر خواه ــش را س ــده جنایات پرون
اییــن جامعــه بــرای یــک زندگــی  عــی، مــوج حرکــت از پ مــوج اعرتاضــات اجت
انســانی، مــوج گســرتش اعرتاضــات کارگــری و اقشــار محــروم جامعــه رابطــه 
ــم را نشــان می دهــد.  ــوج اعدام هــا و توحــش وحــوش اســالمی حاک ــا م مســتقیمی ب
عــی  تنهــا گزینــه جمهــوری اســالمی بــر مــ بن بســت همــه جانبــه اقتصــادی، اجت
و بحــران حاکمیتــش، رسکــوب، اعــدام و زنــدان اســت. ایــن بــه یمــن مبــارزات وســیع 
طبقــه كارگــر و مــردم آزادی خــواه، ماشــین رسکــوب و رژیــم پلیســی نظــام بــا وجــود 
اعدام هــای افسارگســیخته، بــا وجــود یــک قتل عــام ســازمان یافته و بــا وجــود 
ــر  ــا ه ــت. ب ــده اس ــت ش ــر و بی خاصی ــانیت زمین گی ــه انس ــرض ب ــبعانه ترین تع س
ــر درجــه از وحشــی گری،  ــا ه ــل و کشــتار، ب ــر درجــه از قت ــا ه ــبعیت، ب ــه از س درج
ــردن و  ــاكت ك ــی س ــه ای توانای ــالدان حرف ــت ج ــن حکوم ــتار و ای ــین کش ــن ماش ای
ــی در  ــوق اعرتاض ــور و ش ــای ش ــود فض ــت. وج ــت داده اس ــه را از دس ــلیم جامع تس
ــرض  ــرای تع ــاال ب ــس ب ــه نف د ب ــ ــه، وجــود اعت ــلول های جامع ــد س ــه بن ــد ب بن
ــرای شکســت  ســازمان یافته از پاییــن، وجــود اتحــاد و همرسنوشــتی و همســنگری ب
ــرزه درآورده  ــه ل ــت را ب ــای حاکمی ــام، پایه ه ــن نظ ــی ای ــی انقالب ــل و رسنگون کام
اســت. اعدام هــا قــرار اســت تغییــر تــوازن قــوای موجــود را بــه نفــع حاکمیــت رقــم 
ــد  ــده می دانن ــرا بی فای ــون آن ــن مقامــات حكومــت هــم اكن ــه باالتری ــزی ك ــد چی بزن
ــا ایــن  و از رس اســتیصال و درماندگــی بــه آن متوصــل می شــوند. تالشــی کــه عمــال  ب
ــن جــز شكســت  ایی ــن ســطح از اعــرتاض و تعــرض پ ــا ای ســطح از نفــرت جامعــه و ب

ــد داد. ــه ای نخواه نتیج
ــد بــرود، ایــن حكــم طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم جامعــه اســت!  ایــن حاكمیــت بای
ــی  ــه زندگ ــرض ب ــان از تع ــن جانی ــت ای ــود و دس ــون ش ــد رسنگ ــت بای ــن حاكمی ای
مــردم بایــد كوتــاه شــود. نبایــد اجــازه داد ایــن نکبــت بورژوا-اســالمی از ایــن بیشــرت 
بــه جامعــه خــون بپاشــد. تنهــا راه ســد کــردن ایــن توحــش و افســار زدن حاكمیــت، 
ــر و  ــدان متحدانه ت ــور در می ــیع تر، حض ــی وس ع ــی و اجت ــرتاض میلیون ــرض و اع تع

ــت فاســد و آدم کــش اســت. ــن حکوم ــا ای ــل ب هــر روزه در تقاب
ــدام، در  ــه اع ی ــر عل ــردم ب ــارزه م ــار مب ــمی) در کن ــت (خــط رس ــزب حکمتیس ح
ــاد  ــی و در راس ایج ــانی و رفاه ــات انس ب ــرای مطال ــارزه ب ــرتاض و مب ــدم اع ــف مق ص
ــرای  ــب ب ــردم برابری طل ــان و م ــان، جوان ــران، زن ــوف كارگ ــتگی صف ــاد و همبس اتح
ــزب  ــود. ح ــد ب ــالمی خواه ــوری اس ــی جمه ــی انقالب ــت رسنگون ــی جه ــاد آمادگ ایج
جمهــوری  ســازمان یافته  و  قتل عمــد  و  اعدام هــا  رســمی)  (خــط  حکمتیســت 
ــوم  ــدت محک ــه ش ــردم را ب ــ از م ــم گرف ــر چش ــاب و زه ــاد ارع ــرای ایج ــالمی  ب اس
می کنــد و مــردم آزادی خــواه را بــه اعــرتاض و مبــارزه گســرتده تر، متحدانــه و 

ــر فراخــوان می دهــد. رسارسی ت

حزب حکمتیست  خط رسمی
۲۶ ژوئن ۲۰۲۲



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073
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افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
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