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دوشنبه ها منتشر ميشود

افول پوپوليسم راست
امان كفا
سه سال پس از رفراندم در بريتانيا ،برگزيت ،عليرغم بر
برگزاري يك انتخابات سراسري و تعويض سه نخست وزير،
بحران و كﻼف سردرگم ناشي از اين همه پرسي ،همچنان
سراسر اين كشور را فراگرفته است.
بوريس جانسون ،كه با وعده ”به سرانجام رساندن خروج
بريتانيا از اتحاديه اروپا“ توسط حزب محافظه كار به
نخست وزيري رسيد ،تﻼش كرد با توسل به تمامي دوز و
كلك ها ،بند وبستهاي مخفيانه و پشت پرده با نمايندگان
مجلس ،از سنت هاي شناخته شده پارلماني در بريتانيا،
سياست خود مبني بر خروج از اروپاي واحد را به كرسي
بنشاند .تﻼشي كه به سرعت شكست خورد .جانسون اولين
نخست وزيري است كه قادر نشد هيچك از تصميمات
دولت خود را با راي گيري در پارلمان به نتيجه برساند.
حتي تهديد و سپس اخراج نمايندگان حزب محافظه كار
در مجلس از حزب ،موثر نبود و استعفاهاي پي در پي
وزراي كابينه و بي اعتباري بيشتر دولت ،كماكان ادامه
دارد.
امروز عليرغم اشغال بودن كرسي نخست وزيري و وزرا و
وجود كابينه و  ....اما در بريتانيا عمﻼ دولتي موجود نيست!
برگزيت با خود مسائل متعددي كه بورژوازي حاكم در
بريتانيا و در اروپا ،با تشكيل اتحاديه اروپا مختومه اعﻼم
كرده بودند ،را مجددا روي ميز آورده است .براي مثال،
اتحاديه اروپا قرار بود ظرفي بزرگ ،با تصويري بين المللي
و ساختاري فراكشوري باشد كه نزاع هاي قديمي بورژوازي
كشورهاي اروپايي را )نظير رابطه كاتاﻻن با اسپانيا ،ايرلند و
ايرلند شمالي با بريتانيا و  (...در خود حل كند .عﻼوه بر
اين ،قرار بود كه تصميم گيري هاي هر كشوري در چنين
ساختاري ،نه در مخالفت پايه اي ،بلكه در جهت اجراي
محلي تصميمات مركزي اتحاديه اروپا به پيش برده شود.
برگزيت ،اما با اعﻼم جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا ،باري
ديگر تمامي اين مفروضات مبني بر پايان كشمكشهاي
”داخلي“ و ”اروپايي“ را زير سوال برد .به همين دليل است
كه امروز ،برگزيت ديگر نه تنها محدود به خروج بريتانيا از
اتحاديه اروپا ،بلكه به عاملي در از هم پاشيدگي اتحاد
دروني بريتانيا ،امكان جدايي اسكاتلند و ملغي شدن پايه
هاي صلح در ايرلند شمالي را نيز ،بعنوان عوارض برگزيت
در سطح جامعه مطرح كرده است.
عﻼوه بر اين برگزيت همراه خود بسياري از داده هاي
گذشته را به چالش كشيده است .به اين اعتبار،

ا
آزدی

صفحه ۴

طوفان درو خواهيد كرد!
پس از احكام سنگين و قرون وسطايي شﻼق عليه دستگير شدگان اول ماه مه ،فعالين جنبش برابري زن ،امروز
نوبت نمايندگان كارگران هفت تپه و حاميان آنان بود كه در نمايش مضحك و تهوع آوري به نام ”دادگاه“ به جرم
دفاع از رفاه و آزادي ،دفاع از حرمت كارگر ،مقابله با فقر و فﻼكت به احكامي چون  ٦تا  ١٨سال زندان و شﻼق
محكوم شوند.
ظاهرا قرار است اين احكام درس عبرتي براي جامعه و در راس آن نمايندگان كارگران ،معلمان ،فعالين زن،
دانشجويان معترض ،سازماندهندگان اعتراضات اجتماعي باشد .قرار است با اين احكام به جامعه اعﻼم كنند هنوز
ميتوانند سركوب كنند ،قرار است با صدور احكام زندان و شﻼق ،آنهم پشت درهاي بسته ،ناتواني حاكمين از
مقابله و خاموش كردن شعله آتشي كه برپا شده است ،را مخفي كنند .قرار است استيصال و عجز و جبوني
حاكميت از رودررويي با مردمي كه براي سرنگوني شان به ميدان آمده اند ،مقابله با طبقه كارگري كه عزم جزم
كرده در راس اين جنبش آنرا به پيروزي برساند ،پنهان شود .پشت اين احكام و ”دادگاههاي صحرايي“ نه قدرت
رژيم كه هراس حاكميت خوابيده است .سران جمهوري اسﻼمي بهتر از هر كسي ميدانند ديگر با دستگيري و
زنداني كردن رهبران و نماينده كارگري نميتوانند خيز برداشتن كارگران ،معلمان ،زنان و مردم محروم براي
تعيين تكليف نهايي با حاكميت را عقب برانند .ميدانند امروز توان مقابله با طبقه كارگر و اعتراض معلمان و
بازنشستگان و مبارزان سياسي را ندارند .ميدانند به زودي طوفان درو خواهند كرد!
اگر سركوب و كشتار كمونيستها و مردم آزاده ،توانست آتش خشم مردم محروم و طبقه كارگر و آزديخواهان را
عليه رژيم سلطنت و شعله انقﻼب را خاموش كند ،بگير و ببند و احكام سنگين ،تﻼش جبونانه براي شكار و
مجازات نمايندگان و مدافعين طبقه كارگر ،فعالين جنبش كارگري ،جنبش برابري زن ،معلمان و  ....هم ميتواند
جمهوري اسﻼمي و دستگاه سركوب آن را نجات دهد .صداي متحد كارگر فوﻻد ،كارگر هپكو ،هفت تپه ،آذرآب
و  ......صداي ياران اسماعيل بخشي در هفت تپه عليه اين احكام وحشيانه و در دفاع از نمايندگان و مدافعين خود
را با چنين احكامي نميتوان ساكت كرد .تنها پيامي كه ارتجاع حاكم به جامعه ،به طبقه كارگر و مردم محروم
ميدهد اين است كه ”در توحش ما شك نكنيد! جز پيشروي راهي نداريد ،عقب نشيني جواب نيست ،در دفاع از
آزادي ،برابري ،رفاه و امنيت بايد پيروز شويد!“
نبايد اين احكام سنگين و قرون وسطايي را بي جواب گذاشت .آزادي زندانيان سياسي ،كارگران ،معلمان ،زنان و
همه مبارزين سياسي محبوب مردم بايد به سرلوحه مبارزه طبقه كارگر و جامعه تبديل شود .بايد دستگاه
سركوب رژيم را فلج كرد .بايد بساط اينها را با آزادي بي قيد و شرط و فوري همه دستگير شدگان مبارزات برحق
كارگري و مردمي ،برچيد .بايد مرتجعين حاكم را از كرده خود پشيمان كرد و با قدرت و تعرض خود در زندانهاي
جمهوري اسﻼمي را شكست و زندانيان و اسراي طبقه كارگر را بدست خود آزاد كرد .بايد درسي را به رژيم
سلطنت و ديكتاتوري آن داديم اينبار به اينها بدهيم .بايد امروز دست به كار شد .فردا دير است!
زنده باد آزادي ،برابري ،كارگري
زنده باد انقﻼب كارگري
حزب كمونيست كارگري-حكمتيست )خط رسمي(
 ١٦شهريور  ٧ -٩٨سپتامبر ٢٠١٩
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مردم ميخواهند مرفه زندگي كنند!
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ايست!
به كجا چنين شتابان!

ماره ٢٧٣

هنوز جوهر احكام سراسيمه و شتابان صدسال زندان به كارگران و فعالين حقوق كارگر از طرف قاضي مقيسه ،خشك نشد ،كه موج خشم و اعتراض و نفرت از نظم سرمايه و
دولت آن ،ايران و جهان را فرا گرفت .كارگران ،تشكل هاي كارگري ،معلمان ،بازنشستگان ،وكﻼ و زنان و مردان آزاديخواه با صداي رسا به دستگاه سركوب فرمان ”ايست!“
دادند .حتي از درون حاكميت ،در مجلس و خانه كارگر و  ،..هم عواقب خطرناك اين بيشرمي از سر استيصال براي جمهوري اسﻼمي را خاطرنشان كردند.
بيست و چهار ساعت بعد ،اسماعيلي ،سخنگوي قوه قضائيه ،اين حكم را ”غير قطعي“ خواند .اسماعيلي گفت” :به محض صدور راي ،رياست محترم قوه قضاييه دستور داده اند
در مرحله تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي عادﻻنه و منصفانه صورت پذيرد!“ ،او اظهار داشت كه مجازات هاي  ١٨سال صحت نداشته و حداكثر مجازات متهمان  ٧سال
است .و سرانجام از قرار منع تعقيب براي  ٤١كارگر فوﻻد اهواز خبر داد.
ابراهيم رئيسي ،اين جنايتكار دهه شصت ،احكام مبتني بر ترس و استيصال دستگاه قضائيش را در متن سالهاي سياه قدرقدرتي رژيم قرار داد و فراموش كرد كه امروز در دهه
نود ورق برگشته است .دهه نود ،دهه انفجار عظيم اجتماعي ديماه  ،٩٦سالهاي اعتصابات يك ماهه مراكز صنعتي هفت تپه و فوﻻد در جنوب و امروز روزهاي تداوم اعتصاب در
هپكو و آذرآب و از سر گيري مجدد اعتصاب كارگران هفت تپه است .فراموش كرده است كه دهه نود ،دهه اسيدپاشي و شكنجه و تجاوز به دختران مخالف حجاب نيست .دهه
دختران خيابان انقﻼب و جنبش سراسري زنان و دختران جوان عليه حجاب و قوانين ضدزن جمهوري اسﻼمي است .روزهايي است كه لشكر شكست خورده منكرات در حال
فرار از تعرض اين جنبش است .دهه نود دهه ميدانداري اوباش اسيد پاش رژيم نيست ،بر عكس دهه ”تذكر لساني دهيد و فوري منطقه را ترك كنيد!“ است.
رئيسي با هياهوي مبارزه با فساد آمد ،اما در واقع شمشير را از رو بسته تا به خيال خود جامعه را با احكام سنگين و دستگيريهاي وسيع و تعرض به طبقه كارگر و معلمان و
بازنشستگان و زنان مرعوب كند .اما فشار اعتراضات عظيم طبقاتي و اجتماعي و خشم گرسنگان كه تا كنون تنها جرقه هايش را زده ،به سرعت افسار او را كشيده و تب و تاب
سركوبش را فرو نشانده است.
اكنون ابراهيم رئيسي بدنبال آبروريزي احكام ناشي از سراسيمگي و آشفتگي نظامش ،از ”رسيدگي عادﻻنه و منصفانه“ حرف مي زند .رئيسي ،مجلس و رهبران نظامشان صداي
كارگر معترض و راديكال را شنيده اند ،لغو عملي حجاب اجباري را ديده اند ،خشم گرسنگان ديماه  ٩٦را تجربه كرده اند ،همسرنوشتي مبارزاتي و همبستگي طبقاتي
كارگران ،معلمان ،بازنشستگان و زنان را مي بينند .شعار رفاه ،آزادي و امنيت و تصميم توده هاي كارگر و زحمتكش براي دخالت مستقيم در زندگي و اداره امور جامعه از
طريق مجامع عمومي و شوراهاي كارگري و مردمي را شنيده اند .در اين جدال و كشمكش طبقاتي و اجتماعي ،احكام سنگين و تهديد شﻼق و ايجاد ناامني ،نه تنها كسي را
مرعوب نمي كند بلكه با تعرض متقابل جواب مي گيرد .جواب قاطع كارگران هفت تپه كه ”روزي فرا خواهد رسيد كه با اتحاد و همبستگي ،زمين زير پاي صاحبان زر و زور و
مدافعان آنان را دا غ خواهيم كرد“” ،از اين بيشتر بترسيد كه ما متوجه ترس و وحشت و دستپاچگي شما شده ايم!“ ،عقب نشيني مدافعان سرمايه را اجتناب ناپذير كرده است.
امروز جامعه ايران توازن قواي جديدي را ترسيم ميكند .از طرفي حاكميتي را نشان مي دهد كه توانايي اداره اقتصاد و تامين معيشت جامعه را از دست داده است .شمشير
ارعاب و سركوبش زنگ زده و بي خاصيت شده است .حاكميتي كه قدرت حكومت و سركوب كردن را از دست داده است و از طرف ديگر طبقه كارگر بالنده ،متشكل و متحد
پا به ميدان گذاشته است و همبستگي شجاعانه معلمان و بازنشستگان و جنبش برابري زن را با خود دارد.
جامعه ايران امروز قدم در راهي بدون بازگشت گذاشته است .ما هنوز در نيمه راهي هستيم كه تامين معيشت و رفاه و امنيت و آزادي ،فوري ترين خواست بي برو برگرد آن
است .در انتهاي اين راه ،افق جامعه آزاد و برابر و اداره شورايي و اقتصاد سوسياليستي قرار دارد .قطار پيشروي راه افتاده است .طبقه كارگر و پيشروانش در هفت تپه و فوﻻد و
هپكو و آذر آب ،جنبش معلمان و بازنشستگان و زنان برابري طلب راه را نشان داده اند :راه پيروزي آزادي بر استبداد ،برابري بر تبعيض ،سوسياليسم بر كاپبتاليسم ،كمونيسم
بر توحش نظام بردگي ،فرهنگ و اخﻼقيات و وجدان طبقاتي كارگر و انسان آزاده و برابر بر توحش افسار گسيخته ي نظام فاسد و گنديده سرمايه و سود و دين و ريا.
طبقه كارگر و مردم آزاديخواه نه تنها احكام ننگين يك قرن زندان ،بلكه ”رسيدگي عادﻻنه“ و ”نرمش قهرمانانه“ امثال رئيسي را نمي پذيرند .مردم به چيزي كمتر از آزادي
فوري و بي قيد و شرط همه زندانيان كارگر و مدافع حقوق كارگر ،فعالين اول مه و هشت مارس و خبرنگاران و آزاديخواهان رضايت نميدهند.
حزب حكمتيست )خط رسمي( رهبران كارگران و زحمتكشان و معلمان و بازنشستگان و رهايي زن را به اتحادي سراسري براي پيروزي جنبش آزادي و برابري فرا مي خواند.
جنبشي كه اتحاد رهبرانش تنها ضامن پيروزي و پيشروي آن است.
آزادي ،برابري  ،حكومت كارگري
حزب كمونيست كارگري حكمتيست )خط رسمي(
 ١٧شهريور ٨ – ٩٨سپتامبر ٢٠١٩

بايد مرتجعين حاكم را از كرده خود پشيمان كرد
احكام سنگين و قرون وسطايي عليه نمايندگان و حاميان طبقه كارگر قرار است استيصال و عجز و جبوني حاكميت از رودررويي
با مردمي كه براي سرنگوني شان به ميدان آمده اند ،مقابله با طبقه كارگري كه عزم جزم كرده در راس اين جنبش آنرا به پيروزي
برساند ،پنهان شود.
براي آزادي بي قيد و شرط و فوري زندانيان سياسي ،كارگران ،معلمان ،زنان و همه مبارزين سياسي ،عليه آخرين دست و پا
زدنهاي دستگاه سركوب رژيم!
ما همه آزاديخواهان ،همه سازمانهاي كارگري و مترقي را به اعتراض وسيع عليه تعرض به زندگي و آسايش كارگران و مدافعين
آن فرا ميخوانيم.
در كنار كارگران هفت تپه ،فوﻻد ،هپكو و  ....خواب را بر ارتجاع اسﻼمي حرام كنيم!
تشكيﻼت خارج كشور حزب كمونيست كارگري -حكمتيست )خط رسمي(
 ٧سپتامبر ٢٠١٩
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مردم ميخواهند مرفه زندگي كنند!
مظفر محمدي

روز بروز عظيم تر است و صعود مي كند.
بورژواهاي رنگارنگ معمم و مكﻼ و قبه
دار در رقابت بر سر غصب داراييهاي
جامعه پاچه همديگر را ميگيرند .فاسد
ترين و بي شرف ترين و دزد و جنايتكار
ديروز ،امروز قاضي القضات مي شود.
حجم پول و ثروت و نعمت از سر و كول
بورژوازي ايران باﻻ مي رود .حقوق وكﻼ و
وزرا و قضات و سرداران و مديران و روسا،
يك روز تاخير نمي شود .اما حقوق و
دستمزد ناچيز كارگر ،معلم و بازنشسته
ماه ها به تعويق مي افتد و براي گرفتن
مزد كاري كه كرده اند ،بايد اعتصاب كنند
و زنداني و شكنجه شوند و ميليون ها
كارگر بيكار ،بدون بيمه بيكاري گرسنگي
مي كشند !

۳

خواب را از چشمان بورژوازي مفتخور و
دﻻل و فاسد و اختﻼسگر بربايد .مبارزه
براي معيشت و رفاه مي تواند با فشار
مستمر بر دولت ،زير پاي حكومت را جارو
كرده و با تشكيل مجامع عمومي و
شوراهاي كارگري و مردمي همزمان و
بطور موازي اشكال و فرم حكومتي خود را
نشان دهد.

تﻼش حاكميت سرمايه داران در ايران
همچنان تﻼش همه ي نظام هاي سرمايه
داري در جهان ،تحميل كار ارزان،
رياضت و فقر و قناعت به طبقه كارگر و
محرومان جامعه است .در مقابل ،تﻼش
طبقه كارگرو زحمتكشان در ايران و
سراسر جهان ،مرفه زندگي كردن است.

سرمايه داران اعﻼم كرده است كه ديگر
زندگي فقيرانه و گرسنگي و ناامني و ستم
و تبعيض را بر نمي تابد .ابزار سركوب و
زندان در دست دولت و حكام بورژوازي
ايران ،در مقابل تعرض طبقاتي و توده ي
زحمتكشان و محرومان جامعه ،سﻼح
زنگ زده و از سر استيصال بيشتر نيست.

جمهوري اسﻼمي از آغاز با شعار رفاه و
بردن در آمد نفت بر سر سفره هاي مردم
سر كار آمد .اين شعار و حقه طبقه ي
بورژوا در آغاز به حاكميت رسيدن است.
اما خصلت سرمايه ،كار ارزان و توليد سود
بيشتر براي سرمايه داران است .و اين با
رفاه اكثريت زحمتكشان جامعه در تناقض
است .جمهوري اسﻼمي از اين قاعده
مستثني نيست .بعﻼوه بورژوازي حاكم
جديد در ايران مذهب و خرافات را هم به
كمك طلبيد تا بجاي پول نفت بر سر
سفره ي مردم ،اكثريت جامعه را به نام
مستضعف با قناعت و توقع كم از زندگي و
سوختن و ساختن به بهشت بفرستد.

اكنون هيات حاكمه ي سرمايه داري ايران
در مقابل اين سوال قرار گرفته است كه يا
بايد امنيت و رفاه و آزادي جامعه را تامين پاسخ اين سواﻻت و شرايط فﻼكتباري كه
به اكثريت كارگران و زحمتكشان جامعه
كند يا برود.
تحميل شده در يك كﻼم اين است كه
توجيهات و بهانه هاي سلسله وار رژيم كل ثروت و داراييهاي جامعه در دست
سرمايه داري ايران از قبيل جنگ ،تحريم ،اقليتي مفتخور است و راه نجات انسان
دزدي ،فساد و اختﻼس ،سرسوزني كارگر و زحمتكش و نود درصد محرومان بر پرچم مبارزه طبقاتي در ايران از ديماه
مسووليت دولت در مقابل جامعه را كم جامعه خلع يد كامل قدرت و ثروت از اين  ٩٦و اعتصابات پرشور كارگران نوشته
شده است :
نمي كند .امروز طبقه كارگر و محرومان اقليت است.
جامعه ،آشكار و صريح و قاطع از دولت
امروز بايد گلوي اين مفتخوران و غاصبان امنيت ،رفاه و آزادي همين امروز
سرمايه داران مي پرسند:
خلع يد از اقليت سرمايه دار و
و جانيان و عامل فقر و فﻼكت و سفره
ستمگر
 چرا بر خﻼف اين توجيهات ،بورژوازي خالي كارگران و مردم زحمتكش را آنقدردر بخشهاي مختلف دولتي ،خصوصي ،فشرد تا سقف زندگي را به درجه اي از
آزادي ،برابري و سوسياليسم.
نظامي و غيره ،در انباشت و جمع آوري رفاه رساند و نهايتا با خلع يد آن ها از
ثروت و قدرت ،رفاه و امنيت و آزادي
سرمايه و كسب سود و رفاه غرق است؟
كامل را براي جامعه تامين كرد .طبقه
 ثروتهاي نجومي از كجا كسب شده كارگر ايران نه تنها رفاه و امنيت امروزش رفاه و آزادي بـدون احسـاسرا از دولت سرمايه داران مي خواهد ،بلكه
است؟
با بازپس گرفتن تمام قدرت و ثروت ،امـنـيـت ،بـدون زنـدگـي در
 چرا و چگونه بورژواها صاحب كاخ هاي آزادي و برابري كامل را به دست خواهدعظيم و ويﻼنشيني و زندگي ﻻكچري و آورد .نتيجه ي مبارزه براي رفاه امروز مي شرايـطـي امـن ،كـه در آن
شهرك سازيها و مراكز سرسام آور تجاري تواند برقراري سوسياليسم و برابري و
و بازرگاني و حقوق هاي نجومي مديران و خوشبختي كارگر و زن و مرد و كودك شهروندان در هراس از فـقـر،
جامعه را به ارمغان بياورد.
وكﻼ و وزرا و قضات و  ...هستند؟

امروز كار به جايي رسيده است كه دولت
سرمايه داران در ايران به كارگران و مردم
زحمتكش مي گويد” :كم بخوريد ،روزي
يك وعده غذا بخوريد و روزي چند ساعت
مجاني كار كنيد!“
اما نه اسﻼم و وعده بهشت و نه ميهن
پرستي ،پاسخ خواست مردمي كه مي
خواهند مرفه زندگي كنند را نمي دهد.
اين كارگر و زحمتكش بيكار و يا با
دستمزد بخور و نمير و زحمتكشان
تنگدست نيست كه در مقابل خانواده
هايشان خجالت مي كشد ،بلكه
دولتمردان فاسد بورژوا هستند كه بايد
خجالت بكشند! اين فرهنگ رايج طبقه
اي است كه مدعي و طلبكارانه ،گلوي
دشمن زندگي و معيشت و رفاه خانواده
اش را مي فشارد.

 چرا بورژوازي در جنگ و صلح ،درتحريم و تورم و ركود و رونق ،در دست
به دست كردن دارائيهاي جامعه و دزدي
و فساد و اختﻼس ،ناني از سفره شان كم
نشده و حجم رفاهشان سرسام آور
است؟ چرا روز به روز حجم سرمايه و
پول و نقدينه و امﻼك و زندگي فرعوني
امروز در ايران رفاه و امنيت و آزادي شان بيشتر و بيشتر مي شود؟
چنان بهم پيوند خورده اند كه يكي بدون
ديگري ممكن نيست .مردم براي اينكه  -چرا قناعت و وعده بهشت و ميهن
مرفه زندگي كنند بايد امنيت و سﻼمت و پرستي شامل خود بورژوازي نمي شود؟
حرمت و آزادي شان تامين باشد .و براي
اينكه آزادي و امنيت داشته باشند بايد بنا به آمار دولت سرمايه داران ،فاصله
طبقاتي و شكاف بين فقر و ثروت روز بروز
مرفه باشند.
عميق تر مي شود .عمق خط فقر براي نود
خيزش ميليوني ديماه  ٩٦و متعاقبا درصد جمعيت محروم جامعه روز بروز
اعتصابات كارگري مراكز بزرگ صنعتي ،بيشتر و رفاه و آزادي و امنيت شان مدام
بعنوان صداي رساي طبقه كارگر اعم از تهديد شده و سقوط مي كند .در عوض
شاغل و بيكار و زن و مرد و ديگر حجم دارائيها ،ميزان فساد و اختﻼس و
زحمتكشان و معلمان و بازنشستگان دزدي آشكار و پنهان و زندگي فوق رفاه
ايران ،زنگ پايان زندگي زير خط فقر را به بورژوازي از حاصل كار طبقه كارگر و
صدا در آورده است .صدايي كه به دولت زحمتكشاني كه جامعه را مي چرخانند،

ور ر ه ،ا
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ما قناعت و رياضت و بهشت موعود و
ميهن پرستي را به بورژوازي مي بخشيم
و اين وظايف مقدس را به آنها مي سپاريم
و در مقابل ،آزادي و رفاه و امنيت و
خوشبختي براي خود مي خريم .طبقه
كارگر و زحمتكشان ايران مي خواهند
مرفه زندگي كنند .مجامع عمومي و
شوراهاي كارگري و مردمي ،مي تواند
قدرت و ثروتي كه بورژوازي با زور و فريب
و تحميق كسب كرده است را باز پس
گيرد و نظام بردگي انسان و ستم و تحقير
را واژگون كرده و بر قاعده اش بنشاند.

جنگ و تخريب ،و بدون هـراس

شوراهاي كارگري و مردمي امروز،
ابزار از بدتر شدن اوضـاع ،بـه هـر
دخالت طبقه كارگر و محرومان جامعه
براي هر اندازه رفاه و ازادي و امنيت
امروز سرنوشتي كه سرمـايـه بـراي
و پايه هاي قدرت گيري اكثريت
زحمتكشان براي ساختن
است.جامعه ي آزاد و آنها رقم ميزند تسليم نشوند،
برابر و سوسياليستي

مبارزه براي معيشت ،همانند مبارزه عليه ممكن نيست .بدون احساس

حجاب اجباري و تبعيض جنسي بايد
رژيم و نوكرانش را ذله كند .امروز اردوي
ارتجاع ضد زن راه فرار را انتخاب كرده
است” :بدحجابي را اخطار دهيد و فرار
كنيد!“ اين كار را گرسنگان هم بايد بكنند
تا بورژوازي و نوكرانشان هيچ شبي را با
خيال راحت به صبح نرسانند.
جامعه ايران مي رود تا از شدت فقر و
نارضاتي منفجر شود .دولت سرمايه داران
بايد منتظر باشد تا فردا روز مردم درب
انبارهاي محتكران و مفسدين را بشكنند
اموال ربوده شده شان را مصادره كنند.
تجمعات خيل عظيم و هر روزه ي بيكاران
در مقابل ادارات دولتي و اداره كار بايد

امنيت و برخورداري از امنيتـي

سالم و انقﻼبي ،كه در دل آن
شهروندان بتوانند

رفـاه

و

آزادي را تجربه كنند ،تـحـقـق

مطالبات برحق مردم ممـكـن
نيست.

)منشور رفاه ،آزادي و امنيت(

را م ود بدل ید
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افول پوپوليسم

بود ،مواجه هستند .طبق آمار ارائه شده توسط
مراكز گوناگون دولتي ،سطح رفاه به نسبت
قابل توجهي نسبت به ميزان توليد ثروت،
نزول كرده است .كل امكانات و حداقل هاي
تامين زندگي ،امكاناتي مانند تحصيل رايگان،
ترانسپورت و بهداشت و غيره ،در سراسر اروپا،
مورد تعرض قرار گرفته ،بمراتب كاهش يافته
و يا كامﻼ از ميان برداشته شده اند.

تا همين جا ،امروز مي توان به راحتي شكست
پوپوليستهاي راستي نظير بوريس جانسون را
در ارائه پاسخي به اين بحران ديد .شكستي
كه به موازات آن ،در آن سوي آتﻼنتيك،
ترامپ در آمريكا نيز با آن مواجه شده است.
از طرف ديگر ،راه حل ها يا بي جوابي احزاب
چپ بورژوايي نظير ،حزب كارگر بريتانيا،
تحت رهبري جرمي كوربين ،و پوپوليسم
چپ ،نيز روزبروز در سطح جامعه بي اعتبارتر
شده است .انزجار از سياستمداران ”رسمي“
كه سرلوحه جنبش ساختار شكنانه در همه
جا بود ،امروز به انزجار و قطع اميد از
”منتخبان“ و ”نمايندگان“ در قدرت اين
ساختارشكني ،در همه جا تبديل شده است.

اوضاع بﻼتكيلف امروز نميتواند طوﻻني مدت
ادامه داشته باشد .راست پوپوليست بيربطي
خود به اعتراض ساختارشكنانه را بيش از
بيش نشان داده و سير نزولي خود را طي
ميكند .افول اين جنبش ،شكست ترامپ و
جانسون و  ....فقط ابتداي اين افول را به
نمايش ميگذارد .جامعه ،طبقه كارگر كماكان
به دنبال پاسخي به وضعيت نابسامان ،به
بحران سياسي -اقتصادي و سد بستن در
مقابل راست افراطي ميگردد .امروز نياز به
كمونيسمي راديكال ،كارگري ،كمونيسمي كه
شكست راست پوپوليست را به عروج آلترناتيو
كارگري تبديل كند بيش از هر زماني است.
امروز اهميت به صحنه آمدن اين كمونيسم ،با
پاسخ هاي راديكال خود به توحش سرمايه،
دوچندان است.

ماره ٢٧٣

نشريه هفتگي

ساختار شكني كه خود را در برگزيت متبلور
كرد ،با چالش رابطه تجاري و بانكي و مالي و
تصميم گيري هاي نظامي ميان كشورهاي
اتحاديه اروپا ،مرزهاي سنتي ميان احزب،
چون حزب كارگر و محافظه كار ،را هم
شكست و در ادامه خود حتي سيستم
دمكراسي پارلماني ،رابطه بين دولت با
پارلمان ،و غيره را نيز ،به هم ريخته و غير جنبش ساختار شكني كه نشانه اعتراض
وسيع جامعه به اين اوضاع بوده و هست،
متعادل كرده است.
همچنان ادامه دارد .اما ،در نبود آلترناتيوي
بر اين اساس ،برخﻼف ادعاهاي سران اتحاديه كارگري و سوسياليستي ،راست افراطي تﻼش
اروپا و كشورهاي اروپايي ،برگزيت نه مقوله ميكند مهر خود را به اين جنبش بكوبد.
اي بريتانيايي ،بلكه نشاني از مشكﻼتي است
كه همه كشورهاي اروپايي با آن دست به تجربه قدرتگيري راست افراطي ،نفرت از
گريبانند .نتيجه چرخش در انتخابات يونان ،فاشيسم ،و دفاع از ارزش هايي كه باﻻخص
نامعلومي دولت در ايتاليا ،مواضع متغير پس از جنگ جهاني دوم در اروپا در سطح
لهستان در رابطه با سياست عمومي اروپا ،جامعه وجود دارد ،عاملي است در مقابل اين
گسترش احزاب دست راستي افراطي ،و راست افراطي و مرتبا در مقابل آن سد مي
بسياري نمونه هاي ديگر در گوشه و كنار بندد .نمونه اي از اين جنبش را در رابطه با
اتحاديه اروپا همگي نشان در نابساماني خواست هايي چون ”پناهنده ها خوش آمدند“
وضعيت كل اتحاديه اروپاي امروز است .بود كه حتي دول حاكم از آلمان تا اسپانيا را
مستقل از پاسخ و راه حل كوتاه مدت امروز مجبور به عقب نشيني از سياست هاي ضد
بورژوازي اروپا و بريتانيا در مورد برگزيت ،اين انساني ها كرد .همين جنبش است كه
پروسه نشانگر بحراني بسيار نهادينه تر در كماكان حضور خود را در عرصه هاي گوناگون
به نمايش مي گذارد.
دنياي سرمايه است.

در اين ميان ،مردم اروپا كماكان با آينده اي
ناروشن ،با تعرض راست به دستاوردهايي كه
طبقه كارگر به بورژوازي حاكم تحميل كرده
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