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شورش ب راى »همه زندگى«
در شورش ب راى نان ،متولد ميشود
ثريا شهابى
دوشــنبه دو خــرداد امســال ،بــا فروریخــ
بخشــی از پــروژه بــرج هــای دوقلــوی مﱰوپــل
در مرکــز آبــادان و قربانــی شــدن دههــا نفــر،
زخمــی و مدفــون شــدن تعــداد بیشــﱰی ،کــه
هنــوز از تعــداد قربانیــان آمــار دقیقــی در
دســت نیســت ،فاجعــه ای کــه قـرار بــود بعنوان
»حادثــه« در ایـران ثبــت شــود ،بــه یــک بحـران
سیاســی و ﴎاﴎی بـرای حاکمیــت تبدیــل شــد.
نــه بح ـران هســته ای و منطقــه ای ،کــه داخلــی و ضــد حکومتــی!
پــس از ســنندج و مریــوان و شــوش و اهــواز و اصفهــان و مشــهد و دههــا
و دههــا شــهر دیگــر ،بــار دیگــر مــردم ایـران گــرد شــهری بــا ســاکنین اش،
گــرد آبــادان ،حلقــه زدنــد! در انــدوه بازمانــدگان قربانیــان و خشــم مــردم
محــل ،ﴍیــک شــدند و ﴎاﴎ ایـران ،ایــن بــار آبــادان شــد! ایــن همبســتگی
ﴎاﴎی و مردمــی آن »حادثــه« را بــرای نظــام بــه یــک بحــران سیاســی
دیگــری تبدیــل کــرد.

حمايت و همبستگى با آبادان

خالد حاج محمدى

ب ــر اس ــاس اخب ــار رس ــمی حاكمی ــت ،تلف ــات فاجع ــه دردن ــاك فروریخ ـ
بــرج مﱰوپــل آبــادان تــا ســه شــنبه  ۱۰خــرداد بــه  ۳۷نفــر رســیده
اس ــت .بع ــد از گذش ــت  ۹روز از ای ــن فاجع ــه ب ــزرگ هن ــوز پروس ــه آوار
ب ــرداری ادام ــه دارد و م ــردم ب ــه كن ــدی كار اع ـﱰاض دارن ــد .هن ــوز هی ــچ
ك ــس یدان ــد چن ــد انس ــان ب ــی ج ــان دیگ ــر زی ــر ای ــن آوار مان ــده اس ــت.
م ــردم آزادیخ ــواه از ش ــهرهای مختل ــف ب ـرای كم ــك ب ــه م ــردم آب ــادان
ب ــا امكان ــات اولی ــه ای ك ــه داش ــته ان ــد ب ــه مح ــل آم ــده ان ــد .تع ــدادی
س ــگهای خ ــود را هم ـراه آورده ت ــا ب ــه كم ــك آنه ــا بتوانن ــد زن ــدگان زی ــر آوار را تش ــخیص و نج ــات
دهن ــد .در ﴍایط ــی ك ــه ب ــوی اجس ــاد زی ــر آوار مان ــده ب ــا گذش ــت زم ــان هم ــه ج ــا را گرفت ــه،
حاكمی ــت ب ـرای ﴎك ــوب مردم ــی ك ــه ب ــه ای ــن جنای ــت اع ـﱰاض دارن ــد ب ــا گس ــیل نیروه ــای ض ــد
ش ــورش عم ــﻼ ای ــن ش ــهر را ب ــه پادگان ــی تبدی ــل ك ــرده اس ــت و همی ــن حقیق ــت م ــردم را بی ــش از
پی ــش عصبان ــی ك ــرده اس ــت .ای ــن در ﴍایط ــی اس ــت ك ــه م ــردم آزادیخ ــواه چ ــه در منطق ــه و چ ــه
در ﴎاﴎ ای ـران هن ــوز در مات ــم ای ــن فاجع ــه چش ــم ب ــه انتظ ــار نج ــات دیگ ران ــی هس ــتند ك ــه از
ﴎنوشتش ــان خ ــﱪی نیس ــت .... .صفح ــه۲

آزادى ،برابرى ،حكومت كارگرى
منصور حكمت

* بح ـران سیاس ــی و اقتص ــادی عمیق ــی ک ــه گریب ــان ب ــورژوازی ای ـران را گرفت ــه اس ــت نش ــانی از
فروک ــش ک ــردن ن ــدارد.
* بساط سلطنت با انقﻼب هر چند ناکام  ٥٧در هم پیچیده شد.
* امروز جمهوری اسﻼمی نیز به ه ن عاقبت نزدیک میشود .... .صفحه۴

همچــون ــام »حــوادث« دســت ســاز قــدرت هــای حاکــم ،مــردم در ایـران
انگشــت نشــانه را فــورا بــه ســوی همــه مســئولین نظــام از مبــاﴍ شــهردار
و اســتاندار تــا بیــت رهــﱪی و ســپاه و نیــروی انتظامــی ،گرفتنــد! صاحــب
و ملــک تاسیســات را انــگل هــای واســطه قــدرت اعــﻼم کردنــد و مشــت
هــا و فریادهــای اعﱰاضــی را حوالــه ﴎتاپــای نظــام و مقدســاتش کردنــد!
حــرف مــردم بــی پــرده ایــن اســت کــه :ش ـ بــر مســند قــدرت نشســته،
اجــازه دادیــد! نــه تنهــا اجــازه دادیــد محــل کار و زندگــی مــردم قربانــگاه
آنهــا شــود کــه ﴍیــک مســتقیم آن بودیــد! از ایــن رو از امــام جمعــه
محــل تــا شــهردار و اســتاندار و شــخص خامنــه ای ،را زیــر رگبــار خشــم و
طغیــان اعﱰاضــی گرفتنــد .مــردم بــه درســت ایــن قربانــگاه را هــم محصــول
مســتقیم حــرص و ولــع پــول و ثــروت انــدوزی خانــواده حاکمیــت و ﴍکا
اقتصــادی و ایدئولوژیکــی آن میداننــد.
مقامــات امــا ،ابــراز وجــود کردنــد و اظهــار کــرده انــد کــه تعــدادی
از«مقـﴫان« و کســانی کــه موازیــن امنیتــی ســاخت ایــن پــروژه را رعایــت
نکــرده انــد ،دســتگیر شــده انــد و بﻼفاصلــه و مقــدم بــر هــر اقــدام کمــک
رســانی ،نیــروی هــای انتظامــی رسـ مســلح و لبــاس شــخصی هــای پنهانــی
مســلح نظــام را بـرای »دفــاع مقــدس« از«نظــام« ،بــه خــط مقــدم جبهــه و
محــل »حادثــه« ب ـرای ﴎکــوب قربانیــان فرســتادند!  ...صفحــه۳

اعﻼم سخنرانىها و
م راسمهاى تشكيﻼت خارج كشور حزب
به مناسبت هفته حكمت
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ح یت و همبستگی با آبادان
ام ــروز ب ــا ای ــن اتف ــاق غ ــم انگی ــز گوش ــه و زوای ــای دیگ ــری از ماج ـرا و دس ــت داش ـ
مقام ــات ب ــاﻻی حكومت ــی و بن ــد و بس ــت آنه ــا ب ــا »هلدین ــگ عبدالباقی« رو میش ــود
ك ــه چگون ــه ب ــرج دوقلوی ــی ك ــه پای ــه ه ــای اولی ــه آن ،آنه ــم ب ــا اس ــتاندارد پایی ــن ب ـرای
ســاخ  ۶طبقــه مجــوز داشــته ،بعــد از آن در دو نوبــت ســه طبقــه و دو طبقــه
دیگ ــر یعن ــی مجموع ــا  ۱۱طبق ــه را روی آن میس ــازند! در ﴍایط ــی ك ــه بس ــیاری از
متخصصی ــن و مهندس ــین خطرن ــاك ب ــودن ای ــن اق ــدام را گوش ــزد ك ــرده ان ــد و غی ــر
اس ــتاندارد ب ــودن  ۶طبق ــه اول را ه ــم تاكی ــد ك ــرده ان ــد .اكن ــون و ب ــر اس ــاس اظه ــار
نظ ــر بعض ــی مقام ــات و كارشناس ــان و از جمل ــه ب ــر اس ــاس گ ــزارش س ــازمان آت ــش
نش ــانی» ،از شناس ــایی  ۱۲۹س ــاخت ن بح ـران خ ــﱪ میده ــد و ریی ــس س ــابق س ــازمان
نظ ــام مهندس ــی ه ــم ســاخت  ۱۲۷ب ــرج روی گس ــل و مج ــوز س ــاخت  ۱۲۵ب ــرج در
معاب ــر تن ــگ را ی ــادآور میش ــود« .ب ــر اس ــاس گ ــزارش س ــازمان آت ــش نش ــانی ه ــزاران
س ــاخت ن غی ــر اس ــتاندارد در ش ــهرهای ب ــزرگ ای ـران س ــاخته ش ــده اس ــت ك ــه ه ــر
ك ــدام میتوان ــد باع ــث فاجع ــه انس ــانی دیگ ــری ب ـرای م ــردم ای ــن ش ــهرها ش ــود.
ق ــوه قضائی ــه ب ــا ای ــن فاجع ــه و اع ﱰاض ــات وس ــیعی ك ــه م ــردم در ش ــهرهای مختل ــف
از آب ــادان ،اه ــواز ،شاهینش ــهر ،ش ــادگان ،ماهش ــهر ،بوش ــهر و ته ـران و ..ك ــرده ان ــد و
كل حاكمی ــت و ش ــخص خامن ــه ای را ب ــه عن ــوان عام ــل جنای ــت معرف ــی و خواه ــان
مج ــازات هم ــه ش ــده ان ــد ،اع ــﻼم ك ــرده اس ــت پرون ــده ده نف ــر از مقامات ــی ك ــه در
ای ــن واقع ــه دس ــت داش ــته ان ــد م ــورد بررس ــی اس ــت! ام ــا ای ــن ادعاه ــا ج ــواب مردم ــی
نیس ــت ك ــه عزی ــزان خ ــود را از دس ــت داده ان ــد ،ج ــواب مردم ــی نیس ــت ك ــه ب ــه ج ــرم
اعــﱰاض بــه دزدی و فســاد و بنــد و بســت ﴎمایــه داران و مســئولین نامســئول
مملك ــت و از جمل ــه روس ــای ق ــوه قضائی ــه توس ــط همی ــن ق ــوه دس ــتگیر و روان ــه
زنــدان شــده انــد .ایــن جــواب مردمــی نیســت كــه بــه جــرم اعــﱰاض بــا گســیل
نیروه ــای مس ــلح و لب ــاس ش ــخصی و گارد وی ــژه و ب ــا ش ــلیك اس ــلحه و گاز اش ــك
آور و ماش ــینهای نظام ــی ب ـرای متف ــرق ك ــردن و س ــكوت ك ــردن و تس ــلیم ش ــدن ،ب ــه
ج ــای تخصی ــص امكان ــات و نی ــرو جه ــت كن ــار زدن آوار و نج ــات عزیزانش ــان روب ــرو
ش ــده ان ــد.
ای ــن واقع ــه و توجیه ــات حكوم ــت ،بی ــش از پی ــش نف ــرت ب ــه ح ــق م ــردم آزادیخ ــواه
ای ـران را ب ــر انگیخت ــه اس ــت .ای ــن اولی ــن ب ــار نیس ــت ك ــه بدلی ــل س ــودجویی و ب ــاﻻ
كش ــیدن پ ــول از جان ــب ﴎمای ــه داران و مقام ــات حكومت ــی ج ــان انس ــانها در ای ــن
مملك ــت گرفت ــه میش ــود .م ــردم هن ــوز ری ــزش س ــاخت ن پﻼس ــكو در س ــال  ۱۳۹۵را
ف رام ــوش نك ــرده ان ــد ك ــه ج ــان  ۲۲نف ــر را گرف ــت .هن ــوز خاط ــره تل ــخ كلین ــك س ــینا
و كش ــته ش ــدن  ۶نف ــر را از ی ــاد ن ــﱪده ان ــد ك ــه ام ــروز فاجع ــه آب ــادان را ش ــاهدند.
م ــردم هن ــوز وقای ــع س ــیل و ب ــی خا ــان ش ــدن وس ــیع م ــردم مح ــروم و ج ــان باخ ـ
عزیزانشــان ،هنــوز زخ ــم از دســت دادن صدهــا نفــر در زلزلــه هــای مختلــف در
ای ــن مملك ــت و ب ــی مس ــئولیتی حاكمی ــن و فق ــری ك ــه ام ــروز ه ــم ب ــر ت ــن و ج ــان
آنهــا ســنگینی میكنــد را از یــاد نــﱪده انــد .مــردم ف رامــوش یكننــد كــه دارایــی
و امكان ــات ای ــن مملك ــت ،كــه آخری ــن تــه مان ــده ه ــای جی ــب كارگ ـران و اقش ــار
مح ــروم توس ــط ﴎمای ــه داران و این ــدگان ش ــان در حكوم ــت ،ب ــا گ ران ــی و بی ــكاری
و فقــر و محرومیــت بــاﻻ كشــیده میشــود و حاكمیــن بــه جــای جوابگویــی بــا
گس ــیل مزدبگی ـران نظامــی و اطﻼعاتــی و دادگاه و زن ــدان و شــكنجه گــر را علی ــه
ش ــان در دی ـ ه و آب ــان و ام ــروز در آب ــادان بس ــیج میكنن ــد ت ــا آنه ــا ب ــه ای ــن جهن ــم
قناع ــت كنن ــد.
ام ــا ای ــن م ــوج عظی ــم ح ی ــت از همدیگ ــر و همبس ــتگی می ــان م ــردم مح ــروم ،ای ــن
دری ــای خروش ــان نف ــرت از حاكمی ــت ب ــا تهدی ــد و ارع ــاب ،ب ــا دس ــتگیری و زن ــدان و
ب ــا فق ــر و گرس ــنگی خام ــوش یش ــود .طبق ــه كارگ ــر ای ـران و اقش ــار مح ــروم ب ــا عل ــم
ب ــه ای ــن حقای ــق راه خ ــود را میرون ــد و ب ـرای كن ــار گذاش ـ ای ــن حاكمی ــت لحظ ــه
بــه لحظــه صفــوف خــود را بــه هــم میبافنــد و نیــروی خــود را جمــع میكننــد،
س ــخنگویان دلس ــوز و ره ـﱪان هوش ــیار خ ــود را ب ـرای هدای ــت اع ﱰاضاتش ــان ب ــه جل ــو
صحن ــه می رانن ــد ت ــا ب ــه عم ــر ای ــن حاكمی ــت و ای ــن سیس ــتم خا ــه دهن ــد .كارگ ـران
و اقش ــار مح ــروم ای ــن جامع ــه دلیل ــی ن ــدارد ك ــه ای ــن ﴍای ــط را تحم ــل كنن ــد ،دلیل ــی
ن ــدارد در مملكت ــی ك ــه هم ــه س ــوپرماركت ه ــای ب ــزرگ پ ــر از اجن ــاس اس ــت ،جامع ــه

ای ك ــه انباره ــای دولت ــی آن پ ــر از امكان ــات اس ــت ،جامع ــه ای ك ــه درآمده ــای ناش ــی
از كار و ت ــﻼش طبق ــه كارگ ــر و م ــردم مح ــروم ،خ ــرج چن ــد ب راب ــر جمعی ــت ای ـران را
تامی ــن میكن ــد ،در گرس ــنگی انن ــد ،فق ــر و محرومی ــت بكش ــند و ه ــر روز بخش ــی
از عزی ــزان خ ــود را ب ــه اش ــكال مختل ــف از دس ــت بدهن ــد .ای ــن در ﴍایط ــی اس ــت ك ــه
صاحب ــان ﴎمای ــه ،وكﻼ و وزرا و مقام ــات حكومت ــی ،واعظی ــن و این ــدگان مجل ــس
و هم ــه مقام ــات حكومت ــی ﴎمای ــه هایش ــان از جی ــب همی ــن م ــردم روز ب ــه روز
افزای ــش یافت ــه و ﴎ ب ــه فل ــك كش ــیده اس ــت .چنی ــن حكومت ــی را ی ــك دقیق ــه ه ــم
نبای ــد تحم ــل ك ــرد! جامع ــه ای ك ــه از جوامــع صاح ــب ام ــكان جه ــان ماســت ب ــر
اس ــاس اماره ــای پژوهش ــگ ران آن در همی ــن هفت ــه گذش ــته در م ــدت  ۱۰روز  ۵ه ــزار
ن ــوزاد بع ــد از تول ــد ره ــا ش ــده ان ــد .آنه ــا ب ــر اس ــاس آم ــار م راك ــز درمان ــی میگوین ــد
روزان ــه دو ت ــا دو ه ــزار و  ۵۰۰ن ــوزاد در ﴎاﴎ كش ــور ی ــا س ــقط و ی ــا بع ــد از تول ــد ره ــا
میش ــوند .ای ــن وض ــع جامع ــه ای اس ــت ك ــه امكان ــات و پ ــول و ﴎمای ــه از ﴎ و كول آن
ب ــاﻻ می ــرود .قاتلی ــن ای ــن ن ــوزادان ــام روس ــای ای ــن حاكمی ــت و سیس ــتمی اس ــت ك ــه
ج ــان انس ــان ب رای ــش پش ــیزی ارزش ن ــدارد و تامی ــن س ــود و ﴎمای ــه و تامی ــن س ــود
بیش ــﱰ ب ــا تحمی ــل فق ــر و فﻼك ــت بیش ــﱰ طبق ــه كارگ ــر و بخ ــش مح ــروم جامع ــه
از مقدس ــات خدش ــه ناپذی ــر آن اس ــت .حاكمیت ــی ك ــه هزین ــه ه ــای ب ــزرگ و ب ــاور
نكردن ــی ب ـرای دس ــتگاه ﴎك ــوب و تبلیغ ــات و اش ــاعه باوره ــای خ راف ــی ﴏف میكن ــد
و امــا ســهم نــوازادان بخشــی از تولیــد كننــدگان پــرت شــدن در گوشــه خیابــان،
پاركه ــا ،بیابانه ــا و اش ــغال دان ــی هاس ــت.
آری ای ــن بربری ــت نظ ــام كاپیتالیس ــتی ﻻی ــق خ ــود آنه ــا باش ــد و م ــردم ای ـران ﻻی ــق
زندگ ــی به ــﱰ ،انس ــانی ت ــر و قاب ــل تحم ــل ت ــری هس ــتند .چنی ــن حكومت ــی را م ــردم
ح ــق دارن ــد ناب ــود كنن ــد ،ح ــق دارن ــد هم ــه روس ــای آن را ب ــه عن ــوان عاملی ــن جنای ــت
و ب ــه عن ــوان قاتلی ــن همی ــن ك ــودكان ه ــزار ب ــار محاكم ــه كنن ــد .ح ــق دارن ــد ش ــورش
كنن ــد و ب ــر ﴎش ــان بریزن ــد و ب ــه عم ــر ننگی ــن ش ــان خا ــه بدهن ــد .و ام ــروز م ــردم
در ماج ـرای آب ــادان ب ــار دیگ ــر نش ــان دادن ــد ك ــه تحملش ــان از ای ــن بیش ــﱰ نیس ــت و
نش ــان دادن ــد همدیگ ــر را ح ی ــت میكنن ــد ،نش ــان دادن ــد در مقاب ــل بربری ــت حاك ــم
متح ــد م ــی ایس ــتند و كیفرخواس ــت خ ــود را علی ــه ح ــكام و علی ــه قوانی ــن و فرهن ــگ
و سیس ــتم استث رگرش ــان اع ــﻼم میكنن ــد .جامع ــه ای ـران تحم ــل بیش ــﱰ ای ــن توح ــش
را ن ــدارد! م ــردم ای ـران ﻻی ــق ت ــر از آنن ــد مش ــتی جنایت ــكار و گانگس ــﱰ نظامی ،مش ــتی
مولت ــی میلی ــاردر ،مش ــتی آخون ــد واع ــظ و توجیهگ ــر بربری ــت موج ــود را بی ــش از این
ب ــر ﴎنوش ــت خ ــود تحم ــل كنن ــد .م ــردم آزادیخ ــواه ،كارگ ـران ،زن و ج ــوان ای ــن جامعه
ب ــا ه ــزار زب ــان اع ــﻼم ك ــرده ان ــد ك ــه خواه ــان ب ــه گ ــور س ــپردن ای ــن ح ــكام و خواه ــان
جامعــه ای آزاد ،ب رابــر و انســانی انــد .فعالیــن و رهــﱪان رادیــكال ایــن جامع ــه از
جنب ــش كارگ ــری ت ــا جنب ــش ح ــق زن ت ــا ص ــف معل ــم ،پرس ــتار ،بازنشس ــته ،دانش ــجو و
ت ــا م ــردم آزادیخ ــواه مح ــﻼت كارگ ــر نش ــین ،خواه ــان پای ــان دادن ب ــه عم ــر جمه ــوری
اس ــﻼمی و در دس ــت گرف ـ ﴎنوش ــت جامع ــه و اداره آن توس ــط خ ــود آنه ــا اس ــت.
ای ــن تنه ــا راه نج ــات جامع ــه از دس ــت نظام ــی اس ــت ك ــه جنای ــت و توح ــش قان ــون
اس ــت و آزادی ،ب راب ــری و انس ــانیت جنای ــت محس ــوب میش ــود.

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در
جامعه ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثىكردن
نقشههاى شوم حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى ،به
شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و زيست مىزند و
به اين مكانيسمهاى اجتماعى قدرت متكى مىشود .آزادى،
برابرى ،رفاه ،برخوردارى از بهترين و پيشرفتهترين نعمات
مادى و در يك كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و
تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است.
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شورش برای همه زندگی
مــردم امــا نــه تنهــا مرعــوب مراســم دولتــی و پرچــم »عـزا عـزا اســت« آن ،کــه گویــا
در مصائــب »جهنــم« روی زمینــی کــه ســاخته انــد »همــه بــا هــم« از امــام جمعــه
محــل تــا خامنــه ای و »امــت« همگــی در آن ﴍیــک انــد ،نشــدند ،نــه تنهــا نیروهــای
مســلح نظــام ،قــادر بــه کنــﱰل مــردم خشــمگین نیســتند ،کــه هــر ابـراز وجــود انــگل
هــای حاکــم بــر آتــش خشــم و نفــرت و انفجــار اعﱰاضــی مــردم مــی افــزود .مــردم
بیــش از دســتگیری »مجرمیــن« ایــن کشــتارها ،کــه »مــرگ« همگیشــان را میخواهنــد.
از آن روز تــا امــروز آبــادان و خوزســتان در آتــش خشــم مــردم مــی ســوزد .عــﻼوه
بــر آبــادان و خوزســتان ،در ﴎاﴎ ای ـران از میادیــن و اســتادیوم هــای ورزشــی تــا
دانشــگاهها و محــل هــای کار و شــخصیت هــا و نهادهــا و ســازمان هــای کارگــری
و مردمــی ،ﴎنوشــت قربانیــان را دنبــال میکننــد و خشــمگین همبســتگی شــان بــا
مــردم در آبــادان را هــر روز بــا صــدای بلنــد تــر اعــﻼم میکننــد .گفتــه میشــود کــه
گروههــای امــداد مردمــی و از جملــه کارگ ـران بســیاری ب ـرای کمــک بــه قربانیــان و
بیــرون کشــیدن آنهــا از زیــر آوار بــه محــل و »قربانــگاه« رفتــه انــد.
همبســتگی وســیع و عمیــق مــردم ،دامنــه همیــاری و کمــک رســانی مردمــی در ایـران
کــه در مقابــل حاکمیــت هــر روز وســیع تــر و گســﱰده تــر میشــود ،کار بــرد اســلحه در
مقابــل مــردم را بــی اثــر کــرده اســت .ایــن اقیانــوس همبســتگی مردمــی ،میــرود کــه
هیوﻻیــی کــه زندگــی پنــج نســل از مــردم را از آنهــا دریــغ کــرد ،را بــه زانــو درآورد.
شــورش بـرای همــه زندگــی ،ایــن گورکــن نظــام ،در مقابــل هیوﻻیــی کــه چهــار دهــه
زندگــی انســانی را از او دریــغ کــرد ،بــه جــدال آن آمــده اســت .در مقابــل کل نظــام
هــر روز قــوی تــر و تعرضــی تــر میشــود .شــورش بـرای زندگــی در ایـران ،کــه کارگـران
و زنــان بزرگﱰیــن گــردان هــای آن هســتند ،از هــر روزنــه و درزی در جامعــه بــه
بیــرون فــوران میکنــد.
ایــن شــورش مــا را بــه شــورش هــای دیگــری در اعـ ق جامعــه میرســاند » .مــادری«
کــه چندیــن و چنــد فرزنــد را آبس ـ اســت .گــرد ایــن شــورش هــا و طغیــان هــای
خشــمگین ،یــک روز در اعــﱰاض بــه بیــکاری و فقــر ،روز دیگــر بــه خاطــر ﴎنگــون
کــردن هواپیـ ی اوکراینــی ،روز دیگــر علیــه گـران شــدن بنزیــن و امروز علیه مســببین
فاجعــه بــرج مﱰوپــل ،یــک طپــش محــوری خوابیــده اســت کــه »مــادر« همــه ایــن
درهــا اســت» .مــادری« کــه همــه درهــای دیگــر را نــه تنهــا انــکار ــی کنــد و درمــان
کردنشــان را بــه تعویــق ــی انــدازد ،کــه چــون کــودکان و جگرگوشــه گان خــود ،همــه
آنهــا را در دامــان خــود دارد .مــادر »شــورش نــان بــه قیمــت جــان«!

شورش برای نان

****

در همیــن روزهــا ،بــه گـزارش »همشــهری آنﻼیــن« شــنبه  ۷خــرداد امســال » ،معــاون
رفــاه اجت عــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجت عــی گفــت :خــﱪ رهــا شــدن  ۵هـزار
نــوزاد در ایـران در  ۱۰روز اخیــر در ﴎاﴎ کشــور ،صحــت نــدارد«!
یــک شــنبه  ۷خــرداد ،رادیــو فــردا نوشــت کــه :رســانه هــای منتــﴩ کننــده »آمــار
نــوزادان رهــا شــده در ایــران« تحــت پیگــرد قضایــی قــرار گرفتنــد.
ایــن آمــار درســت و دقیــق باشــد یــا نــه ،تفاوتــی در مــورد دیــدن تنهــا گوشــه ای از
ســی ی فاجعــه ای کــه در ای ـران در جریــان اســت ،نــدارد .خــﱪ حتــی اگــر دقیــق
هــم نباشــد ،مــردم ابعــاد فقــر و فﻼکــت و گورخوابــی و خودکشــی از ﴎ فقــر را
میداننــد! مــردم توقــف فقــر و نکبــت و تغییــر بنیادیــن میخواهنــد ،نــه توضیــح وزرا
و مســئولین و »همــدردی« مشــتی »شــارﻻتان« سیاســی در قــدرت! نــه فروریخـ بــرج
مﱰوپــل و نــه »ﴎراهــی« شــدن هـزاران هـزار نــوزاد معصــوم و بــی گناهــی کــه تــازه
پــا بــه جهنــم جمهــوری اســﻼمی ایـران گذاشــته انــد ،حادثــه و فاجعــه نیســت .ایــن را
همــه میداننــد! همــه دســتان کثیــف و خــون آلــوده همــه مســئولین دون پایــه و بلنــد
پایــه نظــام را در ســازمان دادن ایــن جهنــم ،دیــده انــد.
در ای ـران دیگــر بیــش از ایــن گــوش شــنوا ب ـرای شــنیدن هیــچ توضیــح و تکذیــب و
تائیــدی از جانــب ایــن »عالــی جنابــان« دربــاری ،مطلقــا وجــود نــدارد .حتــی اگــر یــک
بــار هــم شــب را شــب و روز را روز توصیــف کننــد ،مــردم بــه قــدرت بینایــی خــود
شــک میکننــد امــا مطلقــا هیــچ اظهــار وجــود »توضیحــی« و »تحقیقــی« نظــام را نــه
تنهــا ــی شــنوند ،کــه هــر حرکــت آنهــا بــه ضدحرکتــی از طــرف مــردم تبدیــل میشــود.
فشــار فقــر و نــداری و گرانــی افســار گســیخته ،واقعیــت بیــکاری و بــی تامینــی و
فســاد و بــی مســئولیتی قــدرت حاکــم ،فشــار بیــش از چهــار دهــه ﴎکــوب آمــال و
آرزوهــای انســانی چهــار  -پنــج نســل پــی در پــی مردمــی متوقــع ،هشــتاد میلیــون
انســان متمــدن در اســارت جمهــوری اســﻼمی ،جایــی بــرای تحویــل گرفــ هیــچ
توضیــح و پاســخی از هیــچ مقــام حکومتــی ،بــر جــای نگذاشــته اســت .بعــﻼوه هــر
توضیــح و تفســیر و اب ـراز وجــودی ،چــون پتکــی برﴎشــان خ ـراب میشــود » .پیگــرد
قانونــی« رســانه هــای خــﱪ ســاز و دســتور بــه رســانه هــا ب ـرای »ضدخــﱪ ســازی« و
تولیــد »فیــک نیــوز« نــه تنهــا دردی از حکومــت دوا ــی کنــد کــه حلقــه محــاﴏه
شــان را هــر روز تنــگ تــر و تنــگ تــر میکنــد.

فقــر ،گرســنگی ،بیــکاری ،احســاس »ﴍمندگــی« والدیــن در مقابــل خانــواده و بچــه هــا،
بــه خاطــر عــدم امــکان تامیــن لبــاس و دارو و خــرج قلــم و کاغــذ مدرســه و غــدا و ﴎپنــاه
مناســب ،چیــزی اســت کــه خیلــی هــا را نــه تنهــا بــه اعتیــاد و تــن فروشــی و »مثلــه کــردن«
خــود بـرای فــروش چشــم و کلیــه ،کــه بــه خودســوزی بــر اثــر فقــر و نــداری کشــانده اســت.
فقــر عنــان گســیخته ای کــه امــروز بــا گســﱰده تــر شــدن ابعــاد رهــا کــردن جگرگوشــه خــود در
ایــن و آن گوشــه شــهر ،خــﱪ از انفجــار عظیــم شــورش ب ـرای نــان ،میدهــد.
شورشــی کــه خیــزش هــای دی ـ ه و آبــان ســالهای اخیــر در مقابــل آن تنهــا گوشــه و لحظــه
کوچکــی از جــدال ب ـرای نــان اســت .ایــن جــدال »مــادر« همــه شــورش هــا و خیــزش هــا
و اعﱰاضــات در ﴎاﴎ کشــور اســت .زنــدان فرســتادن فرزنــدان ایــن جنبــش در کارخانــه و
مدرســه و دانشــگها و محــل هــای کاری کــه بپــا خواســته انــد ،از صــف کارگــر معــﱰض و پیــﴩو
تــا معلــم آزادیخــواه و ضــد تبعیــض ،از زنانــی کــه علیــه حقــارت اســﻼمی ضــدزن مــی ایســتند
و حقــارت را در هیــچ ســطحی ــی پذیرنــد ،همــه و همــه فرزنــدان مــادری انــد کــه در حــال
زایــش شــورش ب ـرای نــان ،اســت .پشــت پــرده و در اع ـ ق زندگــی ،ﴎبــازان و فرماندهــان
»شــورش بــرای نــان در ایــران« ،شورشــی کــه جرقــه هــای انفجــار اعﱰاضــی آن هــر روز از
جایــی و بــه بهانــه ای شــعله ور میشــود ،خــﱪ از طغیــان آتشفشــان تولــد ایــن موجــود میدهــد.
آزادی یــا گرســنگی! انتخــاب ایــن »مــادر« نیســت! انتخــاب جنبــش کمونیســتی در ایــران
نیســت .دشــمنان نبایــد بتواننــد در ﴍایــط فقــدان حضــور مــا ،فعالیــن چــپ و سوسیالیســت،
در غیبــت حضــور و ایفــای نقــش کارگـران کمونیســت و پیــﴩوان جامعــه ،در غیبــت معلـ ن
و دانشــجویان و زنــان آزادیخــواه ،آن را بــه یــک »انتخــاب« از ﴎ اســتیصال تبدیــل کننــد.
کمونیســت هــا رفــاه ،آزادی و امنیــت را ،ب ـرای همــگان امــا بــا هــم و همزمــان میخواهنــد.
ممکــن اســت جلــو اف ـزاش قیمــت را نتــوان گرفــت ،امــا بــی تردیــد جلــوی افزایــش فقــر و
گرســنگی را میتــوان بــه قــدرت خــود گرفــت! نــه تنهــا جلــو افزایــش آن را گرفــت و آن را مهــار
کــرد کــه بﻼفاصلــه بهبــود و رفــاه و دسﱰســی همگانــی بــه منابــع زندگــی کــه در ای ـران بــه
وفــور یافــت میشــود ،را تامیــن کــرد .ایــن توقعــات و انتظــارات جامعــه از ره ـﱪان و دســت
انــدرکاران پیــﴩو مبــارزات جــاری اســت.
شــورش بــرای نــان در مقطعــی بﴪعــت مبــارزات ســازمان یافتــه و متحدانــه در میــدان ،را
تحــت الشــعاع قــرار میدهــد .اینکــه چگونــه آن را تحــت الشــعاع ق ـرار خواهــد داد ،قابــل
پیــش بینــی نیســت .امــا در اینکــه انتظــار میــرود کــه گرایــش مــا در جنبــش هــای جــاری،
گرایــش کمونیســم کارگــری کــه بخــش آگاه آن اســت ،بتوانــد ســمت و ســوی موقعیــت جدیــد
را معلــوم کنــد ،تردیــدی نیســت .ایفــای ایــن نقــش خودبخــودی نیســت! بایــد از امــروز بـرای
فردایــی کــه در مقابــل جامعــه اســت ،در مقابــل همــه مــا اســت ،آمــاده بــود و از امــروز
دخالــت کــرد .در غیــر ایــن صــورت »بقیــه« ،کــه در ردیــف اول آن صــف دشــمنان مــردم قـرار
دارد ،ﴎنوشــت آنـرا تعییــن میکننــد .از صــف ارتجــاع قومــی و ملــی و مذهبــی ،برایــش ســمت
و ســو معلــوم میکننــد کــه بــه کــدام طــرف بــرود.
مــردم »ســازمان نیافتــه« در و دروازه منابــع غذایــی را بــروی خــود و خانــواده هایشــان بــاز
خواهنــد کــرد! حکومــت حــق تعــرض بــه مردمــی را نــدارد کــه بــه زور و قــدرت خــود ،در
منابــع غذایــی را بــر روی خــود و فرزندانشــان بــاز میکننــد! »ﴎقــت« از امــوال عمومــی ،از
منابــع و ذخائــر دولتــی ،حــق مردمــی اســت کــه قــدرت حاکــم ،ایــن منابــع را از آنهــا بــه
ﴎقــت گرفتــه اســت.
صــورت مســئله امــا ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان از دسﱰســی بــه نــان تــا دسﱰســی بــه ابـزار
دفــاع از خــود ،را بــه یــک مبــارزه ســازمانیافته و جمعــی مردمــی و قدر نــد پائیــن ،تبدیــل
کــرد .دسﱰســی بــه نــان و قــدرت دفــاع از خــود در مقابــل حکومتــی کــه جــز زور و ﴎکــوب،
زبانــی ب ـرای م ـراوده بــا مــردم در ای ـران نــدارد ،حــق مــردم اســت .کردســتان ای ـران تجربــه
غنــی در جــدال در ایــن ســطح بــا قــدرت حاکــم دارد .در ایــن جغرافیــا میتــوان بــا تکیــه بــه
تجربــه »بنکــه هــا« )شــوراهای مردمــی در محــل زندگــی ( و بدســت دادن شــیوه هــای نویــن
و مناســب امــروز ،ونــه هایــی از پیــﴩوی را بــار دیگــر تجربــه کــرد .تجربــه ای کــه بتــوان آن
را در اتحــادی همگانــی و ﴎاﴎی ،بــه ﴎاﴎ ای ـران تعمیــم و گســﱰش داد .از ســازمان دادن
»بانــک هــای غذایــی« و تامیــن دسﱰســی همــگان بــه »نــان« در »بنکــه هــا« ،تــا ســازمان
دادن جنبــش همبســتگی موجــود مردمــی و کانالیــزه کــردن آن بســمت نهادهــای مردمــی،
یعنــی شــوراهای مردمــی و کارگــری ،ایــن دمکراتیــک تریــن شــکل فراهــم کــردن ظــرف ابـراز
قــدرت پائیــن ،همــه و همــه دســت سوسیالیســتها و کمونیســتهای دخیــل در ایــن اعﱰاضــات
را میبوســد.

در شــورش بـرای نــان ،کمــک بــه آگاهــی عمومــی بــه اینکــه مغــازه دار و فروشــنده
مقــﴫ نیســت و ســارقین واقعــی در قــدرت نشســته انــد و گرف ـ ســکان اعﱰاضــات
بــه ســمت نشــانه گرفــ قــدرت حاکــم ،کار پیــﴩوان سوسیالیســت و کمونیســت
اســت! نبایــد اجــازه داد هیــچ کــس بــه هیــچ دلیلــی ،بیــن صــف متحــد مــردم شــکاف
و تقابــل ایجــاد کنــد .نبایــد اجــازه داد تنــوع مطالبــات در جنبــش هــای جــاری ،کــه
امــا بــرای نــان ،معیشــت ،کرامــت انســانی و امنیــت اســت ،موجــب شــکاف و
پراکندگــی شــود! بایــد بعنــوان یــک تــن واحــد ،زمینــه ســاز ایجــاد شــوراهای مردمی در
محــل هــای کار و زندگــی ،شــد و ملزومــات هدایــت ﴎاﴎی مبــارزات مــردم را فراهــم
کــرد .بایــد بــا تبلیــغ و تفهیــم »کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« ،بعنــوان قدرتــی
کــه در جریــان تضعیــف و ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی ،و بــه محــض تغییــر مهمــی
در تــوازن قــوا ،بﻼفاصلــه تــﻼش میکنــد کــه قــدرت را تســخیر کنــد ،موانــع خﻼصــی
جامعــه از جمهــوری اســﻼمی را از پیــش پــا برداشــت و راه بــه پیــروزی رســاندن مــردم
را بــاز و بــاز تــر کــرد.
کمونیســت هــا همــه آزادی ،همــه برابــری ،همــه رفــاه و همــه امنیــت را همیــن
امــروز و ب ـرای همــگان در جامعــه میخواهنــد .ایــن میــدان مــا اســت .اینکــه کــدام
بخــش از مــردم بــه چــه شــکلی و بــا چــه مطالبــه ای پــا بــه ایــن میــدان میگذارنــد،
تنهــا جلــوه ای از آن آینــده روشــنی اســت کــه ب ـرای تغییرهــای بــزرگ و ﴎنوشــت
ســاز هــر حرکــت و مطالبــه کوچکــی را هــم در خــود جــا میدهــد .کمونیســت هــا در
صــف مقــدم همــه ایــن جبهــه هــا هســتند چ ـرا کــه همــه آزادی و برابــری و رفــاه
همــگان را میخواهنــد.
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آزادی ب رابری حكومت كارگری
ن ــه آریاییگ ــری آمریکای ــی ش ــاه و ن ــه خ راف ــات اس ــﻼمی و قی ــل و ق ــال پاناسﻼمیس ــتی
خمینــی و ﴍکاء و نــه نسلکشــی و جنایــات غیرقابــل توصیــف هــر دو رژیــم
علیــه بﴩیــت و آزادی ،هیچیــک پاســخ ایــن بحــران نبــود و یتوانســت باشــد
ـ زیــرا ”مســأله“ و ”بحــران“ ،در نفــس وجــود اجت عــی بــورژوازی و حاکمیــت
اقتص ــادی و سیاس ــی ﴎمای ــه نهفت ــه اس ــت ـ انق ــﻼب  ٥٧تنه ــا علی ــه س ــلطنت نب ــود،
همچنانکــه خیــزش انقﻼبــی عظیــم آتــی نیــز تنهــا برچیــدن جمهــوری اســﻼمی
را در دس ــتور نخواه ــد داش ــت ـ انق ــﻼب  ٥٧اس ــتثناء نبــود ،بلک ــه نخس ــتین جل ــوه
قاع ــدهای ب ــود ک ــه از ای ــن پ ــس ،ت ــا در ه ــم کوبی ــده ش ــدن قطع ــی حکوم ــت ﴎمای ــه
و نظ ــام ﴎمای ــهداری در ای ـران ،تاری ــخ ای ـران را ش ــکل خواه ــد داد .بح ـران اقتص ــادی
و بح رانه ــای سیاس ــی و حکومت ــی دا ــی ،حرکته ــای اعﱰاض ــی گس ــﱰده ک ــه تنه ــا ب ــا
دورهه ــای ک بی ــش کوت ــاه عقبنش ــینی و رک ــود نس ــبی از یکدیگ ــر ُج ــدا میش ــوند،
خیزش ــهای انقﻼب ــی ب ــا فواص ــل ک ــم و کم ــﱰ ،گش ــوده ش ــدن و ب ــاز ه ــم گش ــوده ش ــدن
مســأله قــدرت سیاســی در ســطح جامعــه و در جریــان همــه اینهــا ،قدرتگیــری
روزاف ــزون پرولتاری ــا و پی ــﴩوان کمونیس ــت او ،ای ــن آن دور ــای واقع ــی اس ــت ک ــه
ب ــورژوازی در ای ـران بط ــور عین ــی ب ــا آن روبروس ــت ﴏفنظ ــر از اینک ــه ای ــن ی ــا آن
دار و دس ــته دولت ــی رس ــمیاش بتوان ــد چن ــد روز ،چن ــد م ــاه و ی ــا احیان ـا ً چن ــد س ــال
تع ــادل خ ــود را در رأس ماش ــین دولت ــی حف ــظ کنن ــد.
در چنی ــن ﴍایط ــی ،و ب ــا چنی ــن کابوس ــی ،این ــک دیگ ــر ــام اقش ــار ب ــورژوازی ب ــه
تــکان و تکاپ ــو افتادهان ــد .تابلوه ــای نج ــات میه ــن ﴎمای ــه یک ــی پ ــس از دیگ ــری
ب ــاﻻ رفتهان ــد و از ف ــرط ک ـ ت دیگ ــر حت ــی بخاط ــر س ــپردن و ش ــمردن هم ــه آنه ــا
نی ــز می ــﴪ نیس ــت ـ ”جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا خمین ــی ،ب ــدون ﻻج ــوردی“” ،جمه ــوری
اســﻼمی بــا رجــوی دمک راتیــک“” ،جمهــوری سوســیال دمک راتیــک اســﻼمی“،
”ناسیونالیســم اســﻼمی“” ،ناسیونالیســم غیــر اســﻼمی“” ،ناسیونالیســم آریایــی“،
”ناسیونالســیم آمریکایــی“” ،ســلطنت خــوان کارلوســی“” ،ســلطنت آریامهــری“،
”حکوم ــت ژن رال ــی“” ،جمه ــوری پارﳌان ــی“ ،ی ــا ”اص ـﻼً اش ــغال نظام ــی توس ــط آمری ــکا“
” ،باﻷخ ــره بای ــد یک ــی از اینه ــا را قب ــل از اینک ــه آوار جمه ــوری اس ــﻼمی روی ﴎ هم ــه
خ ـراب ش ــود ب ــر ق ـرار ک ــرد“ ـ ای ــن روی ــای آش ــفته ب ــورژوازی اس ــت ـ اینه ــا عناوین ــی
اس ــت ک ــه هم ــه ب ــه ی ــک اوض ــاع واح ــد رج ــوع میکنن ــد ،خت ــم انق ــﻼب و ه ــر ن ــوع
حرک ــت انقﻼب ــی و حف ــظ ،دوام و بق ــاء توح ــش بورژوای ــی در ای ـران.
در مقاب ــل هم ــه ای ــن تکاپوه ــا و توطئهه ــا ب ـرای خوابان ــدن ص ــدای انق ــﻼب و قیچ ــی
ک ــردن رون ــد انقﻼب ــات و بح رانه ــای انقﻼب ــی پ ــی در پ ــی ،کارگ ـران انقﻼب ــی ای ـران ی ــک
ش ــعار را مط ــرح میکنن ــد ،ش ــعاری ک ــه گوی ــای حض ــور پیگی ــر طبق ــه کارگ ــر ای ـران
در ــام س ــیر پ ــر تح ــول و پ ــر اف ــت و خی ــز ج ــاری و آت ــی ت ــا تحق ــق اه ــداف نهای ــی
اس ــت.
شــعاری کــه انگیــزه و نیــروی محرکــه حرکــت رو بــه جلــوی مبــارزه طبقاتــی و
انقﻼب ــی در ای ـران را در ی ــک عب ــارت کوت ــاه بی ــان میکن ــد” :آزادی ،ب راب ــری ،حکوم ــت
کارگ ــری“ ای ــن ش ــعار کارگ ـران انقﻼب ــی اس ــت .ای ــن ش ــعاری اس ــت ک ــه ــام حرکته ــای
انقﻼبــی در ایــران معــاﴏ ،از انقــﻼب  ٥٧تــا پیــروزی نهائــی را بــه هــم مرتبــط
میکن ــد.
”آزادی“ یعن ــی رهای ــی کام ــل از ق ــدرت و حاکمی ــت اقتص ــادی ،سیاس ــی و فرهنگ ــی
ﴎمایــه و ﴎمایــهداری ،یعنــی رهایــی از کلیــه روابــط ،مناســبات و نهادهــای
اس ــارتآور و ﴎکوبگ ــر جامع ــه بورژوای ــی ،یعن ــی رهای ــی از چن ــگال بردگ ــی م ــزدی،
رهایــی از انقیــاد طبقاتــی ،رهایــی از ﴎکــوب ماشــین دولتــی بــورژوازی ،رهایــی
از بیحقوقــی سیاســی و انقیــاد فرهنگــی ،رهایــی از پیلــه مذهــب و پندارهــا و
قوانیــن و ارزشهــای خ رافهآمیــز و عقبمانــده جامعــۀ موجــود ،رهایــی از
س ــتمهای مذهب ــی ،قدم ــی و جنس ــی ،رهای ــی از فق ــر و فﻼک ــت ،جه ــل و خ راف ــه و
کل تبعیضــات و مصائــب جامعــه بورژوایــی.
”ب راب ــری“ ،یعن ــی ن ــه فق ــط ب راب ــری حقوق ــی و قانون ــی ،ن ــه فق ــط ب راب ــری ش ــهروندان
جامعــه از هــر قــوم و نــژاد و جنســیت ،بلکــه ب رابــری در امکانــات مــادی ،در
دسﱰس ــی ب ــه ابزارهــای ارتقــا و ش ــکف اس ــتعدادهای فــردی و اجت عــی ،ب راب ــری
در تولی ــد و در زیس ــت ،ب راب ــری در اِع ـ ل اراده در ﴎنوش ــت اقتص ــادی ،سیاس ــی و
اداره جامعــه خــود ـ ب رابــری در بهرهمنــدی از محصــوﻻت مــادی و معنــوی کار و
تــﻼش اجت عــی و ب راب ــری در مب ــارزه بــرای فایــق آمــدن بــر ه ــر عقبماندگــی و
کمب ــود ـ ب راب ــریای ک ــه تنه ــا ب ــا دره ــم کوبی ــدن مالکی ــت خصوص ــی بورژوای ــی ب ــر
وس ــایل تولی ــد و مبادل ــه ،از می ــان ب ــردن بردگ ــی م ــزدی و ق ـرار دادن وس ــایل تولی ــد و
ث ــروت جامع ــه در مالکی ــت جمع ــی و اش ـﱰاکی کلی ــه انس ــانهای س ــهیم در فعالی ــت
اجت ع ــی حاص ــل میش ــود.

”حکوم ــت کارگ ــری“ ،یعن ــی حکوم ــت طبقات ــی کارگ ـران ،حکوم ــت استث رش ــدگان و
تولیدکنن ــدگان کل ث ــروت جامع ــه ب ــر علی ــه اس ــتث رگ ران ،حکوم ــت ب ــردگان م ــزدی
ام ــروز و ناجی ــان ف ــردای جامع ــه ،حکوم ــت کس ــانی ک ــه جامع ــه ،نف ــس موجودی ــت
و ث ــروت آن ،ب ــر کار وت ــﻼش م ــدام آنه ــا بن ــا ش ــده اس ــت ،حکوم ــت کارگ ــری یعن ــی
طبقــه کارگــر متشــکل بعنــوان قــدرت و طبقــه رهاییبخــش حاکــم .حکومــت
کارگ ــری یعن ــی حکوم ــت ﴎک ــوب مقاوم ــت اس ــتث رگ ران در ب راب ــر رهای ــی بﴩی ــت
تح ــت س ــتم .حکوم ــت کارگ ــری یعن ــی دیکتات ــوری پرولتاری ــا علی ــه مدافع ــان فق ــر
و فﻼک ــت و اس ــتث ر و جه ــل و خ راف ــه .حکوم ــت کارگ ــری یعن ــی دمک راس ــی ب ـرای
کارگ ـران و زحمتکش ــان و اس ــتث ر ش ــوندگان و ﴎک ــوب ب ـرای اس ــتث رگ ران .حکوم ــت
کارگ ــری یعن ــی ض ن ــت اج رای ــی واقع ــی آزادی و ب راب ــری.
پاس ــخ ب ــورژوازی ب ــه ای ــن ش ــعار پرولتاری ــا کام ـﻼً روش ــن اس ــت .ب ــورژوازی درب راب ــر
ایــن شــعار در ﴎاﴎ جهــان تنهــا یــک پاســخ دارد و آن ﴎکــوب ،قهــر و ارتجــاع
عریــان ضــد پرولــﱰی اســت .جمهــوری اســﻼمی خــود تنهــا جزئــی از ایــن پاســخ
و یــک ونــه زنــدۀ آن اســت .امــا لی ﱪال-چپهــا و خرده-بــورژوا رفرمیســتهایی
کــه خــود را بــه انقــﻼب و یــا حتــی سوسیالیســم میچســپانند نیــز ،هــر قــدر از
اوض ــاع موج ــود ناراض ــی باش ــند و ب ــر ﴎ اوض ــاع و“ آلﱰناتی ــو“ مطل ــوب می ــان خ ــود
اخت ــﻼف داش ــته باش ــند ،پاس ــخ ک بی ــش یکس ــانی را در مقاب ــل م ــا ق ـرار میدهن ــد.
مجموع ــهای از تهدی ــدات ،تحریف ــات و غرولنده ــا خط ــاب ب ــه کارگ ـران کمونیس ــت
پرت ــاب میش ــود” :حکوم ــت کارگ ــری؟! ای ــن ی ــک تو ّه ــم اس ــت .مگ ــر ارت ــش آمری ــکا را
یبینی ــد ،مگ ــر ق ــدرت مذه ــب را یبینی ــد؟ مگ ــر عقبماندگ ــی فرهنگ ــی جامع ــه
را یبینی ــد؟ مگ ــر یبینی ــد ک ــه بخ ــش اعظ ــم م ــردم مذهب ــی ان ــد ،روس ــتایی ان ــد،
غیرپرولــﱰ انــد؟ صنعــت مــا ب ـرای جامعــه سوسیالیســتی ش ـ ب ــه انــدازه کافــی
رش ــد نکــرده اس ــت .آخ ــر کارگ ـران کمس ــواد و بیاط ــﻼع شــ چگون ــه ق ـرار اســت
جامع ــه م ــدرن ام ــروز را اداره کنن ــد؟ ب ــا ک ــدام نی ــرو میخواهی ــد حکوم ــت کارگ ــری
را برقــرار کنیــد؟ ک ــدام کارگــر ،کــدام طبقــه کارگ ــر متحــد ،کــدام ح ــزب طبقاتــی،
ک ــدام نی ــروی متش ــکل ب ـرای تحق ــق ای ــن ش ــعار وج ــود دارد؟ مگ ــر ش ــعارهای ام ــروز
م ــردم را یبینی ــد؟ کس ــی در ای ـران زی ــر ب ــار حکوم ــت کارگ ــری نخواه ــد رف ــت .زود
اس ــت ،غی ــر ممک ــن اس ــت ،عمل ــی نیس ــت ،تو ّه ــم اس ــت“.
بخــش اعظــم ایــن نوحهخوانیهــا را اراجیــف و چرندیاتــی تشــکیل میدهــد کــه
آگاهانــه جعــل شــدهاند و بخــش دیگــر نیــز بیــان فرصتطلبانــه و ریاکارانــه
واقعیاتــی اســت کــه بطــور عینــی ســد راه حکومــت کارگــری و تحقــق برنامــه
کمونیس ــتی اس ــت .ای ــن واقعی ــات ب ـرای م ــا موانع ــی اس ــت ک ــه بای ــد برچی ــده ش ــود و
ب ـرای ب ــورژوازی و خ ــرده ب ــورژوازی س ــنگرهایی اس ــت ک ــه بای ــد در ب راب ــر پرولتاری ــای
انقﻼب ــی حف ــظ گ ــردد .اساس ــیترین مان ــع تحق ــق ف ــوری ش ــعار م ــا ،کمب ــود آگاه ــی
طبقات ــی ،تفرق ــه و ضع ــف سیاس ــی و تش ــکیﻼتی طبق ــه کارگ ــر ای ـران اس ــت .آری،
اگ ــر کارگ ـران ای ـران متح ــد بودن ــد ،ب ــه مناف ــع طبقات ــی خ ــود واق ــف بودن ــد ،در ح ــزب
سیاس ــی انقﻼب ــی خ ــود ،ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ،گ ــرد آم ــده بودن ــد ،آن ــگاه اس ــتق رار
حکومــت کارگــری کار یــک روز بــود .مــا بــرای نزدیکتــر کــردن آن ”روز“ مبــارزه
میکنی ــم و ای ــن ش ــعار خ ــود ی ــک اب ــزار مه ــم م ــا در ای ــن مب ــارزه اس ــت .ای ــن ش ــعار
امــروز آگاه و بســیج و متشــکل میکنــد و فــردا عملــی میشــود و بــه حاکمیــت
اقتص ــادی و سیاس ــی ﴎمای ــه خا ــه میده ــد.
تحق ــق ای ــن ش ــعار ،یعن ــی تحق ــق بخ ــش حداک ـ برنام ــه ح ــزب کمونیس ــت ای ـران،
مس ــتلزم بوج ــود آوردن درج ــه باﻻی ــی از آگاه ــی و تش ــکل در می ــان طبق ــه کارگ ــر
ایــران اســت .آگاهــی و تشــکلی کــه در انــزوا از جامعــه و در م ــاوراء جامعــه بــه
دس ــت یآی ــد ،بلک ــه بای ــد در دل همی ــن مب ــارزات ج ــاری و خیزش ــهای پ ــی در پ ــی
انقﻼب ــی و از طری ــق کار پیگی ــر کمونیس ــتها ب ــه دس ــت آی ــد .طبق ــه کارگ ــر بای ــد از
ه ــر دوره و عرص ــه مب ــارزه طبقات ــی و انقﻼب ــی آگاهت ــر ،و متش ــکلتر و ب ــا پیون ــدی
عمیقت ــر ب ــا ح ــزب خ ــود ،ح ــزب کمونیس ــت ،ب ــه جل ــو گام ب ــردارد .ش ــعار ”آزادی،
ب راب ــری ،حکوم ــت کارگ ــری“ قطب ــای حرک ــت پیوس ــته م ــا از دل نﱪده ــای متع ــدد
و عرصههــای متنــوع مبــارزه اســت.
اگــر هماکنــون نیــروی کارگــران آگاه و متشــکل فــورا ً و بﻼفاصلــه بــرای تــﴫف
ق ــدرت سیاس ــی و اس ــتق رار حکومت ــی ک ــه ق ــادر ب ــه در ه ــم کوبی ــدن مقاوم ــت کلی ــه
دش ــمنان پرولتاری ــا و سوسیالیس ــم باش ــد ،کاف ــی نیس ــت ،ان ــرژی و مطالب ــات انقﻼب ــی
در ت ــوده وس ــیع کارگ ـران و زحمتکش ــان و اقش ــار تح ــت س ــتم جامع ــه ب ـرای آنک ــه
پرولتاری ــای کمونیس ــت مب ــارزات ج ــاری را از زی ــر دس ــت و ب ــال ب ــورژوازی و خ ــرده
بــورژوازی بیــرون بکشــد و بــا رهــﱪی خــود آن را بــه عمیقتریــن نتایــج ممکــن
س ــوق ده ــد ،وج ــود دارد .ای ــن ام ــکان بط ــور عین ــی و واقع ــی وج ــود دارد ک ــه مب ــارزات
و اع ﱰاض ــات موج ــود ب ــه جنبش ــی عظی ــم بــرای دمک راســی انقﻼب ــی تبدی ــل شــود.
حاکمیــت دمک راتیــک انقﻼبــیای کــه بــار بحــران اقتصــادی نظــام موجــود را بــر
ﴎ ب ــورژوازی خ ـراب میکن ــد و آنچن ــان دمک راس ــی وس ــیع و گس ــﱰدهای را ب ــر ق ـرار
میس ــازد ک ــه ب ــر داش ـ گام بع ــدی ب ــه انق ــﻼب سوسیالیس ــتی و اس ــتق رار حکوم ــت
کارگــری را بــه م راتــب ســادهتر میســازد ... .ادامــه در صفحــه بعــد
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آزادی ب رابری حكومت كارگری
دمک راس ــی انقﻼب ــیای ک ــه در عی ــن پاس ــخگویی ب ــه عاجلتری ــن نیازه ــای تودهه ــای
وســیع تحــت ســتم و اســتث ر ،بهﱰیــن ﴍایــط ممکــن بــرای بســیج و تشــکل
طبقات ــی عظی ــم کارگ ــران ب ـرای دس ــتیابی قطع ــی ب ــه ق ــدرت سیاس ــی را ب ــه وج ــود
م ــیآورد .م ــا در پرت ــو ش ــعار ”آزادی ،ب راب ــری ،حکوم ــت کارگ ــری“ ب ـرای ایج ــاد چنی ــن
ﴍایطــی و برقــراری چنیــن حاکمیــت دمک راتیــک انقﻼبــیای در ســطح جامعــه
نی ــز مب ــارزه میکنی ــم .کارگ ـران کمونیس ــت آمادهان ــد ت ــا ب ــر مبن ــای ی ــک پﻼتف ــرم
انقﻼب ــی و دمک راتی ــک ،یعن ــی بخ ــش حداق ــل برنام ــه ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ،در
رأس و ب ــا ﴍک ــت کلی ــه اقش ــار تح ــت س ــتم و اس ــتث ر و کلی ــه نیروه ــای اجت ع ــی
ک ــه خواه ــان تح ــول عمی ــق دمک راتی ــک در جامع ــه موج ــود هس ــتند ،ی ــک ”جمه ــوری
دمک راتی ــک انقﻼب ــی“ تش ــکیل دهن ــد .کارگ ـران کمونیس ــت ،از هماکن ــون در بخ ــش
حداق ــل برنام ــه ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ،ب ـرای گ ــردآوری ق ــوا و تش ــکل کل نیروه ــای
دمک راس ــی انقﻼب ــی ،در ه ــم کوبی ــدن جمه ــوری اس ــﻼمی و جایگزین ــی آن ب ــا ی ــک
جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی ف راخ ــوان دادهان ــد.
جمهــوری دمک راتیــک انقﻼبــی شــعار تاکتیکــی حــزب کمونیســت ایــران در
ﴍای ــط کنون ــی اس ــت .ای ــن جمهــوری ب ــه مطالب ــات دمک راتی ــک تودهه ــای تح ــت
ســتم و اســتث ر جامعــه ،کارگــران ،زحمتکشــان تهیدســت در شــهر و روســتا،
زنــان ،خلقهــای تحــت ســتم و کلیــه انســانهای ﴍیفــی کــه خواهــان دمک راســی
وس ــیع سیاســی هس ــتند ،ب ــه خواســتهای ــام کس ــانی ک ــه از بیحقوق ــی سیاس ــی،
اختنــاق ،ارتجــاع مذهبــی و کل قوانیــن ارتجاعــی کــه بــر محیــط کار و زیســت
مــردم جامعــه حکمفرماســت بــه تنــگ آمدهانــد ،جامــه عمــل میپوشــاند .اداره
کشــور بــه شــوراهای واقعــی خــود مــردم ســپرده میشــود ،بوروک راســی ممتــاز و
مافــوق مــردم برچیــده میشــود و دمک راســی مســتقیم برقــرار میگــردد ،تســلیح
عموم ــی م ــردم ضام ــن اج رای ــی دف ــاع از دس ــتاوردهای انق ــﻼب ق ـرار میگی ــرد .در ای ــن
جمه ــوری ح ــق تعی ــن ﴎنوش ــت مل ــل س ــاکن ای ـران تضمی ــن خواه ــد ش ــد ،قان ــون
کار دمک راتی ــک پرولتاری ــای انقﻼب ــی ف ــورا ً ب ــه م ــورد اج ـرا در خواه ــد آم ــد .دس ــتگاه
قضایــی بــورژوازی برچیــده میشــود و دادگاههــای مــردم بــا قضــات و هیئــت
منصف ــه انتخاب ــی جانش ــین آن خواه ــد ش ــد .بیم ــه بی ــکاری و بیمهه ــای اجت ع ــی
در س ــطح وس ــیع معم ــول خواه ــد ش ــد .ب راب ــری زن و م ــرد در کلی ــه حق ــوق قانون ــی
و صنفــی اع ــﻼم خواهــد گشــت.
بهداش ــت ،آم ــوزش و مس ــکن مناس ــب ح ــق س ــلبناپذیر ه ــر ش ــهروند اع ــﻼم خواه ــد
ش ــد و کلی ــه امکان ــات ﻻزم ب ـرای تحق ــق عمل ــی ای ــن حق ــوق در اختی ــار ش ــوراهای
م ــردم ق ـرار خواه ــد گرف ــت .در ی ــک جمل ــه ،جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی بخ ــش
حداق ــل برنام ــه ح ــزب کمونیس ــت ای ـران را عمل ــی خواه ــد ک ــرد.
جمهــوری دمک راتیــک انقﻼبــی پاســخ فــوری حــزب کمونیســت و پرولتاریــای

انقﻼبــی در ب رابــر جمهــوری اســﻼمی و کلیــه طــرح و نقشــههای ”آلﱰناتیــو“ی
اس ــت ک ــه ام ــروز اپوزیس ــیون بورژوای ــی و خ ــرده بورژوای ــی تبلی ــغ میکنن ــد .نی ــروی
واقع ــی اجت ع ــی ب ـرای تحق ــق ای ــن اه ــداف ف ــوری ب ــا ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی
هماکن ــون بالق ــوه موج ــود اس ــت .نیروی ــی رات ــب عظیمت ــر از ت ــوان مدافع ــان ه ــر
ی ــک از ”راه حل“ه ــای بورژوا-اس ــﻼمی و بورژوا-س ــلطنتیای اس ــت ک ــه اپوزیس ــیون
بورژوایــی و خــرده بورژوایــی ســودای تحمیــل آن را بــه تــوده مــردم ایــران دارد.
جمه ــوری انقﻼب ــی و دمک راس ــی انقﻼب ــی وس ــیعی ک ــه ای ــن جمه ــوری متضم ــن آن
اس ــت در عی ــن ح ــال افش ــاگر دمک راتیس ــم دروغی ــن و لی ﱪالیس ــم و رفرمیس ــم حقی ــر
ای ــن اپوزیس ــیون نی ــز هس ــت .م ــا ش ــعار ”آزادی ،ب راب ــری ،حکوم ــت کارگ ــری“ را ب ــه
مــوازات شــعار ”ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی و برقــراری جمهــوری دمک راتیــک
انقﻼب ــی“ از هماکن ــون تبلی ــغ میکنی ــم .م ــا از ه ــم اکن ــون دس ــت ان ــدر کار بس ــیج و
تش ــکل نیروه ــای انق ــﻼب ب ــی چ ــون و چ ـرای پرول ــﱰی هس ــتیم .م ــا اع ــﻼم میکنی ــم
ک ــه جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی ،ب ــا ــام پیﴩویه ــا و دس ــتاوردهای دمک راتی ــک
خــود ،و بــا ــام نقشــی کــه در مبــارزه بــرای رهایــی دارد ،پایــان کار نیســت و
مب ــارزه طبق ــه کارگ ــر و ح ــزب کمونیس ــت ای ـران ب ـرای رهای ــی قطع ــی ت ــا برق ـراری
حکومــت کارگــری و سوسیالیســم بیوقفــه ادامــه خواهــد یافــت .خــرده بــورژوا-
رفرمیس ــتهای مدع ــی ”مارکسیس ــم“ خ ــرده میگیرن ــد ک ــه جمه ــوری انقﻼب ــی م ــا،
ب ــا نظ ــام ش ــورایی و تس ــلیح عمومی ــش و ب ــا برنام ــه گس ــﱰده عملی ــش ،چی ــزی ج ــز
ه ـ ن حکوم ــت کارگ ــری تح ــت ن ــام دیگ ــری نیس ــت .م ــا اذع ــان میکنی ــم ک ــه ای ــن
جمهــوری بســیار ف راتــر از هــر توقــع و تصور“بورژوا-دمک راتیــک“ چنیــن کســانی
اس ــت .م ــا اذع ــان میکنی ــم ک ــه همی ــن جمه ــوری رات ــب از ”سوسیالیس ــم“ روس ــی
و چینــی و بلغارســتانی و آلبانیایــی اینــان )کــه چیــزی جــز ﴎمایــهداری دولتــی
تح ــت ن ــام سوسیالیس ــم نیس ــت( ب ــه سوسیالیس ــم ”نزدیک ــﱰ“ اس ــت .زی ـرا ی ــک اب ــزار
انقﻼب ــی پی ــﴩوی پرولتاری ــا اس ــت .ام ــا در ه ـ ن ح ــال ب ــه هی ــچ ک ــس ،و بوی ــژه
بــه هیچیــک از تحریفکننــدگان سوسیالیســم اجــازه نخواهیــم داد تــا افــق
کارگ ـران را از سوسیالیس ــم واقع ــی و حکوم ــت کارگ ــری ای ــن چنی ــن کاه ــش دهن ــد.
حکومــت کارگــریای کــه ایــن جمهــوری تنهــا زمینهســاز آن و ﴍایــط مســاعدی
ب ـرای گ ــردآوری ق ــوای آن خواه ــد ب ــود ،حکومت ــی اس ــت ک ــه ج ــدال اساس ــی طبق ــه
کارگ ــر را ب ـرای لغ ــو مالکی ــت خصوص ــی ب ــر وس ــایل تولی ــد و جایگزین ــی تولی ــد و
مناس ــبات اجت ع ــی سوسیالیس ــتی بج ــای نظ ــام اس ــتث رگر ﴎمای ــهداری در کلی ــه
وج ــوه آن و در ب راب ــر کلی ــه مخالف ــان آن ب ــه پی ــش خواه ــد ب ــرد .حکوم ــت کارگ ــری،
حکوم ــت کارگ ـران ب ـرای برق ـراری سوسیالیس ــم اس ــت .حکوم ــت کارگ ــری حکومت ــی
ب ـرای تضمی ــن رهای ــی قطع ــی اس ــت .جمه ــوری دمک راتی ــک انقﻼب ــی تنه ــا ی ــک گام،
باش ــد ک ــه گام ــی بس ــیار مه ــم ،در ای ــن جه ــت خواه ــد ب ــود.
منصور حکمت
 ٢٨آبان ١٣٦٣
کمونیست ارگان مرکزی حزب کمونیست ای ران ش ره  ٣٠ ١٤آبان ١٣٦٣

ابــراز وجــود طبقــه كارگــر در قلمــرو سياســى امتــداد خشــك مبــارزه اقتصــادى نيســت» .كارگــران« بــه همين معنــى جامعه شناســانه
كلمــه تاكنــون كمتــر در سياســت دخالــت كــرده انــد .كارگــر بــا احــزاب كارگــرى ،چــه اصــﻼح طلــب و چــه انقﻼبــى ،در جــدال
سياســى شــركت ميكنــد .اكنــون شــرايطى بوجــود آمــده كــه همــه ســنتهاى سياســى و حزبــى اى كــه بهــر نــوع ظرفــى بــراى
دخالــت سياســى كارگــر در جامعــه بــوده انــد ،نظيــر سوســيال دموكراســى و شــاخه هــاى مختلــف كمونيســم ،در حضيــض بســر
ميبرنــد .ايــن انتظــار كــه كارگــران بــدون ســازمانيابى حــول احزاب سياســى ميتواننــد از قلمــرو اقتصــادى زياد پــا بيــرون بگذارند
انتظــار پــوچ و از نظــر تاريخــى بــدون مبنايــى اســت .شــخصا تصــور نميكنــم سوســيال دموكراســى حتــى راغب باشــد كــه از اين
پــس بعنــوان انعــكاس سياســى جنبــش اتحاديــه اى در جامعــه تصويــر شــود .ايــن جريــان بنظــر مــن بدرجــه زيــادى از كارگــران
دســت كشــيده و چشــم بــه اقشــار ميانــى جامعه دوختــه اســت .از اين گذشــته سوســيال دموكراســى حتــى فاقد يــك برنامــه اجتماعى
و اقتصــادى روشــن اســت .مســاله بــه ايــن ترتيــب بــه سرنوشــت كمونيســم كارگرى گــره ميخــورد .اينجاســت كــه فكر ميكنــم بدون
وجــود تــﻼش جــدى بــراى اوﻻ ،دفــع هجــوم ضــد كمونيســتى امــروز و ثانيــا ،ايجــاد احــزاب كمونيســتى درگيــر در ســازماندهى
طبقاتــى كارگــران و دخيــل در مبــارزات سياســى ،كارگـران حتــى اگــر بتواننــد در قلمــرو اقتصــادى ســنگرهاى معينــى را حفــظ
كننــد ،بهرحــال بــا يــك نقطــه تعــادل سياســى و ايدئولوژيكــى بــه مراتــب ضــد كارگــرى تــر از اوضــاع تاكنونــى مواجــه خواهند
شــد .بنظــر مــن دوره اى كــه بــه آن پــا گذاشــته ايــم از نقطــه نظــر تحــرك اعتراضــى طبقــه كارگــر كمبــودى نخواهــد داشــت .امــا
اينكــه ايــن مبــارزات بــه چه ســرانجامى ميرســد و بطــور مشــخص در موقعيــت عمومــى كارگــر در جامعــه ،اقتــدار و حرمــت او ،چه
تاثيــرى ميگــذارد ســوال ديگــرى اســت .ايــن دومــى ديگــر بــه وجــود يــك تحــرك كمونيســتى در ســطح جامعــه و در متــن حركت
كارگــرى گــره ميخــورد ...منصــور حكمــت  -ماركسيســم و جهــان امــروز
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مراسمهاى تشكيﻼت خارج
كشور حزب حكمتيست

)خط رسمى( به مناسبت
هفتهحكمت
انگلستان  -لندن
زمان :شنبه  ۱۱ژوئن ۲۰۲۲
ساعت  ۲تا  ۵بعدازظهر
مکانMary›s Community Center :
Islington Upper Street, n1 2tx
سخ انان:
امان کفا :در معرفی جزوه ی »تفاوت های ما«
عث ن حاجی مارف :نقش منصور حکمت در پراتیک انقﻼبیون
ثریا شهابی :آزادیخواهی کمونیستی از »برنامه اتحاد مبارزان کمونیست«
تا »یک دنیای بهﱰ«
تلفن اس۰۷۴۰۵۳۴۱۱۴۶ :
-------------------------------

آلمان  -كلن
زمان :شنبه  ٤ژوئن ساعت ١٨ :تا ٢٢
مکان:
Melchiorstraße 3 50670 Köln
سخ انان:
آسو فتوحی :حکمت و برخورد به پدیده انقﻼب
محمد راستی :کمونیسم کارگری وفعالیت حزب درکردستان
عرفان کریم  :عرفان کریم :حکمت و نکاتی پیرامون مقوله انقﻼبیگری
آسو سهامی :رویای ممنوع مجاهدین آذر مدرسی :حکمت؛ ارتدوکﴗ
مارکسيسم و کمونیسم اجت عی
تلفن اس٠١٧٦٦٢٩٧٤٧٦٨ :
---------------------------------------

سوئد  -گوتنبرگ
زمان :شنبه  ٤ژوئن
ساعت١٤ :
مکانBacka FolketsHus :
Granåsgatan 2, Hisings Backa
سخ انان:
سلي ن قاسمیانی :دمكراﳼ ،تعاب و واقعيات
دیﻼن عبدالی :طلوع و غروب خونین نظم نوین جهانی
محمد فتاحی :فدرالیسم سیاست ارتجاعی
تلفن اس٠٧٣٩٢٤١٣٨٣ :
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

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

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

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

