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 ۳دسامﱪ  ۱۳ - ٢٠٢٠آذر ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

مردمى كه راه نجات خود را
مىيابند
آذر مدرسی
ای وزهــا مــردم در ایــران یکــی از ســخت تریــن و ســیاه تریــن روزهــای
زندگــی خــود را مــی گذراننــد .ظاهــرا طاعــون ســیاه حاکمیــت اســﻼمی و
خفق ــان و اس ــتبداد ،فق ــر ،فﻼک ــت ،بی ــکاری ،س ــیل ،زلزل ــه و  ....کاف ــی نب ــود و
بح ـران کرون ــا بای ــد س ــایه س ــیاه خ ــود را ب ــر جامع ــه م ــی انداخ ــت.
ظاه ـرا وی ــروس مرگب ــار کرون ــا ب ـرای حاکمی ــت جه ــل و ارتجاع ــی جمه ــوری
اســﻼمی نعمتــی بــود بــرای ادامــه حیــات ،بــرای عقــب رانــدن لشــکر
محرومــان و آزادیخواهــان ،بــرای از پــا در آوردن طبقــه کارگــر معــﱰض و
میلیونه ــا نفــری ک ــه رژه دیروزشــان در ش ــهرهای مختلــف ایــران زمیــن را
زی ــر پایش ــان ب ــه ل ــرزه در آورده بودن ــد .ظاه ـرا س ــایه س ــیاه کرون ــا ب ــر دنی ــا
و تلف ــات ه ــزاران نف ــره آن در جه ــان بای ــد خف ــت زندگ ــی تح ــت حاکمی ــت
جمه ــوری اس ــﻼمی را کمرن ــگ و رضای ــت ب ــه جهن ــم رژی ــم اس ــﻼمی را دام ــن
می ــزد و ت ــﻼش ب ـرای مقابل ــه ب ــا ای ــن نظ ــام و نج ــات از ای ــن مش ــقت را ب ـرای
س ــالها عق ــب می ران ــد .ظاه ـرا ق ـرار ب ــود زی ــر س ــایه کرون ــا ،م ــردم ه راس ــان از
م ــرگ »دستش ــان ب ــه کﻼه خ ــود باش ــد«!
»ظاه را«ه ــا و »باید«های ــی ک ــه نش ــان داد ای ــن نظ ــام علیرغ ــم چه ــل س ــال
مقابل ــه روزان ــه و رودرو ب ــا ای ــن م ــردم ،هن ــوز ظرفی ــت ب ــاﻻی انس ــانیت ش ــان،
عمــق همبســتگی انســانی شــان ،عشــق بــه همنــوع و مهمــﱰ از همــه
اعت ـ د ب ــه همی ــن ظرفیته ــای انس ــانی خ ــود ،اعت ـ د ب ــه ق ــدرت متح ــد و
همبس ــته خ ــود و باﻻخ ــره امی ــد و اعت ـ د ب ــه اینک ــه دنیای ــی به ــﱰ را میش ــود
و میتــوان ســاخت ،را نشــناخته انــد .نشــان داد ﴎان حاکمیــت بــه عمــق
س ــیاهی دنیای ــی ک ــه ب ـرای میلیونه ــا انس ــان اس ــیر در ای ــن مملک ــت س ــاخته
ان ــد ،ب ــه عم ــق نف ــرت م ــردم از ای ــن دنی ــای دس ــت سازش ــان و از امی ــد و اعت د
ب ــه نف ــس و ع ــزم زندانی ــان ب ـرای خﻼص ــی از زن ــدان ای ــن نظ ــام و دس ــتیابی ب ــه
آزادی پ ــی ن ــﱪده ان ــد .اینه ــا هن ــوز ب ــه عم ــق ای ــن واقعی ــت ک ــه م ــردم مح ــروم
و طبق ــه کارگ ــر مدته ــا اس ــت ب ـرای ادام ــه حی ــات و ی ــک زندگ ــی انس ــانی ،ب رای
رف ــاه و دف ــاع از امنی ــت خ ــود ،چ ــه در مقاب ــل طاع ــون جمه ــوری اس ــﻼمی و
چ ــه در مقابل ــه ب ــا طاع ــون کرون ــا ،فق ــط و فق ــط ب ــه نی ــروی خ ــود متک ــی ان ــد.
آم ــوزگاری ک ــه ب ـرای تضمی ــن تدری ــس دان ــش آم ــوزان ه ــر روز مس ــیر طوﻻن ــی
را ط ــی میکن ــد ،معلم ــی ک ــه از حق ــوق ناچی ــز خ ــود وس ــائل م ــورد نی ــاز دان ــش
آم ــوزان را تهی ــه میکن ــد ،پرس ــتارانی ک ــه س ــاعتها در کن ــار مبتﻼی ــان ب ــه کرون ــا
بــه ﴎ میﱪنــد و جــان خــود را از دســت میدهنــد ،آموزگارانــی کــه کنــار
جــاده هــا ،دامنــه کوههــا و دشــت هــا را بــه مدرســه تبدیــل کــرده انــد،
مردم ــی ک ــه ن ــان س ــفره خ ــود را ب ــا دیگ ـران س ــهیم میش ــوند ،جوانان ــی ک ــه
ب ــا کمﱰی ــن امکان ــات داوطلبان ــه کم ــک رس ــانی بهداش ــتی ،غذای ــی و  ...را در
ش ــهر و محل ــه خ ــود س ــازمان میدهن ــد و از زندگ ــی صده ــا ه ــزار نف ــر در ش ــهر
خ ــود حفاظ ــت میکنن ــد ... ،صفح ــه۲

گروگانگيرى از شهروندان موقوف!
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

اعتراضات در سليمانيه  -كردستان عراق
اطﻼعیه دفﱰ كردستان حزب حكمتیست خط رسمی
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پرچم برابرىطلبى بر فراز دانشگاه
س ــال گذش ــته س ــالی پرتﻼط ــم ب ـرای جنب ــش آزادیخواهان ــه و ب راب ــری طلبان ــه در جامع ــه
ای ـران ب ــود .دوره جن ــگ و ج ــدال و مقابل ــه علن ــی و آش ــکار دو ص ــف طبقات ــی کارگ ــر و
ب ــورژوا ،دوره جداله ــای سیاس ــی و طبقات ــی ب ــی توه ــم ت ــر در جامع ــه ای ـران ب ــود .ای ــن
ج ــدال در چن ــد س ــال گذش ــته از ه ــر زاوی ــه ای ب ـرای طبق ــه کارگ ــر و ص ــف آزادیخواه ــان
و ب راب ــری طلب ــان و بع ــﻼوه ب ـرای ب ــورژوازی ای ـران از حاک ـ ن ب ــر جامع ــه ت ــا نیروه ــا و
جریان ــات اپوزیس ــیون راس ــت و چ ــپ بورژوای ــی ،تعیی ــن کنن ــده ب ــود .جداله ــای تاریخ ــی
و طبقات ــی در ای ــن دوره بی ــش از ه ــر زمان ــی ح ــول دو قط ــب كار و ﴎمای ــه ،ح ــول مقابل ــه
ب ــا تع ــرض ب ــورژوازی ای ـران و جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه معیش ــت م ــردم و مقابل ــه کارگ ـران و
دف ــاع آنه ــا از معیش ــت خ ــود و از حرم ــت و ک رام ــت خ ــود ،قطب ــی ش ــد.
کشمکش ــهای س ــال گذش ــته مه ــر خی ــزش دی ـ ه  ،٩٦آب ــان  ٩٨و جنب ــش محروم ــان ب ـرای
ن ــان ،بهب ــود زندگ ــی و علی ــه توح ــش و بربری ــت جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــر خ ــود داش ــت.
س ــالی ک ــه ش ــاهد م ــرگ و می ــر و کش ــتار وس ــیع
مــردم بدلیــل کرونــا و بــی مســئولیتی کامــل
حاکمیــت در مقابــل جامعــه بودیــم .دوره ای
کــه فشــار اقتصــادی ،گ رانــی ،بیــکاری و فقــر
بیــش از هــر زمــان اک یــت عظیــم جامعــه
را تحــت فشــار گذاشــت .ســالی کــه شــاهد
وســیعﱰین اعتصابــات کارگــری در تاریــخ
حاکمیــت جمهــوری اســﻼمی بــرای بهبــود
زندگ ــی و علی ــه افسارگســیختگی ﴎمای ــه داران
و دولتشــان بودیــم.
اع ﱰاضــات دانشــجویی طــی ایــن چنــد ســال،
مســتقل از دامنــه و ســطح آن ،رنــگ ایــن
جــدال را بــر خــود داشــت .ایــن دو صــف و
ای ــن ج ــدال طبقات ــی در دانش ــگاه توس ــط ص ــف
کمونیســتهای طبقــه کارگــر در مقابــل شــاخه
ه ــای مختل ــف جنبش ــهای بورژوای ــی از نهاده ــای دانش ــجویی پ ــرو -جمه ــوری اس ــﻼمی
ت ــا لی ﱪاله ــا و جریان ــات ناسیونالیس ــتی و قوم ــی و ...پی ــش ب ــرده ش ــد و ب ــه تقاب ــل های ــی
شــکل داد کــه در  ١٦آذر هــر ســال در تجمعــات مختلــف خود ایــی میکــرد.
دانشــگاه ســنگر مهمــی بــرای جنبــش سوسیالیســتی طبقــه کارگــر اســت .جنبــش
دانش ــجویی در دوره ای در ده ــه  ٨٠و ب ــا ع ــروج »دانش ــجویان آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب«
رن ــگ جنب ــش ب راب ــری طلبان ــه طبق ــه کارگ ــر را ب ــر خ ــود داش ــت و توج ــه و س ــمپاتی جامعه
را در ابع ــاد وس ــیع ب ــه خ ــود جل ــب ک ــرد .دوره ای ک ــه مانن ــد دوره کنون ــی ،کل ارتج ــاع،
از حاک ــم ت ــا اپوزیس ــیون ،خط ــر کمونیس ــم و جنب ــش سوسیالیس ــتی طبق ــه کارگ ــر را ب ــا
پوســت و گوشــت خــود حــس کــرد و علیــه آن بســیج شــد .امــا ﴎکــوب و تــﻼش در
عقــب رانــدن چــپ و کمونیســم و تبدیــل دانشــگاه بــه ســنگر جنبشــهای ارتجاعــی
ســبز و بنفــش بــه ﴎعــت ســیر نزولــی خــود را طــی کــرد و دانشــگاهها دوبــاره بــه
تسخیردانشــجویان چــپ و کمونیســت در آمــده و فریــاد »دانشــگاه ســنگر دفــاع از
آزادی ،دفــاع از کارگــر« در  ۱۶آذرهــا و اع ﱰاضــات دانشــجویی طنیــن انداخــت.
اع ﱰاض ــات ام ــروز در دانش ــگاهها ک ـ کان مه ــر جن ــب و ج ــوش کمونیس ــتهای ده ــه  ٨٠را
برخ ــود دارد .س ــنت آن دوره ،س ــطح توقع ــات داب ،پرچ ــم و اف ــق ب راب ــری طلبان ــه و رابط ــه
مردمی كه راه نجات خود را ...
زنــان و مردانــی کــه داوطلبانــه وســائل بهداشــتی و ایمنــی را تولیــد و در میــان مــردم
محــروم توزیــع میکننــد ،مردمــی کــه صدهــا شــبکه کمــک رســانی مــواد غذایــی و
بهداشــتی بــه مناطــق محــروم را بوجــود آورده انــد و هــزاران ونــه دیگــر از زنجیــره
انس ــانی ک ــه زی ــر س ــایه س ــیاه اختن ــاق و کرون ــا در ای ــن جامع ــه ش ــکل گرفت ــه و میگی ــرد،
گوشــه کوچکــی از ایــن انساندوســتی عمیــق ،از ایــن امیــد بــه آینــده و از ایــن تــﻼش
مش ــﱰک ،ام ــروز در ش ــکلی دیگ ـر ،علی ــه ارتج ــاع جمه ــوری اس ــﻼمی و کرون ــا را ب ــه ای ــش
میگ ــذارد .نش ــان میده ــد ك ــه یت ــوان امی ــد ب ــه آین ــده و ت ــﻼش ب ـرای س ــاخ آن ـرا زی ــر
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اع ﱰاض ــات نس ــل ج ــوان و جنب ــش کارگ ــری و درک و توق ــع از نق ــش و رس ــالت دانش ــجویان
چــپ و کمونیســم در دانشــگاه ،امــروز هــم بــر اســاس آن دوره ارزیابــی و ســبک و
س ــنگین میش ــود .هن ــوز دانش ــجویان آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب قطبن ـ ی تح ــرک چ ــپ
و سوسیالیس ــتی در دانش ــگاهها هس ــتند .ام ــروز ب ــا قطب ــی ش ــدن فض ــا و ع ــرض ان ــدام
طبق ــه کارگ ــر و ع ــروج ره ـﱪان ای ــن طبق ــه ،ب ــا تجرب ــه ه ــای گ رانبه ــای ای ــن دوره مب ــارزات
کارگ ــری از هف ــت تپ ــه و ف ــوﻻد ت ــا متاخرتری ــن اع ﱰاض ــات در نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا و
ت رانســپورت ،ب ــار دیگ ــر عدالتخواهــی کارگــری و جنبــش سوسیالیســتی ایــن طبقــه از
جمل ــه در م راک ــز تحصیل ــی و دانش ــگاهی ای ــان ش ــده اس ــت .ام ــروز جامع ــه ب ــا اعت ـ د
و امی ــد ب ــه طبق ــه کارگ ــر ،ب ــه سوسیالیس ــتهای ای ــن طبق ــه و ب ــه اف ــق و آرمانه ــای ب راب ــری
طلبان ــه و ض ــد کاپیتالیس ــتی ای ــن جنب ــش و دخال ــت آگاهان ــه آن در تح ــوﻻت سیاس ــی
ای ـران چش ــم دوخت ــه اس ــت.
دانشجویان کمونیست!
جامع ــه ای ـران آبس ـ تح ــوﻻت سیاس ــی و اجت ع ــی عظیم ــی اس ــت .خیزش ــهای دی ـ ه و
آب ــان م ــاه ،نطف ــه ه ــای اولی ــه انفج ــار نف ــرت عظی ــم و تلنب ــار ش ــده کارگ ـران و محرومی ــن
جامع ــه ب ــود .جمه ــوری اس ــﻼمی ج ــواب و راه ح ــل و اف ــق روش ــنی در مقاب ــل خ ــود ن ــدارد.
اپوزیس ــیون راس ــت و کل ص ــف ارتج ــاع ،تح ــت ن ــام و عناوی ــن مختل ــف ،چ ــه در قال ــب
جریانــات درون حکومتــی و چــه جنبشــهای
راس ــت و ناسیونالیس ــتی ،چ ــه جریان ــات قوم ــی
 مذهب ــی ،علی ــه رهای ــی سوسیالیس ــتی جامع ــهبــه رهــﱪی طبقــه کارگــر و کمونیســتها صــف
بســته انــد و مــردم تشــنه آزادی چشــم امیــد
بــه عدالتخواهــی کارگــری کــه از جملــه در
دانشــگاهها ریشــه دوانــده ،بســته انــد .شــبح
کمونیس ــم ای ــن طبق ــه ی ــک ب ــار دیگ ــر هم ــه را
ب ــه تکاپ ــو انداخت ــه اس ــت.
رفقا!
ایــن دوره میتوانــد دوره عــروج ســازمانیافته
طبق ــه کارگ ــر ب ــا سیاس ــت و اف ــق رهای ــی بخ ــش
جامع ــه باش ــد .دانش ــگاه س ــنگر مهم ــی در ای ــن
ج ــدال طبقاتی اس ــت و نق ــش و دخال ــت آگاهانه
ش ـ تعیی ــن کنن ــده اس ــت .کمونیس ــتها وظیف ــه اتح ــاد نس ــل ج ــوان و تحصی ــل ک ــرده
طبق ــه کارگ ــر در م راک ــز تحصیل ــی را ب ــه عه ــده دارن ــد .دانش ــجویان آزادیخ ــواه ب ــه ره ــﱪی
کمونیس ــتها در دانش ــگاه میتوانن ــد ب ــه عن ــوان ی ــک س ــتون و تکی ــه گاه اتح ــاد در صف ــوف
طبقــه کارگــر ،علیــه فقــر و محرومیــت بــه میــدان بیاینــد ،خــود را ســازمان دهنــد و
خــود را تکثی ــر کننــد .میتــوان یکب ــار دیگــر بــا تســخیر دانشــگاه ،ب ــا بــه هــم بافــ
آزادیخواه ــان ،ب ــا تن ــگ ک ــردن می ــدان ب ــه نهاده ــای دانش ــجویی حکومت ــی ،ب ــا افش ــاء و
حاش ــیه ای ک ــردن محاف ــل راس ــت و لی ـﱪال ،ض ــد کمونیس ــت و جریان ــات عق ــب مان ــده
ناسیونالیســتی و قومــی ،فضــای جامعــه را تغییــر داد .ایــن دوره ،دوره عــروج جنبــش
م ــا اس ــت و ای ــن جنب ــش بای ــد در اش ــکال مختل ــف ،در جم ــع و محاف ــل کمونیس ــتی ت ــا
س ــازمانهای ت ــوده ای ،خ ــود را ب ـرای جداله ــای آت ــی س ــازمان داده و آم ــاده کن ــد .دانش ــگاه
بای ــد ی ــک ب ــار دیگ ــر پرچ ــم جنب ــش آزادیخواهان ــه و ب راب ــری طلبان ــه طبق ــه کارگ ــر را بلن ــد
کن ــد و ای ــن وظیف ــه مه ــم ب ــر عه ــده ش ـ رفق ــا اس ــت.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
 ۱۳آذر  ۳ ١٣٩٩دسامﱪ ٢٠٢٠
خاکس ــﱰ کرون ــا خف ــه ک ــرد .ت ــا ای ــن لحظ ــه جوان ــان ،معل ـ ن ،پرس ــتاران ،کارگ ـران در ای ـران
ن ــه فق ــط در ج ــدال علی ــه کرون ــا بلک ــه در ج ــدال ب ــا فض ــای رع ــب و ه راس ــی ک ــه رژی ــم
دام ــن میزن ــد ،متح ــد ت ــر و همبس ــته ت ــر بی ــرون آم ــده ان ــد .بای ــد از ام ــروز خ ــود را ب ـرای
دنی ــای پ ــس از کرون ــا و جداله ــای آن آم ــاده ک ــرد.
جامعــه ایــران تشــنه رفــاه و آزادی اســت؛ ــام قــوا و قــدرت درونــی ایــن جامعــه در
ح ــال بس ــیج ش ــدن ح ــول دس ــتیابی ب ــه ی ــک دنی ــای آزاد و س ــعاد ند اس ــت .هی ــچ نیروی ــی
یتوانــد مانــع میــل عظیــم میلیونهــا انســان بــه خوشــبختی و رهایــی باشــد؛ نطفــه
ه ــای دنیای ــی دیگ ــر و ﴍوع ــی دیگ ــر از همی ــن مقاوم ــت و س ــنگربندی ام ــروز جامع ــه در
مقاب ــل تباه ــی تحمی ــل ش ــده توس ــط حاك ـ ن بس ــته میش ــود.
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بح ران سیاسی در ف رانسه...
واقعیــت اینســت كــه امانو ــل مكــرون ،بیــش از ایــن قــادر نیســت كــه در جایــگاه
»ســانﱰ« و »راســت میانــه« در سیاســت بــه بقــاء خــود ادامــه دهــد .قطبیشــدن و
آنتاگونیزهش ــدن سیاس ــت در جامعــه ف رانســه میــان طبقــه كارگــر و بــورژوازی ،عمــﻼ
چرخــش بــه ســمت جبهــه راســتاف راطی را بــه دولــت و بــورژوازی ف رانســه دیكتــه
میكنــد .مكــرون ،عیــار ایــن چرخــش را بــا حملــه بــه حقــوق مدنــی در جامعــه
میس ــنجد و میآزمای ــد .ام ــا جامع ــه ف رانس ــه نش ــان داد ك ــه ن ــه تنه ــا س ــاكت و قربان ــی
چنی ــن آزمایش ــی یش ــود بلك ــه ب ــا مقاوم ــت متحدان ــه خ ــود ،ل ــگام راس ــتگ رایی در ب ــاﻻ
را كش ــید .اوض ــاع نابســامان اقتص ــادی و معیشــتی م ــردم و طبق ــه كارگ ــر در ف رانس ــه،
اگرچ ــه نی ــاز دول ــت كنون ــی و آت ــی ف رانس ــه را ب ــه گ ــردش ب ــه راس ــت كام ــل ال زام ــی ک ــرده
اس ــت ،ام ــا م ــردم ف رانس ــه و طبق ــه كارگ ــر ب ــا اع ﱰاض ــات وس ــیع خ ــود نش ــان دادن ــد ك ــه
چنی ــن چرخش ــی ب ـرای ب ــورژوازی ف رانس ــه به ــا خواه ــد داش ــت!! ب ـرای ب ــورژوازی ف رانس ــه
كــه تاریخــی از قیامهــای كارگــری و ﴎنگونــی از تخــت حاكمیــت را چشــیده اســت،
تحــركات راســتاف راطی در بــاﻻ ،زیــادی ایشــی و مضحكانــد؛ بویــژه كــه امــروز،
بــورژوازی چــه در جهــان و چــه در خــود ف رانســه در پاســخ بــه معضــﻼت اجت عــی
ب ــﴩ در ق ــرن بیس ــتویكم س ــپر انداخت ــه اس ــت و ی ــك دوره ح ــاد از بح ـران سیاس ــی -
اقتص ــادی ب ــه هم ـراه بیكارس ــازیهای وس ــیع ك ــه ب ــا پاندم ــی كرون ــا ب ــه م رات ــب تش ــدید
شــده اســت را تجربــه میكنــد.
از ای ــن نقطــه نظــر ،فشــار كمرشــكن معیشــت جــاری روی زندگ ــی طبق ــه كارگ ــر ب ــا
گزینــه امنیتیكــردن فضــای سیاســی  -اجت عــی ف رانســه بــه توســط دولــت ،چیــزی
ج ــز ب ــازی ب ــا آت ــش نب ــود .ای ــن تع ــرض دول ــت ك ــه ت ــا دی ــروز در ش ــكل تصوی ــب »افزای ــش
س ــن بازنشس ــتگی« و كس ــب س ــود بیش ــﱰ ب ـرای ﴎمای ــه خ ــود را نش ــان م ــیداد ،ام ــروز
در ش ــكل »مب ــارزه ب ــا تروریس ــم« و ح ــول مح ــور »امنیتیك ــردن جامع ــه« توس ــط پلی ــس
و نهاده ــای امنیت ــی طبق ــه حاك ــم در ف رانس ــه ،ب ــا مب ــارزه م ــردم ف رانس ــه علی ــه تع ــرض
دول ــت عم ــﻼ افس ــار زده ش ــد.
ســاكت نگاهداشــ جامعــه بــا ابــزار خشــن پلیــس و دســتگاه قهــار ﴎكوبدولتــی
مهمﱰی ــن مس ـ لهای اس ــت ك ــه ام ــروز طبق ــه كارگ ــر در ف رانس ــه و راس ــتش در كل دنی ــا ب ــا
آن روب ــهرو اس ــت .آش ب ــه ح ــدی ش ــور اس ــت ك ــه حت ــی کمس ــیون اروپ ــا ناچ ــار ب ــه اع ـﱰاض
ش ــده اس ــت و »ب ــر ل ــزوم حف ــظ ح ــق فعالی ــت آزادان ــه رس ــانهها« تاکی ــد ک ــرده اس ــت.
تص ــور اینك ــه دول ــت ف رانس ــه مدع ــی ن ــام ﴎزمی ــن حق ــوق ب ــﴩ باش ــد و س ــایر کش ــورها را
ب ــه نق ــض ای ــن حق ــوق مته ــم میکن ــد ام ــا درحالیك ــه خ ــود در داخ ــل ای ــن کش ــور ش ــاهد
بس ـ ده ــان معﱰض ــان و »امنیتیك ــردن« فض ــا علی ــه ش ــهروندان مع ــﱰض باش ــد ،ب ـرای
هیچك ــس قاب ــل قب ــول نیس ــت .اع ـﱰاض حقطلبان ــه م ــردم ف رانس ــه ب ــه تع ــرض آش ــكار
دول ــت ب ــه س ــطح حق ــوق مدن ــی ش ــهروندان ك ــه ب ــه عقبنش ــینی دول ــت و پسگرف ـ
ای ــن ﻻیح ــه انجامی ــده اس ــت ت ــا ه ــم اكن ــون قاب ــل تقدی ــر و قاب ــل پش ــتیبانی اس ــت.
نش ــانههای اش ــتها و انگی ــزه سیاس ــی دول ــت مک ــرون ب ــه چرخ ــش سیاس ــی ب ــه س ــمت
راس ــتاف راطی و آرامگرف ـ در آغ ــوش دستراس ــتیترین جریان ــات از ق ـ ش جبه ــه مل ــی
ف رانس ــه بــه رهــﱪی مــاری لوپــن ،یــك زنــگ »خطــر« جــدی بــرای جامعــه ف رانســه و
طبق ــه كارگ ــر آن اس ــت.
بدونشــك امــروز طبقــه كارگــر ف رانســه ،رهــﱪان اتحادیههــا و ســندیكاها و
س ــازماندهندگان اعتصاب ــات و اع ﱰاض ــات در ف رانس ــه ،ای ــن تكاپ ــوی گس ــتاخانه و آش ــكار
ب ــورژوازی را در مقاب ــل خ ــود میبینن ــد و در فك ــر ط ــرح ت ــدارك ی ــك س ــنگربندی جدیت ــر
در مقاب ــل تع ــرض وحش ــیانه هی ــت حاكم ــه ف رانس ــهاند .ام ــروز بی ــش از همیش ــه بخ ــش
رادیــكال سوسیالیســت طبقــه کارگــر ای ــن ام ــکان را دارد ک ــه چارچــوب تنــگ مبــارزه
صنف ــی و سندیکالیس ــم را در اروپ ــا بش ــکنند و ب ــا جس ــارت ،قاطعی ــت و ق ــدرت بیش ــﱰی
كل طبق ــه را بس ــیج و ب ــه می ــدان آورد؛ ف رانس ــه میتوان ــد ﴎآغ ــاز ای ــن عزیم ــت باش ــد.
ﴎنوش ــت ای ــن كش ــمكش و ن ــﱪد سیاس ــی و اجت ع ــی در ف رانس ــه بﻼواس ــطه ن ــه تنه ــا قاره
اروپ ــا را دگرگ ــون خواه ــد ك ــرد بلك ــه در جه ــان تاثی ـرات مان ــدگاری بج ــا خواه ــد گذاش ــت.
تنهــا ســمبه پــر زور قــدرت طبقــه كارگــر میتوانــد حاكمی ــت سیاس ــی بــورژوازی در
ف رانســه را دچــار دســتانداز و مخاطــرات جــدی بكنــد .طبقــهای كــه بــر ﴎ حقــوق
مدن ــی و انس ــانی ش ــهروندان جامع ــه ،كوچكﱰی ــن سازش ــی ب ــا ب ــورژوازی نخواه ــد داش ــت.
اگ ــر ای ــن طبق ــه بخواه ــد و برخی ــزد پش ــت ب ــورژوازی را خ ــم میكن ــد.

٣

دست تروريستها
از آينده مردم ايران كوتاه!
ت ــرور یک ــی از مهمﱰی ــن عن ــاﴏ جمه ــوری اس ــﻼمی در برنام ــه موش ــکی و هس ــتهای و
مع ــاون وزارت دف ــاع و ارت ــش ،یکب ــار دیگ ــر و در ادام ــه ت ــرور عن ــاﴏ دیگ ــر برنام ــه ه ــای
هس ــته ای جمه ــوری اس ــﻼمی ،ﴎه ــا را ب ــه ط ــرف دول ــت اﴎائی ــل و موس ــاد برگردان ــد.
علیرغــم ســکوت دولــت نتانیاهــو ،میدیــای رســمی ،اتاقهــای فکــری ،دول و افــکار
عموم ــی ب ــه ح ــق انگش ــت اته ــام را ب ــه س ــوی دول ــت اﴎائی ــل و موس ــاد ،س ــازمان امنی ــت
ای ــن کش ــور ،نش ــانه گرفت ــه ان ــد.
در توضی ــح ه ــدف و بهان ــه ای ــن ت ــرور از اهداف ــی چ ــون »تحری ــک« جمه ــوری اس ــﻼمی،
خدش ــه دار کــردن پروس ــه مذاک ـرات احت ل ــی امری ــکا و ای ـران و متش ــنج ک ــردن فض ــا
علی ــه »س ــازش« دول ــت بای ــدن ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی و نهایت ــا ﴐب ــه زدن ب ــه برنام ــه
هــای موشــکی و هســته ای جمه ــوری اســﻼمی ،نــام ب ــرده میشــود .قطعــا تروریســم
دولتــی دولــت اﴎائیــل ادامــه سیاســت داغ نــگاه داشــ بــازار کشــمکش و تشــدید
فش ــار ب ــر جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .اﴎائی ــل ام ــا ب ــا ات ــکا ب ــه تروریس ــم دولت ــی خ ــود
ن ــه فق ــط در پ ــی تش ــدید کش ــمکش می ــان ای ـران و امری ــکا و »م نع ــت« از برنام ــه ه ــای
موش ــکی و هس ــته ای جمه ــوری اس ــﻼمی ،ک ــه در پ ــی تثبی ــت موقعی ــت خ ــود بعن ــوان
نیروی ــی مقت ــدر ،ب ــا دس ــتگاههای جاسوس ــی و تروریس ــتی ب ــا ق ــدرت ،ن ــه فق ــط در مقاب ــل
جمه ــوری اس ــﻼمی ک ــه در مقاب ــل س ــایر دول منطق ــه ای از ترکی ــه ت ــا عربس ــتان اس ــت.
دولــت اﴎائیــل خــود را بــرای تبدیــل شــدن بــه قــدرت بﻼمنــازع و طــرف حســاب
ب ــورژوازی ع ــرب ،در مقاب ــل نف ــوذ فعل ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،آم ــاده میکن ــد .سیاس ــتی
کــه یــک وجــه آن مذاکــره و »دیپل ســی« اســت و وجــه دیگــر آن دامــن زدن بــه
تروریســم دولتــی ،کشــتار مــردم بیگنــاه فلســطین و نــوار غــزه و  ....اســت.
اه ــداف طرفی ــن در ای ــن ج ــدال و کش ــمکش ارتجاع ــی ،موقعی ــت و جای ــگاه تلف ــات و
ترورش ــدگان و  ....طرفی ــن در ای ــن جن ــگ ،کمﱰی ــن تغیی ــری در ای ــن واقعی ــت ک ــه ای ــن
ج ــدال ،ای ــن دام ــن زدن ب ــه تروریس ــم رس ــمی و آش ــکار ،ای ــن تهدی ــدات و ن ــا امن ــی فض ــا
و تش ــدید فض ــای امنیت ــی بوی ــژه در ای ـران ب ــه مب ــارزه آزادیخواهان ــه م ــردم علی ــه ارتج ــاع
حاک ــم لطم ــه میزن ــد تغیی ــری یده ــد.
جمه ــوری اس ــﻼمی در کن ــار تهدیــد ب ــه انتق ــام گی ــری در وق ــت خ ــودش ،همزم ــان ب ــا
»اع ـﱰاف« ب ــه ناتوان ــی دس ــتگاه امنیت ــی و اطﻼعات ــی خ ــود در تقاب ــل ب ــا ت ــرور عن ــاﴏ و
عوام ــل خ ــود ،ب ــر تقوی ــت ای ــن دس ــتگاه ﴎک ــوب تاکی ــد میکن ــد و اولی ــن قربانی ــان ای ــن
تقوی ــت و »دف ــاع از امنی ــت کش ــور« ن ــه موس ــاد و دول ــت فاشیس ــت اﴎائی ــل ،ک ــه فعالی ــن
اجت ع ــی ،فعالی ــن کارگ ــری و زن ــان و م ــردان معﱰض ــی خواهن ــد ب ــود ک ــه ب ـرای خﻼص ــی
از جهن ــم موج ــود ب ــه پ ــا خاس ــته ان ــد .کمربنده ــای دس ــتگاه ﴎک ــوب در درج ــه اول علی ــه
طبق ــه کارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه س ــفت خواه ــد ش ــد.
ای ــن ج ــدال ،ای ــن تروریس ــم س ــازمان یافت ــه دولت ــی ،ای ــن رقاب ــت ب ــر ﴎ تقوی ــت موقعی ــت
دول ــت صهیونیس ــت اﴎائی ــل ،ترکی ــه و  ...ی ــا جمه ــوری فاشیس ــت اس ــﻼمی ،ج ــدال م ــا
نیس ــت .آزادی و امنی ــت م ــردم ،جنب ــش آزادیخواه ــی و طبق ــه کارگ ــر در ای ـران ،ترکی ــه،
اﴎائیــل ،عــراق ،ســوریه ،لبنــان و  ....منــوط بــه عقــب رانــدن ایــن ارتجــاع ،از نــوع
اس ــﻼمی آن ت ــا صهیونیس ــت ی ــا ناسیونالیس ــتی آن ،در عق ــب ران ــدن تروریس ــم دولت ــی
ای ــن ارتج ــاع ،اس ــت .ای ــن اولی ــن ق ــدم در دف ــاع از زندگ ــی ،امنی ــت و آس ــایش م ــردم در ای ــن
منطق ــه ب ــه خ ــون کش ــیده ش ــده اس ــت .مقابل ــه ب ــا ای ــن ارتج ــاع در ه ــر ش ــکل و ن ــوع آن
مقابل ــه مش ــﱰک م ــردم ب ــه تن ــگ آم ــده از آن از ته ـران ت ــا بی ــروت ،از بغ ــداد ت ــا اورش ــلیم،
از ج ــده ت ــا آن ــکارا اس ــت.
ب ــه زی ــر کش ــیدن ارتج ــاع حاک ــم در ای ـران ،ع ـراق ،اﴎائی ــل ،عربس ــتان ،ترکی ــه و س ــوریه
و  .....کار مــردم آزادیخــواه و در راس آن طبقــه کارگــری اســت کــه نفــرت از دولــت
»خــودی« مانــع دی ــدن مخاطــرات دیگــر و نقــش ســایر دول و نیروهــای ارتجاعــی در
مقابلــه ب ــا آزادی ،رفــاه و امنیــت خــود یشــود .بایــد علی ــه ایــن تروریس ــم رســمی،
دولت ــی و س ــازمان یافت ــه متحدان ــه ایس ــتاد .ب ــه زی ــر کش ــیدن ارتج ــاع اس ــﻼمی در ای ـران
کار م ــا ،جنب ــش آزادیخواهان ــه و رادی ــکال طبق ــه کارگ ــر و م ــردم مح ــروم اس ــت .دس ــت
تروریس ــتها از آین ــده م ــردم ای ـران کوت ــاه!
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
 ۳۰نوامﱪ  ۱۰ ۲۰۲۰آذر ۱۳۹۹

گروگانگيرى از شهروندان موقوف!
بــه دنبــال تــرور محســن فخــری زاده از عنــاﴏ جمهــوری اســﻼمی در برنامــه موشكی-هســته ای ایـران ،خــﱪ
اجـرای حكــم اعــدام احمــد رضــا جﻼلــی بــه اتهــام »جاسوســی بـرای دولــت اﴎا یــل« از راه رســید.
ماننــد همیشــه ماحصــل »تقویــت دســتگاه امنیتــی« و »دفــاع از امنیــت ملــی« جمهــوری اســﻼمی ،بــه انتقــام
گیــری و گروگانگیــری از شــهروندان بــی دفــاع و تشــدید فضــای ﴎکــوب و ارعــاب انجامیــد .اینبــار هــم
جمهــوری اســﻼمی و دســتگاه هــای امنیتــی آن ضعــف و زبونــی سیســتم خــود در حفــظ عنــاﴏ و عوامــل
خــود را ،بــه هجــوم بیشــﱰ بــه مــردم ای ـران تبدیــل کردنــد.
ه نگونــه كــه انتظــار میرفــت اولیــن قربانیــان تروریســم دولتــی دول ارتجاعــی منطقــه ،مــردم بیگنــاه در
ای ـران ،ع ـراق ،ســوریه ،اﴎائیــل ،لبنــان ،فلســطین و ...انــد.
اگــر صحنــه جــدال ایــن جنایتــكاران در عرصــه سیاســت در قــرن  ۲۱تنهــا بــه تــرور و ســﻼخی عنــاﴏ و
پادوهــای خــود در كویــر برهــوت مــی انجامیــد و تركــش هــای آن بﻼواســطه دامــن جامعــه و شــهروندان
را یگرفــت بــه طــور قطــع اك یــت مــردم جهــان از ســﻼخی شــدن جنایتــكاران بــه دســت همدیگــر اب ـراز
خوشــحالی میكردنــد .امــا جهــان سیاســت ،جهــان ﴎگرمــی و تفریــح نیســت؛ جـﱪان مافــات بـرای جمهــوری
اســﻼمی ،بــه معنــی قربانــی كــردن مــردم محــروم در جامعــه ای ـران اســت» .تحكیــم امنیــت نظــام« ایــن
مرتجعیــن ،تعــرض بــه آزادی و امنیــت مــردم ای ـران اســت.
از تهـران تــا بیــروت ،از بغــداد تــا تﻼویــو مقابلــه بــا جنــگ و جــدال دول مرتجــع منطقــه ،امــر طبقــه كارگــر
و جنبــش آزادیخواهــی در ایــن جوامــع اســت .ایــن گام اول در تامیــن امنیــت و آســایش مــردم منطقــه اســت.
زمزمــه هــای اجـرای احــكام اعــدام و تعــرض اخیــر جمهــوری اســﻼمی بــه شــهروندان ای ـران بــه بهانــه تــرور
عنــاﴏش را بایــد لــگام زد .ﴎنگــون كــردن ارتجــاع حاكــم بــر ای ـران نــه توســط دخالــت از بــاﻻ و بــا ایجــاد
ناامنــی در جامعــه ،بلكــه امــر جنبــش مــا ،جنبــش آزادیخواهانــه طبقــه كارگــر اســت.
حزب کمونیست کارگری حکمتیست خط رسمی
 ۲دسامﱪ ۲۰۲۰

سرنگون باد حكومت!
شعار اعﱰاضات در سلی نیه کردستان عراق
صبــح چهارشــنبه  ۲دســامﱪ  ،۲۰۲۰شــهر ســلی نیه شــاهد تظاهراتــی چنــد ه ـزاران نفــره مــردم بــود .ایــن
تظاهـرات در ادامــه دههــا تظاهـرات بســیار بزرگــﱰ در شــهرهای بــزرگ و کوچــک کردســتان عـراق در ســالهای
اخیــر علیــه فقــر و فســاد مالــی دولــت اقلیــم و احـزاب حاکــم اســت.
مدتــی قبــل گروهــی از معلمیــن شــهر در اعـﱰاض بــه تعویــق افتــادن پرداخــت حقــوق طــی التی تومــی بــه
دولــت اقلیــم اعــﻼم کردنــد کــه در صــورت بــی جوابــی ،بــه خیابــان هــا خواهنــد آمــد.
بخــش اصلــی صــف مقــدم اعــﱰاض امــروز ،زنــان بودنــد کــه در ســخ انی هــای پرشورشــان علیــه فســاد
و دزدی ،ادامــه وضــع را غیرقابــل تحمــل دانســته و مــردم ســایر شــهرهای کردســتان ع ـراق را بــه اع ـﱰاض
و انقــﻼب علیــه وضــع موجــود فراخواندنــد .برخــی از ﴍکــت کننــدگان مطالبــه دریافــت حقــوق داشــتند،
برخــی هــم بــا صــدای بلنــد خطــاب بــه خﱪنــگاران گفتنــد »مــا نــه بـرای حقــوق معوقــه ،کــه بـرای خواســت
ﴎنگونــی ایــن حکومــت و ب ـرای انقــﻼب اینجــا آمــده ایــم«!.
در صفــوف تظاهـرات کننــدگان شــعار »ﴎنگــون بــاد حکومــت« برجســته بــود .یکــی از پیشــمرگان و زندانیــان
سیاســی ســابق در مقابــل دوربیــن بــه خﱪنــگاران گفــت کــه ﴍمنــده اســت کــه نتیجــه فــداکاری هــای او و
امثــال او حکومتــی شــده کــه مقامــات آن مشــتی دزد و مزدورانــد ،و او امــروز آرزوی ﴎنگونــی ایــن حکومــت
را دارد .تظاهراتــی کــه ظاهـرا بـرای اعـﱰاض بــه عــدم پرداخــت حقــوق بــه راه افتــاده بــود ،توســط شــعارهای
»بروخــی بروخــی« )ﴎنگــون ﴎنگــون( ،بــه فراخــوان و دعــوت مــردم در ســایر شــهرهای کردســتان ع ـراق
تبدیــل شــد ،تــا دســته جمعــی راهــی ب ـرای بیــرون آمــدن از ایــن اوضــاع و خﻼصــی از حکومــت اقلیــم و
احـزاب حاکــم پیــدا کننــد.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( خــود را بخشــی از مبــارزه حــق طلــب مــردم آزاده علیــه
حاکمیــت و اح ـزاب ارتجاعــی و فاســد کردســتان ع ـراق و ب ـرای رفــاه ،آزادی و عدالــت اجت عــی میدانــد و
دســت تــک تــک ســخ انان ،آژیتاتورهــای توانــا و ســازماندهندگان ایــن اعﱰاضــات را مــی فشــارد و بویــژه بــه
زنــان مبــارز پیشــقدم در ایــن مبــارزات درود مــی فرســتد.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲دسامﱪ ۲۰۲۰

