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ه ١٣٩٩ ۳۱ دسامرب  ٢٠٢٠ - ۱۱ دی
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۳۹

وید! د  ھان  ان  کار

وقتى كه آش دمكراسى شور مىشود

فواد عبداللهی

ــرای  ــکا ب ــت اســرتداد آمری ــاره درخواس ــه درب ــارم ژانوی ــام در چه ــدن رسانج لن
ــد.  ــری می کن ــان آســانژ، موســس ســایت افشــاگر ویکیلیکــس تصمیم گی جولی
گاردیــن،  واشنگ پســت،  ماننــد  اصلــی  جریــان  روزنامه هــای  همزمــان 
ایندیپندنــت و نیویورك تایمــز، هــر كــدام بــه ســیاق خــود ســال ۲۰۲۰ را ســالی 
ــه: ــد ك ــا می كنن ــد؛ ادع ــداد كرده ان ــت ها» قلم ــرای ژورنالیس ــره ب «پرمخاط

۱- پاندمــی کوویــد- ۱۹ یــک عامــل بــزرگ در افزایش رسکوب ژورنالیستهاســت 
و ۲- تحــوالت سیاســی در كشــورهایی ماننــد تركیــه، مــرص، بــالروس و 
ــت.  ــده اس ری ش ــ ــگاران بیش ــدن روزنامه ن ــی ش ــه زندان ــر ب ــتان منج عربس
ــرا  ــه چ ــود ك ــرح می ش ــوال مط ــن س ــتجوگری ای ــر جس ــاز ه ــن ب ــا در ذه ام
ــه رسكــوب  در لیســت كشــورهایی كــه ژورنال هــای دمكراســی غربــی راجــع ب
روزنامه نــگاران بــدان اشــاره كرده انــد خــربی از محاكمــه آســانژ در انگلســتان 
ــتان و  ــه و عربس ــانژ در تركی ــا آس ــت؟! آی ــل نیس ــوزه مرتوپ ــرات» در ح «دمك
ــرا  ــود؟! چ ــه می ش ــرت» محاكم ــتبدادی و «توتالی ــای اس ــت نظام ه ــران و تح ای
ــی» در  ــان اصل ــانه های «جری ــربی رس ــوت خ ــنگین و بایك ــكوت س ــاهد س ش

ــانژ  هســتیم؟!  ــان آس ــه سیاســی جولی ــون محاكم ــرب پیرام غ
اســت؛  شــفاف  كامــال  ویكیلیكــس  اساســنامه  كــه  اینســت  واقعیــت 
ســی مخفــی دولت هــا را افشــاء می كنــد. ســاختار حاكمیــت را در  دیپل
ــی  ــور دلبخواه ــدرت مان ــد و ق ــر می كن ــه رضبه پذی ــهروندان جامع ــل ش مقاب
ــان  ــورج اورول در رم ــه ج ــه ك نگون ــت ه ــد. درس ــلب می كن ــا را س دولت ه
ــورد  ــم را م ــای حاك ــه دولت ه ــاند ك ــاور می رس ــن ب ــه ای ــهروندان را ب ۱۹۸۴ ش
پرســش و مواخــذه قــرار دهنــد و نگــران وضعیــت آینــده خــود باشــند، 
ــه  ــی در حمل ــكا و دول غرب ــی آمری ــرات مخف ــرت خاط ــم دف ــس ه ویكیلیك
ــدند را  ــب ش ــه مرتك ــی ك ــات جنگ ــتان و جنای ــراق و افغانس ــه ع ــی ب نظام
ــان  ــرار داد. اورول رم ــرب ق ــی در غ ــكار عموم ــار اف ــرد و در اختی ــرش ك منت
ــل  ــا چه ــی ت ــه ای س ــه هفت ــد ك ــت می كن ــگ زده روای ــی جن ــود را در لندن خ
ــب بــر رس شــهر می بــارد، مراســم هایی مثــل «دو دقیقــه نفــرت» یــا 
له  ــن مســ ــد ای ــه موی ــت ك ــا و پوســرتهای چــاپ شــده توســط دول بیلبورده
ــه الی  ــه الب ــت ك ــگ اس ــای جن ــق پیامده ــب حقای ــت و قل ــتند. محرومی هس
ــد، خــود را نشــان  ــرون می زن ــهر بی رت هــای ش ــه از ع ــدی ك ــای ب دود و بوه
می دهــد. مــردم انگلیــس در دهــه ۱۹۴۰ اولیــن كســانی بودنــد كــه بــا 
ــه  ــاز شــد. لندنی هــا ك ــق بیشــرت ب ــه حقای ن شــان ب ــان چش ــن رم ــدن ای خوان
ــع می توانســتند  ــی رسی ــد خیل ــرده بودن ــه در ب ــان ب ــی دوم ج ــگ جهان از جن
ــت زندگــی  ــا وضعی ــت و اســتیصال توصیف شــده در رمــان اورول را ب محرومی

ــد.  ــت دهن ــود مطابق خ
ــه می شــود كــه  ــی محاكم ــان پســا-كرونایی و در دوران ــم در جه آســانژ ه
ــی  ــول دوران ــت؛ محص ــط بعــد از جنــگ جهانــی دوم اس ــه رشای شــبیهه ب
ــا  ــرب ت ــرات» آن در غ ــكال «دمك ــی از اش ــای بورژوای ــه حكومت ه ــت ك اس
ــود را  ــهروندان خ ــاه ش ــت و آزادی و رف ــتبد آن در رشق، امنی ــوالت مس محص
ــد و  ــروگان گرفته ان ــی» گ ــط جنگ ــام «رشای ــت ن ــا تح ــران كرون ــه بح ــه بهان ب

رسكــوب می كننــد. .. صفحــه۳

روزگار تلخ معيشت و سالمت
مظفر محمدی راه برون رفت
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مظفر محمدی
ــرده  ــالم ک ــالمی اع ــورای اس ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
ــون  ــش از ۲۵ میلی ــی بی ــه عبارت ــا و ب ــد خانوار ه ــه ۳۰ درص ــت ک اس
ــای  ــه معن ــن ب ــد. و ای ــت را ندارن ــد گوش ــوان خری ــه ت ــر از جامع نف
کمبــود پروتئیــن و تضعیــف بنیــه ی دفاعــی و ایمنــی مــردم و 
ــان ٩٨ ــون اســت. از آب ری هــای گوناگ ــ ــل بی آســیب پذیــری در مقاب
تــا آبــان ٩٩، قیمــت مــرغ ٨٤ درصــد و تخــم مــرغ ٨٨ درصــد افزایــش 
ــادی  ــت اقتص ــود از فالک ــم، خ ــت رژی ــز و درش ــت. رسان ری ــه اس یافت
ــرای خانــوار۴ ده هــا میلیــون ایرانــی حــرف مــی زننــد. مــی گویند،خــط فقــر در جامعــه ب
ــر  ــه به ــت ک ــه اس ــش جامع ــرای آن بخ ــازه ب ــن ت ــت. ای ــده اس ــان ش ــون توم ــره، ۱۰میلی نف
ــد.  ــه ان ــد برابــر زیــر خــط فقــر قــرار گرفت حــال دســتمزد و حقــوق ماهانــه ای دارنــد و چن
ــکار و دســتفروش و کارگــر فصلــی و حاشــیه نشــینان شــهرها، دیگــر  ــون هــا بی بــرای میلی
ــل  ــه دلی ــرگ زودرس ب ــض و م ــنگی مح ــق، گرس ــر مطل ــت، فق ــی اس ــی معن ــر ب ــط فق خ

ــت. ــان اس ــت و درم ــه و بهداش ــود تغذی کمب
ــر  ــا ٥ میلیــون دانش آمــوز، بدلیــل فق ــمی ٣ ت ــار رس ــق آم در زمینــه آمــوزش هــم طب
ــه ی  ــد، در زمین ــروم  ان ــم مح ــازی ه ــوزش مج ــراه از آم ــن هم ــ تلف ــت و نداش و فالک
ــوان  ــروم ت ــردم مح ــم م ــش اعظ ــت. بخ ــر اس ــیاه ت ــن س ــع از ای ــان وض ــت و درم بهداش
ران  ــ ــه بی ــود ب ــکان خ ــد. پزش ــر را ندارن ــد داروی موث ــک و خری ــت پزش ــت ویزی پرداخ
ــازار  ــرسو  ب ــارص خ ــه ن ــران  ب ران را درته ــ ــد! و بی ــی نخری ــد داروی ایران ــی کنن ــه م توصی

ــد! ــی دهن ــه م ــی حوال ــای خارج ــیاه داروه س

ــه تولیــد  آمارهــا نشــان مــی دهنــد کــه اختصــاص ارز ٤٢٠٠ تومانــی بــه عنــوان سوبســید ب
ــه  ــداده بلک ــش ن ــا را کاه ــت ه ــا قیم ــه تنه ــی ن ــواد خوراک ــدگان م ــدگان و واردکنن کنن
ــی  ــه مبلغ ــازار ک ــی وب ــاوت ارز دولت ــه التف ــه ماب ــرا ک ــرده اســت. چ ــاد ک ــورم بیشــرت ایج ت
حــدود١٦٠ هــزار میلیــارد تومــان اســت بــه جیــب دالل هــا و رانتخوارهــا کــه اساســا بــرادران 
ــرح  ــالمی از ط ــس اس ــی رود. مجل ــت، م ــران اس ــالس گ ــداران» واخت ــپاه پاس ــی «س قاچاقچ
ــه ٦٠ میلیــون نفــر کوپــن  ــد و مــی گوینــد ب کوپنــی کــردن کاالهــای رضوری حــرف مــی زن
ــزار  ــقف ٣٠ ه ــا س ــم ت ــرح ه ــن ط ــی ای ــع مال ــد و مناب ــی دهن ــی م ــه مجان ــی و نیم مجان
ــارد تومــان تعییــن شــده اســت. همزمــان دولــت از خزانــه خالــی حــرف مــی زنــد. امــا  میلی
ــت  ــا یــک ســوم سوبســیدی اســت کــه دول ــه مــردم تنه ــی رضوری ب ــه کاالهــای مجان هزین
ــه  ــی پرداخت ــی و دولت ــای خصوص ــت ه ــا و رشک ــه دالل ه ــان ب ــت دالری ٤٢٠٠ توم ــا قیم ب
ــه ی تامیــن مجانــی کاالهــای رضوری مــردم  ــد یقــه دولــت را چســبید کــه هزین اســت! بای
را کــه مجلســی هــا ادعــا مــی کننــد، از ده هــا میلیــارد دالر ذخیــره ی ســتادها و صنــدوق 

ــردازد. هایشــان بپ
ــورژوازی  ــاکاری و دروغ ب ــالس، ری ــف دزدی، اخت ی کثی ــی ــه،  س ــکان جامع ــت زحمت ی اک
ــگل دولتــی و مذهبــی و نظامــی بــوده  ــی مشــتی ان ــده انــد. شــاهد بــی رشافت حاکــم را دی
ــد. بحــران  ــرده ان ــه ک ــی را تجرب ــتیصال و اعتیــاد و خودکش ــت و اس ــت فالک انــد. نکب
ــده  ــه را بری ــس جامع ــر، نف ــر خــط فق ــر زی ــد براب ــی چن ــی و زندگ ــورم و گران ــادی، ت اقتص
ــت.  ــام اس ــروز روز انتق ــد و ام ــهمگینی داده ان ــنگین و س ــای س ــاوان ه ــردم ت ــت. م اس
یــت جامعــه از حلقــوم ظاملانــه ی اقلیتــی  انتقــام بیــرون کشــیدن معیشــت و ســالمت اک

ــه داران. ــالمی رسمای ــوری اس ــت جمه ی ــت ح تح
جمهــوری اســالمی ســازمان حفــظ نظــام اقلیــت مفتخــور و رسمایــه دار دولتــی، خصوصــی 
ــوار و  ــه، دی ــه داران ــم رسمای ــت. دور نظ ــه اس ــالمت جامع ــت و س ــه معیش ــی علی و نظام
بــاس  زنجیرهایــی از دولــت، مجلــس، دســتگاه قضایــی، پلیــس و زنــدان، ســپاه و بســیج و ل

شــخصی و حــزب اللهــی تنیــده شــده اســت. 
ــا امنــی مــداوم، از هــم  نتیجــه ی ایــن وضعیــت بــرای جامعــه ایــران  محنــت و فالکــت ون

عــی دیگــر اســت. پاشــیدن شــیرازه ی مدنیــت جامعــه  و ده هــا مصیبــت اجت
ــی و ملکــی و مســکن  بــورژوازی ایــران از راه هــای مختلــف داراییهــای جامعــه اعــم از مال

ــه کنــرتل خــود در آورده اســت.  و تغذیــه و تولیــدات صنعتــی را ب

یــت مردمــی کــه دستشــان از ایــن داراییهــا  ــه، یکــی از طریــق تهدیــد و رسکــوب اک از جمل
ــه شــیوه  یــری از نیازهــای جامعــه ب ــل و بخــور و  ــق حداق ــاه اســت و دوم از راه تزری کوت
ــت  ــه و درخواس ــای خیری ــگاه ه ــه، بن ــام یاران ــه ن ــردم ب ــفره م ــه س ــی ب ــره چکان ی قط
ــدار و گــدارا  ــت ن ی ــد اک ــت دارا بای ــم اســالمی اقلی ــگاه رژی ــه ندارهــا. از ن کمــک داراهــا ب

ــد!  ــه کنن تغذی
ــگاه ایــن واقعیــت قابــل انــکار نیســت، اقلیتــی کــه قــدرت و ثــروت را  قبضــه و  در یــک ن
ــا زور  ــد جــز ب ــرده ان ــل ک ــون انســان جامعــه تحمی ــه ده هــا میلی ری را ب ــ گرســنگی و بی
ــردار  ــت ب ــردم دس ــال م ــان و م ــر ج ــود ب ــلط خ ــه از تس ــت جامع ی ــل اک ــرض متقاب و تع
ــه و بــه چــه شــکل  یــت مــردم چگون نیســتند. امــا ســوال ایــن اســت کــه قــدرت و زور اک

ل مــی شــود! ــا اشــکالی اعــ ی

ــام و  ــد از طریــق انقــالب، قی راه اساســی و تعییــن کننــده و شــناخته شــده ی بــرش مــی گوی
ــر بــورژوازی حاکــم و خلــع ســالح و خلــع یــد آن از قــدرت و تــرصف داراییهــای  شــوریدن ب
ــان  ــزی نیســت کــه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و بینوای ــام چی ــا انقــالب و قی جامعــه . ام
هــر وقــت بخواهنــد بــه آن دســت مــی زننــد. بــرای بخــش آگاه طبقــه و مــردم راه و روش 
ــا بــه نقطــه ی اوج تعییــن تکلیــف نهایــی و  هــای متعــددی را بایــد تجربــه و طــی کــرد ت

ــد از بــورژوازی رســید.  خلــع ی
ــا یــک انقــالب تــوده  تــا زمانــی کــه تــوده هــای عظیــم طبقــه کارگــر و زحمتکــش جامعــه ب
یتــی  ای ایــن نظــام را از پــا در مــی آورنــد، جنــگ روزمــره و ســنگر بــه ســنگر و مــداوم اک
ــا اقلیتــی کــه همــه داراییهــا را قبضــه  کــه خواهــان تامیــن معیشــت و ســالمت هســتند ب
ــا و  ــت و خیزه ــه اف ــره ای ک ــدال روزم ــگ و ج ــود. جن ــد ب ــان خواه ــد، در جری ــرده ان ک

شکســت و پیــروزی هــای خــود را دارد. 
ریــن  جامعــه ایــران در همــه ی ایــن دهــه هــا راه و روشــهای متعــدد مبــارزه را تجربــه و 
ــدات و  ــرتاز تولی ــهم بیش ــ س ــرای گرف ــالش ب ــت، ت ــطح معیش ــاع از س ــت. دف ــرده اس ک
ت جامعــه، تــالش بــرای کســب آزادیهــای سیاســی  و آزادی اعــرتاض، اعتصــاب، تجمــع  نعــ

ــت.  ــا اس ــن راه و روش ه ــه ی ای ــکل از جمل و تش
ــای  ــش ه ــروز در جنب ــا ام ــر و ت ــالهای اخی ــا در س ــی ه ــه باالی ــا علی ــی ه ــدال پایین ج
ــزرگ کارگــری و اعرتاضــات و خیــزش هــای  ــات ب ــوده ای زحمتکشــان، اعتصاب عــی و ت اجت
ــش  ــت. بخ ــان داده اس ــود را نش ــه و خ ــی یافت ــهرها تجل ــین ش ــالت فقیرنش ــوده ای مح ت
ــه داران و  ــا و رسمای ــان و ازادی ، کارفرماه ــگ ن ــان، در جن ــر و زحمتکش ــه کارگ آگاه طبق
ــه کارگــر  ــده اســت. طبق ــه مصــاف طلبی ــی شــان را ب ــی و نظام ــن سیاســی و قضای مدافعی
بــات فــوری و چــه تــدارک  دریــک کشــمکش سیاســی و طبقاتــی مــداوم  چــه بــا طــرح مطال

ــت.  ــیده اس ــی رس ــه ای از خودآگاه ــه درج ــرده و ب ــح ک ــنگرهایی را فت ــازمانی  س س
ــان زشــتی و قاتــالن و دزدان، افــت و  ــا اهریمن ــت ب ــان و آزادی و امنی چهــار دهــه جنــگ ن
ــرض  ــه ای کــه معیشــت و ســالمت اش در مع ــالش جامع ــادی داشــته اســت. ت خیزهــای زی
ــه رسنوشــت  ــه مرحل ــا ب ــی اســت، مــی رود ت خطــر فالکــت و آســیب هــای جســمی و روان

ســازی برســد. 
بــی افقــی در صفــوف از هــم پاشــیده ی دشــمن و فقــدان راه بــرون رفــت از بحــران هــای 
ــوازن  ــردم، ت ــات م ب ــل مطال ــی در مقاب ــی جواب ــی و ب ــار و ناتوان اقتصــادی و سیاســی مرگب
قــوای جدیــدی بــه نفــع ســتم کشــان جامعــه ایجــاد کــرده اســت. صفــوف بــورژوازی ایــران 
ــر  ــه فک ــس ب ــر ک ــت ه ــرو اس ــا آن روب ــام ب ــه نظ ــویی ک ــت. در بلبش ــه اس ــم ریخت در ه
بســ بــار خــود اســت. دولــت یــک مرتســک اســت. مجلــس یــک تریبــون زنــگ زده و قــوه 
ــق  ــان ل ــ ش ــدان گاز گرف ــه دن ــتند ک ــی هس ــی ســگ های ــس مخف ــپاه و پلی ــه و س قضایی

شــده اســت.
زمــان تعــرض طبقــه کارگــر و همــه زحمتکشــان فــرا رســیده اســت. زمــان آن رســیده اســت 
ــس  ــدر پ ــم را آنق ــورژوازی حاک ــش، ب ــر و زحمتک ــی کارگ ــد ده میلیون ــای چن ــوده ه ــه ت ک

ــد.  ــی زنن ــوار م ــه دی ــا پشــتش را ب ــد ت برانن
ــارزات  ــو بفرســتد. مب ــارزه خــود، رهربانــش را جل ــا در صفــوف مب ــران مــی رود ت جامعــه ای
مــداوم و پیگیــر هــزاران کارگــر هفــت تپــه  درس تاریخــی ســازمان و رهــربی را بــرای طبقــه 
ــربان  ــرای ره ــه ب ــت تپ ــام هف ــت. پی ــان آورده اس ــه ارمغ ــه ب ــان جامع ــر و زحمتکش کارگ
ــردم  ــدای م ــه ص ــت ک ــن اس ــی ای ــالت زندگ ــا مح ــای کار ت ــل ه ــه از مح ــرشوان جامع و پی
ــد و خواســت  معیشــت و ســالمت جامعــه را بــر  ــده و زخــم خــورده را یکــی کنن ســتم دی

ــد.  ــردم بکوبن پیشــانی دشــمنان م
ــه  ــز جامعــه قــرار دارد. افزایــش دســتمزدها ب امــروز لیســتی از خواســتهای فــوری روی می
نســبت تــورم، سوبســیدهای نقــدی و جنســی مــداوم بــه خانــواده هــای کارگــران بیــکار و 

ــا درآمــد ناچیــز، ... ادامــه در صفحــه۳ میلیــون هــا انســان ب

روزگار تلخ معيشت و سالمت
راه برون رفت
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وقتی كه آش دمكراسی شور می شود...
ــن  ــی در تعیی ــچ نقش ــه هی ــادی جامع ــهروندان ع ــر و ش ــه كارگ ــی طبق ــن رشایط در چنی
ــی  ــوب دولت ــازوی رسك ــابق ب فی س ــانه ها ك ــد. رس ــم ندارن ــن حاك ــود و قوانی ــت خ رسنوش
ــردم،  ــخصی م ــم ش ــه حری ــوذ ب ــا نف ــد و ب ــده دارن ــه عه ــهروندان را ب ــ ش ــه بازی گرف و ب
ــد.  ــط جنســی هــم نظــارت دارن ــه عشــق و رواب ــراد از جمل ــام جنبه هــای زندگــی اف ــر  ب
ــان اورول  ــه در رم ــد ك ــده دارن ــه عه ن كاری را ب ــ ــت ه ــی درس ــان اصل ــانه های جری رس
دســتگاه حاكمیــت در قالــب «بــرادر بــزرگ» مامــور انجــام و اجــرای آن بــود. ایــن حقیقــت 
ــای  ــا و دادگاه ه ــار دولت ه ــخت در كن ــفت و س ــان س ــی چن ــانه های غرب ــروز رس ــه ام ك
یگــی ایــن  عــی كیــس آســانژ ذینفعنــد، نشــان دهنده بی آنهــا، در بایكــوت سیاســی و اجت
نظــام و نهادهــای تبلیغاتــی - سیاســی آن اســت. دولــت انگلســتان و آمریــكا از شــكنجه و 
ن  ــاز دارنــد. آســانژ هــ دادگاهــی آســانژ، بــرای شستشــوی مغــزی و انتقــام از شــهروندان نی
ــه از دولت هــا مســتقل اســت  ــد ك ــه ظاهــرا ژورنالیســم غربــی ادعــا می كن كاری را كــرد ك
ــی  ایندگ ــهروندان را  ــی ش ــع عموم ــا، مناف ــرد دولت ه ــر عملك ــارت ب ــا نظ ــر روز ب و ه
ــازی  ــارت ارسار» و جیمزباندب ــل «تج ــه دلی ــه ب ــود ن ــه می ش ــون وی محاكم ــد. اكن می كن
ــت پرده  ــی پش س ــه دیپل ــل ك ــن دلی ــه بدی ــی بلك ــای جهان ــی از قدرت ه ــع جناح ــه نف ب
ــا آنهــا  ــای رســمی ب دول غربــی در خلــق جنایــات جنگــی دو دهــه پیــش و همدســتی میدی
ــك  ــد ی ــه مانن ــی ك ــان اصل ــانه های جری ــش رس ــا آن نق ــراه ب ــت و هم ــرده اس ــر ك را منفج
ولوژیــك بــورژوازی در غــرب عمــل می كننــد  دروازه بــان در خدمــت بــه تثبیــت و بقــای اید
ــده آســانژ از جانــب ایــن رســانه ها  را افشــاء كــرده اســت. از ایــن نقطه نظــر بایكــوت پرون
ــی و  ــانه های اصل ــه رس ــر ك ــن تصوی ــده ای این ــوان  ــانژ بعن ــت. آس ــه اس ــال آگاهان كام
دولت هــای غربــی بانــی و مســبب اوضــاع حاكــم بــر جهــان امروزنــد و امــور جهانــی را بــه 
ــه  ن ــت های بی رح ــا و سیاس ــان قلدره ــروز جه ــان ام ــد و جه ی كنن ــت اداره  ــع برشی نف
ــی  ــرای هركس ــود ب ــی ش ــا درس عربت ــود ت ــیده می ش ــب كش ــه صلی ــت، ب ــا اس ــی آنه نظام
ــر  ــم ب ــی و نظــام حاك ــای بورژوای ــرده دولت ه ــع پشــت پ ــه مناف ــه اعــرتاض علی ــب ب ــه ل ك
ــانه های  ــط رس ــانژ توس ــه آس ــربی محاكم ــی و خ ــوت سیاس ــاید. بایك ــروز بگش ــان ام جه
ــى  ــدار و قد ــه فقــط تعــرىض عليــه ویكیلیكــس بلکــه عليــه ايده هــاى بســيار پاي غربــی ن
ــان  ــت ســپرى می شــود. جه ــن وضعي ــوق انســا اســت. امــا اي ــرى انســان، آزادى و حق براب
امــروز یــك تفــاوت ماهــوی بــا جهــان بعــد از جنــگ دوم جهانــی دارد. در جهان پســا-كرونا، 
ــتند  ــور نیس ــردم مجب ــد. م ــداری در حركتن ــمت بی ــه س ن ب ــ ــل حاك ــهروندان در مقاب ش

ــه  ــد و ب ــل كنن ــا عم تیك دولت ه ــت ــوب سیس ــبكه رسك ــی از ش ــوان عضوی ــه عن ــه ب ك
تقلیــدش بپردازنــد. جهــان مــا نــه تنهــا اتفاقــات تاریخــی ماننــد جنــگ جهانــی اول و دوم 
ــیاه فاشیســم  ــوی س ــی و الگ ــای رشق ــورژوازی در اروپ ــت ب ــرت» حاكمی ــای «توتالی ونه ه و 
ــی  ــت بورژوای ــای حاكمی ــن الگوه ــه متاخرتری ــت، بلك ــته اس ــت رس گذاش ــری را پش هیتل
ــر  ــن نقطه نظ ــت و از ای ــده اس ــود دی ــم بخ ــازار» را ه ــی ب ــام «دمكراس ــت ن ــرب تح در غ
یــك تاریــخ به هــم پیوســته از الگوهــا و حاكمیــت سیاســی جناح هــای خوشــخیم و 
ــخ بیــش  ــن تاری ــه ای ــه كــرده اســت. جعــل و ادام ــه امــروز تجرب ــا ب ــی را ت ــم بورژوای بدخی
ــیطان»  ــوری ش ــا «امپرات ــم» ی ــم و كمونیس ــا توتالیتاریس ــه ب ــوان «مقابل ــر عن ــن زی از ای
ــم در  ــی، آنه ــرت اصل ــانه های بس ــط رس ــردم توس ــن م ــ ذه ــه بازی گرف ــت. ب ــرس نیس می
ــن  ــن ابتدایی تری ــی» از تامی ــان «دمكراس ــد جه ــی در مه ــای غرب ــه دولت ه ــی ك رشایط
ــت.  ــاال اس ــف رسب ــد، ت ــاز زده ان ــود رس ب ــهروندان خ ــاه ش ــتی و رف ــای بهداش نیازمندی ه
ــان معــاش  ــه بســ دهــان و مســدود كردن رشی ــرای نظامــی كــه عمــق «دمكراســی»اش ب ب
ــه  ــت»اش ب ــان «وزارت حقیق ــه بنی ــی ك ــرای نظام ــت، ب ــده اس ــم ش ــود خت ــهروندان خ ش
دلیــل افشــاگری های ویكیلیكــس و آســانژ در خطــر اســت، چــرا كــه شــهروندان بــه 
ــورژوازی  ــی و مخــرب ب ســی مخفــی دولت هــا و قــدرت نظام ــه دیپل ماهیــت جنایتكاران
ــكن دور از  ــتی ساختارش ــوی سوسیالیس ــك الگ ــازه و ی ــخ ت ــك تاری ــروج ی ــد، ع ــی برده ان پ
ــه  ــاز عــروج در ســاختار جوامــع غــر را دارد و ب ــار امتي انتظــار نیســت. سوسياليســم اینب
ــه  ــد «امپراطــورى شــيطان» ک ــى مانن ــا عناوين ــروز ب ــد در چشــم نســل ام ی توانن راحتــى 

ــد.  ــش کنن ــد، تحريف ــر می کردن ــم را تصوي ــا آن سوسياليس ــابقا ب س
تــا هــم اكنــون ژورنالیســم و دمكراســی غربــی و احــزاب بســرت اصلــی آن در پرونده آســانژ، 
ن،  ــل ــن، بن س ــی، پوتی ــان، سیس ــون، اردوغ ــپ، جانس ــه ترام ــه ب ــی عاجزان ــك عذرخواه ی
ــس از جنــگ رسد  ــان پ ــه در جه ــد. كســی چــه می دانســت ك ــه ای بدهكارن ــان و خامن طالب
ــا عربده هــای «پیــروزی دمكراســی بــازار» و بیــرق فرســوده «حقــوق بــرش»، دمكراســی  و ب
تیك شــهروندان و فعالیــن سیاســی  غربــی در برخــورد بــه آزادی بیــان و محاكمــه سیســت
خــود، گــوی ســبقت از ترامپیســم و نظام هــای اســتبدادی و دست ســاز خــود در رشق 
را بربایــد! كســی چــه می دانســت كــه شكســت اقتصــاد بــازار و الگــوی دمكراســی 
ــر  ــی از جنــس ترامــپ و ترامپیســم ب ــد قارچ هــا و كپك های پارملانــی در غــرب بــه رش
ــی  ــه حت ــت ک ــور اس ــدر ش ــی» آنق ــا آش «دمكراس وزه ــد. ای ــم می انجام ــر كاپیتالیس پیك

ــد.  ــان دارن ــوری آن اذع ــه ش ــم ب ــان ه ــی در جه ــت افراط ــت های راس پوپولیس

روزگار تلخ معیشت...

عــی ماننــد آب، بــرق، گاز،  ــوزش و خدمــات اجت ــان، آم رایــگان کــردن بهداشــت، درم
ــب و  ــه تعقی ــه دادن ب ــان، خا ــکنان و گورخواب ــی مس ــتان و ب ــی دس ــرای ته ــکن ب مس
ــه دادن بــه تبلیغــات تهــوع آور خرافــات و تحمیــق  زندانــی کــردن و اعــدام وحشــیانه، خا
ــان...، از  ــه دادن بــه تعــرض بــه حرمــت و کرامــت زن و بــی حرمتــی بــه شــعور انســان، خا

ــتند. ــی هس ــوری و حیات ــتهای ف ــن خواس ــه ی ای جمل
ایــن مطالبــات و دیگــر نیازهــای حیاتــی جامعــه در بســته ای بــه نــام معیشــت و ســالمت 
ــه مصــاف  ــان زر و زور  را ب ــه داران وصاحب ــان، کار، آزادی، حــکام رسمای ــعار ن ــه و ش جامع

ــده اســت.   طلبی
ــرشده ی  ــم ف ــازمانیافته و به ــوف س ــالمت، صف ــت و س ــرای معیش ــارزه ب ــداز مب ــم ان چش
ــه  ــت ک ــی اس ــت. رشایط ــی اس ــالت زندگ ــای کار و مح ــل ه ــان در مح ــران و زحمتکش کارگ
ــوده هــای زحمتکــش بــه دشــمنان ســفره ی خــود و بــه عامــالن ناامنــی جســمی  تعــرض ت

ــت آگاه اســت.  ــن واقعی ــه ای ــه داران ب ــت رسمای ــش رو دارد. دول ــی را در پی و روان
ــه،  ــالمت جامع ــت و س ــن معیش ــوولیت تامی ــدم مس ــود، ع ــال خ ــه بح ــردن جامع ــا ک ره
ــیدن  ــم پاش ــت و از ه ــر فالک ــر خط ــی، اگ ــاد و زورگوی ــتار و دزدی و فس ــوب و کش رسک
شــیرازه ی زندگــی مــردم را در پــی داشــته اســت، امــا نتوانســته اســت جامعــه را بــه یــاس 
و اســتیصال بکشــاند. اگــر بــورژوازی حاکــم، مــدام در حــال بازســازی صفــوف تــرک خــورده 
ــیدن  ــامان بخش ــالش س ــم در ت ــان ه ــران و زحمتکش ــل، کارگ ــت، در مقاب ــش اس ی نظام
ــتان و  ــش تهیدس ــی ارت ــازمان ده ــدارک س ــی و ت ــی طبقات ــود، خودآگاه ــوف خ ــه صف ب

ــت.  ــمن اس ــه دش ــداوم ب ــرض م ــرای تع ــان ب محروم

کارگران مردم
ــه و  ــه رسمای ــی ک ــا زمان ــت. ت ــرش اس ــی ب ــی و ابتدای ــاز حیات ــالمت دو نی ــت و س معیش
ــی  ــار اقلیت ــرتل و اختی ــان در کن ــت و درم ــه و بهداش ــه و تغذی ــای جامع ــع و داراییه صنای
ــت مــردم  در معــرض خطــر گرســنگی و مــرگ  ی ــراز رس جامعــه اســت، اک ــر ف ــاال و ب در ب

ــه داران و  ــد از رسمای ــع ی ــرش و خل ــای ب ــردن نیازه عــی ک ــا اجت ــا ب ــرار دارد. تنه ــر ق و می
ــوده ایــش ایــن خطــر از رس جامعــه برداشــته مــی  ــرتل آن توســط جامعــه و نهادهــای ت کن

شــود. 
ــک  ــه کم ــود ب ــوف خ ــردن صف ــد ک ــه متح ــر ب ــه کارگ ــدف، طبق ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
تجــارب شــورایی هفتــه تپــه و تــوده هــای زحمتکــش، بیــکاران و حاشــیه نشــینان شــهرها  
ــی در  ــای مردم ــا و نهاده ــن ه ــا، انجم ــه ه ــل کمیت ــوده ای از قبی ــای ت ــازمان ه ــه س ب
ــه  ــازمانیافته و ب ــد، س ــا متح ــی ه ــه باالی ــا علی ــی ه ــرض پایین ــد. تع ــاز دارن ــالت نی مح
ــد روزگار را بــر رسمایــه داران و دولتشــان ســیاه کــرده  کمــک شــبکه هــای رهــربان، مــی توان
ــدرت و  ــورژوازی از ق ــد ب ــع ی ــام و خل ــیدن نظ ــر کش ــرای بزی ــی ب ــگ نهای ــای جن و روزه

ــد.  ــر کن ــک ت ــروت را نزدی ث
ــردم  ــر و م ــه کارگ ــتان  طبق ــران در دس ــادی ای ــت اقتص ــی و فالک ع ــران اجت ــور از بح عب
ــام  ــش در پی ــت های ــه داری و مصیب ــام رسمای ــت نظ ــی از نکب ــرار دارد. رهای ــش ق زحمتک
ــود.  ــی ش ــنیده م ــوده ای ش ــای ت ــزش ه ــی و خی ع ــات اجت ــری، اعرتاض ــات کارگ اعتصاب
ــی و  ــواد غذای ــران م ــای محتک ــادره ی انباره ــان و مص ــورش بینوای ــی، ش ــات عموم اعتصاب

دارو در راه اســت.

ــد. سوسیالیســم  ــاده کن ــرای ایــن مصــاف آم ــد خــود را ب طبقــه کارگــر و کمونیســم اش بای
بعنــوان آلرتناتیــو نظــام پوســیده و فاســد رسمایــه داری توســط رهــربان کارگــران و 
ــه  ــرض انتخــاب جامع ــرتس، در مع ــل حصــول و دس ــه شــفاف، قاب ــای جامع کمونیســت ه
ــری  ــان و براب ــت و ازادیخواه ــت وسوسیالیس ــران کمونیس ــی ازکارگ ــرد.  و طیف ــرار گی ق
ــت  ــکری از سوسیالیس ــد. لش ــی رون ــه م ــی رساغ جامع ــم و آمادگ ــن تصمی ــا ای ــان؛ ب طلب
هایــی کــه  متحــد مــی کننــد، حــزب مــی ســازند، ســازمان هــای کارگــری و تــوده ای ایجــاد 
ــد و  ــی دهن ــازمان م ــی  س ــای انقالب ــی و مصادره ــات رسارسی و عموم ــد، اعتصاب ــی کنن م

ــد.  ــی دهن ــرار م ــتور ق ــالب را در دس ــام و انق قی
ــر و  ری و مــرگ و می ــه از فقــر و گرســنگی و فالکــت و از بیــ ــا راه نجــات جامع ــن تنه ای

تباهــی اســت.
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دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 
بدون اميد سوسياليسم و بدون 

خطر سوسياليسم به چه منجالبى 
بدل ميشود..

هفت تپه صفحه ای دیگر...
ایــن موقعیــت شکســت و پیــروزی هفــت تپــه در مبــارزه امــروز را بــه پدیــده ای بزرگــرت 
ــا  ــت ی ــروز شکس ــت. ام ــرده اس ــل ک ــری تبدی ــارزه کارگ ــر مب ــت ه ــروزی و شکس از پی
ــورژوای و  ــا ب ــر ب ــت و رابطــه طبقــه کارگ ــر روی موقعی ــه مســتقی ب ــروزی هقــت تپ پی

ــذار اســت. ــر گ ــش تاثی حاکمیت
ــدبیگی،  ــی و اس ــش خصوص ــد از بخ ــع ی ــر خل ــه ب ــت تپ ــران هف ــاری کارگ ــد و پافش تاکی
ــه اســت. نفــس خلــع  ــروزی کارگــران در ایــن مرحل ــرای قطعیــت بخشــیدن بــه پی تــالش ب
ــه بیــان پایــان یــک دوره از کشــمکش و پیــروزی هفــت تپــه ای  یــد از کارفرمــای هفــت تپ
هــا در جــدال ســه ســاله اخیــر نــه فقــط بــا اســدبیگی و همپالگــی هایــش در هفــت تپه، 
ــا کل دســتگاه حاکمیــت از دولــت و قــوه قضائیــه تــا مراکــز اطالعاتــی، مقامــات  بلکــه ب
ــتاندار  ــوش و اس ــه ش ــام جمع ــا ام ــر ت ــه کارگ ــت، از خان ــای حکوم ــانه ه ــدان و رس زن
ــال  ــه س ــوای س ــگ و دع ــخصا جن ــته و مش ــال گذش ــد س ــدال چن ــت. در ج ــتان اس خوزس
ــار دولــت و مجلــس و بیــت رهــربی در مقابــل کارگــران هفــت  اخیــر، کل ایــن صــف در کن
ــان  ــان آنهــا در یــک صــف واحــد بودنــد و هنــوز هــم هســتند. اختالفــات می ــه و حامی تپ
ــد  یکن ــی  ــی مخف ــم کس ــت را از چش ــن حقیق ــوزن ای ــک رسس ــت ی ــای حاکمی جناحه
ــم  ــار ه ــه دار، کن ــه رسمای ــدگان طبق این ــوان  ــه عن ــر ب ــه کارگ ــل طبق ــا در مقاب ــه آنه ک

ــد ایســتاد.  خواهن
ــالمی و  ــوری اس ــنگان، جمه ــوده ای گرس ــای ت ــران و طغیانه ــه ای ــی جامع ــط بحران رشای
ــت از  نــد او در حاکمیــت را مجبــور کــرده اس در راس آن خامنــه ای و بازوهــای قدر
ــویی و الف  ــی، دزدی و پولش ــاد مال ــا فس ــه ب ل ــز مقاب ــدی، پ ــهای بع ــردم و خیزش ــرس م ت
ــران  ــه همــت کارگ ــه ب ــی ک ــن رشایطــی و زمان ــد. در چنی ــت را بزن ــی در خصــوص عدال زن
ــر  ــدبیگی  ب ــالس اس ــده دزدی و اخت ــا، پرون ــدن آنه ــلیم نش ــری و تس ــه و پیگی ــت تپ هف
مــال شــده، حاکمیــت مجبــور بــه عقــب نشــینی شــد و بــرای خریــد آبــروی نداشــته خــود 
تــن بــه محاکمــه او داده اســت. نفــس همیــن نکتــه، مســتقل از متحقــق شــدن خلــع یــد 
ــادن مســئولیت هفــت  ــا افت از اســدبیگی، قبــول مســئولیت دولــت در قبــال کارگــران و ی
تپــه بــر دوش دولــت، قطعــا یــک پیــروزی جــدی هفــت تپــه ای هــا اســت. عقــب نشــینی 
ــه  ــران هفــت تپ ــد کارگ ــاده اســت. هــر چن ــران اتفــاق نیفت ــر در ای ــج دهــه اخی کــه در پن
ــه دولــت  ــد حتــی اگــر رشکــت ب ــه ایــن آخــر کار مــا نیســت، گفتــه ان ــه انــد ک بارهــا گفت
واگــذار شــود آنهــا خواهــان نظــارت کارگــران بــر امــورات ایــن رشکــت هســتند. مطالبــات 
ــت  ــران و بازگش ــارت کارگ ــا نظ ــی ت ــش خصوص ــد از بخ ــع ی ــه از خل ــت تپ ــران هف کارگ
ــروزی  ــزان پی ــت و می ــمکش اس ــدال و کش ــک ج ــع ی ــی و... موض ــران اخراج ــه کار کارگ ب
ــارزه  ــردم از مب ــر و م ــه کارگ ــت طبق ی ــزان ح ــران و می ــوان کارگ ــه ت ــتگی ب ــا بس طبیعت
ــن اعرتاضــات  ــاع از ای ــه، رضورت دف ــت تپ ــران هف ــروز کارگ ــارزه ام ــگاه مب ــا دارد. جای آنه
ــدان کــرده اســت.  ــن طبقــه دوچن ــع عمومــی ای ــه مناف را بــرای کل طبقــه کارگــر و از زاوی
ــه ای هــای خــود و از  ــه از جامعــه، از همــه هــم طبق ــد ک ــه حــق دارن ــران هفــت تپ کارگ
ــوان  ــه عن ــه را ب ــت تپ ــت از هف ی ــت و ح ــع دخال ــان توق ــن و آزادیخواه ــه محرومی هم

ــی داشــته باشــند. ــن صــف طبقات ــرتاض ای ــکان اع ــوک پی ن
ــالوه  ــران و بع ــع در ته ــرای تجم ــه ب ــت تپ ــران هف ــوان کارگ ــول فراخ ــه ح ــی ک مباحثات
یــت در فضــای مجــازی راه افتــاد، بیــان موقعیــت مهــم کارگــران هفــت تپــه  فراخــوان ح
اســت. هــر دو فراخــوان بیــان موقعیــت جدیــدی اســت کــه کارگــران هفــت تپــه و رهــربان 
و شــخصیتهای خوشــنام و محبــوب آنهــا در آن قــرار دارنــد، موقعیتــی کــه در گذشــته در 
ــادن  ــوالد و از مع ــو و ف ــا هپک ــق ت ــران باف ــزرگ کارگــری از کارگ ــات ب ــک از اعتصاب هیچی
تــا پرتوشــیمی هــا بدســت نیامــده بــود. نفــس ایــن فراخوانهــا، مخاطــب قــرار دادن هــم 
ــک  ــاده، ی ــی آن راه افت ــه در حواش ــی ک ــتقل از بحثهای ــود، مس ــان خ ــه ای و حامی طبق
پیــرشوی جــدی بــرای جنبــش کارگــری و بیــان ایــن موقعیــت جدیــد اســت. موقعیتــی کــه 
ــه عنــوان شــخصیت مهــم و معتــرب  رهــرب کارگــری نــه تنهــا در قامــت رهــرب محلــی کــه ب
ــا  ــت آنه ی ــان ح ــد و خواه ــوان میده ــه فراخ ــه کل جامع ــاب ب ــه، خط ــی جامع سیاس
ــه اینکــه تجمــع تهــران چقــدر  میشــود. تقلیــل ایــن موقعیــت و جایــگاه ایــن فراخــوان ب
ــاه  ــا گن ــه گوی ــد (ک ــرده بودن ــت ک ــا اینکــه بســیجی هــا در آن رشک ــرد و ی ــع ک ــرو جم نی
ــه تریــن رشایــط بیــان ندیــدن واقعیــات عظیــم تــر  ن کارگــر هفــت تپــه اســت)، در صمی
پشــت ایــن فراخــوان، موقعیــت و  جایــگاه هفــت تپــه و ایــن فراخوانهــا اســت. بخصــوص 
ــری در  ــش کارگ ــد در جنب ــده ای جدی ــن پدی ــرد و ای ــت میگی کــه دو فراخــوان جــواب مثب

ــر اســت.  چهــار دهــه اخی

جایگاهها عوض میشوند

در تجمــع حامیــان هفــت تپــه در مقابــل دادگســرتی تهــران، دانشــجویان بســیجی 
ــه  ــاع از کارگــر هفــت تپ ــام دف ــه ن ــد. آنهــا ب «دانشــجویان عدالتخــواه» نیــز حضــور یافتن
ــود در  ــگی خ ــای همیش ــعار و پرچمه ــا ش ــی» ب ــش خصوص ــد از بخ ــع ی ــت «خل و خواس
ایــن تجمــع رشکــت و تــالش کردنــد آنــرا مالخــور کننــد. اهــداف ارتجاعــی آنهــا بــر کســی 
ــه هــم  ــت تپ ــر هف ــم کارگ ــد نیســت و از چش ــا جدی ــر مطلق ــن ام ــت و ای ــیده نیس پوش

ــت.  ــی نیس مخف
ــا  ــار افش ــزاران ب ــیجی را ه ــجویان بس ــان دانش ــربان و فرمانده ــه، ره ــت تپ ــران هف کارگ

ــر  ــاع از کارگ ــم دف ــد. پرچ ــرده ان ــج ک ــالح و چلن ــع س و خل
ــع شــده»، از  ــوم واق ــردم مظل ــرای «م ــه ب و دلســوزی ریاکاران
ــدان  ــتار و زن ــای کش ــه پ ــا ب ــا،  پ ــن آنه ــم و عاملی طــرف رژی
ــل  ــروز عوام ــوده اســت. دی ــت ب ــک سیاســت ثاب ــد، ی و تهدی
ــن  ــل ای ــه مح ــام جمع ــالمی و ام ــورای اس ــر و ش ــه کارگ خان
ــم  ــیجی ه ــجوی بس ــروز دانش ــد و ام ــرده ان ــا ک ــش را ایف نق
ــر  ــم تغیی ــه مه ــک مولف ــا ی ــه شــده اســت. ام ــا اضاف ــه آنه ب
ــی از  ــا جناح ــت ی ــل حاکمی ــه عوام ــت و آن اینک ــرده اس ک

ــت  ــواب مثب ــری ج ــوان کارگ ــک فراخ ــه  ی ــه ب ــب توج ــرای جل ــد ب ــده ان ــور ش آن  مجب
بدهنــد و عکــس کارگــر هفــت تپــه را بــه ســینه بزنــد. ایــن نــه بیــان قــدرت آنهــا، بلکــه 
ــار آن  ــان اعتب ــن بی ــس! ای ــر عک ــه ب ــت و ن ــری اس ــش کارگ ــروز جنب ــت و وزن ام موقعی
ــات  ــت و مطالب ــه خواس ــه ب ــق جامع ــمپاتی عمی ــوذ و س ــان نف ــربان آن، بی ــش و ره جنب
ن موقعیــت جدیــد اســت کــه اشــاره کــردم. ایــن نــه ضعــف هفــت  آنهــا اســت! ایــن هــ
ــب فراخــوان  ــرای فری ــر ب ــه کارگ ــروز خان ــد. دی ــان میکن ــه را بی ــار هفــت تپ ــه اعتب ــه ک تپ
ــازوی  ــرای ب ــی ب ــروز کس ــود، ام ــا ب ن آنه ــ ــجویی مه ــیج دانش ــداد و بس ــری» می «کارگ
یکنــد و خانــه کارگــری دیــروز و عوامــل حاکمیــت مجبــور  کارگــری حاکمیــت تــره خــرد 
ــی را  ــال قدیم ن امی ــ ــود و ه ــع ش ــه جم ــت تپ ــران هف ــوان کارگ ــه فراخ ــت ب ــده اس ش
ــد خــود تجمــع  یتوان ــر  ــالش میکــرد اگ ــر هوشــیار ت ــد. در گذشــته گاهــا کارگ ــال کن دنب
ــه کارگــر، فضــا را از دســت آنهــا بگیــرد  کنــد بلکــه بــا فرســتادن چهــار نفــر بــه تجمــع خان
ــن روز  ــه ای ــجویی ب ــیج دانش ــر و بس ــه کارگ ــروز خان ــد، و ام ــل کن ــان تبدی ــه ضدش و ب
ــت  ــان موقعی ــن بی ــه ای هســتیم !». ای ــت تپ ــا هــم هف ــد «م ــالم میکنن ــد و اع ــاده ان افت
ــه و  ــت تپ ــر هف ــم، کارگ ــه عظی ــن قل ــوک ای ــری و در ن ــش کارگ ــه جنب ــت ک ــدی اس جدی

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــربان آن در آن ق ره
کارگــر هفــت تپــه از شــوش فراخــوان داده اســت و در تهــران حامیــان او علیرغــم فرصــت 
ــر  ــئله از نظ ــیت مس ــی و حساس ــای پلیس ــم فض ــع و علیرغ ــرای تجم ــاه ب ــیار کوت بس
ــم  ــا توه ــم ب ــجویی ه ــیج دانش ــد. بس ــده ان ــع ش ــا، جم ــود خطــر کرون ــا وج ــی و ب امنیت
ــیج  ــت. بس ــرده اس ــت ک ــع رشک ــن تجم ــت در ای ــن فرص ــدن ای ــذاری و قاپی ــر گ در تاثی
ــن  ــواه، ای ــجویان آزادیخ ــت دانش ی ــگاهها و ح ــای دانش ــه فض ــم ب ــا عل ــجویی ب دانش
ــاس  ب ــت ل ــده اس ــور ش ــه، مجب ــن طبق ــرده ای ــل ک ــل تحصی ــر و نس ــه کارگ ــدان طبق فرزن
عدالتخــواه بــر تــن کنــد. اوباشــی کــه دیــروز بــه نــام بســیج  دانشــجویی و حــزب اللهــی 
ــام  ــال ع ــور در م ــرای حض ــروز ب ــدند، ام ــر میش ــت ظاه ــداران حاکمی ق ــوان چ ــه عن و ب
ــد بگوینــد عدالتخــواه هســتند، مجبورنــد بگوینــد طرفــدار هفــت تپــه هســتند  مجبورن
ــه اســت در ســال ٥٧ ســاواکی هــا  ــر اســدبیگی. یادمــان نرفت ــد مــرگ ب ــد بگوین و مجبورن
مجبــور بودنــد بــا مــرگ بــر شــاه در خیابانهــا ظاهــر شــوند. اینهــا فشــار پاییــن و اینجــا 
ــد و  ــالب شــده بودن ــدار انق ــم طرف ــه ســاواکی هــای قدی ــری اســت. ن ــش کارگ فشــار جنب
ــور و  ــن حض ــ حــول ای ــار راه انداخ ــرد و غب ــت. گ ــدار عدال ــجویی طرف ــیج دانش ــه بس ن
ــف  ــه ضع ــه نقط ــا ب ــیجی ه ــف بس ــت ضعی ــن موقعی ــینی و ای ــب نش ــن عق ــل ای تبدی
ــر  ــدن تغیی ــی از ندی ــت حاک ــن حال ــه تری ــی غرضان ــد در ب ــه میتوان ــت تپ ــران هف کارگ

ــد. ــری باش ــش کارگ ــد جنب ــت جدی ــوا و موقعی ــوازن ق ت
ــه و  ــت تپ ــران هف ــق کارگ ــه ح ــاال و ب ــار ب ــری، اعتب ــش کارگ ــت در جنب ــر موقعی تغیی
ســخنگویان آنهــا، همزمــان در دوره ای معیــن اتفــاق افتــاده کــه جامعــه ایــران و فضــای 
ــتقبال آن  ــه اس ــد ب ــه بای ــد ک ــی را از رس میگذارن ــیون سیاس ــک پوالریزاس ــی آن ی سیاس
ــر  ــم، اگ ــار بزنی ــیون را کن ــف اپوزیس ــه در ص ــت تپ ــن هف ــوی مخالفی ــر هیاه ــت. اگ رف
ــا و  تهمــت و افــرتا و توســل عــده ای معــدود در حاشــیه ایــن جامعــه بــه اتهامــات نــخ 
ــای  ــز میشــوند، جداله ی ــن جامعــه صــف هــا از هــم مت ــم، در دل ای ــار بزنی ــر را کن حقی
ــر و  ــم ت ــی توه ــنرت و ب ــی، روش ــی سیاس ــای اصل ــش ه ــا و جنب ــان نیروه ــی در می سیاس
ــا بــورژوازی  ایــز صــف کارگــر و جنبــش کمونیســتی ایــن طبقــه ب ــر میشــود.  رو در روت
ــک  ــاهد ی ــا ش ــار م ــن اعتب ــه ای ــرت میشــود. ب ــت آن، بیش ــگ چــپ و راس و احــزاب رنگارن
ــزودی شــاهد دوره ای  ــاره فضــای سیاســی در ایــن جامعــه هســتیم. ب شــخم خــوردن دوب
ــاده  ــرای آن خــود را آم ــت و ب ــه اســتقبالش رف ــد ب ــه بای ــود ک ــم ب از جــدال جــدی خواهی
ــود را  ــمنان خ ــتان و دش ــود و دوس ــزه میش ــم پوالری ــری ه ــش کارگ ــن دوره جنب ــرد. ای ک

ــت.  ــن دوره رف ــتقبال ای ــه اس ــد ب ــناخت. بای ــرت خواهــد ش به
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میتوان ورق را برگرداند...

نقــش و موقعیــت کشــورهای عربــی رقیــب ایــران، موقعیــت ارسائیــل و متحدیــن 
ــت  ــهای درون هیئ ــتان، مــرص، امــارات و ...) و باالخــره کشمکش ــه ای آن (عربس منطق
ــد.  ــرات ش ــی مخاط ــاد واقع ــی و ابع ــل واقع ــه دالی ــا متوج ــرار داد ت ــکا ق ــه امری حاکم

ــد. ــرده ان ــی ک ــرات اساس ــته تغیی ــال گذش ــج س ــی چهار-پن ــه ط ــی ک ــه های مولف
تــا جائیکــه بــه جمهــوری اســالمی بــر میگــردد، طــی ایــن مــدت بحــران سیاســی داخلــی 
در ایــران و جــدال مــردم آزادیخــواه و در راس آن طبقــه کارگــر بــا حاکمیــت تشــدید پیــدا 
ی» ترامــپ و تشــدید  ــر» فشــار حداکــ ــت اقتصــادی جمهــوری اســالمی زی کــرده، وضعی
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــابقه ای پی ــرتش بیس ــت گس ــر و فالک ــه فق ــر و دامن ــم ت ــا وخی تحریمه
ــف  ــته تضعی ــال گذش ــج س ــار- پن ــالف چه ــالمی برخ ــوری اس ــه ای جمه ــت منطق موقعی
ــاط را  ــن» نق ــن تری ــم در»ام ــای رژی ــودن مهره ــر ب ــه پذی ــر رضب ــای اخی ــرور ه ــده و ت ش

بطــور برجســته ای نشــان داد.
ــه  ــه درج ــل ب ــال قب ــج س ــالف پن ــه برخ ــالمی در منطق ــوری اس ــای جمه ــت رقب وضعی
زیــادی بــه نفــع آنهــا تغییــر کــرده اســت. در عــراق کــه حیــاط خلــوت جمهــوری اســالمی 
ــود،  ــه ای ب ــای منطق ــکا و رقب ــل امری ــدرت در مقاب ــراز ق ــدان اب ــدرت و می ــه ق و نقط
ــالمی  ــوری اس ــراق از جمه ــی ع ــای سیاس ــت و نیروه ــرت دول ــه بیش ــاهد فاصل ــروز ش ام
ــه  ــران هســتیم. طــرح «معامل ــه ای ای ــای منطق ــکا و رقب ــا امری ــان ب و نزدیکــی بیشــرت آن
ــت  ــرای تقوی ــه ب ــه برای»حــل مســئله فلســطین» ک ــا ن ــه اساس ، ک ــ ــرن» ترامــپ- کوش ق
ــی  ــاد دول عرب ــمی و اتح ــتی رس ــود، آش ــه ای اش ب ــن منطق ــل و متحدی ــت ارسائی موقعی
ــه معضــل فلســطین  ــا توجــه ب ــه ب ــس از ســالها، متحقــق کــرد. اتحــادی ک ــل را پ و ارسائی
ــه امــروز برخــالف پنــج ســال پیــش مــا شــاهد تالشــهای  انتهــای ناروشــی دارد. تاجایــی ک
ــا و»دشــمنان»  ــب متحــد از رقب ــک قط ــا بــرای شــکلگیری ی ــت ه ــرتده ایــن دول گس
ــکا و نایــب رئیســی ارسائیــل  ــه ریاســت و در ســایه امری ــه ب جمهــوری اســالمی در منطق
هســتیم. اجــازه عبــور بــه نــاوگان ارسائیــل از طــرف دولــت مــرص و حفاظــت از آن توســط 

ــت. ــن قطــب اس ــکلگیری ای ــر ش ــه اخی ون ــود  ــی خ ــای ا ناوه
ــور  ــرای حض ــران» ب ــه ای ــدار ب ــران» و»هش ــه ای ــات انتقامجویان ــی از عملی ــه «نگران بهان
ــای  ــب افکنه ــرواز  ــارس و پ ــج ف ــل در خلی ــی ارسائی ــکا و زیردریای ــی امری ــاوگان ا ن
ــر از آن اســت  ــوچ ت ــه وضعیــت نابســامان جمهــوری اســالمی، پ ــم ب ــا عل امریــکا، آنهــم ب
ــت دادن  ــا از دس ــه ای ب ــد منطق ــالمی در بع ــوری اس ــد. جمه ــاور کن ــرا ب ــی آن ــه کس ک
ــن  ــد در ای ــه بتوان ــت ک ــی نیس ــود، در موقعیت ــن خ ــان و متحدی ــادی از حامی ــش زی بخ
ــروز  ــالمی ام ــوری اس ــالوه جمه ــربد. بع ــش ب ــنتی ش را پی ــای س ــی پروپاگانده ــتا حت راس
ــران اســت کــه دیگــر  ــی ای ــر فشــار در خــود جامعــه هشــتاد میلیون بیــش از همیشــه زی
ــر شــده اســت. از ایــن نظــر  ــی اث ــا ب ام ــا نیروهــا و قدرتهــای خارجــی  ــه دشــمنی ب حرب
کامــال در منظــر جامعــه هــم خلــع ســالح شــده اســت. ایــن امــر بیــش از همــه موقعیــت 
ــه را تضعیــف کــرده  جمهــوری اســالمی در بــازی بــا کارت دخالــت در معــادالت خاورمیان
اســت. رقبــای تروریســت و جنایتــکار در منطقــه و در ســطح جهانــی بــه ایــن امــر واقــف 

ــش نیســت. ــکی بی ــازه و مرتس ــوری اســالمی جن ــه ای جمه ــدرت منطق ــروز ق ــد. ام ان
ــتی در  ــات تروریس ــک عملی ــا ی ــت ب ــه میتوانس ــی ک ــوان نیروی ــالمی بعن ــوری اس جمه
ــود  ــور خ ــه حض ــکا ب ــا ات ــه ب ــی ک ــدازد، نیروی ــر بین ــه خط ــه را ب ــت منطق ــراق امنی ع
ــد،  ــدام کن ــرض ان ــه ع ــتانش در منطق ــکا و دوس ــل امری ــت در مقاب ــوریه میتوانس در س
ــر کشــیدنش مواجــه  ــه زی ــرای ب ــم ب ــه جنبشــی عظی ــران ب ــه چــه در داخــل ای ــی ک نیروی
ــروز  ــت، ام ــا اس ــر آوار کرون ــول از زی ــن غ ــدد ای ــروج مج ــر ع ــه منتظ ــت و هرلحظ اس
ــنج در  ــع تش ــام «رف ــا پی ــری، مداوم ــام گی ــپاه در انتق ــان س ــز فرمانده ــر و تی ــم ع علیرغ
ــوری  ــی جمه ــت واقع ــدرت و موقعی ــده ق ــان کنن ــه بی ــد»، ک ــک نکنی ــه»، «تحری منطق
ــب گــذاری تــا موشــک پراکنــی، اســت، را میدهــد.  اســالمی در تحــرک نظامــی از تــرور و 
ــکا در  ــر امری ــرتاتژیک ت ــداف اس ــرای اه ــه ای ب ــط بهان ــی فق ــن حکومت ــراس» از چنی «ه
ــرص،  ــوریه، م ــراق، س ــران، ع ــردم در ای ــاره م ــت دوب ــرار اس ــه ق ــی ک ــت. اهداف ــه اس منطق

ــد. ــرا بدهن ــاوان آن ــطین ت ــان و فلس بن ل
ترامــپ در ادامــه سیاســت اوبامــا مبنــی سیاســت کــم کــردن حضــور خــود در خاورمیانه و 
ــه «نیروهــا و دولتهــای منطقــه ای»، «مســتقل»  واگــذار کــردن کشمکشــهای خاورمیانــه ب
ــود در  ــانی خ ــه انس ــردن هزین ــم ک ــود و ک ــن خ ــه متحدی ــی مقابل ــدرت نظام ــردن ق ک
ــه رصف  ــدارد، ب ــین خــود را ن ــرتاتژیک پیش ــگاه اس ــت و جای ــر اهمی ــه دیگ ــه، ک خاورمیان
ــا نکــرده  ــان اکتف ــا طالب ــح ب ــرون کشــیدن نیروهــای خــود از عــراق و افعانســتان وصل بی
ــارصه  ــدید مح ــالمی و تش ــوری اس ــر جمه ی» ب ــ ــار حداک ــار» فش ــپ در کن ــت. ترام اس
ــود در  ــای خ ــاط خلوته ــالمی را در حی ــوری اس ــوذ جمه ــور و نف ــه حض ــادی، دامن اقتص
ــتی»  ــی و»دوس ــه از نزدیک ــن درج ــروز کمرتی ــه ام ــرد. بطوریک ــرت ک ــم و کم ــه ک منطق
ــان  ــت. همزم ــده اس ــردار ش ــه ب ــه هزین ــی در مطنق ــت و نیروی ــر دول ــرای ه ــران ب ــا ای ب
ــدف  ــه ه ــا ب ــرا رصف ــب، ظاه ــک قط ــه ی ــکل دادن ب ــرای ش ــرن»، ب ــه ق ــرح «معامل ــا ط ب
ــظ  ــوان حاف ــل بعن ــی ارسائی ــدرت نظام ــه ق ــکا ب ــا ات ــران، ب ــود ای ــا نف ــه ب ــرتک مقابل مش
ــت آن  ــه پش ــی ک ــرد. تالش ــالش ک ــزی ت ــکل متمرک ــه، بش ــت منطق ــح و امنی ــش، صل آرام
ــام مســئله فلســطین و مظلومیــت مــردم فلســطین  ــی تاریخــی بن ــده معضل بســ پرون
ــت.  ــی، اس ــق تاریخ ــم عمی ــن زخ ــون ای ــرک و خ ــی» از چ ــه جهان ــردن «جامع ــالص ک و خ

ــی ایــن دوره، در عیــن حــال پاســخی اســت  شــکل گیــری ائتالفهــای نظامــی قدرتهــای محل
ــتقیم  ــی مس ــور نظام ــناریوی حض ــر س ــروز دیگ ــه. ام ــی در منطق ــهای اعرتاض ــه خیزش ب
ــه عــراق،  ــل تکــرار نیســتند. تجرب ــن منطقــه، قاب ــکا، آفرینــش داعــش دیگــری در ای آمری
افغانســتان، ســوریه، و حتــی لیبــی در ایــن دوره، نافرجامــی ایــن دخالــت هــای مســتقیم  
و غیــر مســتقیم نظامــی را نشــان داده انــد. خیزشــهای جــاری در عــراق و لبنــان،  مدتــی 
ــه  ــه  ریش ثاب ــی اش  ــای ارتجاع ــت ه ــالمی و سیاس ــوری اس ــک جمه ــه از مرتس ــت ک اس
اصلــی وضعیــت وخیــم در خاورمیانــه، عبــور کــرده اســت و خواســت «همــه تــان بــا هــم 
برویــد» را جایگزیــن آن کــرده اســت. ایــن جنبشــی  اســت کــه مــی توانــد بــا یــک جرقــه، 
ــان دادن  ــش نش ــن جنب ــرتش ای ــراس از گس ــد. ه ــل کن ــطین وص ــردم فلس ــه م ــود را ب خ
چنــگ و دنــدان نظامــی بــورژوازی منطقــه را، هــم بــرای بــورژوازی حاکــم در کشــورهای 

ــر کــرده اســت. ــل را، رضوری ت عربــی و هــم در ارسائی
فرمــول «واگــذار کــردن برقــرای آرامــش بــه قدرتهــای منطقــه ای» بیــان بســته بندی شــده 
و شــیک ایــن سیاســت اســت. امــروز قــرار اســت رقبــای جمهــوری اســالمی نــه بــا اتــکا بــه 
ــه یــک قــدرت منطقــه ای، ارسائیل،  ــا اتــکا ب یــت نظامــی امریــکا، بلکــه «مســتقال» و ب ح
کشــمکش بــا جمهــوری اســالمی را پیــش بربنــد. اینکــه ایــن سیاســت تــا چــه انــدازه پیــش 
ــال دول  ــداری اتح ــکان پای ــد ام ــه ح ــا چ ــطین ت ــل فلس ــه معض ــد، اینک ــد ش ــرده خواه ب
ــا چــه  ــه ب ــکا در منطق ــدم حضــور مســتقیم امری ــه ع ــد، اینک ــل را میده ــی و ارسائی عرب
عکــس العملــی از طــرف اروپــا، روســیه، چیــن و تــالش بــرای پــر کــردن ایــن عــدم حضــور 

روبــرو خواهــد شــد هنــوز مســائل بــازی هســتند.
ــای  ــان نیروه ــدرت می ــیم ق ــر رس تقس ــمکش ب ــه، کش ــئله در خاورمیان ــورت مس ــا ص ام
ــرای مــردم ایــن منطقــه  کان بــاز اســت. ب ارتجاعــی، در ایــن منطقــه جنــگ و فقــر زده کــ
دســت بــاال پیــدا کــردن جانورانــی ماننــد جمهــوری اســالمی و متحدینــش یــا عربســتان و 
ــا باندهــای تروریســت و  ــب افکنهــا ی ــی جــز قربانــی شدنشــان توســط  ــل معنای ارسائی
جانــی یــا بدلیــل محــارصه اقتصــادی و تحمیــل فقــر و فالکــت و ... نــدارد. ایــن کشــمکش 
ــتان،  ــران، افعانس ــان در ای ــا انس ــرا میلیونه ــاوان آن ــود ت ــام ش ــی  ــر قطب ــع ه ــه نف ب
فلســطین، عــراق، ســوریه، لبنــان، لیبــی و یمــن و .. خواهنــد داد. میلیتاریزه شــدن بیشــرت 
ــی امریــکا و ارسائیــل در آبهــای منطقــه، عادی  منطقــه، عــادی شــدن حضــور ناوگانهــای ا
ن شــهرهای ایــران، بــرای امنیــت و زندگــی  ــب افکنهــای امریکایــی بــر آســ شــدن پــرواز 
ن انــدازه خطرنــاک انــد کــه حضــور حشدالشــعبی  میلیونهــا نفــر در ایــن منطقــه بــه هــ

بنــان و ســوریه!  و ســپاه قــدس در عــراق و ل
واقعیــت ایــن اســت کــه دســت و پــای جمهــوری اســالمی، ایــن اختاپــوس وحشــت و ترور، 
در منطقــه بــه درجــه زیــادی قطــع شــده اســت امــا بــه قیمــت جنــگ و تــرور و تخریــب 
بنــان و مــرص و....! اگــر ایــن  ــا عــراق و فلســطین و ل ــع انســانی زیــادی از ســوریه ت و  فجای
ــی کردنــد، انقالبــات بهــار عربــی و تحــرکات آزادیخواهانــه  نیروهــای ارتجاعــی دخالــت 
ــد.  ــوار میکردن ــود را هم ــرشوی خ ــه  راه پی ــراق و ..... در خاورمیان ــران وع ــان، ای بن در ل
ــران، قطــع دســت و پــا  جمهــوری اســالمی در منطقــه  جنبــش آزادیخواهانــه مــردم در ای
ــاه  ــت و رف ــه آزادی و امنی ــه،  و ب ــایش در منطق ــت و اس ــرتش امنی ــه گس ــه ب را بالفاصل
ــی  ــور نیروهای ــرای مان ــدان را ب ــان می ــد. همزم ــوام میکردن ــد و ت ــی زدن ــره م ــران گ در ای
ــدازه ضــد انســانی، تنــگ  ن ان ــا پتانســیلی بــه هــ ــدازه مخــرب، ارتجاعــی ب ن ان ــه هــ ب
ــی  ــا جای ــران»، ت ــا ای ــه ب ل ــام «مقاب ــه ن ــا ب ــات آنه ــه حضــور و اقدام ــی ک میکــرد! نیروهای
ــرتین  ــردد، بیش ــالمی برگ ــوری اس ــا جمه ــا ب ــدال آنه ــران و ج ــواه ای ــردم آزادیخ ــه م ــه ب ک

ــد. ــا زده ان ــت و اعرتاضــات آنه ــه زندگــی، امنی ت را ب لطــ
ــام اختاپوســهای وحشــت و تــرور، جانیــان و مرتجعیــن منطقــه  ــه زندگــی  ــان دادن ب پای
ــردم  ــر و م ــه کارگ ــت. طبق ــتی اس ــکال و سوسیالیس ــه و رادی ــی آزادیخواهان کار جنبش
ــاه  ــان ایــن جــدال و آغازگــر کوت آزادیخــواه در ایــران میتواننــد ورق را برگرداننــد و قهرمان
ــام آوران آزادی و  ــه و پی ــران و منطق ــردم در ای ــی م ــان از زندگ ــن جانی ــت ای ــردن دس ک

ــند.  ــاه باش ــت و رف امنی

پايان دادن به زندگى تمام اختاپوسهاى وحشت 
و ترور، جانيان و مرتجعين منطقه كار جنبشى 
آزاديخواهانه و راديكال و سوسياليستى است. 
طبقه كارگر و مردم آزاديخواه در ايران ميتوانند 

ورق را برگردانند و قهرمانان اين جدال و آغازگر 
كوتاه كردن دست اين جانيان از زندگى مردم 
در ايران و منطقه و پيام آوران آزادى و امنيت و 

رفاه باشند. 



حكمتيست هفتگى
فرارسيدن سال نو ميالدى 
را به خوانندگانش تبريك 

ميگويد! 

سلسله برنامه هاى «كمونيسم كارگرى، مبانى و سياستها»
مبانی كمونیسم كارگری در سایت رادیو نینا در دو فایل منترش شده است این مبحث در دو 
ه شده اند این دو سمینار از آخرین جمع بندی های منصور  سمینار توسط منصور حكمت ارا

حكمت در مورد كمونیسم كارگری و سند كمونیسم كارگری هستند 
شناخت از كمونیسم كارگری بدون رجوع به این سند ممكن نیست شنیدن این بحث را به هر 
كمونیست و برابری طلبی كه جویای تغییر جهان در قرن معارص و بیرون كشیدن كمونیسم و 

ماركسیسم از زیر آوار تحریفات بورژوازی است جلب میكنیم


