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 ۳۱دسامﱪ  ۱۱ - ٢٠٢٠دی ه ١٣٩٩
پنجشنبه ها منتﴩ ميشود

وقتىكه آش دمكراسى شور مىشود
فواد عبداللهی
لن ــدن ﴎانج ــام در چه ــارم ژانوی ــه درب ــاره درخواس ــت اس ــﱰداد آمری ــکا ب ـرای
جولی ــان آس ــان ژ ،موس ــس س ــایت افش ــاگر ویکیلیک ــس تصمیمگی ــری میکن ــد.
همزمــان روزنامههــای جریــان اصلــی ماننــد واشنگ پســت ،گاردیــن،
ایندیپندن ــت و نیویوركتایم ـز ،ه ــر ك ــدام ب ــه س ــیاق خ ــود س ــال  ۲۰۲۰را س ــالی
»پرمخاطــره بــرای ژورنالیســتها« قلمــداد كردهانــد؛ ادعــا میكننــد كــه:
 -۱پاندم ــی کووی ــد ۱۹ -ی ــک عام ــل ب ــزرگ در افزایش ﴎکوب ژورنالیستهاس ــت
و  -۲تحــوﻻت سیاســی در كشــورهایی ماننــد تركیــه ،مــﴫ ،بــﻼروس و
عربس ــتان منج ــر ب ــه زندان ــی ش ــدن روزنامهن ــگاران بیش ـ ری ش ــده اس ــت.
امــا در ذه ــن ب ــاز هــر جس ــتجوگری ایــن س ــوال مط ــرح میش ــود ك ــه چــرا
در لیس ــت كش ــورهایی ك ــه ژورناله ــای دمك راس ــی غرب ــی راج ــع ب ــه ﴎك ــوب
روزنامهن ــگاران ب ــدان اش ــاره كردهان ــد خ ــﱪی از محاكم ــه آس ــانژ در انگلس ــتان
»دمك ـرات« در ح ــوزه مﱰوپ ــل نیس ــت؟! آی ــا آس ــانژ در تركی ــه و عربس ــتان و
ای ـران و تح ــت نظامه ــای اس ــتبدادی و »توتالی ــﱰ« محاكم ــه میش ــود؟! چ ـرا
ش ــاهد س ــكوت س ــنگین و بایك ــوت خ ــﱪی رس ــانههای »جری ــان اصل ــی« در
غ ــرب پی رام ــون محاكم ــه سیاس ــی جولی ــان آس ــانژ هس ــتیم؟!
واقعیــت اینســت كــه اساســنامه ویكیلیكــس كامــﻼ شــفاف اســت؛
دیپل ســی مخفــی دولتهــا را افشــاء میكنــد .ســاختار حاكمیــت را در
مقاب ــل ش ــهروندان جامع ــه ﴐبهپذی ــر میكن ــد و ق ــدرت مان ــور دلبخواه ــی
دولتهــا را ســلب میكن ــد .درس ــت ه نگون ــه ك ــه ج ــورج اورول در رمــان
 ۱۹۸۴ش ــهروندان را ب ــه ای ــن ب ــاور میرس ــاند ك ــه دولته ــای حاك ــم را م ــورد
پرســش و مواخــذه قــرار دهنــد و نگــران وضعیــت آینــده خــود باشــند،
ویكیلیكــس هــم دفــﱰ خاطــرات مخفــی آمریــكا و دول غربــی در حملــه
نظامــی بــه عــراق و افغانســتان و جنایــات جنگــی كــه مرتكــب شــدند را
منتــﴩ كــرد و در اختیــار افــكار عمومــی در غــرب قــرار داد .اورول رمــان
خ ــود را در لندن ــی جن ــگزده روای ــت میكن ــد ك ــه هفت ــهای س ــی ت ــا چه ــل
ــب بــر ﴎ شــهر میبــارد ،م راســمهایی مثــل »دو دقیقــه نفــرت« یــا
بیلبورده ــا و پوس ــﱰهای چ ــاپ ش ــده توس ــط دول ــت ك ــه موی ــد ای ــن مس ـ له
هس ــتند .محرومی ــت و قل ــب حقای ــق پیامده ــای جن ــگ اس ــت ك ــه ﻻب ــهﻻی
دود و بوه ــای ب ــدی ك ــه از ع رته ــای ش ــهر بی ــرون میزن ــد ،خ ــود را نش ــان
میدهــد .مــردم انگلیــس در دهــه  ۱۹۴۰اولیــن كســانی بودنــد كــه بــا
خوان ــدن ای ــن رم ــان چش نش ــان ب ــه حقای ــق بیش ــﱰ ب ــاز ش ــد .لندنیه ــا ك ــه
از جن ــگ جهان ــی دوم ج ــان ب ــه در ب ــرده بودن ــد خیل ــی ﴎی ــع میتوانس ــتند
محرومی ــت و اس ــتیصال توصیفش ــده در رم ــان اورول را ب ــا وضعی ــت زندگ ــی
خ ــود مطابق ــت دهن ــد.
آســانژ هــم در جهــان پســا-كرونایی و در دورانــی محاكمــه میشــود كــه
شــبیهه بــه ﴍایــط بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت؛ محصــول دورانــی
اســت كــه حكومتهــای بورژوایــی از اشــكال »دمكــرات« آن در غــرب تــا
محص ــوﻻت مس ــتبد آن در ﴍق ،امنی ــت و آزادی و رف ــاه ش ــهروندان خ ــود را
ب ــه بهان ــه بح ـران كرون ــا تح ــت ن ــام »ﴍای ــط جنگ ــی« گ ــروگان گرفتهان ــد و
ﴎكــوب میكننــد .. .صفحــه۳
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عض ــو کمیس ــیون کش ــاورزی مجل ــس ش ــورای اس ــﻼمی اع ــﻼم ک ــرده
اس ــت کــه  ۳۰درص ــد خانوارهــا و ب ــه عبارت ــی بی ــش از  ۲۵میلی ــون
نف ــر از جامع ــه ت ــوان خری ــد گوش ــت را ندارن ــد .و ای ــن ب ــه معن ــای
کمبــود پروتئیــن و تضعیــف بنیــه ی دفاعــی و ایمنــی مــردم و
آس ــیب پذی ــری در مقاب ــل بی ـ ری ه ــای گوناگ ــون اس ــت .از آب ــان ٩٨
ت ــا آب ــان  ،٩٩قیم ــت م ــرغ  ٨٤درص ــد و تخ ــم م ــرغ  ٨٨درص ــد افزای ــش
یافت ــه اس ــت .ﴎان ری ــز و درش ــت رژی ــم ،خ ــود از فﻼک ــت اقتص ــادی
ده ه ــا میلی ــون ای ران ــی ح ــرف م ــی زنن ــد .م ــی گویند،خ ــط فق ــر در جامع ــه ب ـرای خان ــوار۴
نف ــره۱۰ ،میلی ــون توم ــان ش ــده اس ــت .ای ــن ت ــازه ب ـرای آن بخ ــش جامع ــه اس ــت ک ــه به ــر
ح ــال دس ــتمزد و حق ــوق ماهان ــه ای دارن ــد و چن ــد ب راب ــر زی ــر خ ــط فق ــر ق ـرار گرفت ــه ان ــد.
ب ـرای میلی ــون ه ــا بی ــکار و دس ــتفروش و کارگ ــر فصل ــی و حاش ــیه نش ــینان ش ــهرها ،دیگ ــر
خ ــط فق ــر ب ــی معن ــی اس ــت ،فق ــر مطل ــق ،گرس ــنگی مح ــض و م ــرگ زودرس ب ــه دلی ــل
کمب ــود تغذی ــه و بهداش ــت و درم ــان اس ــت.
در زمینــه آمــوزش هــم طبــق آمــار رســمی  ٣تــا  ٥میلیــون دانشآمــوز ،بدلیــل فقــر
و فﻼکــت و نداشــ تلفــن همــراه از آمــوزش مجــازی هــم محــروم انــد ،در زمینــه ی
بهداشــت و درمــان وضــع از ایــن ســیاه تــر اســت .بخــش اعظــم مــردم محــروم تــوان
پرداخــت ویزیــت پزشــک و خریــد داروی موثــر را ندارنــد .پزشــکان خــود بــه بیــ ران
توصی ــه م ــی کنن ــد داروی ای ران ــی نخری ــد! و بی ـ ران را درته ـران ب ــه ن ــاﴏ خ ــﴪو ب ــازار
ســیاه داروهــای خارجــی حوال ــه مــی دهنــد!
آماره ــا نش ــان م ــی دهن ــد ک ــه اختص ــاص ارز  ٤٢٠٠تومان ــی ب ــه عن ــوان سوبس ــید ب ــه تولی ــد
کننــدگان و واردکننــدگان مــواد خوراکــی نــه تنهــا قیمــت هــا را کاهــش نــداده بلکــه
ت ــورم بیش ــﱰ ایج ــاد ک ــرده اس ــت .چ ـرا ک ــه ماب ــه التف ــاوت ارز دولت ــی وب ــازار ک ــه مبلغ ــی
ح ــدود ١٦٠ه ــزار میلی ــارد توم ــان اس ــت ب ــه جی ــب دﻻل ه ــا و رانتخواره ــا ک ــه اساس ــا ب ـرادران
قاچاقچ ــی »س ــپاه پاس ــداران« واخت ــﻼس گ ـران اس ــت ،م ــی رود .مجل ــس اس ــﻼمی از ط ــرح
کوپن ــی ک ــردن کاﻻه ــای ﴐوری ح ــرف م ــی زن ــد و م ــی گوین ــد ب ــه  ٦٠میلی ــون نف ــر کوپ ــن
مجان ــی و نیم ــه مجان ــی م ــی دهن ــد و مناب ــع مال ــی ای ــن ط ــرح ه ــم ت ــا س ــقف  ٣٠ه ــزار
میلی ــارد توم ــان تعیی ــن ش ــده اس ــت .همزم ــان دول ــت از خزان ــه خال ــی ح ــرف م ــی زن ــد .ام ــا
هزین ــه کاﻻه ــای مجان ــی ﴐوری ب ــه م ــردم تنه ــا ی ــک س ــوم سوبس ــیدی اس ــت ک ــه دول ــت
ب ــا قیم ــت دﻻری  ٤٢٠٠توم ــان ب ــه دﻻل ه ــا و ﴍک ــت ه ــای خصوص ــی و دولت ــی پرداخت ــه
اس ــت! بای ــد یق ــه دول ــت را چس ــبید ک ــه هزین ــه ی تامی ــن مجان ــی کاﻻه ــای ﴐوری م ــردم
را ک ــه مجلس ــی ه ــا ادع ــا م ــی کنن ــد ،از ده ه ــا میلی ــارد دﻻر ذخی ــره ی س ــتادها و صن ــدوق
هایش ــان بپ ــردازد.
اک ی ــت زحمت ــکان جامع ــه ،س ــی ی کثی ــف دزدی ،اخت ــﻼس ،ری ــاکاری و دروغ ب ــورژوازی
حاک ــم را دی ــده ان ــد .ش ــاهد ب ــی ﴍافت ــی مش ــتی ان ــگل دولت ــی و مذهب ــی و نظام ــی ب ــوده
انــد .نکبــت فﻼکــت و اســتیصال و اعتیــاد و خودکشــی را تجربــه کــرده انــد .بحــران
اقتص ــادی ،ت ــورم و گ ران ــی و زندگ ــی چن ــد ب راب ــر زی ــر خ ــط فق ـر ،نف ــس جامع ــه را بری ــده
اســت .مــردم تــاوان هــای ســنگین و ســهمگینی داده انــد و امــروز روز انتقــام اســت.
انتق ــام بی ــرون کش ــیدن معیش ــت و س ــﻼمت اک ی ــت جامع ــه از حلق ــوم ظاﳌان ــه ی اقلیت ــی
تح ــت ح ی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ﴎمای ــه داران.
جمه ــوری اس ــﻼمی س ــازمان حف ــظ نظ ــام اقلی ــت مفتخ ــور و ﴎمای ــه دار دولت ــی ،خصوص ــی
و نظام ــی علی ــه معیش ــت و س ــﻼمت جامع ــه اس ــت .دور نظ ــم ﴎمای ــه داران ــه ،دی ــوار و
زنجیرهای ــی از دول ــت ،مجل ــس ،دس ــتگاه قضای ــی ،پلی ــس و زن ــدان ،س ــپاه و بس ــیج و لب ــاس
ش ــخصی و ح ــزب الله ــی تنی ــده ش ــده اس ــت.
نتیج ــه ی ای ــن وضعی ــت ب ـرای جامع ــه ای ـران محن ــت و فﻼک ــت ون ــا امن ــی م ــداوم ،از ه ــم
پاش ــیدن ش ــی رازه ی مدنی ــت جامع ــه و ده ه ــا مصیب ــت اجت ع ــی دیگ ــر اس ــت.
ب ــورژوازی ای ـران از راه ه ــای مختل ــف داراییه ــای جامع ــه اع ــم از مال ــی و ملک ــی و مس ــکن
و تغذی ــه و تولی ــدات صنعت ــی را ب ــه کن ــﱰل خ ــود در آورده اس ــت.

٢

از جمل ــه ،یک ــی از طری ــق تهدی ــد و ﴎک ــوب اک ی ــت مردم ــی ک ــه دستش ــان از ای ــن داراییه ــا
کوت ــاه اس ــت و دوم از راه تزری ــق حداق ــل و بخ ــور و ی ــری از نیازه ــای جامع ــه ب ــه ش ــیوه
ی قطــره چکانــی بــه ســفره مــردم بــه نــام یارانــه ،بنــگاه هــای خیریــه و درخواســت
کم ــک داراه ــا ب ــه نداره ــا .از ن ــگاه رژی ــم اس ــﻼمی اقلی ــت دارا بای ــد اک ی ــت ن ــدار و گ ــدارا
تغذی ــه کنن ــد!
در ی ــک ن ــگاه ای ــن واقعی ــت قاب ــل ان ــکار نیس ــت ،اقلیت ــی ک ــه ق ــدرت و ث ــروت را قبض ــه و
گرس ــنگی و بی ـ ری را ب ــه ده ه ــا میلی ــون انس ــان جامع ــه تحمی ــل ک ــرده ان ــد ج ــز ب ــا زور
و تع ــرض متقاب ــل اک ی ــت جامع ــه از تس ــلط خ ــود ب ــر ج ــان و م ــال م ــردم دس ــت ب ــردار
نیس ــتند .ام ــا س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه ق ــدرت و زور اک ی ــت م ــردم چگون ــه و ب ــه چ ــه ش ــکل
ی ــا اش ــکالی اع ـ ل م ــی ش ــود!
راه اساس ــی و تعیی ــن کنن ــده و ش ــناخته ش ــده ی ب ــﴩ م ــی گوی ــد از طری ــق انق ــﻼب ،قی ــام و
ش ــوریدن ب ــر ب ــورژوازی حاک ــم و خل ــع س ــﻼح و خل ــع ی ــد آن از ق ــدرت و ت ــﴫف داراییه ــای
جامع ــه  .ام ــا انق ــﻼب و قی ــام چی ــزی نیس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان و بینوای ــان
ه ــر وق ــت بخواهن ــد ب ــه آن دس ــت م ــی زنن ــد .ب ـرای بخ ــش آگاه طبق ــه و م ــردم راه و روش
ه ــای متع ــددی را بای ــد تجرب ــه و ط ــی ک ــرد ت ــا ب ــه نقط ــه ی اوج تعیی ــن تکلی ــف نهای ــی و
خل ــع ی ــد از ب ــورژوازی رس ــید.
ت ــا زمان ــی ک ــه ت ــوده ه ــای عظی ــم طبق ــه کارگ ــر و زحمتک ــش جامع ــه ب ــا ی ــک انق ــﻼب ت ــوده
ای ای ــن نظ ــام را از پ ــا در م ــی آورن ــد ،جن ــگ روزم ــره و س ــنگر ب ــه س ــنگر و م ــداوم اک یت ــی
ک ــه خواه ــان تامی ــن معیش ــت و س ــﻼمت هس ــتند ب ــا اقلیت ــی ک ــه هم ــه داراییه ــا را قبض ــه
کــرده انــد ،در جریــان خواهــد بــود .جنــگ و جــدال روزمــره ای کــه افــت و خیزهــا و
شکس ــت و پی ــروزی ه ــای خ ــود را دارد.
جامع ــه ای ـران در هم ــه ی ای ــن ده ــه ه ــا راه و روش ــهای متع ــدد مب ــارزه را تجرب ــه و ری ــن
کــرده اســت .دفــاع از ســطح معیشــت ،تــﻼش بــرای گرفــ ســهم بیشــﱰاز تولیــدات و
نع ـ ت جامع ــه ،ت ــﻼش ب ـرای کس ــب آزادیه ــای سیاس ــی و آزادی اع ـﱰاض ،اعتص ــاب ،تجم ــع
و تش ــکل از جمل ــه ی ای ــن راه و روش ه ــا اس ــت.
جــدال پایینــی هــا علیــه باﻻیــی هــا در ســالهای اخیــر و تــا امــروز در جنبــش هــای
اجت ع ــی و ت ــوده ای زحمتکش ــان ،اعتصاب ــات ب ــزرگ کارگ ــری و اع ﱰاض ــات و خی ــزش ه ــای
ت ــوده ای مح ــﻼت فقیرنش ــین ش ــهرها تجل ــی یافت ــه و خ ــود را نش ــان داده اس ــت .بخ ــش
آگاه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان ،در جنــگ نــان و ازادی  ،کارفرماهــا و ﴎمایــه داران و
مدافعی ــن سیاس ــی و قضای ــی و نظام ــی ش ــان را ب ــه مص ــاف طلبی ــده اس ــت .طبق ــه کارگ ــر
دری ــک کش ــمکش سیاس ــی و طبقات ــی م ــداوم چ ــه ب ــا ط ــرح مطالب ــات ف ــوری و چ ــه ت ــدارک
س ــازمانی س ــنگرهایی را فت ــح ک ــرده و ب ــه درج ــه ای از خودآگاه ــی رس ــیده اس ــت.
چه ــار ده ــه جن ــگ ن ــان و آزادی و امنی ــت ب ــا اهریمن ــان زش ــتی و قات ــﻼن و دزدان ،اف ــت و
خیزه ــای زی ــادی داش ــته اس ــت .ت ــﻼش جامع ــه ای ک ــه معیش ــت و س ــﻼمت اش در مع ــرض
خط ــر فﻼک ــت و آس ــیب ه ــای جس ــمی و روان ــی اس ــت ،م ــی رود ت ــا ب ــه مرحل ــه ﴎنوش ــت
س ــازی برس ــد.
ب ــی افق ــی در صف ــوف از ه ــم پاش ــیده ی دش ــمن و فق ــدان راه ب ــرون رف ــت از بح ـران ه ــای
اقتص ــادی و سیاس ــی مرگب ــار و ناتوان ــی و ب ــی جواب ــی در مقاب ــل مطالب ــات م ــردم ،ت ــوازن
ق ــوای جدی ــدی ب ــه نف ــع س ــتم کش ــان جامع ــه ایج ــاد ک ــرده اس ــت .صف ــوف ب ــورژوازی ای ـران
در ه ــم ریخت ــه اس ــت .در بلبش ــویی ک ــه نظ ــام ب ــا آن روب ــرو اس ــت ه ــر ک ــس ب ــه فک ــر
بس ـ ب ــار خ ــود اس ــت .دول ــت ی ــک مﱰس ــک اس ــت .مجل ــس ی ــک تریب ــون زن ــگ زده و ق ــوه
قضایی ــه و س ــپاه و پلی ــس مخف ــی س ــگ های ــی هس ــتند ک ــه دن ــدان گاز گرف ـ ش ــان ل ــق
ش ــده اس ــت.
زم ــان تع ــرض طبق ــه کارگ ــر و هم ــه زحمتکش ــان ف ـرا رس ــیده اس ــت .زم ــان آن رس ــیده اس ــت
ک ــه ت ــوده ه ــای چن ــد ده میلیون ــی کارگ ــر و زحمتک ــش ،ب ــورژوازی حاک ــم را آنق ــدر پ ــس
ب رانن ــد ت ــا پش ــتش را ب ــه دی ــوار م ــی زنن ــد.
جامع ــه ای ـران م ــی رود ت ــا در صف ــوف مب ــارزه خ ــود ،ره ﱪان ــش را جل ــو بفرس ــتد .مب ــارزات
م ــداوم و پیگی ــر ه ـزاران کارگ ــر هف ــت تپ ــه درس تاریخ ــی س ــازمان و ره ــﱪی را ب ـرای طبق ــه
کارگ ــر و زحمتکش ــان جامعــه بــه ارمغــان آورده اس ــت .پیــام هفــت تپ ــه بــرای رهــﱪان
و پی ــﴩوان جامع ــه از مح ــل ه ــای کار ت ــا مح ــﻼت زندگ ــی ای ــن اس ــت ک ــه ص ــدای م ــردم
س ــتم دی ــده و زخ ــم خ ــورده را یک ــی کنن ــد و خواس ــت معیش ــت و س ــﻼمت جامع ــه را ب ــر
پیش ــانی دش ــمنان م ــردم بکوبن ــد.
ام ــروز لیس ــتی از خواس ــتهای ف ــوری روی می ــز جامع ــه ق ـرار دارد .افزای ــش دس ــتمزدها ب ــه
نس ــبت ت ــورم ،سوبس ــیدهای نق ــدی و جنس ــی م ــداوم ب ــه خان ــواده ه ــای کارگ ـران بی ــکار و
میلی ــون ه ــا انس ــان ب ــا درآم ــد ناچی ــز ... ،ادام ــه در صفح ــه۳
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روزگار تلخ معیشت...
رایــگان کــردن بهداشــت ،درمــان ،آمــوزش و خدمــات اجت عــی ماننــد آب ،بــرق ،گاز،
مســکن بــرای تهــی دســتان و بــی مســکنان و گورخوابــان ،خا ــه دادن بــه تعقیــب و
زندان ــی ک ــردن و اع ــدام وحش ــیانه ،خا ــه دادن ب ــه تبلیغ ــات ته ــوع آور خ راف ــات و تحمی ــق
و ب ــی حرمت ــی ب ــه ش ــعور انس ــان ،خا ــه دادن ب ــه تع ــرض ب ــه حرم ــت و ک رام ــت زن ــان ،...از
جمل ــه ی ای ــن خواس ــتهای ف ــوری و حیات ــی هس ــتند.
ای ــن مطالب ــات و دیگ ــر نیازه ــای حیات ــی جامع ــه در بس ــته ای ب ــه ن ــام معیش ــت و س ــﻼمت
جامع ــه و ش ــعار ن ــان ،کار ،آزادی ،ح ــکام ﴎمای ــه داران وصاحب ــان زر و زور را ب ــه مص ــاف
طلبی ــده اس ــت.
چش ــم ان ــداز مب ــارزه ب ـرای معیش ــت و س ــﻼمت ،صف ــوف س ــازمانیافته و به ــم ف ــﴩده ی
کارگ ـران و زحمتکش ــان در مح ــل ه ــای کار و مح ــﻼت زندگ ــی اس ــت .ﴍایط ــی اس ــت ک ــه
تع ــرض ت ــوده ه ــای زحمتک ــش ب ــه دش ــمنان س ــفره ی خ ــود و ب ــه عام ــﻼن ناامن ــی جس ــمی
و روان ــی را در پی ــش رو دارد .دول ــت ﴎمای ــه داران ب ــه ای ــن واقعی ــت آگاه اس ــت.
ره ــا ک ــردن جامع ــه بح ــال خ ــود ،ع ــدم مس ــوولیت تامی ــن معیش ــت و س ــﻼمت جامع ــه،
ﴎکــوب و کشــتار و دزدی و فســاد و زورگویــی ،اگــر خطــر فﻼکــت و از هــم پاشــیدن
ش ــی رازه ی زندگ ــی م ــردم را در پ ــی داش ــته اس ــت ،ام ــا نتوانس ــته اس ــت جامع ــه را ب ــه ی ــاس
و اس ــتیصال بکش ــاند .اگ ــر ب ــورژوازی حاک ــم ،م ــدام در ح ــال بازس ــازی صف ــوف ت ــرک خ ــورده
ی نظامــش اســت ،در مقابــل ،کارگــران و زحمتکشــان هــم در تــﻼش ســامان بخشــیدن
بــه صفــوف خــود ،خودآگاهــی طبقاتــی و تــدارک ســازمان دهــی ارتــش تهیدســتان و
محروم ــان ب ـرای تع ــرض م ــداوم ب ــه دش ــمن اس ــت.
کارگ ران مردم
معیشــت و ســﻼمت دو نیــاز حیاتــی و ابتدایــی بــﴩ اســت .تــا زمانــی کــه ﴎمایــه و
صنای ــع و داراییه ــای جامع ــه و تغذی ــه و بهداش ــت و درم ــان در کن ــﱰل و اختی ــار اقلیت ــی
در ب ــاﻻ و ب ــر ف ـراز ﴎ جامع ــه اس ــت ،اک ی ــت م ــردم در مع ــرض خط ــر گرس ــنگی و م ــرگ
وقتیكه آش دمك راسی شور میشود...
در چنی ــن ﴍایط ــی طبق ــه كارگ ــر و ش ــهروندان ع ــادی جامع ــه هی ــچ نقش ــی در تعیی ــن
ﴎنوش ــت خ ــود و قوانی ــن حاك ــم ندارن ــد .رس ــانهها ك فیس ــابق ب ــازوی ﴎك ــوب دولت ــی
و ب ــه بازیگرف ـ ش ــهروندان را ب ــه عه ــده دارن ــد و ب ــا نف ــوذ ب ــه حری ــم ش ــخصی م ــردم،
ب ــر ــام جنبهه ــای زندگ ــی اف ـراد از جمل ــه عش ــق و رواب ــط جنس ــی ه ــم نظ ــارت دارن ــد.
رس ــانههای جریــان اصلــی درســت هــ ن كاری را ب ــه عهــده دارنــد كــه در رم ــان اورول
دس ــتگاه حاكمی ــت در قال ــب »ب ـرادر ب ــزرگ« مام ــور انج ــام و اج ـرای آن ب ــود .ای ــن حقیق ــت
ك ــه امــروز رســانههای غربــی چنــان ســفت و ســخت در كنــار دولتهــا و دادگاههــای
آنه ــا ،در بایك ــوت سیاس ــی و اجت ع ــی كی ــس آس ــانژ ذینفعن ــد ،نش ــاندهنده بی یگ ــی ای ــن
نظ ــام و نهاده ــای تبلیغات ــی  -سیاس ــی آن اس ــت .دول ــت انگلس ــتان و آمری ــكا از ش ــكنجه و
دادگاه ــی آس ــانژ ،ب ـرای شستش ــوی مغ ــزی و انتق ــام از ش ــهروندان نی ــاز دارن ــد .آس ــانژ ه ـ ن
كاری را ك ــرد ك ــه ظاه ـرا ژورنالیس ــم غرب ــی ادع ــا میكن ــد ك ــه از دولته ــا مس ــتقل اس ــت
و هــر روز ب ــا نظــارت بــر عملكــرد دولته ــا ،منافــع عمومــی شــهروندان را ایندگ ــی
میكنــد .اكنــون وی محاكمــه میشــود نــه بــه دلیــل »تجــارت اﴎار« و جیمزباندبــازی
ب ــه نف ــع جناح ــی از قدرته ــای جهان ــی بلك ــه بدی ــن دلی ــل ك ــه دیپل س ــی پش ــتپرده
دول غرب ــی در خل ــق جنای ــات جنگ ــی دو ده ــه پی ــش و همدس ــتی میدی ــای رس ــمی ب ــا آنه ــا
را منفج ــر ك ــرده اس ــت و هم ـراه ب ــا آن نق ــش رس ــانههای جری ــان اصل ــی ك ــه مانن ــد ی ــك
دروازهب ــان در خدم ــت ب ــه تثبی ــت و بق ــای اید ولوژی ــك ب ــورژوازی در غ ــرب عم ــل میكنن ــد
را افش ــاء ك ــرده اس ــت .از ای ــن نقطهنظ ــر بایك ــوت پرون ــده آس ــانژ از جان ــب ای ــن رس ــانهها
كامــﻼ آگاهانــه اســت .آســانژ بعنــوان اینــده ایــن تصویــر كــه رســانههای اصلــی و
دولته ــای غرب ــی بان ــی و مس ــبب اوض ــاع حاك ــم ب ــر جه ــان امروزن ــد و ام ــور جهان ــی را ب ــه
نف ــع بﴩی ــت اداره یكنن ــد و جه ــان ام ــروز جه ــان قلدره ــا و سیاس ــتهای بیرح ن ــه
نظام ــی آنه ــا اس ــت ،ب ــه صلی ــب كش ــیده میش ــود ت ــا درس عﱪت ــی ش ــود ب ـرای هركس ــی
ك ــه ل ــب ب ــه اع ـﱰاض علی ــه مناف ــع پش ــت پ ــرده دولته ــای بورژوای ــی و نظ ــام حاك ــم ب ــر
جهــان ام ــروز بگش ــاید .بایكــوت سیاس ــی و خــﱪی محاكم ــه آس ــانژ توس ــط رس ــانههای
غرب ــی ن ــه فق ــط تع ــرﴇ علي ــه ویكیلیك ــس بلک ــه علي ــه ايدهه ــاى بس ــيار پاي ــدار و قد ــى
ب راب ــرى انس ــان ،آزادى و حق ــوق انس ــا اس ــت .ام ــا اي ــن وضعي ــت س ــپرى میش ــود .جه ــان
ام ــروز ی ــك تف ــاوت ماه ــوی ب ــا جه ــان بع ــد از جن ــگ دوم جهان ــی دارد .در جهان پس ــا-كرونا،
ش ــهروندان در مقاب ــل حاك ـ ن ب ــه س ــمت بی ــداری در حركتن ــد .م ــردم مجب ــور نیس ــتند
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و می ــر ق ـرار دارد .تنه ــا ب ــا اجت ع ــی ک ــردن نیازه ــای ب ــﴩ و خل ــع ی ــد از ﴎمای ــه داران و
کن ــﱰل آن توس ــط جامع ــه و نهاده ــای ت ــوده ای ــش ای ــن خط ــر از ﴎ جامع ــه برداش ــته م ــی
ش ــود.
ب ـرای رس ــیدن ب ــه ای ــن ه ــدف ،طبق ــه کارگ ــر ب ــه متح ــد ک ــردن صف ــوف خ ــود ب ــه کم ــک
تج ــارب ش ــورایی هفت ــه تپ ــه و ت ــوده ه ــای زحمتک ــش ،بی ــکاران و حاش ــیه نش ــینان ش ــهرها
بــه ســازمان هــای تــوده ای از قبیــل کمیتــه هــا ،انجمــن هــا و نهادهــای مردمــی در
محــﻼت نیــاز دارنــد .تعــرض پایینــی هــا علی ــه باﻻیــی ه ــا متحــد ،ســازمانیافته و بــه
کم ــک ش ــبکه ه ــای ره ـﱪان ،م ــی توان ــد روزگار را ب ــر ﴎمای ــه داران و دولتش ــان س ــیاه ک ــرده
و روزه ــای جن ــگ نهای ــی ب ـرای بزی ــر کش ــیدن نظ ــام و خل ــع ی ــد ب ــورژوازی از ق ــدرت و
ث ــروت را نزدی ــک ت ــر کن ــد.
عب ــور از بح ـران اجت ع ــی و فﻼک ــت اقتص ــادی ای ـران در دس ــتان طبق ــه کارگ ــر و م ــردم
زحمتک ــش ق ـرار دارد .رهای ــی از نکب ــت نظ ــام ﴎمای ــه داری و مصیب ــت های ــش در پی ــام
اعتصابــات کارگــری ،اع ﱰاضــات اجت عــی و خیــزش هــای تــوده ای شــنیده مــی شــود.
اعتصاب ــات عموم ــی ،ش ــورش بینوای ــان و مص ــادره ی انباره ــای محتک ـران م ــواد غذای ــی و
دارو در راه اســت.
طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــم اش بای ــد خ ــود را ب ـرای ای ــن مص ــاف آم ــاده کن ــد .سوسیالیس ــم
بعنــوان آلﱰناتیــو نظــام پوســیده و فاســد ﴎمایــه داری توســط رهــﱪان کارگــران و
کمونیس ــت ه ــای جامع ــه ش ــفاف ،قاب ــل حص ــول و دس ــﱰس ،در مع ــرض انتخ ــاب جامع ــه
قــرار گیــرد .و طیفــی ازکارگــران کمونیســت وسوسیالیســت و ازادیخواهــان و ب رابــری
طلب ــان؛ ب ــا ای ــن تصمی ــم و آمادگ ــی ﴎاغ جامع ــه م ــی رون ــد .لش ــکری از سوسیالیس ــت
های ــی ک ــه متح ــد م ــی کنن ــد ،ح ــزب م ــی س ــازند ،س ــازمان ه ــای کارگ ــری و ت ــوده ای ایج ــاد
م ــی کنن ــد ،اعتصاب ــات ﴎاﴎی و عموم ــی و مصادره ــای انقﻼب ــی س ــازمان م ــی دهن ــد و
قی ــام و انق ــﻼب را در دس ــتور ق ـرار م ــی دهن ــد.
ای ــن تنه ــا راه نج ــات جامع ــه از فق ــر و گرس ــنگی و فﻼک ــت و از بی ـ ری و م ــرگ و می ــر و
تباه ــی اس ــت.
كــه بــه عنــوان عضویــی از شــبكه ﴎكــوب سیســت تیك دولتهــا عمــل كننــد و بــه
تقلی ــدش بپردازن ــد .جه ــان م ــا ن ــه تنه ــا اتفاق ــات تاریخ ــی مانن ــد جن ــگ جهان ــی اول و دوم
و ونهه ــای »توتالی ــﱰ« حاكمی ــت ب ــورژوازی در اروپ ــای ﴍق ــی و الگ ــوی س ــیاه فاشیس ــم
هیتل ــری را پش ــت ﴎ گذاش ــته اس ــت ،بلك ــه متاخرتری ــن الگوه ــای حاكمی ــت بورژوای ــی
در غ ــرب تح ــت ن ــام »دمك راس ــی ب ــازار« را ه ــم بخ ــود دی ــده اس ــت و از ای ــن نقطهنظ ــر
یــك تاریــخ بههــم پیوســته از الگوهــا و حاكمیــت سیاســی جناحهــای خوشــخیم و
بدخی ــم بورژوای ــی را ت ــا ب ــه ام ــروز تجرب ــه ك ــرده اس ــت .جع ــل و ادام ــه ای ــن تاری ــخ بی ــش
از ای ــن زیــر عن ــوان »مقابل ــه ب ــا توتالیتاریس ــم و كمونیس ــم« ی ــا »امپ رات ــوری شــیطان«
می ــﴪ نیســت .ب ــه بازیگرفــ ذهــن م ــردم توس ــط رس ــانههای بس ــﱰ اصلــی ،آنهــم در
ﴍایطــی كــه دولتهــای غربــی در مهــد جهــان »دمك راســی« از تامیــن ابتداییتریــن
نیازمندیهــای بهداشــتی و رفــاه شــهروندان خــود ﴎ بــاز زدهانــد ،تــف ﴎبــاﻻ اســت.
ب ـرای نظام ــی ك ــه عم ــق »دمك راس ــی«اش ب ــه بس ـ ده ــان و مس ــدودكردن ﴍی ــان مع ــاش
ش ــهروندان خ ــود خت ــم ش ــده اس ــت ،ب ـرای نظام ــی ك ــه بنی ــان »وزارت حقیق ــت«اش ب ــه
دلیــل افشــاگریهای ویكیلیكــس و آســانژ در خطــر اســت ،چــرا كــه شــهروندان بــه
ماهی ــت جنایتكاران ــه دیپل س ــی مخف ــی دولته ــا و ق ــدرت نظام ــی و مخ ــرب ب ــورژوازی
پ ــی بردهان ــد ،ع ــروج ی ــك تاری ــخ ت ــازه و ی ــك الگ ــوی سوسیالیس ــتی ساختارش ــكن دور از
انتظ ــار نیس ــت .سوسياليس ــم اینب ــار امتي ــاز ع ــروج در س ــاختار جوام ــع غ ــر را دارد و ب ــه
راحت ــى یتوانن ــد در چش ــم نس ــل ام ــروز ب ــا عناوين ــى مانن ــد »امپ راط ــورى ش ــيطان« ک ــه
س ــابقا ب ــا آن سوسياليس ــم را تصوي ــر میکردن ــد ،تحريف ــش کنن ــد.
ت ــا ه ــم اكن ــون ژورنالیس ــم و دمك راس ــی غرب ــی و اح ــزاب بس ــﱰ اصل ــی آن در پرونده آس ــانژ،
ی ــك عذرخواه ــی عاجزان ــه ب ــه ت رام ــپ ،جانس ــون ،اردوغ ــان ،سیس ــی ،پوتی ــن ،بنس ــل ن،
طالب ــان و خامن ــهای بدهكارن ــد .كس ــی چ ــه میدانس ــت ك ــه در جه ــان پ ــس از جن ــگ ﴎد
و ب ــا عربدهه ــای »پی ــروزی دمك راس ــی ب ــازار« و بی ــرق فرس ــوده »حق ــوق ب ــﴩ« ،دمك راس ــی
غرب ــی در برخ ــورد ب ــه آزادی بی ــان و محاكم ــه سیس ــت تیك ش ــهروندان و فعالی ــن سیاس ــی
خــود ،گــوی ســبقت از ت رامپیســم و نظامهــای اســتبدادی و دستســاز خــود در ﴍق
را بربایــد! كســی چــه میدانســت كــه شكســت اقتصــاد بــازار و الگــوی دمك راســی
پارﳌانــی در غــرب بــه رشــد قارچهــا و كپكهایــی از جنــس ت رامــپ و ت رامپیســم بــر
پیك ــر كاپیتالیس ــم میانجام ــد .ای وزه ــا آش »دمك راس ــی« آنق ــدر ش ــور اس ــت ک ــه حت ــی
پوپولیس ــتهای راس ــت اف راط ــی در جه ــان ه ــم ب ــه ش ــوری آن اذع ــان دارن ــد.
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هفت تپه صفحه ای دیگ ر...
ای ــن موقعی ــت شکس ــت و پی ــروزی هف ــت تپ ــه در مب ــارزه ام ــروز را ب ــه پدی ــده ای بزرگ ــﱰ
از پیــروزی و شکســت هــر مبــارزه کارگــری تبدیــل کــرده اســت .امــروز شکســت یــا
پی ــروزی هق ــت تپ ــه مس ــتقی ب ــر روی موقعی ــت و رابط ــه طبق ــه کارگ ــر ب ــا ب ــورژوای و
حاکمیت ــش تاثی ــر گ ــذار اس ــت.
تاکی ــد و پافش ــاری کارگ ـران هف ــت تپ ــه ب ــر خل ــع ی ــد از بخ ــش خصوص ــی و اس ــدبیگی،
ت ــﻼش ب ـرای قطعی ــت بخش ــیدن ب ــه پی ــروزی کارگ ـران در ای ــن مرحل ــه اس ــت .نف ــس خل ــع
ی ــد از کارفرم ــای هف ــت تپ ــه بی ــان پای ــان ی ــک دوره از کش ــمکش و پی ــروزی هف ــت تپ ــه ای
ه ــا در ج ــدال س ــه س ــاله اخی ــر ن ــه فق ــط ب ــا اس ــدبیگی و همپالگ ــی های ــش در هف ــت تپه،
بلک ــه ب ــا کل دس ــتگاه حاکمی ــت از دول ــت و ق ــوه قضائی ــه ت ــا م راک ــز اطﻼعات ــی ،مقام ــات
زنــدان و رســانه هــای حکومــت ،از خانــه کارگــر تــا امــام جمعــه شــوش و اســتاندار
خوزس ــتان اس ــت .در ج ــدال چن ــد س ــال گذش ــته و مش ــخصا جن ــگ و دع ــوای س ــه س ــال
اخی ـر ،کل ای ــن ص ــف در کن ــار دول ــت و مجل ــس و بی ــت ره ــﱪی در مقاب ــل کارگ ـران هف ــت
تپ ــه و حامی ــان آنه ــا در ی ــک ص ــف واح ــد بودن ــد و هن ــوز ه ــم هس ــتند .اختﻼف ــات می ــان
جناحهــای حاکمی ــت ی ــک ﴎس ــوزن ای ــن حقیق ــت را از چش ــم کســی مخف ــی یکن ــد
ک ــه آنه ــا در مقاب ــل طبق ــه کارگ ــر ب ــه عن ــوان این ــدگان طبق ــه ﴎمای ــه دار ،کن ــار ه ــم
خواهن ــد ایس ــتاد.
ﴍای ــط بح ران ــی جامع ــه ای ـران و طغیانه ــای تــوده ای گرس ــنگان ،جمه ــوری اس ــﻼمی و
در راس آن خامنــه ای و بازوهــای قدر نــد او در حاکمیــت را مجبــور کــرده اســت از
ت ــرس م ــردم و خیزش ــهای بع ــدی ،پ ــز مقابل ــه ب ــا فس ــاد مال ــی ،دزدی و پولش ــویی و ﻻف
زن ــی در خص ــوص عدال ــت را بزن ــد .در چنی ــن ﴍایط ــی و زمان ــی ک ــه ب ــه هم ــت کارگ ـران
هف ــت تپ ــه و پیگی ــری و تس ــلیم نش ــدن آنه ــا ،پرون ــده دزدی و اخت ــﻼس اس ــدبیگی ب ــر
م ــﻼ ش ــده ،حاکمی ــت مجب ــور ب ــه عق ــب نش ــینی ش ــد و ب ـرای خری ــد آب ــروی نداش ــته خ ــود
ت ــن ب ــه محاکم ــه او داده اس ــت .نف ــس همی ــن نکت ــه ،مس ــتقل از متحق ــق ش ــدن خل ــع ی ــد
از اس ــدبیگی ،قب ــول مس ــئولیت دول ــت در قب ــال کارگ ـران و ی ــا افت ــادن مس ــئولیت هف ــت
تپ ــه ب ــر دوش دول ــت ،قطع ــا ی ــک پی ــروزی ج ــدی هف ــت تپ ــه ای ه ــا اس ــت .عق ــب نش ــینی
ک ــه در پن ــج ده ــه اخی ــر در ای ـران اتف ــاق نیفت ــاده اس ــت .ه ــر چن ــد کارگ ـران هف ــت تپ ــه
باره ــا گفت ــه ان ــد ک ــه ای ــن آخ ــر کار م ــا نیس ــت ،گفت ــه ان ــد حت ــی اگ ــر ﴍک ــت ب ــه دول ــت
واگ ــذار ش ــود آنه ــا خواه ــان نظ ــارت کارگ ـران ب ــر ام ــورات ای ــن ﴍک ــت هس ــتند .مطالب ــات
کارگ ـران هف ــت تپ ــه از خل ــع ی ــد از بخ ــش خصوص ــی ت ــا نظ ــارت کارگ ـران و بازگش ــت
ب ــه کار کارگ ـران اخ راج ــی و ...موض ــع ی ــک ج ــدال و کش ــمکش اس ــت و می ــزان پی ــروزی
طبیعت ــا بس ــتگی ب ــه ت ــوان کارگ ـران و می ــزان ح ی ــت طبق ــه کارگ ــر و م ــردم از مب ــارزه
آنه ــا دارد .جای ــگاه مب ــارزه ام ــروز کارگ ـران هف ــت تپ ــه ،ﴐورت دف ــاع از ای ــن اع ﱰاض ــات
را ب ـرای کل طبق ــه کارگ ــر و از زاوی ــه مناف ــع عموم ــی ای ــن طبق ــه دوچن ــدان ک ــرده اس ــت.
کارگ ـران هف ــت تپ ــه ح ــق دارن ــد ک ــه از جامع ــه ،از هم ــه ه ــم طبق ــه ای ه ــای خ ــود و از
هم ــه محرومی ــن و آزادیخواه ــان توق ــع دخال ــت و ح ی ــت از هف ــت تپ ــه را ب ــه عن ــوان
ن ــوک پی ــکان اع ـﱰاض ای ــن ص ــف طبقات ــی داش ــته باش ــند.
مباحثاتــی ک ــه حــول ف راخ ــوان کارگ ـران هفــت تپ ــه بــرای تجم ــع در ته ـران و بعــﻼوه
ف راخ ــوان ح ی ــت در فض ــای مج ــازی راه افت ــاد ،بی ــان موقعی ــت مه ــم کارگ ـران هف ــت تپ ــه
اس ــت .ه ــر دو ف راخ ــوان بی ــان موقعی ــت جدی ــدی اس ــت ک ــه کارگ ـران هف ــت تپ ــه و ره ـﱪان
و ش ــخصیتهای خوش ــنام و محب ــوب آنه ــا در آن ق ـرار دارن ــد ،موقعیت ــی ک ــه در گذش ــته در
هیچی ــک از اعتصاب ــات ب ــزرگ کارگ ــری از کارگ ـران باف ــق ت ــا هپک ــو و ف ــوﻻد و از مع ــادن
ت ــا پﱰوش ــیمی ه ــا بدس ــت نیام ــده ب ــود .نف ــس ای ــن ف راخوانه ــا ،مخاط ــب ق ـرار دادن ه ــم
طبقــه ای و حامیــان خــود ،مســتقل از بحثهایــی کــه در حواشــی آن راه افتــاده ،یــک
پی ــﴩوی ج ــدی ب ـرای جنب ــش کارگ ــری و بی ــان ای ــن موقعی ــت جدی ــد اس ــت .موقعیت ــی ک ــه
ره ــﱪ کارگ ــری ن ــه تنه ــا در قام ــت ره ــﱪ محل ــی ک ــه ب ــه عن ــوان ش ــخصیت مه ــم و معت ــﱪ
سیاســی جامعــه ،خطــاب بــه کل جامعــه ف راخ ــوان میده ــد و خواهــان ح یــت آنهــا
میش ــود .تقلی ــل ای ــن موقعی ــت و جای ــگاه ای ــن ف راخ ــوان ب ــه اینک ــه تجم ــع ته ـران چق ــدر
نی ــرو جم ــع ک ــرد و ی ــا اینک ــه بس ــیجی ه ــا در آن ﴍک ــت ک ــرده بودن ــد )ک ــه گوی ــا گن ــاه
کارگ ــر هف ــت تپ ــه اس ــت( ،در صمی ن ــه تری ــن ﴍای ــط بی ــان ندی ــدن واقعی ــات عظی ــم ت ــر
پش ــت ای ــن ف راخ ــوان ،موقعی ــت و جای ــگاه هف ــت تپ ــه و ای ــن ف راخوانه ــا اس ــت .بخص ــوص
ک ــه دو ف راخ ــوان ج ــواب مثب ــت میگی ــرد و ای ــن پدی ــده ای جدی ــد در جنب ــش کارگ ــری در
چه ــار ده ــه اخی ــر اس ــت.
جایگاهها عوض میشوند
در تجمــع حامیــان هفــت تپــه در مقابــل دادگســﱰی تهــران ،دانشــجویان بســیجی
»دانش ــجویان عدالتخ ــواه« نی ــز حض ــور یافتن ــد .آنه ــا ب ــه ن ــام دف ــاع از کارگ ــر هف ــت تپ ــه
و خواس ــت »خل ــع ی ــد از بخ ــش خصوص ــی« ب ــا ش ــعار و پرچمه ــای همیش ــگی خ ــود در
ای ــن تجم ــع ﴍک ــت و ت ــﻼش کردن ــد آن ـرا مﻼخ ــور کنن ــد .اه ــداف ارتجاع ــی آنه ــا ب ــر کس ــی
پوش ــیده نیس ــت و ای ــن ام ــر مطلق ــا جدی ــد نیس ــت و از چش ــم کارگ ــر هف ــت تپ ــه ه ــم
مخف ــی نیس ــت.
کارگ ـران هف ــت تپ ــه ،ره ـﱪان و فرمانده ــان دانش ــجویان بس ــیجی را ه ــزاران ب ــار افش ــا
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و خلــع ســﻼح و چلنــج کــرده انــد .پرچــم دفــاع از کارگــر
و دلس ــوزی ریاکاران ــه ب ـرای »م ــردم مظل ــوم واق ــع ش ــده« ،از
ط ــرف رژی ــم و عاملی ــن آنه ــا ،پ ــا ب ــه پ ــای کش ــتار و زن ــدان
و تهدی ــد ،ی ــک سیاس ــت ثاب ــت ب ــوده اس ــت .دی ــروز عوام ــل
خان ــه کارگ ــر و ش ــورای اس ــﻼمی و ام ــام جمع ــه مح ــل ای ــن
نق ــش را ایف ــا ک ــرده ان ــد و ام ــروز دانش ــجوی بس ــیجی ه ــم
ب ــه آنه ــا اضاف ــه ش ــده اس ــت .ام ــا ی ــک مولف ــه مه ــم تغیی ــر
کــرده اســت و آن اینکــه عوامــل حاکمیــت یــا جناحــی از
آن مجبــور شــده انــد ب ـرای جلــب توجــه بــه ی ــک ف راخــوان کارگــری ج ــواب مثب ــت
بدهن ــد و عک ــس کارگ ــر هف ــت تپ ــه را ب ــه س ــینه بزن ــد .ای ــن ن ــه بی ــان ق ــدرت آنه ــا ،بلک ــه
موقعی ــت و وزن ام ــروز جنب ــش کارگ ــری اس ــت و ن ــه ب ــر عک ــس! ای ــن بی ــان اعتب ــار آن
جنب ــش و ره ـﱪان آن ،بی ــان نف ــوذ و س ــمپاتی عمی ــق جامع ــه ب ــه خواس ــت و مطالب ــات
آنه ــا اس ــت! ای ــن ه ـ ن موقعی ــت جدی ــد اس ــت ک ــه اش ــاره ک ــردم .ای ــن ن ــه ضع ــف هف ــت
تپ ــه ک ــه اعتب ــار هف ــت تپ ــه را بی ــان میکن ــد .دی ــروز خان ــه کارگ ــر ب ـرای فری ــب ف راخ ــوان
»کارگ ــری« می ــداد و بس ــیج دانش ــجویی مه ـ ن آنه ــا ب ــود ،ام ــروز کس ــی ب ـرای ب ــازوی
کارگ ــری حاکمی ــت ت ــره خ ــرد یکن ــد و خان ــه کارگ ــری دی ــروز و عوام ــل حاکمی ــت مجب ــور
ش ــده اس ــت ب ــه ف راخ ــوان کارگ ـران هف ــت تپ ــه جم ــع ش ــود و ه ـ ن امی ــال قدیم ــی را
دنب ــال کن ــد .در گذش ــته گاه ــا کارگ ــر هوش ــیار ت ــﻼش میک ــرد اگ ــر یتوان ــد خ ــود تجم ــع
کن ــد بلک ــه ب ــا فرس ــتادن چه ــار نف ــر ب ــه تجم ــع خان ــه کارگ ـر ،فض ــا را از دس ــت آنه ــا بگی ــرد
و ب ــه ضدش ــان تبدی ــل کن ــد ،و ام ــروز خان ــه کارگ ــر و بس ــیج دانش ــجویی ب ــه ای ــن روز
افت ــاده ان ــد و اع ــﻼم میکنن ــد »م ــا ه ــم هف ــت تپ ــه ای هس ــتیم !« .ای ــن بی ــان موقعی ــت
جدی ــدی اس ــت ک ــه جنب ــش کارگ ــری و در ن ــوک ای ــن قل ــه عظی ــم ،کارگ ــر هف ــت تپ ــه و
ره ـﱪان آن در آن ق ـرار گرفت ــه ان ــد.
کارگ ــر هف ــت تپ ــه از ش ــوش ف راخ ــوان داده اس ــت و در ته ـران حامی ــان او علیرغ ــم فرص ــت
بســیار کوتــاه بــرای تجمــع و علیرغــم فضــای پلیســی و حساســیت مســئله از نظــر
امنیت ــی و ب ــا وج ــود خط ــر کرون ــا ،جم ــع ش ــده ان ــد .بس ــیج دانش ــجویی ه ــم ب ــا توه ــم
در تاثیــر گــذاری و قاپیــدن ایــن فرصــت در ایــن تجمــع ﴍکــت کــرده اســت .بســیج
دانشــجویی بــا علــم بــه فضــای دانشــگاهها و ح یــت دانشــجویان آزادیخــواه ،ایــن
فرزن ــدان طبق ــه کارگ ــر و نس ــل تحصی ــل ک ــرده ای ــن طبق ــه ،مجب ــور ش ــده اس ــت لب ــاس
عدالتخ ــواه ب ــر ت ــن کن ــد .اوباش ــی ک ــه دی ــروز ب ــه ن ــام بس ــیج دانش ــجویی و ح ــزب الله ــی
و ب ــه عن ــوان چ ق ــداران حاکمی ــت ظاه ــر میش ــدند ،ام ــروز ب ـرای حض ــور در م ــﻼ ع ــام
مجبورن ــد بگوین ــد عدالتخ ــواه هس ــتند ،مجبورن ــد بگوین ــد طرف ــدار هف ــت تپ ــه هس ــتند
و مجبورن ــد بگوین ــد م ــرگ ب ــر اس ــدبیگی .یادم ــان نرفت ــه اس ــت در س ــال  ٥٧س ــاواکی ه ــا
مجب ــور بودن ــد ب ــا م ــرگ ب ــر ش ــاه در خیابانه ــا ظاه ــر ش ــوند .اینه ــا فش ــار پایی ــن و اینج ــا
فش ــار جنب ــش کارگ ــری اس ــت .ن ــه س ــاواکی ه ــای قدی ــم طرف ــدار انق ــﻼب ش ــده بودن ــد و
ن ــه بس ــیج دانش ــجویی طرف ــدار عدال ــت .گ ــرد و غب ــار راه انداخ ـ ح ــول ای ــن حض ــور و
تبدی ــل ای ــن عق ــب نش ــینی و ای ــن موقعی ــت ضعی ــف بس ــیجی ه ــا ب ــه نقط ــه ضع ــف
کارگ ـران هف ــت تپ ــه میتوان ــد در ب ــی غرضان ــه تری ــن حال ــت حاک ــی از ندی ــدن تغیی ــر
ت ــوازن ق ــوا و موقعی ــت جدی ــد جنب ــش کارگ ــری باش ــد.
تغییــر موقعیــت در جنبــش کارگــری ،اعتبــار بــاﻻ و بــه حــق کارگــران هفــت تپــه و
س ــخنگویان آنه ــا ،همزم ــان در دوره ای معی ــن اتف ــاق افت ــاده ک ــه جامع ــه ای ـران و فض ــای
سیاســی آن یــک پوﻻریزاســیون سیاســی را از ﴎ میگذارنــد کــه بای ــد بــه اســتقبال آن
رف ــت .اگ ــر هیاه ــوی مخالفی ــن هف ــت تپ ــه در ص ــف اپوزیس ــیون را کن ــار بزنی ــم ،اگ ــر
تهم ــت و اف ـﱰا و توس ــل ع ــده ای مع ــدود در حاش ــیه ای ــن جامع ــه ب ــه اتهام ــات ن ــخ ــا و
حقی ــر را کن ــار بزنی ــم ،در دل ای ــن جامع ــه ص ــف ه ــا از ه ــم مت ی ــز میش ــوند ،جداله ــای
سیاس ــی در می ــان نیروه ــا و جنب ــش ه ــای اصل ــی سیاس ــی ،روش ــنﱰ و ب ــی توه ــم ت ــر و
رو در روت ــر میش ــود .ای ــز ص ــف کارگ ــر و جنب ــش کمونیس ــتی ای ــن طبق ــه ب ــا ب ــورژوازی
و اح ــزاب رنگارن ــگ چ ــپ و راس ــت آن ،بیش ــﱰ میش ــود .ب ــه ای ــن اعتب ــار م ــا ش ــاهد ی ــک
ش ــخم خ ــوردن دوب ــاره فض ــای سیاس ــی در ای ــن جامع ــه هس ــتیم .ب ــزودی ش ــاهد دوره ای
از ج ــدال ج ــدی خواهی ــم ب ــود ک ــه بای ــد ب ــه اس ــتقبالش رف ــت و ب ـرای آن خ ــود را آم ــاده
ک ــرد .ای ــن دوره جنب ــش کارگ ــری ه ــم پوﻻری ــزه میش ــود و دوس ــتان و دش ــمنان خ ــود را
به ــﱰ خواه ــد ش ــناخت .بای ــد ب ــه اس ــتقبال ای ــن دوره رف ــت.

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و بدون
خطر سوسياليسم به چه منجﻼبى
بدل ميشود..

ح

ت ۳۳۹

میتوان ورق را برگرداند...
نقــش و موقعیــت کشــورهای عربــی رقیــب ایــران ،موقعیــت اﴎائیــل و متحدیــن
منطقــه ای آن )عربســتان ،مــﴫ ،امــارات و  (...و باﻻخــره کشمکشــهای درون هیئــت
حاکمــه امریــکا قــرار داد تــا متوجــه دﻻیــل واقعــی و ابعــاد واقعــی مخاطــرات شــد.
مولفــه هایــی کــه طــی چهار-پنــج ســال گذشــته تغییــرات اساســی کــرده انــد.
ت ــا جائیک ــه ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــر میگ ــردد ،ط ــی ای ــن م ــدت بح ـران سیاس ــی داخل ــی
در ای ـران و ج ــدال م ــردم آزادیخ ــواه و در راس آن طبق ــه کارگ ــر ب ــا حاکمی ــت تش ــدید پی ــدا
ک ــرده ،وضعی ــت اقتص ــادی جمه ــوری اس ــﻼمی زی ــر« فش ــار حداک ـ ی« ت رام ــپ و تش ــدید
تحریمه ــا وخی ــم ت ــر و دامن ــه فق ــر و فﻼک ــت گس ــﱰش بیس ــابقه ای پی ــدا ک ــرده اس ــت.
موقعی ــت منطق ــه ای جمه ــوری اس ــﻼمی برخ ــﻼف چه ــار -پن ــج س ــال گذش ــته تضعی ــف
ش ــده و ت ــرور ه ــای اخی ــر ﴐب ــه پذی ــر ب ــودن مهره ــای رژی ــم در«ام ــن تری ــن« نق ــاط را
بط ــور برجس ــته ای نش ــان داد.
وضعیــت رقبــای جمهــوری اســﻼمی در منطقــه برخــﻼف پنــج ســال قبــل بــه درجــه
زی ــادی ب ــه نف ــع آنه ــا تغیی ــر ک ــرده اس ــت .در ع ـراق ک ــه حی ــاط خل ــوت جمه ــوری اس ــﻼمی
و نقطــه قــدرت و میــدان ابــراز قــدرت در مقابــل امریــکا و رقبــای منطقــه ای بــود،
ام ــروز ش ــاهد فاصل ــه بیش ــﱰ دول ــت و نیروه ــای سیاس ــی ع ـراق از جمه ــوری اس ــﻼمی
و نزدیک ــی بیش ــﱰ آن ــان ب ــا امری ــکا و رقب ــای منطق ــه ای ای ـران هس ــتیم .ط ــرح »معامل ــه
ق ــرن« ت رام ــپ -کوش ـ  ،ک ــه اساس ــا ن ــه ب رای«ح ــل مس ــئله فلس ــطین« ک ــه ب ـرای تقوی ــت
موقعی ــت اﴎائی ــل و متحدی ــن منطق ــه ای اش ب ــود ،آش ــتی رس ــمی و اتح ــاد دول عرب ــی
و اﴎائی ــل را پ ــس از س ــالها ،متحق ــق ک ــرد .اتح ــادی ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه معض ــل فلس ــطین
انته ــای ناروش ــی دارد .تاجای ــی ک ــه ام ــروز برخ ــﻼف پن ــج س ــال پی ــش م ــا ش ــاهد تﻼش ــهای
گســﱰده ایــن دولــت هــا بــرای شــکلگیری یــک قطــب متحــد از رقبــا و«دشــمنان«
جمه ــوری اس ــﻼمی در منطق ــه ب ــه ریاس ــت و در س ــایه امری ــکا و نای ــب رئیس ــی اﴎائی ــل
هس ــتیم .اج ــازه عب ــور ب ــه ن ــاوگان اﴎائی ــل از ط ــرف دول ــت م ــﴫ و حفاظ ــت از آن توس ــط
ناوه ــای ا ــی خ ــود ون ــه اخی ــر ش ــکلگیری ای ــن قط ــب اس ــت.
بهان ــه »نگ ران ــی از عملی ــات انتقامجویان ــه ای ـران« و«هش ــدار ب ــه ای ـران« ب ـرای حض ــور
نــاوگان ا ــی امریــکا و زیردریایــی اﴎائیــل در خلیــج فــارس و پــرواز ــب افکنهــای
امری ــکا ،آنه ــم ب ــا عل ــم ب ــه وضعی ــت نابس ــامان جمه ــوری اس ــﻼمی ،پ ــوچ ت ــر از آن اس ــت
ک ــه کســی آنــرا بــاور کنــد .جمهــوری اســﻼمی در بعــد منطقــه ای بــا از دس ــت دادن
بخ ــش زی ــادی از حامی ــان و متحدی ــن خ ــود ،در موقعیت ــی نیس ــت ک ــه بتوان ــد در ای ــن
راس ــتا حت ــی پروپاگانده ــای س ــنتی ش را پی ــش ب ــﱪد .بع ــﻼوه جمه ــوری اس ــﻼمی ام ــروز
بی ــش از همیش ــه زی ــر فش ــار در خ ــود جامع ــه هش ــتاد میلیون ــی ای ـران اس ــت ک ــه دیگ ــر
حرب ــه دش ــمنی ب ــا نیروه ــا و قدرته ــای خارج ــی ام ــا ب ــی اث ــر ش ــده اس ــت .از ای ــن نظ ــر
کام ــﻼ در منظ ــر جامع ــه ه ــم خل ــع س ــﻼح ش ــده اس ــت .ای ــن ام ــر بی ــش از هم ــه موقعی ــت
جمه ــوری اس ــﻼمی در ب ــازی ب ــا کارت دخال ــت در مع ــادﻻت خاورمیان ــه را تضعی ــف ک ــرده
اس ــت .رقب ــای تروریس ــت و جنایت ــکار در منطق ــه و در س ــطح جهان ــی ب ــه ای ــن ام ــر واق ــف
ان ــد .ام ــروز ق ــدرت منطق ــه ای جمه ــوری اس ــﻼمی جن ــازه و مﱰس ــکی بی ــش نیس ــت.
جمه ــوری اس ــﻼمی بعن ــوان نیروی ــی ک ــه میتوانس ــت ب ــا ی ــک عملی ــات تروریس ــتی در
عــراق امنیــت منطقــه را بــه خطــر بینــدازد ،نیرویــی کــه بــا اتــکا بــه حضــور خــود
در س ــوریه میتوانس ــت در مقابــل امری ــکا و دوســتانش در منطق ــه عــرض ان ــدام کن ــد،
نیروی ــی ک ــه چ ــه در داخ ــل ای ـران ب ــه جنبش ــی عظی ــم ب ـرای ب ــه زی ــر کش ــیدنش مواج ــه
اســت و هرلحظــه منتظــر عــروج مجــدد ایــن غــول از زیــر آوار کرونــا اســت ،امــروز
علیرغ ــم ع ــر و تی ــز فرمانده ــان س ــپاه در انتق ــام گی ــری ،مداوم ــا پی ــام »رف ــع تش ــنج در
منطق ــه«» ،تحری ــک نکنی ــد« ،ک ــه بی ــان کنن ــده ق ــدرت و موقعی ــت واقع ــی جمه ــوری
اس ــﻼمی در تح ــرک نظام ــی از ت ــرور و ــب گ ــذاری ت ــا موش ــک پ راکن ــی ،اس ــت ،را میده ــد.
»ه ـراس« از چنی ــن حکومت ــی فق ــط بهان ــه ای ب ـرای اه ــداف اس ـﱰاتژیک ت ــر امری ــکا در
منطق ــه اس ــت .اهداف ــی ک ــه ق ـرار اس ــت دوب ــاره م ــردم در ای ـران ،ع ـراق ،س ــوریه ،م ـﴫ،
لبن ــان و فلس ــطین ت ــاوان آن ـرا بدهن ــد.
ت رام ــپ در ادام ــه سیاس ــت اوبام ــا مبن ــی سیاس ــت ک ــم ک ــردن حض ــور خ ــود در خاورمیانه و
واگ ــذار ک ــردن کشمکش ــهای خاورمیان ــه ب ــه »نیروه ــا و دولته ــای منطق ــه ای«» ،مس ــتقل«
ک ــردن ق ــدرت نظامــی مقابل ــه متحدیــن خــود و ک ــم کــردن هزین ــه انســانی خــود در
خاورمیان ــه ،ک ــه دیگ ــر اهمی ــت و جای ــگاه اس ـﱰاتژیک پیش ــین خ ــود را ن ــدارد ،ب ــه ﴏف
بی ــرون کش ــیدن نیروه ــای خ ــود از ع ـراق و افعانس ــتان وصل ــح ب ــا طالب ــان اکتف ــا نک ــرده
اســت .ت رام ــپ در کنــار« فشــار حداک ـ ی« ب ــر جمه ــوری اســﻼمی و تشــدید محــاﴏه
اقتصــادی ،دامنــه حضــور و نفــوذ جمهــوری اســﻼمی را در حیــاط خلوتهــای خــود در
منطقــه کــم و کمــﱰ کــرد .بطوریکــه امــروز کمﱰیــن درجــه از نزدیکــی و«دوســتی«
ب ــا ای ـران ب ـرای ه ــر دول ــت و نیروی ــی در مطنق ــه هزین ــه ب ــردار ش ــده اس ــت .همزم ــان
ب ــا ط ــرح »معامل ــه ق ــرن« ،ب ـرای ش ــکل دادن ب ــه ی ــک قط ــب ،ظاه ـرا ﴏف ــا ب ــه ه ــدف
مش ــﱰک مقابل ــه ب ــا نف ــود ای ـران ،ب ــا ات ــکا ب ــه ق ــدرت نظام ــی اﴎائی ــل بعن ــوان حاف ــظ
آرام ــش ،صل ــح و امنی ــت منطق ــه ،بش ــکل متمرک ــزی ت ــﻼش ک ــرد .تﻼش ــی ک ــه پش ــت آن
بس ـ پرون ــده معضل ــی تاریخ ــی بن ــام مس ــئله فلس ــطین و مظلومی ــت م ــردم فلس ــطین
و خ ــﻼص ک ــردن »جامع ــه جهان ــی« از چ ــرک و خ ــون ای ــن زخ ــم عمی ــق تاریخ ــی ،اس ــت.

ش ــکل گی ــری ائتﻼفه ــای نظام ــی قدرته ــای محل ــی ای ــن دوره ،در عی ــن ح ــال پاس ــخی اس ــت
ب ــه خیزش ــهای اع ﱰاض ــی در منطق ــه .ام ــروز دیگ ــر س ــناریوی حض ــور نظام ــی مس ــتقیم
آمری ــکا ،آفرین ــش داع ــش دیگ ــری در ای ــن منطق ــه ،قاب ــل تک ـرار نیس ــتند .تجرب ــه ع ـراق،
افغانس ــتان ،س ــوریه ،و حت ــی لیب ــی در ای ــن دوره ،نافرجام ــی ای ــن دخال ــت ه ــای مس ــتقیم
و غی ــر مس ــتقیم نظام ــی را نش ــان داده ان ــد .خیزش ــهای ج ــاری در ع ـراق و لبن ــان ،مدت ــی
اس ــت ک ــه از مﱰس ــک جمه ــوری اس ــﻼمی و سیاس ــت ه ــای ارتجاع ــی اش ثاب ــه ریش ــه
اصل ــی وضعی ــت وخی ــم در خاورمیان ــه ،عب ــور ک ــرده اس ــت و خواس ــت »هم ــه ت ــان ب ــا ه ــم
بروی ــد« را جایگزی ــن آن ک ــرده اس ــت .ای ــن جنبش ــی اس ــت ک ــه م ــی توان ــد ب ــا ی ــک جرق ــه،
خــود را ب ــه مــردم فلســطین وصــل کن ــد .ه ـراس از گســﱰش ایــن جنبــش نشــان دادن
چن ــگ و دن ــدان نظام ــی ب ــورژوازی منطق ــه را ،ه ــم ب ـرای ب ــورژوازی حاک ــم در کش ــورهای
عرب ــی و ه ــم در اﴎائی ــل را ،ﴐوری ت ــر ک ــرده اس ــت.
فرم ــول »واگ ــذار ک ــردن برق ـرای آرام ــش ب ــه قدرته ــای منطق ــه ای« بی ــان بس ــته بندی ش ــده
و ش ــیک ای ــن سیاس ــت اس ــت .ام ــروز ق ـرار اس ــت رقب ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ن ــه ب ــا ات ــکا ب ــه
ح ی ــت نظام ــی امری ــکا ،بلک ــه »مس ــتقﻼ« و ب ــا ات ــکا ب ــه ی ــک ق ــدرت منطق ــه ای ،اﴎائیل،
کش ــمکش ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی را پی ــش بﱪن ــد .اینک ــه ای ــن سیاس ــت ت ــا چ ــه ان ــدازه پی ــش
ب ــرده خواه ــد ش ــد ،اینک ــه معض ــل فلس ــطین ت ــا چ ــه ح ــد ام ــکان پای ــداری اتح ــال دول
عرب ــی و اﴎائی ــل را میده ــد ،اینک ــه ع ــدم حض ــور مس ــتقیم امری ــکا در منطق ــه ب ــا چ ــه
عک ــس العمل ــی از ط ــرف اروپ ــا ،روس ــیه ،چی ــن و ت ــﻼش ب ـرای پ ــر ک ــردن ای ــن ع ــدم حض ــور
روب ــرو خواه ــد ش ــد هن ــوز مس ــائل ب ــازی هس ــتند.
ام ــا ص ــورت مس ــئله در خاورمیان ــه ،کش ــمکش ب ــر ﴎ تقس ــیم ق ــدرت می ــان نیروه ــای
ارتجاع ــی ،در ای ــن منطق ــه جن ــگ و فق ــر زده ک ـ کان ب ــاز اس ــت .ب ـرای م ــردم ای ــن منطق ــه
دس ــت ب ــاﻻ پی ــدا ک ــردن جانوران ــی مانن ــد جمه ــوری اس ــﻼمی و متحدین ــش ی ــا عربس ــتان و
اﴎائی ــل معنای ــی ج ــز قربان ــی شدنش ــان توس ــط ــب افکنه ــا ی ــا بانده ــای تروریس ــت و
جان ــی ی ــا بدلی ــل مح ــاﴏه اقتص ــادی و تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت و  ...ن ــدارد .ای ــن کش ــمکش
بــه نفــع هــر قطبــی ــام شــود تــاوان آنــرا میلیونهــا انســان در ایــران ،افعانســتان،
فلس ــطین ،ع ـراق ،س ــوریه ،لبن ــان ،لیب ــی و یم ــن و  ..خواهن ــد داد .میلیتاریزه ش ــدن بیش ــﱰ
منطق ــه ،ع ــادی ش ــدن حض ــور ناوگانه ــای ا ــی امری ــکا و اﴎائی ــل در آبه ــای منطق ــه ،عادی
ش ــدن پ ــرواز ــب افکنه ــای امریکای ــی ب ــر آس ـ ن ش ــهرهای ای ـران ،ب ـرای امنی ــت و زندگ ــی
میلیونه ــا نف ــر در ای ــن منطق ــه ب ــه ه ـ ن ان ــدازه خطرن ــاک ان ــد ک ــه حض ــور حشدالش ــعبی
و س ــپاه ق ــدس در ع ـراق و لبن ــان و س ــوریه!
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه دس ــت و پ ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ،ای ــن اختاپ ــوس وحش ــت و ترور،
در منطق ــه ب ــه درج ــه زی ــادی قط ــع ش ــده اس ــت ام ــا ب ــه قیم ــت جن ــگ و ت ــرور و تخری ــب
و فجای ــع انس ــانی زی ــادی از س ــوریه ت ــا ع ـراق و فلس ــطین و لبن ــان و م ــﴫ و !....اگ ــر ای ــن
نیروه ــای ارتجاع ــی دخال ــت ــی کردن ــد ،انقﻼب ــات به ــار عرب ــی و تح ــرکات آزادیخواهان ــه
در لبنــان ،ایــران وعــراق و  .....در خاورمیانــه راه پیــﴩوی خــود را همــوار میکردنــد.
جنب ــش آزادیخواهان ــه م ــردم در ای ـران ،قط ــع دس ــت و پ ــا جمه ــوری اس ــﻼمی در منطق ــه
را بﻼفاصل ــه بــه گســﱰش امنیــت و اس ــایش در منطقــه ،و ب ــه آزادی و امنیــت و رفــاه
در ای ـران گ ــره م ــی زدن ــد و ت ــوام میکردن ــد .همزم ــان می ــدان را ب ـرای مان ــور نیروهای ــی
ب ــه ه ـ ن ان ــدازه مخ ــرب ،ارتجاع ــی ب ــا پتانس ــیلی ب ــه ه ـ ن ان ــدازه ض ــد انس ــانی ،تن ــگ
میک ــرد! نیروهای ــی ک ــه حض ــور و اقدام ــات آنه ــا ب ــه ن ــام »مقابل ــه ب ــا ای ـران« ،ت ــا جای ــی
ک ــه ب ــه م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران و ج ــدال آنه ــا ب ــا جمه ــوری اس ــﻼمی برگ ــردد ،بیش ــﱰین
لط ـ ت را ب ــه زندگ ــی ،امنی ــت و اع ﱰاض ــات آنه ــا زده ان ــد.
پای ــان دادن ب ــه زندگ ــی ــام اختاپوس ــهای وحش ــت و ت ــرور ،جانی ــان و مرتجعی ــن منطق ــه
کار جنبشــی آزادیخواهانــه و رادیــکال و سوسیالیســتی اســت .طبقــه کارگــر و مــردم
آزادیخ ــواه در ای ـران میتوانن ــد ورق را برگردانن ــد و قهرمان ــان ای ــن ج ــدال و آغازگ ــر کوت ــاه
کــردن دســت ایــن جانیــان از زندگــی مــردم در ایــران و منطقــه و پیــام آوران آزادی و
امنی ــت و رف ــاه باش ــند.

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.

٥

حكمتيست هفتگى
فرارسيدن سال نو ميﻼدى
را به خوانندگانش تبريك
ميگويد!
سلسله برنامه هاى »كمونيسم كارگرى ،مبانى و سياستها«

مبانی كمونیسم كارگری در سایت رادیو نینا در دو فایل منتﴩ شده است این مبحث در دو
سمینار توسط منصور حكمت ارا ه شده اند این دو سمینار از آخرین جمع بندی های منصور
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 معاﴏ و بیرون كشیدن كمونیسم و
ماركسیسم از زیر آوار تحریفات بورژوازی است جلب میكنیم

