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خاتمى و آرزوهاى 
برباد رفته جبهه اصالحات

خالد حاج محمدی

ــی در  بــر اســاس گــزارش ســایت تابنــاك محمــد خا
دیــدار خــود بــا جمعــی از اعضــا جبهــه اصالحــات از 
وضــع موجــود و قــدرت مطلقــه ای كــه جــای اصــالح 
ــول  ــه ق ــت و ب ــرده اس ــگ ك ــی را تن ــان حكومت طلب
ایشــان»اصالح طلبــی» هــم جرم محســوب میشــود، 
ــه  ــه ك ــه روشــنی گفت ــی ب ــرده اســت. خا شــكوه ك
ــوری  ــد جمه ــالم میكنن ــرتی اع ــردم بیش ــر روز م ه
ــد و از اینكــه در چنیــن اوضاعــی جریــان خــودش منفعــل  یخواهن اســالمی را 
ــه گفتگــو  اســت و جایــی در بــاال نــدارد، اینكــه بــاالی حاكمیــت حتــی حــارض ب

ــا آنهــا نیســت، اظهــار نگرانــی كــرده اســت. ب

ــی و شــكوه و گلــه گــذاری هــای او از «تنــگ شــدن» دایــره بــاال  گفتــه هــای خا
ــاران وفــادار نظــام امــری بــه قدمــت شــكل گیــری  ــه روی خــود و ی و بســ در ب
جبهــه اصالحــات اســت. تــالش جناحهــای حكومتــی و مســابقه آنهــا بــرای احراز 
ــرای طبقــه كارگــر و  كرســی هــای بیشــرت در قــدرت، امــر درونــی نظــام اســت. ب
ــات آن اســت.  ــه حی اقشــار محــروم جامعــه، مشــكل نفــس نظــام و نفــس ادام
ــان از  ــی از پیوســ هــر روزه مــردم بــه صــف رسنگونــی طلب اعــالم نگرانــی خا
چشــم هیــچ جناحــی و هیــچ آدم جــدی سیاســی در آن جامعــه مخفــی نیســت. 
ــده  ــرای آین ــی او ب ــان او و نگران ــی و همراه ــوزی خا ــم  در دلس ــی ه و كس
ــی و همراهــان او در  ــره و تــار جمهــوری اســالمی شــك نــدارد. خا ناروشــن و تی
جبهــه اصالحــات و همــه دســته بنــدی هــای درون جمهــوری اســالمی، مســتقل 
ــس  ــه و نف ــن جامع ــا پایی ــت ب ــود، در ضدی ــان خ ــی می ــالف و جدال ــر اخت از ه
ــه و  ــی مرف ــر زندگ ــی ب ــران مبن ــردم ای ــم م ــت عظی ی ــات اك خواســت و مطالب
ــا وســیعرتین آزادی هــای سیاســی در یــك صــف قــرار دارنــد. ایــن مدتهــا  امــن ب

اســت داده عمومــی مــردم در ایــران شــده اســت.
ــراز نگرانــی از آینــده جمهــوری اســالمی و اینكــه عــده ای  ــی و اب امــا شــكوه خا
ــان مســئول میدانــد، اینكــه بــه نــام «حقــوق مــردم و حق  را در میــان اصــول گرای
دخالــت» آنهــا، از بــی قدرتــی و حاشــیه نشــینی جنــاح خــود و موقعیــت وخیم 
ــاح بــرای كمــك  ــه ایــن جن و بهــم خــورده آن ناراضــی اســت و خواهــان جــا دادن ب
ــر  ــه از خی ــن جامع ــت. پایی ــران نیس ــردم ای ــكل م ــت، مش ــام اس ــات نظ ــه نج ب
ا هــر روزه و در طــول بیــش از دو دهــه گذشــته علنــا  ــ همــه گذشــته اســت و ای
ــالح  ــر «اص ــوده گی ــیع و ت ه ۹۶ و شــعار وس ــ ــرده اســت. اعرتاضــات دی ــالم ك اع
ومــه ماجــرا» اعــالم پایــان آخریــن توهــم هــا بــه هــر  طلــب اصــول گــرا، دیگــه 
ــا همــه جنــاح بنــدی هــای آن  ــود در چهارچــوب جمهــوری اســالمی ب ــوع بهب ن

و بعــالوه اعــالم ورود جامعــه بــه جنــگ بــرای رسنگونــی آن بــود. ... صفحــه۳
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ن بــدو کار، آمــد تــا کل نظــام آموزشــی و فرهنگــی را اســالمی و  جمهــوری اســالمی از هــ
ــرای تعــرض ارتجاعــی بــه  ارتجاعــی کنــد. انقــالب فرهنگــی  اســم رمــز جمهــوری اســالمی ب
ن و اســتادان ازادیخــواه و ســکوالر،  ــا تصفیــه و اخــراج معلــ ــرورش ب عرصــه ی امــوزش و پ
ــوای علمــی و فرهنــگ پیــرشو آمــوزش  ســتاره دار کــردن دانشــجویان،  دســت بــردن بــه محت
ــز بخــور و  ــه ریاضــت و حقــوق ناچی ن ب ــ ــردن معل ــی و محکــوم ک ــع خرافــات دین ــه نف ب
ــه  ــی ک ــت. حکام ــران اس ــه در ای ــکام رسمای ــانی ح ــر پیش ــی ب ــیاه و ننگین ــه س ــر...، لک ی
ــوس،  ــیجیان جاس ــدارس و بس ــت م ــ حراس ش ــا گ ــی را ب ــا آموزش ــط س ــان محی همزم

ــوده کــرده اســت.  آل
ــلیم  ــت و تس ــی در ریاض ــه زندگ ن ب ــ ــردن معل ــی، وادار ک ــام طبقات ــان نظ ــرض حافظ تع
ــویی  ــای مغزش ــوزه ه ــیده ی ح ــنت پوس ــا س ــرورش ب ــوزش و پ ــردن ام ــان ک ــا وهمس و رض
ــوزگاران و  ــت آم ــد مقاوم ــا س ــه، ب ــان در منطق ــادی ش ــرادران جه ــبک ب ــه س ــا ب ــه ه طلب
ــه یقیــن شکســت خــورده  ــش آمــوزان و دانشــجویان و بخــش آگاه جامعــه مواجــه  و ب دان

ــت. ا س
ــم  ن ایــن بــار و در ســه روزی کــه ایــران را لرزانــد، بــه نظــام  ایــن اســت کــه رژی پیــام معلــ
ــه صــدای ازادیخواهــی و عدالتخواهــی  ــد ب ــی توان ــن  ــش از ای ــه و ســود، بی ــظ رسمای حاف
ــی  ــوای درس ــی و محت ــگ مرتق ــم و فرهن ــدار عل ن طرف ــ ــی معل ــم میلیون ــروی عظی نی
ــی و  ــن کج ــد و ده ــاوت باش ــی تف ــان، ب ــروز در جه ــرش ام ــای ب ــت ه ــا پیرشف ــب ب متناس
ــکم  ــا ش ــوزان را ب ــش آم ــی و دان ــفره خال ــا س ن را ب ــ ــد معل ــی توان ــد.  ــی کن ــت کش وق
ــه  ــل عرص ــم در تبدی ــد رژی ــه دارد. آرزوی پلی ــاکت نگ ــوزش، س ــردن آم ــی ک ــنه و پول گرس
ن  ــ ــا ســد محکــم معل ــان  ب ــوع داعــش و ســلفی و طالب ــب ن ــه مکات ــرورش ب ــوزش و پ آم
متحــد و متشــکل، دانــش آمــوزان هشــیار و جامعــه ی بیــدار و معــرتض و عدالتخــواه بربــاد 
ــان  ن، بازنشســتگان، پرســتاران، زن ــم بــا خواســتهای کارگــران، معلــ رفتــه اســت. امــروز رژی
ــت. ــده اس ــتاصل و محــارصه ش ــه مس ــاد و مرف ــی ش ــان زندگ ــان خواه ــب و جوان ــری طل براب
ــ  ــروگان گرف ن و گ ــ ــربان معل ــن و ره ــازل فعالی ــه من ــم ب ــان رژی ــبیخون زدن اوباش ش
ــم،  ــر، معل ــارز کارگ ــتان مب ــر دوس ــی و دیگ ــر بداق ــدی، ابوبک عیل عب ــ ــون اس ــانی چ کس
ــه و عمــل زبونانــه ی رژیــم بــرای حفــظ موجودیــت  دانشــجو و غیــره، آخریــن و تنهــا حرب

ــت. ــه اس ــدت زبونان ــه ش ــی ب ــس العمل ــود و عک ــزل خ متزل
ن در رسارس کشــور، نقطــه عطــف  ســه روز اعتصــاب و تظاهــرات ده هــا هــزار نفــری معلــ
ایــش قــدرت تــوده هــای زحمتکــش  بــه  ن در دهــه هــای اخیــر اســت. ایــن  جنبــش معلــ
ــن دســت رد زدن   ن ضم ــ ــه معل ــان داد ک ــار گســیخته نش ــه و افس ــل و خراف ن جه ــ حاک
ــه،  ــوای درســی پیرشفت ــز، از محت ــوق هــای ناچی ــر و حق ــر خــط فق ــی زی ــه ســینه ی زندگ ب
محیــط  آموزشــی ســا و  فــارغ از آلودگــی ارتجــاع دینــی و آمــوزش رایــگان  بــرای همــه ی 

ــد.   دانــش آمــوزان در مــدارس و دانشــگاه هــا دفــاع مــی کنن
ــا ســمپاتی و عــزت و احــرتام جامعــه، نزدیــک تریــن  ن عــالوه بــر موقعیــت همــراه ب معلــ
ن بــرای زندگــی بهــرت،  ــ بخــش زحمتکشــان جامعــه بــه طبقــه کارگــر هســتند. تــالش معل
ــه  ــان جامع ــان و محروم ــران و زحمتکش ــی کارگ ــد ده میلیون ــه چن ــالش جامع ــی از ت بخش

ــرای رهایــی از فقــر و فالکــت اســت. ب
ــه دســت آوردن خواستهایشــان، پیــروزی کل جامعــه اســت. گشــودن  ن در ب پیــروزی معلــ
جبهــه هــای متعــدد و  ســنگرهای مبــارزه بــرای ســهم بیشــرت از داراییهــای جامعــه در هــر 
ن و زنــان و جوانــان بــرای ازادی  عــی از طبقــه کارگــر تــا بازنشســتگان و معلــ عرصــه  اجت

و رفــاه و امنیــت، بشــارتی بــه کل جامعــه بــرای زندگــی بهــرت اســت.
ــگ و  ــا چن ــی ب ــاع مذهب ــه ارتج ــل ب ــوب و توس ــه ی رسک ــه حرب ــکا ب ــا ات ــه ب ــام رسمای نظ
دنــدان از منافــع طبقــات دارا و مفتخــور دفــاع مــی کنــد. امــا نســیم عدالتخواهــی و برابری 
طلبــی، مبــارزه بــر علیــه رسمایــه و دیــن، کل جامعــه را فــرا گرفتــه اســت. کمونیســت هــا 
ــرشوی در اتحــاد،  ــان زحمتکشــان، هــر گام پی ــر و در می ــه کارگ و سوسیالیســت هــای طبق
ــرای  ــکویی ب ــه س ــه مثاب ــردم را ب ــوف م ــتگی در صف ــتی و همبس ــی و همرسنوش هنگ ه
ــان  ــران و زحمتکش ــروزی کارگ ــای پی ــق و دور ــد و اف ــی نگرن ــارزه م ــرت مب ــرشوی بیش پی
بــرای ســاخ جامعــه ای آزاد و برابــر و سوسیالیســتی را ترســیم مــی کننــد و نقــش تعییــن 

ــد... ــه دارن ــری طلبان ــه  هــدف و ارمــان انســانی و براب ــده ای در رســیدن ب کنن
ــان  ــر و زحمتکش ــه کارگ ــی طبق ع ــات اجت ــرتده ی اعرتاض ــن گس ــا در زمی ــت ه کمونیس
ــرای  ــان ب ــری و جوان ــرای براب ــان ب ــتمر زن ــرتاض مس ــتار و اع ــته و پرس ــم و بازنشس معل
زندگــی شــاد و مرفــه، بــذر آگاهــی، تفکــر و آرمــان سوسیالیســتی و جامعــه ی ازاد و برابــر 

ــد. میکارن
ــرت  ن، فعال ــ ــات معل ــدن اعرتاض ــدن و رسارسی مان ــر رسارسی ش ــرشو ب ن پی ــ ــد معل تاکی
ــی  هنگ ــورای ه ــالت ش ــت. رس ــه ای اس ــهری و منطق ــای ش ــن ه ــون و انجم ــدن کان ش

ــا در روزهــای اعتصــاب و اعــرتاض بلکــه در  ــه تنه ــه ن ــن اســت ک ن  ای ــ تشــکل هــای معل
ن  ــ ــوده هــای وســیع معل ــه مجامــع عمومــی و ســنت شــورایی، ت ــکا ب ــا ات همــه فصــول ب
ــول  ــن تح ــه دارد. ای ــکل نگ ــد و متش ــارزه متح ــدان مب ــود در می ــتهای خ ــرای خواس را ب
ــات و  ــه مطالب ــه پاســخگویی ب ــزم کــردن دولــت ب ن، مل ــ عــی،  ضامــن پیــروزی معل اجت
ــه دادن بــه تعقیــب و دســتگیری و آزار همــکاران  ــد و خا ن در بن ضامــن آزاد کــردن معلــ

ــت. ــارز اس مب
حاکمیــت رسمایــه داران درایــران خواهــان کارگــر خامــوش، کار ارزان، معلــم  ریاضــت کــش 
و جامعــه خامــوش و قانــع بــه مــرگ تدریجــی و اســیر فالکــت بــه معنــای واقعــی آن اســت.  
تحــوالت تاریخــی در جامعــه ایــران  بویــژه در یــک دهــه اخیــر، بــه ســوی تغییــر رادیــکال 
ــه داران و تفنگچــی هــای  ــرای ســهم بیشــرت از حلقــوم رسمای ــارزه ب ــا مب ــار ب ــط فالکتب رشای
ــته،  ــه بپاخاس ــان کار نیســت. جامع ــروز پای ــا ســهم خواهــی ام ــا اســت. ام ــی آن ه حکومت
ــه داران و دولتمــردان،  ــام ثــروت انبــار شــده در کیســه ی رسمای خواســتار بیــرون کشــیدن 

ــان اســت. از چنــگ ایــن زالــو صفت
ــده  ــوا، برعه ــوازن ق ــداوم ت ــر م ــوده ای  و تغیی ــای ت ــرض ه ــداوم تع ــازماندهی و ت ــر س ام
ــی  ــوف میلیون ــان صف ــری طلب ــا و آزادیخواهــان و براب ــا، سوسیالیســت ه ی کمونیســت ه
ــام  ــرصف  ــا ت ــت ت ــاده اس ــه راه افت ــاری ک ــتگاه  قط ــت. ایس ــان اس ــران و زحمتکش کارگ
ــف  ــوراها متوق ــره ش ــی و کنگ ــوراهای مردم ــت ش ــه دس ــپردن آن ب ــه و س ــای جامع داراییه
ــاخ  ــرای س ــی ب ع ــای اجت ــش ه ی جنب ــ ــراغ راهن ــا و چ ــق و دور ــن اف ــود. ای ــی ش
ــالش  ــردم ت ــمنان م ــا و دش ــت ه ــا، ناسیونالیس ــربال ه ــت. لی ــر اس ــه ی آزاد و براب جامع
ــزاری  ــوده ای را اب ــات ت ــات و اعتصاب ــارزات و اعرتاض ــد و مب ــواری کنن ــوج س ــد م ــی کنن م
ــض و  ــداوم تبعی ــه و ت ــه داران ــظ نظــام رسمای ــا حف ــدرت رســیدن خــود ب ــه ق ــت  ب در خدم

ــد. ــی دانن ــری، م نابراب
 امــا رونــد تاریخــی تــا بــه امــروز نشــان داده اســت کــه تــوده هــای کارگــر و زحمتکــش در 
ــرتده  ــر و گس ــر، آگاه ت ــده ت ــار آبدی ــر ب ــود ه ــش خ ــارزه و جنب ــرتاض و مب ــاب، اع دل اعتص
د  ــد. ایــن تحــول تاریخــی بــدون شــک مهــر آگاهــی بخشــی و اعتــ ــدان مــی ای تــر  بــه می
ــود  ــر خ ــران و زحمتکشــان را ب ــوف کارگ ــای صف ــا و سوسیالیســت ه بخــود کمونیســت ه
دارد. تنهــا در چنیــن تحولــی اســت کــه هــم پیــروزی هــای پــی در پــی حاصــل مــی شــود و 

ــد. ــاس دوســت مــی زن ــه ســینه ی دشــمنان مــردم در لب هــم دســت رد ب

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در 
جامعه ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثى كردن 
نقشه هاى شوم حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، 
به شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و زيست 

مى زند و به اين مكانيسم هاى اجتماعى متكى مى شود؛ 
نياز شهروندان جامعه ايران به ابزار اعمال اراده خود در 
مقابل حاكميت و در عين حال قابليت دفاع از خود را 
در اعتراضات اخير مردم و در اعتراضات سازمان يافته 
معلمان بايد ديد. كيفرخواست معلمان از امروز به بعد 

بر پيشانى اين حاكميت تا به گور سپردن آن نوشته شده 
است. آزادى، برابرى، رفاه، منزلت، برخوردارى از 

بهترين و پيشرفته ترين نعمات مادى و در يك كالم تقسيم 
ثروت تنها با رفتن اين نظام و تنها با برقرارى حاكميت 
شورايى ميسر است. صداى اعمال اراده حاكميت محرومان 
از هر گوشه اين جامعه به گوش ميرسد. اين اراده اى است 

كه به وسعت ايران امروز در حال شكل گيرى است و آينده 
تحوالت در ايران را رقم مى زند.
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ی و آرزوهای بربادرفته خا

ــی روی اســب بازنــده رشط بنــدی كــرده اســت و بــا دو دهــه تاخیــر در فكــر  در نتیجــه خا
ــدان اســت. ورود بــه می

ــه  ــوده ای، برابــری طلبان ــزرگ ت ــك جنبــش ب ــام مهــر احســاس خطــر «نظــام» از ی امــا ایــن پی
ــای آن  ــاح و روس ــر دو جن ــه ه ــت ك ــت اس ــن حقیق ــود دارد و همی ــر خ ــز ب ــانی را نی و انس
ــات  ــران وارد دوره ای جدیــد از حی ــی را عمیقــا نگــران كــرده اســت. جامعــه ای و شــخص خا
ــد از  سیاســی خــود شــده اســت كــه دیگــر مشــخصه آن، عبــور از دوم خــرداد و یــا قطــع امی
ــوده ای  هــر نــوع اصــالح و بهبــودی در چهارچــوب جمهــوری اســالمی نیســت. مشــخصه آن ت
ــه  ــی ب ــی و خالصــی از جمهــوری اســالمی نیســت، مشــخصه آن حت شــدن خواســت رسنگون
میــدان آمــدن مــردم بــرای بــه زیــر کشــیدن «نظــام» و بــه میــدان آمــدن جنبــش رسنگونــی و 
ــه تاریــخ پیوســته اند.  تبدیــل رسنگونــی بــه بســرت اصلــی اعرتاضــات نیســت. ایــن هــا دیگــر ب
ــرای ســازمان دادن  ــه ب ــردم محــروم جامع ــر و م ــه كارگ ــالش طبق ــن دوره ت ــارز ای مشــخصه ب
صفــوف خــود، بــه میــدان آوردن نیــروی متحــد خــود، و ایجــاد آمادگــی در آن بــرای رسنگونــی 
ــی آزاد و  ــرت و زندگ ــده ای به ــن آین ــرای تضمی ــرت از آن ب ــالوه و مهم ــوری اســالمی و بع جمه
ــران بــا شــعار «نــان، آزادی، اداره شــورایی» اســت. ایــن جنبــش بــه وســعت ایــران  مرفــه در ای
از نفــت و پرتوشــیمی هــا، تــا هفــت تپــه، فــوالد، آذر آب، هپكــو، از معــادن و ماشــین ســازی 
ر  ــه نفــس اســتث ــه و علی ــری طلبان ــا پرچمــی براب ــش ب ــن جنب ــان اســت. ای هــا و... در جری
ــه عــروج  ــرای اداره شــورایی جامع ل اراده خــود ب ــ ــری و اع ــا پرچــم آزادی و براب و بردگــی، ب
ــران را حــول خــود پوالریــزه كــرده اســت. امــروز اعــرتاض زن، معلم،  كــرده و فضــای سیاســت ای
ــرات  ــن جنبــش و تاثی ــردم حاشــیه شــهرها، و همــه و همــه مهــر ای بازنشســته، دانشــجو، م
ــی از ایــن جنبــش واقعــی اســت! او بــا زبــان بــی  عمیــق آنــرا بــر خــود دارد. تــرس آقــای خا
ــه  ــدرت مطلق ــردن از ق ــكوه ك ــا ش ــام»، ب ــت نظ ــی «کلی ــه درد اصل ــاره ب ــدون اش ــی و ب زبان
ــه  ــن جبه ــا فعالی ــو ب ــدم گفتگ ــدن و ع ــیه ای ش ــاال و حاش ــره» در ب ــل ۱۲ نف ــده ای قلی «ع
اصالحــات، و در نتیجــه بــی وظیفــه شــدن خــود و همراهانــش و انفعــال ایــن جبهــه در ایــن 

وضــع حســاس بــه میــدان آمــده اســت.
ــن جنبــش اعرتاضــی طبقــه كارگــر و ماهیــت ضــد كاپیتالیســتی و چــپ آن  ــا وجــود ای اتفاق
اســت كــه خامنــه ای و بقیــه همراهــان او را متقاعــد كــرده كــه بــرای یكدســت كــردن بــاال و 
ــی و همراهــان اصــالح طلــب وی  ــه هســته ای متمركــز از ارتجــاع، از خیــر خا شــكل دادن ب
ــر  ــاال زی ــزش ب ــا ری ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــن راهــی ب ــان ای ــه ای و اصولگرای ــرای خامن ــد. ب بگذرن
ــا  ــن. ام ــوب پایی ــه و رسك ــرای مقابل ــوان در حاكمــت ب ــردن ت ــاال ب ــد ب ــه امی ــن و ب فشــار پایی
ــن اقــدام، بــا و بــدون اصــالح طلبــان، ارتجــاع اســالمی در میــان دههــا میلیــون  ــا و بــدون ای ب

ــدارد. انســان حــق طلــب رسنوشــتی جــز شكســت ن
ــاال و هــراس هــر دو جنــاح در عیــن اینكــه تاثیــر جنبــش آزادیخواهانــه و وســیع  امــا دعــوای ب
ــدای  ــه ص ــن جامع ــت. پایی ــردم نیس ــن م ــا و ای ــه م ــل جبه ــود دارد، معض ــر خ ــران را ب در ای
ــه هــم خــورده آن  ــا اصولگــرا را شــنیده اســت و از وضــع وخیــم و ب ن از اصــالح طلــب ت حاكــ

خوشــحال و آنــرا بدرســت نتیجــه و تاثیــر پیــرشوی خــود میدانــد.
بــرای طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه ایــران یــك امــر مســلم اســت و آن اینكــه كل ایــن نظام 
ــا مغــز  ــد، ضــد كارگــر، ت بــا همــه شــعبات و خروجــی هــای آن كــه هــر روز افزایــش مــی یاب
ــه  ــن جامع ــت پایی ــد هــر درجــه از دخال ــن و ض ــاه و آزادی پایی ــوع رف ــر ن اســتخوان ضــد ه
ــده شــده هــا و مرخــص  در رسنوشــت خــود و جامعــه اســت. همیــن حقیقــت اســت كــه كن
شــده هــای اصــالح طلــب و... از حاكمیــت را كــه احســاس میكننــد بــا پــول وامكانــات فــراوان 
ــده ای دارنــد، بــا البیگــری در كنــار راســت تریــن  رسقــت كــرده خــود در كشــورهای غربــی آین
ــالوه  ــا و بع ــن دولته ــتی ای ــت راس ــای دس ــانه ه ــار رس ــی، در كن ــی دول غرب ــل سیاس محاف
ــرار  ــران ق ــی ای ــیون بورژوای ــش اپوزیس ــن بخ ــت تری ــد كمونیس ــن و ض ــت تری ــار راس در كن

میگیرند.
ــی  ــالم آمادگ ــن و اع ــان پایی ــر طغی ــگ خط ــدا درآوردن زن ــه ص ــی و ب ــالش خا ــد ت ــی تردی ب
ــرای نجــات حاكمیــت در كنــار جنــاح رقیــب و شــخص خامنــه ای قابــل فهــم  بــرای خدمــت ب
اســت. همچنانكــه قــرار گرفــ مهــره هــای فــراری و یــا بیــرون رانــده شــده از ایــن حاكمیــت 
ــل تصــور  ــا قومــی هــا و ... قاب ــرتا راســت اپوزیســیون از فرشــگردی هــا ت ــف اول ــار طی در كن
بــود. تــرس از آینــده انقالبــی ایــران و رقــم خــوردن رسنوشــت جامعــه بدســت كارگــر و جنبش 
ــالوه  ــه بع ــه ای ك ــی و خامن ــان خا ــكاف می ــورده ش ــا خ ــه تنه ــه ن ــن طبق ــتی ای كمونیس
شــكاف و دشــمنی تاریخــی میــان ســلطنت طلــب و عنــارص و مهــره هــای جمهوری اســالمی 
ــا پاییــن جامعــه و فضــای  لــه ب ــد شــده انــد را بــرای مقاب كــه از حاكمیــت رانــده شــده یــا ناامی
ــردن هــر  ــرای کــم ک ــی ب ــه هــم برســاند. در چنیــن رشایطــی تــالش خا ــد ب چــپ آن، میتوان
ــردم آزادیخــواه  ــر و م ــه كارگ ــا طبق ــه ب ــرای مقابل ــه ای ب ــان خــود و خامن ــكاف می ــزان ش می

ــران امــری بســیار قابــل درك اســت. ای

ــه  ــی و خامن ــای خا ــاس آرزوه ــر اس ــه ب ــی جامع ــخ واقع ــه تاری ــت ك ــن اس ــكل ای ــا مش ام
ــد و  ن ــزرگ و قدر ــان ب ــك آتشفش ــه ی ــالمی روی دهان ــوری اس ــرود. جمه ی ــش  ای و ... پی
ــا جمهــوری اســالمی را كــه بعــالوه خــورده  ــه تنه ــا طغیــان آن ن فعــال، نشســته اســت كــه ب
ــه  ــد ب ــم میتوان ــان را ه ــی مدافعاش ــل غرب ــع و محاف ــت و مرتج ــیون راس ــای اپوزیس امیده
ــه  ــرتل و ن ــل كن ــه قاب ــن آتشفشــان ن ــد كــه ای ــن بدانن تاریــخ بســپارد. بگــذار همــه مرتجعی

ــت. ــی اس ــل خاموش قاب

مان و فرهنگيان ايران:  ادعانامه معل
پيش به سوى تقسيم ثروت!

هنگــی تشــكل های صنفــی فرهنگیــان در بالغ بــر ۱۰۰ شــهر، تجمعات  ــا فراخــوان شــورای ه ب
ــر  ــن را زی ــر زمی ــار دیگ ــران ب ــارس ای ن در رست ــ ــابقه معل ــرتده و بی س ــای گس یی ه و راهپی
ــر ده هــزار  ــغ ب ــه گزارش هــا تنهــا در شــیراز بال ــا ب ن ــرزه درآورد. ب ــه ل ــای جمهــوری اســالمی ب پ
ــی  ــای عاص ــاری توده ه ــارزات ج ــد مب ــه رون ــری ب ی دیگ ــی ــود س ــور خ ــور پرش ــا حض ــر ب نف
ــی  ــع را امنیت ــه تجم ــد ك ــالش كردن ــی ت ــای امنیت ــران نیروه ــد. در ته ــت دادن ــر حاكمی در براب
ــارس  ن در رست ــ ــی شــد. معل ــع خنث ن حــارض در تجم ــ ــت معل ــت و دخال ــا درای ــه ب ــد ك كنن
ــد گــردد»، «ایــن همــه بی عدالتــی، هرگــز  ــم زندانــی آزاد بای ــا شــعارهای رسارسی «معل ــران ب ای
ــه  ــه، مدرس ــل نش ــا ح ــكل م ــض»، «مش ــع تبعی ــرای رف ــز ب ــا خی ــم بپ ــی»، «معل ــده ملت ندی
ــات رسارسی  ــد. مطالب ــود در آوردن ــخیر خ ــه تس ــهر را ب ــش از ۱۰۰ ش ــه» و ... بی ــل میش تعطی
ن عــالوه بــر اجــرای كامــل رتبه بندی هــا، تحقــق آمــوزش رایــگان بــا كیفیــت بــاال، بهبــود  معلــ
ــه از  ــرای هم ــه ب ــی رشافتمندان ــق زندگ ــاع از ح ن و دف ــ ــت معل ــت و منزل ــت معیش وضعی

ــان اســت.  ــه فرهنگی جمل
ایــن تجمــع گســرتده درحالــی برگــذار شــده اســت كــه یكــروز قبــل از آن نهادهــای امنیتــی بــه 
ن و دســت اندركاران ایــن حركــت رسارسی  طــرق مختلــف جمعــی از ســازماندهندگان و معلــ
ن و تشــكل رسارسی آنهــا  ــد. امــا ســنبه پــر زور و متشــكل معلــ را مــورد تهدیــد قــرار داده بودن
راه را بــر هــر تهدیــد و پاپــوش دوزی نهادهــای امنیتــی نظــام مســدود كــرد و بنــا بــه گزارشــات، 
ن همــراه بــا خانواده هــای خــود بــه جــز تهــران در بیــش از ۱۰۰ شــهر از جملــه در بــوکان،  معلــ
ــت،  ــمیرم، دهدش ــان، س ــار، بهبه ــوان، بیج ــاران، مری ــان، گچس ــت، کرم ــم، رش ــیراز، ق ــزد، ش ی
ــل،  ــواز، باب ــذه، اه ــه، ای ــم، ســقز، ارومی ــزد، ق ــک، یاســوج، ی ــگان، کیل ــول، گلپای ــاس، دزف بندرعب
ــاد،  ــن، خــرم آب ــاد، کرخــه، قزوی ــز، نجــف آب ــاد ممســنی، رامهرم ــان، نورآب ــاوه، اصفه ســاری، گن
بــوکان، ازنــا، دورود، مالیــر، تربیــز، لــردگان، مشــهد، زنجــان، بوشــهر، جم، دیشــموک، اندیمشــک، 
ــل،  ــل، ســمنان، اردبی ــاد، آمــل، باب ــا، نورآب ــوش، ماهشــهر، المــرد، عالمرودشــت، ازن گچســاران، ل
ــد  ــالم کردن ــد و اع ــدان آمدن ــه می ــان و … ب ــتان، بهبه ــاه، تاکس ــر، کرمانش ــرگان، مالی اراک، گ
ــكل  ــت متش ــابقه ترین حرك ن، بی س ــ ــروز معل ــد! اعرتاضــات رسارسی ام ی کنن ــول  ــر قب دیگ
ــه روی  ــای اقتصــادی و معیشــتی را ب ــه رشیان ه ــی اســت ك ــل حاكمیت ــردم محــروم در مقاب م
شــهروندان بســته اســت. ایــن تعــرض ســازمانیافته توده متشــكلی از شــهروندان در ایران اســت 
یــد بلكــه متحدانــه و یكصــدا از روی نعش  ــه تنهــا بــه خــاك مال كــه پــوزه نهادهــای امنیتــی را ن
ــد دســت  ــا همین جــا بای ــدان مســلح رد شــد. ت ــا دن ــده و ت نیروهــای امنیتــی ایــن نظــام گندی
ــن  ــرشد. ای ــی ف ــه گرم ــم رسارسی را ب ــن مراس ــدگان در ای ــازمان دهندگان و رشكت كنن ــك س تك ت
ــای  ــایر بخش ه ــران و س ــر ای ــه كارگ ــكل طبق ــدام متش ــرای عرض ان ــه، راه را ب ــرشوی متحدان پی

ــه مراتــب هموارتــر كــرده اســت. مــردم، ب
حاكمیــت و دســتگاه های رسكــوب آن در مقابــل ایــن تــوده متشــكل و متحــد كــه ادعایــی جــز 
ــت.  ــده اس ــز ش ــال آچم ــدارد، عم ــی ن ع ــروت اجت ــك ث ــهم خواهی از كی ــروت و س ــیم ث تقس
ی توانــد زمانــی كــه شــهروندان یــك جامعــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اند كــه  هیــچ حاكمیتــی 
ــاورد. اعــرتاض بی ســابقه و متشــكل  میــان دو حــق، حــق بــا محرومــان اســت، دوام چندانــی بی
ن بــار دیگــر ادعانامــه میلیون هــا شــهروند محــروم در جامعــه ایــران را در مقابل اقلیتی  معلــ
مفتخــور در شــیپور دمیــد؛ درب دولــت و مجلســی كــه حارض اســت بودجه مقامــات و نهاهای 
ــا  ــد ب ــد، بای ــش می ده ــال افزای ــتگی را دو س ــن بازنشس ــوض س ــربد و در ع ــاال ب ــی را ب امنیت
ــاالی رس  ــه از ب ــد داد ك ــازه نخواهن ــه اج ــود ك ــن نب ــز ای ــزی ج ن چی ــ ــام معل ــت. پی گل گرف
ــداری  ــرای پاس ــام ب ــن نظ ــه ای ــد داد ك ــازه نخواهن ــد؛ اج ــری كنن ــردم تصمیم گی ــرای م ــردم ب م
ــن  ــر بخــرد. ای ــرای خــود عم ــردن شــهروندان ب ــی، اجحــاف و رسكیســه ك ــض، بی حقوق از تبعی
ن آزاده نشــان  تــازه بخشــی از اراده آگاه و مصمــم جامعــه اســت كــه خــود را در صفــوف معلــ
داده اســت. تصــور اینكــه از رشكــت نفــت تــا معــادن ایــران و تــا مراكــز كلیــدی كارگــری بــه ایــن 
ــد، دور از  ــم به پیوندن ــه ه ــی ب ــای اعرتاض ــد و جویباره ــره بخوردن ــم گ ــه ه ــروش رسارسی ب خ
انتظــار نیســت. امــروز روزیســت كــه هــر كارگــر و انســان آزاده و معرتضــی در جامعــه ایــران 
ــاد  ــه ایج ــت ب ــت دس ــوم حاكمی ــه های ش ــردن نقش ــود و خنثی ك ــرشوی خ ــدم پی ــر ق ــرای ه ب
ــن  ــه ای ــد و ب ــه شــوراهای كارگــری و مردمــی در محــل كار و زیســت می زن مجامــع عمومــی، ب
ل اراده  ــزار اعــ عــی متكــی می شــود؛ نیــاز شــهروندان جامعــه ایــران بــه اب مكانیســم های اجت
خــود در مقابــل حاكمیــت و در عین حــال قابلیــت دفــاع از خــود را در اعرتاضــات اخیــر 
ــد  ــروز به بع ن از ام ــ ــت معل ــد. كیفرخواس ن دی ــ ــازمان یافته معل ــات س ــردم و در اعرتاض م
ــاه،  ــری، رف ــت. آزادی، براب ــده اس ــته ش ــپردن آن نوش ــور س ــا به گ ــت ت ــن حاكمی ــانی ای ــر پیش ب
ــروت  ت مــادی و در یــك كالم تقســیم ث ــن و پیرشفته تریــن نعــ ــت، برخــورداری از بهرتی منزل
ل اراده  ــا برقــراری حاكمیت شــورایی میرس اســت. صــدای اعــ تنهــا بــا رفــ ایــن نظــام و تنهــا ب
ــه  ــه ب ــن اراده ای اســت ك ــن جامعــه به گــوش میرســد. ای ــان از هــر گوشــه ای حاكمیــت محروم
ــد. ــم می زن ــران را رق ــوالت در ای ــده تح ــت و آین ــكل گیری اس ــال ش ــروز در ح ــران ام ــعت ای وس

پیش به سوی تقسیم ثروت  پیش به سوی حاكمیت شوراهای مردمی

خط رسمی    ۱۳ دسامرب ۲۰۲۱ حزب حكمتیست 
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دمكراسی گندیده پارملانی

ــی ســاختار سیاســی و دمکراســی  ــت و گندیدگ ــاه عفون ــط در چ بوریــس جانســون فق
ــت. ــرده اس ــاز ک ــرب را ب ــی غ پارملان

ــه گفتــه میدیــای رســمی انگلیــس، لیســت دروغ هــای بوریــس جانســون قبــل از  ب
انتخابــات پارملــان و پیــروزی حــزب محافطــه کار در ســال ۲۰۱۹ (یعنــی قبــل از برگزیــت و 
ــاه  ...) بــه  ۶۰ میرســید و امــروز، بــا گذشــت دو ســال از انتخابــات، ایــن لیســت نــه فقــط کوت
ــه  ــرای ب ــه کار ب ــزب محافظ ــدا ح ــه در ابت ــی ک ــت. دروغهای ــده اس ــر ش ــد و بلندت ــه بلن ک
ــه وقاحتــی بــاال از  قــدرت رســیدن بــه آنهــا نیــاز داشــت و حــارض بــود بــا خونــرسدی و البت
کنــار آنهــا بگــذرد، حــارض بــود رئیــس حــزب و نخســت وزیــرش بعنــوان حقــه بــاز و دلقــک 
ــگ  ــوان فرهن ــش بعن ــی های ــه هجوگوی ــد و ب ــت کن ی کان از وی ح ــ ــود و ک ــناخته ش ش
«عامــه پســند» افتخــار کنــد. میتوانســتند فســاد مالــی روشــن و عریــان در دولــت انگلیــس 
ــا قراردادهــای چنــد میلیــارد پونــدی در بحــران  کــه در اثــر آن دوســتان وزاری دولــت، کــه ب
ــا بــه نــان و نواهــای کالنــی رســیدند و میلیــاردر شــدند، را بــا خونــرسدی رد کننــد و بــه  کرون

ــه ای وارد نشــود. ــات آن هــم رضب ــت و ثب ــاد دول ــی، نه سیســتم، دمکراســی پارملان

ــرو شــد،  ــردم روب ــد م ــای تن ــل ه ــا عکــس العم ــه ب ــدن دو افتضــاح ک ــی ش ــا علن ــروز ام ام
امــکان ادامــه سیاســت قدیــم را نــه بــه دولــت و پارملــان و نــه حــزب محافظــه کار میدهــد. 
یــت از دولــت جانســون  بــرای بــورژوازی انگلیــس ادامــه بیــش از ایــن سیاســت قدیــم و ح

ــا آتشــی خطرنــاک اســت. بــازی ب
ــس، و  ــت انگلی ــئوالنه دول ــر مس ــانی و غی ــر انس ــه، غی ــورد القیدان ــاح، برخ ــن افتض اولی
وزارت امــور خارجــه آن، بــه خــروج خانــواده شــهروندان انگلیســی بــا پیشــینه افغانســتانی 
ــیر  ــه اس ــه مای ــوردی ک ــود. برخ ــتان ب ــس از افغانس ــت انگلی ــتانی دول ــکاران افغانس و هم
مانــدن دههــا هــزار نفــر در افغانســتان، دســتگیری و کشــته شــدن صدهــا نفــر از 
ــه  ــی ک ــد. افتضاح ــان ش ــط طالب ــس توس ــت انگلی ــتانی دول ــان افغانس ــدان و کارکن کارمن
ــت  ــا وقاح ــت ب ــخنگوی دول ــد و س ــته نش ــا برجس ــرف میدی ــی» از ط ــح مل ــه «مصال ــا ب ن ب
ــن و  ــی از عظیمرتی ــان یک ــواده هایش ــکاران و خان ــات هم ــه نج ــرد «برنام ــالم ک ــام اع
ــت». ــش رف ــه پی ــل ب ــت کام ــا موفقی ــود و ب ــس ب ــخ انگلی ــای تاری ــن عملیاته پرافتخارتری
ــا از طــرف دولــت  دومیــن افتضــاح، زیــر پــا گذاشــ قوانیــن و محدودیــت هــای دوره کرون
ــا  ــگی ب ــی همیش ــه روال ــه ب ــی ک ــود. خربهای ــته ب ــال گذش ــر در س ــت وزی ــخص نخس و ش
انــکار، اعــالم «بــی خــربی» نخســت وزیــر از آن، از طــرف دولــت جــواب گرفــت. انــکاری کــه 
ــا  ــری ب ــت وزی ن نخس ــاخت ــن در س ــع و جش ــهایی از تجم ــا و عکس ــردن فیلمه ــا درز ک ب
حضــور جانســون و خشــم و عصبانیــت مــردم از ایــن درجــه از وقاحــت، بــی خاصیــت شــد 
ــن  ــامرب» ای ــاه دس ــر م ــا آخ ــاالن ت ــه بزرگس ــردن هم ــینه ک ــن «واکس ــا کمپی ــت ب ــرار اس و ق

ــد.    ــر فــرش کنن افتضــاح را زی
ــه  ــد ک ــدار میدهن ــه کار هش ــزب محافظ ــران» ح ــان» و «تحلیلگ ــت «کارشناس ــی اس مدت
یــت  ــردازی و ح ادامــه «تحمــل» شارالتانیســم بوریــس جانســون و وقاحــت وی در دروغپ
د  بــی چــون و چــرای حــزب محافظــه کار و پارملــان از وی میتوانــد نــه فقــط اعتبــار و اعتــ
ــوان  ــان بعن ــی و پارمل ــت دمکراس ــی، مقبولی ــاختار سیاس ــای س ــه بنیاده ــزب، ک ــن ح ــه ای ب
مهمرتیــن نهــاد آن را زیــر ســوال بــربد. هشــدار دادنــد کــه ادامــه وضعیــت میتوانــد به رشــد 
ــی و  ــف شــده، قانون ــر از «رادیکالیســم» تعری رادیکالیســم در جامعــه، رادیکالیســمی فرات
ــه حــال آن کــرد. ــه رسعــت فکــری ب ــد ب ــی، منجــر شــود و بای ــول، رادیکالیســم پارملان ــل قب قاب
ــاد  ــز انتق رک ــی،  ــی پارملان ــی، دمکراس ــاختار سیاس ــای س ــاع از بنیاده ــاع، دف ــرتل اوض کن
ــه نقطــه ضعــف  روی شــخص بوریــس جانســون، اعــالم رســمی اینکــه بوریــس جانســون ب
ــدگان حــزب  این ــل شــده اســت، از طــرف  ــه آن تبدی د مــردم ب ــ ــی و اعت دمکراســی پارملان
ــه  ــا، ک ــر بریتانی ــزب کارگ ــوع آور ح ــد و ته ــم بن ــای نی ــان، انتقاده ــه کار در پارمل محافظ
امــا بــه راســت چرخیــده، اعــالم اینکــه  امــروز بــا «رادیکالیســم زدایــی» جنــاح چــپ خــود 
ــد، آنهــم از  ــی» ان ــن اخالق ــاد عــروج بربریســم نوی ــد ترامــپ  «بوریــس جانســون و دونال
طــرف دســت راســتی تریــن ژورنالیســتهای انگلیــس، تالشــی مشــرتک بــرای نجــات ســاختار 
ــای  ــ از چارچوبه ــر رف ــردم و فرات ــکال م ــتقیم و رادی ــت مس ــت از دخال نع ــی، م سیاس
ــی  ــای قربان ــه به ــمی آن، ب ــک و پارملانتاریس ــوع دمکراتی ــت» از ن ــده «دخال ــف ش تعری

ــرادی اســت. ــا اف ــرد ی ــردن ف ک
د مــردم بــه ســاختار سیاســی  ــد برگزیــت، رای عــدم اعتــ بــه قــدرت رســیدن جانســون، مانن
ــه احــزاب ســنتی و بیشــرتین اســتفاده مــردم ناراضــی  د ب ــا، رای عــدم اعتــ حاکــم در بریتانی
ــت  ــود. محبوبی ــت خــود ب ــق دخال ــق رای» و ح ــه «ح ــی ب ــی پارملان ــورده از دمکراس و رسخ
ــود، از  ــودن وی ب ــر متعــارف» ب ــر «معمــول» و «غی ــد ترامــپ در غی بوریــس جانســون مانن
ــه»  ــت خــود را در «ن ــه مطلوبی ــازی و .... همــه و هم ــک ب ــا کالهــربداری و دلق ملپنیســم ت
ــه ســاختار موجــود در غــرب بــود. ســاختار شــکنی کــه راســت را بــه قــدرت رســاند  مــردم ب
ــئول  ــر مس ــت، غی ــقوط اس ــال س ــت در ح ــه رسع ــه ب ــی، ک ــتاندارد بورژوای ــا اس ــی ب و حت
ــه قــدرت رســاند. ــی را در انگلیــس ب ــن دولــت بورژوای ــه تریــن و نازلرتی ی ــت، بی ــن دول تری
ــه وی از طــرف  ــت ب ــه جانســون، تقاضــای رای عــدم صالحی ــدگان پارملــان علی این رسکشــی 
ــی حــزب محافظــه  ــاح هــای درون ــی جن ــگ داخل ــا جن ــدگان حــزب محافظــه کار، رصف این
ــی از  ــده پارملان ــیده و گندی ــی پوس ــات دمکراس ــر رس نج ــت ب ــی اس ــن جدال ــت، ای کار نیس

ــورده از آن! ــردم رسخ م

ــدگان  این ــازی» وزرا و  ــی ب ــی و «پارت ــاد مال ــه فس ــم، ن ــه شارالتانیس ــی، ن ــه دروغگوی ن
پارملــان، نــه دلقــک بــازی هــای بوریــس جانســون بــرای مــردم تــازه و نــو نیســت. مــردم در 
ــی، انگلیــس، امریــکا، فرانســه، آملــان و ...، دروغگویــی  ــام کشــورهای مهــد دمکراســی غرب
ــاه عــراق، افغانســتان، ســوریه، یمــن و ...  ــردم بیگن ــاران م ب ــه  ــرای توجی ــای خــود ب دولته
ــای  ــت و آزادیه ــه معیش ــرض ب ــه تع ــا ب ــالت، رای آنه ــن حم ــه ای ــان ب ــدگان پارمل این و رای 
ــده و  ــود دی ــی خ ــات میلیون ــت، اعرتاض ــم مخالف ــهروندان و ... علیرغ ــی ش ــردی و مدن ف
ــول را  ــد. ایــن مــردم اعرتاضــات «قانونــی» و «معقــول و ســنتی» و قابــل قب تجربــه کــرده ان
ــه خیابانهــا ریختــه انــد، خطــاب بــه رای دهنــدگان بــه حملــه نظامــی،  تجربــه کــرده انــد. ب
عــی، بــه جنایــی کــردن فــرار از جهنــم هــای دســت ســاز دولتهــای  ــه قطــع خدمــات اجت ب
ــار از  ــال یکب ــار س ــر چه ــد، ه ــته ان ــرتاض نوش ــای اع ــان و .... طوماره ــی و متحدینش غرب
ــه  ــد و تجرب ــه احــزاب ســنتی اســتفاده کــرده ان ــ ب ــه گف ــا ن ــرای آری ی «حــق رای» خــود ب

ــکان نخــورده اســت»! ــه «آب از آب ت ــد ک ــرده ان ک
ــا  ــن ی ــه ای ــار رای دادن ب ــال یکب ــار س ــی، چه ــار نویس ــرات، طوم ــی»، تظاه ــرتاض «قانون اع
ل اراده خــود بــر زندگــی خــود،  حــزب بورژوایــی، نهایــت «حــق» مــردم بــرای دخالــت و اعــ
ــر زندگــی میلیونهــا انســان دیگــر در جهــان اســت. ایــن نهایــت «حــق» و «قــدرت» مــردم  ب
ــری  ــواده کارگ ــا خان ــدرت» میلیونه ــق» و «ق ــه، «ح ــی آزادی و مرف ــک زندگ ــن ی در تضمی
تیک بــورژوازی بــه زندگــی و معیشــت و  لــه بــا تعــرض ســازمان یافتــه و سیســت ــرای مقاب ب
زندگــی خــود اســت و بــورژوازی و دســتگاه تبلیغاتــی آن در بــوق و کرنــا میکننــد کــه بایــد 
ــی  ــود را غنیمت ــی از خ ر و ستمکش ــتث ــوه اس ــود و نح ــرده دار خ ــاب ب ــق» انتخ ــن «ح ای
ــر  ــه دیگ ــی ک ــت. تبلیغات ــرشی ارج گذاش ــتاورد ب ــن دس ــوان واالتری ــه آن بعن ــت و ب دانس

یشــود! ــدا  ــرای شــنیدن آن پی گوشــی ب

ــا نخســت  معضــل بــورژوازی در انگلیــس، ماننــد فرانســه و امریــکا، نــه روســای جمهــور ی
ــکال در  ــپ و رادی ــکنی چ ــاختار ش ــرتش س ــد و گس ــه رش ــربدار، ک ــق و کاله ــای ناالی وزیره
ــه  ــرب ن ــورژوازی غ ــل ب ــت. معض ــورها اس ــن کش ــر ای ــه کارگ ــه و از دل طبق ق جامع ــ اع
رصف بــن بســت دمکراســی پارملانــی کــه رشــد و گســرتش و مطلوبیــت رادیکالیســم کارگری 
ــته فراخــوان  ــه زردهــای فرانســه ســال گذش ــاختار پوســیده اســت. جلیق ــن س ــل ای در مقاب
ــن  ــروز آخری ــا ام ــر اروپ ــه کارگ ــد و طبق ــتقیم» را دادن ــی مس ــوی دمکراس ــه س ــش ب «پی
ــت  ــی از دس ــزاب پارملان ــق اح ل اراده» از طری ــ ــه «اع ــود را ب ــای خ ــم ه ــا و توه امیده
ــاع و  ــت در اوض ــه دخال ــر ب ــه کارگ ــنتی طبق ــا س ــداول» ام ــر مت ــای «غی ــه راهه داده و ب
ــه طــرف افقهــای جدیــد،  ــده پارملانــی فکــر میکنــد. امــروز رسهــا ب عبــور از دمکراســی گندی
ــر،  ــه کارگ ــه دار طبق ــنتی» و ریش ــم س ــم، «رادیکااللیس ــس، سوسیالیس ــازه نف ــای ت نیروه

ــت. ــده اس چرخی

رده اند كه مسكن و طب و بهداشت و آموزش و امكانات رفاهى  مردم اعالم ك
رايگان مى خواهند، در عوض اپوزسيون راست «تحريم اقتصادى» و «فشار 

مه بيكارى مى خواهند،  حداكثرى» آمريكا را نشان شان مى دهد؛ مردم بي
اين اپوزسيون، سوريه و عراق و ليبى را نشان شان مى دهد؛ مردم 

مذهب زدايى و برچيدن آپارتايد جنسى از جامعه و زندگى اجتماعى شان 
را فرياد مى زنند، اين اپوزسيون خواهان بقاى نقش مذهب و باورها و 

مكى در حفظ اقتدار بوروژايى  افكار و نهادهاى سنتى بعنوان نيروهاى ك
در برابر طبقه كارگر و عليه سوسياليسم است. مردم نان مى خواهند، 
اين اپوزيسيون كشتى به گل نشسته «بازار آزاد» و ناوهاى جنگى آمريكا 
در منطقه و نقش «برجسته» اسراٸيل در ناامن كردن فضاى مبارزه در 
داخل ايران را نشان مردم مى دهد. مردم برابرى و آزادى مى خواهند، 

اين اپوزيسيون «سازمان جوانان فاشيست فرشگردى» تاسيس مى كند و 
مونيستى و ضدكارگرى خود را به مردم ايران نشان  شاخك هاى آنتى - ك
مى دهد. مردم فقر و بيكارى و شاه و شيخ و آقا باالسر نمى خواهند، اين 

اپوزيسيون خالكوبى پينوشه و بازار آزاد و ضديتش با آرمان عدالت 
اجتماعى را به رخ مى كشد. 



ت  ۳۸۸
ح
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 براى شكستن قلم پايشان آماده شويم!
(پيرامون ضرب و شتم گوهر عشقى توسط اوباش حكومتى)

ــای  ــكنجه در زندان ه ــان ش ــتی از قربانی ــتار بهش ــادر س ــقی، م ــاه گوهرعش ــنبه ۱۸ آذرم روز پنجش
ــوری  ــر جمه ــات اخی ــان جنای ــدگان همــه قربانی ــادران و بازمان ــن صــدای اعــرتاض م ــم اســالمی، ای رژی
ــرار گرفــت و  ــم اســالمی ق ــدش مــورد رضب و شــتم عوامــل و مــزدوران رژی اســالمی، در راه مــزار فرزن
ــه وزارت  ــقی ب ــر عش ــار گوه ــان احض ــش و در جری ــاه پی ــد. یك م ــروح ش ــورت مج ــه رس و ص از ناحی
ــرتاض و  ــت و اع ــت از مقاوم ــه دس ــد ك ــد می كنن ــتگانش را تهدی ــایر بس ــوران وی و س ــات، مام اطالع
ی شــوند، برخــی  حق خواهــی خــود بــردارد، چــرا كــه «همــه لزومــاً در زنــدان و زیــر شــكنجه كشــته 

ــد رفــت»!! ــن خواهن ــا حــوادث از بی ــزاع و ی ــا ن در تصــادف ی
ــان  ــم از زب ــوادث»، آن ه ــزاع» و «ح ــادف» و «ن ــه «تص ــده ك ــن ش ــگان روش ــرای هم ــت ب سال هاس
خــود مامــوران ایــن نظــام بــه معنــی تــرور معرتضانــی اســت کــه صــدای اعــرتاض و نفــرت میلیون هــا 
شــهروند منزجــر هســتند، كــه بــرای عقــب رانــدن لشــکر میلیونــی مردمی اســت كــه در میــدان عمل 
ــرور  ــا ت ــوان ب ی ت ــر  ــت دیگ ــد سال هاس ــم می دانن ــالمی ایســتاده اند. رسان رژی ــام اس ــه اركان نظ علی
ــد،  ــارزه در جامعــه ایــران را مرعــوب کنن ادهــای مقاومــت و مب ــن  ــره ای رشیف تری و قتل هــای زنجی
عــی، زن معــرتض و کارگــر  می داننــد هــر دســت درازی علنــی و رســمی بــه هــر فعــال سیاســی، اجت
ــود.  ــل می ش ــر» تبدی ــان براندازت ــرتده تر و «خا ــات گس ــت و اعرتاض ــی از مقاوم ــه موج ــب ب حق طل
روی آوردن بــه «تصــادف»، «نــزاع» و ... کــه «عاقــالن» ایــن نظــام از زبــان خامنــه ای مدتــی پیــش گفتــه 
بودنــد «دوران بــزن در رو بــه رس رســیده اســت»، ناشــی از ایــن وضعیــت مســتاصل حاکمیــت اســت. 
ــف  ــا ترشی ــن حرف ه ــر از ای ــام، كودن ت ــن نظ ــار» ای ــه اختی ــش ب ــژ و «آت ــای فاالن ــرا نیروه ــا ظاه ام
ــد دوران دهــه  ــال می كنن ــد. خی ــت پوشــالی امــروز خــود را بفهمن ــر و موقعی ــد كــه اوضــاع خطی دارن
ــر  ــد؛ فك افتن ــردم بی ــان م ــه ج ــاران ب ــدام و تیرب ــای اع ــو و میدان ه ــده و چاق ــا عرب ــه ب ــت ك ۶۰ اس
می كننــد می تــوان بــا طوفــان خشــم نســلی كــه در كمیــن مچالــه كــردن ایــن نظــام هــر لحظــه طــرح 
ــاج و  ــان از ت ــن كشیدن ش ــل از پایی ــت را قب ــن حكوم ــك رسان ای ــك ت ــردن ت ــی ك ــتگیری و دادگاه دس
تخــت، بــه جــرم چهــل ســال جنایــت علیــه برشیــت كشــیده اســت، بــازی كننــد. خیــال می كننــد كــه 
ــر  ــت، ه ــن حكوم ــاش ای ــیلی اوب ــك س ــر ی ــرد! ه ــه در ب ــا ب ــان س ــرد و ج ــازی ك ــش ب ــا آت ــوان ب می ت
ادهــا، شــخصیت ها و  طــرح رضب و شــتم ایــن ترســوها، هــر فشــار فیزیكــی و معنــوی بــه رهــربان، 
ــد.  ــر می كن ــن حاكمیــت جری ت ــل ای ــران را در مقاب فعالیــن خوشــنام مردمــی، بیــش از پیــش مــردم ای
ــران در دهكــده جهانــی امــروز  ــه ورزانــه بــه هــر تــك شــهروند جامعــه ای ــگاه مغرضانــه و كین هــر ن
ابعــاد جهانــی و بین املللــی بــه خــود می گیــرد. هیــچ راه فــرار و میان بــری بــرای ایــن حاكمیــت قابــل 
ــن را  ــد و راه بازگشــتی نیســت. ای ــرو ریخته ان ــه ف ــام هم ــن نظ ــای پشــت رس ای تصــور نیســت. پل ه
ــه  ــان «وزیــر كشــور» شــنید كــه اقــرار كــرده اســت: «اگــر جمهــوری اســالمی بخواهــد رضب ــد از زب بای

ببینــد از ناحیــه زنــان اســت».

مردم آزاده ایران
تنهــا پاســخ شایســته بــه تعــرض فیزیكــی جمهــوری اســالمی بــه هــر تــك شــهروندی، پاســخ متقابــل 
ــر  ــه مراتــب قوی ت عــی ب ــا یــك نیــروی مــادی و اجت ــد ب ن را بای اســت؛ جــواب قهــر و رسكــوب حاكــ
ــان و  ــاع از معیشــت و ن ــاع از خــود و دف ــه دف ــا گزین ــرض تنه ــت داد. تع ــی ترســو در حاكمی از اقلیت
نــد كــردن صفــوف مــردم و بــا تعــرض داد؛ كمونیســت ها  ــا قدر آزادی اســت. پاســخ تعــرض را بایــد ب

از هــر نظــر بایــد قابلیــت دفــاع مــردم از خــود را ســازمان دهنــد و صفــوف مــردم را آمــاده كننــد.
ــم؛ خشــونت را مــا هیچ وقــت نخواســته ایم. ایــن جنــگ را از  ــزی را هیــچ گاه مــا رشوع نكرده ای خونری
چهــل ســال پیــش بــا رس كار آوردن خمینــی و جریــان اســالمی بــرای مــا تــدارك دیدنــد. ایــن دســتگاه 
مخــوف خشــونت و هالوكاســت اســالمی را بــه مــا تحمیــل كرده انــد. كارگركشــی، زن كشــی، قتل هــای 
ــول  ــان، محص ــردن آزادی خواه ــت ك ــاذی و رس به نیس ــرور و اخ ــان، ت ــان مخالف ــ ده ــره ای، بس زنجی
حاكمیــت اســتبداد و اختنــاق اســالمی اســت. بــرای به زیــر كشــیدن ایــن نظــام بایــد ســنگر مقاومــت 
ــه  ــدی ب ــرای تع ــام ب ــن نظ ــاش ای ــل و اوب ــه عوام ــا رس و كل ــم. هرج ــارزه خــود را مســتحكم كنی و مب
شــهروندی پیــدا شــود بایــد بــا هجــوم متحدانــه مــردم پاســخ بگیــرد. هــر دســتی روی شــهروندی بلند 
یــت از گوهــر عشــقی، زنجیــره ای از اتحــاد و نشــان  ایــد آن را شكســت! شایســته ترین ح می شــود ب
ــواری  ــردن و مت ــزوی ك ــا راه من ــت. تنه ــود اس ــهروندان خ ــاع از ش ــردم در دف ــوده ای م ــدرت ت دادن ق
ــن نظــام، متحــد شــدن و به هــم بافــ مــردم معــرتض در محــالت كار  كــردن الت هــا و چاقوکشــان ای
ن انــدازه و بیشــرت متحــد  و زیســت اســت. در مقابــل دولــت و ارگان هــای رسكوبگــر آن، بایــد بــه هــ
ــه دســت داد.  ــزار ایــن اتحــاد و یكپارچگــی را در محــالت، میادیــن كار و در ســطح شــهرها ب شــد و اب
ــا اتحــاد و در هم تنیدگــی فــرشده خــود  ــدگان و فعالیــن راه آزادی و برابــری را ب این دفــاع از رهــربان، 

در شــوراهای مردمــی تامیــن و تضمیــن كنیــم.
ــا از  ــرشده م ــازمانیافته و ف ــرض س ــا و تع ــش م ــه جنب ــام از ضد-حمل ــن نظ ــت كل ای ــراس و وحش ه
ــن نظــام  ــن نظــام حاصــل قــدرت ای ــل ای ــم؛ دســت درازی امــروز عوام ــن اســت. فرصــت را دریابی پایی
ایندگان  نیســت؛ بلكــه حاصــل جــ و تــرس ایــن نظــام اســت. پشــت ایــن نظــام در مقابــل رهــربان و 
ــت.  ــوار اس ــد، رو به دی ــدان آمده ان ــه می ــان ب ــود و هم نوعان ش ــاع از خ ــه در دف ــه متحدان ــی ك مردم
ــم. جنبــش خــود را صاحــب  ــاع و متحــد كنی ــل دف ــر شــوراهای مردمــی، قاب ــه ب ــا تكی صــف خــود را ب
ــا تكیــه  نــد کنــد. ایــن جنبــش ب ابــزاری كنیــم كــه در هــر شــهر و كــوی و برزنــی مــا را متحــد و قدر
افته بــه صفــوف دشــمنان خویــش اســت. ایــن  ــه تعــرض ســازمانی ــر شــوراهای مردمــی خــود قــادر ب ب
ــام  ــیخته نظ ــت افسارگس ــش و بربری ــه توح ــه دادن ب ــه خا ــار ب ــروزی و ناچ ــه پی ــار ب ــش ناچ جنب

ــران اســت. ــر ای ــم ب حاك
زنده باد شوراهای مردمی

زند باد آزادی برابری حكومت كارگری
خط رسمی حزب حكمتیست 

۱۱ دسامرب ۲۰۲۱

معيشت درد مشترك و سراسرى ما ست!
ــر  ــغ ب ن در بال ــ هنــگ و رسارسی معل ــران شــاهد اعــرتاض وســیع، ه ــردم ای روز دوشــنبه م
ــن روز در بیشــرت شــهرهای کردســتان  ــد. در ای ــود معیشــت بودن ــرای بهب ــران ب ــهر ای صــد ش
ــود در  ــكاران خ ــا هم ــده ب ــازماندهی ش ــگ و س هن ــی ه ــت اعرتاض ــک حرک ن در ی ــ معل

ــد. ــه تســخیر خــود درآوردن ــا را ب ــران خیابانه رسارس ای

ــت  ــای حاکمی ــر پ ــن را زی ــان زمی ــت و مطالباتش ــا خواس ــد و ب ــعار دادن ــد، ش ــرتاض کردن اع
ــوان،  ــوکان، مری ــقز، ب ــنندج، س ــهرهای س ــم در ش ــزار معل ــا ه ــن روز دهه ــد. در ای داغ کردن
ــن در ســایر شــهرها  ــا معلمی ــگ ب هن ــاد و ... در اعرتاضــی ه ــاران، ایــالم، بیجــار، رسوآب کامی
از جملــه تهــران، شــیراز، کرمانشــاه، اصفهــان، بهبهــان، قــم، یــزد، ارومیــه، اهــواز، مشــهد و .... 
ــد. ــل رس دادن ــت معیشــت و تحصی ــری و وضعی ــه نابراب ــه ب ــه وضــع موجــود، ن ــه ب ــاد ن فری

ن مــدارس در کردســتان بــا پیوســ بــه صفــوف همــكاران خــود، بــرگ دیگــری از اتحاد،  معلــ
ــه  ــت ک ــح اس ــر واض ــد. پ ــم زدن ــتی رسارسی را رق ــم رسنوش ــزوم ه ــد و ل ــدرت متح ــوان و ق ت
ــون انســان  ــا میلی ــر و فالکــت دهه ــران، فق وضعیــت معیشــت مــردم محــروم در جامعــه ای
کــه ناتــوان از تهیــه یــک وعــده غــذای ســا بــرای خــود و خانــواده هایشــان هســتند، بعــالوه 
ــل  ــک معض ــان، ی ــواده هایش ــوزان و خان ــش آم ــرای دان ــل ب ــای تحصی ــه ه ــودن هزین ــاال ب ب
ــت. ــارزه رسارسی جــواب خواهــد گرف ــردن آن در مب ــا راه حــل ریشــه کــن ک رسارسی اســت وتنه

ن در حالــی  وارد ســومین روز خــود شــد کــه ایــن  اعــرتاض  و اعتصــاب  رسارسی معلــ
هنگی تشــکلهای صنفــی فرهنگیــان ایــران»  فراخوان  اعرتاضــات کــه بــا دعــوت « شــورای ه
ن در مــدارس ، وارد دور دیگــری از  داده شــده بــود. روز شــنبه ٢٢ آذر بــا تحصــن معلــ
ــران یکــی پــس  ن صــد هــا شــهر ای ــا بــه امــروز معلــ ن  گردیــد و ت ــ ــارزات رسارسی معل مب
ن، همســان  ــه ایــن مــوج اعرتاضــی پیوســته انــد. « اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلــ از دیگــری ب
باتــی هســتند که  ن زندانــی « مطال ــگان و آزادی معلــ ســازی حقــوق هــا و حــق  تحصیــل رای

ــا هســتند. ن خواهــان تامیــن  فــوری آنه ــ معل

ــیع  ــوج وس ــن م ــا ای ــه ب ل ــرای مقاب ــرس و ب ــگی و از ت ــه روال همیش ــالمی ب ــوری اس جمه
ــا بــه امــروز دههــا معلــم در رسارس ایــران را بازداشــت و روانــه زنــدان كــرده اســت.  اعرتاضــی  ت
ــت  ــدن خواس ــم کوبی ــرای دره ــر، ب ــای رسکوبگ ــای نهاده ــز ه ــت و خی ــن جس ن ای ــ ــی گ ب
ن بــه شکســت کشــانده خواهــد  ــا جســارت و درایــت  ســتودنی معلــ ن، ب متحدانــه معلــ
شــد. جمهــوری اســالمی تــا همیــن لحظــه نیــز مرعــوب قــدرت ســازماندهی ایــن اعرتاضــات  
در صدهــا شــهر ایــران شــده اســت. اعرتاضاتــی کــه  ایــن چنیــن متحدانــه و یکدســت در نــوع 

ــوده اســت. ــی ســابقه ب خــود ب

ن در شــهرهای مختلــف  ــر معلــ شــعارها و پالکاردهــای رشکــت کننــدگان در تجمعــات اخی
ایــران مبنــی بــر « جــای معلــم زنــدان نیســت»، « نــه بــه مــدارس پولــی»، نــه بــه خصوصــی 
ــم بپــا  ســازی آمــوزش و پــرورش»،  « نــه تبعیــض، نــه ســازش،  رتبــه بــدون خواهــش»،  «معل
ــرای رفــع تبعیــض»،  «آمــوزش و پــرورش رایــگان بــرای همــه دانــش آمــوزان»  و دههــا  خیــز، ب
شــعار دیگــر، ثابــت کــرد کــه منافــع مشــرتک تــوده زحمتکــش و کارگــر ایــران ارجــح بــر هــر 

منافــع دیگــری اســت.
ــت  ــتبداد و حکوم ــنگی، اس ــی و گرس ــفره خال ــی، س ــورم و گران ــت، ت ــر و فالک معیشــت، فق
ــوری  ــت جمه ــال حاکمی ــل س ــی چه ــه در ط ــرتک كل جامع ــل مش ــی و ... درد و معض پلیس
ــم، دانشــجو و دانــش آمــوز، زنــان و جوانــان و طبقــه کارگــر و همــه اقشــار  اســالمی بــر معل
تهیدســت اســت. معضــل و درد مشــرتک آحــاد مــردم  کارگــر و زحمتکــش و معلــم و 
ــه هــم رسنوشــت و همســنگر  ــم هــار رسمای دانشــجوی ایــران، کــه همــه را در برابــر ایــن رژی
ــتی و  ــم رسنوش ــن ه ــتان ای ــردم در کردس ــگ م هن ــات ه ــات و اعتصاب ــت. اعرتاض ــرده اس ک
ــا تجربــه بنکــه هــا، کمیتــه هــا  مبــارزه مشــرتک را در ســطح رسارسی نشــان داد. کردســتانی ب
و شــوراهای محــل کار و زیســت و مدرســه و ... مــی توانــد لــوال و رسمنشــا ایجــاد شــوراها و 
تضمیــن دخالــت مســتقیم مــردم در رسنوشتشــان باشــد. متکــی کــردن اعرتاضــات بــه ارگانهــا 
ــد  ای ــن  ــردم را تضمی ــتقیم م ــت مس ــر دخال ــه ام ــی ک ــوده ای ــازمانهای ت ــکالت و س و تش
عــی و ســابقه  ــه دلیــل وزن اجت ــری عاجــل و رضوری اســت. کمونیســتها در کردســتان ب ام
ــری در  ــن کمونیســتی و کارگ ــد فعالی ــد. بای ــی را دارن ــن اقدام ــی چنی ــدرت و هژمون ــان ق اش
ــوالی ایجــاد بیشــرتین اتحــاد و نیــروی  ن، دانــش آمــوزان و کارگــران و ... ابــزار و ل میــان معلــ
بــه هــم بافتــه و تضمیــن دخالــت مســتقیم مــردم از طریــق ایجــاد شــوراهای محیــط کار و 

زندگــی باشــند.
ــدام وســیع  رسارسی  ــی از اق ــن قدردان ــتان حــزب حكمتیســت(خط رســمی) ضم ــرت كردس دف
ــواده هــای آنهــا و همــه مــردم آزادیخــواه در كردســتان را  ن، همــه دانــش آمــوزان و خان معلــ

ــه آنهــا فــرا میخوانــد. ن و مطالبــات حــق طلبان یــت از اعرتاضــات معلــ ــه ح ب

ن زنده باد اعرتاضات و اعتصابات معل
پیش به سوی ایجاد شوراهای مردمی

دفرت كردستان حزب حکمتیست خط رسمی
۱۴ دسامرب ۲۰۲۱
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درب قتلگاه 
باند زحمتكشان را بايد ِگل گرفت!
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