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»وظايف كمونيست ها«

مظفر محمدی

بــه گفتــه ی دولــت رییســی بودجــه  ١٤٠١کــﴪی
هنگفتــی دارد .ارز دولتــی ب ـرای تامیــن نیازهــای
اساســی اقــﻼم غذایــی و دارو حــذف شــده اســت.
ق ـرار بــود اقشــار ضعیــف و متوســط جامعــه در
تأمیــن نیازهــای اساســی ،ح یــت شــود .امــا
همیــن ارز ترجیحــی قبــﻼ هــم امــا بــه ایــن
عرصــه اختصــاص داده نشــد .در ایــن مــدت
کاﻻهــای اساســی و دارو نــه تنهــا ارزان نشــد
بلکــه حتــی بــرای مقطــع کوتاهــی هــم قیمــت هــا ثابــت انــد .در
نتیجــه ،حــذف ارز دولتــی هــم فرقــی بــه حــال معیشــت مــردم نداشــته
اســت.
قیمــت اقــﻼم غذایــی و دارو از  ٢تــا  ٦برابــر افزایــش دارنــد .دولتمــردان
از تــورم  ٦٠درصــدی مــواد غذایــی ب ـرای امســال خــﱪ مــی دهنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه حداقــل  ٥٠قلــم کاﻻهــای اساســی  ٨٠تــا ١٠٠
درصــد تــورم دارد .وزارت کار مــی گویــد بیــش از یــک ســوم جمعیــت
ای ـران در فقــر مطلــق هســتند و بــه ه ـ ن انــدازه هــم زیــر خــط فقــر
زندگــی مــی کننــد .یعنــی جمعــا شــصت میلیــون .دولــت جدیــد رییســی
و دوروبریانــش راه بــرون رفــت جامعــه از فقــر مطلــق و فﻼکــت را اعـزام
طلبــه هــا بــه حــوزه اقتصــاد و کمــک گرف ـ از نهادهایــی چــون کمیتــه
امــداد و ســازمان بهزیســتی مــی داننــد .رییســی کــه بــه انــدازه ی یــک
گاو از اقتصــاد مــی فهمــد ،جامعــه را مســجد و معیشــت را ذکات و فطــر
و ســهم امــام و آش نــذری مــی دانــد و همینقــدر از اقتصــاد بلــد اســت.
همــه از دوســت و دشــمن بــر ایــن باورنــد کــه اگــر تــورم کنــﱰل نشــود،
افزایــش حقــوق هــر چــه باشــد تاثیــر جــدی در معیشــت اک یــت حقــوق
بگیـران و مــردم زیــر خــط فقــر و »فقــر مطلــق« نــدارد.
در زمینــه بهداشــت و درمــان وضعیــت ک ـ کان تــداوم و افزایــش خطــر
مــرگ و میــر را نشــان مــی دهــد .وزارت بهداشــت و درمــان مــی گویــد از
ارز دولتــی کــه شــامل تامیــن دارو هــم مــی شــد ،فقــط یــک چهارمــش
بـرای ایــن هــدف خــرج شــد و ســه چهــارم آن جاهــای دیگــر هزینــه شــد.
قیمــت خدمــات درمانــی از ویزیــت دکــﱰ و مخــارج بی رســتان و قیمــت
دارو بیــش از  ٨٠درصــد افزایــش یافتــه اســت .ســازمان بیمــه تامیــن
اجت عــی داروهــای اساســی را از لیســت حــذف کــرده اســت .ویزیــت
دکــﱰ شــامل بیمــه یشــود .دکﱰهــا بـرای تهیــه دارو بیـ ران را بــه بــازار
آزاد »ســیاه« ارجــاع مــی دهنــد .وزارت بهداشــت اعــﻼم کــرده کــه قیمــت
داروی وارداتــی  ٦برابــر و قیمــت داروی ســاخت داخــل  ١٠٠درصــد
افزایــش یافتــه اســت .گزارشــات مدیــای دولتــی مــی گوینــد ،کارتــل هــای
اقتصــادی و کســانی کــه بــازار دارو را در دســت دارنــد آن را بــه کشــورهای
همســایه قاچــاق مــی کننــد ... .صفحــه۴
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یکبــار دیگــر بــه همــه رفقــا و بــه هیئــت حــزب کمونیســت کارگــری
عــراق و حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان بــرای حضورشــان در
کنگــره خــوش آمــد مــی گویــم .امیــدوارم ایــن دو روز بتوانیــم بــا
دســتوراتی کــه در مقابــل خــود گذاشــته ایــم و بــا نگاهــی بــه اوضــاع
دنیــا و ای ـران ،اولویــت هــای دو ســال آتــی حــزب را تعییــن کنیــم و
حــزب را بــه جایــی کــه از مــا توقــع میــرود و خودمــان توقــع داریــم،
بﱪیــم و برســانیم.
فکــر مــی کنــم امــروز یشــود در مــورد هیــچ مســئله سیاســی در
دنیــا حــرف زد ،بــدون اینکــه بــه ﴍایــط جدیــدی کــه جهــان در آن قـرار گرفتــه اشــاره کــرد .شـ
ــی توانیــد در مــورد مســئله معیشــت ،چــه در ای ـران ،چــه در اروپــا ،چــه در افریقــا صحبــت
کنیــد بــدون اینکــه بــه اتفــاق بزرگــی کــه در یــک مــاه گذشــته در ســطح جهــان اتفــاق افتــاده
اســت ،صحبــت کنیــد .حملــه روســیه بــه اوکرایــن و کمپیــن و اســتفاده سیاســی کــه دول غربــی
از ایــن مســئله کردنــد ،چرخشــی کــه در اوضــاع جهانــی پیــش آمــد ،تاثی ـرات و عواقــب آتــی
ایــن اتفــاق بــر جامعــه بــﴩی از افریقــا تــا روســیه ،امریــکا ،چیــن و ای ـران و ....چنــان وســیع
اســت و چنــان ابعــاد عمیقــی دارد کــه یتــوان در مــورد هیــچ مســئله ای صحبــت کــرد بــدون
اینکــه بــه اوضــاع امــروز دنیــا نــگاه کــرد .بایــد بــر م ـ ایــن ﴍایــط جدیــد در مــورد مبــارزات،
اعﱰاضــات ،جــدال هــای طبقاتــی ،کشمکشــهای جهانــی و یــا محلــی ،در مــورد جــدال طبقــه
کارگــر ایـران بــا بــورژوازی حاکــم در آنجــا ،در مــورد جــدال بــورژوازی حاکــم در غــرب بــا طبقــه
کارگــر و  ....صحبــت و تحلیــل کــرد .در همیــن یــک مــاه ایــن اتفــاق تاثی ـرات بســیار عمیقــی
بــر اوضــاع جهانــی گذاشــته اســت .فقــط یــک مــاه از ایــن جنــگ و ایــن حملــه میگــذرد ،ولــی
مــا شــاهد چرخــش و عواقــب جــدی ،در همــه ابعــاد آن ،در دنیــا هســتیم از تاثیــرات آن بــر
گســﱰش گرســنگی وســیع و میلیونــی ،کــه امــروز دامنگیــر مــردم در افریقــا شــده اســت ،از خطــر
قحطــی ،از گرانــی و رشــد تــورم در کشــورهای غربــی ،از جنــگ اقتصــادی بــورژوازی غــرب علیــه
نــه فقــط مــردم روســیه ،بلکــه ــام بﴩیــت ،از کشــتار و قربانــی شــدن مــردم اوکرایــن ،ب ـرای
کشــمکش هــای درونــی قطبهــای بیــن اﳌللــی ،تــا ﴎنوشــت برجــام و جــدال طبقــه کارگــر ایـران
بــا بــورژوازی ، ،تاثیــر آن بــر صــف بنــدی ،موقعیــت و یــا سیاســت نیروهــای سیاســی و بــه راســت
چرخیــدن جریاناتــی کــه بــه اســم چــپ ،حداقــل در غــرب شــناخته شــده انــد ،همــه و همــه از
تاثی ـرات ایــن جنــگ و سیاســتهای قطبهــای جهانــی طــی ایــن یــک مــاه اســت.
مــی شــود در مــورد ایــن جنــگ ،در مــورد دﻻیــل حملــه روســیه بــه اوکرایــن ،سیاســت دول غربــی،
تاثیـرات و عواقــب ایــن اوضــاع در تجدیــد آرایــش جهانــی و  .....بــا جزئیــات صحبــت کــرد ،و مــا
طــی ایــن مــدت تــﻼش کردیــم در مــورد آن از دﻻیــل تــا پیامــد هــای آن بگوئیــم و بنویســیم .مــا از
هـ ن ابتــدا گفتیــم ایــن فقــط یــک جنــگ در اوکرایــن نیســت ،چیــزی کــه امــروز همــه میگوینــد.
گفتیــم ایــن فقــط حملــه روســیه بــه اوکرایــن و قربانــی کــردن مــردم اوکرایــن و حتــی روســیه
نیســت ،بلکــه یــک تغییــر در رونــد اوضــاع جهانــی اســت ... .صفحــه۲
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م سخ انی افتتاحیه رفیق آذر مدرسی
گفتیــم ایــن جنــگ زمینــه ســاز یــک بازگشــت بــه دوره جنــگ ﴎد ،بــه یــک »مــک
کارتیســم« عریــان دیگــر در جهــان ،یــک تعــرض بــه آرمانخواهــی ،یــک تعــرض بــه
برابــری طلبــی ،یــک تعــرض وســیع و شــنیع بــه کمونیســم خواهــد شــد .گفتیــم بــه
بهانــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن تعرضــی وســیع و ســازمانیافته بــه کمونیســم و هــر
چیــزی کــه بویــی از سوسیالیســم و عدالتخواهــی بــرده باشــد ،صــورت میگیــرد .امــروز
میبینیــم کــه جهــان حتــی در دوره جنــگ ﴎد شــاهد ایــن درجــه از ناسیونالیســم اروپــا
محــور و غــرب محــور نبــوده.
اگــر مــا در دوره  ۱۱ســپتامﱪ شــاهد ایــن بودیــم کــه »افغانســتانی« بودن و »مســل ن«
بــودن جــرم بــود و کســی جـرات ــی کــرد بگویــد »مــن مســل نم« چــون بﻼفاصلــه
بــا القاعــده ای کــه مخلــوق خــود غــرب بــود ،تداعــی مــی شــد .امــروز »روس« بــودن
جــرم اســت ،طــرح اینکــه از هــر روســی کــه وارد انگلیــس مــی شــود ب ـرای »کمــک
بــه مــردم اوکرایــن« جریمــه بگیریــم ،ونــه کوچکــی از ایــن مســئله اســت .بــه بهانــه
ایــن جنــگ دارنــد کمونیســت بــودن را دوبــاره جــرم مــی کننــد .معلــوم نیســت
چ ـرا حملــه روســیه بــه اوکرایــن ،بایــد باعــث پاییــن کشــیدن عکســهای مارکــس در
امریــکا بشــود؟! .معلــوم نیســت چ ـرا حملــه پوتیــن بــه اوکرایــن بایــد باعــث تعــرض
بــه کمونیســتها و فاشیســتی تریــن تعــرض علیــه هــر درجــه از آزادی خواهــی
شــود؟! .معلــوم نیســت چ ـرا بــه دلیــل جملــه روســیه بــه اوکرایــن بایــد ورزشــکاران،
ه منــدان ،ادبــا و موســیقی دانــان روســی از حضــور در مســابقات محــروم شــوند و
حتــی از کار اخ ـراج شــوند؟!.
معلــوم نیســت چ ـرا بایــد در اثــر حملــه روســیه بــه اوکرایــن ،مــردم افریقــا را بــه
فقــر کشــید ،مــردم اروپــا را زیــر فشــار تــورم و گرانــی لــه کــرد و علیــه مــردم روســیه
جنگــی افتصــادی بــه راه انداخــت و آنهــا را بــه فقــر کشــاند؟! .اینهــا نتایــج »طبیعــی«
و خودبخــودی بــا اتوماتیــک آن حملــه نبــود ،غــرب مــی توانســت ایــن کار را نکنــد،
مجبــور نبــود بــا تحریــم اقتصــادی روســیه ،کمــر طبقــه کارگــر را در خــود غــرب
بشــکند .ولــی ایــن تصمیــم آگاهانــه را گرفتنــد و تــﻼش مــی کننــد از ایــن جنــگ
بیشــﱰین اســتفاده را بـرای احیــای نظــام گندیــده و فاســد بورژوایــی در جهــان و ــام
نهادهــای ارتجاعــی آن کننــد و کردنــد .از ایــن جنــگ بـرای احیــا »ناتــو« ،بـرای رشــد
میلیتاریســم در غــرب ،بـرای رشــد ناسیونالیســم و فاشیســم ،کــه اولیــن کانونــش خــود
اوکرایــن اســت ،اســتفاده کردنــد» .اســتفاده هایــی« کــه دود آن در چشــم مــردم جهــان
میــرود .امــروز اروپــا از تــرس رشــد فاشیســم در اوکرایــن اســت کــه دســت رد بــه
حضــورش در اتحادیــه اروپــا مــی زنــد و قبــول ــی کنــد کــه کانــون فاشیســم ،بــه قــول
خودشــان »ارتجــاع ســفید« ،را وارد اروپــای واحــد کننــد .تبلیغاتشــان را کنــار بگذاریــم،
دلســوزی هــای ظاهــری و اشــک ســاح ریخـ بـرای مــردم اوکرایــن بگذاریــم کنــار،
اتاقهــای فکــر شــان از مخاطـرات اوکرایــن فاشیســت و بــار دیگــر قــدرت گیــری ارتــش
آزوف و غیــره حــرف مــی زنــد.
همــه اینهــا نتایــج »طبیعــی« آن حملــه نبودنــد !.اگــر یــک قــدرت کمونیســتی در دنیــا
وجــود داشــت ،میتوانســت بــر آن تاثیــر بگــذارد .اگــر فقــط یــک قــدرت کمونیســتی
در دنیــا موجــود بــود ،میتوانســت در مقابــل ایــن عقبگــرد سیاســی ،در مقابــل ایــن
میلیتاریســم و تعــرض بــه زندگــی میلیونهــا انســان ســدی ببنــدد .هیچکــدام از اینهــا،
ایــن فاشیســم عریــان ،ایــن ضدیــت بــا کمونیســتها و تعــرض بــه کمونیســت هــا ،ایــن
فقــر ،هیچکــدام نتیجــه طبیعــی آن جنــگ نبــود .جنــگ را بهانــهای کردنــد بـرای احیای
پیکــر گندیــده و پوســیده دموکراســی غربــی ،جنــگ را بهانــهای کردنــد بـرای دمیــدن
بــر میلیتاریســم و ناتــو و احیــای ناتــو در جهانــی کــه همــه از مــرگ ناتــو حــرف
میزدنــد ،جنــگ را بهانــه ای کردنــد ب ـرای ﴎپــوش گذاش ـ بــر بــن بســت اقتصــادی
کاپیتالیــزم کــه دیگــر همــه از آن حــرف میزدنــد .فقــر تحمیــل شــده بــه جامعــه و بــه
میلیونهــا انســان در جامعــه بــﴩی را بــه گــردن روســیه و تحریــم اقتصــادی روســیه
انداختنــد و توجیــه کردنــد و تــﻼش کردنــد کــه مستمســکی برایــش پیــدا کننــد و یــک
بــار دیگــر ایــن ﻻشــه گندیــده کاپیتالیــزم و میلیتاریســم را در جهــان احیــا کننــد.
تاثیــر ایــن اوضــاع بــر نیروهــای سیاســی را نــگاه کنیــد .نیروهــای سیاســی »چــپ« در
غــرب همــه رفتــه پشــت ناتــو ،از چامســکی گرفتــه کــه ناسیونالیســم عجیبــی را از
خــود نشــان مــی دهــد تــا احـزاب چــپ! .حــزب »لیــﱪ« انگلیــس رسـ اعــﻼم میکنــه
کــه اگــر کســی علیــه ناتــو حــرف بزنــد اخراجــش مــی کننــد ،حــزب چــپ آﳌــان اعــﻼم
میکنــد کــه بایــد ناتــو را تقویــت کنیــم .میلیــارد هــا دﻻر ب ـرای بــاﻻ بــردن هزینــه
نظامــی را تصویــب میکننــد .چــپ در اروپــا و در جهــان مثــل جنــگ جهانــی دوم
رفــت پشــت بــورژوازی راســت ،رفــت پشــت بــورژوازی حاکــم در دول غربــی ،در
ایـران هــم بــه همیــن شــکل» ،چــپ« بــه بهانــه اینکــه جمهــوری اســﻼمی بــه روســیه
نزدیــک اســت دنبــال ناتــو افتــاده انــد و امــروز کــه تعــرض وســیع راســت افراطــی و
رشــد نژادپرســتی را میبیننــد ،یکــی یکــی خــود را بــه کوچــه علــی چــپ مــی زننــد و
داد و بیــداد میکننــد کــه »بــه کمونیســت هــا حملــه نکنیــد«! .و تعجــب میکننــد
کــه چ ـرا اوضــاع اینطــور شــد؟ چ ـرا بــه دوره جنــگ ﴎد برگشــتیم؟ مــا ســه حــزب
کمونیســت کارگــری در منطقــه ) حکمتیســت )خــط رســمی( ،حــزب کمونیســت
کارگــری ع ـراق و حــزب کمونیســت کارگــری کردســتان( ،اولیــن جریاناتــی بودیــم و

مــی توانــم بــه جـرات بگویــم تنهــا جریانــی بودیــم کــه دﻻیــل ایــن جنــگ را بررســی
کردیــم و پیامدهــای آن را هشــدار دادیــم .بــه بیانیــه مشــﱰک مــان نــگاه کنیــد .گفتیــم
میلیتاریســم رشــد میکنــد ،گفتیــم ناســیونالیزم اروپــا محــور رشــد مــی کنــد ،گفتیــم
ضدیــت بــا کمونیــزم رشــد مــی کنــد ،گفتیــم بازگشــت بــه جنــگ ﴎد و تبلیغــات
جنــگ ﴎدی علیــه کمونیــزم دوبــاره احیــا مــی شــود و امــروز یــک مــاه گذشــته داریــم
مــی بینیــم کــه چــه اتفاقــی افتــاد .مــن ندیــدم ،شــاید مــن بــی اطــﻼع هســتم ولــی
مــن ندیــدم هیــچ جریانــی کــه بــه خــودش میگویــد چــپ و کمونیســت ،مثــل ایــن
ســه جریــان روشــن گفتــه باشــه کــه ماج ـرا چیســت و مخاطراتــش را گفتــه باشــد و
رونــد هــای آتــی آن ـرا تشــخیص داده باشــد .ایــن تشــخیص دادن فقــط ایــن نیســت
کــه انســانهای خــوش فکــری هســتیم ،عمــق مارکسیســم ایــن ســه جریــان اســت کــه
باعــث مــی شــود بتواننــد اوضــاع را تشــخیص دهنــد و دنبــال فضــای دســت ســاز
میدیــا و دولتهــا نیفتنــد و »لغــزش« نکننــد .عمــق مارکسیســم ایــن جریانــات اســت
کــه بــه آنهــا ایــن امــکان را مــی دهــد فــارغ از امــی تبلیغاتــی کــه کثیفــی کــه راه
افتــاده ،ببیننــد کــه چــه اتفاقــی مــی افتــد ،ببینــد ایــن اتفــاق چــه تاثیراتــی بــر جهــان
مــی گــذارد .هنــوز مــا در ابتــدای کار هســتیم ،مــن فکــر مــی کنــم مــا هنــوز بایــد
روی تاثیـرات آتــی و پیامدهــا آتــی ایــن واقعــه بیشــﱰ حــرف بزنیــم و بیشــﱰ بگوییــم و
بیشــﱰ خودمــان را آمــاده کنیــم .چــه در ســطح بیــن اﳌللــی ،چــه در ســطح کشــورهای
خودمــان.
ایــن اتفــاق مثــل هــر جنــگ دیگــری نیســت کــه بــر مبــارزه مــا در جغرافیایــی کــه
هســتیم ،بــر مبــارزه طبقــه کارگــر علیــه بــورژوازی در آن جغرافیایــی معیّــن بــی تاثیــر
باشــد .تــا جاییکــه بــه فضــای ای ـران برمیگــردد ،ایــن جنــگ و فضــای فاشیســتی آن
ناسیونالیســت هــا و فاشیســت هــای ایرانــی را شــارژ کــرده اســت .امــروز بــه »یمــن«
ایــن فضــا ،بــی افقــی و اســتیصال و بــی دور ایــی خودشــان را زیــر پرچــم ضدیــت بــا
کمونیســم و دامــن زدن بــه ناسیونالیســم و پــرو غربــی و پــرو ناتویــی شــدن ،مخفــی
میکننــد .نــگاه بکنیــد ببینیــد چــی مــی گوینــد؟ احســاس مــی کننــد کــه احیــا شــده
انــد ولــی فقــط احســاس اســت .بــه نظــر مــن اینهــا بـرای احیــای ایــن ناسیونالیســم و
ضدیــت بــا کمونیــزم در ایـران شــانس زیــادی نــدارد .بــورژوازی حاکــم در ایـران هــم
تــﻼش میکنــد از ایــن شــکاف و کشــمکش بیشــﱰین اســتفاده را کنــد .تــﻼش میکنــد بــا
موفــق کــردن »برجــام« ،بــا بیــرون آوردن ســپاه پاســداران از لیســت تروریســت هــا ،بــا
گرفـ پــول هــای قدیمــی و آزاد کــردن گــروگان هایــی کــه از غــرب گرفتــه ،بــه یــک
درجــه ای خــود احیــا بکنــد ،یــک درجــه ای بـرای خــودش فرصتــی بخــرد و یــک درجــه
در مقابــل طبقــه کارگــر و مــردم محرومــی کــه مــدت هاســت آمــده انــد و مــی گوینــد
تــو را کنــار میگذاریــم ،خــود را تقویــت کنــد.
اینجــا دیگــر بــه عنــوان یــک حــزب کمونیســتی در آن جامعــه فقــط تحلیــل درســت
کافــی نیســت ،فقــط دیــدن رونــد هــا کافــی نیســت .بایــد سیاســت روشــن داشــت،
بایــد گفــت چگونــه اجــازه یدهــم ایــن اوضــاع ﴍایــط مبــارزه را بــه ﴐر مــن تغییــر
دهــد .امکاناتــم بـرای اینکــه اجــازه ندهــم ایــن مــوج ضــد کمونیســتی ،ایــن مــوج ضــد
آرمــان سوسیالیســم و ایــن مــوج ضدیــت بــا هــر درجــه از آزادی خواهــی و برابــری
طلبــی در ایـران شانســی نداشــته باشــد ،چــه هســت .مــا امکانــات و موقعیــت بســیار
بســیار برجســتهای داریــم .بــه نظــر مــن ،مــا یکــی از کشــورهایی هســتیم کــه بــه
خاطــر قــدرت جنبــش مــان ،بــه خاطــر نفــوذ کمونیســم در آن مــی توانیــم جلــوی
ایــن تعــرض را بگیریــم .نیروهــای راســت هــر چقــدر کــه میخواهنــد بــه بهانــه ایــن
جنــگ ،و ضدیــت بــا روســیه ،کــه ســالها اســت ادعــای کمونیــزم بــودن را نــدارد ،بــه
کمونیــزم حملــه کنــد ،امــا شانســی بـرای بــه راســت چرخانــدن فضــای سیاســی جامعــه
نــدارد .جامعــه ای ـران سالهاســت کمونیــزم را بــا حــزب تــوده و جریانــات پــرو روس
یــا پــرو چیــن تداعــی یکننــد .ســال هاســت کــه اینهــا را بــه عنــوان جریانــات راســت
و بورژوایــی ،کنــار گذاشــته انــد .سالهاســت کــه کمونیــزم خــود را طــوری دیگــری
تعریــف مــی کنــد و خــود را بــا یــک جنــس و رگــه از کمونیســم ،کمونیســم مارکــس،
تداعــی مــی کنــد .بــرای همیــن اســت کــه شــ شــاهد بازارگرمــی زیــادی بــرای
تبلیغــات ضــد کمونیســتی نیروهــای راســت در جامعــه ایـران نیســتید .جامعــه ایـران
مثــل غــرب مرعــوب ایــن فضــای ضــد کمونیســتی نشــد و هنــوز جــدال خــود را ادامــه
مــی دهــد ،و علیرغــم هــر هیاهویــی کــه میکننــد ،اینکــه »برجــام متحقــق مــی شــود«،
فــﻼن مــی شــود و به ـ ن مــی شــود و »جمهــوری اســﻼمی دارد قــوی مــی شــود« و
 ،....شـ شــاهد پاییــن کشــیده شــدن شــعله مبــارزات و اعﱰاضــات نیســتید .بــه نظــر
مــن آن جامعــه خودآگاهــی بســیار عمیــق تــری از اینهــا دارد .رادیکالیــزم و کمونیســم
و برابــری طلبــی در ایــن جامعــه ریشــههای بســیار عمیــق تــری دارد و از ایــن زاویــه
شــانس کمونیســت هــا بـرای اینکــه مهــر خــود را بــه آینــده جامعــه ایـران بزنند بســیار
بســیار بــاﻻ اســت .شــاید پــر شــانس تریــن نیــرو در آن جامعــه هســتند کــه مــی تواننــد
مهــر خــود را بــر آینــده جامعــه ای ـران بزننــد .ولــی مثــل همیشــه گفتــه ایــم کــه
ایــن جــاده یــک جــاده آســفالت نیســت ،بــورژوازی هــر چقــدر کــه زمیــن بخــورد بــه
عنــوان یــک جریــان جــدی ،شــانس دوبــاره بلنــد شــدن را پیــدا مــی کنــد ،بعضــی هــا
مــی گوینــد بــورژوازی ای ـران عجــب شانســی آورد ،ایــن جنــگ ﴍوع شــد و خــود را
دوبــاره احیــا مــی کنــد .اگــر ایــن جنــگ هــم نبــود تــﻼش مــی کــرد راهــی بـرای بقــا
پیــدا کنــد ... .ادامــه در صفحــه بعــد
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م سخ انی رفیق آذر مدرسی
بــورژوازی بــا یــک تعــرض از بیــن ــی رود ،شکســت میخــورد ولــی دوبــاره بلنــد
میشــود ه نطــور کــه مــا کمونیســتها دوبــاره بلنــد مــی شــویم .ه نطــور کــه
یتواننــد مــا را نابــود کننــد ،ه نطــور کــه یتواننــد کمونیســم را در هیــچ جامعــه
ای ریشــه کــن کننــد .طبقــات و جنبشــهای آن بــه ایــن ســادگی میــدان را خالــی
یکننــد.
کمونیســم ،طبقــه کارگــر و مــا بــه عنــوان یــک جریــان مت ّحــزب ایــن جنبــش ،نــه
فقــط بــه ادعــای خودمــان ،بــه شــاهدی ــام مولفــه هایــی کــه در آن جامعــه نــگاه
میکنیــم ،شــانس باﻻیــی ب ـرای زدن مهــر خــود بــر تحــوﻻت آتــی در ای ـران داریــم.
ولــی ندیــدن مخاط ـرات میتوانــد مــا را زمیــن بزنــد ،ندیــدن مخاط ـرات و تاثی ـرات
ایــن اوضــاع جهانــی بــر ســیر رویدادهــا و ســیر تحــوﻻت و جــدال طبقاتــی در ایـران،
اســتفاده ای کــه بــورژوازی در قــدرت و بــورژوازی در اپوزیســیون ،از ایــن اتفــاق بـرای
عقــب زدن طبقــه کارگــر مــی کننــد ،بــه اســم جــدال بــا هــم بــر ﴎ آینــده بهــﱰ یــا
حفــظ وضعیــت موجــود ،از پــا ــی نشــینند .بــورژوازی ،از اپوزیســیون تــا بــورژوازی
در قــدرت ،درســت مثــل بــورژوازی غــرب کفــش و کﻼه کــرده انــد کــه بیشــﱰین
اســتفاده را از ایــن اتفــاق بﱪنــد بـرای اینکــه طبقــه مــا را عقــب بزننــد ،جنبــش مــا را
عقــب بزننــد و بیشــﱰین تعــرض را بــه مــا کننــد .بـرای اینکــه مبــارزه بـرای نــه فقــط
ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی ،بلکــه انقــﻼب کارگــری را بــه عقــب بیندازنــد .جــاده
پیــﴩوی و پیــروزی ،یــک جــاده آســفالت نیســت و بــه نظــر مــن کاری کــه کنگــره
بایــد بکنــد ،بایــد بــا علــم بــه ایــن اوضــاع ،شــانس خــود را بـرای پیــروزی ،شــانس خــود
را بـرای قــدرت گرفـ  ،شــانس طبقــه کارگــر بـرای قــدرت گرفـ را ببینــد ،مخاطـرات
امــروز را ببینــد و بگوییــد چگونــه مــی تــوان در مقابــل ایــن هــا بایســتم.
فکــر میکنــم ایــن آن مســئله ای اســت کــه کنگــره بایــد رکــز خــود را روی آن
بگــذارد و ایــن توقعــی اســت کــه بیــرون از مــا دارنــد ،توقــع کسانیســت کــه سیاســت
را تعقیــب مــی کننــد ،از کارگــر تــا روشــنفکر ،معلــم ،تــا زن آزادیخــواه ،وقتــی کــه بــه
صحنــه سیاســی و احـزاب ،حداقــل در ایـران نــگاه مــی کننــد ،مــی بیننــد و مــی گوینــد
تنهــا جریانــی کــه درســت حــرف زد و ایســتاد و همــه وقایــع را دیــد و همــه تاثیـرات
را دیــد ،ش ـ بودیــد .انتظــار دارنــد کــه از تحلیــل مارکسیســتی بــه پراکتیــک عظیــم
تــر و بــه پراتیــک ســازمان یافتــه تــر برویــم و حضــور اجت عــی قــوی تــری داشــته
باشــیم ،دســت و پای ـ ن را ،چــه مــا بــه عنــوان حــزب و چــه طبقــه مــا بــه عنــوان
طبقــه بیشــﱰ از ایــن دراز کنیــم.
مــا نــه بــه خاطــر اینکــه »خــون پــاک ایرانــی« در رگهــای مــان هســت ،بلکــه بــه
خاطــر طبقــهای کــه در آن جامعــه وجــود دارد و کمونیســم عجیــن شــده بــا ایــن
طبقــه ،شــانس داریــم ،شــانس داریــم کــه در ایــن دنیــای ســیاه نیــرو و نــور امیــدی
باشــیم .طبقــه کارگــر ای ـران میتوانــد نــور امیــدی باشــد اگــر مــا در کنــار طبقــه
کارگــر و در راس مبارزاتــش ،بتوانیــم ایــن مــوج را عقــب بزنیــم ،امکانــات مــان زیــاد
اســت ولــی اینطــور نیســت کــه بــی مانــع هــم هســتیم .مــن فکــر میکنــم کــه کنگــره
و حــزب بعــد از ایــن کنگــره بایــد بــا علــم بــه ایــن اوضــاع ﴎیعﱰیــن ،عاجــل تریــن
وظایــف خــود را ب ـرای اب ـراز وجــود طبقــه کارگــر و تامیــن هژمونــی آن در ای ـران و
تاثیــر گذاشـ در رونــد جهانــی ،تأثیــر گذاشـ بــر مقابلــه بــا ایــن کمونیســم ســتیزی،
تعریــف کنــد.
امیــدوارم و خــوش بیــن هســتم بــه اینکــه کنگــره بــا بحــث هایــی کــه دارد مــی توانــد
در ایــن جهــت رکــز کنــد و یــک بــار دیگــر نشــان دهــد مــا فقــط اینــده اســتقﻼل
سیاســی طبقاتــی در ســطح تحلیــل نیســتیم ،مــا اینــده اســتقﻼل سیاســی طبقاتــی
طبقــه کارگــر در ســطح ﴏفـاً اعــﻼم سیاســت نیســتیم ،بلکــه مثــل اﻻن و بســیار بســیار
بــا قــدرت تــر از اﻻن در عرصــه اجت عــی ،در پراکتیــک مبــارزه طبقاتــی و در جــدال
طبقاتــی ،ایــن اســتقﻼل را ایندگــی میکنیــم و یــک نــور امیــدی را در ایــن جهــان
ســیاه بــه معــرض ایــش میگذاریــم و امیــدی را در دل طبقــه کارگــر چــه در ایـران و
چــه در جهــان بــه وجــود بیاوریــم.
 ۲۶مارس  ۶ ۲۰۲۲فروردین ۱۴۰۱
با تشکر از رفیق آسو سهامی برای پیاده کردن م سخ انی

بزن و در رو!

)در حاشيه تعرض اخير جمهورى اسﻼمى به زنان(
بــه مـوازات صــدور حكــم بسـ مــدارس دخﱰانه توســط طالبــان در كابل ،روز چهارشــنبه گذشــته نیز
در حاشــیهی بــازی فوتبــال تیمهــای ایـران و لبنــان در مشــهد ،جمعیــت بیشـ ری از زنــان توســط
مامــوران انتظامــی و لبــاس شــخصی مــورد هجــوم اســپری فلفــل قـرار گرفتنــد و مانــع ورود زنــان بــه
اســتادیوم شــدند .واكنــش مسـ وﻻن حكومتــی و كاربـران حــزب اللــه بــه ایــن تعــرض بســیار جالــب
بــود؛ همــه ناگهــان خــود را بــه بیراهــه زدنــد و پز »منتقــد« به خــود گرفتنــد .محســن داوری ،فرماندار
مشــهد ،بــدون اشــاره بــه تعــرض و اســتفاده از گاز فلفــل علیــه زنــان ،تنهــا از اینکــه بــه گفتــه وی
»بیشــﱰ از ظرفیــت ورزشــگاه« بلیــط بــه فروش رســیده بــود ،از افـرادی که نتوانســتند با وجــود بلیط،
بــازی را از نزدیــک اشــا کننــد ،عذرخواهــی کــرد .وی بــدون اشــاره بــه ایــن تعــرض علیــه زنــان تنهــا
گفــت کــه »حواشــی« مربــوط بــه خــارج از ورزشــگاه »در حــال پیگیــری اســت و نتیجــه پیگیریها به
اطــﻼع مــردم خواهــد رســید «.برخــی از كاربـران موســوم بــه جریــان حــزب اللهیهــای »عدالتخـواه«
هــم »پــاك و منــزه« همزمــان كــه مشامشــان را ب ـرای شناســایی معﱰضیــن در صفــوف مــردم تیــز
میكردنــد بــه نشــان اعـﱰاض دهــان بــاز كردنــد كــه »اســپری فلفــل اقــدام امنیتی نیســت ،زدن ســیلی
زیــر گــوش امنیــت روانــی جامعــه اســت«.
در ادامــهی تعــرض بــه زنــان در مشــهد ،همزمــان نیــز احضار ،تهدیــد ،زندان و فشــار بر خوشــنامترین
رهـﱪان مردمــی و فعالیــن كانونهــای صنفی معلـ ن و بازنشســتگان ادامــه دارد .ژاله روحـزاد ،معلم
بازنشســته و همــﴪ اسـ عیل گرامــی بــه اتهــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی بــه دادگاه انقــﻼب احضــار
شــده اســت .چنــد رو پیــش هــم صدهــا بازیگــر و كارگــردان زن در بیانیــهای بیســابقه »خشــونت
سیســت تیك« علیــه زنــان را بــه چالــش كشــیدند و خواســتار برخــورد جــدی بــا متخلفــان شــدند.
واقعیــت اینســت كــه از بــاﻻ تــا چفیــه بهدوشهــای پاییــن ایــن نظــام ،یــك هــدف را دنبــال میكننــد:
»بــزن و در رو«! ایــن ــام اســتعداد ایــن نظــام اســت كــه جــز بــا حربــهی تبعیــض و ﴎكــوب و از قضا
بــا تعــرض بــه حقــوق زنــان نطفههــای آن بعــد از انقــﻼب  ۵۷بســته شــد .امــروز ظاه ـرا طالبانیــزه
كــردن افغانســتان و ایجــاد فضــای جنگــی در اوكرایــن دســتاویزی بـرای نشــان دادن چنــگ و دنــدان
ارتجــاع اســﻼمی بــه صفــوف مــردم آزادیخ ـواه و برابریطلــب در ای ـران و منطقــه شــده اســت .بــا
تعــرض بــه زنــان ،دارنــد قــدرت تخریبشــان را در بحرانیتریــن دوران عــدم مﴩوعیــت خــود تســت
میكننــد .دار و ندارشــان را بــه صحنــه آوردهانــد و مشــغول روحیــهدادن بــه پادوهــا و بــه مــزدوران
بــزدل امنیتــی خــود تحــت نــام » اینــدگان مــردم« انــد .همــه از بــاﻻ تــا پاییــن ایــن نظــام مشــغول
روحیــه دادن بههــم و چشــمك زدن بــه حضــور مجــدد طالبــان هســتند .بــه نوعــی خیــال میكننــد
میتـوان جامعــه ایـران را بــه دهــهی خونیــن  ،۶۰تیــغ زدنهــا و اسیدپاشــیهای وســیع بــه صــورت
زنــان همـراه بــا كشــتارهای دســتهجمعی آزادیخواهــان و كمونیســتها برگردانــد .فكــر میكنند این
نســل را میتـوان مرعــوب جنــگ در اوکرایــن و حاکمیــت طالبــان كــرد و بــه خانــه فرســتاد .اینهــا
مقاومــت و مبــارزه امــروز طبقــه كارگــر ایـران بـرای آزادی و برابــری را دســتكم گرفتهانــد؛ گــور خــود
را روز بــه روز عمیقتــر میكننــد .درجــهی انزجــار و نفــرت مــردم آزادیخــواه از اید ولــوژی ،تفكــر و
بنیادهای اســﻼمی و مذهبی را باﻻ میبرند .نفت روی جرقهی شــورش و تســخیر قلعهی كاخنشــینان
میریزنــد .مذهبزدایــی و اســﻼمزدایی را بــه جلــوی صحنــه میراننــد .باریكادبندیهــای ضــد
مذهبــی را خشــت بــه خشــت بنــا میكننــد؛ خواســت فــوری برابــری زن و مــرد را در ذهــن هــر
جنبنــدهای میكارنــد .لغــو آپارتایــد جنســی و بهگــور ســپردن چهــرهی كریــه ستمكشــی زن را به صدر
كیفرخواســت طبقــه كارگــر و میلیونهــا شــهروند جامعــه ایـران میراننــد .ایــن جامعــه و ایــن نســل
پرشــور قــرن بیســتویكمی محــال اســت مقهــور طالبانهــا چــه در ایـران و چــه در افغانســتان شــود.
محــال اســت ایــن نســل را بــه بهانــهی بازگشــت طالبــان و فضــای جنگــی در جهــان بــه تــندادن بــه
زندگــی در زیــر قوانیــن كثیــف اســﻼمی قانــع كــرد .محال اســت این نســل مرعــوب اسیدپاشــیها ،تیغ
زدنهــا ،زندانهــا و عــر و تیزهــای مشــتی گانگســﱰ اســﻼمی و قــرون وســطایی شــود .ایــن نســل هــر
تعــرض ایــن نظــام را بــا دههــا تعرض از پاییــن و بــا باریكادبندیهــای آزادیخواهانــه و برابریطلبانهی
خــود پاســخ میدهــد .ســنگر دفــاع از حقــوق جهانشــمول خــود را محكمﱰ میكنــد؛ در مقابــل توفان
میلیونــی و رادیــكال این نســل ،محال اســت مﱰســكی به اســم جمهوری اســﻼمی یــا طالبــان دوام آورد.
ایــن را خودشــان بهــﱰ از هــر كســی فهمیدهانــد و تــب كردهانــد.
مردم آزادیخواه زنان و مردان برابریطلب
هــدف جمهــوری اســﻼمی از هجــوم بــه زنــان و حقــوق آنهــا ،بخشــی جــدی از تــﻼش در تعــرض
ســازمانیافته و هویتــی ایــن نظــام بــه صفــوف پیــﴩو و رادیــكال ماســت؛ بایــد ایــن تعــرض را ماننــد
ســایر تعرضــات دیگــر ایــن مرتجعین بــزدل در نطفــه خفه و خنثــی كــرد؛ نبایــد اجــازه داد بازگرداندن
طالبــان بــه افغانســتان و دامــن زدن بــه فضــای جنگــی در جهــان ،مستمســکی ب ـرای میــدانداری
ارتجــاع اســﻼمی در ایـران و در منطقــه شــود .باید سیاســت ﴎكــوب و خفه كــردن مبــارزات ﴎاﴎی و
گســﱰدهی شــهروندان و بــه شكســت كشــاندن مطالبات پایــهای آنان حــول »رفــاه ،امنیــت و آزادی« را
به شکســت کشــاند .بنبســت سیاســی و اقتصــادی حاكمیــت جمهوری اســﻼمی در مقابــل میلیونها
انســان دردمنــد در جامعــه ایـران ،كــور شــدن روزنههــای ادامــه حیــات ایــن نظــام امــروز بــر كســی
پوشــیده نیســت؛ كشــمكش و مبــارزه دا مــی مــا مــردم بــا این نظــام مدتهاســت از محــﻼت زندگی
تــا مراكــز كار ﴍوع شــده اســت .نــه بازگشــت طالبــان بــه افغانســتان ،نــه دامــن زدن رســانهها بــه
ایجــاد فضــای ناایمــن جنگــی بــه بهانــه جنــگ در اوكرایــن یتوانــد صفــوف بههــم بافتــه و فــﴩده
مــا علیــه كلیــت جمهــوری اســﻼمی را از هــم بگســلد .ایــن فــاز به ﴎعــت طی خواهد شــد؛ مبــارزهی
پیگیــر و در هــم تنیــده جنــش رهایــی زن در كنــار مــا سوسیالیســتها و زیــر پرچــم اداره شــورایی
جامعــه توســط طبقــه كارگــر ،مجــال مانورهــای طالبانــی و اســﻼمی در ﴍایــط امــروز را بــه جمهــوری
اســﻼمی نخواهــد داد .فرصتــی بـرای سیاســت »بــزن و در رو«ی حاكمیــت باقــی انــده اســت.
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چشم انداز معیشت مردم
بخشــی هــم در بــازار ســیاه و بــه اصطــﻼح ازاد بــه چنــد برابــر قیمــت مــی فروشــند.
نتیجــه ی ایــن وضعیــت ب ـرای بی ـ ران و خانــواده هایشــان اگــر کســی ماشــینی یــا
خانــه ای داشــته باشــد بــرای هزینــه درمانــی بی رانشــان مــی فروشــد .اگــر نــه
بی ـ ران اک یــت خانــواده هــای کــم درامــد و بــی درآمــد ،مرگشــان حتمــی اســت.
گزارشــات واقعــی مــی گوینــد بـرای بیشـ ر بیـ ران خانــواده هــای محــروم ،قتــل عــام
عمومــی در پیــش رو اســت.
در نتیجــه چشــم انــداز معیشــت در  ١٤٠١کـ کان تشــدید فقــر و فﻼکــت و گرســنگی
و مــرگ و میــر عمومــی اســت .انتظــار هیــچ بهبــودی در ســطح معیشــت مــردم وجــود
نــدارد .بــا فــرض رفــع تحریــم هــا و ازاد شــدن پــول هــای بلوکــه شــده هــم ،خامنــه
ای آب پاکــی بــر دســت جامعــه ریختــه اســت .او گفتــه پولــی ﴏف واردات و رفــع
گرســنگی جامعــه ــی شــود ،ایــن پــول بایــد ب ـرای زیرســاخت هــا هزینــه گــردد .و
ایــن یعنــی ریخ ـ ﴎمایــه بــه جیــب ﴍکــت هــا و نهادهــای ســپاه و وابســته بــه
بیــت رهــﱪی و هزینــه ی نیروهــای نیابتــی درمنطقــه اســت .بــا امضــای برجــام ولــو
ﴎمایــه ای بــه ایـران ﴎازیــر شــود ،امــا ایــن بــه معنــای شــکوفایی اقتصــاد و رفــاه و
معیشــت کامــل مــردم نیســت .همچنانکــه دو پــروژه عظیــم اقتصــادی چیــن و روســیه
در پﱰوشــیمی هــا و پــارس جنوبــی ،ریالــی بــه جیــب کارگـران و زحمتکشــان اضافــه
نکــرده اســت .زمزمــه ایــن کــه کارگـران و ﴎبــازان چینــی در پــروژه اقتصــادی بیســت
و پنــج ســاله کار و حفاظــت مــی کننــد ،بــه معنــای ایجــاد جزیــره ای چینــی در یکــی
از مهــم تریــن مراکــز صنایــع ایـران اســت!
امــروزه ،ایــن ســوال در مقابــل مــا و طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و گرســنگان جامعــه
قـرار گرفتــه اســت کــه درچشــم انــداز ســیاه تــر معیشــت در  ١٤٠١چــه بایــد کــرد؟
دو خیــزش تــوده ای محرومــان و گرســنگان بــه فاصلــه دو ســال از همدیگــر جامعــه
ایـران را تــکان داد .جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجت عــی معلـ ن و بازنشســتگان،
صداهــای مکــرر و مســتمراین بخــش هــا علیــه وضــع موجــود هســتند.
بــا فــرض ایــن کــه بخــش پیــﴩو کارگـران در تــداوم اعتصابــات ســازمانیافته ی خــود و
اعتصــاب و اعﱰاضــات معلـ ن و بازنشســتگان بــه بخشــی از خواســتهای خــود برســند،
هنــوز بــه معنــای پاســخ بــه معیشــت  ٣٠میلیــون انســان در فقــر مطلــق و بــه هـ ن
انــدازه زیــر خــط فقــر نیســت .حتــی در صــورت تحقــق مطالبــات ایــن جنبــش هــا،
هنــوز جــواب بــه زندگــی زیــر خــط فقــر خــود نیروهــای ایــن جنبــش هــا هــم نیســت.
چ ـرا کــه افزایــش حقــوق و دســتمزدها ،ک ـ کان درمقابــل تــورم و گرانــی تــا کنونــی
و ســیر صعــودی آن بــه معنــای تامیــن معیشــت و درجــه ای از رفــاه همیــن بخــش
هــا هــم نیســت.
در پاســخ بــه ســوال چــه بایــد کــرد مع یــی وجــود نــدارد و معجــزه ای رخ ــی دهــد
جــز ایــن کــه تــا زمانــی کــه جامعــه صاحــب واقعــی خــود را پیــدا نکنــد ،گرســنگی،
فﻼکــت و زندگــی در فقــر مطلــق و زیــر خــط فقــر ادامــه خواهــد داشــت.
طبقــه کارگــر و حقــوق بگیـران معلــم و بازنشســته ،بخــش متمرکــز و ســازمانیافته ی
جامعــه انــد .اگــر جنبــش معل ـ ن و بازنشســتگان از بهــره گیــری از قــدرت ســازمان
ﴎاﴎی برخورداراســت ،امــا هنــوز طبقــه کارگــر بــا ایــن قــدرت ﴎاﴎی و همبســتگی
و ه هنگــی بخــش هــای مختلــف خــود بویــژه در مراکــز بــزرگ صنعتــی ،فاصلــه
دارد.
طبقــه کارگــر بــه معنــای طبقــه اصلــی و نیرومنــد کــه ســکان تولیــد و حرکــت چــرخ
هــای جامعــه را در دســت دارد ،در حقیقــت صاحــب اصلــی جامعــه اســت .هــر
انــدازه اتحــاد صفــوف طبقــه کارگــر در ســنگر مجامــع عمومــی منظــم و شــورا هــا
تقویــت و مبارزاتــش گســﱰده تــر و ﴎاﴎی شــود ،مــی توانــد بــورژوازی حاکــم را بــه
چالــش بکشــد و حاکمیتــش را نســبت بــه وضعیــت فﻼکتبــار جامعــه مســوول پذیــر و
جوابگــو کنــد .در چنیــن تــوازن قوایــی دو اتفــاق مهــم مــی افتــد:
یکــی ایــن اســت کــه خــود طبقــه بــه کســب مطالبــات فــوری و حداک یــش نزدیــک
مــی شــود.
دوم ایــن کــه طبقــه کارگــر ســازمانیافته و جنبــش ﴎاﴎی طبقــه ،معیشــت ،رفــاه و
منافــع چنــد ده میلیــون انســانی کــه در فقــر مطلــق بــﴪ مــی برنــد را هــم ایندگــی
مــی کنــد .درچنیــن ﴍایــط و تــوازن قوایــی ،طبقــه کارگــر بــه ســخنگو و صاحــب
جامعــه تبدیــل و نیــروی عظیــم تــوده هــای محــروم و اســیر فقــر مطلــق را حــول
خــود جمــع مــی کنــد.
عــروج ﴎاﴎی طبقــه کارگــر و کمونیســم اش در راس مطالبــات عمومــی ،بــه اعتبــار
ایــن کــه ســکان اقتصــاد و چــرخ هــای جامعــه را در دســت دارد ،تنهــا امیــد جامعــه و
جنبــش هایــش بـرای خا ــه دادن بــه فقــر و فﻼکــت اســت.
ب ـرای طبقــه کارگــری کــه عمــﻼ ســکان اقتصــاد ،تولیــد و خدمــات را دردســت دارد،
تصــور ایــن کــه بتوانــد قــدرت سیاســی و اداره ی جامعــه را هــم برعهــده بگیــرد ،دور
از دســﱰس نیســت .زمانــی کــه پرچــم جنبــش بــرای معیشــت کل جامعــه دســت
طبقــه کارگــر بیفتــد ،نیــروی عظیــم چنــد ده میلیونــی زیــر خــط فقــر و فقــر مطلــق
را پشــت خــود خواهــد کشــاند.

امــا ایــن تحــول خودبخــود اتفــاق ــی افتــد .هدایــت طبقــه کارگــر و جامعــه بــه ایــن
ســمت بــر عهــده کارگ ـران کمونیســت و سوسیالیســت هــا و ازادیخواهــان صفــوف
بخــش هــای مختلــف جامعــه اســت .تصــور ایــن کــه مــا جامعــه ای در حــال انفجــار
داریــم ســخت نیســت .بــورژوازی حاکــم بـرای مهــار ایــن انفجــار خــود را آمــاده کــرده
و نیروهــای داخلــی و منطقــه ای بـرای مقابلــه بــا خیــزش هــای اجت عــی را بــه مثابــه
حائلــی بیــن خــود وجامعــه بــه صــف کــرده اســت .جمهــوری اســﻼمی جــز از طریــق
ﴎکــوب پلیســی و نظامــی قــادر بــه حفــظ خــود نیســت .امــا هــر انــدازه ســﻼح و
زرادخانــه ی نظامــی در مقابــل یــک جنبــش ســازمانیافته ی ﴎاﴎی بــه رهــﱪی طبقــه
کارگــر و کمونیســم اش ،آهــن پــاره هایــی بیــش نیســتند.
معضــل فقــر و گرســنگی و تــورم و بیــکاری و مــرگ و میــر در ایـران عــﻼوه بــر تشــدید
مبــارزات حــق خواهانــه و رفــاه طلبانــه ،راه حــل سیاســی دارد .در دل مبــارزات و
جنبــش هــای جــاری بایــد رژیــم را مــورد تعــرض شــدید و بیوقفــه ق ـرار داد.
بایــد بــه ایــن بــاور رســید کــه اتــکای طبقــه کارگــر بــه مجامــع عمومــی منظــم،
ســازماندهی شــورایی و ه هنگــی بیــن بخــش هــای مختلــف طبقــه برای ســازماندهی
مبــارزات خــود و کل نیروهــای جامعــه حــول معیشــت ،پیــروزی را کــم درد و کــم
دردﴎتــر خواهــد کــرد .کمونیســت هــای صفــوف کارگ ـران و مــردم زحمتکــش نــه
بــه مثابــه آحــاد یــا جمــع هــای متفــرق هــر بخــش طبقــه و جامعــه و بــدون ارتبــاط
ســازمانیافته بــا همدیگــر ،بلکــه بــا اتحــاد خــود در جنبــش کمیتــه هــای کمونیســتی و
پایــه هــای حــزب سیاســی و تــوده ای طبقــه کارگــر ضامــن اصلــی هدایــت جامعــه از
دل مبــارزات رادیــکال و مســتمر بــه پیــروزی و رفــاه و آزادی اســت .ایــن اســت و نــه
هیــچ چیــز دیگــر! چ ـرا کــه طبقــه کارگــر بــدون کمونیســم اش و بــدون سیاســتها و
راه حــل هــای کمونیســتی و حــزب کمونیســتی خــود ،ــی توانــد بــه ســلطه اقتصــادی
وسیاســی بــورژوازی و چاپیــدن داراییهــای جامعــه توســط اســتث ر کارگـران و مســببین
فﻼکــت جامعــه ،...خا ــه دهــد! حــزب مــا در پیشــاپیش ایــن تحــول طبقاتــی و
اجت عــی ق ـرار دارد.
طبقــه ﴎمایــه دار و دولتــش دستشــان تــا آرنــج بــه خــون مــردم آغشــته و جیــب و
شــکم شــان تــا خرخــره از نع تــی کــه طبقــه کارگــر تولیــد مــی کنــد ،پــر اســت .مــی
تــوان و بایــد حــق جامعــه ،ثــروت جامعــه و تولیــد حاصــل کار طبقــه کارگــر را از
حلقــوم مفتخــوران ســتمگر و جنایتــکار بیــرون کشــید و جامعــه ای را ســازمان داد کــه
تولیــد نــه ب ـرای ســود ﴎمایــه داران بلکــه ب ـرای رفــاه و خوشــبختی عمومــی اســت.
جامعــه ای کــه شــعار ازادی ،برابــری ،حکومــت کارگــری را بــه عمــل در آورده و
متحقــق مــی ســازد! رهایــی از فقــر و فﻼکــت و اســتبداد ،راه میانــﱪی نــدارد جــز ایــن
کــه کارگ ـران کمونیســت و ره ـﱪان جنبــش هــای اجت عــی بــا اتحــادی ســازمانیافته،
خــود را ب ـرای رهــﱪی و هدایــت جامعــه ب ـرای فــﴩدن حلقــوم بــورژوازی حاکــم و
خا ــه دادن بــه ســلطه اش آمــاده کننــد!

برای بازدید از صفحه ویژه
كنگره دهم به سایت حزب رجوع كنید
http hekmatist com
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
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نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com
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