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تجمعات قدرتمند و گسترده
تر تنها جواب
به موج دستگيرىها
اطﻼعيه دفتر كردستان حزب

فراخوان به شركت در
مارش سراسرى اتحاديههاى
كارگرى در انگلستان

بــه فراخــوان اتحادیههــای كارگــری در انگلســتان ،روز شــنبه  ۱۸ژوئــن
 ۲۰۲۲جنبــش كارگــری بــر علیــه فﻼكــت اقتصــادی ،تــورم افسارگســیخته
و هزینههــای كمرشــكن زندگــی كــه از جانــب بــورژوازی انگلســتان
زندگــی میلیونهــا شــهروند را بــه كام فقــر و بیــكاری كشــانده اســت،
متحدانــه بــه خیابانهــا خواهــد آمــد .خانوادههــای كارگــری بــه دولــت
دستراســتی حاكــم در انگلســتان هشــدار دادهانــد كــه بیــش از ایــن
بــار ســنگین هزینههــای زندگــی را بــر دوش خــود تحمــل نخواهنــد كــرد.
تشــكیﻼت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت )خــط رســمی( واحــد لنــدن،
دوشــادوش طبقــه كارگــر بــا هــزاران نفــر در ﴎاﴎ انگلســتان ،روز ۱۸
ژوئــن بــه ایــن مــارش ﴎاﴎی میپیونــدد .مــا همــه آزادیخواهــان مقیــم
لنــدن را بــه پیوسـ بــه ایــن مــارش ﴎاﴎی اتحادیههــای كارگــری دعــوت
میكنیــم .در لنــدن بــه مــا بپیوندیــد!
شنبه  ۱۸ژوئن  -لندن ساعت ۱۰:۳۰
مكان تجمع:
1PR Portland place W1B
به همراه اتحادیههای كارگری تجمع خواهیم كرد و راس ساعت  ۱۲ظهر
به سمت  Parliament squareمارش آغاز میشود.
بــرای اطﻼعــات بیشــﱰ بــا شــ ره تلفــن  ۰۷۴۸۸۸۶۸۴۶۶ــاس حاصــل
كنیــد.
تشكیﻼت خارج كشور حزب حكمتیست خط رسمی واحد لندن
 ۱۴ژوئن ۲۰۲۲

رويدادهاى سياسى هفته

شمارش معكوس آغاز شده است!
دوزارىشان دير افتاده است!

فواد عبداللهى

شمارش معكوس آغاز شده است!
حب ــاب تبلیغات ــی ك ــه ب ــا جن ــگ اوك رای ــن در طی ای ــن م ــدت از طرف مفﴪی ــن »ب ــاﴍف« میدیای
دستراس ــتی در غ ــرب ش ــكل گرفت ــه ب ــود ،و ای ــاﻻت متح ــدهای ك ــه آم ــده ب ــود از ای ــن جن ــگ
اس ــتفاده كن ــد ت ــا غرب ــی را ك ــه ت َـ َرك برداش ــته ب ــود مج ــددا ً ح ــول نات ــو متح ــد كن ــد ،عجالت ـاً آغ ــاز
بــه تركیــدن كــرده اســت .از هــ ن اول معلــوم بــود كــه روكــش اینگونــه تاریخت راشــیهای
س ــاختگی و تبلیغ ــات جن ــگﴎدی ،نازكت ــر از آن اس ــت ك ــه اف ــكار ش ــهروندان در جوام ــع غرب ــی
را ب ــه س ــادگی تس ــخیر كن ــد و تس ــلیم عربدهكش ــیهای نات ــو و دول ــت زلنس ــكی كن ــد .ای ــن ن ــوع
تبلیغ ــات قﻼب ــی و »یلتسین«س ــازی از زلنس ــكی حت ــی در راضیك ــردن دل ش ــیوخ عربس ــتان و
ام ــارات در پی ــروی ت ــام و ــام از آمری ــكا و نات ــو ن ــاكام مان ــد؛ دو دولت ــی ک ــه همیش ــه مطی ــع زور
عموس ــام بودهان ــد و در مقاب ــل عظم ــت وزن ژئوپلتیک ــی ای ــاﻻت متح ــده پَ رکاه ــی ب ــه حس ــاب
یآین ــد .میگوین ــد ک ــه موشه ــا قب ــل از هم ــه ،کش ــتی در ح ــال غرقش ــدن را تَ ــرک میکنن ــد.
ب ــا ﴍوع جن ــگ اوك رای ــن ،زی ــر پرچ ــم »مب ــارزه ب ــا پوتی ــن« و »دف ــاع از دمک راس ــی« ،موج ــی از
راس ــتگ رایی و تع ــدی نهتنه ــا ب ــه ارزشه ــا و دس ــتاوردهای سیاس ــی بلک ــه ب ــه عرص ــه معیش ــت
و رفــاه مــردم در قلــب »جهــان متمــدن« بــهراه افتــاد .مــردم در غــرب شــاهد ناامنشــدن
ش ــهرها ،مح ــﻼت و میدانه ــای كار توس ــط جریان ــات ناسیونالیس ــت و راس ــتاف راطی ش ــدند.

جدال بر سر معيشت و بلوف
»جراحى اقتصادى«

سهند حسينى

تجرب ــه زندگ ــی اقش ــار مختل ــف جامع ــه در ای ـران داســتان فﻼک ــت و
فق ــر و اوض ــاع اس ــف ب ــار زندگ ــی اقتص ــادی و اجت ع ــی آن ــان اس ــت.
خ ــروج از بح ـران اقتص ــادی» ،رش ــد اقتص ــادی« و »ش ــکوفایی اقتص ــادی«
ب ــه قیم ــت تحمی ــل فق ــر و حمل ــه ب ــه معیش ــت م ــردم در ای ـران مانن ــد
ه ــر دول ــت بورژوای ــی دیگ ــری در ص ــدر سیاس ــتهای اقتص ــادی جمه ــوری
اســﻼمی اســت  .در ایــن راســتا غلیــظ و یــا رقیــق شــدن قوانیــن
اس ــﻼمی ،تش ــدید فض ــای خفق ــان و ی ــا آزادیه ــای نی ــم بن ــد فرهنگ ــی
ن ــه فق ــط تاثی ــر جزئ ــی در بهب ــود ﴍای ــط زندگ ــی و معیش ــتی نداش ــته،
بلک ــه تابعــی از ج ــدال دا ــی در اع ـ ق جامع ــه ب ــر ﴎ رف ــاه و آزادی ب ــوده اس ــت .تحمی ــل
چنی ــن س ــطح وس ــیعی از فﻼک ــت و بردگ ــی تنه ــا ب ــا ات ــکا ب ــه ی ــک ماش ــین ﴎک ــوب ب ــه ش ــدت
خشــن و تحمیــل یــک خفقــان سیاســی ممکــن مــی شــد .همــراه ایــن خفقــان و ﴎکــوب،
ب ــاران فکــری از طریــق افــکار پوس ــیده اســﻼمی و مذهب ــی نی ــازی بــود کــه نظــام در ایــن
جه ــت ه ــم س ــنگ ــام را گذاش ــت .ام ــا مگ ــر ممک ــن اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر چن ــد میلیون ــی را
 ۴۰س ــال زی ــر فش ــار بردگ ــی م ــزدی و فق ــر ل ــه ک ــرد؟ مگ ــر میت ــوان ای ــن طبق ــه را ت ــا اب ــد مرع ــوب
ماش ــین ﴎکــوب و اختنــاق و حکوم ــت پلیســی ک ــرد و حتــی ب ــا امتیــاز ه ــای کوچ ــک ب ــه
س ــکوت کش ــاند؟  ...صفح ــه۳
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رویدادهای سیاسی هفته
دول غربــی همــه از دم عنــان گســیختهاند و در ســایه جنــگ ،بیمحابــا تعــرض
بیش ــﱰی ب ــه قلم ــرو معیش ــت و رف ــاه ش ــهروندان خ ــود آغ ــاز كردهان ــد .اع ــﻼم كردن ــد
ك ــه »خط ــر جن ــگ جهان ــی س ــوم« در راه اس ــت و بای ــد كمربنده ــا را س ــفت كنن ــد!!
»دفــاع از دســتاورهای دمك راســی« ،اســم رمــزی شــد بــرای میلیتاریســتی كــردن
دوب ــاره فض ــای جه ــان و ب ــه م ــوازات آن ،بركت ــی ب ـرای ﻻپوش ــانی بح ــران اقتص ــادی
ﴎمای ــهداری در غ ــرب ش ــد .همزم ــان ب ــا متمرك ــز ش ــدن پروپاگان ــد میدی ــای راس ــت
در غ ــرب روی گناه ــان »كبی ــره« تنه ــا یك ــی از قطبه ــای درگی ــر در جن ــگ اوك رای ــن،
ناگهــان داغتریــن ب ــازار فــروش اســلحه و ادوات ب ــه پــا شــد و ركــورد بودجههــای
نظامــی و هزینههــای دفاعــی ــام دولتهــای غربــی شكســته شــد .تــورم ۱۱
درص ــدی شــد؛ حقــوق بازنشســتگی شــهروندان نصــف شــد؛ بیــكاری چنــد ب رابــر
شــد؛ بــازار قومپرســتی ،كلیســا و مذهــب داغ شــد .فحشــاء پُ ــر رونقتریــن
»كاس ــبی« ش ــد؛ م ــردم ب ــا »كمب ــود« آذوق ــه روب ــرو ش ــدهاند و در صفه ــای طوﻻن ــی
بانكهــای غذایــی در كشــورهای اروپایــی ردیــف شــدهاند؛ ســوخت خانگــی در
حــال حذفشــدن اســت؛ در فكــر قطعكــردن جیــره كــودكان دبســتانی هســتند؛
خشــونت خانگــی و تعــدی بــه حقــوق زنــان اوج گرفتــه اســت؛ ﻻیحــه تبعیــد
ف راری ــان از دوزخ خاورمیان ــه و افریق ــا ب ــه جهن ــم روان ــدا از ط ــرف دول ــت بریتانی ــا
تصویــب شــد؛ میلیونهــا خانــوار كارگــری كــه تــازه از بختــك ویــروس كرونــا در
جوام ــع غرب ــی كم ــر راس ــت ك ــرده بودن ــد ب ــا حمل ــه گس ــتاخانه دولته ــا ب ــه آخری ــن
چكههــای حقوقشــان بــه ورطــه نابــودی و بیخا انــی افتادهانــد؛ زیســت و
گــذران س ــاﳌندان همــه زیــر تی ــغ گیوتی ــن دولتهــای غرب ــی و تبلیغــات جنگــی
رســانههای دستراســتی رفتــه و طبقــه كارگــر از آخریــن رمــق مزایــای خــود
مح ــروم ش ــده اس ــت.
افــزون بــر پیامدهــای مخــرب اقتصــادی ،سیاســی و اید ولوژیــك ایــن جنــگ در
جه ــان غ ــرب ،م ــا ش ــاهد ی ــك بح ـران عظی ــم جهان ــی از آفریق ــا ت ــا خاورمیان ــه ،آس ــیا
و خ ــاور دور ه ــم هس ــتیم .بح ـران ن ــان ،قحط ــی و خطر«كمب ــود« س ــوخت و م ــواد
غذای ــی تاكن ــون پیامده ــای آش ــكار جهان ــی ای ــن جن ــگ ب ـرای ش ـ ر بیش ــﱰ جمعی ــت
ك ــره زمی ــن اس ــت؛ پرچ ــم »جن ــگ جهان ــی س ــوم« ك ــه رس ــانههای راس ــت در غ ــرب
در مقاب ــل ش ــهروندان خ ــود ب راف راش ــتهاند ،ش ــاخ و دم ن ــدارد .مسدودس ــازی راهه ــای
امــرار معــاش شــهروندان ،پارسكــردن ســگهای طبقــه حاكــم بــه ابتداییتریــن
حق ــوق انس ــانی ،قطع ـاً جنگ ــی اس ــت ب ــه وس ــعت جه ــان ك ــه زی ــر س ــیل اش ــك س ــاح
ﴎان و ﴎدمــداران دولغربــی بــرای »مــردم اوك رایــن« ،گلــوی بﴩیــت را فــﴩده
اس ــت و بی ــش از ای ــن قاب ــل ادام ــه نیس ــت.
مســتقل از اینكــه ﴎانجــام كشــمكش طرفهــای مرتجــع ایــن جنــگ بــه كجــا
میكش ــد ام ــا ن ــه آمری ــكا ،ن ــه نات ــو و ن ــه دولغرب ــی در ركاب رس ــانههای رس ــمی و
دول ــت فاس ــد زلنس ــكی ،تاری ــخ را یس ــازند .ش ــاید اگ ــر جه ــان در سیس ــال پی ــش
َس ــیر میكــرد زلنس ــكی ه ــم ماننــد »یلتس ــین« بــه »قهرمــان دمك راســی« تبدی ــل
میشــد .امــا از یكطــرف كارنامــه قطــور جنایــات ناتــو و قدرتهــای جهانــی
در ســهدهه اخیــر از حملــه بــه یوگوســﻼوی ،دریــدن جامعــه عــراق ،ســوریه و
لیبــی در جنگهــای بیپایــان خــود ،بازگردانــدن دوبــاره طالبــان بــه قــدرت در
افغانس ــتان ،تس ــلیح بانده ــای س ــیاه قوم ــی -مذهب ــی و تحمی ــل ناامن ــی گس ــﱰده
ب ــه كل جه ــان ،و از ط ــرف دیگ ــر ﴎب ــار ك ــردن فﻼك ــت اقتص ــادی كُش ــنده ب ــه طبق ــه
كارگ ــر و ش ــهروندان در جوام ــع غ ــرب ،مج ــال چنی ــن ایشه ــای جن ــگﴎدی را ب ــه
»پهلوانــان« دمك راســی غربــی و طرفــداران صــدور خونیــن دمك راســی یدهــد.
اع ــاده دوران خ ــوش و خ ــرم »جن ــگ ﴎد« و »قهرمان ــان« آن ب ــا ه ــدف تع ــرض دوب ــاره
بــه هــر جلــوهای از ب رابریطلبــی و آزادیخواهــی ممكــن نیســت! بازگشــت بــه
»دوره ب ــرزخ« نظ ــم نوی ــن جهان ــی و ُه ــل دادن بﴩی ــت ب ــه س ــمت پرت ــگاه پوچ ــی و
ﴎدرگم ــی مح ــال اس ــت!
ورق برگشــته اســت و شــ رش معكــوس آغــاز شــده اســت .زمزمههــای تــﻼش
بیوقف ــه جنب ــش كمونیس ــتی ب ـرای متح ــد ك ــردن رادیكالیس ــم آرم ــان سوسیالیس ــم
در جنب ــش كارگ ــری ب ــه گ ــوش میرس ــد؛ هماكن ــون ی ــك مقاوم ــت ت ــودهای در جه ــان
غــرب و در صفــوف طبقــه كارگــر آن در حــال ش ــكلگیری اســت كــه خیابانهــای
پاری ــس و برلی ــن و لن ــدن را علی ــه سیاس ــت فﻼك ــت اقتص ــادی ،جن ــگ و ناسیونالیس ــم
طبقــه حاكــم و دولتهــای آن بــه هــم میبافــد .جنــب و جــوش دوبــاره طبقــه
كارگ ــر ب ــر م ـ س ــهدهه تحمی ــل فق ــر ،ناایمن ــی و بی ــكاری گس ــﱰده توس ــط نظ ــام
»دمك راس ــی غرب ــی« بع ــد از جن ــگ ﴎد ،آن ش ــبحی اس ــت ك ــه كل ب ــورژوازی جهان ــی
را زمینگیــر میكنــد .اكنــون زمــان نهتنهــا بــه دوران »پایــان تاریــخ« باز یگــردد
ك ــه آبس ـ دوران جدی ــد پای ــانِ »پای ــان تاری ــخ« اس ــت .جن ــگ اوك رای ــن نش ــان داد ك ــه
مس ــیر عب ــور از ب ــرزخ نظ ــام ﴎمای ــهداری و مصا ــب آن تنه ــا از عه ــده سوسیالیس ــم
طبق ــه كارگ ــر س ــاخته اس ــت ك ــه س ــودی در مان ــدگاری مناس ــبات ض ــد انس ــانی ای ــن
نظ ــام ن ــدارد.

دوزارىشان دير افتاده است!
ﴎنوش ــت ام ــروز جمه ــوری اس ــﻼمی در ب راب ــر زن ــان ،بیش ــباهت ب ــه ف ـرار ای ــن نظ ــام
در مس ــیر س ــنگﻼخها نیس ــت .از روزنام ــه اصولگ ـرای رس ــالت بخوانی ــم ك ــه چگون ــه
اذع ــان ب ــه شكس ــت  ۴۰س ــاله طرحه ــای زنس ــتیز حاكمی ــت ،موس ــوم ب ــه »گش ــت
ارشــاد« كــرده اســت» :گشــت ارشــاد نــه تنهــا از حجــاب صیانــت نکــرده ،بلکــه
ب ــذر نف ــرت و کین ــه بی ــن ق ــﴩی از جامع ــه پ راکن ــده اس ــت« ...روزنام ــه رس ــالت در
ادامــه ســعی میكنــد كــه شكســت سیاســتهای زنســتیز حاكمیــت را اینگونــه
رفــوكاری كنــد» :برخوردهــای ســخت و خشــن گشــت ارشــاد مخالــف رویکــرد
بــزرگان جبهــه انقــﻼب اســت .حکــم حجــاب در اســﻼم بــرای دفــاع از زن اســت.
برخ ــورد ب ــا بدحجاب ــی نبای ــد ب ــه حیثی ــت زن ــان لطم ــه بزن ــد«.
نویس ــنده روزنام ــه رس ــالت خ ــود ب ــه شكس ــت اینگون ــه طرحه ــا نی ــز اش ــاره ک ــرده
اس ــت» :تجرب ــه چندی ــن س ــاله حکای ــت از ع ــدم توفی ــق و تالیفاســدهای متعــدد
ای ــن ط ــرح گش ــت ارش ــاد دارد«.
اینه ــا ب ــه زب ــان بیزبان ــی ت ــازه دارن ــد اع ــﱰاف ب ــه شكس ــت میكنن ــد ك ــه مهمتری ــن
دش ــمن زن ــان در ای ـران ی ــك مان ــع سیاس ــی ج ــدی بن ــام جمه ــوری اس ــﻼمی ،ی ــك نظ ــام
مبتن ــی ب ــر آپارتای ــد جنس ــی اس ــت ك ــه ام ــروز نات ــوان از »كن ــﱰل« زن ــان اس ــت؛ هی ــچ
اح ــدی در ط ــول ای ــن چهلس ــال از عم ــر منح ــوس جمه ــوری اس ــﻼمی در ای ــن م ــورد
تردی ــدی نداش ــته اس ــت .واقعی ــت زمخ ــت بیحقوق ــی زن ــان در ای ـران و بان ــی اصل ــی
آن از منظــر جامعــه چنــان عیــان و شــفاف اســت كــه نیــازی بــه اثبــات نــدارد.
روزنام ــه رس ــالت و »ب ــزرگان جبه ــه انق ــﻼب«اش ،چهلس ــال پی ــش منجﻼب زنس ــتیزی
سیس ــت تیك در ای ـران را ب ــا بهخ ــون كش ــیدن انق ــﻼب  ۵۷پایهگ ــذاری كردن ــد و ه ــر
روز ای ــن قوانی ــن ق ــرون وس ــطایی را در ــام ای ــن س ــالها ب ــه ش ــیوههای مختل ــف،
در قوانیــن و ســاختار مدنــی ،فرهنگــی و اید ولوژیــك جامعــه گســﱰش دادهانــد.
م ــا در م ــورد جامع ــهای صحب ــت میکنی ــم ک ــه دور آن چه ــل س ــال حص ــار اس ــﻼمی
کش ــیدند ،ك ــودكان دبس ــتانی را ب ــا آی ــات ق ــرآن ،حج ــاب ،توب ــه و اراجی ــف اس ــﻼمی
شستش ــوی مغ ــزی دادن ــد .ب ــه ج ـرات میت ــوان گف ــت ك ــه زنس ــتیزی سیس ــت تیكی
كــه از طــرف حاكمیــت در ایــران در هــر دم و بــازدم جامعــه اعــ ل شــده اســت
حت ــی در لحظ ــات بهرهكش ــی از كارگ ــر در پش ــت خ ــط تولی ــد بط ــور م ــداوم توس ــط
هی ــت حاكم ــه ای ـران در ه ــر لحظ ــه و مس ــتقی ً اع ـ ل نش ــده اس ــت .در ط ــول ای ــن
چهلس ــال ،جمه ــوری اس ــﻼمی در ــام لحظ ــات ،ثانی ــه ب ــه ثانی ــه ب ـرای صیان ــت از
آپارتایــد جنســی و خامــوش نگهداشــ زنــان ،بــه اهــرم پلیــس و باتــوم و زنــدان
بﻼواس ــطه نی ــاز داش ــته اس ــت .تاری ــخ تح ــرك ان ــواع بانده ــای اس ــﻼمی از گش ــتهای
»ارشــاد« ،دادگاههــای ﴍع ،تذكــرات و اخطارهــا و تحمیــل حجــاب اجبــاری و ...
گــواه درســتی ایــن مدعاســت .درســت ه نگونــه كــه در رژیــم آپارتایــد نــژادی
علی ــه ســیاهان و رنگینپوســتان در آفریق ــای جنوبــی ای ــن اب ــزار زمخــت ﴎك ــوب
ب ــكار گرفت ــه ش ــد ،در ای ـران بع ــد از شكس ــت انق ــﻼب  ۵۷و ب ــه ق ــدرت رس ــیدن جری ــان
مرتجــع اســﻼمی نیــز آپارتایــد جنســی از ملزومــات َﴎپــا نگهداشــ جمهــوری
اس ــﻼمی و ﴎك ــوب جامع ــه تش ــنه رهای ــی و ب راب ــری ت ــا ب ــه ام ــروز ب ــوده اس ــت.
نویســنده روزنامــه رســالت خنــگ نیســت؛ امــا بــه قــول معــروف دوزاریشــان
دی ــر افت ــاده اســت! مــا در ای ـران و در اع ـ ق جامع ــه ،در میــان طبق ــات و اقش ــار
اجت عــی ،ب ــا یکــی از رادیکالتری ــن ،پیﴩوتری ــن ،پُ ــر تَپشتری ــن ،و انقﻼبیتری ــن
جنبشهــای احقــاق حقــوق زنــان مواجــه هســتیم .جنبشــی کــه خصلت ــای
اعــﱰاض كودكــی اســت کــه یخواهــد حجــاب بــر ﴎ بــه مدرســه بــرود؛ خشــم
فروخ ــورده زن ــی اس ــت ک ــه ب ـرای س ــیر ک ــردن ش ــکم خ ــود و ك ــودكاش ب ــه تنفروش ــی
در پَ ســتترین ﴍایــط تــن داده اســت؛ بغــض زنــی اســت کــه از کار و تحصیــل
بــه خاطــر زن بــودن محــروم شــده اســت؛ حــﴪت زنانــی اســت کــه درِوازههــای
ورزشــگاه و شــادی بــه خاطــر زن بودنشــان بــه روی آنهــا بســته شــده اســت؛
صحنههایــی اســت کــه »خواهــران« و پاســداران مامــور رعایــت موازیــن آپارتایــد
جنس ــی ،در گوش ــه و کن ــار ای ــن مملك ــت ،زی ــر مش ــت و لگ ــد ای ــن زن ــان جس ــور پ ــا
بــه فــرار میگذارنــد.
ای ــن ن ــوک ک ــوه آتشفش ــانی اس ــت ک ــه در اع ـ ق میجوش ــد ،جنب ــش رهای ــی زنان ــی
کــه قوانیــن اســﻼمی در ایــن مملكــت را بــه شكســت كشــاندهاند و عمدهتریــن
عامــل كلیــدی در هزیمــت اید ولــوژی نظــام اســﻼمی در حــوزه شــخصی و
اجت ع ــی زندگ ــی م ــردم اس ــت؛ ام ــروز زن ــان در ای ـران ب ــدون ﴎ س ــوزنی توه ــم ب ــه
جناحبندیهــای جمهــوری اســﻼمی ،بــا عبــور از جنبــش پوســیده اصﻼحــات از
دیم ــاه  ۹۶و ب ــا كوبی ــدن حج ــاب اس ــﻼمی زی ــر پاه ــای خ ــود ب ــه جن ــگ ای ــن نظ ــام
ﴎاپــا زنســتیز بــا قوانیــن قــرون وســطایی آن خیــز برداشــتهاند .تــرس روزنامــه
رســالت و همپالگیهــای آن از جنبــش زنــان بهجاســت؛ خطــر بیــخ گــوش
ایــن حاكمیــت اســت .اینگونــه پنــد و ادرزهــای »حكی نــه« در بــاب شكســت
اید ولوژیــك نظــام بــه صفــوف درهمریختــه حاكمیــت كاری از پیــش یبــرد.
ن ــه جنب ــش زن ــان »ﴎب ــهراه« خواه ــد ش ــد و ن ــه نظ ــام منح ــوس اس ــﻼمی و قوانی ــن
ننگیــن آن راه گریــزی دارنــد.
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جدال بر ﴎ معیشت
مگ ــر ممک ــن اس ــت ی ــک جامع ــه انق ــﻼب ک ــرده و انقﻼب ــی ،ی ــک جامع ــه م ــدرن و
متم ــدن را زی ــر چ ــادر س ــیاه اس ــﻼم ب ــه ق ــرون وس ــطی بازگردان ــد؟ اوض ــاع انفج ــاری
و اع ﱰاض ــی ام ــروز در ای ـران ،حکای ــت از زمینگی ــر ش ــدن و شکس ــت کام ــل نظ ــام در
ــام جبه ــه ه ــای سیاس ــی -اقتص ــادی -اجت ع ــی و ایدئولوژی ــک در مقاب ــل پایی ــن
جامع ــه و طبق ــه کارگ ــر دارد .حرک ــت و تع ــرض از پایی ــن و اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات
ســازمان یافتــه کارگــری و تــوده ایــی ،شــاخص و ویژگــی دوره اخیــر مبــارزات
مــردم در ایــران اســت .مبارزاتــی کــه بــا هــر درجــه از ﴎکــوب ،مرعــوب نشــده
اســت .بــا هیــچ وعــده و وعیــدی متوهــم نشــده اســت و در ه نحــال در طــی
مب ــارزه خ ــود ،ره ــﱪان و ش ــخصیتهای معت ــﱪ و تاثیرگ ــذار ب ــه جامع ــه تحوی ــل داده
اس ــت .ش ــخصیتهایی ک ــه اعتب ــار و اتوریت ــه ش ــان محص ــول نق ــش آنه ــا در پیش ــﱪد
اع ﱰاض ــات ،در هدای ــت ای ــن مب ــارزات و ب ــه پی ــروزی رس ــاندن آنه ــا و مهم ــﱰ از هم ــه
در رادیکالیس ــم ش ــان اس ــت .همزم ــان ت ــﻼش ب ـرای ه هن ــگ ک ــردن و متص ــل ک ــردن
ره ـﱪان عمل ــی و ش ــخصیتهای دخی ــل در مب ــارزات ت ــوده ای ــی ،تﻼش ــی محس ــوس و
در جری ــان ب ـرای جوابگوی ــی ب ــه نیازه ــای ف ــوری این ــدوره از مب ــارزات ب ـرای پی ــﴩوی
ه ــای بیش ــﱰ ،ش ــاخص دیگ ــری از مب ــارزات این ــدوره طبق ــه کارگ ــر و بخش ــهای دیگ ــر
جامع ــه اس ــت .
ام ــروز ــام سیاس ــتها ،اقدام ــات ،گزین ــه ه ــا و فاکتورهای ــی ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی
م ــی توانس ــت ب ــا ات ــکا ب ــه آنه ــا حاکمی ــت خ ــود و فﻼک ــت و فق ــر مطل ــق ،ن ــا امن ــی
و ﴎک ــوب آزادیه ــا و  ...را ب ــه م ــردم تحمی ــل کن ــد ،ب ــر م ـ ای ــن ت ــوزان ق ــوا و مب ــارزه
و تع ــرض از پایی ــن جامع ــه ،ب ــر م ـ اعت ـ د ب ــه نف ــس و مرع ــوب نش ــدن م ــردم ،ب ــر
م ـ آگاه ــی و روش ــن بین ــی کمونیس ــتها ،سوسیالیس ــتها و ره ـﱪان عمل ــی عرص ــه
ه ــای مختل ــف و  ...عم ــﻼ ب ــی خاصی ــت و زمینگی ــر ش ــده ان ــد .کار رژی ــم بورژوای ــی
در جــواب بــه حــل معضــﻼت موجــود و جــواب اقتصــادی بــه نیازهــای فــوری و
معیش ــتی م ــردم عم ــﻼ ب ــه ب ــن بس ــت و بح ـران خ ــورده اس ــت» .ج راح ــی اقتص ــادی«
و »ش ــوک درمان ــی اقتص ــادی« ب ــر م ـ ی ــک ﴎک ــوب ش ــدید تنه ــا ی ــک بل ــوف سیاس ــی
اس ــت و حت ــی ﴎان و تحلیلگ ـران خ ــودی حاکمی ــت نی ــز آن ـرا ج ــدی نگرفتن ــد .کار
نظ ــام یک ــﴪه اس ــت تنه ــا بای ــد متحدان ــه و از پایی ــن ب ــا پرچ ــم آزادی و ب راب ــری و
ایج ــاد دنیای ــی به ــﱰ آن ـرا ﴎنگ ــون ک ــرد .ای ــن کار ممک ــن و ﴐوری اس ــت.
ش ــاخص دیگ ــر دوره اخی ــر اع ﱰاض ــات ،اع ـﱰاض بازاری ــان و طبق ــه متوس ــط اس ــت .ب ــه
می ــدان آم ــدن ب ــازار بعن ــوان یک ــی از مهمﱰی ــن پای ــه ه ــای اجت ع ــی رژی ــم اس ــﻼمی،
در اع ـﱰاض ب ــه وضعی ــت اقتص ــادی خ ــود ،در اع ـﱰاض ب ــه »ناکارآم ــدی« رژی ــم ،فق ــط
میتوان ــد عم ــق بح ـران اقتص ــادی -سیاس ــی و اجت عــی حاکمی ــت را نش ــان ده ــد.
بحــران و بــن بســت اقتصــادی کــه آینــده اقتصــادی حتــی بخشــی از »طبقــه
متوس ــط« و ب ــورژوازی ،را تاریــک کــرده اســت .نارضایتــی بخــش دیگــری از پایــه
اجت عــی رژیــم از آن را بایــد در بحــران حاکمیــت نظــام کاپیتالیســتی -اســﻼمی
ﴐب و معن ــی ک ــرد ت ــا متوج ــه »وخام ــت« اوض ــاع جمه ــوری اس ــﻼمی ش ــد .تح ــوﻻت
آت ــی در ه نحــال ک ــه باع ــث عمیق ــﱰ ش ــدن بح ـران و ب ــن بس ــت نظ ــام خواه ــد
ب ــود ،همزم ــان باع ــث قط ــب بن ــدی و پوﻻریزاس ــیون طبقات ــی و ج ــدال پرچمه ــا و
جنبش ــهای سیاس ــی در ای ـران خواه ــد ب ــود.
خی ــز جامع ــه ب ـرای معیش ــت ،ب ـرای آزادی و رف ــاه ،ب ـرای امنی ــت و زندگ ــی در ش ــان
انس ــان ام ــروزی  ،گس ــﱰده و م ــواج اس ــت .اع ﱰاض ــات روزم ــره طبق ــه کارگ ــر در مح ــل
کار و کارخانــه هــا ،اع ﱰاضــات معلــ ن و بازنشســته هــا ،تحصــن و تظاهــرات و
مب ــارزه ه ــر روزه در گوش ــه و کن ــار ش ــهرهای مختل ــف ب ـرای رف ــاه و آزادی و امنی ــت
ویژگ ــی ام ــروز تح ــوﻻت اخی ــر اس ــت .خواس ــت و مطالبات ــی ک ــه س ــنتا کمونیس ــتها
و سوسیالیس ــتها در راس آن ب ــوده ان ــد و ب ــه ای ــن معن ــی همیش ــه ب ــا چ ــپ تداع ــی
ش ــده و عموم ــا چپ ــی هس ــتند .ام ــا ای ــن ب ـرای پی ــروزی در ج ــدال کاف ــی نیس ــت.
ای ــن اوض ــاع ،مس ــئولیت و تامی ــن ره ــﱪی در ب ــه پی ــروزی رس ــاندن ای ــن ج ــدال را ب ـرای
چ ــپ جامع ــه ب ـرای کمونیس ــتها و در راس آن ب ـرای ح ــزب حکمتیس ــت )خط رس ــمی(
س ــنگین ت ــر ک ــرده اس ــت .ج ــدال آت ــی م ــا ،ج ــدال ب ــه پی ــروزی رس ــاندن کمونیس ــم و
اداره ش ــورایی خواه ــد ب ــود .جدال ــی ک ــه نی ــاز ب ــه برنام ــه ،نقش ــه و آلﱰناتی ــو طبق ــه
کارگ ــر و کمونیس ــم جامع ــه ب ـرای ت ــﴫف ق ــدرت و ایج ــاد ی ــک حکوم ــت ش ــورایی
اس ــت .ی ــک کمونیس ــم قدر ن ــد ب ــا وج ــود چنی ــن طبق ــه کارگ ــر و ره ـﱪان خ ــودآگاه
آن ،ب ــا محبوبی ــت ب ــاﻻی کمونیس ــم در جامع ــه ،ش ــانس اصل ــی در تح ــوﻻت آت ــی در
س ــیر ﴎنگون ــی انقﻼب ــی رژی ــم بورژوای ــی ای ـران خواه ــد ب ــود .ای ــن ره ــﱪی را و ای ــن

تجمعات قدرتمند و
گستردهتر تنها جواب به موج
دستگيرىها

٣

متعاقــب فراخــوان شــورای ه هنگــی تشــکلهای صنفــی بـرای تجمعات و آکســیونهای
اعﱰاضــی ،روز پنجشــنبه در شــهرهای مختلــف کردســتان از جملــه ســنندج ،ســقز،
مریــوان ،دیوانــدره و بــوکان تجمعــات وســیع اعﱰاضــی بــر پــا شــد .جمهــوری اســﻼمی
طبــق روال همیشــگی بـرای جلوگیــری از تجمعــات اعﱰاضــی از چنــد روز قبــل اقــدام
بــه دســتگیریهای گســﱰده در شــهرهای مختلــف کــرده اســت .تــا ایــن لحظــه طبــق
اخبــار منتــﴩه بیشــﱰ از چهــل نفــر از معلـ ن در شــهرهای ســقز ،دیوانــدره ،مریــوان
و ســنندج دســتگیر و بازداشــت شــده انــد .در ه نحــال رژیــم بــا گســیل نیروهــای
ﴎکــوب در میادیــن اصلــی شــهر و مقابــل آمــوزش و پــرورش ایــن شــهرها عمــﻼ
فضــای شــهرها رابــه شــدت میلیتاریــزه کــرده اســت .طبــق اخبــار تــک تیراندازهــا را
در بــاﻻی بــام ســاخت ن آمــوزش و پــرورش ســنندج مســتقر کــرده انــد .قـرار بــود بــا
ایجــاد فضــای ارعــاب در جامعــه ،کســی جـرات اعــﱰاض و تجمــع را نداشــته باشــد.
تجمعــات گســﱰده امــروز در شــهرهای ســنندج ،مریــوان ،ســقز ،دیوانــدره و  ...جــواب
دنــدان شــکنی بــه تقﻼهــای شکســت خــورده نظــام اســﻼمی ب ـرای ایجــاد ارعــاب و
زهــر چشــم گرفـ از جامعــه بــود .معلـ ن و فرهنگیــان در ســطحی گســﱰده در ایــن
تجمعــات ﴍکــت کردنــد وخواهــان آزادی همکارانشــان در کنــار خواســت همســان
ســازی و رتبــه بنــدی حقــوق و ارتقــای وضعیــت معیشــتی شــدند.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( در کنــار معلـ ن از ــام خواســتها
و مطالبــات آنهــا دفــاع و پشــتیبانی مــی کنــد .دفــﱰ کردســتان معلــ ن ،خانــواده
دانــش آمــوزان و مــردم آزادیخــواه را بــه تجمعــات گســﱰده تــر و قدر ندتــر و حضــور
گســﱰده تــر در میادیــن و مقابــل آمــوزش و پــرورش و  ....ف ـرا میخوانــد .بایــد ایــن
تعــرض از ﴎ اســتیصال را بــا قــدرت ــام عقــب زد و رژیــم را از کــرده خــود
پشــی ن کــرد .بایــد در مقابــل دســتگیری هــر تــک فعــال و شــخصیت دســتگیر شــده
صدهــا نفــر جــای آنــان را در میادیــن مبــارزه و اع ـﱰاض پــر کننــد .نبایــد خانــواده
دســتگیر شــده هــا را تنهــا گذاشــت و بایــد بــا حضــور قدر ندتــر و تجمعــات گســﱰده
تــر زمیــن را زیــر پــای حاکمیــت ناکارآمــد و فاســد داغ کــرد .بایــد عزیزا ــان را بــا
قــدرت و اتحــاد و همبســتگی از چنــگ ایــن جانیــان بیــرون کشــید.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۶ژوئن ۲۰۲۲

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در جامعه
ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثىكردن نقشههاى شوم
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى ،به شوراهاى كارگرى
و مردمى در محل كار و زيست مىزند و به اين مكانيسمهاى
اجتماعى قدرت متكى مىشود .آزادى ،برابرى ،رفاه،
برخوردارى از بهترين و پيشرفتهترين نعمات مادى و در يك
كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و تنها با برقرارى
حاكميت شورايى ميسر است.

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
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

