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از هژده تير ٧٨
تا هژده تير ١٤٠١

فواد عبداللهى

جنبــش تــودهای بــرای ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی بیستوســه ســاله
شــد .در هــژده تیــر  ۷۸و روزهــای متعاقــب آن مــردم ای ـران در بالــغ بــر
 ۱۸شــهر علیــه دودهــه حاکمیــت منحــوس جمهــوری اســﻼمی ،شــش روز
ــام ،قهرمانانــه بپاخاســتند .ایــن مقطــع بــه »شــش روزی کــه جامعــه
ای ـران را لرزانــد« لقــب گرفــت و در روانشناســی تودههــای وســیع مــردم
در برخــورد بــه نظــام حاکــم در ایـران تاثیـرات عمیقــی تــا بــه امــروز برجــا
گذاشــته اســت .جنبــش ب ـرای ﴎنگونــی و خﻼصــی از نکبــت جمهــوری
اســﻼمی در ایــن شــش روز متولــد شــد و آغــاز دورانــی نــو را نویــد مــیداد
کــه ایــن حرکــت عظیــم نوپــا در مصــاف بــا جــارو کــردن کلیــت جمهــوری
اســﻼمی و جناحهــای آن پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت .نقطــه آغــاز
آن رویــداد بــزرگ بــه هــژده تیــر  ۷۸معــروف شــد .ﴏفنظــر از اینکــه
جرقــه ایــن رویــداد از کجــا زده شــد امــا در مــدت آن شــش روز ،خواســت
پایــاندادن بــه حاکمیــت ســیاه جمهــوری اســﻼمی بــا شــعارهای کوبنــده
»آزادی اندیشــه بــا ریــش و پشــم یشــه«» ،زندانــی سیاســی آزاد بایــد
گــردد«» ،وای بــه روزی کــه مســلح شــویم«» ،بیســت ســال ســکوت ــام
شــده ،مــردم قیــام آغــاز شــده« و  ...نشــان از ایــن واقعیــت بــود کــه
ﴎنوشــت جامعــه و سیاســت در ای ـران را تنهــا دوجنــاح درون حکومتــی
تعییــن یکننــد بلکــه اعــﻼم دخالــت و عرضانــدام علنــی مــردم در
صحنــه سیاســت و تعییــن ﴎنوشــت جامعــه بــه عنــوان نیــروی ســوم و
مســتقل از جناحهــا بــرای ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی بــود .بــه ایــن
اعتبــار ،هــژده تیــر  ۷۸هرچنــد شــش روز بــه طــول انجامیــد و ﴎکــوب
شــد امــا تاریــخ عــروج آشــکار یــک جنبــش عظیــم اجت عــی ماﻻمــال از
آرزوهــای مــردم ایــران در برابــر جنبــش اصﻼحطلبــان حاکــم و تــﻼش
مذبوحانــه آنهــا بــرای »اصــﻼح« نظــام بــود .خﻼصــی از ﴍ جمهــوری
اســﻼمی از ایــن مقطــع بــه بعــد ،بــه طــرز روشــنی در ابعــاد گســﱰده
و اجت عــی کلیــد خــورد .ﴎان رژیــم از خطــر انکارناپذیــر ایــن رویــداد
گفتنــد و هــر دوجنــاح مســتقی »ختــم نظــام« را بــه همدیگــر نشــان
میدادنــد و ب ـرای ﴎکــوب ایــن جنبــش دســت بهیکــی کردنــد .خا ــی و
اصﻼحطلبــان حاکــم در یــک چشــم بههــم زدن عبــای »شــکﻼتی« و علــم
و کتــل جامعــه مدنــی را کنــار گذاشــتند ،بــه ﴎکــوب ایــن جنبــش آمدنــد
و خــط و نشــان ب ـرای مردمــی کشــیدند کــه علنــا بــه جمهــوری اســﻼمی
اعــﻼم جنــگ کــرده بودنــد ... .صفحــه۲

)درحاشيه تهديدات روساى »نظام«(

خالد حاج محمدى

مدت ــی اس ــت روس ــای جمه ــوری اس ــﻼمی ،دس ــت ب ــه یك ــﴪی تهدیده ــا
و اعــﻼم »میكشــیم«ها و صــادر كــردن احكامــی میزننــد كــه بــا
موقعیــت امروزشــان تناســبی ندارنــد .ایــن عــدم تناســب نــه از ﴎ
ع ــدم درك ﴍای ــط بلك ــه آوی ــزان ش ــدن ب ــه اخری ــن س ــﻼح و دس ــت و پ ــا
زدن در آخری ــن خن ــدق ب ـرای حف ــظ نظ ــام اس ــت .مدت ــی قب ــل خامن ــه
ای ب ــه مناس ــبت  ۷تی ــر در س ــخنانی ب ــا مس ــئولین دس ــتگاه قضای ــی از
دوران س ــپری ش ــده نظ ــام در ده ــه  ۶۰و كش ــتارهای وس ــیع حاكمی ــت
ی ــاد ك ــرد و گفتن ــد »خداون ــد  ۱۴۰۱ه ـ ن خداون ــد  ۱۳۶۰اس ــت« .اخیــرا هــم دولــت اب راهیــم
رئیس ــی ﻻیح ــه ای ب ــه مجل ــس ب ــرده اس ــت ب ـرای »اص ــﻼح قان ــون اس ــتفاده از س ــﻼح« ك ــه ب ــر
اس ــاس آن ع ــﻼوه ب ــر نیروه ــای نظام ــی و انتظام ــی» ،مام ــوران امنیت ــی« نی ــز ح ــق اس ــتفاده از
اس ــلحه را خواهن ــد داش ــت .بدنب ــال »حس ــین طیب ــی ف ــر« جانش ــین این ــده خامن ــه ای در س ــپاه
پاســداران از ایــن نه ــاد خواس ــته اســت نیروهای ــی تربیــت كنــد كــه »ب ــدون ت ــرس و واهم ــه
دس ــت روی ماش ــه داش ــته باش ــند ... «.صفح ــه۶

هفتاد مساويست با هفت!
»انگشت روى ماشه«

مظفر محمدى

وزارت اطﻼع ــات و تبلیغ ــات جمه ــوری اس ــﻼمی اع ــﻼم ک ــرده اس ــت ک ــه
هفت ــاد درص ــد م ــردم ای ـران از دول ــت رییس ــی راض ــی و زندگ ــی ش ــاد و
خوب ــی دارن ــد! س ــوال ای ــن اس ــت اگ ــر ای ــن حقیق ــت دارد چ ـرا فرم ــان
انگش ــت روی ماش ــه ص ــادر م ــی کنی ــد!!  ....صفح ــه۶

اطﻼعيه هاى دفتر كردستان حزب:

با گسترش اعت راضات به استقبال رئيس
حكومت جانيان برويم
***

خردادماه پارسال را يادتان رفت؟!!
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از هژده تیر  ۷۸تا
از آن تاریــخ بــه بعــد ،لوکوموتیــو جنبــش عظیــم ﴎنگونــی رژیــم اســﻼمی بـراه افتــاده
بــود و ایــن نظــام را در امیــت خــودش هــدف قـرار داده بــود .بــه مــوازات آن تاریــخ
تــا امــروز ،جمهــوری اســﻼمی بــا ــام زور و تــوان خــود بــا دامنــه بــروز ایــن جنبــش
در مقاطــع مختلــف بطــور هدفمنــد مقابلــه کــرده اســت .ﴎکــوب هــر صــدای چــپ
و آزادیخواهانــه در دانشــگاهها ،مــدارس ،کارخانههــا و محــﻼت شــهرها ،تــﻼش
هدفمنــد و متمرکــز بــرای تخریــب هــر میزانــی از تشــکلیابی و بویــژه تشــکل
کمونیســتی و کارگــری ،گوشــههایی از ایــن جنــگ بیستســاله از مقطــع هــژده تیــر
 ۷۸تــا بــه امــروز اســت ،کــه جمهــوری اســﻼمی علیــه مــردم آزادیخــواه و علیــه طبقــه
کارگــر و مبــارزات آنــان ب ـرای معیشــت و رفــاه و ﴎنگونــی رژیــم ،در ﴎاﴎ ای ـران
بـراه انداختــه اســت.
ایســتگاه بعــدی ایــن ﴎکوبهــا در جریــان  ۱۶آذر  ٨٦و تقابــل حاکمیــت و
اصﻼحطلبــان حکومتــی بــا نهادهــای دستســاز آنهــا ماننــد »دانــش آموختــگان
لیــﱪال تحکیــم وحــدت« علیــه دانشــجویان آزادیخــواه و برابریطلــب اتفــاق افتــاد؛
)تحکیــم وحدتیهایــی کــه بعــد از شکســت دو-خــرداد و جنبــش اصﻼحات بیشﱰشــان
متــواری شــدند و امــروز عضــو ســازمان فاشیســت فرشــگرد هســتند( ۱۶ .آذر ۸۶
دورهای اســت کــه ب ـرای اولینبــار بعــد از دهــه مخــوف  ،۶۰بــه عــروج کمونیســم
اجت عــی و کمونیســتها در ﴎاﴎ دانشــگاههای ایـران معــروف گشــت و بــا پرچــم
»آزادی و برابــری« بلــوغ سیاســی خــود را بــه جامعــه نشــان داد .حاکمیــت بعــد از
ﴎکــوب گســﱰده چــپ در دانشــگاهها ،ســپس در دیمــاه  ۹۶و آبــان  ۹۸بــه مــوازات
غلیــان دوبــاره جنبــش ﴎنگونــی و اعــﻼم ایــن حکــم اساســی از جانــب مــردم کــه
»اصﻼحطلــب ،اصولگ ـرا دیگــه ومــه ماج ـرا« ،ﴍوع بــه کشــتار وســیع معﱰضیــن،
بــه دســتگیریهای گســﱰده و بــه پاپــوشدوزی و سناریوســازیهای ســوخته بــرای
رهــﱪان کارگــری و شــخصیتهای خوشــنام مردمــی و چــپ کــرد .ایــن دوره از حیــات
جنبــش ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی بــا پایــان بســاط دولــت اعتــدال روحانــی و
آغــاز بــکار دولــت مقوایــی ر یســی مصــادف اســت .اکنــون رژیمــی متزلزلتــر ،بــا
شــکافهای عمیقتــر از قبــل ،فاقــد مﴩوعیــت حتــی در درون صفــوف خــود و
مــورد نفــرت جامعــه ،پشــت بهدیــوار در مقابــل مــردم ق ـرار گرفتــه اســت.
واقعیــت اینســت کــه جامعــه ایـران و ایــن جنبــش را دیگــر یتــوان بــا رنــگ ســبز،
بــا فرشــگرد و انقــﻼب مخملــی ،بــا م شــات و مصالحــه بــا جناحهــای ناراضــی از
»ولیفقیــه« ،بــا زور بافکنهــای ناتــو ،بــا اســﻼم نــوع مجاهدینــی و بــا الگوهــای
رنگارنــگ اپوزیســیون راســت پــرو – غــرب بــه جهانیــان فروخــت .همــه شــواهد
گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه هــژده تیــر  ،۷۸مســتقل از ناروشــنیها و ضعفهــای
آغازیــن آن کــه بــه ﴎعــت برطــرف شــدند ،در امتــداد تکامــل و پیــﴩوی خــود
بﻼواســطه امــروز بــه چــپ و کمونیســم ،بــه جنبــش آزادیخواهــی و برابریطلبــی،
بــه طبقــه کارگــر و آلﱰناتیــو اداره شــورایی ایــن طبقــه و بــه خﻼصــی زنــان از تحجــر
آپارتایــد جنســی مربــوط اســت .جنبشــی کــه اکنــون صاحــب برنامــه ،آگاهتــر و
ســازمانیافته بــا افــق سوسیالیســتی طبقــه کارگــر عجیــن شــده اســت .بیستوســه
ســال مقاومــت و مبــارزه پیگیــر سوسیالیســتها و طبقــه کارگــر در ایـران بــه جایــی
رســیده اســت کــه دیگــر اجــازه ندهنــد کــه مبــارزه تودههــای وســیع مــردم ب ـرای
خﻼصــی از ﴍ جمهــوری اســﻼمی بــه گوشــت دم تــوپ جناحهــای بــورژوازی ،چــه در
حاکمیــت و چــه نســخههای دوزاری آن در اپوزیســیون راســت ای ـران تبدیــل شــود.
امــروز یــک صــف رادیــکال ،سوسیالیســتی و کارگــری پیشــقراول ﴎنگونــی جمهــوری
اســﻼمی اســت کــه کارگــر و چــپ و کمونیســم همچــون نگینــی بــر تــارک ایــن جنبــش
میدرخشــد .ایــن یکــی از مهمﱰیــن قلمروهــای مبــارزه طبقاتــی اســت کــه اکنــون
توســط مــا کمونیســتها و طبقــه کارگــر ،گام بــهگام از هــژده تیــر  ۷۸تــا زمــان امــروز
فتــح شــده اســت.
آنچــه اینروزهــا بــر خاکســﱰ هــژده تیــر  ۷۸شــعله میکشــد ،حضــور قدر نــد جنبــش
کارگــری و سوسیالیســتی بــا اهــداف و برنامــه مســتقل خــود در ســاحه سیاســت ایـران
اســت کــه بهگــور ســپردن ایــن رژیــم را بــه حلقــهای در پیــروزی و ســعادت مــردم
ای ـران تبدیــل میکنــد.

زندهبادسوسياليسم!

خردادماه پارسال را يادتان رفت؟!!
در حاشيه قمهچرخانى دوباره سلفىها در شهر سنندج
طبــق اخبــاری كــه بــه دســت مــا رســیده اســت در چنــد روز گذشــته ،تبهــكاران ســلفی
بــار دیگــر در شــهر ســنندج و در محلــه چهاربــاغ بــه یــك مغــازه ســاندویچی فروشــی
بــا قمــه و ســاطور یــورش میبرنــد و صاحــب مغــازه را بــه بهانــه »كفرگویــی« بــه
رگبــار فحاشــی ركیــك میگیرنــد و تهدیــد بــه مــرگ میكننــد و طبــق معمــول كســی
هــم شــاهد جســتجو و پذیــرش مســ ولیت از طــرف حكومــت نشــده اســت .در
فیلمــی كــه از یــورش ایــن اوبــاش بــه مغــازه منتــﴩ شــده اســت دو نفــر از مــزدوران
ســلفی بــه نامهــای آمانــج ملكــی و ســارو صادقــی در ایــن واقعــه حضــور دارنــد و
توســط جوانــان و مــردم در محــل شناســایی شــدهاند .بــه گفتــه مــردم شــهر ،اینهــا
قمهكشــانی هســتند كــه تاكنــون چندیــن شــهروند ســنندجی را زخمــی كــرده و تــا
پــای مــرگ كشــاندهاند .شــایان ذكــر اســت كــه ایــن جانیــان توســط خــود جمهــوری
اســﻼمی مدتــی پیــش از زنــدان آزاد شــدهاند .گفتنــی اســت كــه ایــن دو تــن در
شــبكههای اجت عــی ،شــهروندان را تحــت نــام »جهــاد« تهدیــد بــه ﴎبریــدن و كشـ
كردهانــد .مهمــﱰ از همــه ظاه ـرا مــكان ایــن بانــد جانــی در منطقــه »باوهریــز« از
توابــع ســنندج اســت و در آنجــا بــه هــواداران خــود »آمــوزش« میدهنــد كــه چگونــه
فضــای رعــب و وحشــت را در ســطح شــهر ایجــاد كننــد.
مردم آزادیخواه و مبارز سنندج
همــه مــا میدانیــم كــه افســار بانــد جانــی ســلفی را جمهــوری اســﻼمی بـرای مقابلــه
بــا ش ـ مــردم شــهر ســنندج و ســایر شــهرهای كردســتان ب ـرای ترســاندن شــهروندان
از ماهیــت كثیــف نظــام اســﻼمی ،شــل كــرده اســت .هــر كجــای جهــان یــك ه ـزارم
ایــن تهدیــدات و عربدهكشــیها را هــر گانگســﱰی از خــود بــروز دهــد ،راهــی
تی رســتانش میكننــد و تــا لحظــه پایــان معالجــه و درمــان ،لــگاماش را شــل
یكننــد .امــا نــه در حملــه پارســال ایــن تبهــكاران بــه یــك زن در شــهر ســنندج بــه
بهانــه »پوشــش نامناســب« و نــه در جریــان حملــه بــه مــردم مریــوان و ســقز ،شــاهد
هیــچ ردگیــری و جـزای ایــن اوبــاش توســط حكومــت نبودیــم .علیرغــم اینكــه مــردم
كردســتان رس ـ و كتبــا ،بــا مــدراك و عكــس و فیلــم ایــن بانــد جانــی را شناســایی
و افشــاء كردهانــد امــا هیــچ مســ ول حكومتــی تاكنــون ﴎاغ اینهــا را نگرفتــه
اســت .ایــن رژیــم كــه خــود در درجــه اول مــورد تنفــر مــردم كردســتان اســت ،در
غیــاب مامــوران »گشــت ارشــاد« و »امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر« ،بــه بســیج
و تغذیــه ســلفیهای جبــون علیــه مــردم كردســتان روی آورده اســت .ترسشــان
بجاســت! دوران ﴎاشــیبی و ســقوط ایــن حاكمیــت مدتهاســت در گوشهگوشــه
ای ـران آغــاز شــده اســت .طبــل رســوایی ایــن نظــام در كل ای ـران بــه صــدا درآمــده
اســت؛ تــﻼش عبــث ایــن حاكمیــت بــرای تربیــت نیروهایــی كــه در مقابــل مــردم
آزادیخــواه دســت بــه قمــه و ماشــه باشــند ،كامــﻼ واقعــی اســت .در كردســتان قـرار
اســت ایــن ضد-حملــه ســیاه و ضــد مردمــی را ســلفیها ب ـرای عــﻼج درد حاكمیــت
اســﻼمی تامیــن كننــد .اینهــا »جاش«هــا و »پیشــمرگه مســل ن«های جبــون امــروز
در كردســتانند كــه آزادانــه و بــا برگــه عبــور و مــرور قانونــی جمهــوری اســﻼمی در
شــهرهای كردســتان پرســه میزننــد .اینهــا عنــاﴏ رســمی و دســت بــه قمــه ایــن
حاكمیــت در كردســتانند.
مردم زنان و جوانان مبارز سنندج
خردادمــاه پارســال شــاهد تعــرض اوبــاش ســلفی بــه یــك زن در شــهر ســنندج بودیــم.
ایــن تبهــكاران ظاهــرا یادشــان رفتــه اســت كــه عكسالعمــل فــوری و جســورانه
ش ـ در كتــككاری ایــن اوبــاش و درس عﱪتــی كــه بــه عوامــل و مــزدوران ســلفی
دادیــد ،معــرف خــاص و عــام اســت .ش ـ ثابــت كردیــد كــه ســنندج نــه جــای ایــن
نیروهــای جانــی و چاقوكــش كــه مهــر تاریــخ پرافتخــار جنبــش كمونیســتی و شــورایی
را بــر خــود دارد .ایــن شــهری اســت كــه احمــد مفتــی زادههــا و عوامــل ﴎ بــه ایــن
جریــان ســیاه و ضــد مردمــی را گوشـ لی داده و لگامشــان را كشــیده اســت .ســنندج
شــهر آزادیخواهــی و برابریطلبــی اســت! نبایــد اجــازه داد كــه امــروز ســلفیها و
بازمانــدگان ارتجــاع محلــی بــا چـراغ ســبز جمهــوری اســﻼمی جامعــه را ناامــن كننــد
و مــوی دمــاغ شــهروندان بشــوند .ســلفی نیــروی ایــن نظــام اســت و بــا ﴎنگونــی
انقﻼبــی ایــن نظــام هــم ناچــار اســت در برابــر مــردم آزادیخــواه و متشــكل در
میلیــس تــودهای بــرای دفــاع از برابــری و آزادی ،پــا بــه فــرار بگــذارد و گــورش را
گــم كنــد.
زنده باد مبارزه مردم برای آزادی و برابری
دفﱰ کردستان حزب حكمتیست خط رسمی
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معيشت و رفاه مردم

»گروگان بن بست نظام كاپيتاليستى«

مظفر محمدى
بحــران هــای ﴎمایــه داری جهانــی ﻻعــﻼج اســت .ایــن بحــران در نظــام هــای
کاپیتالیس ــتی بص ــورت دوره ای ظه ــور م ــی کن ــد و ب ــورژوازی حاک ــم ب ــار بح ـران را
روی طبق ــه کارگ ــر و م ــردم ﴎش ــکن م ــی کن ــد و دس ــتاوردهایش را پ ــس م ــی گی ــرد.
آخری ــن تع ــرض دنی ــای ﴎمای ــه ب ــه جامع ــه ی ب ــﴩی نئولیﱪالیس ــم اس ــت ک ــه بط ــور
کل ــی ب ــازار را ب ــر ﴎنوش ــت م ــردم مخی ــر ک ــرد و در نتیج ــه ،بی ــکاری و کارت ــن خواب ــی
و ب ــی مس ــکنی و دس ــتمزدهای پایی ــن و ب ــاﻻ ب ــردن س ــن بازنشس ــتگی و بط ــور کل ــی
تحمیــل فقــر افزایــش یافتــه اســت .امــا بحــران مضاعــف اقتصــادی و سیاســی
مس ــتمرا در ــام ط ــول حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی وج ــود داش ــته و بط ــور هم ــه
جانب ــه ای جامع ــه را ب ــه فﻼکت ــی ب ــی س ــابقه دچ ــار ک ــرده اس ــت.
آنچ ــه ک ــه ام ــروز دولــت ایــران ج راح ــی اقتص ــادی مــی نامــد در طــول نیــم ق ــرن
اخی ــر در کش ــورهای دنی ــا باره ــا تجرب ــه ش ــده اس ــت .و ه ــر ب ــار س ــنگینی ای ــن راه
ح ــل ض ــد انس ــانی کم ــر جوام ــع ب ــﴩی را خ ــم ک ــرده اس ــت .و ام ــروز در ی ــک کﻼم
ب ــن بس ــت اقتص ــاد ﴎمای ــه داران ــه ب ــه م ــا م ــی گوی ــد تنه ــا راه نج ــات جامع ــه ب ــﴩی
سوسیالیســم و رهایــی انســان از کار مــزدی و نکبــت نظــام ﴎمایــه داری اســت.
نظام ــی ک ــه ب ــر اس ــاس تولی ــد س ــود و انباش ــت ﴎمای ــه ق ـرار دارد ن ــه تولی ــد ب ـرای
نی ــاز جامع ــه و به ــره من ــد ش ــدن کل جامع ــه از محص ــول کار خ ــود و ب راب ــری انس ــان
ه ــا.
دور جدیــد تعــرض دولــت بورژوایــی در ایــران ،حــذف سوبســیدها و ســپردن
معیش ــت و ن ــان س ــفره ب ــه ب ــازار س ــیاه فس ــاد و اخت ــﻼس و ه ــرج و م ــرج اقتص ــادی
اس ــت .دﻻی ــل سیاس ــی و اقتص ــادی بح ـران کنون ــی در ای ـران ب ـرای هم ــگان روش ــن
اس ــت .ع ــﻼوه ب ــر بچ ــاپ بچ ــاپ داراییه ــای مملک ــت توس ــط ﴎمای ــه داران خصوص ــی
و دولت ــی و ران ــت خ ــواری و فس ــاد و بلبش ــوی ک ــه هم ــه ش ــاهدیم ،بخ ــش عم ــده
ی ای ــن داراییه ــا ه ــم ﴏف نظامیگ ــری و نیروه ــای ﴎک ــوب در داخ ــل و نیروه ــای
نیابتــی جمه ــوری اس ــﻼمی در کشــورهای منطق ــه ش ــده اس ــت.
آخریــن پاســخ دولــت رییســی ایــن اســت کــه بــه اصطــﻼح ج راحــی اقتصــادی و
ح ــذف سوبس ــیدها اگ ــر ام ــروز عوارض ــی دارد ام ــا در س ــال ه ــای آت ــی مش ــکل بح ـران
اقتص ــادی را ح ــل م ــی کن ــد .همزم ــان ط ــرح کوپن ــی ک ــردن کاﻻه ــای ﴐوری و وع ــده
ی کوپ ــن مجان ــی و نیم ــه مجانــی ب ــه  ٦٠میلیــون م ــردم توس ــط مجل ــس بعن ــوان
مس ــکنی اع ــﻼم م ــی ش ــود .مس ــکنی ک ــه متخصصی ــن دولت ــی ه ــم آن را ی ــک ش ــعار و
طرح ــی ب ــی پای ــه و پ ــوچ م ــی نامن ــد.
در نتیجــه م ــا ام ــروز از ی ــک بح ـران و ب ــن بس ــت قاب ــل ح ــل ــی توانی ــم ح ــرف
بزنیــم .بح ران ــی کــه بیــش از چه ــار دهــه اس ــت جمه ــوری اســﻼمی ﴎمای ــه داران
ب ــا خ ــود آورده و ب ــه ام ــروز رس ــانده اس ــت .ای ــن نظ ــام اقتص ــادی و سیاس ــی مطلق ــا
قاب ــل رف ــو نیس ــت.
در اقتص ــاد ورشکس ــته ی ای ـران ،می ــزان بی ــکاری روز ب ــه روز بیش ــﱰ ش ــده و ام ــروز
ب ــه ده میلی ــون نف ــر م ــی رس ــد .ای ــن بخش ــی از جمعی ــت کش ــور اس ــت ک ــه ن ــه م ــزدی
مــی گیرن ــد و ن ــه بیم ــه بی ــکاری .ای ــن بخ ــش بی ــکار جامع ــه ن ــه در فق ــر مطل ــق
بلک ــه در گرس ــنگی مح ــض ب ــﴪ م ــی برن ــد.
ابعــاد خــط فقــر و فقــر مطلــق تنهــا بــه بیــکاران خﻼصــه ــی شــود .هفتــاد
میلی ــون انس ــان زی ــر خ ــط فق ــر و فق ــر مطل ــق هس ــتند .ش ــهر نش ــینی ام ــروز ب ــه
حاش ــیه نش ــینی خت ــم م ــی ش ــود .تنه ــا در ته ـران بی ــش از س ــه میلیون حاش ــیه نش ــین
هس ــتند و بخ ــش ب ــزرگ ت ــری از م ــردم ع ــﻼوه ب ــر س ــفره ه ــای خال ــی ،ت ــوان پرداخ ــت
اج ــاره مس ــکن ک ــه دو ت ــا س ــه ب راب ــر افزای ــش یافت ــه اس ــت را ندارن ــد.
مجلســی هــای نظــام مــی گوینــده بیــش از  ۲۵میلیــون نفــر یعنــی  ٣٠در صــد
جامع ــه ت ــوان خری ــد گوش ــت را ندارن ــد .ام ــا ابع ــاد ای ــن فاجع ــه خیل ــی بیش ــﱰ از آن
اس ــت و حداق ــل  ٦٠درص ــد م ــردم را در ب ــر م ــی گی ــرد .مبلغی ــن دین ــی رژی ــم ،فﻼک ــت
اقتص ــادی و گرس ــنگی را جی ــد م ــی کنن ــد ک ــه گوی ــا گرس ــنگی پاداشه ــای معن ــوی
دارد! میلی ــون ه ــا انس ــان گرس ــنه را ب ــه کمیت ــه ه ــای ام ــداد و بن ــگاه ه ــای خیری ــه و
نهایت ــا کوپن ــی ک ــردن کاﻻ ه ــا حوال ــه م ــی دهن ــد و ک رام ــت انس ــانی ش ــان را پای ـ ل
م ــی کنن ــد.
طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان ت ــا کن ــون دی ــده و م ــی بینن ــد ک ــه ن ــه جن ــگ و ن ــه
تحریــم و نــه اقتصــاد مقاومتــی رژیــم را از پــا نینداخــت .امــا نفــس جامعــه را
بری ــده اس ــت .ت ــاوان جنگ ــش را م ــا دادی ــم .ت ــاوان بع ــد از جن ــگ و تحری ــم و بح ـران
ه ــای اقتصادی ــش را م ــا دادی ــم .ب ــه م ــا گفتن ــد کمربنده ــا را س ــفت کنی ــد .ک ــم ت ــر
بخوری ــد و طاق ــت بیاوری ــد .ای ــن کلی ــد ح ــل ب ــه ظاه ــر مع ی ــی اس ــت ک ــه ب ــورژوازی
حاک ــم ای ـران ب ــه دس ــت گرفت ــه ت ــا بح ـران و عواق ــب آن از قبی ــل گ ران ــی و ت ــورم و فقر
و فﻼک ــت را ب ــر س ــفره ه ــای طبق ــه کارگ ــر و کل محروم ــان جامع ــه ﴎش ــکن کن ــد.
جامع ــه را ب ــه فﻼک ــت کش ــاندند ت ــا خ ــود انن ــد .ای ــن را ه ــر کارگ ــر و زحمتک ــش و
ج ــوان و زن ــی در ای ـران بای ــد بدان ــد و م ــی دان ــد.
بح ـران اقتص ــادی جمه ــوری اس ــﻼمی کم ــر جامع ــه را خ ــم ک ــرده اس ــت ام ــا خ ــم ب ــه

ابــروی نهاده ــای مال ــی و نظام ــی و امنیت ــی بیش ـ ر تح ــت کن ــﱰل س ــپاه و بی ــت
ره ــﱪی نیام ــده اس ــت .حق ــوق ه ــای نجوم ــی وکﻼ و وزرا و منفع ــت لش ــکر طبق ــات
دارا ک ــم نش ــده اس ــت .خ ــم ب ــه اب ــروی حس ــن ن ﴫالل ــه و حش ــد ش ــعبی و حوث ــی ه ــا
و حت ــی بش ــار اس ــد نی ــاورده اس ــت.
در مقاب ــل ای ــن وضعی ــت فﻼک ــت ب ــار ،اعتصاب ــات کارگ ــری ،اع ﱰاض ــات اجت ع ــی و
خی ــزش ه ــای ت ــوده ای علی ــه فق ــر و گرس ــنگی و گ ران ــی و ت ــورم و ب ــی مس ــکنی و ب ــی
داروی ــی ،جامع ــه را ب ــه ل ــرزه در آورده اس ــت .جنب ــش ه ــای اجت ع ــی هی ــچ توکل ــی
بــه جن ــاح ه ــای رژی ــم و توهم ــی ب ــه دس ــتگاه ه ــای دولتــی ندارن ــد .ت ــوده ه ــای
م ــردم ه ــم ب ــه حقای ــق ای ــن ﴍای ــط مرگب ــار واقفن ــد و ه ــم در مقاب ــل دش ــمن ک ــه
تنه ــا راه نج ــات خ ــود را ﴎک ــوب انتخ ــاب ک ــرده اس ــت ،ت ــرس و واهم ــه ای ندارن ــد.
طبقــه کارگــر تجــارب خوبــی از مبــارزات و اعتصابــات بــه دســت اورده اســت.
مس ــاله تش ــکل یاب ــی و اتح ــاد کارگ ــری ب ــه دس ــتور ف ــوری طبق ــه کارگرآم ــده اس ــت.
مجام ــع عموم ــی کارگ ــری م ــورد توج ــه م راک ــز ب ــزرگ کارگ ــری اس ــت و بخش ــا پراتی ــک
م ــی ش ــود .اگ ــر چ ــه ای ــن تجرب ــه هن ــوز در آغ ــاز خ ــود اس ــت و ب ــا »مجام ــع عموم ــی
منظ ــم« بعن ــوان پای ــه ی ه ــر گون ــه تش ــکلی فاصل ــه دارد .از جمل ــه هن ــوز مجم ــع
عموم ــی ب ــا آکس ــیون خیابان ــی یک ــی گرفت ــه م ــی ش ــود .ام ــا جنب ــش مجام ــع عموم ــی
منظ ــم پای ــه اتح ــاد و ق ــدرت طبق ــه کارگ ــر اس ــت .جنب ــش مجم ــع عموم ــی منظ ــم
را ب ــه تجم ــع ه ــای خیابان ــی و از ای ــن آکس ــیون ت ــا تجم ــع و آکس ــیون بع ــدی ،نبای ــد
تقلی ــل داد.
عبــور از بحــران اجت عــی و فﻼکــت اقتصــادی ایــران در دســتان طبقــه کارگــر
و مــردم زحمتکــش قــرار دارد .رهایــی از نکبــت نظــام ﴎمایــه داری و مصیبــت
های ــش در پی ــام اعتصاب ــات کارگ ــری ،اع ﱰاض ــات اجت ع ــی و خی ــزش ه ــای ت ــوده ای
ش ــنیده م ــی ش ــود .اعتصاب ــات عموم ــی ،ش ــورش ه ــای پیاپ ــی بینوای ــان و مص ــادره ی
انبارهــای محتکــران ،در راه اســت.
امــروز بیــش از هــر زمــان در مبــارزه طبقاتــی کارگــران برپایــی جنبــش مجامــع
عموم ــی منظ ــم ﴐوری ،حیان ــی و در دس ــﱰس اس ــت .جنبش ــی ک ــه اب ــزار اع ــﱰاض و
مب ــارزه ی اقتص ــادی و سیاس ــی طبق ــه کارگ ــر و تامی ــن اس ــتقﻼل طبقات ــی او اس ــت.
یعن ــی اینک ــه یتوانن ــد جل ــوی تش ــکیلش را بگیرن ــد.
راه انــدازی جنبــش مجمــع عمومــی هــم در گــرو تــﻼش محافــل کارگــران
سوسیالیســت اســت .مجمــع عمومــی ابــزار رهــﱪی مبــارزات کارگــران توســط
همیــن محافــل و شــبکه هــای کارگــران کمونیســت اســت.
ب ـرای ح ــزب و کمونیس ــم م ــا ،مجم ــع عموم ــی منظ ــم س ــنگری اس ــت ک ــه کمیت ــه
ه ــای کمونیس ــتی ح ــزب و کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی کارخان ــه در دل آن مس ــتقیم و
ﴎ راس ــت وظای ــف متح ــد ک ــردن و آگاه ــی بخش ــی کارگ ــری و کمونیس ــتی را انج ــام
م ــی دهن ــد .مجم ــع عموم ــی مث ــل مدرس ــه ای اس ــت ک ــه کارگ ـران در ان درس اتح ــاد
و دخالتگ ــری در تعیی ــن ﴎنوش ــت را م ــی آموزن ــد .بع ــﻼوه مجم ــع عموم ــی پای ــه و
اس ــاس ش ــوراهای کارگ ــری ب ـرای کس ــب ق ــدرت اس ــت .درحال ــی ک ــه ﴍای ــط بی ــش از
ه ــر زمان ــی در ط ــول حی ــات جمه ــوری اس ــﻼمی بــرای س ــازماندهی ف راه ــم اس ــت،
رژی ــم ﴎمای ــه داران امی ــدوار اس ــت مب ــارزه و اع ﱰاض ــات ای ــن و آن صن ــف ب ــه ص ــورت
ج ــدا ج ــدای نی ــروی کارگ ـران وزحمتکش ــان باق ــی ان ــد.
زمان ــی ک ــه جنب ــش مجم ــع عموم ــی منظ ــم در چن ــد مرک ــز کارگ ــری راه م ــی افت ــد
و س ــنت م ــی ش ــود ،تکثی ــر آن در هم ــه ی م راک ــز کار امکانپذی ــر اس ــت .همچنی ــن
برپایــی جنبــش مجامــع عمومــی ،ﴍایــط را بــرای یــک مرکــز ه هنگــی مثــل
شــورای متحــده و یــا کنگــره اینــدگان کارگــران ف راهــم اســت .امــا ایــن پروســه
خودبخ ــودی پی ــش ــی رود .نی ــروی محرک ــه ای م ــی خواه ــد ک ــه م ــدام و س ــنگر ب ــه
س ــنگر مب ــارزات و جنب ــش مطالبات ــی را هدای ــت کن ــد .از خ ــرد جمع ــی ب ــه مجم ــع
عموم ــی منظ ــم .از مجام ــع عموم ــی ب ــه اتح ــاد منطق ــه ای و از اتح ــاد منطق ــه ای
ب ــه اتح ــاد ﴎاﴎی .نق ــش و وظای ــف کمونیس ــت ه ــا و ره ـﱪان کارگ ــری و مردم ــی در
اوض ــاع بح ران ــی جامع ــه و دور ــای جنب ــش ه ــای اجت ع ــی بس ــیار تعیی ــن کنن ــده
اســت .مــا ،کارگــران کمونیســت و رهــﱪان عملــی ،انجــام ایــن تحــول ﴎنوشــت
س ــاز را ب ــه طبق ــه کارگ ــر و محروم ــان و گرس ــنگان جامع ــه بدهکاری ــم .ه ــر گون ــه
تاخی ــر ،وق ــت کش ــی و ی ــا انتظ ــار تح ــرکات خودبخ ــودی و خودج ــوش ،ب ــه معن ــای
ب ــی توجه ــی ب ــه ای ــن وظای ــف خطی ــر و تعیی ــن کنن ــده اس ــت .نبای ــد هی ــچ فرصت ــی
را از دســت داد .جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجت عــی از شــعار و مطالبــه
ک ــم نی ــاورده ان ــد .از اع ـﱰاض و اعتص ــاب و تجم ــع ک ــم نی ــاورده ان ــد .جامع ــه ای ـران
خیــزش هــای تــوده ای هــم داشــته و چیــزی کــه کــم اســت و چالــه ای هســت
ک ــه بای ــد پــر شــود ،س ــازمان پای ــدار محل ــی وس ــازمان ﴎاﴎی و ه هن ــگ کنن ــده
جنب ــش ه ــا اس ــت .مه ــم تری ــن و در دس ــﱰس تری ــن س ــازمان پای ــدار محل ــی ،مجام ــع
عموم ــی اس ــت .م ــا فرصت ــی داری ــم گ رانبه ــا ک ــه کارگ ــر میتوان ــد مث ــل طبق ــه ع ــروج
کن ــد .در مجام ــع عموم ــی ﴎنوش ــت اعتصاب ــات و اعﱰاض ــات کارگ ــری ب ــه ش ــیوه ای
تعییــن مــی شــود ک ــه کارگــران ب ــا جســارت و اعتــ د ب ــه نفــس بــا کارفرماه ــا و
دول ــت روب ــرو م ــی ش ــوند .ملزوم ــات پی ــﴩوی ی ــا عق ــب نش ــینی را مجام ــع عموم ــی
کارگ ـران تعیی ــن م ــی کن ــد ن ــه فش ــار و تهدی ــد کارفرم ــا و دول ــت.
ام ــروز اگ ــر بخواهی ــم اس ــتقﻼل طبق ــه معن ــی داش ــته باش ــد بای ــد جنب ــش مجم ــع
عموم ــی راه بیندازی ــم .اگ ــر بخواهی ــم اع ـﱰاض سیاس ــی -اقتص ــادی و فرهنگ ــی طبق ــه
موث ــر و کارس ــاز باش ــد ،بای ــد بروی ــم جنب ــش مجم ــع عموم ــی راه بیاندازی ــم و ام ــروز
روزی اســت کــه میشــود راه بیندازیــم و راه میافتــد .اتحــاد کارگــران در مجامــع
عموم ــی منظ ــم و س ــازماندهی مب ــارزه توس ــط ای ــن مجام ــع ب ـرای دش ــمن غی ــر قاب ــل
ﴎک ــوب اس ــت ... .ادام ــه در صفح ــه بع ــد
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ه ــر ان ــدازه اعتصاب ــات کارگ ــری و اع ﱰاض ــات ت ــودهای ب ـرای مطالب ــات معین و مش ــﱰک
ش ــدت پی ــدا میکن ــد ،دس ــت رژی ــم ب ـرای مقابل ــه کوت ــاه ت ــر اس ــت .ت ــا همی ــن ج ــا
ه ــم در نتیج ــه اعتصاب ــات کارگ ــری و اع ﱰاض ــات اجت ع ــی معل ـ ن و بازنشس ــتگان و
غی ــره ب ــا ا ُف ــت روحی ــه ی نیروه ــای ﴎک ــوب رژی ــم و درسیس ــتم اداری و پلیس ــی اش
و درمی ــان م راجع ــی ک ــه ت ــا ح ــاﻻ م ــردم را خف ــه نگ ــه میداش ــتند ،روب ــرو هس ــتیم.
ب ــا وج ــود ای ــن ،م ــا ب ــه محدویتهای ــی در مب ــارزات و اع ﱰاض ــات اجت ع ــی آگاهی ــم.
اگ ــر جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ب ــه ی ــک ره ــﱪی ﴎاﴎی نرس ــند ،اگ ــر بخ ــش صنعت ــی
کارگ ــری پ ــا پی ــش نگ ــذارد و اع ــﻼم نکن ــد ک ــه مطالب ــات کل جامع ــه را ایندگ ــی م ــی
کن ــد ،جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ج ــدا از ه ــم معل ـ ن ،زن ــان ،بازنشس ــتگان ،پرس ــتاران
و غی ــره از مح ــدوده ی بخ ــش و صن ــف خ ــود ف رات ــر ــی رون ــد .ن ــه ای ــن ک ــه ــی
خواهن ــد ،ــی توانن ــد... .
امــا رونــد تاریخــی تــا بــه امــروز نشــان داده اســت کــه تــوده هــای کارگــر و
زحمتک ــش در دل اعتص ــاب ،اع ــﱰاض و مب ــارزه و جنب ــش خ ــود ه ــر ب ــار آبدی ــده ت ــر،
آگاه ت ــر و گس ــﱰده ت ــر ب ــه می ــدان م ــی ای ــد .ای ــن تح ــول تاریخ ــی ب ــدون ش ــک طبق ــه
کارگ ــر را ب ــه درج ــه باﻻی ــی از اعت ـ د بنف ــس و برداش ـ گام ج ــدی ب ــه ط ــرف گس ــﱰش
جنب ــش مجام ــع عموم ــی و س ــازمان ه ــای ه هن ــگ کنن ــده ی ﴎاﴎی م ــی رس ــاند.
تنهــا در چنیــن تحول ــی اســت کــه پی ــروزی هــای پــی در پ ــی حاصــل و دشــمنان
م ــردم م ــدام ب ــه عق ــب ران ــده م ــی ش ــوند.
ع ــروج ﴎاﴎی طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــم اش در راس مطالب ــات عموم ــی ،ب ــه اعتب ــار
ای ــن ک ــه س ــکان اقتص ــاد و چ ــرخ ه ــای جامع ــه را در دس ــت دارد ،تنه ــا امی ــد جامع ــه
و جنب ــش های ــش ب ـرای خا ــه دادن ب ــه فق ــر و فﻼک ــت اس ــت.
ب ـرای طبق ــه کارگ ــری ک ــه عم ــﻼ س ــکان اقتص ــاد ،تولی ــد و خدم ــات را دردس ــت دارد،
م ــی توان ــد قــدرت سیاس ــی و اداره ی جامعــه را ه ــم برعهــده بگیــرد .زمان ــی ک ــه
پرچــم جنبــش بــرای معیشــت کل جامعــه دســت طبقــه کارگــر بیفتــد ،نیــروی
عظی ــم چنــد ده میلیون ــی زی ــر خــط فق ــر و فق ــر مطل ــق را پش ــت خــود خواه ــد
کش ــاند.
ام ــا ای ــن تح ــول خودبخ ــود اتف ــاق ــی افت ــد .هدای ــت طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه ب ــه
ایــن ســمت بــر عهــده کارگــران کمونیســت و سوسیالیســت هــا و ازادیخواهــان
صف ــوف بخ ــش ه ــای مختل ــف جامع ــه اس ــت .م ــا جامع ــه ای در ح ــال انفج ــار داری ــم.
ب ــورژوازی حاک ــم ب ـرای مه ــار ای ــن انفج ــار خ ــود را آم ــاده ک ــرده و نیروه ــای داخل ــی
و منطقــه ای بــرای مقابلــه بــا خی ــزش ه ــای اجت ع ــی را ب ــه مثابــه حائل ــی بی ــن
خ ــود وجامع ــه ب ــه ص ــف ک ــرده اس ــت .جمه ــوری اس ــﻼمی ج ــز از طری ــق ﴎک ــوب
پلیس ــی و نظام ــی ق ــادر ب ــه حف ــظ خ ــود نیس ــت .ام ــا ه ــر ان ــدازه س ــﻼح و زرادخان ــه
ی نظام ــی در مقاب ــل ی ــک جنب ــش س ــازمانیافته ی ﴎاﴎی ب ــه ره ــﱪی طبق ــه کارگ ــر
و کمونیس ــم اش ،آه ــن پ ــاره های ــی بی ــش نیس ــتند.
جامعه ایران با مسایل و موضوعات دیگری هم روبرو است.
یکــی ایــن اســت کــه مــا در آســتانه ایــران پســا برجــام هســتیم .ﴍایطــی کــه
فضــا بــرای زیــاده خواهــی طبقــه کارگــر و جامعــه بــاز مــی شــود .ﴍایطــی کــه
رژی ــم بعن ــوان اب ــزاری ب ـرای تحکی ــم موقعی ــت خ ــود و امکان ــی ب ـرای فرب ــه ش ــدن
کارفرمای ــان اقتص ــاد خصوص ــی ،دولت ــی و نظام ــی از آن اس ــتفاده م ــی کن ــد و طبق ــه
کارگــر و جنبــش هــای اجت عــی هــم ســهم خواهــی و مطالبــه حقــوق خــود را
تشــدید و اع ﱰاضاتــش را گســﱰش مــی دهــد.
بخ ــش آگاه طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان م ــی بایس ــت ب ــا چش ـ ن ب ــاز ب ــه تح ــوﻻت
جامعــه و موقعیــت بــورژوازی حاکــم بنگرنــد .ایــران پســا برجــام یکــی از ایــن
تحــوﻻت اســت .ایــن اتفــاق ســاده ای نیســت .ممکــن اســت کســی بگویــد نــه،
اتفاق ــی ــی افت ــد و رژی ــم ک ـ کان ب ــه مطالب ــات م ــردم ب ــی تف ــاوت خواه ــد ب ــود ی ــا
ﴎک ــوب را تش ــدید م ــی کن ــد ...م ــن ای ــن را یتون ــم تایی ــد کن ــم و معتق ــدم ک ــه فض ــا
ب ـرای زی ــاده خواه ــی طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه ب ــاز میش ــود .ن ــه ای ــن ک ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی ای ــن کار را م ــی کن ــد .ن ــه .گش ــایش سیاس ــی را جنب ــش مس ــتقل کارگ ــری و
جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ب ــه رژی ــم تحمی ــل م ــی کنن ــد .ای ــن اتف ــاق م ــردم را طلبکارتر
م ــی کن ــد و ج ـرات و جس ــارت بیش ــﱰی خواهن ــد داش ــت .در ای ــن ﴍای ــط عب ــور از
دول ــت کارتن ــی رییس ــی ب ـرای طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان س ــخت نیس ــت.
دوم ،ای ــن واقعی ــت را بای ــد ب ــه رس ــمیت بشناس ــیم ک ــه ای ــن جنب ــش ه ــا ی ــک دس ــت
نیســتند .درســت اســت ﴎنگونــی خواهــی بــه دســتور جامعــه آمــده اســت امــا
مطالب ــه گ ــری و خواس ــتهای ف ــوری در درج ــه ی اول اس ــت .ام ــروز مس ــاله معیش ــت
ب ــه راس مب ــارزات طبق ــه کارگ ــر و م ــردم زحمتک ــش و گرس ــنه آم ــده اس ــت .پاس ــخ
فــوری هــم در میــان ایــن مبــارزات الزامــا ﴎنگونــی نیســت .مــردم واقعــا مــی
خواهن ــد خ ــود و خانــواده شــان را از خطــر گرس ــنگی نجــات بدهنــد و گشایشــی
در معیش ــت ش ــان حاص ــل ش ــود .همی ــن ام ــروز حاص ــل ش ــود ن ــه در هفت ــه و م ــاه
ه ــای آین ــده .ول ــو ای ــن کار از جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــر نیای ــد ،ب ــا وج ــود ای ــن ک ـ کان
معیش ــت و مطالب ــات رفاه ــی و ازادیخواه ــی ح ــرف اول م ــردم اس ــت.
در مب ــارزات و جنب ــش ه ــای کارگ ــری و اجت ع ــی م ــردم مطالب ــات ش ــان را مط ــرح م ــی
کنن ــد و فری ــاد م ــی کش ــند ،در ه ـ ن ح ــال مس ــبب فق ــر و فﻼک ــت را م ــی شناس ــند
و ناب ــاوری ب ــه پاس ــخ ه ــای ب ـرای تامی ــن معیش ــت جامع ــه در می ــان م ــردم م ــوج م ــی

زن ــد .ای ــن فرص ــت گ رانبهای ــی اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر میتوان ــد مث ــل طبق ــه ع ــروج
کن ــد .اگ ــر مجام ــع عموم ــی اش را داش ــته باش ــد .ب ـرای م ــا راه میان ــﱪی ب ـرای ﴎنگون ــی
و رس ــیدن ب ــه ق ــدرت سیاس ــی ،وج ــود ن ــدارد ج ــز آن کاری ک ــه بای ــد در می ــان طبق ــه
کارگ ــر و جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ب ــه انج ــام برس ــد .بعن ــوان اولی ــن و محک ــم تری ــن
کار ،جنب ــش مجام ــع عموم ــی منظ ــم در هم ــه ی م راک ــز کوچ ــک و ب ــزرگ کار اس ــت.
س ــوم ،ای ــن ک ــه م ــا در ای ـران ی ــک بخ ــش س ــازمان یافت ــه ی جامع ــه را داری ــم .س ــازمان
یافت ــه ن ــه ب ــه معن ــای الزام ــا تش ــکل کارگ ــری بلک ــه ب ــه معن ــای س ــازمان کار .وقت ــی
میگویی ــم نف ــت و گاز و پﱰوش ــیمی ه ــا ،اش ــاره ب ــه واقعی ــت عین ــی چن ــد ده ه ــزار
کارگ ــر متش ــکل در م راک ــز کار اس ــت .وقت ــی میگویی ــم هف ــت تپ ــه ،اش ــاره ب ــه بی ــش
از ده ه ــزار کارگ ــر اس ــت ک ــه در ی ــک ج ــا کار م ــی کنن ــد .ای ــن بخ ــش س ــازمان یافت ــه
اقتصــادی کارگــر ،سیاســت و تاکتیــک هــای مبارزاتــی خــود از جملــه اعتصــاب و
تحص ــن و تجم ــع را دارد ک ــه م ــی رود ب ــه مجام ــع عموم ــی منظ ــم برس ــد و بای ــد
برس ــد .از طــرف دیگــر بخ ــش بزرگــی از کارگ ـران فاقــد س ــازمانیافتگی در محی ــط
معی ــن کار مث ــل کارخان ــه ه ــا و ﴍک ــت ه ــا و بخ ــش خدم ــات و غی ــره اس ــت و ای ــن
ش ــامل میلی ــون ه ــا کارگ ــر بی ــکار صاح ــب س ــابقه ت ــا جوان ــان تحصیلک ــرده ،فصل ــی
کاره ــا ،دستفروش ــان ،کول ـﱪان ،س ــوخت ﱪان ،کارت ــن خ ــواب ه ــا و ب ــی مس ــکنان ،ت ــن
فروش ــان ،معت ــادان ،زن ــان بی ــکار ب ــه ن ــام خان ــه دار ی ــا ﴎپرس ــت خان ــواده و غی ــره را
ش ــامل م ــی ش ــود .ب ـرای ای ــن بخ ــش جامع ــه س ــازمان و ش ــکل اتح ــاد معین ــی مث ــل
س ــندیکا ی ــا ش ــورا تعری ــف و تجرب ــه نش ــده اس ــت .ای ــن بخ ــش ک ــه مح ــروم تری ــن
و گرس ــنه تری ــن بخ ــش جامع ــه اس ــت ،ش ــکل ب ــروز اع ﱰاضش ــان مش ــابه تی ــر م ــاه
 ٩٦و آب ــان  ٩٨اس ــت .ای ــن بخ ــش عاص ــی و بج ــان آم ــده ی جامع ــه اس ــت ک ــه هی ــچ
بهب ــودی در زندگی ــش را در جمه ــوری اس ــﻼمی ــی بین ــد .ب ـرای بق ــا تق ــﻼ م ــی کن ــد
و دســت بهــر کاری مــی زنــد از جمل ــه شــورش ،عصیــان و جن ــگ ت ــن بــه ت ــن در
خیاب ــان ه ــا ک ــه ح ــق او اس ــت .ب ـرای م ــردم فﻼک ــت زده در ن ــگاه اول ی ــک راه ح ــل
وج ــود دارد و آن در آوردن ث ــروت ه ــای ت ــﴫف ش ــده توس ــط ب ــورژوازی حاک ــم ای ـران
از دس ــت آنه ــا اس ــت .ای ــن مطالب ــه ی خی ــزش ه ــای دی و آب ــان ب ــود.
نظام ــی ک ــه دغدغ ــه اش تکمی ــل و گس ــﱰش موش ــک ه ــای جدی ــد و تان ــک و ت ــوپ
و غن ــی س ــازی اس ــت ،ظاه ـرا ش ــکم ه ــای گرس ــنه ن ــان و ش ــیر و گوش ــت و م ــرغ و
میــوه را بیخیــال شــده اســت .امــا ایــن بﻼهــت خیالبافانــه حاکمیــت جمهــوری
اس ــﻼمی را گرس ــنگان در خی ــزش ه ــای دی و اب ــان گوش ـ لی دادن ــد و در هف ــت تپ ــه
س ــیلی خوردن ــد .ه ــر س ــیلی طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان جامع ـ ٍه؛ ی ــک گام ب ــورژوازی
حاک ــم را ب ــه عق ــب م ــی ران ــد ه ــر پی ــروزی در مب ــارزه طبقات ــی و اقتص ــادی گام ــی
م ــا را ب ــه جل ــو م ــی ب ــرد.
عبــور از بحــران اجت عــی و فﻼکــت اقتصــادی ایــران در دســتان طبقــه کارگــر و
م ــردم زحمتک ــش ق ـرار دارد .رهای ــی از نکب ــت نظ ــام ﴎمای ــه داری و مصیب ــت های ــش
در پی ــام اعتصاب ــات کارگ ــری ،اع ﱰاض ــات اجت ع ــی و خی ــزش ه ــای ت ــوده ای ش ــنیده
م ــی ش ــود .مص ــادره ی انباره ــای محتک ـران ،اعتصاب ــات عموم ــی و ش ــورش بینوای ــان
در راه اس ــت
در جامعــه ی پــس از ایــن بحــران ،بایــد ســاختار اقتصــادی و سیاســی و قــدرت و
حاکمی ــت تغیی ــر کن ــد و ج ــای باﻻی ــی ه ــا و پایین ــی ه ــا ع ــوض ش ــود  .طبق ــه کارگ ــر
و کمونیس ــم اش بای ــد خ ــود را ب ـرای کس ــب ق ــدرت آم ــاده کن ــد .سوسیالیس ــم بعن ــوان
آلﱰناتی ــو ای ــن نظ ــام بای ــد ش ــفاف ت ــر ،قاب ــل حص ــول و دس ــﱰس در مع ــرض انتخ ــاب
جامع ــه ق ـرار گی ــرد.
خواس ــت طبق ــه کارگ ــر و محروم ــان جامع ــه ای ــن اس ــت ک ــه » وقت ــی ــی توان ــی کن ــار
ب ــرو و ق ــدرت را ب ــه م ــردم واگ ــذار ک ــن«.
ش ــوریدن ب ــر ای ــن نظ ــام ،مص ــادره نیازمندیه ــای احت ــکار ش ــده ،بازپ ــس گی ــری پ ــول
و نقدینگ ــی بان ــک ه ــا ،ت ــﴫف صده ــا ه ــزار آپار ــان خال ــی ﴎمای ــه داران از جان ــب
ب ــی مس ــکن ه ــا و مس ــتاجرینی ک ــه ــی توانن ــد ک رای ــه خان ــه را بپردازن ــد ،م ــدت ه ــا
اس ــت ب ــه ام ــر ﴐوری و حیات ــی جامع ــه تبدی ــل ش ــده اس ــت .ام ــروز زم ــان اس ــت ک ــه
کاخ نشــینان و لواســان نشــین هــای مفتتخــور و زالوصفــت ،زن ــگ خطــر را بیــخ
گ ــوش خ ــود احس ــاس م ــی کنن ــد.
اولیــن پاس ــخ ﴏیــح و قاطــع ب ــه ایــن وضعیــت ک ــه در اعتصاب ــات هفت ــه تپــه و
ف ــوﻻد ،...ب ــر آن تاکی ــد ش ــده اس ــت ،تکثی ــر تجرب ــه جنب ــش مجام ــع عموم ــی کارگ ــری
ب ــه عن ــوان اب ــزار اتح ــاد ،دخال ــت جمع ــی ،تصمی ــم گی ــری جمع ــی و انتخ ــاب هی ــات
ه ــای ایندگ ــی ب ـرای ام ــور مش ــخص اس ــت .مجم ــع عموم ــی س ــکویی اس ــت ک ــه ام
کارگ ـران را جم ــع ک ــرده و ق ــدرت اتح ــاد کارگ ــری را نش ــان م ــی ده ــد .تش ــکیل مجام ــع
عموم ــی کارگ ــری از پیچیدگ ــی ه ــای ن ــوع ی ــا ان ــواع دیگ ــر تش ــکلهای کارگ ــری م ـﱪا
اس ــت .راه ﴎ راس ــتی اس ــت و فاق ــد ه ــر قی ــد و بن ــد بوروک راتی ــک و سلس ــه م راتب ــی
اس ــت .هم ــه ی کارگ ـران عض ــو ای ــن مجم ــع ان ــد .برگ ــزاری مجم ــع عموم ــی کارگ ــری
ب ــه اج ــازه هی ــچ کس ــی نی ــاز ن ــدارد .در نتیج ــه م ــی ت ــوان گف ــت ک ــه کارگ ـران در ه ــر
مرک ــز و بخ ــش کارگ ــری مجم ــع عموم ــی را بعن ــوان اه ــرم ق ــدرت و اراده ی جمع ــی
و تصمی ــم گی ــری ه ــر وق ــت ﻻزم باش ــد در دس ــﱰس دارن ــد .ب ــر ای ــن پای ــه و روی ای ــن
س ــکو ،این ــدگان مجام ــع عموم ــی هف ــت تپ ــه ،ف ــوﻻد ،م راک ــز نف ــت و پﱰوش ــیمی ه ــا
ب ــا ه ــم ره ــﱪی ﴎاﴎی منطق ــه ای را م ــی توانن ــد تش ــکیل دهن ــد.

٤

ح

ت ۴۱۵

بنــا بــر ایــن و بــر پای ــه ی جنبــش مجامــع عموم ــی منظــم ،طبق ــه کارگــر عمــﻼ
صاحــب شــوراهای محلــی خــود اســت .تشــکیل شــورا بــر پایــه جنبــش مجامــع
عموم ــی همیش ــه در دس ــﱰس اس ــت و عم ــﻼ ش ــورا موج ــود اس ــت و نی ــازی ب ــه تاخی ــر
در آن ی ــا زمین ــه چین ــی و ی ــا اج ــازه دول ــت و غی ــره ن ــدارد .مجام ــع عموم ــی کارگ ــری
غیرقاب ــل کن ــﱰل توس ــط دول ــت و کارفرماه ــا و س ــتون فق ـرات اتح ــاد پای ــدار کارگ ــری
چ ــه در ی ــک رش ــته صنعت ــی و چ ــه در می ــان کل طبق ــه کارگ ــر اس ــت.
ب ــر خ ــﻼف تصــوری ک ــه ش ــورش گرس ــنگان را عصی ــان ک ــور م ــی نام ــد ،شورش ــیان
میدانن ــد چ ــه ــی خواهن ــد .م ــی خواهن ــد رف ــاه و امنی ــت و ازادی داش ــته باش ــند.
ای ــن ی ــک صدایــی دلیل ــش فقــر عموم ــی و گرســنگی و فش ــار س ــنگین معیش ــتی
اس ــت .ای ــن خواس ــت مرب ــوط ب ــه ای ــن و آن صن ــف نیس ــت .هم ــه مزدبگی ـران کارگ ــر،
معل ــم ،بازنشس ــته ،بی ــکاران و زن ــان بوی ــژه را در برگرفت ــه اس ــت... .
ای ــن نش ــان خودآگاه ــی م ــردم اس ــت ک ــه ب ــه چ ــه اع ـﱰاض دارن ــد و چ ــه م ــی خواهن ــد.
خواســت و درد مشــﱰک ،انگیــزه ی همصدایــی و پیونــد مــردم در خیزشــها و
اع ﱰاض ــات اجت ع ــی اس ــت .ام ــا ای ــن هن ــوز کاف ــی نیس ــت .ت ــا زمان ــی ک ــه ت ــوده ه ــای
مــردم گرســنه بــه ﴏف درد مشــﱰک امــا بــدون ســازمان و نقشــه و رهــﱪی بــه
اع ـﱰاض ب ــر م ــی خیزن ــد ،ام ــکان کن ــﱰل وﴎک ــوب آن ب ـرای دش ــمن وج ــود دارد .ام ــا
زمان ــی ک ــه مب ــارزه مش ــﱰک ب ــا س ــازمان و ره ــﱪی نقش ــه ی آگاهان ــه هم ـراه باش ــد،
ه ــم ام ــکان پی ــرزوی هس ــت و ه ــم ت ــوان دش ــمن را در ﴎک ــوب ک ــم م ــی کن ــد و ی ــا
اص ــﻼ نات ــوان م ــی کن ــد.
در ﴍای ــط ام ــروز ای ـران ک ــه ت ــوده ه ــای میلیون ــی م ــردم راه ــی ج ــز اع ـﱰاض ندارن ــد،
عم ــﻼ جامع ــه را ب ــه جن ــگ زودرس ب ــا دش ــمن م ــی کش ــاند .جنگ ــی ک ــه م ــردم ب ــدون
س ــازمان و ره ــﱪی و نقش ــه ی آگاهان ــه را در ت ــوازن قوای ــی ناب راب ــر در مقاب ــل دول ــت
و نیروه ــای ﴎکوب ــش ق ـرار م ــی ده ــد .ب ــه معنای ــی ،فش ــار گرس ــنگی و عصی ــان م ــردم
بــر تفک ــر و نقش ــه و س ــازمان پیشــی مــی گی ــرد .مــردم گرس ــنه هی ــچ راهــی ج ــز
اع ـﱰاض در اش ــکال مختل ــف ندارن ــد .ش ــورش ه ــا و اع ﱰاض ــات مک ــرر ممک ــن اس ــت
جامع ــه را ب ــه اعت ــﻼی انقﻼب ــی زودرس برس ــاند .ام ــا ای ــن الزام ــا ب ــه معن ــای پی ــروزی
م ــورد نظ ــر طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان نیس ــت .جمه ــوری اس ــﻼمی حت ــی ی ــک روز
زودت ــر بیفت ــد خ ــوب اس ــت ام ــا ب ــه ﴍط ــی ک ــه نی ــروی بزی ــر کش ــیدن ای ــن نظ ــام
مقــدم بــر ﴎنگونــی ،پختگــی سیاســی ،ســازمان و نقشــه ی روشــن و رهــﱪی و
آمادگ ــی ب ـرای کس ــب ق ــدرت را ب ــه دس ــت آورده باش ــد.
ب ـرای کس ــب ای ــن آمادگ ــی نق ــش محاف ــل و ش ــبکه ه ــای فعالی ــن کارگ ــری و معل ـ ن
و زن ــان و جوان ــان تعیی ــن کنن ــده اس ــت .فعالی ــن و ره ـﱪان اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات
در می ــان کارگ ـران و معل ـ ن و بازنشس ــتگان علن ــی ان ــد و ف ــداکاری بزرگ ــی را انج ــام
میدهن ــد .حت ــی م ــی شــود گف ــت فش ــاری ک ــه ب ــر آن هاس ــت و ﴎک ــوب و زن ــدان
واخــراج و پرونــده ســازی و غیــره بــا میــزان ح یــت و پشــتیبانی تــوده هــای
مع ــﱰض همخوان ــی ن ــدارد .وقت ــی ح ــرف از اتح ــاد و س ــازمان و نقش ــه اس ــت یعن ــی
جنب ــش کارگ ــر و زحمتک ــش و ت ــوده ه ــای گرس ــنه هن ــوز ب ــه آن درج ــه از اتح ــاد و
س ــازمان و نقش ــه و ه هنگ ــی نرس ــیده اس ــت ک ــه ه ــر ت ــﻼش دش ــمن ب ـرای ﴎک ــوب
و فش ــار ب ــر ره ـﱪان و فعالی ــن را خنث ــی و اﴎای خ ــود را آزاد کن ــد.
ی ــک جنب ــه ی مه ــم ت ــر و اساس ــی ای ــن اس ــت ک ــه کمونیس ــت ه ــا و سوسیالیس ــت
ه ــای طبق ــه کارگ ــر و در می ــان م ــردم س ــکان جنب ــش ه ــا و اع ﱰاض ــات و اعتصاب ــات
را در دس ــت بگیرن ــد و هدای ــت کنن ــد .چ ــپ و کمونیس ــم در ای ـران ش ــناخته ش ــده و
محب ــوب اس ــت .ب ــا اس ــتفاده از ای ــن موقعی ــت ارزش ــمند ،ره ـﱪان عمل ــی و فعالی ــن
کارگ ــری و ت ــوده ای کمونیس ــت ب ــدوا خ ــود متح ــد ش ــوند.
نقط ــه گره ــی در اع ﱰاض ــات ام ــروز جامع ــه ای ـران همی ــن اس ــت .بهﱰی ــن سیاس ــت
و کاراتریــن تاکتیــک در جنبــش هــا و حتــی بــا وجــود مجامــع عمومــی ،بــدون
وج ــود هدای ــت و ره ــﱪی کمونیس ــت ه ــا و سوسیالیس ــت ه ــا ب ــه عم ــل اجت ع ــی و
انقﻼب ــی کارس ــاز تبدی ــل ــی ش ــود.
کمونیس ــت ه ــا بای ــد ب ــه ای ــن حقیق ــت واق ــف باش ــند ک ــه هرگون ــه ف ــداکاری ف ــردی
ب ــدون اتح ــاد در کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی و جنب ــش کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی ،ــی
توان ــد جنب ــش ه ــای کارگ ــری و اجت ع ــی را هدفمن ــد ،مس ــلح ب ــه س ــازمان و نقش ــه و
آگاه ــی ب ــه ق ــدرت و خودآگاه ــی ت ــوده ای و دور ــای روش ــن تبدی ــل کن ــد.
ب ــدون کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی حزب ــی و جنب ــش کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی ،طبق ــه
کارگــر بیشــﱰ از ایــن کــه تــا کن ــون جلــو امــده پیﴩفــت نخواهــد کــرد .جنبــش
مجام ــع عموم ــی منظ ــم ه ــم همی ــن وضعی ــت را دارد .ای ــن جنب ــش ب ــدون فعالی ــن
کمونیس ــت س ــازمانیافته در ح ــزب و جنب ــش کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی از ش ــعار ب ــه
عم ــل ــی رس ــد.
کمونیس ــت ه ــا و ره ـﱪان عمل ــی ای ک ــه ب ــه خودبخ ــودی و خودج ــوش ب ــودن جنب ــش
ه ــا و اع ﱰاض ــات بس ــنده م ــی کنن ــد و فک ــر م ــی کنن ــد باﻻخ ــره اوض ــاع ب ــه همی ــن
روال ک ــه پی ــش م ــی رود اتفاق ــی ک ــه بای ــد بیفت ــد م ــی افت ــد ،مث ــﻼ همی ــن اع ﱰاض ــات
و اعتصاب ــات خودبخ ــودی وخودج ــوش ب ــه ش ــورش و عصی ــان ه ــای بیش ــﱰ و نهایت ــا
قی ــام تبدی ــل م ــی ش ــود ،عم ــﻼ ام ــر س ــازماندهی عمل ــی و ره ــﱪی ای ــن جنب ــش ه ــا را
ب ــه قض ــا و ق ــدر م ــی س ــپرند و ب ــه توه ــم ی ــا س ــهل ان ــگاری بس ــیار زیانب ــاری دچ ــار

م ــی ش ــوند.
بای ــد روراس ــت ب ــود و پذیرف ــت ک ــه پی ــروزی طبق ــه کارگ ــر و جنب ــش ه ــای اجت ع ــی،
زمان ــی اس ــت ک ــه کمونیس ــم ،کمونیس ــت ه ــا و سوسیالیس ــت هاح ــرف اول را بزنن ــد.
ای ــن ب ــه معن ــای تقدی ــس ایدئول ــوژی نیس ــت .ی ــک واقعی ــت ب ــی بروبرگ ــرد و غیرقابل
اغ ـ ض اس ــت .کمونیس ــم و سوسیالیس ــم ن ــه ﴏف ــا ب ــا تعری ــف و تبیلی ــغ بلک ــه در
پ راتی ــک معن ــی م ــی ش ــود .در عم ــل اجت ع ــی معن ــی م ــی ش ــود .در تغیی ــر ق ــوای
طبقات ــی ب ــه نف ــع طبق ــه کارگ ــر و دور ــای جامع ــه ب راب ــر و آزاد معن ــی م ــی ش ــود.
جنب ــش کمونیس ــتی و کارگ ــری در ای ـران بای ــد اس ــتقﻼل و عم ــل پی ــﴩو خ ــود را ب ــه
جامع ــه نش ــان ده ــد .جنب ــش ه ــا و اع ﱰاض ــات اجت ع ــی ب ــا انگی ــزه و دلی ــل واح ــد
گرســنگی امــا فاقــد سیاســت و دور ــای کمونیســتی ،مــی توانــد بــه سیاســت و
راهکارهــای بــورژوازی عﻼقــه نشــان دهــد و حتــی آن را برگزینــد .مثــﻼ بخشــی
ب ــه س ــلطنت خ ــواه ه ــا و بخش ــا ب ــه لی ـﱪال ه ــای وطن ــی و خ ــارج کش ــور و حت ــی
نیروه ــای س ــیاه مث ــل مجاهدی ــن و ق ــوم پرس ــتان بپیون ــدد و راه نج ــات گرس ــنگیش
ک ــه در جمه ــوری اس ــﻼمی متحق ــق ــی ش ــود ،در ای ــن ج ــور روش ه ــا و سیاس ــتهای
بورژوای ــی جس ــتجو کن ــد.
در نتیج ــه ،مخاط ــب م ــا کارگ ـران کمونیس ــت ،ره ـﱪان عمل ــی کارگ ــران و فعالی ــن و
پی ــﴩوان جنب ــش ه ــای ت ــوده ای اس ــت.
مس ــتم را ب ــر ای ــن واقعی ــت تاکی ــد م ــی کنی ــم ک ــه کمونیس ــم در ای ـران بای ــد متح ــزب
ش ــود .و ای ــن یعن ــی کارگ ــر متح ــزب ش ــود و ای ــن یعن ــی کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی
کارخان ــه تش ــکیل ش ــوند و ای ــن یعنــی مجام ــع عمومــی کارگ ــری منظ ــم ش ــود .و
ای ــن یعن ــی جنب ــش سوسیالیس ــتی طبق ــه کارگ ــر در جنب ــش ه ــای اجت ع ــی هژمون ــی
داش ــته باش ــد .و ای ــن یعن ــی ح ــزب و کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی کارخان ــه همیش ــه
ی ــک گام جلوت ــر باش ــد .بای ــد ای ــن واقعی ــت را پذیرف ــت و ب ــه رس ــمیت ش ــناخت ک ــه
تضعی ــف ق ــوه قهری ــه ی دش ــمن و تحمی ــل عق ــب نش ــینی در مقاب ــل جنب ــش طبق ــه
کارگــر و اع ﱰاضــات اجت عــی تنهــا بــا کار ســازمانیافته ی کمونیســتی و کســب
ره ــﱪی کمونیس ــم و طبق ــه کارگ ــر در جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ممک ــن اس ــت.
کمونیســت هــا ،سوسیالیســت هــا و رهــﱪان عملــی تنهــا رهــﱪ مبــارزات جــاری
هســتند کــه بایــد باشــند ،تنهــا خواســتار ازادیهــای دمک راتیــک نیســتند کــه
هس ــتند ،کمونیس ــت ه ــا همزم ــان ب ــا مب ــارزات ج ــاری و جنب ــش مطالبات ــی ،وظای ــف
سوسیالیس ــتی و آگاه ــی بخش ــی و عم ــل اجت عــی ب ـرای کســب پیــروزی نهایــی
ه ــم هس ــتند .ه ــر پی ــروزی در مب ــارزات ج ــاری و مطالبات ــی س ــکویی ب ـرای نزدی ــک
ش ــدن کارگ ـران ب ــه جنب ــش سوسیالیس ــتی و آزادیخواه ــی و ب راب ــری طلب ــی و رهای ــی
از بردگ ــی م ــزدی اس ــت.
جمه ــوری اس ــﻼمی در آغ ــاز پای ــان خ ــود اس ــت .کس ــب پیــروزی ه ــای پ ــی درپ ــی
طبق ــه کارگ ــر و ت ــوده ه ــای زحمتک ــش جامع ــه وپی ــروزی نهای ــی در گ ــرو ای ــن اس ــت
کــه طبقــه کارگــر اوﻻ و بــدوا و فــورا جنبــش مجامــع عمومــی منظــم را در ــام
م راک ــز کار برپ ــا کن ــد و دوم ــا و همزم ــان ب ــه جامع ــه بیام ــوزد ک ــه »ق ــدرت سیاس ــی
بای ــد در دس ــت کارگ ـران باش ــد« .م ــا جنب ــش کارگ ــری و جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ای
میخواهی ــم ک ــه از پی ــش ب ــه اش ــکال اتح ــاد و پی ــروزی خ ــود یعن ــی جنب ــش مجام ــع
عمومــی ،شــورا ،ســندیکا ،اتحــاد منطقــه ای و ﴎاﴎی طبقــه کارگــر و کنگــره
ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی ،آگاه و متکــی اســت!
»تغییــر انســان در مقیــاس عمومــى بــراى ایجــاد آگاهــى كمونیســتى در ابعــاد
هم ــگا و ب ـراى موفقی ــت در حص ــول ای ــن ه ــدف ،ام ــرى ﴐورى اس ــت .ای ــن تغیی ــر
تنه ــا ط ــى ی ــک جنب ــش عم ــﲆ و واقع ــى ) انقﻼب ــی ( م ــى توان ــد تحق ــق پی ــدا كن ــد؛
بناب رای ــن ،چنی ــن انق ــﻼ ب ــه ای ــن دلی ــل ﴐورى اس ــت ك ــه طبق ــه ى حاك ــم ب ــه هی ــچ
طریق ــى ﴎنگ ــون ــى ش ــود ،مگ ــر ب ــا انق ــﻼب و درعی ــن ح ــال تنه ــا ب ــا ب رانداخ ـ
ای ــن طبق ــه از طری ــق انق ــﻼب اس ــت ك ــه م ــى ت ــوان از ــام آلودگ ــی ه ــای ق ــرون و
اعص ــار خ ــﻼص ش ــد و ب ـراى ایج ــاد جامع ــه ای ن ــو آگاه ــى ب ــه دس ــت آورد« ) مارک ــس،
ایدئول ــوژى آﳌ ــا (
****

تغییر انسان در مقیاس عمومى ب راى ایجاد آگاهى كمونیستى
در ابعاد همگا و ب راى موفقیت در حصول این هدف امرى
ﴐورى است این تغییر تنها طى یک جنبش عمﲆ و واقعى
انقﻼبی مى تواند تحقق پیدا كند بناب راین چنین انقﻼ
به این دلیل ﴐورى است كه طبقه ى حاكم به هیچ طریقى
ﴎنگون ى شود مگر با انقﻼب و درعین حال تنها با ب رانداخ
این طبقه از طریق انقﻼب است كه مى توان از ام آلودگی های
قرون و اعصار خﻼص شد و ب راى ایجاد جامعه ای نو آگاهى به
دست آورد

٥

ح

ت ۴۱۵

آخرین خندق
ای ــن خ ــط و نش ــان كش ــیدنها در جمه ــوری اس ــﻼمی مس ــتقل از اینك ــه ام ــر جدی ــدی
نیســت ،امــا در دوره ای بیــان میشــود كــه مطلقــا بــا هیــچ دوره ای دیگــر از
حاكمی ــت  ۴۴س ــاله آنه ــا قاب ــل قی ــاس نیس ــت .دس ــت ب ــردن ب ــه ماش ــه در جمه ــوری
اســﻼمی بــه قدمــت نظــام اســت .هیــچ نیرویــی انــده اســت كــه بــكار گرفتــه
نش ــود و دس ــت ب ــه ماش ــه علی ــه كارگ ــر و زن و ج ــوان مملك ــت و ه ــر ك ــس زب ــان ب ــه
اع ـﱰاض گوش ــوده اس ــت ،ش ــلیك نك ــرده باش ــد و ب ــه زندگ ــی م ــردم خ ــون نپاش ــیده
باش ــد .در نتیج ــه و روی زمی ــن س ــفت ،جمه ــوری اس ــﻼمی ب ـرای نج ــات ج ــان ب ــی
رم ــق خ ــود دس ــت ب ــه ماش ــه ب ــرده اس ــت ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ام ــروز دوره اضمح ــﻼل
و فرس ــودگی خ ــود را ط ــی میكن ــد و در مقاب ــل س ــیل خروش ــان م ــردم ح ــق طل ــب و
آزادیخ ــواه ،زن ــگ زده و ناكارآم ــد ش ــده اس ــت.
خامن ــه ای راس ــت میگوی ــد ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ه ـ ن جمه ــوری اس ــﻼمی ده ــه
 ۶۰اس ــت ك ــه ب ـرای عق ــب ران ــدن م ــردم انق ــﻼب ك ــرده و تس ــلیم ش ــدن آنه ــا جامع ــه
را ب ــه خ ــون كش ــید .اینه ــا ب ــا اص ــول گ ـرا و اص ــﻼح طل ــب ،معم ــم و ف ــكل كروات ــی،
ق ــداره بن ــد و دگ راندیــش و لی ـﱪال ،ه ـ ن قاتلی ــن و ش ــكنجه گ ـران ده ــه خونی ــن
 ۶۰هســتند و هــر زمــان ﻻزم باشــد و توانــش را داشــته باشــند از هیــچ توحــش و
جنایت ــی ب ـرای مقابل ــه ب ــا طبق ــه كارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب دری ــغ
نخواهن ــد ك ــرد .فك ــر نكن ــم هی ــچ آدم هوش ــیاری ،هی ــچ كارگ ــر و زن و ج ــوان مع ــﱰض
و ب رابــری طلبــی در توحــش و خونخــواری اینهــا علیــه صــف محرومیــن جامعــه
توهم ــی داش ــته باش ــد .مش ــكل ای ــن اس ــت ك ــه جامع ــه ای ـران  ۱۴۰۱ه ـ ن جامع ــه
 ۱۳۶۰نیس ــت ۴۴ .س ــال گذش ــته در ای ــن جامع ــه ش ــاهد جدال ــی ب ــه وس ــعت ای ـران،
از ش ــكنجه گاه ه ــا ت ــا میادی ــن كار ،از دانش ــگاهها ت ــا صف ــوف زن ــان ،از مح ــﻼت ت ــا
ص ــف بازنشس ــته ،معل ــم ،پرس ــتار و ادارات و هم ــه ج ــا ،در مقاب ــل اس ــتث ر و بردگ ــی
و اس ــتبداد جمه ــوری اس ــﻼمی و ب ـرای عدال ــت و آزادی و امنی ــت ب ــوده ای ــم .در ای ــن
 ۴۴ســال صدهــا هــزار اعــﱰاض و اعتصــاب روی داده اســت و هــر روز جمهــوری
اس ــﻼمی مجب ــور ش ــده اس ــت قدم ــی عق ــب نش ــینی كن ــد .اگ ــر ام ــروز جامع ــه ای ـران
ش ــاهد تغیی رات ــی در فض ــای سیاس ــی و عق ــب نش ــینی های ــی ب ــه حاكمی ــت اس ــت،
ای ــن ن ــه بخش ــش و تغی ــر نظ ــام بلك ــه فش ــار و ق ــدرت پایی ــن در افس ــار ك ــردن یك ــی از
جنایتكارتری ــن ،ض ــد زن تری ــن و ض ــد كارگ ــری تری ــن حاكمی ــت ه ــای تاری ــخ اس ــت.
مش ــكل خامن ــه ای ای ــن اس ــت ك ــه ت ــوازن ق ــوا در ای ــن ج ــدال تغیی ــر ك ــرده اس ــت و
پش ــم و پیل ــه نظ ــام در مقاب ــل م ــوج میلیون ــی مردم ــی ك ــه خواه ــان آزادی ،ب راب ــری،
رف ــاه ،امنی ــت و ح ــق زن و ك ــودك و حرم ــت و ك رام ــت انس ــانی خ ــود هس ــتند ،ب ــه
نف ــع پایی ــن ع ــوض ش ــده اس ــت .مش ــكل ای ــن اس ــت ك ــه ای ــن ص ــف و نس ــل جوان ــی
ك ــه ده ــه  ۶۰را ندی ــده اس ــت و ش ــكنجه گاه ه ــا و قت ــل و كش ــتار دهه ــا ه ــزار انس ــان
كمونیس ــت ،ره ــﱪ و فع ــال كارگ ــری ،زن و م ــرد ب راب ــری طل ــب و آزادیخ ــواه و مخالفین
نظ ــام را ب ــه چش ــم خ ــود ندی ــده ب ــود ،ب ـرای ای ــن تاری ــخ و قل ــدری حاكمی ــت ت ــره خ ــرد
ــی كن ــد ،مدع ــی اس ــت و خ ــود را ن ــه ب ــا آن نس ــل و دوران قم ــه چ راخان ــی ش ــعبان
ب ــی م ــخ ه ــای نظ ــام ك ــه ب ــا زندگ ــی انس ــان در ق ــرن  ۲۱و توق ــع ه ــم نس ــل ه ــای خ ــود
در پیﴩفت ــه تری ــن كش ــورها مقایس ــه میكن ــد .ای ــن ص ــف بده ــكار نظ ــام و اق ـ ر
مختل ــف آن نیس ــت و ام ــروز ن ــه تنه ــا خواه ــان ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ك ــه
بع ــﻼوه خواه ــان بدس ــت گرف ـ اراده ام ــور خ ــود و اداره جامع ــه بدس ــت خ ــود اس ــت.
دولــت رئیســی میخواهــد محدودیــت در اســتفاده از اســلحه را از قانــون حــذف
كن ــد! ك ــدام محدودی ــت و ك ــدام قان ــون؟!!! و جانش ــین این ــده خامن ــه ای از ﴐورت
پــرورش صفــی دســت بــه ماشــه در ســپاه میگویــد!!! ایــن »تهدیدهــا« در كنــار
صحبته ــای خامن ــه ای بی ــان موقعی ــت ام ــروز نظ ــام اس ــت .نظام ــی ك ــه ت ــا ام ــروز
هم ــه اق ـ رش دس ــت ب ــه ماش ــه ب ــوده ان ــد ،هی ــچ مان ــع قانون ــی در مقاب ــل هی ــچ
درج ــه ای از توح ــش و جنای ــت در مقاب ــل آنه ــا نب ــوده اس ــت .اگ ــر ام ــروز چی ــزی ك ــم
دارن ــد ب ــه ه ــم ریختگ ــی صف ــوف حكوم ــت از دول ــت ،ق ــوه قضائی ــه ،مجل ــس و س ــپاه
و ارت ــش و وزارت اطﻼع ــات ت ــا هم ــه ارگانه ــای حف ــظ نظ ــام و دس ــت ب ــه ماش ــه ه ــای
آن اس ــت .مش ــكل ای ــن اس ــت ام ــروز دس ــت ب ــه ماش ــه ه ــای دی ــروز ه ــم احس ــاس
ت ــرس میكنن ــد و احس ــاس تغی ــر اوض ــاع و خط ــر انتق ــام پایی ــن از ب ــاﻻ را دارن ــد و ب ــه
امی ــد نج ــات ج ــان خ ــود ،كن ــاره میگیرن ــد .ای ــن ص ــف چش ــم ان ــداز روش ــنی در مقاب ــل
خ ــود ن ــدارد ،دچ ــار تردی ــد و نگ ران ــی ش ــده اس ــت ،خ ــود را در مقاب ــل م ــوج وس ــیع و
میلیون ــی كارگ ــر و زن و ج ــوان و م ــردم مح ــروم و ج ــان ب ــه ل ــب رس ــیده و مع ــﱰض ،
نات ــوان ،مس ــتاصل و درمان ــده م ــی بین ــد .ای ــن ص ــف ام ــروز بی ــش از ه ــر زمان ــی در
ح ــال ری ــزش اس ــت.
كل ای ــن ص ــف از ب ــاﻻ ت ــا پایی ــن ص ــدای اع ـﱰاض خروش ــان كارگ ـران و اقش ــار مح ــروم
جامعــه را در نخواســ نظــام جمهــوری اســﻼمی و در دفــاع از رفــاه عمومــی و
عدال ــت و آزادی ش ــنیده اس ــت و ت ــرس در ﴎاپ ــای وج ــودش رخن ــه ك ــرده اس ــت .چن ــگ
زدن خامن ــه ای و روس ــای نظ ــام و دول ــت و تهدی ــد ب ــه دس ــت ب ــردن ب ــه ماش ــه ،ب ــا
س ــیلی ص ــورت خ ــود را ﴎخ ك ــردن اس ــت .حاكمی ــت ام ــروز بی ــش از ه ــر زمان ــی ب ــه
لب ــه پرت ــگاه نزدی ــك ش ــده اس ــت و همی ــن حقیق ــت بخش ــی از ﴎان و مدافع ــان نظ ــام
را ب ــه ای ــن قناع ــت رس ــانده اس ــت ك ــه لب ــاس مع ــﱰض و اپوزیس ــیون و ناراض ــی ب ــه
ت ــن كنن ــد .در چنی ــن ﴍایط ــی احكام ــی چنی ــن نامناس ــب بی ــان گیرك ــردن جمه ــوری
اس ــﻼمی در آخری ــن خن ــدق اس ــت.

جامع ــه ای ـران ب ـرای ای ــن تهدیده ــا ت ــره خ ــرد یكن ــد ،ب ــدون اینك ــه ق ــدرت ﴎك ــوب
و ظرفی ــت جنای ــت ای ــن حاكمی ــت را دس ــت ك ــم بگی ــرد .جامع ــه ای ـران از جمه ــوری
اس ــﻼمی گذش ــته اس ــت .ب ــا ای ــن ادعاه ــا یت ــوان ج ــواب دهه ــا میلی ــون انس ــانی را
داد كــه  ۴۴ســال اســت زیــر ســایه ایــن حاكمیــت ،روی خــوش زندگــی را ندیــده
اس ــت و ب ـرای رهای ــی لحظ ــه ش ـ ری ك ــرده اس ــت .ام ــروز از دخ ـﱰان ش ــی راز و ش ــادی
و ﴎور آنه ــا و لگدم ــال ك ــردن هم ــه ش ــئونات اس ــﻼمی و ض ــد زن ،ت ــا اعتصاب ــات و
اع ﱰاض ــات كارگ ـران نف ــت و گاز و پﱰوش ــیمی ه ــا ،از مع ــادن و ماش ــین س ــازی ه ــا،
ت ــا هف ــت تپ ــه و ف ــوﻻد ،از كارگ ـران ش ــهرداری ه ــا ت ــا ت رانس ــپورت ،ب ــرق و مخاب ـرات،
از معل ــم ،پرس ــتار و بازنشس ــته ت ــا م ــردم در مح ــﻼت ،از دانش ــگاه ه ــا ت ــا ادارات و...
ص ــدای اع ـﱰاض و نخواس ـ جمه ــوری اس ــﻼمی ،اع ـﱰاض ب ــه فق ــر و ب ــی حقوق ــی ،ب ــه
اس ــتث ر و بردگ ــی ،ب ــه زن س ــتیزی و اع ــدام و زن ــدان و ب ـرای آزادی و ب راب ــری ،در ﴎاﴎ
مملك ــت بلن ــد ك ــرده ان ــد .ای ــن ص ــف ب ــا ای ــن تهدی ــدات پ ــوچ ،و زمان ــی ك ــه جمه ــوری
اس ــﻼمی ب ــر لب ــه پرت ــگاه ایس ــتاده اس ــت عق ــب ی ــرود .ای ــن ص ــف ب ـرای م ــرگ نظ ــام
در همی ــن اخری ــن خن ــدق خ ــود را آم ــاده میكن ــد.

٦

ام ــروز كل حاكمیــت و هم ــه دلســوزان نظ ــام و حتــی آنهای ــی ك ــه از راس كنونــی
جمهــوری اســﻼمی فاصلــه گرفتــه انــد ،آنهایــی كــه بــه زور پاییــن و از تــرس
ف ــردای جوابگوی ــی ب ــه م ــردم انق ــﻼب ك ــرده ،لب ــاس ع ــوض ك ــرده ان ــد ،حت ــی آنهای ــی
ك ــه در داﻻنهــای دول غرب ــی مشــغول رایزنــی جه ــت مقابلــه بــا كارگــر و چــپ و
عدالتخواه ــی در ای ـران هس ــتند ،جملگ ــی ب ــه همدیگ ــر گوش ــزد میكنن ــد ك ــه خط ــر
ﴎنگونــی در بیــخ گــوش حكومــت اســت .همــه بــرای مقابلــه بــا طبقــه كارگــر
مع ــﱰض و متحدی ــن او ك ــه میگوین ــد م ــا خ ــود ام ــور جامع ــه را در دس ــت میگیری ــم و
اداره میكنی ــم ،نقش ــه میریزن ــد و در ای ــن ص ــف م ــرز بخش ــی از حاكمی ــن ت ــا ام ــروز و
اپوزیس ــیون ض ــد كارگ ــر و راس ــت از م ــو باریك ــﱰ اس ــت .بﻼخ ــره اگ ــر ﴎنگون ــی در راه
اس ــت ،ع ــده ای را گ ش ــته ان ــد ب ــه عن ــوان كدخ ــدا و صاح ــب منصب ــان قدی ــم و جدی ــد
مملك ــت و »كاركش ــته ه ــا« در حکم ران ــی در ركاب دولته ــا و نهاده ــای امپریالیس ــتی،
تــا از بــاﻻی ﴎ مــردم حكومــت را در دســت و از واژگونــی نظــام كاپیتالیســتی و
میدان ــداری كارگ ــر و كمونیس ــت م نع ــت كنن ــد.
ام ــا ن ــه خ ــط و نش ــان كش ــیدن ه ــای روس ــای نظ ــام و ن ــه ب ــازی حکم ران ــی مش ــتی
ش ــارﻻتان سیاس ــی و ض ــد كارگ ــر در چش ــم دهه ــا میلی ــون كارگ ــر و خان ــواده ه ــای
آنه ــا ،در می ــان ص ــف وس ــیع زن ــان ب راب ــری طل ــب و در می ــان اقش ــار مح ــروم و خواهان
دنیایــی انســانی و ب رابــر ،جایگاهــی ندارنــد .طبقــه كارگــر و رهــﱪان و فعالیــن
كمونیس ــت ای ــن طبق ــه ،س ــخنگویان و این ــدگان آنه ــا ،معلمی ــن و زن ــان و جوان ــان
ح ــق طل ــب و میلیونه ــا انس ــانی ك ــه ام ــروز ب ـرای ن ــان ش ــب م ــی جنگن ــد دس ــت
هم ــه را خوان ــده ان ــد و فری ــب یخورن ــد .ای ــن ص ــف آموخت ــه اس ــت .از انق ــﻼب ،۵۷
از انق ــﻼب م ـﴫ ،از به ــار عرب ــی و نق ــش مخ ــرب كل ارتج ــاع كاپیتالیس ــتی ب ــا وی ران ــی
و آوارگ ــی ،ب ــا جنای ــت و گرس ــنگی صده ــا میلی ــون انس ــان در منطق ــه تجرب ــه کس ــب
ك ــرده اس ــت .ای ــن ص ــف و در راس آن كمونیس ــت ه ــای طبق ــه كارگ ــر در هم ــه می ــدان
هــای جنــگ كنونــی راه پیــروزی خــود را همــوار میكننــد ،نیــروی خــود را حــول
اف ــق رهای ــی خــود ،ح ــول حاكمی ــت خــود از كان ــال ش ــوراها متح ــد میكنن ــد .ای ــن
ی ــك حقیق ــت اس ــت و ای ــن راه پی ــروزی جنب ــش ماس ــت ك ــه ام ــروز در می ــدان اس ــت.
ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ق ـرار نیس ــت ب ــر دوش م ــا و تحمی ــل ارتجاع ــی دیگ ــر
ب ــه ن ــام م ــا و انق ــﻼب م ــا ب ــه جامع ــه فروخت ــه ش ــود .ای ــن را م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران
ی ــك ب ــار دی ــده ان ــد .ای ــن ص ــف در ای ــن آخری ــن خن ــدق جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه گ ــور
میس ــپارد و پرچ ــم حاكمی ــت ش ــوراهای خ ــود را ب ــر ف ـراز جامع ــه ب ــه اهت ــزار در م ــی
آورد .جنب ــش م ــا ب ـرای ای ــن مه ــم در لحظ ــه ب ــه لحظ ــه ج ــدال ام ــروز خ ــود نی ــروی
چنی ــن تحول ــی را ب ــا پرچ ــم آزادیخواهان ــه خ ــود آم ــاده میكن ــد.

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.

ح

ت ۴۱۵

با گسترش اعتراضات به
استقبال رئيس حكومت جانيان
برويم

طب ــق اخب ــار ،رئی ــس جمه ــور نظ ــام فق ــر و کش ــتار و فﻼک ــت در روز  ۱۶تی ــر به اس ــتان
کردســتان ســفر خواهــد کــرد .رئیــس دولــت قاتلیــن آزادیخواهــان و کمونیســتها
ق ـرار اس ــت ب ــه ﴎزمین ــی س ــفر کن ــد ک ــه هیچوق ــت نتوانس ــته پای ــه ه ــای نظام ــش
در آنج ــا تثبی ــت ش ــود .کردس ــتان ﴎزمی ــن مقاوم ــت در ب راب ــر ارتج ــاع و مب ــارزه در
دف ــاع از آزادی و رف ــاه و ب راب ــری ،رئیس ــی این ــده و مس ــئول تحمی ــل فق ــر و فﻼک ــت،
ﴎک ــوب و حکوم ــت پلیس ــی را ب ــه خ ــود نخواه ــد پذیرف ــت.
جمه ــوری اس ــﻼمی در بیش ــﱰ از چهارده ــه حاکمی ــت خ ــود هیچوق ــت نتوانس ــت در
کردس ــتان مﴩوعیت ــی پی ــدا کن ــد ،برعک ــس در ای ــن چهارده ــه ب ــه عن ــوان اش ــغالگر
و این ــده تهاج ــم ب ــه آزادی ،تهاج ــم ب ــه انس ــانیت و مردم ــی ک ــه س ــمبل دخال ــت در
ﴎنوش ــت خ ــود بودن ــد ،تصوی ــر و تثبی ــت ش ــده اس ــت .ای ــن نظ ــام از ب ــدو تول ــد ،ب ــا
روس ــای ری ــز و درش ــت خ ــود ،م ــورد نف ــرت عمی ــق م ــردم در کردس ــتان ب ــوده اس ــت.
م ــردم در کردس ــتان از ب ــدو حاکمی ــت اس ــﻼمی در ب راب ــر تعرضه ــای ای ــن رژی ــم ،مبارزه
ای هم ــه جانب ــه را در دف ــاع از دس ــتاوردهای انق ــﻼب ،مقاوم ــت در مقاب ــل تع ــرض ب ــه
زن ــان ،در مقاب ــل هج ــوم ب ــه آزادیه ــا و اده ــای انس ــانی ،در مقاب ــل تحمی ــل فق ــر،
فﻼک ــت و بندگ ــی را س ــازمان داده ان ــد .کردس ــتان ب ــر م ـ چنی ــن مب ــارزه و اع ﱰاض ــی
ب ــه ح ــق ب ــه ــاد مقاوم ــت و آزادیخواه ــی در ای ـران تبدی ــل ش ــده اس ــت.
هفتاد مساویست با هفت

در ادبی ــات مرس ــوم ،ای ــن ی ــک دروغ نامی ــده م ــی ش ــود .ام ــا دروغ پاس ــخ ای ــن ادع ــا نیس ــت.
جمهــوری اســﻼمی همیشــه دروغ گفتــه اســت .ایــن ادعــا ،بیﴩمــی ،توهیــن بــه مــردم،
پرروی ــی و بیحیای ــی و ﳌپنی ــزم آش ــکار اس ــت .ﳌپ ــن ه ــا هی ــچ م ــرز اخﻼق ــی ــی شناس ــند .ب ــا
ای ــن معی ــار ،در راس جامع ــه ای آگاه ،ب ــا س ــواد ،ب ــا ش ــعور و فرهن ــگ و اخ ــﻼق ب ــاﻻ ،مش ــتی ﳌپن
ب ــی فرهن ــگ ،عقب ن ــده ،ب ــی س ــواد و دزد و فاس ــد ...ق ـرار دارد.
همیــن کــه دســتگاه هــای امنیتــی و دروغپ راکنــی اطﻼعــات ســپاه و صــدا و ســی آمــار
طرف ــداری از دول ــت منت ــﴩ م ــی کنن ــد ،خ ــود گوی ــای حقیقت ــی اس ــت ک ــه دول ــت م ــردان و
حاک ـ ن رژی ــم ج ـرات ندارن ــد خودش ــان را صاح ــب آن کنن ــد .دوم ــا اگ ــر م ــی گفتن ــد هف ــت
درص ــد ب ــاز ج ــای ش ــگفتی زی ــادی نب ــود .چ ـرا ک ــه ع ــﻼوه ب ــر بخ ــش بس ــیار کوچک ــی ک ــه اس ــیر
خ راف ــات دین ــی هس ــتند ،بودج ــه ی کﻼن ــی ب ــه نیروه ــای نظام ــی و امنیت ــی و بس ــیجی و لب ــاس
ش ــخصی و ﳌپ ــن ه ــا ک ــه پن ــج ت ــا ش ــش میلی ــون اس ــت ،اختص ــاص داده ش ــده ت ــا از حکوم ــت
ب ــدون ریش ــه و ب ــدون مﴩوعی ــت دف ــاع کنن ــد.
پــس از چهــل و چن ــد س ــال هنــوز هــم خامن ــه ای در راس نظــام مــی گوی ــد» ،ام ــروز ب ـرای
جمه ــوری اس ــﻼمی مث ــل ده ــه  ٦٠اس ــت .حج ــاب و عف ــاف خ ــط مق ــدم جبه ــه و س ــنگر اول
اس ــت .اگ ــر ای ــن جبه ــه ﴎک ــوب نش ــود ش ــی رازه ی ام ــور م ــی پاش ــد) «...نق ــل ب ــه معن ــی(.
قان ــون حج ــاب و عف ــاف چن ــد س ــال پی ــش تصوی ــب ش ــد .چن ــد ده ــه ﴎک ــوب زن ــان ب ــاز ه ــم
ام ــروز زن ــگ خط ــر را ب ــه ص ــدا در آورده ان ــد .از جمل ــه جانش ــین این ــده خامن ــه ای در س ــپاه
گفت ــه» ،دس ــت مام ــوران بای ــد روی ماش ــه باش ــد و ت ــرس و واهم ــه ای در کار نیس ــت .دس ــتتان
نل ــرزد .مواظ ــب باش ــید فری ــب دش ــمن را نخوری ــد«.
ام ــا ن ــه رژی ــم توانای ــی تک ـرار آن ــن جنای ــت علی ــه بﴩی ــت را دارد و ن ــه م ــردم ام ــروز مردم ــان
ده ــه ی ش ــصت و متوهمی ــن ب ــه خمین ــی و ادعاه ــای دروغی ــن و ﴍم آورش مث ــل آب و ب ــرق و
حم ــل و نق ــل رای ــگان و بازگردان ــدن حرم ــت ب ــه جامع ــه ،اس ــت.
همی ــن ک ــه خامن ــه ای و س ــپاهش نیروه ــای ﴎک ــوب را هش ــدار م ــی دهن ــد ک ــه »دس ــتتان نلرزد
و نﱰس ــید« ،خ ــود گویای ــی ای ــن حقیق ــت اس ــت ک ــه ت ــوازن ق ــوا ع ــوض ش ــده اس ــت .حت ــی ب ــه
نیروه ــای پاس ــدار و بس ــیج و لب ــاس ش ــخصی هایش ــان اعت ـ د ندارن ــد .ب ــاز ب ــه همی ــن دلی ــل
اس ــت ک ــه وزارت اطﻼع ــات و اطﻼع ــات س ــپاه از س ــازماندهی چن ــد گ ــردان اراذل و اوب ــاش از نوع
ش ــعبان ب ــی م ــخ ه ــای زم ــان ش ــاه و فاط ــی کومان ــدو ه ــای رذل ام ــروز ب ـرای دف ــاع از عف ــاف و
حج ــاب ح ــرف م ــی زنن ــد!
بی ــش از چه ــار ده ــه اس ــت ح ــکام ای ـران ب ــا ات ــکا ب ــه دس ــتگاه ه ــای عری ــض و طوی ــل نظام ــی
و امنیتــی و دروغ پ راکنــی ﴎ پــا اســت .امــروز کــه خیــزش هــای اجت عــی و اعتصابــات
واع ﱰاض ــات ت ــوده ی کارگ ـران ،معل ـ ن ،بازنشس ــتگان و ش ــورش ه ــای گرس ــنگان بنی ــان نظ ــام را
ب ــه مخاط ــره انداخت ــه ،تهاج ــم گس ــﱰده و ی ــک جن ــگ ــام عی ــار را در هم ــه ی جبه ــه ه ــا ﴍوع
ک ــرده اس ــت .در جبه ــه کارگ ـر ،معل ــم ،بازنشس ــته ،خی ــزش ه ــای ت ــوده ای بینوای ــان ،زن ــان و ه ــر
تح ــرک اجت ع ــی ک ــه ب ــه ت ــورم و گ ران ــی و مس ــاله ن ــان و کاﻻه ــای اساس ــی زندگ ــی اع ـﱰاض
دارن ــد .جنب ــش ب راب ــری طلب ــی زن تنه ــا ی ــک جبه ــه ی ای ــن ج ــدال اس ــت .نی ــرو و دس ــتگاه هایی
ک ــه ب ــه ﴎک ــوب زن ــان اختص ــاص داده ش ــده ایانگ ــر جنگ ــی ــام عی ــار بی ــن جنب ــش ازادی زن
و حافظ ــان نظ ــام جه ــل و ارتج ــاع ض ــد زن اس ــت.
ده ه ــا نه ــاد نظام ــی و امنیت ــی ،بس ــیج ش ــده ان ــد ت ــا قان ــون عف ــاف و حج ــاب را اج ـرا کنن ــد .از
وزارت اطﻼع ــات و اطﻼع ــات س ــپاه ت ــا نیروه ــای گش ــت ارش ــاد و منک ـرات ،ح راس ــت دانش ــگاه
ه ــا و ادارات ،هی ــات ه ــای مذهب ــی ،مس ــاجد و ام ــام جمع ــه ه ــا ،ص ــدا و س ــی  ،نظامی ــان ،س ــه
ق ــوه و غی ــره .گفت ــه م ــی ش ــود تنه ــا هزین ــه ی اج ـرای قان ــون عف ــاف و حج ــاب س ــاﻻنه بی ــش از
هفت ــاد ه ـزار میلی ــارد توم ــان اس ــت .مبلغی ــن رژی ــم م ــردان خان ــواده را ک ــه زن ــان و دخ ﱰانش ــان
را کن ــﱰل ــی کنن ــد ب ــی غی ــرت و ب ــی نام ــوس م ــی نامن ــد ،تنه ــای یک ــی از ع ــوارض ان ،جنای ــت
قت ــل ناموس ــی اس ــت ک ــه در قوانی ــن قضای ــی و ﴍع ــی ج ــرم محس ــوب ــی ش ــود.

امــروز ،مبــارزه و اعــﱰاض و تعــرض بــه پایــه هــا و ادهــای حکومــت اســﻼمی
ن ــه تنه ــا در کردس ــتان بلک ــه در س ــطحی ﴎاﴎی و در ش ــهرهای ب ــزرگ و صنعت ــی
ایــران بــا قــدرت در جریــان اســت .مــردم و در راس آن طبقــه کارگــر پیــﴩو و
سوسیالیس ــتهای آن ب ــر علی ــه فق ــر و فﻼک ــت و ت ــورم و نب ــود امنی ــت ،رف ــاه و آزادی،
حاکمی ــت کاپیتالیس ــتی -اس ــﻼمی را ب ــه مص ــاف طلبی ــده ان ــد و زمی ــن را زی ــر پ ــای
حاکمیــت داغ کــرده ان ــد.
رئیســی امــروز در حالــی بــه کردســتان ســفر میکنــد کــه مــردم کردســتان در
ه هنگــی کامــل بــا مبــارزات ﴎاﴎی در ایــران نقشــه بــه زیــر کشــیدن کامــل
جمه ــوری اس ــﻼمی را دارن ــد .نف ــرت م ــردم ب ــا گذش ــت چه ــار ده ــه حکوم ــت جانی ــان
اس ــﻼمی عمیق ــﱰ ش ــده و ﴎنگون ــی ای ــن نظ ــام در عم ــل ب ــه پدی ــده ای ــی عین ــی و
عموم ــی تبدی ــل شــده اس ــت .ب ــر بط ــن چنی ــن تناس ــب قوای ــی س ــفر رئیســی ب ــه
کردس ــتان قطع ــا نف ــرت و انزج ــار م ــردم کردس ــتان را در پ ــی خواه ــد داش ــت  .س ــفر
رئیس ــی نف ــرت م ــردم را عمیق ــﱰ و باع ــث ب ــاز ش ــدن زخمه ــای قدیم ــی در کردس ــتان
خواه ــد ش ــد.
دف ــﱰ کردس ــتان ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( م ــردم اس ــتان کردس ــتان را ف ـرا
میخوان ــد ب ــا گس ــﱰش مب ــارزات و اع ﱰاض ــات ب ـرای رف ــاه ،امنی ــت و آزادی ب ــه اس ــتقبال
رئی ــس جمه ــوری حکوم ــت ﴎک ــوب و اختن ــاق برون ــد .م ــردم آزادیخ ــواه کردس ــتان
بای ــد ب ــا ق ــدرت ــام یکب ــار دیگ ــر ن ــه فق ــط نف ــرت خ ــود از ای ــن رژی ــم ،ک ــه ع ــزم
خــود بــرای بــه زیــر کشــیدن حکومــت جانیــان را بــه اینــده آن نشــان دهنــد.
ای ــن نظ ــام درمان ــده در ج ــواب ب ــه ابتدای ــی تری ــن خواس ــتها و مطالب ــات م ــردم بای ــد
ب ــرود .م ــردم در کردس ــتان در ص ــف مق ــدم ت ــﻼش ب ـرای ﴎنگون ــی ای ــن نظ ــام فق ــر و
فﻼک ــت خواهن ــد ب ــود.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۹ژوئن ۲۰۲۲
ای ــن روزه ــا ه ــر ص ــد م ــﱰ ی ــک »ون« نیروه ــای گش ــت ارش ــاد گذاش ــته ش ــده اس ــت .دولت ــی ک ــه
ام ــروز ﴎ کار اس ــت ب ــه همی ــن منظ ــور اس ــت و کار دیگ ــری بل ــد نیس ــت .ای ــن آخرین س ــنگری
اس ــت ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی در آن ایس ــتاده اس ــت ت ــا موجودیت ــش را حف ــظ کن ــد .جمه ــوری
اس ــﻼمی ک ــه ن ــان و آب و امنی ــت وحرم ــت م ــردم را بیخی ــال ش ــده اس ــت فک ــر م ــی کن ــد ب ــا
بس ــیج نی ــروی نظام ــی و دس ــت روی ماش ــه م ــی توان ــد ب ــه حی ــات ننگین ــش ادام ــه ده ــد.
ه ــدف رژی ــم در ﴎک ــوب زن ــان ایج ــاد رع ــب و ت ــرس در جامع ــه اس ــت .ام ــا ای ــن تهاج ــم هم ــه
جانب ــه ب ــه زن ،ن ــه تنه ــا باع ــث عق ــب نش ــینی نش ــده بلک ــه اع ـﱰاض زن ــان گس ــﱰش ه ــم پی ــدا
ک ــرده اس ــت .اع ـﱰاض ب ــه حج ــاب و تع ــرض ب ــه زن ام ــروز ب ــه نوجوان ــان ه ــم ﴎای ــت ک ــرده ا
س ــت .میادی ــن ش ــهرهای ای ـران مح ــل تجم ــع دخ ـﱰان نوج ــوان ب ــی حج ــاب و پ ـﴪان نوج ــوان
مش ــغول ب ــازی و ش ــادی و تفری ــح اس ــت.
جامعــه ایــران از اعتصــاب و اعــﱰاض و خیــزش اجت عــی کــم نیــاورده اســت .مهــم تریــن
وظیفــه ی امــروز ،وجــود وحضــور ره ـﱪان عملــی و کمونیس ــت ه ــا و سوسیالیس ــت هــای
طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه بعن ــوان چس ــپ پیون ــد و ه هنگ ــی و اتح ــاد جبه ــه ه ــای ن ــﱪد علی ــه
جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .وظیف ــه م ــا ای ــن اس ــت ک ــه نگذاری ــم رژی ــم ت ــا دن ــدان مس ــلح و
دس ــت روی ماش ــه جبه ــه ه ــای ج ــدا از ه ــم ن ــﱪد و س ــنگرهای ج ــدا از ه ــم را در ه ــم بش ــکند.
نگذاری ــم ماش ــین ﴎک ــوب جمه ــوری اس ــﻼمی درمان ــده ،بیش ــﱰ دوام بی ــاورد .جنبش زنان چش ــم
اس ــفندیار نظ ــام ﴎک ــوب و فاس ــد اس ــت ک ــه ن ــان س ــفره م ــردم را گ ــرو گرفت ــه ت ــا همچن ــان ب ــه
قبض ــه ک ــردن داراییه ــای جامع ــه ب ــا بس ــیج نیروه ــای وامان ــده اش در خدم ــت ت ــداوم ننگی ــن
حاکمی ــت اس ــتفاده کن ــد و دوام بی ــاورد.
پاس ــخ ب ــه تع ــرض جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه س ــفره و امنی ــت و حرم ــت جامع ــه و ب ــه ازادی و
ب رابــری زن و مــرد ،تعــرض متقابــل اســت .بایــد در مقابــل هــر حملــه بــه زن و دخــﱰ در
خیاب ــان ایس ــتاد و اج ــازه ن ــداد ﳌپ ــن ه ــای جی ــره خ ــوار رژی ــم ب ــه ازادی و حرم ــت ش ــان تج ــاوز
کنن ــد و ان ه ــا را دس ــتگیر و بازداش ــت این ــد .خان ــواده ه ــای دخ ـﱰان ج ــوان مث ــل ک ــوه پش ــت
فرزن ــدان خ ــود ،دخ ـﱰان نوج ــوان و ج ــوان بایس ــتند و آن ه ــا را تنه ــا نگذارن ــد .بای ــد کاری ک ــرد
ک ــه جنایت ــکاران ض ــد زن ج ـرات دس ــت زدن و تع ــرض ب ــه دخ ــﱰ و زن ــی را در خیاب ــان ه ــا و در
مقاب ــل چش ــم م ــردم نداش ــته باش ــند .ای ــن ﳌپ ــن ه ــای ب ــی ش ــعور ترس ــو ت ــر از آن هس ــتند ک ــه
در مقاب ــل دخال ــت و تع ــرض متقاب ــل م ــردم بایس ــتند .بای ــد بس ــاط ون ه ــای در کمین نشس ــته
ی گش ــت ارش ــاد در ه ــر لباس ــی را از خیاب ــان ه ــا برچی ــد.
جنب ــش زن ــان در ای ـران بی ــش از چه ــار ده ــه اس ــت در مقاب ــل تع ــرض رژی ــم مردس ــاﻻر و ض ــد
زن مقاوم ــت ک ــرده اس ــت .طبق ــه کارگ ــر آگاه ،معل ـ ن ،بازنشس ــتگان ،دانش ــجویان و جوان ــان
ب ــدون درآم ــد و آین ــده ی تاری ــک ،بای ــد ب ــه ق ــدرت عظی ــم اع ـﱰاض زن ــان ب ــه آزادی و حرم ــت
انس ــانی ش ــان و مقاوم ــت جانان ــه ش ــان در مقاب ــل ﴎک ــوب م ــداوم و هت ــک حرم ــت زن ــان در
م ــدارس و ادارات و خیاب ــان ه ــا ،توج ــه ج ــدی کنن ــد و آن را بخش ــی و البت ــه بخ ــش عظی ــم و
محکم ــی از مب ــارزه و اعــﱰاض خ ــود بدانن ــد .ه ــر جنب ــش آزادیخواهان ــه و رفــاه طلبان ــه از
جمل ــه جنب ــش ازادی و ب راب ــری زن و م ــرد جزئ ــی از جنب ــش طبق ــه کارگ ــر ب ـرای رهای ــی و برپایی
جامع ــه سوسیالیس ــتی ازاد و ب راب ــر اس ــت.
این هم پیام دخﱰی از خیابان :
»م ــا ب ــه ح ی ــت تبلیغات ــی ﴏف نی ــاز نداری ــم .م ــا ب ــه گرف ـ فیل ــم و فرس ــتادن ب ـرای عل ــی
ن ــژاد نی ــاز نداری ــم .م ــا ب ــه ای ــن احتی ــاج داری ــم ک ــه وقت ــی م ــی خواهن ــد دخ ــﱰی را در خیاب ــان
ب ــه بهان ــه بدحجاب ــی ی ــا ب ــی حجاب ــی دس ــتگیر کنن ــد و ب ــه زور بﱪن ــد ،م ــردم ح ــاﴐ در صحن ــه
دخال ــت کنن ــد و ب ــی تف ــاوت نباش ــند .م ــا از پ ــدران و ب ـرادران خ ــود م ــی خواهی ــم در مقاب ــل
توهی ــن و تج ــاوز مرتجعی ــن ض ــدزن رژی ــم ک ــه از ق ــوه قضایی ــه ت ــا اطﻼع ــات س ــپاه و وزارت
اطﻼع ــات و ﳌپ ــن ه ــای گش ــت ارش ــاد و قان ــون جن ــگل عف ــاف و حج ــاب ...را در ب ــر م ــی گی ــرد،
م ــا را تنه ــا نگذارن ــد«.

٧

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

