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فواد عبداللهى

ــاله  ــه س ــالمی بیست وس ــوری اس ــی جمه ــرای رسنگون ــوده ای ب ــش ت جنب
شــد. در هــژده تیــر ۷۸ و روزهــای متعاقــب آن مــردم ایــران در بالــغ بــر 
۱۸ شــهر علیــه دودهــه حاکمیــت منحــوس جمهــوری اســالمی، شــش روز 
ــه  ــه جامع ــش روزی ک ــه «ش ــع ب ــن مقط ــتند. ای ــه بپاخاس ــام، قهرمانان
ایــران را لرزانــد» لقــب گرفــت و در روانشناســی توده هــای وســیع مــردم 
در برخــورد بــه نظــام حاکــم در ایــران تاثیــرات عمیقــی تــا بــه امــروز برجــا 
ــوری  ــت جمه ــی و خالصــی از نکب ــرای رسنگون ــش ب گذاشــته اســت. جنب
اســالمی در ایــن شــش روز متولــد شــد و آغــاز دورانــی نــو را نویــد مــی داد 
کــه ایــن حرکــت عظیــم نوپــا در مصــاف بــا جــارو کــردن کلیــت جمهــوری 
اســالمی و جناح هــای آن پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت. نقطــه آغــاز 
آن رویــداد بــزرگ بــه هــژده تیــر ۷۸ معــروف شــد. رصف نظــر از این کــه 
جرقــه ایــن رویــداد از کجــا زده شــد امــا در مــدت آن شــش روز، خواســت 
پایــان دادن بــه حاکمیــت ســیاه جمهــوری اســالمی بــا شــعارهای کوبنــده 
ــد  ــی سیاســی آزاد بای ی شــه»، «زندان ــا ریــش و پشــم  «آزادی اندیشــه ب
ــام  گــردد»، «وای بــه روزی کــه مســلح شــویم»، «بیســت ســال ســکوت 
ــه  ــود ک ــت ب ــن واقعی ــان از ای ــده» و ... نش ــاز ش ــام آغ ــردم قی ــده، م ش
رسنوشــت جامعــه و سیاســت در ایــران را تنهــا دوجنــاح درون حکومتــی 
ی کننــد بلکــه اعــالم دخالــت و عرض انــدام علنــی مــردم در  تعییــن 
ــروی ســوم و  ــوان نی ــه عن ــن رسنوشــت جامعــه ب ــه سیاســت و تعیی صحن
ــن  ــه ای ــود. ب ــالمی ب ــوری اس ــی جمه ــرای رسنگون ــا ب ــتقل از جناح ه مس
ــد و رسکــوب  ــه طــول انجامی ــد شــش روز ب ــر ۷۸ هرچن ــار، هــژده تی اعتب
عــی ماالمــال از  شــد امــا تاریــخ عــروج آشــکار یــک جنبــش عظیــم اجت
ــالش  ــم و ت ــان حاک ــران در برابــر جنبــش اصالح طلب ــردم ای ــای م آرزوه
ــوری  ــی از رش جمه ــود. خالص ــام ب ــالح» نظ ــرای «اص ــا ب ــه آن ه مذبوحان
ــرتده  ــاد گس ــنی در ابع ــرز روش ــه ط ــد، ب ــه بع ــع ب ــن مقط ــالمی از ای اس
ــداد  ــن روی ــر ای ــم از خطــر انکارناپذی ــد خــورد. رسان رژی عــی کلی و اجت
ــر نشــان  ــه همدیگ ــام» را ب ــم نظ ــتقی «خت ــاح مس ــد و هــر دوجن گفتن
ــی و  می دادنــد و بــرای رسکــوب ایــن جنبــش دســت به یکــی کردنــد. خا
اصالح طلبــان حاکــم در یــک چشــم به هــم زدن عبــای «شــکالتی» و علــم 
و کتــل جامعــه مدنــی را کنــار گذاشــتند، بــه رسکــوب ایــن جنبــش آمدنــد 
و خــط و نشــان بــرای مردمــی کشــیدند کــه علنــا بــه جمهــوری اســالمی 

ــد.  ... صفحــه۲ اعــالم جنــگ کــرده بودن

اطالعيه هاى دفتر كردستان حزب:

با  گسترش اعتراضات به استقبال رئيس 
حكومت جانيان برويم

***
خردادماه پارسال را يادتان رفت؟!!

هفتاد مساويست با هفت!
«انگشت روى ماشه»

مظفر محمدى

وزارت اطالعــات و تبلیغــات جمهــوری اســالمی اعــالم کــرده اســت کــه 
ــی شــاد و  ــران از دولــت رییســی راضــی و زندگ ــاد درصــد مــردم ای هفت
ــان  ــت دارد چــرا فرم ــن حقیق ــر ای ــت اگ ــن اس ــوال ای ــد! س ــی دارن خوب

ــد!!  ....  صفحــه۶ انگشــت روی ماشــه صــادر مــی کنی

«آخرين خندق»
(درحاشيه تهديدات روساى «نظام»)

خالد حاج محمدى
مدتــی اســت روســای جمهــوری اســالمی، دســت بــه یكــرسی تهدیدهــا 
و اعــالم «میكشــیم»ها و صــادر كــردن احكامــی میزننــد كــه بــا 
ــه از رس  ــب ن ــدم تناس ــن ع ــد. ای ــبی ندارن ــان تناس ــت امروزش موقعی
ــه اخریــن ســالح و دســت و پــا  عــدم درك رشایــط بلكــه آویــزان شــدن ب
ــه  ــل خامن ــی قب ــظ نظــام اســت. مدت ــرای حف ــدق ب ــن خن زدن در آخری
ــی از  ــا مســئولین دســتگاه قضای ــر در ســخنانی ب ــه مناســبت ۷ تی ای ب
ــت  ــیع حاكمی ــتارهای وس ــه ۶۰ و كش ــام در ده ــده نظ ــپری ش دوران س
ــم  ــت ابراهی ــم دول ــرا ه ــت». اخی ــد ۱۳۶۰ اس ن خداون ــ ــد ۱۴۰۱ ه ــد «خداون ن ــرد و گفت ــاد ك ی
ــر  ــه ب ــالح» ك ــتفاده  از س ــون اس ــالح قان ــرای «اص ــت ب ــرده اس ــس ب ــه مجل ــه ای ب ــی الیح رئیس
ــتفاده از  ــق اس ــز ح ــی» نی یت ــوران امن ــی، «مام ــی و انتظام ــای نظام ــر نیروه ــالوه ب اســاس آن ع
اینــده خامنــه ای در ســپاه  بــی فــر» جانشــین  اســلحه را خواهنــد داشــت. بدنبــال «حســین طی
ــه  ــرس و واهم ــدون ت ــه «ب ــد ك ــت كن ــی تربی ــت نیروهای ــته اس ــاد خواس ــن نه ــداران از ای پاس

ــه۶ ــند.»    ...  صفح ــته باش ــه داش ــت روی ماش دس
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از آن تاریــخ بــه بعــد، لوکوموتیــو جنبــش عظیــم رسنگونــی رژیــم اســالمی بــراه افتــاده 
امیــت خــودش هــدف قــرار داده بــود. بــه مــوازات آن تاریــخ  بــود و ایــن نظــام را در 
ــام زور و تــوان خــود بــا دامنــه بــروز ایــن جنبــش  تــا امــروز، جمهــوری اســالمی بــا 
در مقاطــع مختلــف بطــور هدفمنــد مقابلــه کــرده اســت. رسکــوب هــر صــدای چــپ 
و آزادی خواهانــه در دانشــگاه ها، مــدارس، کارخانه هــا و محــالت شــهرها، تــالش 
هدفمنــد و متمرکــز بــرای تخریــب هــر میزانــی از تشــکل یابی و بویــژه تشــکل 
کمونیســتی و کارگــری، گوشــه هایی از ایــن جنــگ بیست ســاله از مقطــع هــژده تیــر 
۷۸ تــا بــه امــروز اســت، کــه جمهــوری اســالمی علیــه مــردم آزادی خــواه و علیــه طبقــه 
ــران  ــرای معیشــت و رفــاه و رسنگونــی رژیــم، در رسارس ای کارگــر و مبــارزات آنــان ب

بــراه انداختــه اســت. 

و  تقابــل حاکمیــت  و   ٨٦ آذر   ۱۶ جریــان  در  ایــن رسکوب هــا  بعــدی  ایســتگاه 
اصالح طلبــان حکومتــی بــا نهادهــای دست ســاز آنهــا ماننــد «دانــش آموختــگان 
لیــربال تحکیــم وحــدت» علیــه دانشــجویان آزادی خــواه و برابری طلــب اتفــاق افتــاد؛ 
(تحکیــم وحدتی هایــی کــه بعــد از شکســت دو-خــرداد و جنبــش اصالحات بیشرتشــان 
ــتند). ۱۶ آذر ۸۶ ــگرد  هس ــت فرش ــازمان فاشیس ــو س ــروز عض ــدند و ام ــواری ش مت

ــروج کمونیســم  ــه ع ــد از دهــه مخــوف ۶۰، ب ــار بع ــرای اولین ب ــه ب دوره ای اســت ک
عــی و کمونیســت ها در رسارس دانشــگاه های ایــران معــروف گشــت و بــا پرچــم  اجت
ــه جامعــه نشــان داد. حاکمیــت بعــد از  ــوغ سیاســی خــود را ب ــری» بل «آزادی و براب
رسکــوب گســرتده چــپ در دانشــگاه ها، ســپس در دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹۸ بــه مــوازات 
ــه  ــردم ک ــب م ــن حکــم اساســی از جان ــی و اعــالم ای ــش رسنگون ــاره جنب ــان دوب غلی
ــن،  ــه کشــتار وســیع معرتضی ــه ماجــرا»، رشوع ب وم ــرا دیگــه  ــب، اصول گ «اصالح طل
ــرای  ــوخته ب ــازی های س ــوش دوزی و سناریوس ــه پاپ ــرتده و ب ــتگیری های گس ــه دس ب
رهــربان کارگــری و شــخصیت های خوشــنام مردمــی و چــپ کــرد. ایــن دوره از حیــات 
ــی و  ــدال روحان ــت اعت ــاط دول ــان بس ــا پای ــالمی ب ــوری اس ــی جمه ــش رسنگون جنب
ــا  ــر، ب ــون رژیمــی متزلزل ت یســی مصــادف اســت. اکن ــی ر ــت مقوای ــکار دول ــاز ب آغ
ــت حتــی در درون صفــوف خــود و  ــر از قبــل، فاقــد مرشوعی شــکاف های عمیق ت

ــه اســت. ــرار گرفت ــل مــردم ق ــوار در مقاب ــورد نفــرت جامعــه، پشــت به دی م
ی تــوان بــا رنــگ ســبز،  واقعیــت اینســت کــه جامعــه ایــران و ایــن جنبــش را دیگــر 
ــی از  ــا جناح هــای ناراض شــات و مصالحــه ب ــا م ــی، ب ــالب مخمل ــگرد و انق ــا فرش ب
ب افکن هــای ناتــو، بــا اســالم نــوع مجاهدینــی و بــا الگوهــای  «ولی فقیــه»، بــا زور 
ــواهد  ــه ش ــت. هم ــان فروخ ــه جهانی ــرب ب ــرو – غ ــت پ ــیون راس ــگ اپوزیس رنگارن
گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه هــژده تیــر ۷۸، مســتقل از ناروشــنی ها و ضعف هــای 
ــود  ــرشوی خ ــل و پی ــداد تکام ــدند، در امت ــرف ش ــت برط ــه رسع ــه ب ــن آن ک آغازی
ــی،  ــه چــپ و کمونیســم، بــه جنبــش آزادی خواهــی و برابری طلب بالواســطه امــروز ب
بــه طبقــه کارگــر و آلرتناتیــو اداره شــورایی ایــن طبقــه و بــه خالصــی زنــان از تحجــر 
ــر و  ــه، آگاه ت ــب برنام ــون صاح ــه اکن ــی ک ــت. جنبش ــوط اس ــی مرب ــد جنس آپارتای
ــن شــده اســت. بیست وســه  ــا افــق سوسیالیســتی طبقــه کارگــر عجی ســازمان یافته ب
ســال مقاومــت و مبــارزه پیگیــر سوسیالیســت ها و طبقــه کارگــر در ایــران بــه جایــی 
ــرای  ــردم ب ــارزه توده هــای وســیع م ــه مب ــد ک ــه دیگــر اجــازه ندهن رســیده اســت ک
خالصــی از رش جمهــوری اســالمی بــه گوشــت دم تــوپ جناح هــای بــورژوازی، چــه در 
ــران تبدیــل شــود.  حاکمیــت و چــه نســخه های دوزاری آن در اپوزیســیون راســت ای
امــروز یــک صــف رادیــکال، سوسیالیســتی و کارگــری پیشــقراول رسنگونــی جمهــوری 
اســالمی اســت کــه کارگــر و چــپ و کمونیســم همچــون نگینــی بــر تــارک ایــن جنبــش 
ــون  ــه اکن ــی اســت ک ــارزه طبقات ــن قلمروهــای مب ــن یکــی از مهمرتی می درخشــد. ای
توســط مــا کمونیســت ها و طبقــه کارگــر، گام بــه گام از هــژده تیــر ۷۸ تــا زمــان امــروز 

فتــح شــده اســت. 
نــد جنبــش  آنچــه این روزهــا بــر خاکســرت هــژده تیــر ۷۸ شــعله می کشــد، حضــور قدر
کارگــری و سوسیالیســتی بــا اهــداف و برنامــه مســتقل خــود در ســاحه سیاســت ایــران 
ــروزی و ســعادت مــردم  ــه حلقــه ای در پی ــم را ب اســت کــه به گــور ســپردن ایــن رژی

ایــران تبدیــل می کنــد. 

خردادماه پارسال را يادتان رفت؟!!
در حاشيه قمه چرخانى دوباره سلفى ها 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 
ــه  ــی» ب ــه «كفرگوی ــه بهان ــازه را ب ــد و صاحــب مغ ــورش می برن ــا قمــه و ســاطور ی ب
رگبــار فحاشــی ركیــك می گیرنــد و تهدیــد بــه مــرگ می كننــد و طبــق معمــول كســی 
ــت. در  ــده اس ــت نش ــرف حكوم ولیت از ط ــ ــرش مس ــتجو و پذی ــاهد جس ــم ش ه
فیلمــی كــه از یــورش ایــن اوبــاش بــه مغــازه منتــرش شــده اســت دو نفــر از مــزدوران 
ــه نام هــای آمانــج ملكــی و ســارو صادقــی در ایــن واقعــه حضــور دارنــد و  ســلفی ب
ــه گفتــه مــردم شــهر، اینهــا  ــان و مــردم در محــل شناســایی شــده اند. ب توســط جوان
ــا  ــرده و ت ــن شــهروند ســنندجی را زخمــی ك ــون چندی ــه تاكن قمه كشــانی هســتند ك
پــای مــرگ كشــانده اند. شــایان ذكــر اســت كــه ایــن جانیــان توســط خــود جمهــوری 
ــن در  ــن دو ت ــه ای ــت ك ــی اس ــده اند. گفتن ــدان آزاد ش ــش از زن ــی پی ــالمی مدت اس
عــی، شــهروندان را تحــت نــام «جهــاد» تهدیــد بــه رسبریــدن و كشــ  شــبكه های اجت
ــز» از  ــی در منطقــه «باوه ری ــد جان ــن بان ــد. مهمــرت از همــه ظاهــرا مــكان ای كرده ان
توابــع ســنندج اســت و در آنجــا بــه هــواداران خــود «آمــوزش» می دهنــد كــه چگونــه 

فضــای رعــب و وحشــت را در ســطح شــهر ایجــاد كننــد.

مردم آزادی خواه و مبارز سنندج
همــه مــا می دانیــم كــه افســار بانــد جانــی ســلفی را جمهــوری اســالمی بــرای مقابلــه 
بــا شــ مــردم شــهر ســنندج و ســایر شــهرهای كردســتان بــرای ترســاندن شــهروندان 
از ماهیــت كثیــف نظــام اســالمی، شــل كــرده اســت. هــر كجــای جهــان یــك هــزارم 
ایــن تهدیــدات و عربده كشــی ها را هــر گانگســرتی از خــود بــروز دهــد، راهــی 
رســتانش می كننــد و تــا لحظــه پایــان معالجــه و درمــان، لــگام اش را شــل  تی
ی كننــد. 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 جــزای ایــن اوبــاش توســط حكومــت نبودیــم. علیرغــم اینكــه مــردم 
ــی را شناســایی  ــد جان ــن بان ــم ای ــا مــدراك و عكــس و فیل ــا، ب كردســتان رســ و كتب
ول حكومتــی تاكنــون رساغ این هــا را نگرفتــه  و افشــاء كرده انــد امــا هیــچ مســ
ــردم كردســتان اســت، در  ــر م ــورد تنف ــم كــه خــود در درجــه اول م ــن رژی اســت. ای
غیــاب مامــوران «گشــت ارشــاد» و «امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر»، بــه بســیج 
و تغذیــه ســلفی های جبــون علیــه مــردم كردســتان روی آورده اســت. ترس شــان 
ــه  ــت در گوشه گوش ــت مدت هاس ــن حاكمی ــقوط ای ــیبی و س ــت! دوران رساش بجاس
ــران بــه صــدا درآمــده  ــل رســوایی ایــن نظــام در كل ای ایــران آغــاز شــده اســت. طب
ــردم  ــل م ــه در مقاب ــی ك ــت نیروهای ــرای تربی ــت ب ــن حاكمی ــث ای ــالش عب ــت؛ ت اس
آزادی خــواه دســت بــه قمــه و ماشــه باشــند، كامــال واقعــی اســت. در كردســتان قــرار 
اســت ایــن ضد-حملــه ســیاه و ضــد مردمــی را ســلفی ها بــرای عــالج درد حاكمیــت 
ن»های جبــون امــروز  اســالمی تامیــن كننــد. این هــا «جاش»هــا و «پیشــمرگه مســل
ــور و مــرور قانونــی جمهــوری اســالمی در  ــا برگــه عب در كردســتانند كــه آزادانــه و ب
ــن  ــه ای ــه قم ــارص رســمی و دســت ب ــد. این هــا عن شــهرهای كردســتان پرســه می زنن

ــتانند. ــت در كردس حاكمی

مردم زنان و جوانان مبارز سنندج
خردادمــاه پارســال شــاهد تعــرض اوبــاش ســلفی بــه یــك زن در شــهر ســنندج بودیــم. 
ــورانه  ــوری و جس ــل ف ــه عكس العم ــت ك ــه اس ــان رفت ــرا یادش ــكاران ظاه ــن تبه ای
ــلفی  ــزدوران س ــل و م ــه عوام ــه ب ــی ك ــاش و درس عربت ــن اوب ــك كاری ای ــ در كت ش
دادیــد، معــرف خــاص و عــام اســت. شــ 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 زاده هــا و عوامــل رس بــه ایــن 
لی داده و لگام شــان را كشــیده اســت. ســنندج  جریــان ســیاه و ضــد مردمــی را گوشــ
ــد اجــازه داد كــه امــروز ســلفی ها و  ــی اســت! نبای شــهر آزادی خواهــی و برابری طلب
بازمانــدگان ارتجــاع محلــی بــا چــراغ ســبز جمهــوری اســالمی جامعــه را ناامــن كننــد 
ــی  ــا رسنگون ــن نظــام اســت و ب ــروی ای و مــوی دمــاغ شــهروندان بشــوند. ســلفی نی
ــكل در  ــواه و متش ــردم آزادی خ ــر م ــت در براب ــار اس ــم ناچ ــام ه ــن نظ ــی ای انقالب
ــورش را  ــذارد و گ ــرار بگ ــه ف ــا ب ــری و آزادی، پ ــاع از براب ــرای دف ــوده ای ب ــس ت میلی

گــم كنــد. 

زنده باد مبارزه مردم برای آزادی و برابری

خط رسمی دفرت کردستان حزب حكمتیست 
یه ۲۰۲۲  ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ ۵ ژو

زنده باد سوسياليسم!
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بحــران هــای رسمایــه داری جهانــی العــالج اســت. ایــن بحــران در نظــام هــای 
ــران را  ــار بح ــم ب ــورژوازی حاک ــد و ب ــی کن ــور م ــورت دوره ای ظه ــتی بص الیس کاپیت
ــرد.  ــی گی ــس م ــد و دســتاوردهایش را پ ــی کن ــردم رسشــکن م ــر و م ــه کارگ روی طبق
آخریــن تعــرض دنیــای رسمایــه بــه جامعــه ی بــرشی نئولیربالیســم اســت کــه بطــور 
تیجــه،  بیــکاری و کارتــن خوابــی  ــی بــازار را بــر رسنوشــت مــردم مخیــر کــرد و در ن کل
و بــی مســکنی و دســتمزدهای پاییــن و بــاال بــردن ســن بازنشســتگی و بطــور کلــی 
ــی  ــادی و سیاس ــف اقتص ــران مضاع ــا بح ــت.   ام ــه اس ــش یافت ــر افزای ــل فق تحمی
ــه  ــور هم ــته و بط ــالمی وجــود داش ــوری اس ــت جمه ــول حاکمی ــام ط مســتمرا در 

ــت.  ــرده اس ــار ک ــابقه دچ ــی س ــی ب ــه فالکت ــه را ب ــه ای جامع جانب
ــرن  ــم ق ــول نی ــد در ط ــی نام ــادی م ــی اقتص ــران جراح ــت ای ــروز دول ــه ام ــه ک آنچ
ــن راه  ــنگینی ای ــار س ــر ب ــت. و ه ــده اس ــه ش ــا تجرب ــا باره ــورهای دنی ــر در کش اخی
ــک کالم  ــروز در ی ــت. و ام ــرده اس ــم ک ــرشی را خ ــع ب ــر جوام ــانی کم ــد انس ــل ض ح
بــن بســت اقتصــاد رسمایــه دارانــه بــه مــا مــی گویــد تنهــا راه نجــات جامعــه بــرشی 
ــت.  ــه داری اس ــام رسمای ــت نظ ــزدی و نکب ــان از کار م ــی انس ــم و رهای سوسیالیس
ــرای  ــد ب ــه تولی ــرار دارد ن ــه ق ــود و انباشــت رسمای ــد س ــر اســاس  تولی ــه ب ــی ک نظام
نیــاز جامعــه و بهــره منــد شــدن کل جامعــه از محصــول کار خــود و برابــری انســان 

هــا.
دور جدیــد تعــرض دولــت بورژوایــی در ایــران، حــذف سوبســیدها و ســپردن 
ــرج اقتصــادی  ــالس و هــرج و م ــاد و اخت ــازار ســیاه فس ــه ب ــان ســفره ب ــت و ن معیش
ــن  ــگان روش ــرای هم ــران ب ــی در ای ــران کنون ــادی بح ــی و اقتص ــل سیاس ــت. دالی اس
اســت. عــالوه بــر بچــاپ بچــاپ داراییهــای مملکــت توســط رسمایــه داران خصوصــی 
ــده  ــش عم ــاهدیم، بخ ــه ش ــه هم ــوی ک ــاد و بلبش ــواری و فس ــت خ ــی و ران و دولت
ــای  ــل و نیروه ــوب در داخ ــای رسک ــری و نیروه ــم رصف نظامیگ ــا ه ــن داراییه ی ای

ــت.  ــده اس ــه ش ــورهای منطق ــالمی در کش ــوری اس ــی جمه نیابت
ــادی و  ــی اقتص ــالح جراح ــه اصط ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــت رییس ــخ دول ــن پاس آخری
حــذف سوبســیدها اگــر امــروز عوارضــی دارد امــا در ســال هــای آتــی مشــکل بحــران 
اقتصــادی را حــل مــی کنــد. همزمــان طــرح کوپنــی کــردن کاالهــای رضوری و وعــده 
ــوان  ــس بعن ــط مجل ــردم توس ــون م ــه ٦٠ میلی ــی ب ــه مجان ــی و نیم ــن مجان ی کوپ
مســکنی اعــالم مــی شــود. مســکنی کــه متخصصیــن دولتــی هــم آن را یــک شــعار و 

ــد.  امن ــی ن ــوچ م ــه و پ ــی پای طرحــی ب
ــرف  ــم ح ی ــی توان ــل  ــل ح ــت قاب ــن بس ــران و ب ــک بح ــروز از ی ــا ام ــه م در نتیج
ــه داران  ــالمی رسمای ــوری اس ــت جمه ــه اس ــار ده ــش از چه ــه بی ــی ک ــم. بحران بزنی
ــا  ــه امــروز رســانده اســت. ایــن نظــام اقتصــادی  و سیاســی مطلق ــا خــود آورده و ب ب

ــت. ــو نیس ــل رف قاب
ــروز  ــده و ام ــرت ش ــه روز بیش ــکاری روز ب ــزان بی ــران، می در اقتصــاد ورشکســته ی ای
بــه ده میلیــون نفــر مــی رســد. ایــن بخشــی از جمعیــت کشــور اســت کــه نــه مــزدی 
ــق  ــر مطل ــه در فق ــه ن ــکار جامع ــش بی ــن بخ ــکاری. ای ــه بی ــه بیم ــد و ن ــی گیرن م

ــد.   ــی برن ــرس م ــه در گرســنگی محــض ب بلک
ــاد  ــود. هفت ــی ش ــه  ــکاران خالص ــه بی ــا ب ه ــق تن ــر مطل ــر و فق ــط فق ــاد خ ابع
ــه  ــروز ب ــینی ام ــهر نش ــتند. ش ــق هس ــر مطل ــر و فق ــط فق ــر خ ــان زی ــون انس ی میل
حاشــیه نشــینی ختــم مــی شــود. تنهــا در تهــران بیــش از ســه میلیون حاشــیه نشــین 
هســتند و بخــش بــزرگ تــری از مــردم عــالوه بــر ســفره هــای خالــی، تــوان پرداخــت 

ــد. ــه اســت را ندارن ــش یافت ــر افزای ــه براب ــا س ــه دو ت ــاره مســکن ک اج
ــد  ــی ٣٠ در ص ــر  یعن ــون نف ــش از ۲۵ میلی ــده بی ــی گوین ــام م ــای نظ ــی ه مجلس
جامعــه  تــوان خریــد گوشــت را ندارنــد. امــا ابعــاد ایــن فاجعــه خیلــی بیشــرت از آن 
اســت و حداقــل ٦٠ درصــد مــردم را در بــر مــی گیــرد. مبلغیــن دینــی رژیــم، فالکــت 
ــوی  ــا گرســنگی پاداش هــای معن ــه گوی ــد ک ن ــی کن ــد م جی اقتصــادی و گرســنگی را 
ــگاه هــای خیریــه و  دارد! میلیــون هــا انســان گرســنه را بــه کمیتــه هــای امــداد و بن
ل  ــ ــد و کرامــت انســانی شــان را پای ــه مــی دهن ــی کــردن کاال هــا حوال ــا کوپن نهایت

ــد.  ــی کنن م
ــه  ــگ و ن ــه جن ــه  ن ــد  ک ــی بینن ــده و م ــون دی ــا کن ــان ت ــر و زحمتکش ــه کارگ طبق
ــه را  ــس جامع ــا نف ــت. ام ــا نینداخ ــم را از پ ــی رژی ــاد مقاومت ــه اقتص ــم و ن تحری
ــم و بحــران  ــاوان بعــد از جنــگ و تحری ــم. ت ــاوان جنگــش را مــا دادی ــده اســت. ت بری
ــر  ــم ت ــد. ک ــا را ســفت کنی ــد کمربنده ــا گفتن ــه م ــم. ب ــا دادی ــش را م ــای اقتصادی ه
ــورژوازی  یــی اســت کــه ب ــد و طاقــت بیاوریــد. ایــن کلیــد حــل بــه ظاهــر مع بخوری
ــا بحــران و عواقــب آن از قبیــل گرانــی و تــورم و فقر  حاکــم ایــران بــه دســت گرفتــه ت
ــد.  ــه رسشــکن کن ــان جامع ــر و کل محروم ــه کارگ ــای طبق ــفره ه ــر س ــت را ب و فالک
ــر و زحمتکــش و  ــر کارگ ــن را ه ــد. ای ن ان ــا خــود  ــت کشــاندند ت ــه فالک ــه را ب جامع

ــد.  ــی دان ــد و م ــد بدان ای ــران ب ــی در ای جــوان و زن
ــه  بحــران اقتصــادی جمهــوری اســالمی کمــر جامعــه را خــم کــرده اســت امــا خــم ب

ــت  ی ــپاه و ب ــرتل س ــت کن ر تح ــ ــی بیش ــی و امنیت ــی و نظام ــای مال ــروی نهاده اب
یامــده اســت. حقــوق هــای نجومــی وکال و وزرا و منفعــت لشــکر طبقــات  رهــربی ن
لــه و حشــد شــعبی و حوثــی هــا  دارا کــم نشــده اســت. خــم بــه ابــروی حســن نرصال

ــاورده اســت. ــی بشــار اســد نی و حت
ــی و  ع ــات اجت ــری، اعرتاض ــات کارگ ــار، اعتصاب ــت ب ــت فالک ــن وضعی ــل ای در مقاب
خیــزش هــای تــوده ای علیــه فقــر و گرســنگی و گرانــی و تــورم و بــی مســکنی و بــی 
ــی  ــچ توکل عــی هی ــرزه در آورده اســت. جنبــش هــای اجت ــه ل ــه را ب ــی، جامع داروی
ــای  ــوده ه ــد. ت ــی ندارن ــای دولت ــتگاه ه ــه دس ــی ب ــم و توهم ــای رژی ــاح ه ــه جن ب
ــه  ــمن ک ــل دش ــم در مقاب ــد و ه ــار واقفن ــط مرگب ــن رشای ــق ای ــه حقای ــم ب ــردم ه م
ــد. ــه ای ندارن ــرس و واهم ــت، ت ــرده اس ــاب ک ــوب انتخ ــود را رسک ــات خ ــا راه نج تنه

ــت.  ــات بــه دســت اورده اس ــارزات و اعتصاب طبقــه کارگــر تجــارب خوبــی از مب
ــده اســت.  ــه کارگرآم ــوری طبق ــه دســتور ف ــری ب ــاد کارگ ــی و اتح مســاله تشــکل یاب
مجامــع عمومــی کارگــری مــورد توجــه مراکــز بــزرگ کارگــری اســت و بخشــا پراتیــک 
ــوز در آغــاز خــود اســت و بــا «مجامــع عمومــی  مــی شــود. اگــر چــه ایــن تجربــه هن
ــع  ــوز مجم ــه هن ــه دارد. از جمل ــکلی فاصل ــه تش ــر گون ــه ی ه ــوان پای ــم» بعن منظ
ــا آکســیون خیابانــی یکــی گرفتــه مــی شــود. امــا جنبــش مجامــع عمومــی  عمومــی ب
ــم  ــی منظ ــع عموم ــش مجم ــت. جنب ــر اس ــه کارگ ــدرت طبق ــاد و ق ــه اتح ــم پای منظ
بایــد  انــی و از ایــن آکســیون تــا تجمــع و آکســیون بعــدی، ن را بــه تجمــع هــای خیاب

ــل داد. تقلی
عــی و فالکــت اقتصــادی ایــران در دســتان  طبقــه کارگــر  عبــور از بحــران اجت
ــت  ــه داری و مصیب ــام رسمای ــت نظ ــرار دارد. رهایــی از نکب ــش ق ــردم زحمتک و م
ــوده ای  ــای ت ــزش ه ــی و خی ع ــات اجت ــری، اعرتاض ــات کارگ ــام اعتصاب ــش در پی های
اپــی بینوایــان و مصــادره ی  شــنیده مــی شــود.  اعتصابــات عمومــی، شــورش هــای پی

ــت. ــران، در راه اس ــای محتک انباره
ــع  ــش مجام ــی جنب ــران برپای ــی کارگ ــارزه طبقات ــان در مب ــر زم ــش از ه ــروز بی ام
ــرتاض و  ــزار اع ــه اب ــت. جنبشــی ک ــی و در دســرتس اس ــی منظــم رضوری، حیان عموم
ــت.   ــی او اس ــتقالل طبقات ــن اس امی ــر و ت ــه کارگ ــارزه ی اقتصــادی و سیاســی طبق مب

ــد.  ــکیلش را بگیرن ــوی تش ــد جل یتوانن ــه  ــی اینک یعن
کارگــران  محافــل  تــالش  گــرو  در  هــم  عمومــی  مجمــع  جنبــش  انــدازی  راه 
سوسیالیســت اســت. مجمــع عمومــی ابــزار رهــربی مبــارزات کارگــران توســط 

اســت. کمونیســت  هــای کارگــران  همیــن محافــل و شــبکه 
ــه  ــه کمیت ــت ک ــنگری اس ــم س ــی منظ ــع عموم ــا، مجم ــم م ــزب و کمونیس ــرای ح ب
هــای کمونیســتی حــزب و کمیتــه هــای کمونیســتی کارخانــه در دل آن مســتقیم و 
رس راســت وظایــف متحــد کــردن و آگاهــی بخشــی کارگــری و کمونیســتی را انجــام 
ــد. مجمــع عمومــی مثــل مدرســه ای اســت کــه کارگــران در ان درس اتحــاد  مــی دهن
ــه و  ــی پای ــع عموم ــد. بعــالوه مجم ــی آموزن ــن رسنوشــت را م تگــری در تعیی و دخال
ــش از  ــط بی ــه رشای ــی ک ــت. درحال ــدرت اس ــب ق ــرای کس ــری ب ــاس شــوراهای کارگ اس
ــت،  ــم اس ــازماندهی فراه ــرای س ــالمی ب ــوری اس ــات جمه ــول حی ــی در ط ــر زمان ه
رژیــم رسمایــه داران امیــدوار اســت مبــارزه و اعرتاضــات ایــن و آن صنــف بــه صــورت 

ــد. ان ــی  ــران وزحمتکشــان باق ــروی کارگ جــدا جــدای نی
ــد  ــی افت ــری راه م ــز کارگ ــد مرک ــم  در چن ــی منظ ــع عموم ــش مجم ــه جنب ــی ک زمان
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــز کار امکانپذی ــه ی مراک ــر آن در هم ــود، تکثی ــی ش ــنت م و س
ــل  ــی مث هنگ ــز ه ــک مرک ــرای ی ــط را ب ــی، رشای ــع عموم ــش مجام ــی جنب برپای
ــه  ــن پروس ــا ای ــت. ام ــم اس ــران فراه ــدگان کارگ این ــره  ــا کنگ ــده و ی ــورای متح ش
ــی رود. نیــروی محرکــه ای مــی خواهــد کــه مــدام و ســنگر بــه  خودبخــودی پیــش 
ــع  ــه مجم ــی ب ــد. از خــرد جمع ــت کن ــی را هدای ــش مطالبات ــارزات و جنب ــنگر مب س
ــه ای  ــاد منطق ــه ای و از اتح ــاد منطق ــه اتح ــی ب ــع عموم ــم. از مجام ــی منظ عموم
بــه اتحــاد رسارسی. نقــش و وظایــف کمونیســت هــا و رهــربان کارگــری و مردمــی  در 
ــده  ــن کنن ی ــیار تعی ــی بس ع ــای اجت ــش ه ــای جنب ــه و دور ــی جامع اوضــاع بحران
ــت  ــول رسنوش ــن تح ــام ای ــی، انج ــربان عمل ــت و ره ــران کمونیس ــا، کارگ ــت. م اس
ــه  ــر گون ــم. ه ــه بدهکاری ــنگان جامع ــان و گرس ــر و محروم ــه کارگ ــه طبق ــاز را ب س
ــای  ــه معن ــوش، ب ــودی و خودج ــرکات خودبخ ــار تح ــا انتظ ــی و ی ــت کش ــر، وق تاخی
ــی  ــچ فرصت ــد هی ــده اســت. نبای ــن کنن ــر و تعیی ــه ایــن وظایــف خطی ــی توجهــی ب ب
ــه  ــعار و مطالب ــی از ش ع ــای اجت ــش ه ــری و جنب ــش کارگ ــت داد.   جنب را از دس
ــد.  جامعــه ایــران  کــم نیــاورده انــد. از اعــرتاض و اعتصــاب و تجمــع  کــم نیــاورده ان
ــت  ــه ای هس ــت و چال ــم اس ــه ک ــزی ک ــته  و چی ــم داش ــوده ای  ه ــای ت ــزش ه خی
ــده  ــگ کنن هن ــازمان رسارسی و ه ــی وس ــدار محل ای ــازمان پ ــود، س ــر ش ــد پ ــه بای ک
ــدار محلــی، مجامــع  ای جنبــش هــا اســت. مهــم تریــن و در دســرتس تریــن ســازمان پ
ــل طبقــه عــروج  ــد مث ــا کــه کارگــر میتوان ــم گرانبه ــی داری ــا فرصت عمومــی اســت. م
ــیوه ای  ــه ش ــری ب ــات و اعرتاضــات کارگ ــی رسنوشــت اعتصاب ــع عموم ــد. در مجام کن
ــا و  ــا کارفرماه ــس ب ــه نف د ب ــ ــارت و اعت ــا جس ــران ب ــه کارگ ــود ک ــی ش ــن م تعیی
دولــت روبــرو مــی شــوند. ملزومــات پیــرشوی یــا عقــب نشــینی را مجامــع عمومــی 

ــت.  ــا و دول ــد کارفرم ــار و تهدی ــه فش ــد ن ــی کن ــن م ــران تعیی کارگ

ــع  ــش مجم ــد جنب ــد بای ــته باش ــی داش ــه معن ــتقالل طبق ــم اس ــر بخواهی ــروز اگ ام
عمومــی راه بیندازیــم. اگــر بخواهیــم اعــرتاض سیاســی- اقتصــادی و فرهنگــی طبقــه 
موثــر و کارســاز باشــد، بایــد برویــم جنبــش مجمــع عمومــی راه بیاندازیــم و امــروز 
ــع  ــران در مجام ــاد کارگ ــد. اتح ــم و راه میافت ــود راه بیندازی ــه میش ــت ک روزی اس
عمومــی منظــم و ســازماندهی مبــارزه توســط ایــن مجامــع بــرای دشــمن غیــر قابــل 

ــوب اســت. ...  ادامــه در صفحــه بعــد رسک

معيشت و رفاه مردم
«گروگان بن بست نظام كاپيتاليستى»

ر محمدى      مظف
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بــات معین و مشــرتک  ــدازه اعتصابــات کارگــری و اعرتاضــات تــوده ای بــرای مطال هــر ان
ــا  ــن ج ــا همی ــت. ت ــر اس ــاه ت ــه کوت ــرای مقابل ــم ب ــت رژی ــد، دس ــدا میکن ــدت پی ش
ن و بازنشســتگان و  عــی معلــ هــم در نتیجــه اعتصابــات کارگــری و اعرتاضــات اجت
ــم و درسیســتم اداری و پلیســی اش  ــه ی نیروهــای رسکــوب رژی ــت روحی ــا اُف ــره ب غی

ــرو هســتیم.  ــا حــاال مــردم را خفــه نگــه میداشــتند، روب ــان مراجعــی کــه ت و درمی
ــم.  ــی آگاهی ع ــات اجت ــارزات و اعرتاض ــی در مب ــه محدویتهای ــا ب ــن، م ــود ای ــا وج ب
ــی  ــش صنعت ــر بخ ــند، اگ ــک رهــربی رسارسی نرس ــه ی ــی ب ع ــای اجت ــش ه ــر جنب اگ
ایندگــی مــی  ــا پیــش نگــذارد و اعــالم نکنــد کــه مطالبــات کل جامعــه را  کارگــری پ
ــان، بازنشســتگان، پرســتاران  ن، زن ــ عــی جــدا از هــم معل ــد، جنبــش هــای اجت کن
ــی  ــه  ــن ک ــه ای ــد. ن ــی رون ــر  ــود فرات ــف خ ــش و صن ــدوده ی بخ ــره از مح و غی

ــد. ... ــی توانن ــد،  خواهن
امــا رونــد تاریخــی تــا بــه امــروز نشــان داده اســت کــه تــوده هــای کارگــر و 
ــر،  ــده ت ــار آبدی ــر ب ــش خــود ه ــارزه و جنب زحمتکــش در دل اعتصــاب، اعــرتاض و مب
آگاه تــر و گســرتده تــر  بــه میــدان مــی ایــد. ایــن تحــول تاریخــی بــدون شــک طبقــه 
د بنفــس و برداشــ گام جــدی بــه طــرف گســرتش  کارگــر را بــه درجــه باالیــی از اعتــ
ــاند.  ــی رس ــده ی رسارسی م ن ــگ کن هن ــع عمومــی و ســازمان هــای ه ــش مجام جنب
ــمنان  ــل و دش ــی حاص ــی در پ ــای پ ــروزی ه ــه پی ــت ک ــی اس ــن تحول ــا در چنی تنه

ــوند.  ــی ش ــده م ــب ران ــه عق ــدام ب ــردم م م
عــروج رسارسی طبقــه کارگــر و کمونیســم اش در راس مطالبــات عمومــی، بــه اعتبــار 
ــد جامعــه  ــا امی ایــن کــه ســکان اقتصــاد و چــرخ هــای جامعــه را در دســت دارد، تنه

ــه دادن بــه فقــر و فالکــت اســت.   و جنبــش هایــش بــرای خا
ــات را دردســت دارد،  ــد و خدم ــکان اقتصــاد، تولی ــال س ــه عم ــری ک ــه کارگ ــرای طبق ب
ــه   ــی ک ــرد. زمان ــده بگی ــم برعه ــه را ه ــی و اداره ی جامع ــدرت سیاس ــد ق ــی توان م
ــروی  ــد، نی یفت ــر ب ــه کارگ ــت طبق ــه دس ــت کل جامع ــرای معیش ــش ب ــم جنب پرچ
ــد  ــود خواه ــت خ ــق را پش ــر مطل ــر و فق ــط فق ــر خ ــی زی ــد ده میلیون ــم چن عظی

ــاند. کش
ــه  ــه ب ــر و جامع ــه کارگ ــت طبق ــد. هدای ــی افت ــاق  ــود اتف ــول خودبخ ــن تح ــا ای ام
ــان  ــا و ازادیخواه ــت ه ــت و سوسیالیس ــران کمونیس ــده کارگ ــر عه ــمت ب ــن س ای
صفــوف بخــش هــای مختلــف جامعــه اســت. مــا جامعــه ای در حــال انفجــار داریــم. 
ــی  ــاده کــرده و نیروهــای داخل ــن انفجــار خــود را آم ــار ای ــرای مه ــم ب ــورژوازی حاک ب
ــن  ی ــی ب ــه حائل ــه مثاب ــی را ب ع ــای اجت ــزش ه ــا خی ــه ب ــرای مقابل ــه ای ب و منطق
ــوب  ــق رسک ــز از طری ــالمی ج ــوری اس ــت. جمه ــرده اس ــف ک ــه ص ــه ب ــود وجامع خ
ــه  ــدازه ســالح و زرادخان ــه حفــظ خــود نیســت. امــا هــر ان پلیســی و نظامــی قــادر ب
ــه رهــربی طبقــه کارگــر  ــل یــک جنبــش ســازمانیافته ی رسارسی ب ــی در مقاب ی نظام

ــتند.  ــش نیس ــی بی ــاره های ــن پ ــم اش، آه و کمونیس
ا مسایل و موضوعات دیگری هم روبرو است. جامعه ایران ب

ــه  ــی ک ــتیم. رشایط ــام هس ــا برج ــران پس ــتانه ای ــا در آس ــه م ــت ک ــن اس ــی ای یک
ــه  ــی ک ــود. رشایط ــی ش ــاز م ــه ب ــر و جامع ــه کارگ ــی طبق ــاده خواه ــرای زی ــا ب فض
ــدن  ــه ش ــرای فرب ــی ب ــود و امکان ــت خ ــم موقعی ــرای تحکی ــزاری ب ــوان اب ــم بعن رژی
ــد و طبقــه  ــی کن ــی از آن اســتفاده م ــی و نظام ــان اقتصــاد خصوصــی، دولت کارفرمای
ــود را  ــوق خ ــه حق ب ــی و مطال ــهم خواه ــم س ــی ه ع ــای اجت ــش ه ــر و جنب کارگ

ــد.  ــی ده ــرتش م ــش را گس ــدید و اعرتاضات تش
ــه تحــوالت  ــاز ب ن ب ــا چشــ ــه کارگــر و زحمتکشــان مــی بایســت ب بخــش آگاه طبق
ــن  ــی از ای ــام یک ــا برج ــران پس ــد. ای ــم بنگرن ــورژوازی حاک ــت ب ــه و موقعی جامع
ــه،  ــد ن ــی بگوی ــت کس ــن اس ــت. ممک ــاده ای نیس ــاق س ــن اتف ــت.  ای ــوالت اس تح
ــا  بــات مــردم بــی تفــاوت خواهــد بــود ی کان بــه مطال ــی افتــد و رژیــم کــ اتفاقــی 
یــد کنــم و معتقــدم کــه فضــا  یتونــم تای رسکــوب را تشــدید مــی کنــد... مــن ایــن را 
ــوری  ــه جمه ــن ک ــه ای ــود. ن ــاز میش ــه ب ــر و جامع ــه کارگ ــی طبق ــاده خواه ــرای زی ب
ــری و  ــش مســتقل کارگ ــایش سیاســی را جنب ــه. گش ــد. ن ــی کن ــن کار را م ــالمی ای اس
عــی بــه رژیــم تحمیــل مــی کننــد.  ایــن اتفــاق مــردم را طلبکارتر  جنبــش هــای اجت
ــور از  ــط عب ــن رشای ــت. در ای ــد داش ــرتی خواهن ــارت بیش ــرات و جس ــد و ج ــی کن م

ــت. ــان ســخت نیس ــر و زحمتکش ــه کارگ ــرای طبق ــی ب ــی رییس ــت کارتن دول
دوم، ایــن واقعیــت را بایــد بــه رســمیت بشناســیم کــه ایــن جنبــش هــا  یــک دســت 
ــا  ــت ام ــده اس ــه آم ــتور جامع ــه دس ــی ب ــی خواه ــت رسنگون ــت اس ــتند. درس نیس
ــروز مســاله معیشــت  ــوری در درجــه ی اول اســت. ام ــه گــری و خواســتهای ف مطالب
ــخ  ــت. پاس ــده اس ــنه آم ــش و گرس ــردم زحمتک ــر و م ــه کارگ ــارزات طبق ــه راس مب ب
ــی  ــا م ــردم واقع ــت. م ــی نیس ــا رسنگون ــارزات الزام ــن مب ــان ای ــم در می ــوری ه ف
ــی  ــد و گشایش ــات بدهن ــنگی نج ــر گرس ــان را از خط ــواده ش ــود و خان ــد خ خواهن
ــاه  ــه و م ــه در هفت ــود ن ــل ش ــروز حاص ــن ام ــود. همی ــان  حاصــل ش در معیشــت ش
کان  ــن کــ ــا وجــود ای ــد، ب ــر نیای ــن کار از جمهــوری اســالمی ب ــو ای ــده.  ول هــای آین

ــت.   ــردم اس ــرف اول م ــی ح ــی و ازادیخواه ــات رفاه ب ــت و مطال معیش
عــی مــردم مطالبــات شــان را مطــرح مــی  در مبــارزات و جنبــش هــای کارگــری و اجت
ن حــال مســبب فقــر و فالکــت را مــی شناســند  ــاد مــی کشــند، در هــ ــد و فری کنن
ــه پاســخ هــای بــرای تامیــن معیشــت جامعــه در میــان مــردم مــوج مــی  و نابــاوری ب

ــد مثــل طبقــه عــروج  ــی اســت کــه طبقــه کارگــر میتوان ــن فرصــت گرانبهای ــد.  ای زن
کنــد. اگــر مجامــع عمومــی اش را داشــته باشــد. بــرای مــا راه میانــربی بــرای رسنگونــی 
ــدارد جــز آن کاری کــه بایــد  در میــان طبقــه  و رســیدن بــه قــدرت سیاســی، وجــود ن
ــن  ــن و محکــم تری ــوان اولی ــد. بعن ــام برس ــه انج عــی ب ــای اجت ــش ه ــر و جنب کارگ
کار، جنبــش مجامــع عمومــی منظــم در همــه ی مراکــز کوچــک و بــزرگ کار اســت.

ســوم، ایــن کــه مــا در ایــران یــک بخــش ســازمان یافتــه ی جامعــه را داریــم. ســازمان 
ــی  ــازمان کار. وقت ــای س ــه معن ــه ب ــری بلک ــا تشــکل کارگ ــای الزام ــه معن ــه ب ــه ن یافت
ــزار  ــد ده ه ــی چن ــت عین ــه واقعی ــاره ب ــا، اش ــت و گاز و پرتوشــیمی ه ــم نف میگویی
ــه بیــش  ــه، اشــاره ب ــم هفــت تپ ی ــی میگوی ــز کار اســت. وقت ــر متشــکل در مراک کارگ
از ده هــزار کارگــر اســت  کــه در یــک جــا کار مــی کننــد. ایــن بخــش ســازمان یافتــه 
ــاب و  ــه اعتص ــود از جمل ــی خ ــای مبارزات ــک ه ــت و تاکتی ــر، سیاس ــادی کارگ اقتص
ــد  ــد و بای ــم برس ــی منظ ــع عموم ــه مجام ــی رود ب ــه م ــع  را دارد ک ــن و تجم تحص
ــط  ــازمانیافتگی در محی ــد س ــران فاق ــی از کارگ ــش بزرگ ــر بخ ــرف دیگ ــد. از ط برس
ــن  ــره اســت و ای ــات و غی ــه هــا و رشکــت هــا و بخــش خدم ــل کارخان ــن کار مث معی
ــی  ــان تحصیلکــرده،  فصل ــا جوان ــکار صاحــب ســابقه ت ــون هــا کارگــر بی شــامل میلی
ــن  ــکنان، ت ــی مس ــا و ب ــواب ه ــن خ ــوختربان، کارت ــربان، س ــان، کول ــا، دستفروش کاره
ــره را  ــواده و غی ــا رسپرســت خان ــه دار ی ــام خان ــه ن ــکار ب ــان بی ــادان، زن فروشــان، معت
ــل  ــی مث ــاد معین ــکل اتح ــازمان و ش ــه س ــش جامع ــن بخ ــرای ای ــود. ب ــی ش ــامل م ش
ــن  ــن بخــش کــه محــروم تری ــه نشــده اســت.  ای ــا شــورا  تعریــف و تجرب ســندیکا ی
ــاه   ــر م ــابه تی ــان  مش ــروز اعرتاضش ــکل ب ــت، ش ــه اس ــش جامع ــن بخ ــنه تری و گرس
ــچ  ــه هی ــت ک ــه اس ــده ی جامع ــی و بجــان آم ــن بخــش عاص ــان ٩٨ اســت. ای ٩٦ و آب
ــد  ــا تقــال مــی کن ــرای بق ــد. ب ین ــی ب ــودی در زندگیــش را در جمهــوری اســالمی  بهب
ــن در  ــه ت ــن ب ــگ ت ــان و جن ــورش، عصی ــه ش ــد از جمل ــی زن ــر کاری م ــت به و دس
ــک راه حــل  ــگاه اول ی ــت زده در ن ــردم فالک ــرای م ــق او اســت.  ب ــه ح ــا ک ــان ه خیاب
ــروت هــای تــرصف شــده توســط بــورژوازی حاکــم  ایــران  وجــود دارد و آن در آوردن  ث

ــود.  ــان ب ــای دی و آب ــزش ه ــه ی خی ــن مطالب ــا اســت. ای از دســت آنه
ــوپ  ــک و ت ــد و تان ــای جدی ــک ه ــرتش موش ــل و گس ــه اش تکمی ــه دغدغ ــی ک نظام
ــرغ و  ــت و م ــیر و گوش ــان و ش ــنه ن ــای گرس ــکم ه ــرا ش ــت، ظاه ــازی اس ــی س و غن
ــوری  ــت جمه ــه  حاکمی البافان ــت خی ــن باله ــا ای ــت. ام ــده اس ــال ش ــوه را بیخی می
ــه  ــد و در هفــت تپ لی دادن ــان گوشــ اســالمی را گرســنگان در خیــزش هــای دی و اب
ســیلی خوردنــد. هــر ســیلی طبقــه کارگــر و زحمتکشــان جامعــٍه؛ یــک گام بــورژوازی 
ــی  ــی و اقتصــادی گام ــارزه طبقات ــروزی در مب ــر پی ــد ه ــی ران ــب م ــه عق ــم را ب حاک

ــرد. ــی ب ــو م ــه جل ــا را ب م
ــر و  ــه کارگ ــتان  طبق ــران در دس ــادی ای ــت اقتص ــی و فالک ع ــران اجت ــور از بح عب
مــردم زحمتکــش قــرار دارد. رهایــی از نکبــت نظــام رسمایــه داری و مصیبــت هایــش 
ــنیده  ــوده ای ش ــای ت ــزش ه ــی و خی ع ــات اجت ــری، اعرتاض ــات کارگ ــام اعتصاب در پی
مــی شــود.  مصــادره ی انبارهــای محتکــران، اعتصابــات عمومــی و شــورش بینوایــان 

ــت در راه اس
ــدرت و  ــی و ق ــادی و سیاس ــاختار اقتص ــد س ــران، بای ــن بح ــس از ای ــه ی پ در جامع
ــد و جــای باالیــی هــا و پایینــی هــا عــوض شــود . طبقــه کارگــر  حاکمیــت تغییــر کن
ــد. سوسیالیســم بعنــوان  ــد خــود را بــرای کســب قــدرت آمــاده کن ای و کمونیســم اش ب
ــل حصــول و دســرتس در معــرض انتخــاب  ــر، قاب ــد شــفاف ت ــام بای ــن نظ ــو ای آلرتناتی

ــرد.  ــرار گی جامعــه ق
ــی توانــی کنــار  خواســت طبقــه کارگــر و محرومــان جامعــه ایــن اســت کــه « وقتــی 

بــرو و قــدرت را بــه مــردم واگــذار کــن.» 
ــول  ــری پ ــس گی ــده، بازپ ــکار ش ــای احت ــام، مصــادره نیازمندیه ــن نظ ــر ای شــوریدن ب
ــان خالــی رسمایــه داران از جانــب  و نقدینگــی بانــک هــا، تــرصف صدهــا هــزار آپار
ــی تواننــد کرایــه خانــه را بپردازنــد، مــدت هــا  بــی مســکن هــا و مســتاجرینی کــه 
اســت بــه امــر رضوری و حیاتــی جامعــه تبدیــل شــده اســت. امــروز زمــان اســت کــه  
ــخ  ی ــر را ب ــگ خط ــت، زن ــور و زالوصف ــای مفتتخ ــین ه ــان نش ــینان و لواس کاخ نش

ــد.  ــوش خــود احســاس مــی کنن گ
ــه و  ــه تپ ــات هفت ــه در اعتصاب ــت ک ــن وضعی ــه ای ــع ب ــح و قاط ــخ رصی ــن پاس اولی
فــوالد...، بــر آن تاکیــد شــده اســت،  تکثیــر تجربــه جنبــش مجامــع عمومــی کارگــری 
بــه عنــوان  ابــزار اتحــاد، دخالــت جمعــی، تصمیــم گیــری جمعــی و انتخــاب هیــات 
ام  ایندگــی بــرای امــور مشــخص اســت. مجمــع عمومــی ســکویی اســت کــه  هــای 
کارگــران را جمــع کــرده و قــدرت اتحــاد کارگــری را نشــان مــی دهــد. تشــکیل مجامــع 
ــر تشــکلهای کارگــری مــربا  ــواع دیگ ــا ان ــوع ی ــی هــای ن ــری از  پیچیدگ ــی کارگ عموم
ــی  یــک و سلســه مراتب ــد بوروکرات ــد و بن ــد هــر قی اســت. راه رس راســتی اســت و فاق
ــد. برگــزاری مجمــع عمومــی کارگــری  ــن مجمــع ان اســت. همــه ی کارگــران عضــو ای
یــاز نــدارد. در نتیجــه مــی تــوان گفــت کــه کارگــران در هــر  بــه اجــازه هیــچ کســی ن
ــی  ــدرت و اراده ی جمع ــوان اهــرم ق ــی را بعن ــع عموم ــری مجم ــز و بخــش کارگ مرک
ــن  ــه و روی ای ــن پای ــر ای ــد. ب ــری هــر وقــت الزم باشــد در دســرتس دارن ــم گی و تصمی
اینــدگان مجامــع عمومــی هفــت تپــه، فــوالد، مراکــز نفــت و پرتوشــیمی هــا  ســکو، 

ــد.  ــا هــم رهــربی رسارسی منطقــه ای را مــی تواننــد تشــکیل دهن ب
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ــال  ــر عم ــه کارگ ــم، طبق ــی منظ ــع عموم ــش مجام ــه ی جنب ــر پای ــن و ب ــر ای ــا ب بن
ــع  ــش مجام ــه جنب ــر پای ــورا ب ــکیل ش ــت. تش ــود اس ــی خ ــوراهای محل ــب ش صاح
عمومــی همیشــه در دســرتس اســت و عمــال شــورا موجــود اســت و نیــازی بــه تاخیــر 
ــدارد. مجامــع عمومــی کارگــری  ــا اجــازه دولــت و غیــره ن ــی و ی ــا زمینــه چین در آن ی
ــدار کارگــری  ای غیرقابــل کنــرتل توســط دولــت و کارفرماهــا و ســتون فقــرات اتحــاد پ

ــر اســت. ــه کارگ ــان کل طبق ــی و چــه در می ــته صنعت ــک رش چــه در ی
ــیان  ــد،  شورش ــی نام ــور م ــان ک ــنگان را عصی ــورش گرس ــه ش ــوری ک ــالف تص ــر خ ب
ــند.  ــته باش ــت و ازادی داش ــاه و امنی ــد رف ــی خواهن ــد. م ــی خواهن ــه  ــد چ میدانن
ــتی  ــنگین معیش ــار س ــنگی و فش ــی و گرس ــر عموم ــش فق یل ــی دل ــک صدای ــن ی ای
اســت. ایــن خواســت مربــوط بــه ایــن و آن صنــف نیســت. همــه مزدبگیــران کارگــر، 

ــت. ... ــه اس ــژه را در برگرفت ــان بوی ــکاران و زن ــته، بی ــم، بازنشس معل
ایــن نشــان خودآگاهــی مــردم اســت کــه بــه چــه اعــرتاض دارنــد و چــه مــی خواهنــد. 
یونــد مــردم در خیزشــها و  انگیــزه ی همصدایــی و پ خواســت و درد مشــرتک، 
عــی اســت. امــا ایــن هنــوز کافــی نیســت. تــا زمانــی کــه تــوده هــای  اعرتاضــات اجت
ــه  ــربی ب ــه و ره ــازمان و نقش ــدون س ــا ب ــرتک ام ــه رصف درد مش ــنه ب ــردم گرس م
ــا  ــود دارد. ام ــمن وج ــرای دش ــوب آن ب ــرتل ورسک ــکان کن ــد، ام ــی خیزن ــر م ــرتاض ب اع
ــد،  ــراه باش ــه هم ــه ی آگاهان ــربی نقش ــازمان و ره ــا س ــرتک ب ــارزه مش ــه مب ــی ک زمان
ــا  ــد و ی ــی کن ــوب کــم م ــوان دشــمن را در رسک ــرزوی هســت و هــم ت ــکان پی هــم ام

ــد. ــی کن ــوان م ــال نات اص
ــد،  ــوده هــای میلیونــی مــردم راهــی جــز اعــرتاض ندارن ــران کــه ت ــط امــروز ای در رشای
عمــال جامعــه را بــه جنــگ زودرس بــا دشــمن مــی کشــاند. جنگــی کــه مــردم بــدون 
ســازمان و رهــربی و نقشــه ی آگاهانــه را در تــوازن قوایــی نابرابــر در مقابــل دولــت 
ایــی، فشــار گرســنگی و عصیــان مــردم  و نیروهــای رسکوبــش قــرار مــی دهــد. بــه معن
ــز  ــی ج ــچ راه ــنه هی ــردم گرس ــرد. م ــی گی ــی م ــازمان پیش ــه و س ــر و نقش ــر تفک ب
ــت  ــن اس ــرر ممک ــا و اعرتاضــات مک ــورش ه ــد. ش ــف ندارن ــکال مختل ــرتاض در اش اع
ــروزی  ــای پی ــه معن ــا ب ــن الزام ــا ای ــی زودرس برســاند. ام ــالی انقالب ــه اعت جامعــه را ب
ــی یــک روز  مــورد نظــر طبقــه کارگــر و زحمتکشــان نیســت. جمهــوری اســالمی حت
ــام  ــن نظ ــیدن ای ــر کش ــروی بزی ــه نی ــی ک ــه رشط ــا ب ــت ام ــوب اس ــد خ ــر بیفت زودت
ــربی و  ــن و ره ــه ی روش ــازمان و نقش ــی، س ــی سیاس ــی، پختگ ــر رسنگون ــدم ب مق

ــه دســت آورده باشــد.  ــدرت را ب ــرای کســب ق ــی ب آمادگ
ن  بــرای کســب ایــن آمادگــی نقــش محافــل و شــبکه هــای فعالیــن کارگــری و معلــ
ــات  ــات و اعتصاب ــربان اعرتاض ــن و ره ــت. فعالی ــده اس ــن کنن ــان تعیی ــان و جوان و زن
ــد و فــداکاری بزرگــی را انجــام  ن و بازنشســتگان علنــی ان در میــان کارگــران و معلــ
ــدان  ــوب و زن ــت و رسک ــر آن هاس ــه ب ــاری ک ــت فش ــود گف ــی ش ــی م ــد. حت میدهن
یبانی تــوده هــای  یــت و پشــت واخــراج و پرونــده ســازی و غیــره بــا میــزان ح
ــی  ــاد و ســازمان و نقشــه اســت یعن ــی حــرف از اتح ــدارد. وقت ــی ن معــرتض همخوان
ــاد و  ــه از اتح ــه آن درج ــوز ب ــنه هن ــای گرس ــوده ه ــش و ت ــر و زحمتک ــش کارگ جنب
ــرای رسکــوب  هنگــی نرســیده اســت کــه هــر تــالش دشــمن ب ســازمان و نقشــه و ه

ــد. ــود را آزاد کن ــی و ارسای خ ــن را خنث ــربان و فعالی ــر ره ــار ب و فش

ــت  ــا و سوسیالیس ــت ه ــه کمونیس ــت ک ــن اس ــی ای ــر و اساس ــم ت ــه ی مه ــک جنب ی
ــات  ــا و اعرتاضــات و اعتصاب ــش ه ــردم ســکان جنب ــان م ــر و در می ــه کارگ ــای طبق ه
ــران شــناخته شــده و  ــد. چــپ و کمونیســم در ای ــد و هدایــت کنن را در دســت بگیرن
ــن  ــی و فعالی ــت ارزشــمند، رهــربان عمل ــن موقعی ــا اســتفاده از ای ــوب اســت. ب محب

ــود متحــد شــوند. ــدوا خ ــت ب ــوده ای کمونیس ــری و ت کارگ
ــت  ــن سیاس ــن اســت.  بهرتی ــران همی ــه ای ــروز جامع ــی در اعرتاضــات ام ــه گره نقط
ــدون  ــی، ب ــع عموم ــود مجام ــا وج ــی ب ــا و حت ــش ه ــک در جنب ــن تاکتی و کاراتری
عــی و  وجــود هدایــت و رهــربی  کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــا بــه عمــل اجت

ــود.   ــی ش ــل  ــاز تبدی ــی کارس انقالب
ــد بــه ایــن حقیقــت واقــف باشــند کــه هرگونــه فــداکاری فــردی   کمونیســت هــا بای
ــی  بــدون اتحــاد در کمیتــه هــای کمونیســتی و جنبــش کمیتــه هــای کمونیســتی، 
ــد، مســلح بــه ســازمان و نقشــه و  عــی را هدفمن توانــد جنبــش هــای کارگــری و اجت

ــای روشــن تبدیــل کنــد.  آگاهــی بــه قــدرت و خودآگاهــی تــوده ای و دور
بــدون کمیتــه هــای کمونیســتی حزبــی و جنبــش کمیتــه هــای کمونیســتی، طبقــه 
ــش  ــرد. جنب ــد ک ــت نخواه ــده پیرشف ــو ام ــون جل ــا کن ــه ت ــن ک ــرت از ای ــر بیش کارگ
ــن  ی ــدون فعال ــش ب ــن جنب ــت را دارد. ای ــن وضعی ــی منظــم هــم همی ــع عموم مجام
ــه هــای کمونیســتی از شــعار بــه   کمونیســت ســازمانیافته در حــزب و جنبــش کمیت

ــی رســد.  عمــل 
کمونیســت هــا و رهــربان عملــی ای کــه  بــه خودبخــودی و خودجــوش بــودن جنبــش 
ــن  ــه همی ــاع ب ــره اوض ــد باالخ ــی کنن ــر م ــد و فک ن ــی کن ــنده م ــات بس ــا و اعرتاض ه
ــد، مثــال همیــن اعرتاضــات  ــد بیفتــد مــی افت روال کــه پیــش مــی رود اتفاقــی کــه بای
ــا  ــرت و نهایت ــای بیش ــان ه ــه شــورش و عصی ــوش ب ــودی وخودج ــات خودبخ و اعتصاب
قیــام تبدیــل مــی شــود، عمــال  امــر ســازماندهی عملــی و رهــربی ایــن جنبــش هــا را 
ــاری دچــار  انب ــگاری بســیار زی ــا ســهل ان ــه توهــم ی ــدر مــی ســپرند و ب ــه قضــا و ق ب

مــی شــوند.
عــی،  ــود و پذیرفــت کــه پیــروزی طبقــه کارگــر و جنبــش هــای اجت بایــد روراســت ب
ــی اســت کــه  کمونیســم، کمونیســت هــا و سوسیالیســت هاحــرف اول را بزننــد.  زمان
ایــن بــه معنــای تقدیــس ایدئولــوژی نیســت. یــک واقعیــت بــی بروبرگــرد و غیرقابل 
ــغ بلکــه در  ــا تعریــف و تبیلی ــا ب ــه رصف ض اســت. کمونیســم و سوسیالیســم ن اغــ
ــوای  ــر ق ــود. در تغیی ــی ش ــی م ــی معن ع ــل اجت ــود. در عم ــی ش ــی م ــک معن پراتی

ــای جامعــه برابــر و آزاد معنــی مــی شــود. ــی بــه نفــع طبقــه کارگــر و دور طبقات
ــه  ــرشو خــود را ب ــد اســتقالل و عمــل پی ــران بای ــری در ای ــش کمونیســتی و کارگ جنب
ــل واحــد  ــزه و دلی ــا انگی ــی ب ع ــات اجت ــا و اعرتاض ــش ه ــد. جنب ــان ده ــه نش جامع
ــت و  ــه سیاس ــد ب ــی توان ــتی، م ــای کمونیس ــت و دور ــد سیاس ــا فاق ــنگی ام گرس
ــی  ــال بخش ــد. مث ــی آن را برگزین ــد و حت ــان ده ــه نش ــورژوازی عالق ــای ب راهکاره
ــی  ــور و حت ــارج کش ــی و خ ــای وطن ــربال ه ــه لی ــا ب ــا و بخش ــواه ه ــلطنت خ ــه س ب
ــدد و راه نجــات  گرســنگیش  ــوم پرســتان بپیون ــن و ق ــل مجاهدی نیروهــای ســیاه مث
ــی شــود، در ایــن جــور روش هــا و سیاســتهای  کــه در جمهــوری اســالمی متحقــق 

ــد. ــتجو کن ــی جس بورژوای
ــن و  ــران و فعالی ــی کارگ ــران کمونیســت، رهــربان عمل ــا کارگ ــب م ــه، مخاط در نتیج

ــوده ای اســت. ــای ت ــش ه ــرشوان جنب پی
مســتمرا بــر ایــن واقعیــت تاکیــد مــی کنیــم کــه کمونیســم در ایــران بایــد متحــزب 
ــتی  ــای کمونیس ــه ه ــی کمیت ــن یعن ــود و ای ــزب ش ــر متح ــی کارگ ــن یعن ــود. و ای ش
ــود. و  ــم ش ــری منظ ــی کارگ ــع عموم ــی  مجام ــن یعن ــوند و ای ــکیل ش ــه تش کارخان
عــی هژمونــی  ایــن یعنــی جنبــش سوسیالیســتی طبقــه کارگــر در جنبــش هــای اجت
ــه  ــه همیش ــتی کارخان ــای کمونیس ــه ه ــزب و کمیت ــی ح ــن یعن ــد. و ای ــته باش داش
ــه رســمیت شــناخت کــه  ــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت و ب ــر باشــد. بای یــک گام جلوت
تضعیــف قــوه قهریــه ی دشــمن و تحمیــل عقــب نشــینی در مقابــل جنبــش طبقــه 
ــب  ــتی و کس ــازمانیافته ی کمونیس ــا کار س ــا ب ــی  تنه ع ــات اجت ــر و اعرتاض کارگ

ــت.  ــن اس ــی ممک ع ــای اجت ــش ه ــر در جنب ــه کارگ ــم و طبق ــربی کمونیس ره
ــاری  ــارزات ج ــرب مب ــا ره نه ــی ت ــربان عمل ــا و ره ــت ه ــا، سوسیالیس ــت ه کمونیس
هســتند کــه بایــد باشــند، تنهــا خواســتار ازادیهــای دمکراتیــک نیســتند کــه 
ــا مبــارزات جــاری و جنبــش مطالباتــی، وظایــف  هســتند، کمونیســت هــا همزمــان ب
ــی  ــروزی نهای ــب پی ــرای کس ــی ب ع ــل اجت ــی و عم ــی بخش ــتی و آگاه سوسیالیس
ــک  ــرای نزدی ــی ســکویی ب ــارزات جــاری و مطالبات ــروزی در مب ــر پی هــم هســتند. ه
ــی  بــی و رهای ــه جنبــش سوسیالیســتی و آزادیخواهــی و برابــری طل ــران ب شــدن کارگ

ــت. ــزدی اس ــی م از بردگ
ــی  ــی درپ ــای پ ــروزی ه ــب پی ــت. کس ــود اس ــان  خ ــاز پای ــالمی در آغ ــوری اس جمه
طبقــه کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش جامعــه وپیــروزی نهایــی در گــرو ایــن اســت 
ــام  ــم را در ــی منظ ــع عموم ــش مجام ــورا جنب ــدوا و ف ــر اوال و ب ــه کارگ ــه طبق ک
ــه «قــدرت سیاســی  ــه جامعــه بیامــوزد ک ــا و همزمــان ب ــد و دوم ــا کن ــز کار برپ مراک
ــی ای  ع ــای اجت ــش ه ــری و جنب ــش کارگ ــا جنب ــد». م ــران باش ــت کارگ ــد در دس بای
ــع  ــش مجام ــی جنب ــروزی خــود یعن ی ــه اشــکال اتحــاد و پ ــش ب ــه از پی ــم ک میخواهی
عمومــی، شــورا، ســندیکا، اتحــاد منطقــه ای و رسارسی طبقــه کارگــر و کنگــره 

ــت! ــی اس ــی، آگاه و متک ــوراهای مردم رسارسی ش
ــاد  ــتى در ابع ــى كمونیس ــاد آگاه ــراى ایج ــى ب ــاس عموم ــان در مقی ــر انس «تغیی
همــگا و بــراى موفقیــت در حصــول ایــن هــدف، امــرى رضورى اســت. ایــن تغییــر 
ــد؛  ــدا كن ــق پی ــد تحق ــى توان ــی ) م ــى ( انقالب ــک جنبــش عمــىل و واقع ــا طــى ی تنه
یــن انقــال بــه  ایــن دلیــل رضورى اســت كــه طبقــه ى حاكــم بــه  هیــچ  ابرایــن، چن بن
ــ  ــا برانداخ ــا ب نه ــال ت ــن  ح ــالب و درعی ــا انق ــر ب ــود، مگ ــى  ش ــون  ــى رسنگ طریق
ــرون و  ــای ق ــی  ه ــام آلودگ ــوان از  ــى  ت ــه م ــت ك ــالب اس ــق انق ــه از طری ــن طبق ای
اعصــار خــالص شــد و بــراى ایجــاد جامعــه ای نــو آگاهــى بــه  دســت آورد» ( مارکــس، 

ــا ) ــوژى آمل ایدئول

****

تغییر انسان در مقیاس عمومى براى ایجاد آگاهى كمونیستى 
در ابعاد همگا و براى موفقیت در حصول این هدف امرى 
رضورى است این تغییر تنها طى یک جنبش عمىل و واقعى 
 انقالبی  مى تواند تحقق پیدا كند بنابراین چنین انقال 
به  این دلیل رضورى است كه طبقه ى حاكم به  هیچ طریقى 

ى  شود مگر با انقالب و درعین  حال تنها با برانداخ  رسنگون 
ام آلودگی  های  این طبقه از طریق انقالب است كه مى  توان از 
قرون و اعصار خالص شد و براى ایجاد جامعه ای نو آگاهى به 

 دست آورد
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آخرین خندق

ــدی  ــوری اســالمی مســتقل از اینكــه امــر جدی ایــن خــط و نشــان كشــیدنها در جمه
یــان میشــود كــه مطلقــا بــا هیــچ دوره ای دیگــر از  نیســت، امــا در دوره ای ب
ــه ماشــه در جمهــوری  ــردن ب ــاس نیســت. دســت ب ــل قی حاكمیــت ۴۴ ســاله آنهــا قاب
ــه  ــكار گرفت ــه ب ــت ك ــده اس ان ــی  ــچ نیروی ــت. هی ــام اس ــت نظ ــه قدم ــالمی ب اس
یــه كارگــر و زن و جــوان مملكــت و هــر كــس زبــان بــه  نشــود و دســت بــه ماشــه عل
ــیده  ــون نپاش ــردم خ ــی م ــه زندگ ــد و ب ــرده باش ــلیك نك ــت، ش ــوده اس ــرتاض گوش اع
ــی  ــان ب ــات ج ــرای نج ــالمی ب ــوری اس ــفت، جمه ــن س ــه و روی زمی ــد. در نتیج باش
ــا ایــن تفــاوت کــه امــروز دوره اضمحــالل  رمــق خــود دســت بــه ماشــه بــرده اســت ب
ــب و  ــل ســیل خروشــان مــردم حــق طل ــد و در مقاب و فرســودگی خــود را طــی میكن

ــت.  ــده اس ــد ش ــگ زده و ناكارآم ــواه، زن آزادیخ

ــوری اســالمی دهــه  ن جمه ــ ــوری اســالمی ه ــه جمه ــد ک ــت میگوی ــه ای راس خامن
ــرای عقــب رانــدن مــردم انقــالب كــرده و تســلیم شــدن آنهــا جامعــه  ۶۰ اســت كــه ب
ــی،  ــكل كروات ــم و ف ــب، معم ــالح طل ــرا و اص ــول گ ــا اص ــا ب ــید. اینه ــون كش ــه خ را ب
ــن  ی ــه خون ــران ده ــكنجه گ ــن و ش ن قاتلی ــ ــربال، ه ــش و لی ــد و دگراندی ــداره بن ق
ــش و  ــچ توح ــند از هی ــته باش ــش را داش ــد و توان ــان الزم باش ــر زم ــتند و ه ۶۰ هس
ــغ  ــب دری ــری طل راب ــواه و ب ــردم آزادیخ ــر و م ــه كارگ ــا طبق ــه ب ل ــرای مقاب ــی ب جنایت
نخواهنــد كــرد. فكــر نكنــم هیــچ آدم هوشــیاری، هیــچ كارگــر و زن و جــوان معــرتض 
ــه  ــن جامع ــف محرومی ــه ص ــا علی ــواری اینه ــش و خونخ ــی در توح ــری طلب و براب
ــه  ن جامع ــ ــران ۱۴۰۱ ه ــه ای ــه جامع ــت ك ــن اس ــكل ای ــد. مش ــته باش ــی داش توهم
ــران،  ــعت ای ــه وس ــی ب ــاهد جدال ــه ش ــن جامع ــته در ای ــال گذش ــت. ۴۴ س ۱۳۶۰ نیس
ــا  ــالت ت ــان، از مح ــوف زن ــا صف ــگاهها ت ــن كار، از دانش ــا میادی ــا ت ــكنجه گاه ه از ش
ر و بردگــی  صــف بازنشســته، معلــم، پرســتار و ادارات و همــه جــا، در مقابــل اســتث
ــن  ــم. در ای ــوده ای ــت ب ــت و آزادی و امنی ــرای عدال و اســتبداد جمهــوری اســالمی و ب
ــوری  ــر روز جمه ــت و ه ــاب روی داده اس ــرتاض و اعتص ــزار اع ــا ه ــال صده ۴۴ س
ــران  ــد. اگــر امــروز جامعــه ای ــور شــده اســت قدمــی عقــب نشــینی كن اســالمی مجب
ــت،  ــت اس ــه حاكمی ــی ب ــینی های ــب نش ــی و عق ــای سیاس ــی در فض ــاهد تغییرات ش
ایــن نــه بخشــش و تغیــر نظــام بلكــه فشــار و قــدرت پاییــن در افســار كــردن یكــی از 
ــخ اســت.  ــت هــای تاری ــن حاكمی ــری تری ــن و ضــد كارگ ــن، ضــد زن تری جنایتكارتری
ــرده اســت و  ــر ك ــن جــدال تغیی ــوا در ای ــوازن ق ــه ت ــت ك ــن اس ــه ای ای ــكل خامن مش
ــری،  ــی كــه خواهــان آزادی، براب ــی مردم یون ــوج میل ــل م ــه نظــام در مقاب ل پشــم و پی
ــه  ــود هســتند،  ب ــت انســانی خ ــت و كرام ــودك و حرم ــت و حــق زن و ك ــاه، امنی رف
ــی  ــن صــف و نســل جوان ــه ای ــن اســت ك ــوض شــده اســت. مشــكل ای ــن ع ی ــع پای نف
ــده اســت و شــكنجه گاه هــا و قتــل و كشــتار دههــا هــزار انســان  كــه دهــه ۶۰ را ندی
كمونیســت، رهــرب و فعــال كارگــری، زن و مــرد برابــری طلــب و آزادیخــواه و مخالفین 
نظــام را بــه چشــم خــود ندیــده بــود، بــرای ایــن تاریــخ و قلــدری حاكمیــت تــره خــرد 
ــی شــعبان  ــا آن نســل و دوران قمــه چراخان ــه ب ــد، مدعــی اســت و خــود را ن ــی كن
ــا زندگــی انســان در قــرن ۲۱ و توقــع هــم نســل هــای خــود  بــی مــخ هــای نظــام كــه ب
ر  ــ ــام و اق ــكار نظ ــف بده ــن ص ــد. ای ــه میكن ــورها مقایس ــن كش ــه تری در پیرشفت
ــه  ــالمی ك ــوری اس ــی جمه ــان رسنگون ــا خواه ــه تنه ــروز ن ــت و ام ــف آن نیس مختل
ــت خــود اســت. ــه بدس ــور خــود و اداره جامع ــ اراده ام ــان بدســت گرف بعــالوه خواه

ــذف  ــون ح ــلحه را از قان ــتفاده از اس ــت در اس ــد محدودی ــی میخواه ــت رئیس دول
ــه ای از رضورت  نــده خامن ای ــون؟!!! و جانشــین  ــد! كــدام محدودیــت و كــدام قان كن
ــار  ــا» در كن ــن «تهدیده ــد!!! ای ــپاه میگوی ــه در س ــه ماش ــت ب ــی دس ــرورش صف پ
ــروز  ــا ام ــه ت ــی ك ــت. نظام ــام اس ــروز نظ ــت ام ــان موقعی ــه ای بی ــای خامن صحبته
ــچ  ــل هی ــی در مقاب ــع قانون ــچ مان ــد، هی ــوده ان ــه ب ــه ماش ــت ب رش دس ــ ــه اق هم
ایــت در مقابــل آنهــا نبــوده اســت. اگــر امــروز چیــزی كــم  درجــه ای از توحــش و جن
دارنــد بــه هــم ریختگــی صفــوف حكومــت از دولــت، قــوه قضائیــه، مجلــس و ســپاه 
و ارتــش و وزارت اطالعــات تــا همــه ارگانهــای حفــظ نظــام و دســت بــه ماشــه هــای 
ــاس  ــم احس ــروز ه ــای دی ــه ه ــه ماش ــت ب ــروز دس ــت ام ــن اس ــكل ای ــت. مش آن اس
ــه  ــد و ب ــر اوضــاع و خطــر انتقــام پاییــن از بــاال را دارن ــد و احســاس تغی ــرس میكنن ت
امیــد نجــات جــان خــود، كنــاره میگیرنــد. ایــن صــف چشــم انــداز روشــنی در مقابــل 
ــوج وســیع و  ــل م ــی شــده اســت، خــود را در مقاب ــد و نگران ــدارد، دچــار تردی خــود ن
ــه لــب رســیده و معــرتض ،  لیونــی كارگــر و زن و جــوان و مــردم محــروم و جــان ب می
ــی در  ــر زمان ــش از ه ــروز بی ــف ام ــن ص ــد. ای ــی بین ــده م ــتاصل و درمان ــوان، مس نات

ــزش اســت.  حــال ری

ــن صــدای اعــرتاض خروشــان كارگــران و اقشــار محــروم  ــا پایی ــاال ت ــن صــف از ب كل ای
جامعــه را در نخواســ نظــام جمهــوری اســالمی و در دفــاع از رفــاه عمومــی و 
عدالــت و آزادی شــنیده اســت و تــرس در رساپــای وجــودش رخنــه كــرده اســت. چنــگ 
ــا  ــه، ب ــه ماش ــردن ب ــت ب ــه دس ــد ب ــت و تهدی ــام و دول ــای نظ ــه ای و روس زدن خامن
ــه  ــی ب ــش از هــر زمان ــت امــروز بی ــردن اســت. حاكمی ســیلی صــورت خــود را رسخ ك
بــه پرتــگاه نزدیــك شــده اســت و همیــن حقیقــت بخشــی از رسان و مدافعــان نظــام  ل
ــه  ــی ب ــیون و ناراض ــرتض و اپوزیس ــاس مع ــه لب ــت ك ــانده اس ــت رس ــن قناع ــه ای را ب
ــان گیركــردن جمهــوری  ــد. در چنیــن رشایطــی احكامــی چنیــن نامناســب بی ن تــن كن

ــدق اســت.   ــن خن اســالمی در آخری

ــدون اینكــه قــدرت رسكــوب  ــد، ب یكن ــره خــرد  ــرای ایــن تهدیدهــا ت ــران ب جامعــه ای
ــران از جمهــوری  ــرد. جامعــه ای ــت را دســت كــم بگی ــن حاكمی ــت ای و ظرفیــت جنای
ــانی را  ــون انس ــا میلی ــواب دهه ــوان ج یت ــا  ــن ادعاه ــا ای ــت. ب ــته اس ــالمی گذش اس
ــده  ــی را ندی ــوش زندگ ــت، روی خ ــن حاكمی ــایه ای ــر س ــت زی ــال اس ــه ۴۴ س داد ك
ری كــرده اســت. امــروز از دخــرتان شــیراز و شــادی  اســت و بــرای رهایــی لحظــه شــ
ــات و  ــا اعتصاب ــد زن، ت ــالمی و ض ــئونات اس ــه ش ــردن هم ــال ك ــا و لگدم و رسور آنه
ــا،  ــازی ه ــین س ــادن و ماش ــا، از مع ــیمی ه ــت و گاز و پرتوش ــران نف ــات كارگ اعرتاض
تــا هفــت تپــه و فــوالد، از كارگــران شــهرداری هــا تــا ترانســپورت، بــرق و مخابــرات، 
ــا ادارات و...  ــا ت ــردم در محــالت، از دانشــگاه ه ــا م ــتار و بازنشســته ت ــم، پرس از معل
صــدای اعــرتاض و نخواســ جمهــوری اســالمی، اعــرتاض بــه فقــر و بــی حقوقــی، بــه 
ر و بردگــی، بــه زن ســتیزی و اعــدام و زنــدان و بــرای آزادی و برابــری، در رسارس  اســتث
ــی كــه جمهــوری  ــوچ، و زمان ــد. ایــن صــف بــا ایــن تهدیــدات پ نــد كــرده ان مملكــت بل
یــرود. ایــن صــف بــرای مــرگ نظــام  بــه پرتــگاه ایســتاده اســت عقــب  اســالمی بــر ل

ــد. ــاده میكن ــدق خــود را آم ــن خن ــن اخری در همی

ــی  ــه از راس كنون ــی ك ــی آنهای ــام و حت ــوزان نظ ــه دلس ــت و هم ــروز كل حاكمی ام
ــه انــد، آنهایــی كــه بــه زور پاییــن و از تــرس  ــه گرفت جمهــوری اســالمی فاصل
ــی  ــی آنهای ــد، حت ــاس عــوض كــرده ان ــرده، لب ــه مــردم انقــالب ك ــی ب ــردای جوابگوی ف
ــپ و  ــر و چ ــا كارگ ــه ب ــت مقابل ــی جه ــغول رایزن ــی مش ــای دول غرب ــه در داالنه ك
ــد كــه خطــر  ــه همدیگــر گوشــزد میكنن ــران هســتند، جملگــی ب عدالتخواهــی در ای
ــر  ــه كارگ ــا طبق ــه ب ل ــرای مقاب ــه ب ــت. هم ــت اس ــوش حكوم ــخ گ ــی در بی رسنگون
معــرتض و متحدیــن او كــه میگوینــد مــا خــود امــور جامعــه را در دســت میگیریــم و 
ــا امــروز و  اداره میكنیــم، نقشــه میریزنــد و در ایــن صــف مــرز بخشــی از حاكمیــن ت
اپوزیســیون ضــد كارگــر و راســت از مــو باریكــرت اســت. بالخــره اگــر رسنگونــی در راه 
ــوان كدخــدا و صاحــب منصبــان قدیــم و جدیــد  شــته انــد بــه عن اســت، عــده ای را گ
مملكــت و «كاركشــته هــا» در حکمرانــی در ركاب دولتهــا و نهادهــای امپریالیســتی، 
ــتی و  الیس ــام كاپیت ــی نظ ــت و از واژگون ــت را در دس ــردم حكوم ــاالی رس م ــا از ب ت

ــد.  ــت كنن نع ــت م ــر و كمونیس ــداری كارگ میدان
ــتی  ــی مش ــازی حکمران ــه ب ــام و ن ــای نظ ــای روس ــیدن ه ــان كش ــط و نش ــه خ ــا ن ام
ــای  ــواده ه ــر و خان ــون كارگ لی ــا می ــم دهه ــر در چش ــد كارگ ــی و ض ــارالتان سیاس ش
آنهــا، در میــان صــف وســیع زنــان برابــری طلــب و در میــان اقشــار محــروم و خواهان 
ــربان و فعالیــن  ــه كارگــر و ره ــی ندارنــد. طبق رابــر، جایگاه ــانی و ب ــی انس دنیای
ــان  ــان و جوان ــن و زن ــا، معلمی ــدگان آنه این ــه، ســخنگویان و  ــن طبق كمونیســت ای
ــت  ــد دس ــی جنگن ــب م ــان ش ــرای ن ــروز ب ــه ام ــانی ك ــا انس یونه ــب و میل ــق طل ح
ــه اســت. از انقــالب ۵۷،  ــن صــف آموخت ــد. ای یخورن ــب  ــد و فری ــده ان همــه را خوان
ــا ویرانــی  از انقــالب مــرص، از بهــار عربــی و نقــش مخــرب كل ارتجــاع كاپیتالیســتی ب
و آوارگــی، بــا جنایــت و گرســنگی صدهــا میلیــون انســان در منطقــه تجربــه کســب 
كــرده اســت. ایــن صــف و در راس آن كمونیســت هــای طبقــه كارگــر در همــه میــدان 
ــول  ــود را ح ــروی خ ــد، نی ــوار میكنن ــود را هم ــروزی خ ی ــی راه پ ــگ كنون ــای جن ه
ــن  ــد. ای ــد میكنن ــوراها متح ــال ش ــود از كان ــت خ ــول حاكمی ــود، ح ــی خ ــق رهای اف
ــدان اســت.  ــه امــروز در می یــك حقیقــت اســت و ایــن راه پیــروزی جنبــش ماســت ك
ــر  ــی دیگ ــل ارتجاع ــا و تحمی ــر دوش م ــت ب ــرار نیس ــوری اســالمی ق ــی جمه رسنگون
ــران  ــن را مــردم آزادیخــواه ای ــه شــود. ای ــه جامعــه فروخت ــا ب ــا و انقــالب م ــام م ــه ن ب
یــك بــار دیــده انــد. ایــن صــف در ایــن آخریــن خنــدق جمهــوری اســالمی را بــه گــور 
ــزار در مــی  ــه اهت ــر فــراز جامعــه ب ــت شــوراهای خــود را ب میســپارد و پرچــم حاكمی
ــروی  ــروز خــود نی ــدال ام ــه لحظــه ج ــم در لحظــه ب ــن مه ــرای ای ــا ب ــش م آورد. جنب

ــد. ــاده میكن ــه خــود آم ــا پرچــم آزادیخواهان ــی را ب ــن تحول چنی

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در 

جامعه ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثى كردن 

نقشه هاى شوم حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، به 

شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و زيست مى زند و به 

اين مكانيسم هاى اجتماعى قدرت متكى مى شود. 

 آزادى، برابرى، رفاه، برخوردارى از بهترين و 

پيشرفته ترين نعمات مادى و در يك كالم تقسيم ثروت تنها 

با رفتن اين نظام و تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر 

است. 
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هفتاد مساویست با هفت
ــت.  ــا نیس ــن ادع ــخ ای ــا دروغ پاس ــود. ام ــی ش ــده م امی ــک دروغ ن ــن ی ــوم، ای ــات مرس ی در ادب
ــردم،  ــه م ــن ب ــی، توهی ــا، بیرشم ــن ادع ــت. ای ــه اس ــه دروغ گفت ــالمی همیش ــوری اس جمه
ــا  ــی شناســند. ب ــی  ــچ مــرز اخالق ــن هــا هی ــزم آشــکار اســت. ملپ ــی و ملپنی ــی و بیحیای پرروی
ــار، در راس جامعــه ای آگاه، بــا ســواد، بــا شــعور و فرهنــگ و اخــالق بــاال، مشــتی ملپن  ایــن معی

ــرار دارد.  ــد... ق ــواد و دزد و فاس ــی س ــده، ب ن ــگ، عقب ــی فرهن ب
ــار  ــی آم ــدا و س ــپاه و ص ــات س ــی اطالع ــی و دروغپراکن ــای امنیت ــتگاه ه ــه  دس ــن ک همی
ــردان و  ــت م ــه دول ــت ک ــی اس ــای حقیقت ــود گوی ــد، خ ــی کنن ــرش م ــت منت ــداری از دول طرف
ــت  ــد هف ــی گفتن ــر م ــا اگ ــد. دوم ــب آن کنن ــان را صاح ــد خودش ــرات ندارن ــم ج ن رژی ــ حاک
بــود. چــرا کــه عــالوه بــر بخــش بســیار کوچکــی کــه اســیر  درصــد بــاز جــای شــگفتی زیــادی ن
خرافــات دینــی هســتند، بودجــه ی کالنــی بــه نیروهــای نظامــی و امنیتــی و بســیجی و لبــاس 
ــت  ــا از حکوم ــاص داده شــده ت ــون اســت، اختص ــش میلی ــا ش ــج ت ن ــه پ ــا ک ــن ه شــخصی و ملپ

ــد.   ــاع کنن ــت دف ــدون مرشوعی ــه و ب ــدون ریش ب
ــرای  ــروز ب ــد، «ام ــی گوی ــام م ــه ای در راس نظ ــم خامن ــوز ه ــال هن ــد س ــل و چن ــس از چه پ
ــنگر اول  ــه و س ه ــدم جب ــط مق ــاف خ ــاب و عف ــت. حج ــه ٦٠ اس ــل ده ــالمی مث ــوری اس جمه

ــی).  ــه معن ــل ب ــد...» (نق ــی پاش ــور م ــیرازه ی ام ــود ش ــوب نش ــه رسک ــن جبه ــر ای ــت. اگ اس
ــاز هــم  ــان ب ــوب زن ــد دهــه رسک ــب شــد. چن ــش تصوی ــال پی ــد س ــاف چن ــون حجــاب و عف قان
ــه ای در ســپاه  ــده خامن این ــه جانشــین  ــد. از جمل ــه صــدا در آورده ان امــروز زنــگ خطــر را ب
ــد روی ماشــه باشــد و تــرس و واهمــه ای در کار نیســت. دســتتان  ــوران بای ــه، «دســت مام گفت

ــد.»  ــب دشــمن را نخوری ــرزد. مواظــب باشــید فری نل
ــردم امــروز مردمــان  ــه م ــه برشیــت را دارد و ن ی ــت عل ــی تکــرار آنــن جنای ای ــم توان ــه رژی ــا ن ام
دهــه ی شــصت و متوهمیــن بــه خمینــی و ادعاهــای دروغیــن و رشم آورش مثــل آب و بــرق و 

حمــل و نقــل رایــگان و بازگردانــدن حرمــت بــه جامعــه، اســت.
همیــن کــه خامنــه ای و ســپاهش نیروهــای رسکــوب را هشــدار مــی دهنــد کــه «دســتتان نلرزد 
ــه  ــی ب ــوا عــوض شــده اســت. حت ــوازن ق ــه ت ــن حقیقــت اســت ک ــی ای و نرتســید»، خــود گویای
ــل  ــن دلی ــه همی ــاز ب ــد. ب د ندارن ــ ــاس شــخصی هایشــان اعت نیروهــای پاســدار و بســیج و لب
اه از ســازماندهی چنــد گــردان اراذل و اوبــاش از نوع  اســت کــه  وزارت اطالعــات و اطالعــات ســپ
ــرای دفــاع از عفــاف و  ــدو هــای رذل امــروز ب ــی مــخ هــای زمــان شــاه و فاطــی کومان شــعبان ب

حجــاب حــرف مــی زننــد!
ــل نظامــی  ــه دســتگاه هــای عریــض و طوی ــکا ب ــا ات ــران ب ــار دهــه اســت حــکام ای ــش از چه بی
ــات  ــی و اعتصاب ع ــای اجت ــزش ه ــه خی ــروز ک ــت. ام ــا اس ــی رس پ ــی و دروغ پراکن ت و امنی
ن، بازنشســتگان و شــورش هــای گرســنگان بنیــان نظــام را  واعرتاضــات تــوده ی کارگــران، معلــ
ــام عیــار را در همــه ی جبهــه هــا رشوع  بــه مخاطــره انداختــه، تهاجــم گســرتده و یــک جنــگ 
ــم، بازنشســته، خیــزش هــای تــوده ای بینوایــان، زنــان و هــر  کــرده اســت. در جبهــه کارگــر، معل
ــرتاض  ــی اع ــی زندگ ــای اساس ــان و کااله ــاله ن ــی و مس ــورم و گران ــه ت ــه  ب ــی ک ع ــرک اجت تح
یــرو و دســتگاه هایی  رابــری طلبــی زن تنهــا یــک جبهــه ی ایــن جــدال اســت. ن دارنــد. جنبــش ب
ــار بیــن جنبــش ازادی زن  ــام عی انگــر جنگــی  ای ــان اختصــاص داده شــده  کــه بــه رسکــوب زن

و حافظــان نظــام جهــل و ارتجــاع ضــد زن اســت. 
نــد. از  ــا قانــون عفــاف و حجــاب را اجــرا کن تــی، بســیج شــده انــد ت ده هــا نهــاد نظامــی و امنی
ــا نیروهــای گشــت ارشــاد و منکــرات، حراســت دانشــگاه  ــپاه ت ــات س ــات و اطالع وزارت اطالع
، نظامیــان، ســه  هــا و ادارات، هیــات هــای مذهبــی، مســاجد و امــام جمعــه هــا، صــدا و ســی
نــه ی اجــرای قانــون عفــاف و حجــاب ســاالنه بیــش از  نهــا هزی ــوه و غیــره. گفتــه مــی شــود ت ق
لغیــن رژیــم  مــردان خانــواده را کــه زنــان و دخرتانشــان  ــاد هــزار میلیــارد تومــان اســت. مب هفت
امنــد، تنهــای یکــی از عــوارض ان، جنایــت   نــد بــی غیــرت و بــی نامــوس مــی ن ــی کن را کنــرتل 

ــی شــود. قتــل ناموســی اســت کــه در قوانیــن قضایــی و رشعــی جــرم محســوب 

ایــن روزهــا هــر صــد مــرت یــک «ون» نیروهــای گشــت ارشــاد گذاشــته شــده اســت. دولتــی کــه 
امــروز رس کار اســت بــه همیــن منظــور اســت و کار دیگــری بلــد نیســت. ایــن آخرین ســنگری 
ــد. جمهــوری  ــا موجودیتــش را حفــظ کن اســت کــه جمهــوری اســالمی در آن ایســتاده اســت ت
ــا  ــد ب ــی کن ــر م ــت فک ــده اس ــال ش ــردم را بیخی ــت م ــت وحرم ــان و آب و امنی ــه ن ــالمی ک اس

ــش ادامــه دهــد.   ــات ننگین ــه حی ــد ب بســیج نیــروی نظامــی و دســت روی ماشــه مــی توان
ــن تهاجــم همــه  ــرس در جامعــه اســت. امــا ای ــان ایجــاد رعــب و ت ــم در رسکــوب زن هــدف رژی
ــدا  ــان گســرتش هــم پی هــا باعــث عقــب نشــینی نشــده بلکــه اعــرتاض زن ــه تن ــه زن، ن ــه ب جانب
ــرده ا  ــت ک ــم رسای ــان ه ــه نوجوان ــروز ب ــه زن ام ــرض ب ــاب و تع ــه حج ــرتاض ب ــت. اع ــرده اس ک
ــرسان نوجــوان  ــی حجــاب و پ ــران محــل تجمــع دخــرتان نوجــوان ب ــن شــهرهای ای ســت. میادی

ــح اســت.  ــازی و شــادی و تفری مشــغول ب
ــن  ــم تری ــت. مه ــاورده اس ــم نی ــی ک ع ــزش اجت ــرتاض و خی ــاب و اع ــران از اعتص ــه ای جامع
ــای  ــت ه الیس ــا و سوسی ــت ه ــی و کمونیس ــربان عمل ــور ره ــود وحض ــروز، وج ــه ی ام وظیف
ــه  هــه هــای نــربد علی هنگــی و اتحــاد جب طبقــه کارگــر و جامعــه بعنــوان چســپ پیونــد و ه
ــلح و  ــدان مس ــا دن ــم ت ــم رژی ــه نگذاری ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــت. وظیف ــالمی اس ــوری  اس جمه
هــه هــای جــدا از هــم نــربد و ســنگرهای جــدا از هــم را در هــم بشــکند.  دســت روی ماشــه جب
ــاورد. جنبش زنان چشــم  نگذاریــم ماشــین رسکــوب جمهــوری اســالمی درمانــده، بیشــرت دوام بی
ــه  اســفندیار نظــام رسکــوب و فاســد اســت کــه نــان ســفره مــردم را گــرو گرفتــه  تــا همچنــان ب
ــن  ــداوم ننگی ــده اش  در خدمــت ت ــا بســیج نیروهــای وامان ــه ب ــای جامع ــردن داراییه قبضــه ک

ــاورد. ــد و دوام بی ــتفاده کن ــت اس حاکمی
ــه ازادی و  ــه و ب ــت جامع ــت و حرم ــفره و امنی ــه س ــالمی ب ــوری اس ــرض جمه ــه تع ــخ ب پاس
ــرت در  ــه زن و دخ ــه ب ــر حمل ــل ه ــد در مقاب ــت. بای ــل اس ــرض متقاب ــرد، تع ــری زن و م براب
ــره خــوار رژیــم بــه ازادی و حرمــت شــان تجــاوز  ــن هــای جی ــداد ملپ ــان ایســتاد و اجــازه ن خیاب
اینــد. خانــواده هــای دخــرتان جــوان  مثــل کــوه پشــت  نــد و ان هــا را دســتگیر و بازداشــت  کن
ــد کاری کــرد  ایســتند و آن هــا را تنهــا نگذارنــد.  بای فرزنــدان خــود، دخــرتان نوجــوان و جــوان ب
ــان هــا و در  ــه دخــرت و زنــی را در خیاب ــکاران ضــد زن جــرات دســت زدن و تعــرض ب ایت ــه جن ک
مقابــل چشــم مــردم نداشــته باشــند. ایــن ملپــن هــای بــی شــعور ترســو تــر از آن هســتند کــه 
ایســتند. بایــد بســاط ون هــای در کمین نشســته  در مقابــل دخالــت و تعــرض متقابــل مــردم  ب

ــد.   ــان هــا برچی ی گشــت ارشــاد در هــر لباســی را از خیاب
ــاالر و ضــد  ــم مردس ــرض رژی ــل تع ــار دهــه اســت در مقاب ــش از چه ــران بی ــان در ای ــش زن جنب
ــان  ن، بازنشســتگان، دانشــجویان و جوان ــ ــر آگاه، معل ــرده اســت. طبقــه کارگ زن مقاومــت ک
ــت  ــه آزادی و حرم ــان ب ــرتاض زن ــم اع ــدرت عظی ــه ق ــد ب ــک، بای ــده ی تاری ــد و آین ــدون درآم ب
ــان در  ــت زن ــک حرم ــداوم و هت ــوب م ــل رسک ــان در مقاب ــه ش ــت جانان ــان و مقاوم ــانی ش انس
ــم و  ــش عظی ــه بخ ــی و البت ــد و آن را بخش ــدی کنن ــه ج ــا، توج ــان ه اب ــدارس و ادارات و خی م
ــه از  ــاه طلبان ــه و رف ــش آزادیخواهان ــر جنب ــد.  ه ــود بدانن ــرتاض خ ــارزه و اع ــی از مب محکم
جملــه جنبــش ازادی و برابــری زن و مــرد جزئــی از جنبــش طبقــه کارگــر بــرای رهایــی و برپایی 

ــت.  ــر اس ــتی ازاد و براب الیس ــه سوسی جامع
این هم پیام دخرتی از خیابان : 

ــی  ــرای عل ــتادن ب ــم و فرس ــ فیل ــه گرف ــا ب ــم. م ــاز نداری ــی رصف نی بلیغات ــت ت ی ــه ح ــا ب «م
ــان  ــد دخــرتی را در خیاب ــی مــی خواهن ــم کــه وقت ــاج داری ی ــن احت ــه ای ــم. مــا ب ــاز نداری ــژاد نی ن
ــه  ــد، مــردم حــارض در صحن نــد و بــه زور بربن ــا بــی حجابــی دســتگیر کن بــه بهانــه بدحجابــی ی
ــل  ــم در مقاب ــی خواهی ــرادران خــود م ــدران و ب ــا از پ ــند. م ــاوت نباش ــی تف ــد و ب ن ــت کن دخال
ــپاه و وزارت  ــات س ــا اطالع ــه ت ــوه قضایی ــه از ق ــم ک ــدزن  رژی ــن ض ــاوز مرتجعی ــن و تج توهی
اطالعــات و ملپــن هــای گشــت ارشــاد و قانــون جنــگل عفــاف و حجــاب... را در بــر مــی گیــرد، 

ــد.» مــا را تنهــا نگذارن

با گسترش اعتراضات به 
استقبال رئيس حكومت جانيان 

برويم
طبــق اخبــار، رئیــس جمهــور نظــام فقــر و کشــتار و فالکــت در روز ۱۶ تیــر به اســتان 
ــتها  ــان و کمونیس ــن آزادیخواه ــت قاتلی ــس دول ــرد. رئی ــد ک ــفر خواه ــتان س کردس
ــه هــای نظامــش  ــه هیچوقــت نتوانســته پای ــد ک ــی ســفر کن ــه رسزمین ــرار اســت ب ق
ــارزه در  ــاع و مب ــر ارتج ــت در براب ــن مقاوم ــتان رسزمی ــت شــود. کردس ــا تثبی در آنج
نــده و مســئول تحمیــل فقــر و فالکــت،  ای دفــاع از آزادی و رفــاه و برابــری، رئیســی 

ــه خــود نخواهــد پذیرفــت. ــوب و حکومــت پلیســی را ب رسک
جمهــوری اســالمی در بیشــرت از چهاردهــه حاکمیــت خــود هیچوقــت نتوانســت در 
ــوان اشــغالگر  ــه عن ــه ب ــن چهارده ــس در ای ــد، برعک ــدا کن ــی پی ــتان مرشوعیت کردس
نــده تهاجــم بــه آزادی، تهاجــم بــه انســانیت و مردمــی کــه ســمبل دخالــت در  ای و 
ــا  ــد، ب ــدو تول ــن نظــام از ب ــر و تثبیــت شــده اســت. ای ــد، تصوی رسنوشــت خــود بودن
ــوده اســت.  ــورد نفــرت عمیــق مــردم در  کردســتان ب ــز و درشــت خــود، م روســای ری
ــدو حاکمیــت اســالمی در برابــر تعرضهــای ایــن رژیــم، مبارزه  مــردم در کردســتان از ب
ای همــه جانبــه را در دفــاع از دســتاوردهای انقــالب، مقاومــت در مقابــل تعــرض بــه 
ــر،  ــل فق ــل تحمی ــانی، در مقاب ــای انس اده ــا و  ــه آزادیه ــوم ب ــل هج ــان، در مقاب زن
ــد. کردســتان بــر مــ چنیــن مبــارزه و اعرتاضــی  فالکــت و بندگــی را ســازمان داده ان

ــران تبدیــل شــده اســت. ــاد مقاومــت و آزادیخواهــی در ای ــه  بــه حــق ب

ــالمی  ــت اس ــای حکوم اده ــا و  ــه ه ــه پای ــرض ب ــرتاض و تع ــارزه و اع ــروز، مب ام
ــی  ــزرگ و صنعت ــهرهای ب ــطحی رسارسی و در ش ــه در س ــتان بلک ــا در کردس ــه تنه ن
ــران بــا قــدرت در جریــان اســت. مــردم و در راس آن طبقــه کارگــر پیــرشو و  ای
ــاه و آزادی،  ــت، رف ــود امنی ــورم و نب ــه فقــر و فالکــت و ت ــر علی الیســتهای آن ب سوسی
ــای  ــر پ ــن را زی ــد و زمی ــده ان ی ــاف طلب ــه مص ــالمی را ب ــتی- اس الیس ــت کاپیت حاکمی

ــد. ــرده ان ــت داغ ک حاکمی
ــه کردســتان ســفر میکنــد کــه مــردم کردســتان در  رئیســی امــروز در حالــی ب
ــل  ــیدن کام ــر کش ــه زی ــه ب ــران نقش ــارزات رسارسی در ای ــا مب ــل ب ــی کام هنگ ه
جمهــوری اســالمی را دارنــد. نفــرت مــردم بــا گذشــت چهــار دهــه حکومــت جانیــان 
ــی و  ــی عین ــده ای ــه پدی ــل ب ــام در عم ــن نظ ــی ای ــده و رسنگون ــرت ش ــالمی عمیق اس
ــه  ــی ب ــفر رئیس ــی س ــب قوای ــن تناس ــن چنی ــر بط ــت. ب ــده اس ــل ش ــی تبدی عموم
ــی خواهــد داشــت . ســفر  ــردم کردســتان را در پ ــرت و انزجــار م ــتان قطعــا نف کردس
ــاز شــدن زخمهــای قدیمــی در کردســتان  رئیســی نفــرت مــردم را عمیقــرت و باعــث ب

ــد. ــد ش خواه
ــرا  ــتان را ف ــتان کردس ــردم اس ــمی)  م ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
ــد بــا گســرتش مبــارزات و اعرتاضــات بــرای رفــاه، امنیــت و آزادی بــه اســتقبال  میخوان
ــتان  ــواه کردس ــردم آزادیخ ــد. م ــاق برون ن ــوب و اخت ــت رسک ــوری حکوم ــس جمه رئی
ــزم  ــه ع ــم، ک ــن رژی ــود از ای ــرت خ ــط نف ــه فق ــر ن ــار دیگ ــام یکب ــدرت  ــا ق ــد ب بای
ــد.  ــان دهن ــده آن نش این ــه  ــان را ب ــت جانی ــیدن حکوم ــر کش ــه زی ــرای ب ــود ب خ
ایــد  ایــن نظــام درمانــده در جــواب بــه ابتدایــی تریــن خواســتها و مطالبــات مــردم ب
ــن نظــام فقــر و  ــی ای ــرای رسنگون ــرود. مــردم در کردســتان در صــف مقــدم تــالش ب ب

ــود. ــد ب ــت خواهن فالک
 

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲۹ ژوئن ۲۰۲۲
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