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پيرامون شركت
رئيسى در مجمع
عمومى سازمان ملل
اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(

زمزمههــای ﴍکــت ابراهیــم ر یســی در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
در مــاه ســپتامﱪ در نیویــورک بــه گــوش میرســد .علیرغــم اینکــه ر یســی
یکــی از جــﻼدان دهــه خونیــن  ۶۰اســت و یکــی از کلیدیتریــن مهرههــای
حاکمیــت آدمکــش اســﻼمی از روز تاســیس آن بــوده اســت ،مســتقل از
اینکــه چنیــن شــخصیتی ــاد یــک توحــش افسارگســیخته و چرکیــن
بــورژوازی ایـران در دســتگاه قــدرت دولتــی علیــه شــهروندان آزادیخــواه
اســت ،امــا بــه هیچوجــه جــای تعجــب نــدارد کــه بــه کلــوپ ســازمان
ملــل ،بــه مجمــع مخربتریــن دولتهایــی کــه امنیــت میلیاردهــا
شــهروند کــره خاکــی را ســلب کردهانــد ،نپیونــدد.
بــه طــور واقعــی ﴍکــت ر یســی در اجــﻼس ســازمان ملــل میتوانــد بــه
امــر پرکــردن یــک صندلــی دیگــر ایــن اجــﻼس از ﴎدمــداران و دولتمــردان
مرتجــع جهــان معــاﴏ مــا کمــک کنــد.
اجــﻼس ســازمان ملــل در واقــع ،کلــوپ دولتهــای مرتجعــی اســت کــه
امنیــت ،رفــاه و خوشــبختی را از شــهروندان خــود دریــغ کردهانــد .اینــده
کــدام کشــور در ایــن اجــﻼس را ﴎاغ داریــد کــه بــه فســاد ،رشــوهخواری،
جنگافــروزی و جنایــت علیــه بﴩیــت آلــوده نباشــد؟!  ...صفحــه۲

اطﻼعيه هاى حزب حكمتيست )خط رسمى(

مردم آزاديخواه توحش عليه
»بهاييان« را تحمل نميكنند
استقبال پرشور از آزادى
معلمان

يك پيروزى براى طبقه كارگر در ايران
اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(

بﻼخــره تکلیــف افزایــش حقــوق بازنشســتگان روشــن شــد و بیســت و هفتــم مردادمــاه،
ﴎپرس ــت وزارت کار ،مصوب ــه ش ــورای عال ــی کار را اب ــﻼغ ک ــرد .ب ــر همی ــن اس ــاس ،بازنشس ــتگان
س ــایر س ــطوح در ش ــهریورماه مش ــمول افزای ــش  ۳۸درص ــدی ب ــه اضاف ــه مبل ــغ ثاب ــت  ۵۱۵ه ــزار و
 ۱۶۶توم ــان میشــوند و حق ــوق خ ــود را ب ــر ای ــن اس ــاس دریاف ــت میکننــد.
ب ــر کس ــی پوش ــیده نیس ــت ک ــه حت ــی همی ــن س ــطح ناچی ــز از افزای ــش حق ــوق ک ــه در مقایس ــه
ب ــا ســطح س ــه رقم ــی ت ــورم در ای ـران کف ــاف یــک زندگ ــی ع ــادی را ه ــم یکن ــد ،ام ــا ب ــدون
پش ــتکار و همبس ــتگی بازنشس ــتگان و حامی ــان آنه ــا در اعتصاب ــات و اع ﱰاض ــات ماهه ــای اخی ــر
قاب ــل تصویــب نب ــود .آنچ ــه ای ــن پی ــروزی را در گام اول خــود تصوی ــب ک ــرد و ب ــه حاكمی ــت
تحمی ــل ک ــرده اس ــت ،ی ــک مب ــارزه طبقات ــی و پیگی ــر و هم ــه جانب ــه در ــام س ــطوح جامع ــه
ح ــول مس ـ له بازنشس ــتگی ب ــوده اس ــت ... .صفح ــه۲

اسراى آزاد شده در آغوش
گرم مردم!

مظفر محمدى

اعتصــاب ،تظاهــرات و تجمعــات گســﱰده و ﴎاﴎی معلــ ن و
بازنشس ــتگان در م ــاه ه ــای اخی ــر ب ــا تع ــرض گس ــﱰده رژی ــم ب ــه ای ــن
بخــش از زحمتکشــان جامعــه مواجــه شــده اســت .در جریــان اع ﱰاضــات ﴎاﴎی معلــ ن و
بازنشســتگان ده هــا نفــر بازداشــت شــدند .هنــوز تعــدادی از ان هــا در زنــدان بــﴪ مــی برنــد.
زن ــدان ش ــنیع تری ــن اب ــزار توهی ــن و تع ــرض ب ــه حرم ــت انس ــان اس ــت .زن ــدان زبونان ــه تری ــن پاس ــخ
ﴎکوبگ ـران ب ــه مب ــارزات ت ــوده ه ــای کارگ ــر و زحمتک ــش اس ــت ... .صفح ــه۳

دو مطلب از مظفر محمدى

كارگر صاحب جامعه يا برده و
قربانى سرمايه
خداى دهه شصت
خداى امروز هم نيست
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پیرامون ﴍکت ر یسی در مجمع سازمان ملل
کــدام دولتمــدار در ایــن کلــوپ »جهــان آزاد« روزی روزگاری در فکــر آســایش ،صلــح
و شــادکامی شــهروندان خــود بــوده اســت؟! کــدام سیاســتمدار در ایــن باشــگاه مجلــل
حاکـ ن جهــان راهــی بـرای خا ــه دادن بــه مصا بــی کــه توســط نظــام بردگــی مــزدی
گریبانگیــر بﴩیــت شــده اســت ،پیشــنهاد کــرده اســت بــه جــز کــشدادن بــه وضــع
موجــود و مهندســی فﻼکــت اجت عــی؟!
مگــر همیــن کلــوپ و اعضــای آن نبودنــد کــه طالبــان چرکیــن» ،بیاعتبــار« و
»طردشــده« را روی کرســی »حکومــت« در افغانســتان نشــاندند و در صــدد اعطــای
یــک کرســی بــه ایــن جانــوران در اجــﻼس خــود شــدند؟! جمهــوری اســﻼمی در نــزد
ایــن کلــوپ ارتجاعــی ،چــی از طالبــان کمــﱰ دارد؟!
ابراهیــم ر یســی از اعضــای »هی ــت مــرگ« در دهــه  ۶۰و امــروز در جامــه رســمی
یــک »حکومــت« ،چــی از طالبــان در لبــاس »دولــت« و »کابینــه« و »هی ــت هــای
ایندگــی« کمــﱰ دارد؟! حاکمیــت اســﻼمی در ای ـران و مهرههــای آن ،هــم قدمــت و
تجربــه بیشــﱰی در ﴎکــوب مــردم و انقــﻼب  ۵۷دارنــد ،هــم در مقایســه بــا طالبــان
و داعــش و القاعــده ،در جنایــت هــر روزه علیــه مــردم گــوی ســبقت را ربودهانــد.
فریــب و ریــاکاری و اعﻼمهــای پــی در پــی ســازمان ملــل و مراجــع بیناﳌللــی دربــاره
رســمیت دادن بــه چنیــن اجﻼســی بــا چنیــن اعضــای منفــوری بـرای »حفــظ امنیــت«
جهــان ،صحنههــای مشــمئز کننــدهای اســت کــه از جانــب شــهروندان جهــان هــر
روز بیــش از پیــش پــس زده میشــود .مــردم در ﴎاﴎ جهــان ،ســالن اشــای ایــن
ســیرک کثیــف و مخــوف دولتهــای مرتجــع جهانــی و منطقــهای را تــرک میکننــد
و در تﻼشــند کــه بــا نیــروی خــود از پاییــن ،مشــکل بیﴎنوشــتی امــروز جهــان را
حــل کننــد.
اجــﻼس ســازمان ملــل بــا ﴍکــت ابراهیــم ر یســیهایی از جنــس طالبــان در کنــار
مخربتریــن اینــدگان قدرتهــای جهانــی از آمریــکا و انگلســتان تــا اروپــا و روســیه
و چیــن تکمیــل میشــود .مبارکشــان بــاد! امــا نــه مــردم ای ـران و نــه مــردم جهــان
چنیــن دهنکجــی را بیــش از ایــن یپذیرنــد .اجــﻼس ســازمان ملــل بــا ر یســیها و
بــدون ر یســیها قــادر نیســت پاســخ معضــﻼت اصلــی جهــان امــروز را بدهــد .ایــن
امــر طبقــه کارگــر و جهانیانــی اســت کــه از ایـران تــا آمریــکا ،از اقیانوســیه تــا اروپــا
بــه حاکـ ن امــروز فرمــان ایســت دادهانــد.
طبقــه کارگــر و مــردم ایــران مدتهاســت کــه بــا مبــارزات گســﱰده خــود بــر ﴎ
رفــاه و آزادی و معیشــت ،دیپل ســی پشــتپرده دولغربــی و اجــﻼس ســازمان ملــل
آن بــا جمهــوری اســﻼمی را افشــا کردهانــد .مــردم مدتهاســت کــه حقایــق پشــت
عــروج طالبانهــا و »تعامــل« بــا جمهــوری اســﻼمیها را میداننــد و بــرای جــارو
بازنشستگان
بازنشس ــتگان و ق ــدرت اتحادش ــان ثاب ــت ک ــرد ک ــه ح ــق و حق ــوق زمان ــی ب ــه نف ــع
طبق ــه کارگ ــر و م ــردم مح ــروم تغیی ــر میکن ــد و معن ــی م ــی یاب ــد ک ــه کف ــه ت ـرازو را
در ی ــک مب ــارزه طبقات ــی علی ــه دول ــت و ارگانه ــای حاکمی ــت س ــنگین ک ــرد و ق ــدرت
ت ــوده ای و اتح ــاد ب ــر ﴎ مناف ــع طبقات ــی خ ــود را ب ــه طبق ــه حاک ــم تحمی ــل ک ــرد.
ت ــﻼش و همبس ــتگی بازنشس ــتگان و مب ــارزه پیگی ــر آنه ــا در ای ــن م ــدت قاب ــل تقدی ــر
اس ــت .ای ــن مهمﱰی ــن عامل ــی اس ــت ک ــه افس ــار دول ــت و مجل ــس و ــام نهاده ــای
ری ــز و درش ــت حاکمی ــت را پی رام ــون افزای ــش حق ــوق بازنشس ــتگان کش ــیده اس ــت و
ای ــن پی ــروزی را ت ــا همی ــن اﻻن بای ــد ب ــه بازنشس ــتگان و طبق ــه کارگ ــر ای ـران تﱪی ــک
گف ــت.
ام ــا ای ــن ت ــازه ﴍوع کار اس ــت و تنه ــا فت ــح س ــنگری از س ــنگرهای مب ــارزه طبقات ــی
اســت .ﴍایــط امــروز در ایــران گوی ــای ای ــن حقیق ــت اس ــت کــه جامعــه کارگ ــری
از ﴍکــت نفــت و پﱰوشــیمی هــا تــا هفــت تپــه ،فــوﻻد ،معــادن و معلــ ن و
بازنشســتگان وارد فــازی از مبــارزه همــه جانبــه و ﴎاﴎی بــرای یــک زندگــی
شایس ــته انس ــان در ق ــرن بیس ــت و یک ــم ش ــده ان ــد ک ــه ن ــه قاب ــل ﴎک ــوب اس ــت و
ن ــه قاب ــل عق ــب نش ــینی! در ه ــر ک ــوی و ب ــرزن آن جامع ــه پرچ ــم مب ــارزه ب ـرای رف ــاه
و آزادی و امنی ــت ب ــه اهت ــزاز درآم ــده اس ــت .هم ــه میدانن ــد ک ــه ث ــروت در جامع ــه
ای ـران ب ــه وف ــور یاف ــت میش ــود و در جی ــب چ ــه نظام ــی اس ــت و چ ــه ارق ــام نجوم ــی
از مــال و ثــروت را ایــن حاکمیــت بــه جیــب زده اســت .تنهــا یــک فقــره از ایــن
ث ــروت چنــد روز پی ــش در »اخت ــﻼس«  ۹۲ه ــزار میلی ــاردی ف ــوﻻد مبارک ــه اصفه ــان
افش ــا ش ــد ک ــه زمی ــن را زی ــر پ ــای جمه ــوری اس ــﻼمی لرزان ــد؛ مبلغ ــی ک ــه مع ــادل
ریش ــه ک ــن ک ــردن پدی ــده زش ــت گرس ــنگی در ای ـران اس ــت؛ مع ــادل نج ــات میلیونه ــا
ک ــودک از فق ــر مطل ــق و س ــوتغذیه اس ــت؛ خامن ــه ای وارد ماج ـرا ش ــد و الت ـ س ک ــرد
ک ــه »موض ــوع را ک ــش ندهی ــد« ،اب راهی ــم ر یس ــی دوان دوان جل ــو آم ــد و اع ــﻼم ک ــرد
ک ــه» :نظ ــام جمه ــوری اس ــﻼمی پ ــاک اس ــت«! ام ــا کیس ــت ک ــه ندان ــد ای ــن حاکمی ــت
در گ ــرو گرف ـ ن ــان و رف ــاه و معیش ــت م ــردم رک ــورد زده اس ــت .اینه ــا  ۹۰۰میلی ــون

کــردن ایــن اوبــاش بــه میــدان آمدهانــد .از منظــر مــردم ازادیخــواه ایـران ،جمهــوری
اســﻼمی بایــد بــا یــک انقــﻼب تــودهای و کارگــری بــرود .از منظــر »اجــﻼس ســازمان
ملــل« ،جمهــوری اســﻼمی بایــد انــد .حقیقــت بــه همیــن ســادگی و روشــنی اســت.
تشــکیﻼت خــارج کشــور حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( در کنــار مــردم آزادیخــواه
و افــکار مﱰقــی ،اجــازه نخواهــد داد کــه خــارج کشــور بــه جوﻻنــگاه ﴎان و
ﴎدمــداران جمهــوری اســﻼمی تبدیــل شــود.
تشکیﻼت خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی
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پیروزی بازنشستگان در تحمیل  ۳۸درصدی افزایش حقوقشان در کنار
ﴍایط انفجاری که در ام سطوح جامعه ب رای تقسیم ثروت و کسب
رفاه عمومی در جریان است نوک کوه یخی است که ب رای رفاه و
خوشبختی امروز در ب رابر کل بورژوازی ایران و حاکمیت آن در قدرت
ایستاده است با این نیروی بلقوه و بلفعل طبقه کارگر در ای ران
یتوانند مقابله کنند در ب رابر طبقه کارگری که روز به روز راه مبارزه
طبقاتی خود را و آلﱰناتیو حاکمیت شورایی خود را هموارتر میکند
انگشت به دهان مانده اند و هر جا متحدانه زور زده ایم مجبور به
عقب نشینی شده اند مبارزه بازنشستگان در کنار مبارزات سایر
بخشهای طبقه کارگر از مبارزات زنان نستوه و ب رابری طلب علیه
آپارتاید جنسی حاکمیت تا نفت و معادن تا هفت تپه هپکو فوﻻد و
معل ن ب رای معیشت و رفاه سی ی امروز تحوﻻت سیاسی در ای ران
است
پیروزی اخیر بازنشستگان و مبارزارت آنان در طی یکی دوسال اخیر به
خوبی ایان میکند که قدرت طبقه کارگر در اتحاد اوست که تنها زمانی
حق و قانون به تصویب میرسد که این طبقه قدرت متشکل خود را به
حاک ن نشان دهد بی تردید پیروزی امروز بازنشستگان موقعیت آنها
اتحاد و همبستگی آنها و اعت د بنفس آنها را بهبود میبخشد بی شك
آنها بر این سكو می ایستند و موفقیت خود را جشن میگیرند و نیروی
متحد خود را ب رای كسب پیروزی های بزرگﱰ به میدان می آورند گام
بعدی به چفت شدن این اتحاد و این آگاهی طبقاتی با سایر بخشهای
طبقه کارگر گره خورده است زمین لرزه ای که میتواند ام دست
اندکاران بح ران معیشت و رفاه در ای ران را همراه با حاکمیت شان
واژگون کند
تومــان از ثــروت طبقــه کارگــر در ف ــوﻻد مبارکــه را ﴏف س ــاخ مجســمه قاســم
س ــلی نی کردن ــد در حالیک ــه پارس ــال یک ــی از کارگ ـران ف ــوﻻد ب ــه خاط ــر  ۲۰میلی ــون
وام خودکش ــی ک ــرد.
پی ــروزی بازنشس ــتگان در تحمی ــل  ۳۸درص ــدی افزای ــش حقوقش ــان در کن ــار ﴍای ــط
انفج ــاری ک ــه در ــام س ــطوح جامع ــه ب ـرای تقس ــیم ث ــروت و کس ــب رف ــاه عموم ــی
در جری ــان اس ــت نــوک ک ــوه یخ ــی اس ــت ک ــه ب ـرای رف ــاه و خوش ــبختی ام ــروز در
براب ــر کل ب ــورژوازی ای ـران و حاکمی ــت آن در ق ــدرت ایس ــتاده اس ــت .ب ــا ای ــن نی ــروی
بلق ــوه و بلفع ــل طبق ــه کارگ ــر در ای ـران یتوانن ــد مقابل ــه کنن ــد .در ب راب ــر طبق ــه
کارگ ــری ک ــه روز ب ــه روز راه مب ــارزه طبقات ــی خ ــود را و آلﱰناتی ــو حاکمی ــت ش ــورایی
خــود را هموارتــر میکنــد ،انگشــت بــه دهــان مانــده انــد و هــر جــا متحدانــه
زور زده ای ــم مجب ــور ب ــه عق ــب نش ــینی ش ــده ان ــد .مب ــارزه بازنشس ــتگان در کن ــار
مب ــارزات س ــایر بخش ــهای طبق ــه کارگ ـر ،از مب ــارزات زن ــان نس ــتوه و ب راب ــری طل ــب
علی ــه آپارتای ــد جنس ــی حاکمی ــت ت ــا نف ــت و مع ــادن ت ــا هف ــت تپ ــه ،هپک ــو ،ف ــوﻻد
و معل ـ ن ب ـرای معیش ــت و رف ــاه ،س ــی ی ام ــروز تح ــوﻻت سیاس ــی در ای ـران اس ــت.
پیــروزی اخیــر بازنشســتگان و مبــارزارت آنــان در طــی یکــی دوســال اخیــر بــه
خوب ــی ای ــان میکن ــد ک ــه ق ــدرت طبق ــه کارگ ــر در اتح ــاد اوس ــت؛ ک ــه تنه ــا زمان ــی
ح ــق و قان ــون ب ــه تصویــب میرســد ک ــه ای ــن طبقــه ق ــدرت متشــکل خ ــود را ب ــه
حاکــ ن نشــان دهــد .بــی تردیــد پیــروزی امــروز بازنشســتگان ،موقعیــت آنهــا،
اتحــاد و همبســتگی آنهــا و اعتــ د بنفــس آنهــا را بهبــود میبخشــد .بــی شــك
آنهــا ب ــر ایــن س ــكو م ــی ایســتند و موفقی ــت خــود را جش ــن میگیرن ــد و نی ــروی
متح ــد خ ــود را ب ـرای كس ــب پی ــروزی ه ــای بزرگ ــﱰ ب ــه می ــدان م ــی آورن ــد .گام بع ــدی
بــه چفــت شــدن ایــن اتحــاد و ایــن آگاهــی طبقاتــی بــا ســایر بخشــهای طبقــه
کارگ ــر گ ــره خ ــورده اس ــت .زمی ــن ل ــرزه ای ک ــه میتوان ــد ــام دس ــت ان ــدکاران بح ـران
معیش ــت و رف ــاه در ای ـران را هم ـراه ب ــا حاکمی ــت ش ــان واژگ ــون کن ــد.
حزب حکمتیست خط رسمی
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اﴎای آزاد شده در آغوش مردم
زن ــدان و اح ــکام پ ــوچ و اتهام ــات س ــخیف دادگاه ه ــای اس ــﻼمی عک ــس العم ــل ﴍم آور
در مقاب ــل ت ــوده ه ــای بپاخاس ــته و نش ــان ت ــرس و وحش ــت از م ــردم ازادیخ ــواه و ح ــق
طل ــب اس ــت .م ــزدوران رژی ــم ش ــبانه ب ــه خان ــه ه ــای فعالی ــن کارگ ــری و معل ـ ن و
بازنشس ــتگان و ایندگانش ــان ی ــورش م ــی برن ــد ،آن ه ــا را در مقاب ــل چش ـ ن اعض ــای
خان ــواده و از جمل ــه ک ــودکان م ــورد اهان ــت و آزار ق ـرار م ــی دهن ــد ،وس ــایل ارتب ــاط و
کار ش ــان را ضب ــط م ــی کنن ــد و تهدی ــد کن ــان ان ه ــا را ب ــا خ ــود م ــی برن ــد و در س ــلول
ه ــای انف ـرادی نگ ــه م ــی دارن ــد .حت ــی ب ـرای م ــدت ه ــا آن ه ــا را از مﻼق ــات ب ــا خان ــواده
و دوس ــتان و هم ــکاران من ــع م ــی کنن ــد .دس ــتگاه اطﻼع ــات رژی ــم اعض ــای خان ــواده
دس ــتگیر ش ــدگان را تهدی ــد م ــی کنن ــد ک ــه مب ــادا اق ــدام و عم ــل ش ــنیع بازداش ــت و
توح ــش ش ــان را رس ــانه ای کنن ــد.
جال ــب توج ــه اس ــت ک ــه ای ــن اع ـ ل وحش ــیانه و ﴎکوبگ ران ــه س ــال ه ــا و م ــاه ه ــا و
باره ــا تک ـرار م ــی ش ــود و ب ـرای حاک ـ ن ﴎکوبگ ــر نتیج ــه ی معک ــوس داش ــته اس ــت.
تنهــا یــک ونــه شــاهد ایــن واقعیــت اســت کــه عبــدی یکــی از رهــﱪان جنبــش
معل ـ ن س ــال ه ــا اس ــت در زن ــدان نگ ــه داش ــته ش ــده در حالیک ــه جنب ــش معل ـ ن ب ــا
ه ـ ن ق ــدرت و صﻼب ــت ادام ــه داش ــته اس ــت .یعن ــی در واق ــع بازداش ــت و زندان ــی کردن
فعالی ــن کارگ ــری و اجت ع ــی نوع ــی گروگانگی ــری و انتقامجوی ــی زبونان ــه از مب ــارزات
ح ــق طلبان ــه و فعالی ــن و مبارزی ــن ای ــن جنب ــش ه ــا اس ــت .کار و اقدام ــی آزار دهن ــده
ام ــا عب ــث و بیه ــوده از جان ــب حکام ــی ک ــه ج ــز توح ــش خاصی ــت و پاس ــخ دیگ ــری
نــدارد .در روزهــای اخیــر و در میــان بازداشــت شــدگان کردســتان از شــهر مریــوان،
چه ــار نف ــر ب ــه اس ــامی اس ــکندر لطف ــی ،ش ــعبان محم ــدی ،جب ــار دوس ــتی و مس ــعود
نیکخ ــواه آزاد ش ــدند .صحن ــه ی اس ــتقبال م ــردم در ش ــهرهای س ــنندج و مری ــوان از ای ــن
معل ـ ن مب ــارز ،ب ــا ش ــکوه و پاس ــخی دن ــدان ش ــکن ب ــه نظ ــام ض ــد کارگ ــر و ض ــد م ــردم
ب ــود .م ــردم ازادیخ ــواه و معل ـ ن و بازنشس ــتگان ش ــهرهای س ــنندج و مری ــوان دوس ــتان
و ه ــم ﴎنوش ــتان خ ــود را در آغ ــوش گرفت ــه و م ــورد س ــتایش و اح ـﱰام ق ـرار دادن ــد.
ازادی معل ـ ن حاص ــل اع ﱰاض ــات وس ــیع معل ـ ن و بوی ــژه ش ــورای ه هنگ ــی ﴎاﴎی
کان ــون ه ــای معل ـ ن و بازنشس ــتگان اس ــت .طب ــق آخری ــن خﱪه ــا دولت ﴎمای ــه داران
ب ــه اف زای ــش  ٣٨درص ــدی حق ــوق بازنشس ــتگان ت ــن داده اس ــت و ای ــن ی ــک پی ــروزی ب رای
ای ــن بخ ــش زحمتک ــش جامع ــه در نتیج ــه ی اع ﱰاض ــات و مب ــارزات پیگی ــر و مصم ــم
ش ــان و بوی ــژه حاص ــل اتح ــاد و س ــازمان و ره ــﱪی ﴎاﴎی اس ــت .اتح ــاد معل ـ ن و
بازنشس ــتگان در تش ــکل و ره ــﱪی ﴎاﴎی و ایس ــتادگی پیگی ران ــه در مقاب ــل دول ــت
ﴎمای ــه داران و کس ــب پی ــروزی ه ــای معی ــن ای ــن بخ ــش زحمتکش ــان جامع ــه ،الگویی
ب ـرای دیگ ــر بخ ــش ه ــای مع ــﱰض و ح ــق طل ــب جامع ــه اس ــت .طبق ــه کارگ ــر ه ــم
الگ ــوی درخش ــان اتح ــاد ﴎاﴎی کارگ ـران هف ــت تپ ــه در مجام ــع عموم ــی ش ــان را در
پرون ــده دارد .الگوی ــی ب ـرای دیگ ــر بخ ــش ه ــا و کل طبق ــه کارگ ـر.
رژیــم ضــد کارگــر و ضــد معلــم و بازنشســته و ضــد زن بــا تهدیــد و ﴎکــوب و
بازداش ــت و زندان ــی ک ــردن فعالی ــن کارگ ــری و اجت ع ــی اع ﱰاض و مبارزه ش ــان را پاس ــخ
م ــی ده ــد .در مقاب ــل ،اعتصابی ــون و تش ــکل هایش ــان ب ــا ح ی ــت و خواس ــت ف ــوری
بازداش ــت ش ــدگان ب ــه سیاس ــت ﴎک ــوب دش ــمن پاس ــخ داده و م ــی دهن ــد.
دولتمــردان مفتخــور و فاســد و دزد ســفره ی مــردم ،فکــر مــی کننــد بــا تهدیــد و
بازداشــت و زندانــی کــردن رهــﱪان و فعالیــن جنبــش هــای اجت عــی مــی تواننــد
ص ــدای اع ـﱰاض و مبــارزه ش ــان را خف ــه کنن ــد .امــا ایس ــتادگی و پافش ــاری معل ـ ن
و بازنشس ــتگان در ت ــداوم مب ــارزه ت ــا پی ــروزی و ب ـرای آزاد ک ــردن همکارانش ــان ،ای ــن
ش ــگرد ح ــکام ﴎکوبگ ــر را رس ــوا ک ــرده اس ــت .اس ــتقبال م ــردم س ــنندج و مری ــوان از
معل ـ ن ای ــن دوس ــتان زحمتک ــش م ــردم ،تنه ــا اب ـراز ش ــادمانی نیس ــت ،بلک ــه نش ــان
ح ی ــت آش ــکار و همبس ــتگی مبارزاتــی و همدل ــی اقش ــار گوناگــون اجت ع ــی اس ــت.
اتحــاد و همبســتگی معلــ ن و بازنشســتگان در تشــکل هــای محلــی و ﴎاﴎی و
ح ی ــت م ــردم از آن ه ــا چ ــه در جریــان اعتصاب ــات و مب ــارزات پیگی ران ــه و چ ــه در
مقاب ــل ﴎک ــوب و بازداش ــت ه ــا ،ی ــک رک ــن اساس ــی در ت ــداوم و ایس ــتادگی اع ﱰاض ــات
اس ــت .رژی ــم ﴎکوبگ ــر و حام ــی ﴎمای ــه و س ــود ،فک ــر م ــی کن ــد ب ــا پاســخ ن ــدادن
یــا تهدیــد و بازداشــت هــا مانــع تــداوم مبــارزات اســت .امــا هــر بــار در مقابــل
ایس ــتادگی معﱰضی ــن و مطالب ــه گ ـران ،مجب ــور ب ــه عق ــب نش ــینی م ــی ش ــود .معل ـ ن
و بازنشس ــتگان همزم ــان ب ــا ادام ــه پیگی ران ــه مطالب ــات ،در مقاب ــل ﴎک ــوب و بازداش ــت
هم ــکاران خ ــود س ــاکت ننشس ــته و تس ــلیم نش ــده ان ــد.
معل ـ ن و بازنشس ــتگان اگاهن ــد ک ــه اع ـﱰاض و ایس ــتادگی ش ــان فقط هن ــگام تعقیب
و بازداش ــت هم ــکاران نیس ــت ،بلک ــه ت ــداوم مب ــارزه و اقدام ــات علی ــه پرون ــده س ــازی
و ک ــش دادن تعقی ــب ه ــا و اح ــکام مبتن ــی ب ــر اتهام ــات س ــخیف ه ــم هس ــت .دول ــت
ﴎکوبگ ــر بع ــد از ازادی بازداش ــت ش ــدگان ب ــا احضاره ــای مک ــرر و اح ــکام ﴎکوبگ ران ــه
م ــی خواه ــد نی ــروی فع ــال جنب ــش ه ــای اجت ع ــی را فرس ــوده و ی ــا ب ــه زع ــم خ ــود
س ــاکت و خان ــه نش ــین کن ــد .ح ی ــت از هم ــکاران بازداش ــتی از ابت ــدا ت ــا ب ــه اخ ــر
و ت ــا بس ـ پرون ــده ه ــای س ــاختگی و پ ــس گرف ـ اتهام ــات واه ــی م ــی توان ــد ای ــن
ش ــگرد ض ــد مردم ــی رژی ــم را خنث ــی و ب ــی اث ــر کن ــد .ازادی زندانی ــان کارگ ـر ،معل ــم،
بازنشس ــته و دیگ ــر زندانی ــان سیاس ــی ب ــی قی ــد و ﴍط اس ــت .خا ــه دادن ب ــه تعیی ــن
ض ن ــت ه ــای س ــنگین ،ب ــاز نگ ــه داش ـ پرون ــده ه ــای اته ــام و پاپوش ــدوزی و باﻻخ ــره
اح ــکام مجرمان ــه ی زن ــدان و جریم ــه ی ــک خواس ــت اساس ــی جامع ــه اس ــت .خواس ــت
جامع ــه و م ــردم ،آزادی ب ــی قی ــد و ﴍط زندانی ــان سیاس ــی و فعالی ــن حق ــوق کارگ ـران
و معل ـ ن و بازنشس ــتگان و دیگ ــر اقش ــار اجت ع ــی اس ــت .اس ــتقبال م ــردم از ازادی
معل ـ ن مری ــوان ی ــک ون ــه ی آش ــکار خواس ــت ازادی ب ــی قی ــد و ﴍط و خا ــه دادن
ب ــه تعقی ــب و آزار فعالی ــن کارگ ــری و اجت ع ــی اس ــت .اتح ــاد و تش ــکل ﴎاﴎی در
کن ــار ح ی ــت و همبس ــتگی مردم ــی ،تضمی ــن کنن ــده ی ازادی اعتص ــاب و اع ـﱰاض و

تجم ــع و تش ــکل کارگ ـران ،معل ـ ن ،بازنشس ــتگان و دیگ ــر بخ ــش ه ــای جامع ــه اس ــت.
و ضام ــن پی ــروزی مب ــارزات و رس ــیدن ب ــه ح ــق و حق ــوق و مطالب ــات رفاهی و سیاس ــی
و اجت ع ــی اس ــت.
جامع ــه ای ـران ام ــروز ب ــه دو قط ــب اقلی ــت طبق ــه حاکم ــه ی فاس ــد ،دزد ،اس ــتث رگر
و ﴎکوبگ ــر از طرف ــی و قط ــب طبق ــات و اقش ــار میلیون ــی جامع ــه از ط ــرف دیگ ــر
اس ــت .در ای ــن زورآزمای ــی یک ــی ب ــه اب ـزار تهدی ــد وتوح ــش و ﴎک ــوب و زن ــدان متک ــی
اس ــت و دیگ ــری ب ــر اتح ــاد و تش ــکل و همبس ــتگی ﴎاﴎی .یک ــی انگش ــت ب ــه ماش ــه
و مس ــلح پش ــت خاکریزهای ــش ق ـرار دارد و دیگ ــری ب ــه اعتص ــاب و اع ـﱰاض و تجم ــع
و تظاه ـرات و قی ــام میلیون ــی تکی ــه دارد .زمان ــی ک ــه رژیم ــی حت ــی ب ـرای مقابل ــه ب ــا
روﴎی افت ــاده ی دخ ـﱰان و زن ــان آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب مس ــلح و انگش ــت ب ــه
ماش ــه ایس ــتاده اس ــت ،خ ــود نش ــان ت ــرس و وحش ــت مرگب ــار ح ــکام حاف ــظ ﴎمای ــه و
س ــود اس ــت .نش ــانه گرف ـ لول ــه ه ــای تفن ــگ رو ب ــه م ــردم در اع ﱰاض ــات و مب ــارزات
ازادیخواهان ــه و رف ــاه طلبان ــه ب ــه ظاه ــر ترس ــناک اس ــت .ام ــا در حقیق ــت ای ــن صاحبان
تفن ــگ و تهدی ــد و زور اس ــت ک ــه خف ــت و خ ــواری و وحش ــت و زبون ــی ش ــان را ب ــه
ای ــش م ــی گذارن ــد .س ــﻼح زن ــگ زده ی ﴎک ــوب در مقاب ــل ق ــدرت اتح ــاد و س ــازمان و
تصمی ــم گی ــری جمع ــی ت ــوده ه ــای کارگ ــر و زحمتک ــش و معل ــم و بازنشس ــته و زن ــان
و جوان ــان ،اب ــزاری ب ــه ش ــدت رس ــوا ،ش ــنیع و انتقامجویان ــه اس ــت .خاکریزه ــای دش ــمن
در مقاب ــل جنب ــش ه ــای طبقات ــی و اجت ع ــی یک ــی پ ــس از دیگ ــری ف ــرو م ــی ری ــزد.
ای ــن رون ــد پیﴩوان ــه قاب ــل برگش ــت نیس ــت.

استقبال پرشور از معلمان
بــا آزادی تعــدادی از معلــ ن زندانــی ،فضایــی از شــور و شــوق و اســتقبال در بیشــﱰ
شــهرهای کردســتان مــوج زد .روز شــنبه  ۲۹مــرداد شــعبان محمــدی و مســعود نیکخــواه
از اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی معل ـ ن کردســتان -مریــوان و روز  ۲۶مــرداد
اســکندر لطفــی ســخنگوی شــورای ه هنگــی تشــکلهای صنفــی فرهنگیــان ایـران بــا قـرار
وثیقــه هــای دو میلیــارد تومانــی از زنــدان آزاد شــدند.
در شــهرهای ســنندج و مریــوان جمعهــای بســیار کثیــری از مــردم و فعالیــن اجت عــی و
کارگــری بــا شــور وشــوق بــه پیشــواز معل ـ ن آزاد شــده رفتنــد و مراس ـ ت بــی نظیــری
در اســتقبال از آنهــا بــه ایــش گذاشــتند .بــی گ ـ ن ایــن اســتقبال پرشــور گوشــه ایــی از
حرکــت بــزرگ و ﴎاﴎی تــر در ایـران و در گوشــه و کنــار شــهرهای کوچــک و بزرگیســت،
کــه در تقابــل بــا مــوج ﴎکــوب شــکل گرفتــه اســت .مــردم رهـﱪان در بنــد خــود را در پــی
هــر اســارت و آزاد شدنشــان ارج مــی نهنــد و بــا حرکــت اجت عــی و پشــتیبانی از آنهــا
قدر ندتــر مــی کننــد .مــردم آزادیخــواه در جــواب بــه ایجــاد فضــای ارعــاب متحدانــه در
کنــار رهـﱪان کارگــری ،معلـ ن و فعالیــن و شــخصیتهای خــود خواهنــد ایســتاد و صفــی از
اتحــاد و قــدرت متحــد را بــه ایــش مــی گذارنــد .اســتقبال پــر شــور مــردم آزادیخــواه در
شــهرهای ســنندج و مریوان از معلمین آزاد شــده ،تنها گوشــه ای از احســاس همﴪنوشــتی
و اتحــاد صــف محرومــان جامعــه اســت كــه در گوشــه و كنــار ایــن مملكــت هــر روز از
جایــی جوانــه میزنــد و پیــام اتحــاد و همبســتگی مــردم آزادیخــواه را بــه هــر كــوی و برزنــی
میــﱪد.
عــﻼوه بــر مــردم آزادیخــواه در شــهرهای كردســتان ،بســیاری از فعالیــن كارگــری ،معلــم و
بازنشســته و تشــكلهای آنهــا از شــهرهای مختلــف ایـران آزادی معلمیــن را شــادباش گفتنــد
و در ایــن مراســم همﴪنوشــتی ﴍكــت داشــتند .ایــن ویژگــی یکــی از شــاخصهای برجســته
مبــارزه و اعـﱰاض طبقــه كارگــر و بخــش محــروم جامعــه ایـران اســت.
تجمعــات امــروز در شــهرهای كردســتان و در ح یــت از معلمیــن آزاد شــده ادامــه
اعﱰاضــات وســیع ایــن دوره معل ـ ن در ﴎاﴎ ای ـران ب ـرای حقــوق حقــه خــود و علیــه
زنــدان و دســتگیری هــا و ادامــه تجمعــات كارگـران و بازنشســتگان و ...علیــه فقــر و بــی
حقوقــی و بـرای دنیــای مرفــه و آزاد اســت .بــی تردیــد بایــد بــه تجمعــات و اعــﻼم عملــی
ح یتهــا ادامــه داد ،بایــد صفــوف خــود را از مریــوان و ســنندج تــا تهــران و شــیراز ،از
مشــهد و اصفهــان تــا اهــواز و شــوش و همــه شــهرهای بــزرگ و كوچــك متحــد كــرد و
همــه زندانیــان سیاســی را آزاد كــرد .هنــوز اس ـ عیل عبــدی ،جعفــر ابراهیمــی ،محمــد
حبیبــی ،هاشــم خواســتار ،رســول بداقــی و  ....در زنــدان هســتند .بایــد یکبــار برای همیشــه
سیاســت »مــن زندانــی مــی کنــم و تــو آزاد کــن« را ســد کــرد .بایــد بــه ایــن دور باطــل و
ﴎکــوب پایــان داد .حرکــت متحدانــه و مســتحکم مــردم آزادیخــو در اســتقبال از معلـ ن با
وجــود فضــای ارعــاب شــدید ،قــدرت و ﴐب شســت مــردم متحــد را بــه رخ رژیــم کشــید.
بایــد چنیــن تحــرکات قدر نــدی را بـرای جلوگیــری از بازاداشــت و زندانــی کــردن هــر فعال
اجت عــی ،کارگــری ،فرهنگــی و  ...بــه حرکــت در آورد.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت) خــط رســمی( ضمــن شــادباش گفـ بــه معلـ ن آزاد
شــده و تﱪیــك بــه خانــواده هــای آنــان و بــه همــه معلـ ن در ایـران ،خــود را در شــادی
آنهــا ﴍیــك میدانــد .زنــده بــاد مــردم آزادیخــواه و برابــری طلــب در مبــارزه بـرای رهایــی.
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۳اوت ۲۰۲۲
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خداى دهه شصت
خداى امروز هم نيست

مظفر محمدی

خامن ــه ای گفت ــه اس ــت ک ــه خ ــدای ده ــه ش ــصت ه ـ ن خ ــدای ام ــروز ه ــم هس ــت.
دو نس ــل ام ــروز جامع ــه ای ـران خ ــدای ده ــه ش ــصت را ندیدن ــد .خدای ــان ده ــه ش ــصت
خمین ــی و ﻻج ــوردی ه ــا و خلخال ــی ه ــا بودن ــد .ام ــا نس ــل کش ــی خدای ــان دهه ش ــصت
ده ــن ب ــه ده ــن و ب ــه ش ــهادت اس ــناد و تصاوی ــر و ش ــاهدان آن دوره و خان ــواده ه ــا و
دوس ــتان و م ــادران خ ــاوران و گوره ــای دس ــتجمعی ب ــی ن ــام و نش ــان در مقابل چش ـ ن
م ــردم ام ــروز ای ـران ق ـرار گرفت ــه اس ــت .از آن زم ــان ت ــا کن ــون پرون ــده ی خونین و س ــیاه
خدای ــان ده ــه ش ــصت و در راس هم ــه خ ــدای اعظ ــم ،خمین ــی ،ب ــاز اس ــت.
ک ــم ت ــر دیکتات ــوری در جه ــان مث ــل خامن ــه ای ب ــه جنای ــات و نس ــل کش ــی اس ــﻼف
خــود افتخ ــار کــرده و مــی کنــد .اگرهیتلــر و موســولینی امــروز زنــده بودنــد ،در
دادگاه مردمــی اظهــار پش ــی نی و ﴎافکندگــی مــی کردنــد .اگــر خامن ــه ای آرزوی
خدای ــان ده ــه ش ــصت را ب ــه گ ــور ن ــﱪد ،ش ــک نکن ــد ک ــه انق ــﻼب و دادگاه مردم ــی او را
پش ــی ن خواه ــد ک ــرد.
اع ـﱰاف خامن ــه ای ب ــه ای ــن ک ــه جنای ــات خدای ــان ده ــه ش ــصت را هن ــوز و ام ــروز ه ــم
ایندگ ــی م ــی کن ــد ،اع ﱰاف ــی ت ــکان دهن ــده اس ــت .خدای ــان ام ــروز از خ ــدای اعظ ــم
خامنــه ای تــا ﴎان بیــت رهــﱪی ســپاه و وزارت اطﻼعــات و قضــات و اینــدگان
مجل ــس اس ــﻼمی پش ــت خاکری ــز آخ ــر و دس ــت ب ــه ماش ــه ق ـرار گرفت ــه ان ــد .ای ــن نش ــان
م ــی ده ــد ک ــه تهدی ــد خامن ــه ای ی ــک هذی ــان و ی ــاوه گوی ــی از ﴎ اس ــتیصال بی ــش
نیس ــت .چ ـرا ک ــه مردم ــان ام ــروز مردم ــان ده ــه ش ــصت نیس ــتند .اگ ــر آن زم ــان ه ــر
جوان ــی را ک ــه ری ــش نداش ــت در خیاب ــان ه ــا ش ــکار و بﻼفاصل ــه تیرب ــاران م ــی کردن ــد،
ام ــروز فرزن ــدان خل ــف خ ــدای ده ــه ش ــصت ،از پی ــچ و ت ــاب م ــوی ﴎ ی ــک دخ ــﱰ ج ــوان
کاب ــوس طن ــاب برگ ــردن خ ــود را م ــی بینن ــد .ده ــه ی ام ــروز غ ــول طبق ــه کارگ ــر ﴎ
ب ــرآورده اس ــت .جنب ــش زن ــان رک ــن ﴍیع ــت اس ــﻼمی را ب ــه ل ــرزه افکن ــده اس ــت .م ــزد
و حق ــوق بگی ـران معل ــم و بازنشس ــته و پرس ــتار و گرس ــنگان مح ــﻼت حاش ــیه ش ــهرها
باره ــا علی ــه خدای ــان ام ــروز ش ــوریده و زمی ــن را زی ــر پ ــای ای ــن مجرم ــان داغ ک ــرده ان ــد.
خامن ــه ای ،ای ــن خ ــدای عاج ــز و مس ــتاصل ام ــروز ،ادای اس ــﻼفش را در م ــی آورد و ب ــه
مزدوران ــش فرم ــان آت ــش ب ــه اختی ــار و دس ــت ب ــه ماش ــه و مج ــوز س ــﻼح و تی ران ــدازی
ب ــه م ــردم را ص ــادر م ــی کن ــد .دیکتات ــوری ک ــه پش ــت جوخ ــه ه ــای مس ــلح اش مخف ــی
اس ــت ،از طرف ــی فرم ــان تع ــرض ب ــه زن ــان و دف ــاع از ﴍیع ــت را م ــی ده ــد و زمان ــی
ک ــه کس ــی از ماش ــین ون گش ــت ارش ــاد ب ــه بی ــرون پ ــرت و اع ـﱰاض و خش ــم م ــردم را
م ــی ش ــنود ،در لب ــاس ی ــک روب ــه عاج ــز و فریب ــکار ،غل ــط ک ــردم اش را ب ــا نصیح ــت
مزدوران ــش ک ــه ن ــرم و مﻼی ــم باش ــید ،توجی ــه و از زی ــر ب ــار مس ــوولیت ج رایم ــش ش ــانه
خال ــی م ــی کن ــد .ان ــگار م ــردم ف رامی ــن مجرمان ــه دی ــروزش ف رام ــوش ک ــرده ان ــد.
آری ،ن ــه خدای ــان ام ــروز خدای ــان ده ــه ش ــصت هس ــتند و ن ــه مردم ــان ای ـران ام ــروز
ه ـ ن مردم ــان ده ــه ش ــصت .ام ــروز جامع ــه ای ـران صحن ــه ج ــدال عظی ــم میلیون ــی
کارگــران و زحمتکشــان و گرســنگان بــا نظــام حاکــم ﴎمایــه داران و مفســدین و
دزده ــای ن ــان س ــفره مردم ــی اس ــت ک ــه قص ــد به زی ــر کش ــیدنش را دارن ــد .خامن ــه ای و
اع ــوان و انص ــارش ت ــاوان ج رائ ــم و جنای ــات خ ــود و اسﻼفش ــان را خواهن ــد داد .داس ــتان
خدای ــان حاک ــم ام ــروز ای ـران مش ــابه ح ــال و روز پینوش ــه و جنایت ــکاران نس ــل کش ــی
یوگس ــﻼوی اس ــت .م ــردم پی ــام خ ــدای اعظ ــم ام ــروز را ش ــنیدند و پاس ــخ ای ــن اس ــت ک ــه
م ــا ب ــر وی ران ــه ه ــای نظ ــام ت ــان پرچ ــم سوسیالیس ــم و ازادی و ب راب ــری ب ــر م ــی اف رازی ــم!

ز ده باد و یا م!

مردم آزاديخواه توحش عليه »بهاييان« را
تحمل نميكنند
اخی ـرا دادگاه ــی در س ــمنان ب ــه ریاس ــت »قاض ــی قاس ــم عی ــن الك ل ــی« رئی ــس ش ــعبه
اول دادگاه و بدســتور وزارت اطﻼعــات ،حكــم مصــادره امــوال و امــﻼك »بهاییــان«
س ــمنان را ص ــادر ك ــرده اس ــت .ش ــعبه  ۵۴دادگاه تجدی ــد نظ ــر ته ـران نی ــز رای ب ــدوی
دادگاه س ــمنان را تائی ــد ك ــرده اس ــت .ب ــر اس ــاس ای ــن حك ــم ام ــوال م ــردم منتس ــب ب ــه
بهای ــی ب ــه نف ــع »س ــتاد اج رای ــی خمین ــی« مص ــادره میش ــود.
اخی ـرا فش ــار ب ــه »بهایی ــان از جان ــب جمه ــوری اس ــﻼمی افزای ــش یافت ــه ،تع ــداد زی ــادی
از آنه ــا احض ــار و حك ــم زن ــدان گرفت ــه ان ــد ۵۰ ،نف ــر نی ــز ب ــه بهان ــه »نق ــص پرون ــده«
از ﴍك ــت در كنك ــور و ادام ــه تحصی ــل مح ــروم ش ــده ان ــد .بع ــﻼوه روز س ــه ش ــنبه ۱۱
م ــرداد من ــازل تع ــدادی از خان ــواده ه ــای »بهای ــی« در روس ــتای »روش ــنكو« از تواب ــع
س ــاری توس ــط جمه ــوری اس ــﻼمی تخری ــب و زمی ــن ه ــای بعض ــی از اهالی ه ــم مصادر
ش ــده اس ــت .بای ــد اضاف ــه ك ــرد در مه ــر م ــاه  ۱۳۹۹نی ــز حك ــم مص ــادره زمی ــن ه ــای ۲۷
خان ــوار كش ــاور از بهایی ــان در روس ــتای »ای ــول« در اس ــتان مازن ــدران ص ــادر ش ــد.
مس ــتقل از اینك ــه جمه ــوری اس ــﻼمی در ــام تاری ــخ ننگی ــن خ ــود از حرب ــه مذه ــب
و ملی ــت در خدم ــت راه انداخ ـ جنگه ــای صلیب ــی در می ــان م ــردم و تبدی ــل آنهــا
ب ــه دش ــمن ه ــم ب ـرای بق ــای خ ــود اس ــتفاده ك ــرده اس ــت ،مس ــتقل از اینك ــه جن ــگ
علی ــه م ــردم منتس ــب ب ــه بهای ــی یك ــی از ای ــن حرب ــه ه ــا ب ــوده ،ام ــروز توس ــل ب ــه ای ــن
اب ـزار زن ــگ زده و فع ــال ك ــردن آن علی ــه »بهایی ــان« ،بی ــان اس ــتیصال حاكمی ــت اس ــت.
سیاس ــت تفرق ــه ان ــدازی می ــان م ــردم مح ــروم و ت ــﻼش ب ـرای ق ـرار دادن آنه ــا در مقاب ــل
ه ــم ب ــه قدم ــت عم ــر جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .ت ــﻼش ب ـرای تفرق ــه در می ــان طبق ــه
كارگ ــر ب ــه اش ــكال مختل ــف ،ت ــﻼش ب ـرای تكی ــه ب ــر نف ــاق قوم ــی و مذهبی و جنس ــیتی
در جامع ــه ای ـران و ب ــه عن ــوان اب ــزاری در خدم ــت حاكمی ــت ،از جان ــب طبق ــه كارگ ــر
و م ــردم آزادیخ ــواه عق ــب ران ــده ش ــده اس ــت .ای ــن حرب ــه ه ــا اكن ــون دیگ ــر ابزاره ــای
زن ــگ زده و ب ــه تاری ــخ س ــپرده ش ــده هس ــتند.
ام ــروز ص ــف م ــردم آزادیخ ــواه ،ص ــف كارگ ـران و محروم ــان جامع ــه ح ــول تامی ــن رف ــاه،
آزادی و امنی ــت ،كل حاكمی ــت را ب ــه مص ــاف طلبی ــده اس ــت .م ــردم ای ـران در ای ــن جدال
ه ــر روز بی ــش از گذش ــته در كن ــار ه ــم و ب ــه عن ــوان همﴪنوش ــت ،هویته ــای كاذب
مذهب ــی ،قوم ــی ،جنس ــی ،ن ــژادی و نف ــاق افكنان ــه را كن ــار میزنن ــد و در صف ــی واح ــد
ب ـرای رهای ــی میجنگند.
ت ــﻼش حاكمی ــت ب ـرای راه انداخ ـ جن ــگ صلیب ــی و عقب مان ــده علیه مردم منتس ــب
ب ــه بهای ــی ب ــا ه ــر توجی ــه و پرون ــده س ــازی ای ن ــزد م ــردم ای ـران ن ــه تنه ــا محك ــوم ك ــه
عمیق ــا م ــورد نف ــرت اس ــت .انتخ ــاب »بهایی ــان« و تحری ــك علیه آنه ــا ،تع ــرض از حلقه
ضعی ــف جامع ــه و حمل ــه ب ــه اقلیت ــی اس ــت ك ــه تاریخ ــا نف ــاق افكن ــی علی ــه آنه ــا
و جن ــگ صلیب ــی راه انداخ ـ ب ــا ات ــكا ب ــه باوره ــای مذهب ــی و قوم ــی آس ــان ب ــوده
اس ــت .اگ ــر حاكمی ــت ب ــا هم ــه حرب ــه ه ــای نف ــاق افكانان ــه و ب ــا ات ــكا ب ــه ه ــر ن ــوع
تحری ــكات ارتجاع ــی و ض ــد انس ــانی علی ــه طبق ــه كارگ ــر و م ــردم مح ــروم ،علی ــه زن ــان
و نس ــل ج ــوان ن ــاكام مان ــد ،اگ ــر تحری ــكات ض ــد مهاجری ــن افغانس ــتانی ب ــه جای ــی
نرس ــید ،قطع ــا جنای ــات علی ــه م ــردم مح ــروم ب ــه ن ــام بهای ــی ه ــم ﴎنوش ــت به ــﱰی
نخواه ــد داش ــت.
مــردم آزادیخــواه ایــران ،زن و جــوان متمــدن ایــن جامعــه ،ایــن تعــرض را جــواب
خواهنــد داد .مــردم آزادیخــواه ایــران اجــازه یدهنــد مشــتی جنایتــكار در لبــاس
حاك ــم و قاض ــی ب ــر مملك ــت ،در همس ــایگی آنه ــا خان ــه و كاش ــانه ش ــهروندان ای ــن
جامع ــه را ب ــه ج ــرم اعتق ــادات مذهب ــی متف ــاوت وی ـران كنن ــد و جنگه ــای صلیب ــی
را علی ــه آن ــان راه بیندازن ــد .م ــردم آزادیخ ــواه اج ــازه یدهن ــد ب ــه ب ـرادران و خواه ـران
خ ــود در س ــمنان و ه ــر كج ــای مملك ــت ب ــا پرون ــده س ــازی ه ــای مش ــمئز كنن ــده و
افش ــا ش ــده تح ــت ن ــام »جاسوس ــی« تع ــرض ش ــود و خان ــه و كاش ــانه و ام ــوال آنه ــا را
مص ــادره كنن ــد.
ح ــزب حكمتیس ــت ) خ ــط رس ــمی( م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران را علی ــه ه ــر ن ــوع تهدی ــد
و ارعــاب مــردم منتســب بــه بهایــی ف رامیخوانــد .نبایــد اجــازه داد چنیــن اعــ ل
جنایتكاران ــه ای در هی ــچ ش ــهر و محل ــه و روس ــتایی انج ــام گی ــرد .جمه ــوری اس ــﻼمی
ب ــا ای ــن توح ــش تنه ــا ب ــر نف ــرت عموم ــی از خ ــود م ــی اف زای ــد و روز م ــرگ خ ــود را
نزدیك ــﱰ میكن ــد.
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۱۸اوت ۲۰۲۲
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كارگر صاحب جامعه
يا
برده و قربانى سرمايه

مظفر محمدی
میدیــای دولتــی در کـ ل بیﴩمــی هــر چنــد وقــت یــک بــار گوشــه ای از چهــره شــنیع
ضــد کارگــری خــود را نشــان مــی دهــد و آمارهایــی از کشــتار کارگـران را منتــﴩ مــی
کننــد .طبــق ایــن آمارهــا ،تنهــا در مــرداد مــاه امســای  ٢٢کارگــر از حــوادث کار جــان
خــود را از دســت داده انــد .آمــار کارگـران کشــته شــده بــر اثــر حــوادث کار در یــک
ســال  ٨٠٠نفــر اعــﻼم شــده اســت .همچنیــن و دردنــاک تــر ایــن اســت کــه در کــم
تــر از ســه مــاه اخیــر ده کارگــر بخاطــر مشــکﻼت معیشــتی  ،حقــوق هــای معوقــه و
اخـراج از کار خودکشــی کــرده انــد.
توحــش ﴎمایــه علیــه کارگـران و نتایــج مجرمانــه آن ،بســیار بیشــﱰ از امارهــای دولتــی
اســت .مــرگ و میــر کارگ ـران و خا ــه دادن بــه زندگــی بخاطــر فقــر و نــداری ب ـرای
طبقــه کارگــر چنــد ده میلونــی یــک فاجعــه و یــک امــر دهشــتناک و غیــر قابــل
قبــول اســت.
طبقــه کارگــر صاحــب جامعــه اســت نــه بــرده و قربانــی ﴎمایــه .در چنــد دهــه اخیــر
چنــد ده هـزار اعتصــاب و اعــﱰاض کارگــری علیــه حقــوق هــای معوقــه ،قراردادهــای
موقــت و اخـراج هــا و بیــکاری ثبــت شــده اســت .بــا وجــود ایــن ،بــه دلیــل پراکندگــی
و مبــارزات جــدای از همدیگربخــش هــای مختلــف طبقــه کارگــر ،هنــوز دولتمــردان و
ﴎمایــه داران کــه اقتصــاد و صنایــع و معــادن را در قبضــه ی خــود دارنــد ،بــا طبقــه
کارگــر اننــد بــردگان مــزدی خــود رفتــار مــی کننــد .بردگانــی کــه حتــی دســتمزدهای
کارشــان را ــی پردازنــد ،هــر وقــت خواســتند اخراجشــان مــی کننــد و جمعیــت
عظیــم بیــکاران مطلــق را پشــت درب کارخانــه هــا نگــه مــی دارنــد تــا کارگــر شــاغل را
هــر طــور کــه مــی خواهنــد مــورد اســتث ر شــدید و بیحقوقــی قرار دهنــد .کارگـران و
خانــواده هایشــان را در گرســنگی نگــه مــی دارنــد و بخشــی از طبقــه مــا را بــه دســت
حــوادث عــدم ایمنــی محیــط کار مــی ســپارند و مــی کشــند و بــا تحمیــل فقــر مطلــق
بــه خانــواده هایشــان ،بــه خودکشــی مــی کشــانند.
امــا طبقــه کارگــر کــه چــرخ هــای جامعــه را مــی چرخانــد و بــدون کار آن هــا جامعــه
مــی میــرد ،بــردگان مــزدی و بــی اختیــار ﴎمایــه داران نیســتند .ﴎمایــه داران دولتــی
و خصوصــی در پراکندگــی و تقســیم کارگـران بــه اجـزای جــدا از هــم بعنــوان ایــن و
آن صنــف ،هــر بﻼیــی مــی خواهنــد ﴎ کارگــر مــی آورنــد .مــرگ هــر یــک کارگــر چــه
در حــوادث کار و چــه خودکشــی از گرســنگی خانــواده اش ،مصیبتــی و ﴐبــه ای بــه
کل طبقــه کارگــر اســت.
کارگــران اصنــاف جــدا از همدیگــر نیســتند .کارگ ـران یــک طبقــه واحــد اجت عــی
بــا ﴎنوشــت و منفعــت مشــﱰک تشــکیل مــی دهنــد .پیــروزی هــر بخــش کارگــری
پیــروزی کل طبقــه و شکســت یــا قربانــی شــدن هــر بخــش کارگــری شکســت کل
طبقــه کارگــر اســت .هــر قلبــی از میــان کارگـران بدلیــل گرســنگی یــا حــوادث کار از
طپــش مــی افتــد ،زخمــی اســت بــر پیکــر کل طبقــه کارگــر .کشــتار وســیع کارگ ـران
در حــوادث کار و ناایمنــی محیــط کار و خودکشــی کارگــر تنهــا زمانــی اتفــاق مــی
افتــد کــه کارگــر خــود را تنهــا احســاس کنــد .ایــن وضعیــت را ﴎمایــه داران خــوب
مــی فهمنــد وتــا زمانــی کــه جرایــم شــان علیــه هــر تــک کارگــر یــا هــر بخــش کارگــری
بــی پاســخ انــد ،از گرســنه و نیازمنــد نگــه داشـ کارگ ـران و حتــی گرفـ جانشــان
ابایــی ندارنــد.
اگــر طبقــه کارگــر خــود را یــک طبقــه واحــد بدانــد و ببینــد ،هیــچ کارفرمــا و ﴎمایــه
داری ــی توانــد و جـرات نــدارد کارگـران را در ﴍایــط ناایمنــی محیــط کار نگــه دارد
یــا دســتمزدش را مــاه هــا در گــرو نگــه دارد و یــا هــر وقــت خواســت کارگــر را اخـراج
کنــد .کارگــر منفــرد و اجـزای جــدا از هــم کارگـران ،ضعیــف تریــن حلقــه بـرای ﴐبــه
زدن ﴎمایــه داران بــه کارگ ـران و تحمیــل بیحقوقــی و دســتمزد ناچیــز و معوقــه و
اســیر ناامنــی شــغلی و اســیر ناایمنــی محیــط کار اســت.
زمانــی کــه مارکــس مــی گویــد »کارگ ـران جهــان متحــد شــوید« ،بــدون شــک بــه
امکانپذیــری ایــن اتحــاد بــاور داشــت .اگــر مــا بــه ایــن شــعار طبقاتــی بــاور داشــته
باشــیم نبایــد ســخت باشــد کــه کارگ ـران یــک کشــور بعنــوان گردانــی از کل طبقــه
کارگــر جهــان متحــد شــود.
بایــد بپذیریــم کــه ﴎمایــه داران خطــر اتحــاد ﴎاﴎی کارگـران یــک کشــور و طبقــه

کارگــر بیــن اﳌللــی را بــاور دارنــد .بــه همیــن دلیــل اســت ،در ایـران کارگـران را بــه زن
و مــرد ،ماهــر و غیــر ماهــر ،شــاغل و بیــکار ،کــرد و تــرک و فــارس و افغــان و ایــن و آن
زبــان و مذهــب تقســیم مــی کننــد .هــر بخــش صنایــع و معــادن و خدمــات و غیــره
را خــرد خــرد و بــه اجـزای جــدا از هــم تقســیم مــی کننــد .بیــن بخــش هــای مختلــف
کار دیــوار مــی کشــند و هــر جــزء و بخــش را بــه پی نکارهــای مختلــف مــی ســپارند...
ظاه ـرا قانــون کار ﴎاﴎی دارنــد ،امــا هــر بخــش کارگــری و پی نــکاری قانــون ضــد
کارگــری خــود را دارد ،خــود ﴎنوشــت کارگــر را تعییــن مــی کنــد ،هــر وقــت خواســت
کارگــر را اخـراج مــی کنــد ،قـرارداد موقــت مــی بنــدد و کارگـران را از هــر گونــه امتیــار
حتــی از محیــط ایمــن کار محــروم مــی کنــد .خیــل بیــکاران را نگــه مــی دارد تــا بــر
کارگــر شــاغل فشــار بیــاورد کــه اگــر طبــق مقــررات او کار نکنــد کارگــر بیــکار و کار
ارزان تربـرای جایگزینــی پشــت درب کارخانــه ایســتاده اســت.
کارگ ـران بــه حکــم موقعیــت شــان در تولیــد و خدمــات یــک طبقــه واحدنــد ،یــک
منفعــت مشــﱰک دارنــد ،یــک دشــمن مشــﱰک دارنــد .فهــم ایــن ســخت نیســت کــه
چــرا ﴎمایــه داران و دولتشــان در مقابــل کارگــران صنایــع کلیــدی مثــل نفــت و
پﱰوشــیمی هــا و فــوﻻد و ماشــین ســازی هــا ،...نســبت بــه دیگــر بخــش هــای صنایــع
و ســاخت و ســاز و خدمــات و معــادن ،محافظــه کارتــر رفتــار مــی کننــد .چــون از
اتحــاد ایــن بخشــهای کلیــدی وحشــت دارنــد.
اتحــاد و تشــکل و ســازمان یابــی کارگ ـران صنایــع بــزرگ هــم ب ـرای منفعــت خــود
و هــم ح یــت و همبســتگی بــا دیگــر بخــش هــای ضعیــف تــر ،نقــش کلیــدی و
نجاتبخــش دارنــد .ﴍط ایــن کار هــم اتحــاد و همفکــری و تصمیــم گیــری جمعــی
در نوعــی از تشــکل اســت کــه همــه کارگ ـران یــک بخــش صنعتــی را بـرای تصمیــم
گیــری جمعــی و دخالــت دســتجمعی متحــد و دخیــل مــی کنــد .ایــن ظــرف و ابـزار
قدر نــد اتحــاد پایــدار کارگــری ،مجمــع عمومــی منظــم کارگــران اســت .جنبــش
مجامــع عمومــی منظــم کارگــری زمانــی همــه ی بخــش هــای گوناگــون کار و صنایــع و
معــادن و خدمــات و غیــره را در بــر بگیــرد ،آن وقــت مــا شــاهد زنجیــره ای از گــردان
هــای مســلح وبهــم پیوســته و مجهــز بــه ســﻼح و اب ـزار مجمــع عمومــی منظــم در
لشــکری بــه نــام طبقــه کارگــر ﴎاﴎ کشــور هســتیم.
زمانــی اتحادیــه هــای کارگــری انقﻼبــی ایــن نقــش را داشــتند و صاحــب اتحادیــه و
رهــﱪی ﴎاﴎی خــود بودنــد .امــا بــه تدریــج ایــن اتحادیــه هــا بــه ســیاهی لشــکر و
اب ـزار اح ـزاب بورژوایــی ب ـرای کســب رای ب ـرای حاکمیــت ﴎمایــه داران تبدیــل و از
محتــوا خالــی شــدند .اتحادیــه هــا چــه در موقعیــت قدر نــد گذشــته و چــه موقعیــت
ضعیــف امــروز دیگــر بــا کار مــزدی و اســتث ر کارگـران و تقســیم جامعــه بــه طبقــه
کارگــر و ﴎمایــه دار مخالفتــی نداشــته و ندارنــد .نظــام ﴎمایــه داری و کار مــزدی را
پذیرفتنــد و اســتث ر و بردگــی مــزدی کارگـران را ازلــی ابــدی دانســتند.
در مقابــل ،جنبــش مجامــع عمومــی منظــم کارگــری تشــکل پایــه ی شــوراهای کارگــری
اســت .شــوراهایی کــه هــم ب ـرای رفــاه مبــارزه مــی کنــد و هــم بـرای کســب قــدرت
و حکومــت شــوراهای کارگ ـران و مــردم و در نهایــت لغــو کار مــزدی .یعنــی کارگــر
تولیــد کننــده و گرداننــده چــرخ هــای جامعــه ،خــود صاحــب حاصــل کار خــود و
صاحــب جامعــه اســت و هــدف خــود را ایجــاد جامعــه ای ازاد و برابــر و فــارغ از
اســتث ر و تقســیم جامعــه بــه دارا و نــدار تعییــن مــی کنــد ...جامعــه ای کــه همــه کار
مــی کننــد و کارگ ـران و کارکنــان خــود صاحــب محصــول کار خــود هســتند .جنبــش
مجامــع عمومــی منظــم کارگــری ،ســنگر اصلــی شــوراهای کارگــری علیــه اســتث ر و
ﴎکــوب و پایــه گــذاری نظــام سوسیالیســتی و جامعــه ی ازاد و برابــر اســت .نظامــی
کــه تضمیــن مــی کنــد هیــچ کارگــری در حــوادث کار ــی میــرد و هیــچ کارگــری از
فقــر و ناامیــدی و تنهایــی خودکشــی ــی کنــد .مــا جامعــه ای مــی ســازیم کــه بــا
مــرگ احت لــی غیــر طبیعــی یــک کارگــر و کارکــن جامعــه ،زنــگ هــا بــه صــدا در مــی
اینــد ،جامعــه عـزادار و یــک فاجعــه انســانی اعــﻼم مــی شــود .جامعــه ای کــه معیــارش
رفــاه ،امنیــت ،برابــری ،ازادی و خوشــبختی تــک تــک شــهروندان اســت.
مــرگ  ٨٠٠کارگــر در ســال و در حــوادث ناایمنــی محیــط کار و خودکشــی ده کارگــر
بخاطــر فقــر و گرســنگی تنهــا درکــم تــر از ســه مــاه ،بـرای طبقــه کارگــر ایـران یــک
فاجعــه انســانی اســت .طبقــه کارگــر ایــن جنایــت حــکام ﴎمایــه را هــر گــز ــی
بخشــد .خا ــه دادن و الغــای نظــم ﴎمایــه و ســود و برقـراری نظــم اجت عــی آزاد و
برابــر و سوسیالیســتی ،پایــان اســتث ر و فقــر و مــرگ و تحمیــل مــرگ تدریجــی بــه
مزدبگیـران اســت .ایــن تاوانــی اســت کــه حاکـ ن و حافظــان نظــم ﴎمایــه داری بایــد
بــه خاطــر جرائــم و جنایاتشــان بپردازنــد!

ر ی زن،
ر ی جا ه ا ت!

٥

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

