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۱۷ سپتامرب  ٢٠٢٠ - ۲۷ شهریور ١٣٩٩
پنجشنبه ها منترش ميشود

۳۲۵

وید! د  ھان  ان  کار

بازگشايى مدارس، تقابل اراده مردم با 
احكام حكومتى                   آسو فتوحی

ايران در خشم و نفرت، ايران در آتش!
مصطفی اسدپور

ایــران در آتــش انتقــام میســوزد. اعــدام نویــد افــکاری خشــم و بیــزاری همــه مــردم رشافتمنــد 
ت در هــر جمــع و هــر رهگــذر حکایــت از حــرست  را در خــود گرفتــه اســت. نــگاه هــا و کلــ
ســوزان بــرای بــه آتــش کشــیدن دودمــان نکبــت جانــوران اســالمی رسمایــه دارد. کیســت کــه خــود 
را بجــای زندانیــان تحــت شــکنجه نگــذارد؟ کیســت کــه درد جانــکاه خانــواده اعــدام شــده گان را 
بــه دل نگیــرد؟ کجاســت کــه پــژواک صــدای معرتضیــن آبــان مــاه بــه گــوش نرســد؟ امــروز جامعــه 
ایــران، بــا تــن هــای در هــم کوفتــه از تباهــی و بهــره کشــی در تــب مشــرتکی بــه خــود میپیچــد: 
مــرگ یــک بــار شــیون یکبــار! چــرا، ایــن کــدام طلســم بــر گــردن مــردم زحمتکــش و آزادیخــواه 
اســت کــه مــا را در بــه زیــر کشــیدن بســاط رسکــوب و ارتجــاع نــاکام میگــذارد؟ مگــر نــه ایــن 
ر حکومــت همــواره ماالمــال از پاکباختــگان راه آزادی اســت؟ مگــر نــه  اســت کــه زندانهــای بیشــ
ایــن اســت کــه بارهــا خیابانهــا تــا یــک قدمــی فتــح مراکــز قــدرت در قــرق لژیــون هــای رسا پــا 
شــور و شــجاعت در آمــده اســت؟ ... چــرا دســت هــای مــا مــردم زحمتکــش هنــوز خالــی اســت، 
چــرا عزیزانــی کــه بایــد رسمشــق نربدهــای بــی مهابــای باریکاردهــای خیابانــی باشــند، بــا گردنهــای 

شکســته بــرای درس عــربت رس از بــاالی چوبــه دار در میاورنــد؟ ... صفحــه۴

تيم هاى ضربت در محالت تهران
اعالن جنگ خانه به خانه به مردم

مظفر محمدی

ــت جمهــوری       میلیتاریســم و نظامــی کــردن جامعــه، محوراصلــی مقاوم
ــش و  ــر و زحمتک ــم کارگ ــای عظی ــوده ه ــرتاض ت ــرت و اع ــل نف ــالمی در مقاب اس

ــت.  ــوده اس ــران ب ــر ای ــه ی اخی ــد ده ــوان وزن در چن ج
ســپاه پاســداران، میلیشــیای بســیج، حــزب اللــه، نیروهــای منکــرات، شــعبان بــی 
مــخ هــای لبــاس شــخصی، اطالعــات ســپاه بــا بازجوهــا و شــکنجه گــران و زنــدان 
ــی  ــرورش...، همگ ــوزش و پ ــا و ادارات و آم ــه ه ــت کارخان ــژه، حراس ــای وی ه
وظایــف نظامــی و پلیســی کــردن جامعــه را برعهــده داشــته و دارنــد. امروزتیــم 

ــی شــود. ...  صفحــه۳ ــه م ــر میلیتاریســتی اضاف ــه ایــن پیک ــت در محــالت تهــران ب هــای رضب

ایــن روزهــا بازگشــایی مــدارس پدیــده ای اســت مرگبــار کــه مــردم بــه درســت 
ــردم  ــر م ــدی در براب ــت ج ــا شکس ــت را ب ــتند و حاکمی ــد بس ــر آن س در براب
ــت  ــرای «اف ــی ب ــت از رس نگران ــا دول ــا ماجــرا چیســت؟ آی ــد. ام مواجــه کردن
آمــوزش» و دلســوزی بــرای مــردم ارصار بــه بازگشــایی مــدارس دارد؟ آیــا مــردم 
ــر، مشــکل از کیســه ای  ــد. خی ــد بســته ان ــم» س ــوزش و عل ــا «آم ــل ب در تقاب
ــا  ر ب ــد و قــ ــان دوختــه ان اســت کــه حاکمیــت بــرای جیــب مــردم و عزیزا

ــواده دانــش آمــوزان اســت. ــدان و خان زندگــی فرزن
از چندیــن مــاه قبــل داد وهــوار بنــگاه هــای چپــاول پــول و ثــروت بــه صــدا 
درآمــده بــود کــه ســودهای کالن آنهــا چــه انــدازه بــه خاطــر حفــظ جــان مــردم، 
متــرضر شــده اســت و وزارت آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســالمی یکــی از ایــن 

بنــگاه هــا اســت. 
ن اوایــل امســال بــرای آرام کــردن داد و فغــان ایــن دزدان جــان و  روحانــی ازهــ
ــام قــدرت و راســخ دســت بــه بازگشــايی  مــال مــردم بــه آنهــا نویــد داد کــه بــا 
ــاز  ــهریور آغ ــدارس از ۱۵ ش ــی م ــال تحصیل ــت: «س ــد زد و گف ــدارس خواه م
ــزار  ــه ۶۰ ه ــدد کیس ــدن مج ــر ش ــرضات پ ــن ح ــکل ای ــا مش ــود». دقیق می ش
میلیــارد تومانــی امســال از بخــش درآمــد هــای آمــوزش و پــرورش و از شــهریه 

هــای مــدارس خصوصــی اســت. 
ایــن سیاســت حکومــت بــا جــواب محکــم و متحــدی از جانــب مــردم روبــرو 
ــربا  ــت م ــن فضاح ــود را از ای ــینان خ ــس نش ــی مجل ــه برخ ــی ک ــا جائ ــد! ت ش
کردنــد. اردشــیر مطهــری، اذعــان میکنــد کــه: «عامــل اصلــی بازگشــایی مــدارس 
ــدارس خصوصــی  ــک م ــه خــود مال ــوده ک ــرورش ب ــوزش و پ ــران آم فشــار مدی
متعــددی هســتند و بــرای وصــول شــهریه هــای کالن از والدیــن دانــش آمــوزان 
و از دســت نــدادن مشــرتیان خــود بــر بازگشــایی مــدارس بــا وجــود وضعیــت 
خطرنــاک بهداشــتی پافشــاری کــرده و حــرف خــود را بــه کرســی نشــانده انــد».
ــدارس ــه م ــه، هم ــت ک ــی اس ــرورش مدع ــوزش و پ ــر آم ــر وزی ــرف دیگ از ط

کشــور از ۱۵ شــهریورماه جــاری بــا رعایــت شــدیدترین پروتکل هــای بهداشــتی 
ــه دانــش آمــوزان حداقــل یــک مــرت خواهــد بــود. بازگشــایی می شــوند، فاصل

قبــل از ادامــه همیــن جــا چنــد نکتــه شــایان ذکــر اســت کــه، اوال بیشــرت قریــب 
یــت دانــش آمــوزان  بــه اتفــاق مــدارس دولتــی کشــور، کــه دســت بــر قضــا اک
در آنهــا تحصیــل میکننــد، بــه لحــاظ بنــا و ایمنــی در رشایــط صفــر مطلــق قــرار 
دارنــد. وضعیــت مــدراس و بــی امکاناتــی آنــان تــا حــدی اســت کــه در برخــی 
ــی  ــزار م ــه برگ ــا دخم ــادر ی ــس در چ ــای تدری ــاده کالس ه ــق دورافت از مناط
شــوند و از حداقــل امکانــات ایمنــی بــی بهــره انــد و بــه همیــن دلیــل تعییــن 
فاصلــه حتــی یکمــرتی بــرای چنیــن «مدارســی» طنــزی تلــخ و بــه ســخره گرفــ 
ــده از  ــن ش ــه تعیی ــه فاصل ــتقل از اینک ــت، مس ــان اس ــی کودکا ــکار زندگ آش
طــرف ســازمان بهداشــت جهانــی در کمرتیــن حالــت ۲ مــرت اســت. همزمــان بــه 
مــا اطمینــان میدهنــد کــه شــدیدترین پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت مــی شــود 
و جــای هیــچ نگرانــی نیســت. حســن روحانــی، کــه جســارت حضــور در مراســم 
حضــوری بازگشــایی مــدارس را نداشــت، در نطــق مجــازی خــود بــرای بــه صــدا 

در آوردن زنــگ ســال نــو تحصیلــی، می گویــد: ... صفحــه۲

كميته اتوبوس رانان لندن 
قصد دارند براى آزادى جوليان آسانژ 

بجنگند!
قطعنامه ای در دفاع از جولیان آسانژ   صفحه۳

به زيرتان خواهيم كشيد!
خط رسمی  صفحه۳ اطالعیه حزب حكمتیست 
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 بازگشایی مدارس ...

نطــور کــه نشــان دادیــم دوگانگــی «نــان و جــان» دروغ اســت و «ســالمت و دیانــت»  «ه
ناصحیــح اســت، امــروز ثابــت می کنیــم دوگانگــی «ســالمت و آمــوزش» و «خانــه و 

ــت! ــه» دروغ اس مدرس
ــه چــرا حســن  ــن اســت ک ــم ســوال ای ــرار دهی ــی ق ــذب را مبن ــای ک ــن ادع ــی ای ــر حت اگ
روحانــی در ایــن «فضــای هــای امــن و عــاری از هــر نــوع خطــری» و در هیــچ مراســمی، 
ــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ــق کنفرانــس ویدیویــی آغــاز ســال تحصیل ــد و از طری ــدا نکردن حضــور پی

را اعــالم کــرد؟  جــواب روشــن اســت: ایــن شــیادان بــه روشــنی مــی داننــد کــه بــا اعــالم 
ــه  ــل دعوتنام ــدارس، در اص ــوزان در م ــش آم ــور دان ــار در حض ــدارس و اجب ــایی م بازگش
«فصــل نــو مــرگ» را بــرای دانــش آمــوزان فرســتاده انــد و واقــف هســتند کــه چــه خطــر 

ــواده هایشــان نشســته اســت.  ــدان و خان هولناکــی در کمیــن جــان فرزن
ــب  ــام از جان ــن ای ــا در همی ــه رشــد کرون ــان روب ــی» مبتالی ــار «دولت ــه آم ــم ب رجــوع کنی
وزارت بهداشــت ایــران،  خانــم الری ســخنگوی جدیــد وزارت بهداشــت میگویــد: «از دیــروز 
تــا امــروز ۲۴ شــهریور ۱۳۹۹ و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و ۶۱۹

ر جدیــد مبتــال بــه کوویــد ۱۹ در کشــور شناســایی شــد کــه یــک هــزار و ۳۸۲ نفــر از  بیــ
ر کوویــد ۱۹ جــان خــود را از  آنهــا بســرتی شــدند. در طــول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱۵۶ بیــ

دســت دادنــد».
ــه فقــط  ــت بســتند، ن ــل حاکمی ــه در مقاب ــوزان و ســدی ک ــش آم ــواده دان مقاومــت خان
جوابــی بــود بــه ایــن آمارهــای جعلــی و اینکــه حنــای حاکمیــت دیگــر رنگــی نــدارد، بلکــه 
ــت «حضــور  ــا و سیاس ــار» ه ــکام» و «اجب ــ از «اح ــب نشس ــه عق ــن را وادار ب حاکمی

ــاری همــه دانــش آمــوزان در مــدارس» کــرد.   اجب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــه میکن ــه فرمول ــت را اینگون ــه حاکمی ــت مفتضحان ــی شکس روحان
ی خواهنــد فرزنــد خــود را بــه مدرســه  خواســته بســیاری از خانواده هــا مبنــی بــر اینکــه 
بفرســتند و می خواهنــد یک ســال دیرتــر بــه مدرســه برونــد بایــد گفــت: «اگــر مســئووالن 
ی خواهیــم افــراد را بــا  بهداشــتی یــا مــردم نگرانی هایــی دارنــد بایــد برطــرف شــود. مــا 
دســتبند بــه مدرســه بیاوریــم. مــا وظیفــه داریــم کــه بگوییــم مدرســه و کالس درس آمــاده 
ن رس کالس هســتند و دانش آمــوز می توانــد بیایــد، اگــر هــم کســی مشــکلی  اســت، معلــ
ری داشــت و مریــض بــود می توانــد نیایــد و از فضــای مجــازی دنبــال کنــد.»  داشــت و بیــ
و از رســانه هــای حکومتــی مــی خواهــد «تــا از ایــن فضــای مهیــا و امــن بــرای کالس هــای 
حضــوری گــزارش تهیــه کننــد».  روحانــی فرامــوش میکنــد دیــروز اعــالم کــرده بــود حضــور 
ــه  ــروز را ب ــار دی ــد اجب ــالش میکن ــوده ت ــاری اســت و بیه ــدارس اجب ــوزان در م ــش آم دان
ترجیــح ترجمــه کنــد و ضمــن انداخــ تــوپ در زمیــن مــردم، پــز «درک کــردن» نگرانــی 
خانــواده هــا و رضورت اطمینــان از امنیــت بهداشــتی مــدارس را سیاســت همیشــگی خــود 
اعــالم کنــد. بــزک کــردن عقــب نشــینی رشمگینانــه ای کــه مــردم بــا آن آشــنا هســتند و بــه 

یگذارنــد.   آن وقعــی 
یدانــد کــه در ایــران، بــه یمــن حاکمیــت  ظاهــرا رئیــس مملکــت از دنیــا بــی خــرب اســت و 
ایشــان، بیشــرت کالســهای درســی بــه خاطــر کمبــود امکانــات بــا دوبرابــر ظرفیــت اســتاندارد، 
و حتــی بیشــرت، برگــزار مــی شــد و خیلــی از مناطــق نیــز از داشــ مدرســه محــروم انــد. در 
لــک بنــگاه هــای خصوصــی قــرار گرفتــه  کالن شــهرها نیــز بخــش زیــادی از مــدارس در 
ــن  ــی از ای ــتناک معیشــتی حت ــت دهش ــل وضعی ــی بدلی ــت محــروم و میلیون ی ــد و اک ان
انــد کــه در هــر دو دســته از مــدارس خــربی از رس ســوزنی  امکانــات محــروم انــد. حــال 
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی نیســت. ســوال ایــن اســت پــس کــدام مدرســه و کالس درس را 
بــرای آمــوزش مهیــا کــرده انــد؟ روحانــی و حــکام ایــران بایــد بگوینــد کــه کالســهای تســهیل 
مــرگ را آمــاده کــرده ایــم و مــردم بــا انتخــاب آزادانــه مــی تواننــد در آن رشکــت کننــد یــا 
خیــر. بــرای مثــال در اســتان اصفهــان بــه اذعــان معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان: «بــا آغــاز ســال تحصیلــی، در دو هفتــه گذشــته گزارش هــای مــا نشــان می دهــد 
کــه ۱۶۳ دانــش آمــوز و ۴۸ معلــم ایــن اســتان مبتــال بــه کرونــا شــده انــد....» و «در تهــران 
۲معلــم و ۳ ناظــم و چنــد دانــش آمــوز در مدرســه دخرتانــه شــاهد بــه کرونــا مبتــال شــدند» 
همچنیــن « یــک دانش آمــوز هشــت ســاله در مدرســه ای در گتونــد خوزســتان بــه کرونــا 
مبتــال شــد و پــس از چنــد روز جــان باخــت، و فرمانــدار گتونــد گفــت کــه: «فعــال مدرســه 

والیــت بــرای مــدت یــک هفتــه تعطیــل شــده اســت».
ــد و از فضــای مجــازی  ــه مدرســه نیای ــد ب ــت در خصــوص «می توان ــن ادعــای دول همچنی
ــردم اســت. اپلیکیشــن  ــا م ــخ ب ــز بیشــرت یــک دهــان کجــی و شــوخی تل ــد» نی ــال کن دنب
«شــاد» یکــی از طــرح هــای آمــوزش اینرتنتــی اســت کــه بعــد از گذشــت چندیــن مــاه از 
دوران ابتــدای شــیوع کرونــا، هنــوز کــه هنــوز اســت بــا مشــکل روبــرو اســت. ایــن مســئله 
را بایــد بــه اینرتنــت ضعیــف و کنــرتل شــده ایــران و اینکــه در بیشــرت نقــاط ایــران دسرتســی 

ــی  ــن آموزش ــرای اپلیکیش ــب اج ــرم مناس ــت و پالتف ــه اینرتن ب
جــزو فــرض محــاالت اســت، اضافــه کــرد تــا بــه عمــق و ابعــاد 
ــرد. در کشــوری کــه  ــی ب ــت و رسان آن پ پوچــی ادعاهــای دول
ــه اوج خــود رســیده، در رسزمینــی کــه  فالکــت و ســیه روزی ب
ــرای عبــور  ــل ب ــک پ ــداث ی ــه اح ــارض ب ــی ح ــش حت حکومت
ــوزان  ــش آم ــت دان ی ــه نیســت و اک ــش آمــوزان از رودخان دان
ایــن مناطــق در تهیــه لبــاس و وســائل آموزشــی درمانــده انــد، 
ادعــای آمــوزش در فضــای مجــازی و سیســتم مدرســه مــدرن و 

آنالیــن غیــر از یــک حیلــه و حربــه توخالــی نیســت. تقابــل مــردم بــا فرســتادن کودکانشــان 
بــه مــدارس جوابــی بــه ایــن پزهــا و ادعاهــای پــوچ بــود!

در طــرف دیگــر ایــن تقابــل، مردمــی قــرار گرفتــه انــد کــه فریــب ریــاکاری هــا را نخوردنــد 
و بــا اتــکا بــه آگاهــی و اراده و تصمیــم جمعــی شــان، احــکام مفــت خــوران حکومتــی کــه 
هیــچ مســئولیتی در برابــر جــان و مــال مــردم ندارنــد را باطــل کــرده و بــه عقــب راننــد. 
ی رویــم»، «مــا بــه شــ  ــد کــه: «مــا بــه مدرســه  دانــش آمــوزان و کــودکان اعــالم کردن
ــک  ــان کم ــت از جا ــم در حفاظ ــه می خواهی ــا از هم ــم»، «م ی دهی ــی  ــهریه زورک ش
عــی چنــان گســرتده اســت کــه جامعــه پزشــکی ایــران خطــاب بــه  مــان کننــد». فشــار اجت
یکنــد، اعالم  حکومتــی کــه کمرتیــن مســئولیتی در قبــال ســالمت شــهروندان خــود را تقبــل 
میکنــد کــه: «در صــورت بازگشــایی مــدارس اســتعفا مــی دهیــم.» در ایــن مــدت حضــور 
عــی را شــاهد بودیــم کــه اعــالم مــی کردنــد بــا  میلیونــی خانــواده هــا در شــبکه هــای اجت
آگاهــی بــر عــدم توانائــی و پــوچ بــودن ادعاهــای حاکمیــت، حــارض نیســتند فرزندانشــان 
را بــه قربانــگاه کرونــا در کالســهای حضــوری بفرســتند. بخصــوص کــه آغــاز ســال تحصیلــی 
جدیــد در رشایطــی اســت کــه ۲۹ اســتان از ۳۱ اســتان کشــور در رشایــط هشــدار قرمــز و 
یتوانســت  خطــر همــه گیــری کرونــا قــرار دارد. ایــن واقعیــت را دیگــر هیــچ امــار جعلــی 

از چشــم مــردم مخفــی کنــد. 

تقابلــی تنگاتنــگ بیــن سیســتمی کــه همــه امکاناتــش را بســیج کــرده بــود تــا حکــم را اجــرا 
کنــد و مــردم را بــه عقــب برانــد بــا مردمــی کــه فقــط بــا اتــکا بــه اراده و اتحادشــان صــف 
آرائــی کــرده بودنــد و در نهایــت ایــن جــدال و کشــمکش نفــس گیــر کــه در پشــت پــرده 
ل جنایتکارانــه جمهــوری اســالمی از اعــدام تــا تعــرض بــه معیشــت  دنیایــی دیگــر از اعــ
کارگــران و غیــره در جریــان بــود، بــه شکســت و عقــب نشــینی حاکمیــت و بنــگاه هــای 
معاملــه جــان انســانها انجامیــد. نهایتــا مجبــور شــدند کــه بــه خواســت و مطالبــه مــردم 
و خانــواده هــای دانــش آمــوزان و جامعــه پزشــکی و علمــی گــردن نهنــد. حاکمیــت زیــر 
فشــار ایــن اعــرتاض کــه دامنــه آن از خانــواده دانــش آمــوزان فراتــر رفتــه بــود و خطــر یــک 
عــی و گســرتده نــه فقــط علیــه بازگشــایی مــدارس کــه علیــه بــی مســئولیتی  اعــرتاض اجت
مطلــق حاکمیــت و قربانــی کــردن مــردم بدلیــل فقــر و کرونــا بــود ناچــار بــه عقــب نشــینی 

شــد.
مــردم یــک بــار دیگــر اعــالم کردنــد کــه غیــر از اراده خــود بــرای نوشــ تاریــخ و رسنوشــت 
ــک کودکســتان هــم  ــرای اداره ی ــی ب ــچ شــکی در عــدم صالحیــت حاکمیــت حت شــان هی
ندارنــد. خطبــه هــای رهــربی و حکــم حکومتــی و اعالمیــه هــای «بایــد بشــود، بایــد بشــود» 
دولتــی دیگــر برایشــان پشــیزی ارزش نــدارد. ایــن بــار نیــز مــردم مثــل دیگــر مصیبــت هــای 
ســختی چــون ســیل، زلزلــه، فقــر، فالکــت، خشــک ســالی، طوفــان شــن و ریزگردهــا و ســیه 
روزی کــه بررسشــان نــازل شــد، حاکمیــت خــوار و زبــون و بــی مســئولیت را رســوا کردنــد 
و بــا اتــکا بــه اراده خــود اعــالم کردنــد تصمیــم دارنــد آینــده خــود و فرزندانشــان را رقــم 
بزننــد. ایــن تحــرک انســانی مصــداق حقیقــی ایــن شــعار اســت کــه: «آينــده صفحــه نوشــته 
نشــده اى اســت كــه انســانهاى زنــده امــروز ميتواننــد بــا چشــم بــاز آنــرا بنويســند. اراده 
ل اراده دســت مریــزاد گفــت. انســان تاريــخ را ميســازد»! بایــد بــه ایــن همبســتگی و اِعــ

****

امروز ديگر «اگر عرضه نداريد جامعه را اداره كنيد، بدهيد ما آنرا اداره ميكنيم» 
حرف كارگر هفت تپه و فوالد و هپكو نيست. امروز اين حرف اكثريت عظيم 
اين جامعه است؛ حرف دانشجو، دانش آموز، خانواده هاى آنان و ... است. 
بايد در مقابل حاكميتى كه رسما از خود در مقابل تضمين امنيت جانى و 

آموزش فرزندانمان سلب مسئوليت ميكند، ايستاد !
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تیم های رضبت در محالت...
ــالن  ــت در محــالت شــهرها، حکومــت نظامــی اعــالن نشــده اســت. اع ــم هــای رضب اســتقرار تی
ــه مــردم اســت. ســنگر دیگــری اســت کــه جمهــوری اســالمی در مقابــل  جنــگ خانــه بــه خانــه ب

ــده و در آن مــی ایســتد.  ــوده هــای مــردم گرســنه کن ــان ت اعــرتاض و خیــزش و عصی
ــد جمهــوری اســالمی را از تعــرض میلیونــی مــردم بــه  ــم ســنگرو خنــدق مــی توان آیــا ایــن آخری

جــان آمــده مصــون نگــه دارد؟ 
جواب مطلقا منفی است. 

ــال غریقــی اســت کــه بــرای نجــات بــه هــر خــس و خاشــاکی  نظــام دیکتاتــوری رسمایــه داران، مث
ــا توانســته  دســت مــی آویــزد. جمهــوری اســالمی همــه ی راه هــارا رفتــه و تجربــه کــرده اســت. ت
کشــته و اســیر و زندانــی کــرده و تــا توانســته دســتمزد کارگــر و نــان ســفره مــردم را گــرو گرفتــه 
و نهایــت تحقیــر و تبعیــض ضــد انســانی را بــه زنــان نصــف جامعــه، تحمیــل کــرده اســت. ولــی 
ر نتوانســته آرامــش و امنیــت و اســتقرار نظامــش را تضمیــن کنــد و  هنــوز ایــن جنایــات بیشــ

امــروز از همیشــه رضبــه پذیرتــر اســت.
ــی  ــرگ حتم ــ م ــق انداخ ــه تعوی ــرای ب ــم ب ــد رژی ــالش و امی ــن ت ــهرها آخری ــالت ش ــرتل مح کن

ــت.  ــه اس ــه اش را گرفت ــه یق ــت ک اس
ــای مــردم، برعکــس  ــرتل رفــت و آمــد و آزادیه ــه و کن ــرتل محــالت یعنــی پلیســی کــردن محل کن
خشــم شــهروندان را افزایــش داده و بــرای دفــاع از امنیــت و آســایش زندگــی و حریــم خصوصــی 

شــان بــه میــدان خواهــد کشــید. 
گیریــم جلــو درب هــر خانــه ای پلیســی نشــاندید. مــردم محــالت هــر روز صبــح راهــی کارخانه، 

ــه را  ــم محل ــوند. گیری ــی ش ــی م ــای کار و زندگ ــه ه ــر عرص ــازار، اداره و دیگ ــه، ب ــت، مدرس رشک
چنــد ماهــی کنــرتل کردیــد، کارخانــه را چــکار مــی کنیــد؟ اعتصــاب کارگــری را چــکار مــی کنیــد؟ 
ن و دانــش آمــوزان و دانشــجویان را چگونــه کنــرتل مــی کنیــد؟ بیــکاران و دستفروشــان را  معلــ
ــه کنــرتل مــی کنیــد؟ تظاهــرات خیابانــی  ــه کنــرتل مــی کنیــد؟ اعتصــاب عمومــی را چگون چگون

و خیــزش تــوده ای و میلیونــی را چــکار مــی کنیــد؟ 
زمانــی کارگــران نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا لولــه هــا را بســتند، زمانــی کارگــران شــهرداری هــا، 
ــد، زمانــی کــه کارگــران حمــل و نقــل شــهری، ترافیــک را راکــد  خدمــات شــهری را متوقــف کردن

ودنــد، شــ در محــالت چــه غلطــی مــی توانیــد بکنیــد؟ 
ــود  ــد خ ــه ض ــس و ب ــی برعک ــت. گاه ــاز نیس ــه کارس ــمن همیش ــی دش ــای تعرض ــک ه تاکتی
ــد  ــی توان ــی م ــتگاه قضای ــپاه و دس ــی س ــای نظام ــم ه ــا تی ــالت ب ــرتل مح ــود. کن ــی ش ــل م تبدی
ــد جرقــه ای باشــد بــرای بازپــس گیــری محــالت و کنــرتل از جانــب مــردم و جوانــان محلــه.  مانن
ــی  ــت را در هــم م ــم هــای رضب ــان محــالت تی ــه و جوان ــی محل ــه اهال ــی رســد ک ــی هــم م زمان

ــد.  پیچن
ــد در  ــد. بای ــردم باش ــلیم م ــار تس ــد و در انتظ ــگ کن ــالن جن ــردم اع ــه م ــد ب ــی توان ــت  دول
ــا گوشــه ای و نقطــه ای  ــه محــالت تنه ــه ای ک ــردم هــم باشــد. ضــد حمل انتظــار ضــد حلمــه م
ــان  ــان جوان ــا و در می ــگاه ه ــدارس و دانش ــا م ــه ت ــی از کارخان ــای کار و زندگ ــه ه از کل عرص
ــهر  ــران و ش ــردم ای ــت. م ــنگرها اس ــن س ــنگری از ای ــا س ــالت تنه ــت. مح ــکاران اس ــان و بی و زن
ــخش را  ــد و پاس ــی دانن ــود م ــه خ ــگ ب ــالن جن ــپاه را اع ــت س ــا ی رضب ــم ه ــتقرار تی ــران، اس ته

ــد داد. خواهن

به زيرتان خواهيم كشيد!
خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

امــروز صبــح نویــد افــکاری توســط جــالدان جمهــوری اســالمی اعــدام شــد. اعــدام 
نویــد افــکاری انتقــام حاکمیتــی ســیاه از میلیونهــا نفــری اســت کــه در رستــارس 
ایــران بــه حاکمیــت جمهــوری اســالمی نــه گفتــه انــد و بــرای بــه زیــر کشــیدن آن 
بــه میــدان آمــده انــد. انتقــام از مردمــی اســت کــه یکبــار بــا کمپینــی میلیونــی 
مانــع اعــدام یکــی دیگــر از ارسای خــود توســط دســتگاه رسکــوب شــدند. نویــد 
را اعــدام کردنــد تــا ظرفیــت کثیــف خــود در بــه خــون کشــیدن اعــرتاض مــردم را 

ایــش بگذارنــد! بــه 
ــات  ــم اعرتض ــکاری، علیرغ ــد اف ــدام نوی ــم اع ــرای حک ــتانی در اج ــل دادس تعجی
بیــن املللــی، یکبــار دیگــر ایــن واقعیــت را نشــان داد کــه پایــان دادن بــه کشــتار 
و اعــدام، فلــج کــردن دســتگاه رسکــوب و پایــان دادن بــه جنایــات و ارعــاب و .... 
بــدون رسنگونــی جمهــوری اســالمی، بــدون بــه زیــر کشــیدن یکــی از ســیاه تریــن، 
جنایتکارتریــن و مســتبد تریــن حکومتهــای جهــان ممکــن نیســت. ایــن تنهــا راه 

مقابلــه بــا اعــدام نویدهــای دیگــر اســت!

ــاه،  ــه رف ــران ب ــا نفــر در ای ــع در دســتیابی میلیونه جمهــوری اســالمی اولیــن مان
ســعادت، آزادی و امنیــت اســت. بــرای نجــات ارسای مــان در زندانهــای جمهــوری 
اســالمی، بــرای رســیدن بــه مطالبــات رفاهــی، بــرای رهایــی زن، بــرای لغــو اعــدام، 
بــرای آزادی، بــرای برابــری، بــرای کوتــاه کــردن دســت مذهــب از زندگــی مــردم، 
ند بایــد خــود را بــرای جــدال نهایــی علیــه  بــرای یــک زندگــی انســانی و ســعاد
ــت در  ــه حاکمی ــهای جبونان ــه تالش ــه ب ــواب جامع ــرد. ج ــاده ک ــان آم ــن جانی ای
رسکــوب و اعــدام روشــن اســت: بــه زیرتــان خواهیــم کشــید و تــک تــک شــ را 

بــه جــرم جنایــت علیــه برشیــت محاکمــه خواهیــم کــرد!

حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) قتــل نویــد افــکاری توســط جانیــان حاکــم را 
بــه خانــواده ایــن عزیــز تســلیت میگویــد و مــردم آزادیخــواه ایــران را بــه تشــدید 
نــد خــود بــرای رهایــی از فقــر و اســتبداد و رسکــوب فــرا  مبــارزه متحــد و قدر

میخوانــد!

خط رسمی حزب حکمتیست 
۲۲ شهریور ۹۹ ۱۲ سپتامرب ۲۰۲۰

كميته اتوبوس رانان لندن 
قصد دارند براى آزادى جوليان 

آسانژ بجنگند!

قطعنامه زير در دفاع از جوليان آسانژ در افتتاحيه جلسه 
كميته ايمنى اتوبوس رانان لندن به تصويب رسيد؛

«جلســات دادرســی اســرتداد آســانژ در لنــدن، یــک 
ایشــی اســت کــه توســط دولــت انگلیــس  محاکمــه 
برگــزار شــده اســت. مــا دروغ و شــانتاژ علیــه آســانژ 
توســط رســانه هــا و دولــت محافظــه کار و متحــدان 
آنهــا در حــزب کارگــر را محکــوم مــی کنیــم. آســانژ 
نــه «جاســوس» اســت و نــه «هکــر“! وی بــرای 
ــده،  ــاالت متح ــط ای ــی توس ــات جنگ ــای جنای افش
دولــت انگلیــس و متحــدان آنهــا هــدف قــرار گرفتــه 
اســت - جنایاتــی کــه منجــر بــه مــرگ یــک میلیــون 

نفــر در عــراق و افغانســتان شــد..
ــم  ــی خواهی ــا م ــه ج ــران در هم ــه کارگ ــا از هم م
ــان  ــه آزادی بی ــک از جمل ــوق اساســی دموکراتی ــد. حق ــاع از آســانژ برخیزن ــه دف ب
ــا  ــارزه ب ــاع از آســانژ پیشــگام مب و آزادی مطبوعــات در معــرض خطــر اســت. دف

ــت. ــر اس ــه کارگ ــه طبق ــا علی ــیج دولت ه ــگ و بس ــم و جن میلیتاریس
مــا خواســتار توقــف رونــد اســرتداد، لغــو کلیــه اتهامــات و آزادی رسیــع آســانژ از 
ــواده اش ملحــق شــود و خواســتار  ــه خان ــد ب ــان آســانژ بای ــدان هســتیم. جولی زن
جــربان كامــل درد و رنجــی هســتیم كــه در نتیجــه انتقــام ده ســاله دولــت علیــه 

او متحمــل شــده اســت.»

كمیته ایمنی اتوبوس رانان لندن
۱۳ سپتامرب ۲۰۲۰

ترجمه و تلخیص از حكمتیست هفتگی



حكمتيست هفتگى  
$){︨︣د︋@︣: 」+اد 】︊︡ا

ایران در خشم و نفرت...
  

   ایــران در آتــش انتقــام میســوزد. اعــدام نویــد افــکاری خشــم و بیــزاری همــه مــردم رشافتمنــد را در خــود گرفتــه 
ــش کشــیدن  ــه آت ــرای ب ــوزان ب ــت از حــرست س ــذر حکای ــر رهگ ــع و ه ــر جم ت در ه ــ ــا و کل ــگاه ه ــت. ن اس
ــذارد؟  ــکنجه نگ ــت ش ــان تح ــای زندانی ــود را بج ــه خ ــت ک ــه دارد. کیس ــالمی رسمای ــوران اس ــت جان ــان نکب دودم
کیســت کــه درد جانــکاه خانــواده اعــدام شــده گان را بــه دل نگیــرد؟ کجاســت کــه پــژواک صــدای معرتضیــن آبــان 
مــاه بــه گــوش نرســد؟ امــروز جامعــه ایــران، بــا تــن هــای در هــم کوفتــه از تباهــی و بهــره کشــی در تــب مشــرتکی 

بــه خــود میپیچــد: مــرگ یــک بــار شــیون یکبــار!
ــر کشــیدن بســاط  ــه زی ــا را در ب ــه م ــردم زحمتکــش و آزادیخــواه اســت ک ــر گــردن م ــن کــدام طلســم ب ــرا، ای چ
ــال از  ــواره ماالم ــت هم ر حکوم ــ ــای بیش ــه زندانه ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــذارد؟ مگ ــاکام میگ ــاع ن ــوب و ارتج رسک
پاکباختــگان راه آزادی اســت؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه بارهــا خیابانهــا تــا یــک قدمــی فتــح مراکــز قــدرت در قــرق 
لژیــون هــای رسا پــا شــور و شــجاعت در آمــده اســت؟ ... چــرا دســت هــای مــا مــردم زحمتکــش هنــوز خالــی اســت، 
چــرا عزیزانــی کــه بایــد رسمشــق نربدهــای بــی مهابــای باریکاردهــای خیابانــی باشــند، بــا گردنهــای شکســته بــرای 

ــاالی چوبــه دار در میاورنــد؟  درس عــربت رس از ب

مردم ایران کِی میخواهند بپا خیزند 
ایــن یــک ســوال نیســت، یــک حکــم دروغ اســت. ســوال ســمج و جــان ســخت فضــای سیاســت ایــران ایــن اســت 
کــه آزادیخواهــی کــی میخواهــد و چطــور میخواهــد پیــروز بشــود؟ درد آزایخواهــی در ایــران در آنســت کــه قــدر 
یدانــد، درد آزادیخواهــی علیــه جمهــوری اســالمی در  نربدهــای کوچــک خــود، قــدر پیــروزی هــای کوچــک خــود را 
یجنگــد»، از ایــن جبهــه بــه جبهــه بعــدی شمشــیر میزنــد بــدون آنکــه خــود را بــرای جنــگ نهایــی  آنســت کــه «
ــداز کــرد. بــدون  ــه آن بران ــا همــه عصــاره تبهکاران ــار دیگــر جمهــوری اســالمی را ب ــد. کافــی اســت یکب آمــاده کن
وقفــه، همــواره، و در رســوایی و ضعــف اتفاقــا بیــش از هــر وقــت دیگــر در حــال تعــرض بــه صــف مــردم ناراضــی 
هســتند، دو قــورت و نیــم شــان باقــی اســت؛ چــرک و کثافــت و شــکنجه از رس رویشــان میبــارد، ُچســی اصالحــات 
ــد؛ اقتصادشــان ورشکســتگی و رسگردنــه دســتمزد  امــی نــدارد؛ رس تــا پــا دزد و مافیایــی، منــت عدالــت میگذارن
زیــر خــط فقــر معوقــه اســت، در عــوض دســته دســته کارگــر صنعتــی را بــا معرکــه خصوصــی ســازی و کارگــر بومــی 
بــه بــازی میگیرتــد. ایــن حکومــت دشــمن خونــی مشــرتک همــه مــا اســت امــا بیــن زن و مــرد اختــالف میانــدازد؛ 

خــود مبنــای مصیبــت اســت، از کیســه مــا دکان مصیبــت امامــان را گــرم نگــه میــدارد...

آزادیخواهی کی میخواهد و چطور میخواهد پیروز شود
یــک روز نفــرت لجــام گســیخته مــردم جــان بــه لــب رســیده جغرافیــای ایــران را شــخم خواهــد زد. مــردم کارد را 
از اســتخوانها بیــرون کشــیده بــه دنــدان میگیرنــد، هــر ســنگ را در هــر رهگــذر در پــی هــر نشــان از پنجــاه ســال 
نکبــت توحــش اســالمی رسمایــه زیــر و رو خواهنــد کــرد. بــدون چشــم انــداز چنیــن روزی روح طوفانــی بــرشی در 
آن دیــار هرگــز رنــگ آرامــش نخواهــد گرفــت، زخــم هــای رشافــت و وجــدان انســانی التیــام نخواهــد گرفــت؛ غــرور 
ــن روز  ــخ وقــوع چنی ــا، تاری ــد خواهــد کــرد. ام ــل ایــن درجــه از دریوزگــی رس بلن و عــزت و حــق طلبــی در مقاب
یتــوان بــه انتظــار نشســت. بــرای چنیــن روزی بایــد آمــاده شــد. بــرای چنیــن روزی بایــد تــدارک دیــد.  موعــود را 

بایــد بشــکه هــای بــاروت را بــا انبــار کینــه در زیــر زمیــن هــا و در قلــب خــود روی هــم چیــد...
ــه  ــه دســت درازی و توطئ ــد ب ــا رســیدن ایــن روز رســتاخیز شــیرین رهایــی بای ــه اســت کــه ت امــا چــه کســی گفت
ــزان مــا را فقــط  هــای ایــن حکومــت تــن داد؟ نکبــت ایــن حکومــت، اســتبداد آن فقــط در زندانهــا نیســت، عزی
ــر و  ــر فق ــر اث ــا و ب ــه ه ــی در کارخان ــاد میلیون ــانها در ابع ــت انس ل آزادی و حرم ــ ــند ،پای یکش ــه دار  ــا چوب ب
ــات و  ــان، اخالقی ــه زن ــان اســت. تبعیــض جنســی علی ــا در جری ن م ــل چشــ فقــدان مســکن و بهداشــت در مقاب
فرهنــگ مردســاالرانه، تفرقــه ملــی و تحقیــر زحمتکشــان افغانــی چیــزی کمــرت از اعــدام ارزش هــای انســانی نیســت. 

ــدازه بازجــوی ســیاه چــال اویــن منکــوب میکنــد.  زورگویــی و باجگیــری شــهرداری و مــدارس بــه ان
و ســوال اینســت کــه چــه چیــزی مانــع پیــروزی هــای محلــی و مقطعــی مــا اســت؟ چــرا نبایــد محــالت را در قــرق 
خــود در آوریــم؟ چــرا نبایــد کارخانــه بعــد از کارخانــه را در کنــرتل کارگــران بگیریــم؟ چــرا نبایــد در زندگــی روزمــره 
یتوانیــم، چــه چیــزی مانــع اســت  فعاالنــه قوانیــن و اتوریتــه هــای حکومتــی را نشــکنیم؟ چــه کســی گفتــه کــه مــا 
کــه کارگــران و مــردم زحمتکــش بارقــه هــای یــک روابــط و یــک جامعــه مبتنــی بــر عدالــت و همبســتگی و تعــاون 
یتــوان «دولــت»، کابینــه و اتوریتــه هــای کارگــری و  را بنیــاد بگذارنــد؟ چــه کســی گفتــه اســت از همیــن امــروز 
ــار ایــن جمهــور  ــع اســت هــر روز یکب انقالبــی را در جامعــه جــا انداخــت و برســمیت شــناخت؟ چــه چیــزی مان

بردگــی را بــه خــاک بســپاریم؟ 

یــک خیــزش و یــا قیــام اگــر بخواهــد بــا پیــروزی همــراه باشــد مســتلزم وجــود یــک جنبــش خــودآگاه، یــک نهضــت 
عمومــی در جامعــه اســت. یــک جریــان مبارزاتــی کــه هــر کــس خــود را بخشــی از آن میدانــد، از آن نیــرو میگیــرد 
و خــود فعاالنــه در آن ســهیم میشــود. ایــن جنبــش آزادیخواهانــه بطــور گســرتده وجــود دارد. بایــد آنــرا شــناخت 
و شناســاند. قــدر لحظــات آنــرا دانســت. بایــد ایــن جنبــش بصــورت مقاومــت فــردی در مقابــل مامــوران و مراجــع 
دولتــی بــه چهــره روزانــه جامعــه اضافــه بشــود. کینــه و خشــم انباشــته را بایــد بســوی عاملیــن و کارگــزاران تــف 
ــه لــب رســیده، از  کــرد. بــدون مقاومــت عقــب ننشســت و از هــر فرصتــی بــرای تعــرض گذشــت نکــرد. جــان ب
هــر فــرد بایــد یــک نارنجــک از اعــرتاض و پرخــاش و مقاومــت بســازد. بایــد آفتابــه لگــن امنیتــی حکومتــی را بــه 
ــر  ــه مــرشف ب ــدی تپ ــی باســتیل در بلن ــه در آورد. زمان ــه ذل ــوران را ب ــد مام ــه کــرد، بای ــد کالف ــت، بای ســخره گرف
ــروز  ــود. ام ــل تــرصف مینمــود، ســمبل تســلیم ب ــر قاب ــزه و نقــاب پوشــان غی ــارو و رسنی ــرج و ب ــان ب شــهر در می
ــام دســتگاه حکومتــی در محــارصه مــا ســت. هــر روز هــزاران نفــر از کنــار دیــوار اویــن میگذرنــد. هــر روز در 
پارملــان آژیــر خطــر شــورش غیــر قابــل کنــرتل مــردم ناراضــی بــه صــدا در میایــد. هــر شــب در پادگانهــا در تکــرار 
بــی پایــان مانــور آمادگــی بــرای مقابلــه بــا هجــوم مــردم عاصــی در پشــت بــام هــا، بــا لگــد خــواب بــر آجودانهــای 

بینــوا حــرام میشــود...

هیــچ کــس بــه انــدازه تــوده زحمتکــش و آزادیخــواه بــرای خالصــی از هنبونــه اســالمی رسمایــه عجلــه نــدارد. ایــن 
ــر و  ــرای صغی ــد جــا ب ــود، بایــد متحــد شــد، بای ــاده ب ــد آم ــر قابــل بازگشــت باشــد. بای ــد کامــل و غی خالصــی بای
ــد  یشــود پیــش بینــی کــرد. چرن ــه میشــود آینــده سیاســی جامعــه را  کبیــر، زن و مــرد آزادیخــواه بــاز کــرد. گفت
میگوینــد. در فــردای سیاســی ایــران اثــری از جمهــوری اســالمی نخواهــد بــود. آزادی و برابــری خــاک آن خطــه را 

بــه توبــره خواهــد کشــید.
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