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مظفر محمدی

بــه گفتــه ی دولــت رییســی بودجــه ١٤٠١ کــرسی 
هنگفتــی دارد. ارز دولتــی بــرای تامیــن نیازهــای 
اساســی اقــالم غذایــی و دارو حــذف شــده اســت. 
قــرار بــود اقشــار ضعیــف و متوســط جامعــه در 
یــت شــود.  امــا  تأمیــن نیازهــای اساســی، ح
ــن  ــه ای ــا ب ام ــم  ــال ه ــی  قب ــن ارز ترجیح همی
ایــن مــدت  عرصــه اختصــاص داده نشــد. در 
کاالهــای اساســی و دارو نــه تنهــا ارزان نشــد 
ــد. در  ان ــت  ــا ثاب ــت ه ــم قیم ــی ه ــع کوتاه ــرای مقط ــی ب ــه حت بلک
نتیجــه، حــذف ارز دولتــی هــم فرقــی بــه حــال معیشــت مــردم نداشــته 

اســت.
قیمــت اقــالم غذایــی و دارو از ٢ تــا ٦ برابــر افزایــش دارنــد. دولتمــردان 
ــن  ــد. ای ــرای امســال خــرب مــی دهن ــی ب ــورم ٦٠ درصــدی مــواد غذای از ت
در حالــی اســت کــه حداقــل ٥٠ قلــم کاالهــای اساســی ٨٠ تــا ١٠٠

ــت  ــوم جمعی ــک س ــش از ی ــد بی ــی گوی ــورم دارد. وزارت کار م ــد ت درص
ن انــدازه هــم زیــر خــط فقــر  ــه هــ ایــران در فقــر مطلــق هســتند و ب
زندگــی مــی کننــد. یعنــی جمعــا شــصت میلیــون. دولــت جدیــد رییســی 
و دوروبریانــش راه بــرون رفــت جامعــه از فقــر مطلــق و فالکــت را اعــزام 
طلبــه هــا بــه حــوزه اقتصــاد و کمــک گرفــ از نهادهایــی چــون کمیتــه 
ــه انــدازه ی یــک  امــداد و ســازمان بهزیســتی مــی داننــد. رییســی کــه ب
گاو از اقتصــاد مــی فهمــد، جامعــه را مســجد و معیشــت را ذکات و فطــر 
ــد اســت. ــد و همینقــدر از اقتصــاد بل و ســهم امــام و آش نــذری مــی دان

همــه از دوســت و دشــمن بــر ایــن باورنــد  کــه اگــر تــورم کنــرتل نشــود، 
یــت حقــوق  افزایــش حقــوق هــر چــه باشــد تاثیــر جــدی در معیشــت اک

بگیــران و مــردم زیــر خــط فقــر و «فقــر مطلــق» نــدارد. 
کان تــداوم و افزایــش خطــر  در زمینــه بهداشــت و درمــان وضعیــت کــ
مــرگ و میــر را نشــان مــی دهــد. وزارت بهداشــت و درمــان مــی گویــد از 
ارز دولتــی کــه شــامل تامیــن دارو هــم مــی شــد،  فقــط یــک چهارمــش 
بــرای ایــن هــدف خــرج شــد و ســه چهــارم آن جاهــای دیگــر هزینــه شــد.

رســتان و قیمــت  قیمــت خدمــات درمانــی از ویزیــت دکــرت و مخــارج بی
ــازمان بیمــه تامیــن  دارو بیــش از ٨٠ درصــد افزایــش یافتــه اســت. س
ــت  ــرده اســت. ویزی ــی را از لیســت حــذف ک ــی داروهــای اساس ع اجت
ران را بــه بــازار  یشــود. دکرتهــا بــرای تهیــه دارو بیــ دکــرت شــامل بیمــه 
آزاد «ســیاه» ارجــاع مــی دهنــد. وزارت بهداشــت اعــالم کــرده کــه قیمــت 
داروی وارداتــی ٦ برابــر و قیمــت داروی ســاخت داخــل ١٠٠ درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. گزارشــات مدیــای دولتــی مــی گوینــد، کارتــل هــای 
اقتصــادی و کســانی کــه بــازار دارو را در دســت دارنــد آن را بــه کشــورهای 

همســایه قاچــاق مــی کننــد. ... صفحــه۴

بزن و در رو! 
(در حاشيه تعرض اخير جمهورى اسالمى به زنان)
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حكمتيست (خط رسمى)
یکبــار دیگــر بــه همــه رفقــا و بــه هیئــت حــزب کمونیســت کارگــری 
ــان در  ــرای حضورش ــتان ب ــری کردس ــت کارگ ــزب کمونیس ــراق و ح ع
ــا  ــم ب ــن دو روز بتوانی ــدوارم ای ــم. امی ــی گوی ــد م ــوش آم ــره خ کنگ
دســتوراتی کــه در مقابــل خــود گذاشــته ایــم و بــا نگاهــی بــه اوضــاع 
ــران، اولویــت هــای دو ســال آتــی حــزب را تعییــن کنیــم و  ــا و ای دنی
حــزب را بــه جایــی کــه از مــا توقــع میــرود و خودمــان توقــع داریــم، 

ــم و برســانیم.  بربی
ــی در  ــئله سیاس ــچ مس ــورد هی ــود در م یش ــروز  ــم ام ــی کن ــر م فک

دنیــا حــرف زد، بــدون اینکــه بــه رشایــط جدیــدی کــه جهــان در آن قــرار گرفتــه اشــاره کــرد. شــ 
ــا، چــه در افریقــا صحبــت  ــد در مــورد مســئله معیشــت، چــه در ایــران، چــه در اروپ ــی توانی
کنیــد بــدون اینکــه بــه اتفــاق بزرگــی کــه در یــک مــاه گذشــته در ســطح جهــان اتفــاق افتــاده 
اســت، صحبــت کنیــد.  حملــه روســیه بــه اوکرایــن و کمپیــن و اســتفاده سیاســی کــه دول غربــی 
ــی  ــرات و عواقــب آت ــد، تاثی ــش آم ــی پی ــه در اوضــاع جهان ــد، چرخشــی ک ــن مســئله کردن از ای
ــان وســیع  ــران و.... چن ــن و ای ــکا، چی ــا روســیه، امری ــر جامعــه بــرشی از افریقــا ت ــن اتفــاق ب ای
یتــوان در مــورد هیــچ مســئله ای صحبــت کــرد بــدون  اســت و چنــان ابعــاد عمیقــی دارد کــه 
اینکــه بــه اوضــاع امــروز دنیــا نــگاه کــرد. بایــد بــر مــ ایــن رشایــط جدیــد در مــورد مبــارزات، 
ــه  ــدال طبق ــورد ج ــی، در م ــا محل ــی و ی ــهای جهان ــی، کشمکش ــای طبقات ــدال ه ــات، ج اعرتاض
کارگــر ایــران بــا بــورژوازی حاکــم در آنجــا، در مــورد جــدال بــورژوازی حاکــم در غــرب بــا طبقــه 
کارگــر و .... صحبــت و تحلیــل کــرد. در همیــن یــک مــاه ایــن اتفــاق تاثیــرات  بســیار عمیقــی 
بــر اوضــاع جهانــی گذاشــته اســت. فقــط یــک مــاه از ایــن جنــگ و ایــن حملــه میگــذرد، ولــی 
ــر  ــرات آن ب ــتیم از تاثی ــا هس ــاد آن، در دنی ــه ابع ــدی، در هم ــب ج ــا شــاهد چرخــش و عواق م
گســرتش گرســنگی وســیع و میلیونــی، کــه امــروز دامنگیــر مــردم در افریقــا شــده اســت، از خطــر 
قحطــی، از گرانــی و رشــد تــورم در کشــورهای غربــی، از جنــگ اقتصــادی بــورژوازی غــرب علیــه 
ــام برشیــت، از کشــتار و قربانــی شــدن مــردم اوکرایــن، بــرای  نــه فقــط مــردم روســیه، بلکــه 
کشــمکش هــای درونــی قطبهــای بیــن املللــی، تــا رسنوشــت برجــام و جــدال طبقــه کارگــر ایــران 
بــا بــورژوازی، ، تاثیــر آن بــر صــف بنــدی، موقعیــت و یــا سیاســت  نیروهــای سیاســی و بــه راســت 
چرخیــدن جریاناتــی کــه بــه اســم چــپ، حداقــل در غــرب شــناخته شــده انــد، همــه و همــه از 

تاثیــرات ایــن جنــگ و سیاســتهای قطبهــای جهانــی طــی ایــن یــک مــاه اســت.
مــی شــود در مــورد ایــن جنــگ، در مــورد دالیــل حملــه روســیه بــه اوکرایــن، سیاســت دول غربــی، 
تاثیــرات و عواقــب ایــن اوضــاع در تجدیــد آرایــش جهانــی و ..... بــا جزئیــات صحبــت کــرد، و مــا 
طــی ایــن مــدت تــالش کردیــم در مــورد آن از دالیــل تــا پیامــد هــای آن بگوئیــم و بنویســیم. مــا از 
ن ابتــدا گفتیــم ایــن فقــط یــک جنــگ در اوکرایــن نیســت، چیــزی کــه امــروز همــه میگوینــد.  هــ
ــه روســیه بــه اوکرایــن و قربانــی کــردن مــردم اوکرایــن و حتــی روســیه  گفتیــم ایــن فقــط حمل

نیســت، بلکــه یــک تغییــر در رونــد اوضــاع جهانــی اســت. ... صفحــه۲
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ــه یــک «مــک  ــه دوره جنــگ رسد، ب گفتیــم ایــن جنــگ زمینــه ســاز یــک بازگشــت ب
ــه  ــک تعــرض ب ــه آرمانخواهــی، ی ــک تعــرض ب ــان دیگــر در جهــان، ی کارتیســم» عری
برابــری طلبــی، یــک تعــرض وســیع و شــنیع بــه کمونیســم خواهــد شــد. گفتیــم بــه 
بهانــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن تعرضــی وســیع و ســازمانیافته بــه کمونیســم و هــر 
چیــزی کــه بویــی از سوسیالیســم و عدالتخواهــی بــرده باشــد، صــورت میگیــرد. امــروز 
میبینیــم کــه جهــان حتــی در دوره جنــگ رسد شــاهد ایــن درجــه از ناسیونالیســم اروپــا 

محــور و غــرب محــور نبــوده.
ن»  اگــر مــا در دوره ۱۱ ســپتامرب شــاهد ایــن بودیــم کــه «افغانســتانی» بودن و «مســل
نم» چــون بالفاصلــه  ــی کــرد بگویــد «مــن مســل بــودن جــرم بــود و کســی جــرات 
بــا القاعــده ای کــه مخلــوق خــود غــرب بــود، تداعــی مــی شــد. امــروز «روس» بــودن 
جــرم اســت، طــرح اینکــه از هــر روســی کــه وارد انگلیــس مــی شــود بــرای «کمــک 
ونــه کوچکــی از ایــن مســئله اســت. بــه بهانــه  بــه مــردم اوکرایــن» جریمــه بگیریــم، 
ــت  ــوم نیس ــد.  معل ــی کنن ــرم م ــاره ج ــودن را دوب ــت ب ــد کمونیس ــگ دارن ــن جن ای
ــد باعــث پاییــن کشــیدن عکســهای مارکــس در  ــه اوکرایــن، بای ــه روســیه ب چــرا حمل
امریــکا بشــود؟!. معلــوم نیســت چــرا حملــه پوتیــن بــه اوکرایــن بایــد باعــث تعــرض 
ــی  ــه از آزادی خواه ــر درج ــرض علیــه ه ــن تع ــتی تری ــت ها و فاشیس ــه کمونیس ب
شــود؟!. معلــوم نیســت چــرا بــه دلیــل جملــه روســیه بــه اوکرایــن بایــد ورزشــکاران، 
منــدان، ادبــا و موســیقی دانــان روســی از حضــور در مســابقات محــروم شــوند و  ه

حتــی از کار اخــراج شــوند؟!.
ــه  ــا را ب ــردم افریق ــن، م ــه اوکرای ــه روســیه ب ــر حمل ــد در اث ــرا بای ــوم نیســت چ معل
فقــر کشــید، مــردم اروپــا را زیــر فشــار تــورم و گرانــی لــه کــرد و علیــه مــردم روســیه 
جنگــی افتصــادی بــه راه انداخــت و آنهــا را بــه فقــر کشــاند؟!. اینهــا نتایــج «طبیعــی» 
و خودبخــودی بــا اتوماتیــک آن حملــه نبــود، غــرب مــی توانســت ایــن کار را نکنــد، 
ــرب  ــود غ ــر را در خ ــه کارگ ــر طبق ــیه، کم ــادی روس ــم اقتص ــا تحری ــود ب ــور نب مجب
ــگ  ــن جن ــد از ای ــی کنن ــالش م ــد و ت ــه را گرفتن ــم آگاهان ــن تصمی ــی ای ــکند. ول بش
ــام  بیشــرتین اســتفاده را بــرای احیــای نظــام گندیــده و فاســد بورژوایــی در جهــان و 
نهادهــای ارتجاعــی آن کننــد و کردنــد. از ایــن جنــگ بــرای احیــا «ناتــو»، بــرای رشــد 
میلیتاریســم در غــرب، بــرای رشــد ناسیونالیســم و فاشیســم، کــه اولیــن کانونــش خــود 
اوکرایــن اســت، اســتفاده کردنــد. «اســتفاده هایــی» کــه دود آن در چشــم مــردم جهــان 
ــه  ــت رد ب ــه دس ــت ک ــن اس ــد فاشیســم در اوکرای ــرس رش ــا از ت ــروز اروپ ــرود. ام می
ــی کنــد کــه کانــون فاشیســم، بــه قــول  حضــورش در اتحادیــه اروپــا مــی زنــد و قبــول 
خودشــان «ارتجــاع ســفید»، را وارد اروپــای واحــد کننــد. تبلیغاتشــان را کنــار بگذاریــم، 
ســاح ریخــ بــرای مــردم اوکرایــن بگذاریــم کنــار،  دلســوزی هــای ظاهــری و اشــک 
اتاقهــای فکــر شــان از مخاطــرات اوکرایــن فاشیســت و بــار دیگــر قــدرت گیــری ارتــش 

آزوف و غیــره حــرف مــی زنــد. 
همــه اینهــا نتایــج «طبیعــی» آن حملــه نبودنــد.! اگــر یــک قــدرت کمونیســتی در دنیــا 
وجــود داشــت، میتوانســت بــر آن تاثیــر بگــذارد. اگــر فقــط  یــک قــدرت کمونیســتی 
ــا موجــود بــود، میتوانســت در مقابــل ایــن عقبگــرد سیاســی، در مقابــل ایــن  در دنی
میلیتاریســم و تعــرض بــه زندگــی میلیونهــا انســان ســدی ببنــدد. هیچکــدام از اینهــا، 
ایــن فاشیســم عریــان، ایــن ضدیــت بــا کمونیســتها و تعــرض بــه کمونیســت هــا، ایــن 
فقــر، هیچکــدام نتیجــه طبیعــی آن جنــگ نبــود. جنــگ را بهانــه ای کردنــد بــرای احیای 
پیکــر گندیــده و پوســیده دموکراســی غربــی، جنــگ را بهانــه ای کردنــد بــرای دمیــدن 
ــرف  ــو ح ــرگ نات ــه از م ــه هم ــی ک ــو در جهان ــای نات ــو و احی ــم و نات ــر میلیتاریس ب
میزدنــد، جنــگ را بهانــه ای کردنــد بــرای رسپــوش گذاشــ بــر بــن بســت اقتصــادی 
کاپیتالیــزم کــه دیگــر همــه از آن حــرف میزدنــد. فقــر تحمیــل شــده بــه جامعــه و بــه 
میلیونهــا انســان در جامعــه بــرشی را بــه گــردن روســیه و تحریــم اقتصــادی روســیه 
انداختنــد و توجیــه کردنــد و تــالش کردنــد کــه مستمســکی برایــش پیــدا کننــد و یــک 

بــار دیگــر  ایــن الشــه گندیــده کاپیتالیــزم و میلیتاریســم را در جهــان احیــا کننــد. 
تاثیــر ایــن اوضــاع بــر نیروهــای سیاســی را نــگاه کنیــد. نیروهــای سیاســی «چــپ» در 
ــی را از  ــه ناسیونالیســم عجیب ــه ک ــو، از چامســکی گرفت ــه پشــت نات غــرب همــه رفت
خــود نشــان مــی دهــد تــا احــزاب چــپ!. حــزب «لیــرب» انگلیــس رســ اعــالم میکنــه 
کــه اگــر کســی علیــه ناتــو حــرف بزنــد اخراجــش مــی کننــد، حــزب چــپ آملــان اعــالم 
ــه  ــردن هزین ــاال ب ــرای ب ــارد هــا دالر ب ــم. میلی ــت کنی ــو را تقوی ــد نات ــه بای ــد ک میکن
ــی دوم  ــگ جهان ــل جن ــان مث ــا و در جه ــد. چــپ در اروپ ــب می کنن ــی را تصوی نظام
ــی، در  ــم در دول غرب ــورژوازی حاک ــت ب ــت پش ــت، رف ــورژوازی راس ــت ب ــت پش رف
ایــران هــم بــه همیــن شــکل، «چــپ» بــه بهانــه اینکــه جمهــوری اســالمی بــه روســیه 
نزدیــک اســت دنبــال ناتــو افتــاده انــد و امــروز کــه تعــرض وســیع راســت افراطــی و 
رشــد نژادپرســتی را میبیننــد، یکــی یکــی خــود را بــه کوچــه علــی چــپ مــی زننــد و 
ــد  ــب میکنن ــد»!. و تعج ــه نکنی ــت هــا حمل ــه کمونیس ــه «ب ــد ک ــداد میکنن داد و بی
ــگ رسد برگشــتیم؟ مــا ســه حــزب  ــه دوره جن کــه چــرا اوضــاع اینطــور شــد؟ چــرا ب
ــت  ــزب کمونیس ــت کارگــری در منطقــه ( حکمتیســت (خــط رســمی)، ح کمونیس
ــم و  ــی بودی ــن جریانات ــری کردســتان)، اولی ــراق و حــزب کمونیســت کارگ ــری ع کارگ

مــی توانــم بــه جــرات بگویــم تنهــا جریانــی بودیــم کــه دالیــل ایــن جنــگ را بررســی 
کردیــم و پیامدهــای آن را هشــدار دادیــم. بــه بیانیــه مشــرتک مــان نــگاه کنیــد. گفتیــم 
میلیتاریســم رشــد می کنــد، گفتیــم ناســیونالیزم اروپــا محــور رشــد مــی کنــد، گفتیــم 
ــات  ــگ رسد و تبلیغ ــه جن ــت ب ــم بازگش ــد، گفتی ــی کن ــد م ــزم رش ــا کمونی ــت ب ضدی
جنــگ رسدی علیــه کمونیــزم دوبــاره احیــا مــی شــود و امــروز یــک مــاه گذشــته داریــم 
مــی بینیــم کــه چــه اتفاقــی افتــاد. مــن ندیــدم، شــاید مــن بــی اطــالع هســتم ولــی 
مــن ندیــدم هیــچ جریانــی کــه بــه خــودش میگویــد چــپ و کمونیســت، مثــل ایــن 
ســه جریــان روشــن گفتــه باشــه کــه ماجــرا چیســت و مخاطراتــش را گفتــه باشــد و 
ــد هــای آتــی آنــرا تشــخیص داده باشــد. ایــن تشــخیص دادن فقــط ایــن نیســت  رون
کــه انســانهای خــوش فکــری هســتیم، عمــق مارکسیســم ایــن ســه جریــان اســت کــه 
ــال فضــای دســت ســاز  ــد و دنب ــد اوضــاع را  تشــخیص دهن باعــث مــی شــود بتوانن
میدیــا و دولتهــا نیفتنــد و «لغــزش» نکننــد. عمــق مارکسیســم ایــن جریانــات اســت 
امــی تبلیغاتــی کــه کثیفــی کــه راه  کــه بــه آنهــا ایــن امــکان را مــی دهــد فــارغ از 
افتــاده،  ببیننــد کــه چــه اتفاقــی مــی افتــد، ببینــد ایــن اتفــاق چــه تاثیراتــی بــر جهــان 
ــد  ــوز مــا در ابتــدای کار هســتیم، مــن فکــر مــی کنــم مــا هنــوز بای مــی گــذارد. هن
روی تاثیــرات آتــی و پیامدهــا آتــی ایــن واقعــه بیشــرت حــرف بزنیــم و بیشــرت بگوییــم و 
بیشــرت خودمــان را آمــاده کنیــم.  چــه در ســطح بیــن املللــی، چــه در ســطح کشــورهای 

خودمــان.
ایــن اتفــاق مثــل هــر جنــگ دیگــری نیســت کــه بــر مبــارزه مــا در جغرافیایــی کــه 
هســتیم، بــر مبــارزه طبقــه کارگــر علیــه بــورژوازی در آن جغرافیایــی معیـّـن بــی تاثیــر 
ــگ و فضــای فاشیســتی آن  ــن جن ــران برمیگــردد، ای ــه فضــای ای ــا جاییکــه ب باشــد. ت
ناسیونالیســت هــا و فاشیســت هــای ایرانــی را شــارژ کــرده اســت. امــروز بــه «یمــن» 
ایــی خودشــان را زیــر پرچــم ضدیــت بــا  ایــن فضــا، بــی افقــی و اســتیصال و بــی دور
کمونیســم و دامــن زدن بــه ناسیونالیســم و پــرو غربــی و پــرو ناتویــی شــدن، مخفــی 
میکننــد. نــگاه بکنیــد ببینیــد چــی مــی گوینــد؟ احســاس مــی کننــد کــه احیــا شــده 
انــد ولــی فقــط احســاس اســت. بــه نظــر مــن اینهــا بــرای احیــای ایــن ناسیونالیســم و 
ضدیــت بــا کمونیــزم در ایــران شــانس زیــادی نــدارد. بــورژوازی حاکــم در ایــران هــم 
تــالش میکنــد از ایــن شــکاف و کشــمکش بیشــرتین اســتفاده را  کنــد. تــالش می کنــد بــا 
موفــق کــردن «برجــام»، بــا بیــرون آوردن ســپاه پاســداران از لیســت تروریســت هــا، بــا 
گرفــ پــول هــای قدیمــی و آزاد کــردن گــروگان هایــی کــه از غــرب گرفتــه، بــه یــک 
درجــه ای خــود احیــا بکنــد، یــک درجــه ای بــرای خــودش فرصتــی بخــرد و یــک درجــه 
در مقابــل طبقــه کارگــر و مــردم محرومــی کــه مــدت هاســت آمــده انــد و مــی گوینــد 

تــو را کنــار میگذاریــم، خــود را تقویــت کنــد. 
اینجــا دیگــر بــه عنــوان یــک حــزب کمونیســتی در آن جامعــه فقــط تحلیــل درســت 
کافــی نیســت، فقــط دیــدن رونــد هــا کافــی نیســت. بایــد سیاســت روشــن داشــت، 
یدهــم ایــن اوضــاع رشایــط مبــارزه را بــه رضر مــن تغییــر  بایــد گفــت چگونــه اجــازه 
دهــد. امکاناتــم بــرای اینکــه اجــازه ندهــم ایــن مــوج ضــد کمونیســتی، ایــن مــوج ضــد 
آرمــان سوسیالیســم و ایــن مــوج ضدیــت بــا هــر درجــه از آزادی خواهــی و برابــری 
طلبــی در ایــران شانســی نداشــته باشــد، چــه هســت. مــا امکانــات و موقعیــت بســیار 
ــه  ــه ب ــن، مــا یکــی از کشــورهایی هســتیم ک ــه نظــر م ــم. ب بســیار برجســته ای داری
ــوی  ــم جل ــی توانی ــوذ کمونیســم در آن م ــه خاطــر نف ــان، ب ــش م ــدرت جنب خاطــر ق
ایــن تعــرض را بگیریــم. نیروهــای راســت هــر چقــدر کــه میخواهنــد بــه بهانــه ایــن 
جنــگ، و ضدیــت بــا روســیه، کــه ســالها اســت ادعــای کمونیــزم بــودن را نــدارد، بــه 
کمونیــزم حملــه کنــد، امــا شانســی بــرای بــه راســت چرخانــدن فضــای سیاســی جامعــه 
ــرو روس  ــا حــزب تــوده و جریانــات پ ــزم را ب ــران سالهاســت کمونی نــدارد. جامعــه ای
یکننــد. ســال هاســت کــه اینهــا را بــه عنــوان جریانــات راســت  یــا پــرو چیــن تداعــی 
ــری  ــوری دیگ ــود را ط ــزم خ ــه کمونی ــت ک ــد. سالهاس ــته ان ــار گذاش ــی، کن و بورژوای
تعریــف مــی کنــد و خــود را بــا یــک جنــس و رگــه از کمونیســم، کمونیســم مارکــس، 
ــرای  ــادی ب ــی زی ــاهد بازارگرم ــ ش ــه ش ــت ک ــن اس ــرای همی ــد. ب ــی کن ــی م تداع
تبلیغــات ضــد کمونیســتی نیروهــای راســت در جامعــه ایــران نیســتید. جامعــه ایــران 
مثــل  غــرب مرعــوب ایــن فضــای ضــد کمونیســتی نشــد و هنــوز جــدال خــود را ادامــه 
مــی دهــد، و علیرغــم هــر هیاهویــی کــه میکننــد، اینکــه «برجــام متحقــق مــی شــود»، 
ن مــی شــود و «جمهــوری اســالمی دارد قــوی مــی شــود» و  فــالن مــی شــود و بهــ
....، شــ شــاهد پاییــن کشــیده شــدن شــعله مبــارزات و اعرتاضــات نیســتید. بــه نظــر 
مــن آن جامعــه خودآگاهــی بســیار عمیــق تــری از اینهــا دارد. رادیکالیــزم و کمونیســم 
و برابــری طلبــی در ایــن جامعــه ریشــه های بســیار عمیــق تــری دارد و از ایــن زاویــه 
شــانس کمونیســت هــا بــرای اینکــه مهــر خــود را بــه آینــده جامعــه ایــران بزنند بســیار 
بســیار بــاال اســت. شــاید پــر شــانس تریــن نیــرو در آن جامعــه هســتند کــه مــی تواننــد 
ــه  ــم ک ــه ای ــل همیشــه گفت ــی مث ــد. ول ــران بزنن ــه ای ــده جامع ــر آین ــر خــود را ب مه
ایــن جــاده یــک جــاده آســفالت نیســت، بــورژوازی هــر چقــدر کــه زمیــن بخــورد بــه 
عنــوان یــک جریــان جــدی، شــانس دوبــاره بلنــد شــدن را پیــدا مــی کنــد، بعضــی هــا 
مــی گوینــد بــورژوازی ایــران عجــب شانســی آورد، ایــن جنــگ رشوع شــد و خــود را 
دوبــاره احیــا مــی کنــد. اگــر ایــن جنــگ هــم نبــود تــالش مــی کــرد راهــی بــرای بقــا 

پیــدا کنــد. ... ادامــه در صفحــه بعــد
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ــد  ــاره بلن ــی دوب ــورد ول ــی رود، شکســت میخ ــن  ــرض از بی ــک تع ــا ی ــورژوازی ب ب
ــه  ــور ک نط ــویم. ه ــاره بلنــد مــی ش ــتها دوب ــا کمونیس ــه م ــور ک نط میشــود ه
یتواننــد کمونیســم را در هیــچ جامعــه  نطــور کــه  ی تواننــد مــا را نابــود کننــد، ه
ــی  ــدان را خال ــادگی می ــن س ــه ای ــهای آن ب ــات و جنبش ــد. طبق ــن کنن ــه ک ای ریش

ــد. یکنن
ــه  ــش، ن ــن جنب ــزب ای ــان متّح ــک جری ــوان ی ــه عن ــا ب ــر و م ــه کارگ کمونیســم، طبق
ــام مولفــه هایــی کــه در آن جامعــه نــگاه  فقــط بــه ادعــای خودمــان، بــه شــاهدی 
ــم.  ــران داری ــی در ای ــر تحــوالت آت ــرای زدن مهــر خــود ب ــی ب ــم، شــانس باالی می کنی
ــرات  ــدن مخاطــرات و تاثی ــد، ندی ــن بزن ــد مــا را زمی ــی ندیــدن مخاطــرات می توان ول
ایــن اوضــاع جهانــی بــر ســیر رویدادهــا و ســیر تحــوالت و جــدال طبقاتــی در ایــران، 
اســتفاده ای کــه بــورژوازی در قــدرت و بــورژوازی در اپوزیســیون، از ایــن اتفــاق بــرای 
عقــب زدن طبقــه کارگــر مــی کننــد، بــه اســم جــدال بــا هــم بــر رس آینــده بهــرت یــا 
ــی نشــینند. بــورژوازی، از اپوزیســیون تــا بــورژوازی  حفــظ وضعیــت موجــود، از پــا 
ــرتین  ــه بیش ــد ک ــرده ان ــش و کاله ک ــرب کف ــورژوازی غ ــل ب ــت مث ــدرت، درس در ق
اســتفاده را از ایــن اتفــاق بربنــد بــرای اینکــه طبقــه مــا را عقــب بزننــد، جنبــش مــا را 
عقــب بزننــد و بیشــرتین تعــرض را بــه مــا کننــد. بــرای اینکــه مبــارزه بــرای نــه فقــط 
ــد. جــاده  ــه عقــب بیندازن ــری را ب ــوری اســالمی، بلکــه انقــالب کارگ ــی جمه رسنگون
ــه نظــر مــن کاری کــه کنگــره  ــروزی، یــک جــاده آســفالت نیســت و ب پیــرشوی و پی
بایــد بکنــد، بایــد بــا علــم بــه ایــن اوضــاع، شــانس خــود را بــرای پیــروزی، شــانس خــود 
، شــانس طبقــه کارگــر بــرای قــدرت گرفــ را ببینــد، مخاطــرات  را بــرای قــدرت گرفــ

امــروز را ببینــد و بگوییــد چگونــه مــی تــوان در مقابــل ایــن هــا بایســتم.

ــود را روی آن  ــز خ رک ــد  ــره بای ــه کنگ ــت ک ــئله ای اس ــن آن مس ــم ای ــر می کن فک
بگــذارد و ایــن توقعــی اســت کــه بیــرون از مــا دارنــد، توقــع کسانیســت کــه سیاســت 
را تعقیــب مــی کننــد، از کارگــر تــا روشــنفکر، معلــم، تــا زن آزادیخــواه، وقتــی کــه بــه 
صحنــه سیاســی و احــزاب، حداقــل در ایــران نــگاه مــی کننــد، مــی بیننــد و مــی گوینــد 
تنهــا جریانــی کــه درســت حــرف زد و ایســتاد و همــه وقایــع را دیــد و همــه تاثیــرات 
را دیــد، شــ بودیــد. انتظــار دارنــد کــه از تحلیــل مارکسیســتی بــه پراکتیــک عظیــم 
عــی قــوی تــری داشــته  تــر و بــه پراتیــک ســازمان یافتــه تــر برویــم  و حضــور اجت
ــوان حــزب و چــه طبقــه مــا بــه عنــوان  ن را، چــه مــا بــه عن ــ باشــیم، دســت و پای

طبقــه بیشــرت از ایــن دراز کنیــم. 

ــه  ــه ب ــان هســت، بلک ــای م ــی» در رگه ــاک ایران ــر اینکــه «خــون پ ــه خاط ــه ب ــا ن م
ــن  ــا ای ــن شــده ب ــه وجــود دارد  و کمونیســم عجی ــه ای کــه در آن جامع خاطــر طبق
طبقــه، شــانس داریــم، شــانس داریــم کــه در ایــن دنیــای ســیاه نیــرو و نــور امیــدی 
ــه  ــار طبق ــا در کن ــر م ــد اگ ــدی باش ــور امی ــد ن ــران می توان ــر ای ــه کارگ باشــیم.  طبق
کارگــر و در راس مبارزاتــش، بتوانیــم ایــن مــوج را عقــب بزنیــم، امکانــات مــان زیــاد 
اســت ولــی اینطــور نیســت کــه بــی مانــع هــم هســتیم. مــن فکــر می کنــم کــه کنگــره 
و حــزب بعــد از ایــن کنگــره بایــد بــا علــم بــه ایــن اوضــاع رسیعرتیــن، عاجــل تریــن 
وظایــف خــود را بــرای ابــراز وجــود طبقــه کارگــر و تامیــن هژمونــی آن در ایــران و 
تاثیــر گذاشــ در رونــد جهانــی، تأثیــر گذاشــ بــر مقابلــه بــا ایــن کمونیســم ســتیزی، 

تعریــف کنــد. 

امیــدوارم و خــوش بیــن هســتم بــه اینکــه کنگــره  بــا بحــث هایــی کــه دارد مــی توانــد 
اینــده اســتقالل  رکــز کنــد و یــک بــار دیگــر نشــان دهــد مــا فقــط  در ایــن جهــت 
اینــده اســتقالل سیاســی طبقاتــی  سیاســی طبقاتــی در ســطح تحلیــل نیســتیم، مــا 
طبقــه کارگــر در ســطح رصفــاً اعــالم سیاســت نیســتیم، بلکــه مثــل االن و بســیار بســیار 
عــی، در پراکتیــک مبــارزه طبقاتــی و در جــدال  بــا قــدرت تــر از االن در عرصــه اجت
ــن جهــان  ــور امیــدی را در ای ایندگــی می کنیــم و یــک ن ــی، ایــن اســتقالل را  طبقات
ایــش میگذاریــم و امیــدی را در دل طبقــه کارگــر چــه در ایــران و  ســیاه بــه معــرض 

چــه در جهــان بــه وجــود بیاوریــم.

۲۶ مارس ۲۰۲۲  ۶ فروردین ۱۴۰۱
انی با تشکر از رفیق آسو سهامی برای پیاده کردن م سخ

بزن و در رو! 
(در حاشيه تعرض اخير جمهورى اسالمى به زنان)

بــه مــوازات صــدور حكــم بســ مــدارس دخرتانه توســط طالبــان در كابل، روز چهارشــنبه گذشــته نیز 
ری از زنــان توســط  در حاشــیه ی بــازی فوتبــال تیم هــای ایــران و لبنــان در مشــهد، جمعیــت بی شــ
مامــوران انتظامــی و لبــاس شــخصی مــورد هجــوم اســپری فلفــل قــرار گرفتنــد و مانــع ورود زنــان بــه 
والن حكومتــی و كاربــران حــزب اللــه بــه ایــن تعــرض بســیار جالــب  اســتادیوم شــدند. واكنــش مســ
بــود؛ همــه ناگهــان خــود را بــه بیراهــه زدنــد و پز «منتقــد» به خــود گرفتنــد. محســن داوری، فرماندار 
مشــهد، بــدون اشــاره بــه تعــرض و اســتفاده از گاز فلفــل علیــه زنــان، تنهــا از این کــه بــه گفتــه وی 
«بیشــرت از ظرفیــت ورزشــگاه» بلیــط بــه  فروش رســیده بــود، از افــرادی که نتوانســتند با وجــود بلیط، 
اشــا کننــد، عذرخواهــی کــرد. وی بــدون اشــاره بــه ایــن تعــرض علیــه زنــان تنهــا  بــازی را از نزدیــک 
گفــت کــه «حواشــی» مربــوط بــه خــارج از ورزشــگاه «در حــال پیگیــری اســت و نتیجــه پیگیری ها به 
اطــالع مــردم خواهــد رســید.» برخــی از كاربــران موســوم بــه جریــان حــزب اللهی هــای «عدالتخــواه» 
هــم «پــاك و منــزه» همزمــان كــه مشام شــان را بــرای شناســایی معرتضیــن در صفــوف مــردم تیــز 
می كردنــد بــه نشــان اعــرتاض دهــان بــاز كردنــد كــه «اســپری فلفــل اقــدام امنیتی نیســت، زدن ســیلی 

زیــر گــوش امنیــت روانــی جامعــه اســت».
در ادامــه ی تعــرض بــه زنــان در مشــهد، همزمــان نیــز احضار، تهدیــد، زندان و فشــار بر خوشــنام ترین 
ن و بازنشســتگان ادامــه دارد. ژاله روحــزاد، معلم  رهــربان مردمــی و فعالیــن كانون هــای صنفی معلــ
عیل گرامــی بــه اتهــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی بــه دادگاه انقــالب احضــار  بازنشســته و همــرس اســ
شــده اســت. چنــد رو پیــش هــم صدهــا بازیگــر و كارگــردان زن در بیانیــه ای بی ســابقه «خشــونت 
تیك» علیــه زنــان را بــه چالــش كشــیدند و خواســتار برخــورد جــدی بــا متخلفــان شــدند.  سیســت
واقعیــت اینســت كــه از بــاال تــا چفیــه به دوش هــای پاییــن ایــن نظــام، یــك هــدف را دنبــال می كننــد: 
ــام اســتعداد ایــن نظــام اســت كــه جــز بــا حربــه ی تبعیــض و رسكــوب و از قضا  «بــزن و در رو»! ایــن 
بــا تعــرض بــه حقــوق زنــان نطفه هــای آن بعــد از انقــالب ۵۷ بســته شــد. امــروز ظاهــرا طالبانیــزه 
كــردن افغانســتان و ایجــاد فضــای جنگــی در اوكرایــن دســتاویزی بــرای نشــان دادن چنــگ و دنــدان 
ارتجــاع اســالمی بــه صفــوف مــردم آزادی خــواه و برابری طلــب در ایــران و منطقــه شــده اســت. بــا 
تعــرض بــه زنــان، دارنــد قــدرت تخریب شــان را در بحرانی تریــن دوران عــدم مرشوعیــت خــود تســت 
می كننــد. دار و ندارشــان را بــه صحنــه آورده انــد و مشــغول روحیــه دادن بــه پادوهــا و بــه مــزدوران 
اینــدگان مــردم» انــد. همــه از بــاال تــا پاییــن ایــن نظــام مشــغول  بــزدل امنیتــی خــود تحــت نــام «
روحیــه دادن به هــم و چشــمك زدن بــه حضــور مجــدد طالبــان هســتند. بــه نوعــی خیــال می كننــد 
می تــوان جامعــه ایــران را بــه دهــه ی خونیــن ۶۰، تیــغ زدن هــا و اسیدپاشــی های وســیع بــه صــورت 
زنــان همــراه بــا كشــتارهای دســته جمعی آزادی خواهــان و كمونیســت ها برگردانــد. فكــر می كنند این 
نســل را می تــوان مرعــوب جنــگ در اوکرایــن و حاکمیــت طالبــان كــرد و بــه خانــه فرســتاد. این هــا 
مقاومــت و مبــارزه امــروز طبقــه كارگــر ایــران بــرای آزادی و برابــری را دســت كم گرفته انــد؛ گــور خــود 
ولــوژی، تفكــر و  را روز بــه روز عمیق تــر می كننــد. درجــه ی انزجــار و نفــرت مــردم آزادی خــواه از اید
بنیادهای اســالمی و مذهبی را باال می برند. نفت روی جرقه ی شــورش و تســخیر قلعه ی كاخ نشــینان 
ــای ضــد  ــد. باریكادبندی ه می ریزنــد. مذهب زدایــی و اســالم زدایی را بــه جلــوی صحنــه می رانن
ــوری برابــری زن و مــرد را در ذهــن هــر  ــد؛ خواســت ف ــا می كنن ــه خشــت بن ــی را خشــت ب مذهب
جنبنــده ای می كارنــد. لغــو آپارتایــد جنســی و به گــور ســپردن چهــره ی كریــه ستمكشــی زن را به صدر 
كیفرخواســت طبقــه كارگــر و میلیون هــا شــهروند جامعــه ایــران می راننــد. ایــن جامعــه و ایــن نســل 
پرشــور قــرن بیســت ویكمی محــال اســت مقهــور طالبان هــا چــه در ایــران و چــه در افغانســتان شــود. 
محــال اســت ایــن نســل را بــه بهانــه ی بازگشــت طالبــان و فضــای جنگــی در جهــان بــه تــن دادن بــه 
زندگــی در زیــر قوانیــن كثیــف اســالمی قانــع كــرد. محال اســت این نســل مرعــوب اسیدپاشــی ها، تیغ 
زدن هــا، زندان هــا و عــر و تیزهــای مشــتی گانگســرت اســالمی و قــرون وســطایی شــود. ایــن نســل هــر 
تعــرض ایــن نظــام را بــا ده هــا تعرض از پاییــن و بــا باریكادبندی هــای آزادی خواهانــه و برابری طلبانه ی 
خــود پاســخ می دهــد. ســنگر دفــاع از حقــوق جهانشــمول خــود را محكمرت می كنــد؛ در مقابــل توفان 
میلیونــی و رادیــكال این نســل، محال اســت مرتســكی به اســم جمهوری اســالمی یــا طالبــان دوام آورد. 

ایــن را خودشــان بهــرت از هــر كســی فهمیده انــد و تــب كرده انــد.

مردم آزادی خواه زنان و مردان برابری طلب
ــالش در تعــرض  ــا، بخشــی جــدی از ت ــان و حقــوق آنه ــه زن ــوری اســالمی از هجــوم ب هــدف جمه
ســازمان یافته و هویتــی ایــن نظــام بــه صفــوف پیــرشو و رادیــكال ماســت؛ بایــد ایــن تعــرض را ماننــد 
ســایر تعرضــات دیگــر ایــن مرتجعین بــزدل در نطفــه خفه و خنثــی كــرد؛ نبایــد اجــازه داد بازگرداندن 
ــان بــه افغانســتان و دامــن زدن بــه فضــای جنگــی در جهــان، مستمســکی بــرای میــدان داری  طالب
ارتجــاع اســالمی در ایــران و در منطقــه شــود. باید سیاســت رسكــوب و خفه كــردن مبــارزات رسارسی و 
گســرتده ی شــهروندان و بــه شكســت كشــاندن مطالبات پایــه ای آنان حــول «رفــاه، امنیــت و آزادی» را 
به شکســت کشــاند. بن بســت سیاســی و اقتصــادی حاكمیــت جمهوری اســالمی در مقابــل میلیون ها 
انســان دردمنــد در جامعــه ایــران، كــور شــدن روزنه هــای ادامــه حیــات ایــن نظــام امــروز بــر كســی 
مــی مــا مــردم بــا این نظــام مدت هاســت از محــالت زندگی  پوشــیده نیســت؛ كشــمكش و مبــارزه دا
تــا مراكــز كار رشوع شــده اســت. نــه بازگشــت طالبــان بــه افغانســتان، نــه دامــن زدن رســانه ها بــه 
ی توانــد صفــوف به هــم بافتــه و فــرشده  ایجــاد فضــای ناایمــن جنگــی بــه بهانــه جنــگ در اوكرایــن 
مــا علیــه كلیــت جمهــوری اســالمی را از هــم بگســلد. ایــن فــاز به رسعــت طی خواهد شــد؛ مبــارزه ی 
پیگیــر و در هــم تنیــده جنــش رهایــی زن در كنــار مــا سوسیالیســت ها و زیــر پرچــم اداره شــورایی 
جامعــه توســط طبقــه كارگــر، مجــال مانورهــای طالبانــی و اســالمی در رشایــط امــروز را بــه جمهــوری 

انــده اســت. اســالمی نخواهــد داد. فرصتــی بــرای سیاســت «بــزن و در رو»ی حاكمیــت باقــی 
خط رسمی  ۵ آوریل ۲۰۲۲ حزب حكمتیست 



ت  ۴۰۲
ح

٤
چشم انداز معیشت مردم 

بخشــی هــم در بــازار ســیاه و بــه اصطــالح ازاد بــه چنــد برابــر قیمــت مــی فروشــند.
ــا  ــواده هایشــان اگــر کســی ماشــینی ی ران و خان ــ ــرای بی نتیجــه ی ایــن وضعیــت ب
ــه  ــر ن ــد. اگ ــی فروش ــان م رانش ــی بی ــه درمان ــرای هزین ــد ب ــته باش ــه ای داش خان
ــی درآمــد، مرگشــان حتمــی اســت.  ــد و ب ــواده هــای کــم درام ــت خان ی ران اک ــ بی
ران خانــواده هــای محــروم، قتــل عــام  ر بیــ گزارشــات واقعــی مــی گوینــد بــرای بیشــ

عمومــی در پیــش رو اســت.
کان تشــدید فقــر و فالکــت و گرســنگی  در نتیجــه چشــم انــداز معیشــت در ١٤٠١ کــ
و مــرگ و میــر عمومــی اســت. انتظــار هیــچ بهبــودی در ســطح معیشــت مــردم وجــود 
نــدارد. بــا فــرض رفــع تحریــم هــا و ازاد شــدن پــول هــای بلوکــه شــده هــم، خامنــه 
ــه پولــی رصف واردات و رفــع  ای آب پاکــی بــر دســت جامعــه ریختــه اســت. او گفت
ــرای زیرســاخت هــا هزینــه گــردد. و  ــول بایــد ب ــی شــود، ایــن پ گرســنگی جامعــه 
ــه  ــب رشکــت هــا و نهادهــای ســپاه و وابســته ب ــه جی ــه ب ــی ریخــ رسمای ــن یعن ای
بیــت رهــربی و هزینــه ی نیروهــای نیابتــی درمنطقــه اســت. بــا امضــای برجــام ولــو 
رسمایــه ای بــه ایــران رسازیــر شــود، امــا ایــن بــه معنــای شــکوفایی اقتصــاد و رفــاه و 
معیشــت کامــل مــردم نیســت. همچنانکــه دو پــروژه عظیــم اقتصــادی چیــن و روســیه 
در پرتوشــیمی هــا و پــارس جنوبــی، ریالــی بــه جیــب کارگــران و زحمتکشــان اضافــه 
نکــرده اســت. زمزمــه ایــن کــه کارگــران و رسبــازان چینــی در پــروژه اقتصــادی بیســت 
و پنــج ســاله کار و حفاظــت مــی کننــد، بــه معنــای ایجــاد جزیــره ای چینــی در یکــی 

از مهــم تریــن مراکــز صنایــع ایــران اســت!
امــروزه، ایــن ســوال در مقابــل مــا و طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و گرســنگان جامعــه 

قــرار گرفتــه اســت کــه درچشــم انــداز ســیاه تــر معیشــت در ١٤٠١ چــه بایــد کــرد؟
دو خیــزش تــوده ای محرومــان و گرســنگان بــه فاصلــه دو ســال از همدیگــر جامعــه 
ن و بازنشســتگان،   عــی معلــ ایــران را تــکان داد. جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجت

صداهــای مکــرر و مســتمراین بخــش هــا علیــه وضــع موجــود هســتند. 
بــا فــرض ایــن کــه بخــش پیــرشو کارگــران در تــداوم اعتصابــات ســازمانیافته ی خــود و 
ن و بازنشســتگان بــه بخشــی از خواســتهای خــود برســند،  اعتصــاب و اعرتاضــات معلــ
ن  هنــوز بــه معنــای پاســخ بــه معیشــت ٣٠ میلیــون انســان در فقــر مطلــق و بــه هــ
انــدازه زیــر خــط فقــر نیســت. حتــی در صــورت تحقــق مطالبــات ایــن جنبــش هــا، 
هنــوز جــواب بــه زندگــی زیــر خــط فقــر خــود نیروهــای ایــن جنبــش هــا هــم نیســت. 
کان درمقابــل تــورم و گرانــی تــا کنونــی  چــرا کــه افزایــش حقــوق و دســتمزدها، کــ
ــای تامیــن معیشــت و درجــه ای از رفــاه همیــن بخــش  و ســیر صعــودی آن بــه معن

هــا هــم نیســت. 
ــی دهــد  یــی وجــود نــدارد و معجــزه ای رخ  در پاســخ بــه ســوال چــه بایــد کــرد مع
جــز ایــن کــه تــا زمانــی کــه جامعــه صاحــب واقعــی خــود را پیــدا نکنــد،  گرســنگی، 

فالکــت و زندگــی در فقــر مطلــق و زیــر خــط فقــر ادامــه خواهــد داشــت. 
طبقــه کارگــر و حقــوق بگیــران معلــم و بازنشســته، بخــش متمرکــز و ســازمانیافته ی 
ن و بازنشســتگان از بهــره گیــری از قــدرت ســازمان  جامعــه انــد. اگــر جنبــش معلــ
رسارسی برخورداراســت، امــا هنــوز طبقــه کارگــر بــا ایــن قــدرت رسارسی و همبســتگی 
ــه  ــی، فاصل ــزرگ صنعت ــز ب ــژه در مراک هنگــی بخــش هــای مختلــف خــود بوی و ه

دارد. 
طبقــه کارگــر بــه معنــای طبقــه اصلــی و نیرومنــد کــه ســکان تولیــد و حرکــت چــرخ 
ــر  ــت. ه ــه اس ــی جامع ــب اصل ــت صاح ــت دارد، در حقیق ــه را در دس ــای جامع ه
ــدازه اتحــاد صفــوف طبقــه کارگــر در ســنگر مجامــع عمومــی منظــم و شــورا هــا  ان
تقویــت و مبارزاتــش گســرتده تــر و رسارسی شــود، مــی توانــد بــورژوازی حاکــم را بــه 
چالــش بکشــد و حاکمیتــش را نســبت بــه وضعیــت فالکتبــار جامعــه مســوول پذیــر و 

جوابگــو کنــد. در چنیــن تــوازن قوایــی دو اتفــاق مهــم مــی افتــد:
یــش نزدیــک  یکــی ایــن اســت کــه خــود طبقــه بــه کســب مطالبــات فــوری و حداک

مــی شــود.
دوم ایــن کــه طبقــه کارگــر ســازمانیافته و جنبــش رسارسی طبقــه،  معیشــت، رفــاه و 
ایندگــی  منافــع چنــد ده میلیــون انســانی کــه در فقــر مطلــق بــرس مــی برنــد را هــم 
ــخنگو و صاحــب  ــه س ــر ب ــه کارگ ــی، طبق ــوازن قوای ــط و ت ــن رشای ــد. درچنی ــی کن م
ــق را حــول  ــر مطل ــوده هــای محــروم و اســیر فق ــم ت ــروی عظی ــل و نی جامعــه تبدی

خــود جمــع مــی کنــد. 
عــروج رسارسی طبقــه کارگــر و کمونیســم اش در راس مطالبــات عمومــی، بــه اعتبــار 
ایــن کــه ســکان اقتصــاد و چــرخ هــای جامعــه را در دســت دارد، تنهــا امیــد جامعــه و 

ــه دادن بــه فقــر و فالکــت اســت.   جنبــش هایــش بــرای خا
ــد و خدمــات را دردســت دارد،  ــرای طبقــه کارگــری کــه عمــال ســکان اقتصــاد، تولی ب
تصــور ایــن کــه بتوانــد قــدرت سیاســی و اداره ی جامعــه را هــم برعهــده بگیــرد، دور 
ــت  ــه دس ــت کل جامع ــرای معیش ــش ب ــم جنب ــه  پرچ ــی ک ــت. زمان ــرتس نیس از دس
طبقــه کارگــر بیفتــد، نیــروی عظیــم چنــد ده میلیونــی زیــر خــط فقــر و فقــر مطلــق 

را پشــت خــود خواهــد کشــاند.

ــی افتــد. هدایــت طبقــه کارگــر و جامعــه بــه ایــن  امــا ایــن تحــول خودبخــود اتفــاق 
ــران کمونیســت و سوسیالیســت هــا و ازادیخواهــان صفــوف  ــر عهــده کارگ ســمت ب
بخــش هــای مختلــف جامعــه اســت. تصــور ایــن کــه مــا جامعــه ای در حــال انفجــار 
داریــم ســخت نیســت. بــورژوازی حاکــم بــرای مهــار ایــن انفجــار خــود را آمــاده کــرده 
عــی را بــه مثابــه  و نیروهــای داخلــی و منطقــه ای بــرای مقابلــه بــا خیــزش هــای اجت
حائلــی بیــن خــود وجامعــه بــه صــف کــرده اســت. جمهــوری اســالمی جــز از طریــق 
ــدازه ســالح و  ــه حفــظ خــود نیســت. امــا هــر ان ــادر ب رسکــوب پلیســی و نظامــی ق
زرادخانــه ی نظامــی در مقابــل یــک جنبــش ســازمانیافته ی رسارسی بــه رهــربی طبقــه 

کارگــر و کمونیســم اش، آهــن پــاره هایــی بیــش نیســتند. 
معضــل فقــر و گرســنگی و تــورم و بیــکاری و مــرگ و میــر در ایــران عــالوه بــر تشــدید 
ــارزات و  ــی دارد. در دل مب ــل سیاس ــه، راه ح ــاه طلبان ــه و رف ــق خواهان ــارزات ح مب

جنبــش هــای جــاری بایــد رژیــم را مــورد تعــرض شــدید و بیوقفــه قــرار داد. 
ــم،  ــی منظ ــع عموم ــه مجام ــر ب ــه کارگ ــکای طبق ــه ات ــید ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــد ب بای
هنگــی بیــن بخــش هــای مختلــف طبقــه برای ســازماندهی  ســازماندهی شــورایی و ه
ــم  ــم درد و ک ــروزی را ک ــت، پی ــول معیش ــه ح ــای جامع ــود و کل نیروه ــارزات خ مب
ــه  ــردم زحمتکــش ن ــران و م ــوف کارگ ــرد. کمونیســت هــای صف ــر خواهــد ک دردرست
بــه مثابــه آحــاد یــا جمــع هــای متفــرق هــر بخــش طبقــه و جامعــه و بــدون ارتبــاط 
ســازمانیافته بــا همدیگــر، بلکــه بــا اتحــاد خــود در جنبــش کمیتــه هــای کمونیســتی و 
پایــه هــای حــزب سیاســی و تــوده ای طبقــه کارگــر ضامــن اصلــی هدایــت جامعــه از 
دل مبــارزات رادیــکال و مســتمر بــه پیــروزی و رفــاه و آزادی اســت. ایــن اســت و نــه 
هیــچ چیــز دیگــر!  چــرا کــه طبقــه کارگــر بــدون کمونیســم اش و بــدون سیاســتها و 
ــی توانــد بــه ســلطه اقتصــادی  راه حــل هــای کمونیســتی و حــزب کمونیســتی خــود، 
ر کارگــران و مســببین  وسیاســی بــورژوازی و چاپیــدن داراییهــای جامعــه توســط اســتث
ــی و  ــن تحــول طبقات ــاپیش ای ــا در پیش ــزب م ــد! ح ــه ده ــت جامعــه...، خا فالک

عــی قــرار دارد. اجت
طبقــه رسمایــه دار و دولتــش دستشــان تــا آرنــج بــه خــون مــردم آغشــته و جیــب و 
تــی کــه طبقــه کارگــر تولیــد مــی کنــد، پــر اســت. مــی  شــکم شــان تــا خرخــره از نع
ــر را از  ــه کارگ ــد حاصــل کار طبق ــه و تولی ــروت جامع ــه، ث ــق جامع ــد ح ــوان و بای ت
حلقــوم مفتخــوران ســتمگر و جنایتــکار بیــرون کشــید و جامعــه ای را ســازمان داد کــه 
تولیــد نــه بــرای ســود رسمایــه داران بلکــه بــرای رفــاه و خوشــبختی عمومــی اســت. 
ــل در آورده و  ــری را بــه عم ــت کارگ ــری، حکوم ــعار ازادی، براب ــه  ش ــه ای ک جامع
متحقــق مــی ســازد! رهایــی از فقــر و فالکــت و اســتبداد، راه میانــربی نــدارد جــز ایــن 
عــی بــا اتحــادی ســازمانیافته،  کــه کارگــران کمونیســت و رهــربان جنبــش هــای اجت
ــورژوازی حاکــم و  ــوم ب ــرای فــرشدن حلق ــرای رهــربی و هدایــت جامعــه ب خــود را ب

ــه دادن بــه ســلطه اش آمــاده کننــد! خا

برای بازدید از صفحه ویژه 

كنگره دهم به سایت حزب رجوع كنید
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