
ت                  
ح

ی ت

حزب كمونيســت كارگرى - حكمتيســت (خط رســمى)

hekmatist.com   

۱۲ مه  ۲۰۲۲      ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

۴۰۷

وید!- د  ھان  ان  -کار

زندان و حبس معلم و كارگر 

معترض! براى مقابله با شورش 

«نان به قيمت جان»
ا شهابى ثري

روز  علیــه  حکومــت  پیشــگیرانه  حملــه 
کارگــر، بــا جلــب و حبــس تعــدادی از دســت 
ن، پیــش  انــدرکاران مبــارزات کارگــران و معلــ
و پــس از اول مــه، تنهــا حملــه ای بــه کارگــران 
ســازماندهندگان  و  فعالیــن  ن،  معلــ و 
اعرتاضــات آنهــا،  نبــود و نیســت. ایــن تعــرض 

کــه دامنــه آن بــه دســتگیری طیفــی از ژورنالیســت هــا و دانشــجویان و 
ســایر بخــش هــای معــرتض جامعــه کشــیده شــده اســت،  در کنــار تعــرض 
بــه معیشــت مــردم اســت و اعــالم آمادگــی حاکمیــت در مقابــل عکــس 

ــان» اســت.    ــش انفجــاری قیمــت ن ــه «افزای ــن نســبت ب العمــل پایی
ایــن صــف بنــدی، یــک حملــه پیشــگیرانه حکومــت علیــه شــورش 
گرســنگان و خیــزش هــای بعــدی اســت بــه ایــن امیــد کــه خــوردن آخریــن 
لگدهــای مــردم بــه نظــام را بــاز هــم بــه تعویــق انداخــت. ایــن دســتگیری 
ــه دانشــجویان معرتضــی اســت کــه در ســال  ــه پیشــگیرانه علی هــا، حمل
جدیــد رادیــکال بــه میــدان آمــده انــد. علیــه همــه مردمــی اســت کــه از 
فقــر و فالکــت و گرانــی افســار گســیخته، کارد بــه استخوانشــان رســیده 
اســت و در آســتانه شــورش علیــه «نــان بــه قیمــت جــان» زمیــن زیــر پــای 

ــد.    حاکمیــت را بشــدت داغ کــرده ان
ن زندانــی،  کــه بــرای آزادی شــان تحــرک  لیســت بلنــد بــاالی اســامی معلــ
ن و حامیــان شــان، در اقصــی نقــاط ایــران  ســازمان یافتــه و  رسارسی معلــ
بــراه افتــاده اســت، گــواه بــی اثــر بــودن ایــن حملــه پیشــگیرانه اســت. 
مقایســه خیــزش آبــان ۹۸ و گرانــی بنزیــن، هشــدار مقامــات بــه همدیگــر  
در مــورد ســنجش دقیــق میــزان «تــاب آوری» جامعــه و تــالش بــرای ایجــاد 
ــزرگ رســانه ای»  ــع «خاموشــی ب ــا در واق ــت رســانه ای» ی فضــای  «امنی
ــرز  ــه م ــان ب ــت ن ــیدن قیم ــرب رس ــش خ ــری از پخ ــرای جلوگی ــالش ب و ت
انفجــاری تــا حــدی کــه خــوراک کــم ارزشــی چــون «ســاندویج ماکارونــی» 
یــت مــردم دســت نیافتنــی تبدیــل  امــروز بــه غذایــی لوکــس و بــرای اک
شــده اســت، رسان حکومتــی را بــرای حملــه پیشــگیرانه در مقابــل شــورش 

گرســنگان، هــار تــر کــرده اســت.   
دســتگیری معلــم و کارگــر معــرتض و «مطالبــه گــر» ابــزاری اســت بــرای 
ــرای از  ــردم، ب ــرتض م ــکل و آگاه و مع ــش متش ــ بخ ــگاه داش ــاکت ن س
میــدان بــدر کــردن آنهــا، و بــرای آمــاده کــردن خــود بــرای حمله وحشــیانه 
ــان،  ــی ن دیگــری بــه کســانی اســت کــه غیرمتشــکل در اعــرتاض بــه گران

شــهرها و روســتاها را بــر رسشــان خــراب میکننــد!  ... صفحــه۲

طبقه كارگر، بحران معيشت و 
كابوس حاكميت!

متيست (خط رسمى) اطالعيه حزب حك

زن ستيزى و ستيز زنان
آسو فتوحى

منصور حكمت را بايد شناخت
(در مورد هفته حكمت)

خالد حاج محمدى

فرصت را در يابيم!
سخنى با كارگران كمونيست، كمونيست هاى جامعه و 

پيشروان ازاديخواه مردم!

مظفر محمدى

جرقه اى بر باروت نفرت جهانى 
از دولت قوم پرست اسرائيل!    

فواد عبداللهى
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منصور حكمت را بايد 
شناخت

(در مورد هفته حكمت)

خالد حاج محمدى

ایــن  بــه  و  اســت  منصــور حكمــت  تولــد  روز  خــرداد   ۱۵
ــا ۱۱ ــه ( ۴ ت ــك هفت ــی ی ــا  ط ــزب م ــاله ح ــر س ــبت ه مناس
ــه حكمــت نامگــذاری شــده اســت،  ــوان هفت ــه عن ژوئــن) كــه ب
بــه شناســاندن و معرفــی حكمــت و تئــوری هــای او میپــردازد. 

منصــور حكمــت، تئوریســین، سیاســتمدار، رهــرب و نظریــه 
ــود.  ــارص ایــران و جهــان ب ــت تاریــخ مع ــزرگ كمونیس ــین ب ــازمانده و پراتیس ــرداز، س پ
ــال  ــر فع ــران و ه ــه ای ــت در جامع ــن كمونیس ــر، فعالی ــه كارگ ــتی طبق ــش كمونیس جنب
ــگاه كمونیســم دوره  ــان را از ن ــران و جه ــه ای ــوالت جامع ــخ تح ــه بخواهــد تاری ــی ک سیاس
ــا مباحــث صاحــب نظــران مارکسیســت و كمونیســت  ــد و تشــنه آشــنایی ب مــا بررســی كن
ــر رس اصلــی تریــن تحــوالت سیاســی در ایــن تاریــخ باشــد، الزم اســت حكمــت را بشناســد  ب
و مباحثــات مهــم و اساســی او بــر رس ایــن تحــوالت را بخوانــد. هــر تاریــخ نویــس منصفــی 
ــت بســیاری از  ــد، الزم اس ــق كن ــورد آن تحقی ــردازد و در م ــخ بپ ــن تاری ــه ای ــه بخواهــد ب ک
ــن مســائل سیاســی  ــی، مهمرتی ــن تحــوالت جهان ــی حكمــت در مــورد مهمرتی مباحــث اصل
ــك  تی ــن پروبل ــال۱۳۸۱)، مهمرتی ــت در س ــرگ حكم ــا م ــالب ۱۳۵۷ ت ــران (از انق ــه ای جامع

ــد. ــی كن ــد و بررس ــگاه كن ــك او را ن ــات تئوری ــارص و مباحث ــان مع ــی جه ــای سیاس ه

ــرای جنبــش مــا، جنبــش كمونیســتی طبقــه كارگــر، بــرای فعالیــن كمونیســت ایــن طبقــه  ب
خوانــدن و آشــنایی بــا حكمــت آشــنایی بــا تاریــخ جنبشــی اســت كــه از ســال ۵۷ بــه بعــد 
ــر آوار تحریفــات  ــرد و از زی ــدا ك ــری را پی ــیر دیگ ــن كمونیســت برجســته س ــه رهــربی ای ب
ــه  ــه جامع ــب چــپ و كمونیســم ب ــه در قال ــی، ك ــای ناسیونالیســتی و بورژوای ــوری ه و تئ
ــرای پیــرشوی  ــاژ میشــد، بیــرون کشــیده شــد.  امــروز بیــش از هــر زمانــی جنبــش مــا ب پمپ
ــای  ــوری ه ــات و تئ ــه مباحث ــه ب ــنایی و احاط ــه آش ــخ و ب ــن تاری ــناخ ای ــه ش ــود ب خ

ــاج اســت. مارکسیســتی منصــور حكمــت محت

ــش  ــات خــود شــده اســت. گرای ــد و متفــاوت از حی ــی جدی ــران وارد دوران ــه ای ــروز جامع ام
ــی  ــتاوردهای مهم ــود دس ــی خ ــارب تاریخ ــه تج ــكا ب ــا ات ــر ب ــه كارگ ــتی طبق سوسیالیس
ــران  ــه ای ــی جامع ــای سیاس ــت. فض ــته اس ــمگیری داش ــای چش ــرشوی ه ــرده و پی ــب ك كس
ــه را خــورده  ــن طبق ــه ای ــری طلبان ــات براب ب ــا خواســت و مطال ــر ب ــه كارگ مهــر جــدال طبق
ی كل جامعــه و جنبشــهای  ــر ســی ــارزات طبقــه كارگــر در یــك دهــه اخی اســت. نقــش مب
سیاســی، از راســت تــا چــپ، را تغییــر داده اســت و خــود را بــه همــه تحمیــل كــرده اســت. 
ــه  ــی ب ــن جــدال طبقات ــه سیاســی و در دل ای ــه در صحن ــن طبق ــن دوره كمونیســم ای در ای
ــر كل صــف بنــدی  ــده ای مشــهود و صاحــب نقــش تبدیــل شــده اســت. ایــن حقایــق ب پدی
ــر افــق و آرمــان اعرتاضــات اقشــار محــروم تاثیــر گذاشــته اســت.  هــای سیاســی در جامعــه، ب
ــر دوش طبقــه كارگــر، بــه رهــربی ایــن طبقــه و نقــش  امیــد بــه تحــوالت انقالبــی در ایــران ب
كمونیســم آن، بیــش از هــر زمــان دیگــری اســت. بــی تردیــد چنیــن نقشــی توســط طبقــه 
ــا صــف  ــوان صاحــب جامعــه، ب ــه عن ــردن آن ب ــم ك ــد عل كارگــر و پیــرشوی ایــن طبقــه و ق
ــدار  ــوان پرچم ــه عن ــتها ب ــش كمونیس ــای نق ــدون ایف ــود، ب ــی خ ــم سیاس ــتقل و پرچ مس

ــی ممكــن نیســت. تحــوالت آت

نســل امــروز کارگــران کمونیســت و فعالیــن ایــن جنبــش، نســلی متفــاوت از نســل 
ــم  ــش اعظ ــد. بخ ــا کردن ــش ایف ــالب ۵۷ نق ــه در انق ــد ک ــتهایی ان ــون و کمونیس انقالبی
پرولتاریــای امــروز و کمونیســتهای آن پــس از تحــوالت انقالبــی ســال ۵۷ و جــدال طبقاتــی 
ــاق  ــی اختن ــلی و حت ــاوت نس ــن تف ــا ای ــت. ام ــده اس ــد ش ــس از آن متول ــن پ ــاد و خونی ح
ــه  ــگیری از تجرب ــه درس ــاز ب ــش و نی ــت عط ــته اس ــران نتوانس ــم در ای ــاله حاک ــل س چه

ــنایی  ــناخ و آش ــل در ش ــن نس ــالش ای ــع ت ــد و مان ــوش کن ــری را خام ــتهای کارگ کمونیس
ــود.  ــت ش ــور حکم ــون منص ــتی چ ــت و کمونیس ــین مارکسیس ــم و تئوریس ــا مارکسیس ب
ــت  ــران کمونیس ــژه کارگ ــتها و بوی ــرای کمونیس ــنا ب ــی آش ــت نام ــور حکم ــروز منص ام
ــه  ــت ک ــران کمونیس ــان کارگ ــط در می ــه فق ــری او ن ــی و کارگ ــای انقالب ــوری ه ــت و تئ اس
ــان  ــت و مدافع ــرب اس ــنا و معت ــتی آش ــر، سیاس ــه کارگ ــر روزه طبق ــدال ه ــارزات و ج در مب
ــازه آغــاز کار اســت. بــرای پیــرشوی هــای بیشــرت، بــرای محکــم کــردن  خــود را دارد. امــا ایــن ت
ــرض  ــل تع ــری در مقاب ــم کارگ ــاع از رادیکالیس ــرای دف ــر، ب ــه کارگ ــی طبق ــتقالل طبقات اس
ــد بــه تئــوری هــای مارکسیســم معــارص، تئــوری هــای منصــور  ســایر گرایشــات سیاســی بای
حکمــت مســلح شــد. ایــن امــر نیــاز فــوری و حیاتــی نســل جــوان كمونیســتها، نســل جــوان 

ــت.     ــت اس ــان کمونیس ــوان زن ــل ج ــت و نس ــران كمونیس كارگ

ــی  ــزرگ، غن ــتاوردهایی ب ــتی، دس ــری و کمونیس ــش کارگ ــرای جنب ــت ب ــتاوردهای حكم دس
ــوروی  ــه ش ــت از تجرب ــف حكم ــات مختل ــد. مباحث ــش ان ــی بخ ــه و رهای ــه جانب و هم
ــم،  ــات) و ناسیونالیس ــا واقعی ــر ی ــی تعابی ــی (دمكراس ــه دمكراس ــد او ب ــد آن، از نق و نق
ــه  ــه ب ــا حمل ــی» ت ــن جهان ــم نوی ــج و «نظ ــگ خلی ــداف جن ــر رس اه ــات او ب ــا مباحث ت
ــدرت  ــزب و ق ــری»، «ح ــم كارگ ــث « كمونیس ــتها»، از مباح ــگ تروریس ــتان و «جن افغانس
ــای او از نقــد پوپولیســم و بحــث ســبك كار كمونیســتی، بررســی انقــالب  سیاســی»، بحثه
ــا  ــب آن و ت ــن و عواق ــوار برلی ــی، از فروپاشــی دی ــای انقالب ــت در دوره ه ــا بحــث دول ۵۷ ت
ــر رس  ــات او ب ــری و انقالبیگــری كمونیســتی، مباحث ــات او در خصــوص انقــالب كارگ مباحث
ــوده ای طبقــه كارگــر تــا عضویــت كارگــری و دههــا  جنبــش كارگــری از بحــث تشــكلهای ت
ــزرگ اســت كــه تاریــخ  و صدهــا مبحــث دیگــر بخشــی از دســتاوردهای و كار ایــن انســان ب

ــت.  ــاخته اس ــا را س ــم دوره م كمونیس

ــخ معــارص اســت كــه جــواب تحــوالت دوره خــود را از  حكمــت بزرگرتیــن ماركسیســم تاری
ــت.  ــتی، داده اس ــالب كمونیس ــر و انق ــه كارگ ــع طبق ــه مناف ــم و از زاوی ــدگاه ماركسیس دی
ــدی  ــوالت بع ــر تح ــر او ب ــش و تاثی ــه نق ــداد ك ــكان ن ــزرگ ام ــان ب ــن انس ــرگ زودرس ای م
ــورها را  ــی از كش ــره كوچك ــه دای ــی ك ــان فارس ــكالت زب ــان مش ــد و همزم ــدا كن ــه پی ادام
ــا  ــان شــناخته شــود. ام ــرای جهانی ــدازه كافــی ب ــه ان ــع شــدند كــه حكمــت ب میپوشــاند مان
تــالش بــرای معرفــی و شناســاندن او، معرفــی آثــار مختلــف و نقــش و جایــگاه او بــر دوش 

ــر اســت. ــه كارگ ــه كمونیســتهای طبق ــا و هم م

ــا (حــزب حكمتیســت- خــط رســمی) نیســت،  ــه حــزب م ــق ب ــط متعل ــه حكمــت فق هفت
ــه همــه كمونیســتها، همــه كارگــران، رهــربان و فعالیــن  ــق ب ــه منصــور حکمــت متعل هفت
كمونیســت طبقــه كارگــر، همــه دوســتداران و همــه انســانهایی اســت كــه خــود را متعلــق 
ــه جنبــش کمونیســتی میداننــد. بایــد تــالش کــرد بــا ابتــکارات مختلــف در شــهر و محلــه،  ب
رســتان و هــر جــا کــه ممکــن اســت بــرای  در کارخانــه و دانشــگاه و مدرســه، در اداره و بی
ــات او تــالش كــرد. معرفــی منصــور حکمــت، بــرای  گســرتش و اشــاعه بیشــرت افــكار و مباحث

ــا نیســت،  ــس دوره م ــزی جــز كمونیســم مارك ــه چی اشــاعه کمونیســم منصــور حکمــت ك
ــاز  ی ــران ن ــوده وســیعرتی از كارگ ــه ت ــاندن او ب ــه شناس ــا ب ــش م ــا و جنب ــه ماســت! م وظیف
ــل  ــیعرت از قب ــیار وس ــد بس ــت را بای ــتی حکم ــتهای کمونیس ــا و سیاس ــوری ه ــم. تئ داری
اشــاعه داد تــا طبقــه کارگــر و کمونیســتها بــه رگــه ای فکــری کــه رهایــی بخــش اســت، کــه 
ــات  ــا مباحث ــده و راهگشاســت مســلح شــوند. آشــنایی ب ــه آموزن ــا انســانی اســت، ک عمیق
ایــن انســان بــزرگ، بــه کار گرفــ تئــوری هــا و سیاســتهای او، ابــزاری بــرای مســلح شــدن در 
ــروزی  ــرای پی ــر و انســانی اســت. طبقــه کارگــر و جنبــش مــا ب ــرای جامعــه ای براب جــدال ب
ــن توحــش  ــرای نجــات انســان از ای ــر كاپیتالیســتی و ب ــای نابراب ــه  دنی در جــدال خــود علی
ــه مارکسیســم منصــور حکمــت نیــاز دارد. بایــد تئــوری هــا و مباحــث حکمــت را خوانــد،  ب

ــه کار بســت! ــرا اشــاعه داد  و ب ــادی وســیعرت آن در ابع

****
هفته منصور حكمت متعلق به همه كمونيستها، همه كارگران، رهبران و 

مونيست طبقه كارگر، همه دوستداران و همه انسانهايى است كه  فعالين ك
ا ابتكارات  خود را متعلق به جنبش كمونيستى ميدانند. بايد تالش كرد ب

مختلف در شهر و محله، در كارخانه و دانشگاه و مدرسه، در اداره و 
مارستان و هر جا كه ممكن است براى معرفى منصور حكمت، براى   بي

گسترش و اشاعه بيشتر افكار و مباحثات او تالش كرد.
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م! یا و ده باد  ز
زندان و حبس معلم و كارگر

ــاه دیگــر در راه اســت! امــا نــه تــوازن قــوا پاییــن بــا بــاال و نــه عوامــل  ه و آبا دیــ
تفرقــه و شــکاف در صــف مــردم معــرتض، و نــه حاکمیــت در موقعیــت پیشــین اســت. 
ایــن خیــزش میتوانــد خیــزش دیگــر و شــورش گرســنگانی باشــد کــه پاشــنه در حکومــت 
ــه  ــرشو و ســازمان یافت ــردن بخــش آگاه و پی ــدر ک ــدان ب ــد. از می شــان را از جــا برکن
ن، «شــانس بــرد» ارتجــاع حاکــم و همــه ارتجــاع هــای  جامعــه، یعنــی کارگــران و معلــ
حاشــیه ای را بــی تردیــد بــاال میــربد. اینجــا اســت کــه امــروز دســتگیری معلــم و کارگــر 
ــه عمــال تاکتیکــی در اســرتاتژی حفــظ  ــاب ک ــرای ارع ــط ب ــه فق پیــرشو و معــرتض، ن

نظــام از خطــر شــورش گرســنگان اســت.   
اگــر بتــوان امیــدوار بــود کــه شــورش بعــدی گرســنگان را، بــا کشــتار هــا و  قتــل عــام 
ن انــدازه امیــدوار بــود کــه  ــی تــوان بــه هــ هــای بیشــرت موقتــا خامــوش کــرد، امــا 
خطــر قــدرت کارگــر پیــرشو و متشــکل، معلــم پیــرشو متشــکل، ســازمان هــا و شــوراها 
و مجامــع عمومــی آنهــا را کاهــش داد. اگــر هنــگام شــورش گرســنگان ایــن نیــرو پیــرشو 
و آگاه و متشــکل، بــه جــدال در ســطح باالتــری شــیفت و عــروج کنــد، بــه قــدرت خــود 

بــرای دخالــت در ســطح رسارسی دســت بــربد، بــا هیــچ قتــل عــام و رسکوبــی عقــب 
نشــاندنی نیســت.   

حبــس و دســتگیری لیســت بلنــد باالیــی از کارگــر و معلــم معــرتض، بــرای دور نــگاه 
داشــ آنهــا از ابــراز وجــود بــرای دخالــت در هدایــت تحــوالت رسنوشــت ســازی اســت 

کــه در راه اســت.  
از ایــن رو، مبــارزه بــرای آزادی معلــم و کارگــر زندانــی، دفــاع از آنهــا و تشــکل هــا و 
ســازمان هایشــان، مســتقی مبــارزه ای در هــم تنیــده بــا مبــارزه گرســنگان بــه تنــگ 
ــد خواســت. اگــر ایــن  ــه قیمــت جــان» بپاخواهن ــان ب ــه «ن آمــده ای اســت کــه  علی
نگونــه کــه دشــمنانش در قــدرت،  امکانــات و توانایــی هــای آن را  قــدرت و نیــرو، ه
مــی شناســند، او هــم بــه قــدرت و توانایــی هــای خــود واقــف باشــد، و بــرای دخالــت 
فــوری هنگامــی کــه جــدال پاییــن بــا بــاال وارد فــاز دیگــری میشــود، خــود را آمــاده 

کــرده باشــد، هیــچ رسکوبــی کار ســاز نیســت.   
ن،  بخــش پیــرشو و آگاه و ســازمانیافته جامعــه، پیــرشوان طبقــه کارگــر و معلــ
ــل  ــام تبدی ــوس نظ ــه کاب ــری  را ب ــتار دیگ ــزرگ» و کش ــی ب ــال «خاموش ــد خی میتوانن

ــد.  ــا کنن ــود را ایف ــش خ ــه، نق ــاز جامع ــت س ــوالت رسنوش ــد و در راس تح کنن

جرقه اى بر باروت 

نفرت جهانى از 

دولت قوم پرست اسرائيل!    

فواد عبداللهى

له  ــ ــل مس ــیه راندن ح ــه حاش ــن، ب ــگ در اوكرای ــتاوردهای» جن ــر از «دس ــی دیگ یك
ادامــه جنایــات دولــت آپارتایــد قومــی  فلســطین و 
ــی و  ــای جهان ــگ قدرت ه ــمكش و جن ــل در كش ی ارسا
ــش  ــه بی ــی ك ــطین، مردم ــردم فلس ــت. م ــه ای اس منطق
ــك  از نیم قــرن اســت از ابتدایی تریــن اســتانداردهای ی
زندگــی انســانی محرومنــد، مردمــی كــه حــق حیات شــان 
ــتی  ــل و مش ی ــت ارسا ــت فاشیس ــای دول ــر چكمه ه زی
ــدان مســلح دفــن شــده اســت،  ــا دن دولــت مرتجــع و ت
مردمــی كــه قربانــی بنــد و بســت دولت هــای غربــی بــا 
یل انــد، بدون شــك بــر ســكوی اول قربانیــان نظــم حاكــم بــر  دولــت جنایــت كار ارسا

ــان امــروز ایســتاده اند.  جه
تــرور شــیرین ابوعاقلــه، خربنــگار محبــوب فلســطینی توســط تك تیرانــدازان فاشیســت 
یــل  یــل، در حیــن پوشــش خــربی حملــه نیروهــای آدمكــش دولــت ارسا ارتــش ارسا
بــه اردوگاه آوارگان جنیــن در كرانــه باخــرتی، بــار دیگــر نفــرت دنیــا از دولــت قومــی 
ــاد مــردم محرومــی بــود كــه  یــل را بــه صــدر رویدادهــای هفتــه رســاند. شــیرین  ارسا
چهــره و صــدای آشــنایش بیــش از دو دهــه بــه منــازل میلیون هــا شــهروند عرب زبــان، 
در دل افــكار مرتقــی در رسارس جهــان وارد شــده بــود و جنایــات و اشــغال گری دولــت 
ــدازی و  ــه تیران ــه از لحظ ــی ك ــی داد. فیلم های ــش م ــل را پوش ی ــی ارسا ــد قوم آپارتای
ــوز كاله  ــه هن ــش در حالی ك ــا فریادهــای همكاران ــراه ب ــده، هم ــرش ش ــرور وی منت ت
ایمنــی و یونیفــورم آبــی رنگــش را بــا عبــارت «خربنــگار» بــر تــن دارد و خــود را بــه 
ــا  ــاك اســت. ب ــت، هولن ــانده اس ــی شناس یل ــای ارسا ــه نیروه ــات» ب ــوان «مطبوع عن
ــه نشــانه یــك «خربنــگار»  وجــود اینكــه نشــانه های واضــح از حضــور وی در محــل ب
یــل  وجــود دارد امــا از ناحیــه صــورت مــورد اصابــت گلولــه تك تیرانــدازان ارتــش ارسا
قــرار می گیــرد. همزمــان بــا ایــن حملــه نیــز یــك خربنــگار فلســطینی دیگــر از پشــت 

مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت. 
ــت  ــن دهــه، دول ــرای چندی ــرور شــیرین ویرانگــر اســت امــا تعجــب آور نیســت. ب ت
ــه سیاســت فاشیســتی  ــان را ك ــگاران خــالف جری ــل، روزنامه ن ی ــی ارسا ــد قوم آپارتای
ایــن دولــت در حــق مــردم فلســطین را در ایــن منطقــه بــه گــوش جهانیــان رســانده اند، 
مــورد هــدف قــرار داده اســت، ده هــا خربنــگار را تــرور و صدهــا تــن دیگــر را مجــروح 
و زندانــی كــرده اســت. یــك روزنامه نــگار جــوان فلســطینی، در ســال ۲۰۱۸ در حیــن 
یــی و تظاهــرات گســرتده در غــزه بــه رضب گلولــه تك تیرانــدازان  پوشــش یــك راهپی
یــل از پــا درآمــد، در حالی كــه وی نیــز ماننــد شــیرین بــه وضــوح یونیفــورم  ارتــش ارسا
«خربنــگار» بــر تــن داشــت. در ســال ۲۰۱۹، یكــی دیگــر از روزنامه نگاران پس از شــلیك 
یــل،  گلولــه پالســتیكی ضــد شــورش بــه ناحیــه چشــم از جانــب نیروهــای ارتــش ارسا
بینایــی خــود را از دســت داد. بــر اســاس گزارشــی از ســندیكای روزنامه نــگاران 
فلســطینی، از ســال ۲۰۰۰ تاكنــون بیــش از پنجــاه روزنامه نــگار فلســطینی بــه دســت 

یــل تــرور و رس بــه نیســت شــده اند.  نیروهــای ارتــش فاشیســت ارسا
شــناعت ماجــرا در تــرور شــیرین اینســت كــه جنــاب نفتالــی بنــت، رهرب اركســرت دولت 
یــل، گســتاخانه رو بــه جهانیــان اعــالم كــرده اســت كــه «بــر اســاس  قوم پرســت ارسا
یــل، «تیرانــدازی  اســناد و یافته هــای موجــود» در «وزارتخانــه حقیقــت» دولــت ارسا
ــی  ــكار عموم ــت»!! و از اف ــده اس ــگار ش ــن خربن ــدن ای ــث كشته ش ــطینی ها باع فلس
خواســته اســت تــا یــك «بررســی آسیب شناســی» انجــام شــود. طبــق معمــول ماشــین 
یــل در صــدد اســت كــه بــار ایــن جنایــت علنــی و آشــكار  تبلیغاتــی دولــت منفــور ارسا
یــل،  را از دوش خــود بــردارد. بــه مــوازات اشــاعه دروغ و تزویــر توســط دولــت ارسا
ــل  ــت مل ــازمان بی خاصی ــی و س ــای غرب ــب دولت ه ــت ها از جان ــی از درخواس موج

هــم بــرای «تحقیــق» دربــاره ایــن «آسیب شناســی» بــراه افتــاده اســت. 
مــا بارهــا و بارهــا شــاهد این گونــه تاكتیك هــا بوده ایــم كــه پرونــده ایــن «تحقیقــات» 
یــل هــم از جانــب دول غربــی و ســازمان  ل دولــت ارسا نهایتــا بســته می شــود و اعــ
ــه  ــد ك ــته باش ــه رساغ داش ون ــك  ــد ی ی توان ــا االن  ــی ت ــود. كس ــه می ش ــل ترب مل
ــه  ــطینی ها محاكم ــه فلس ــاندن ب ــیب رس ــل آس ــه دلی ــل ب ی ــت ارسا ــت قوم پرس دول
ــت  ــی دول ــرن آدمكش ــش از نیم ق ــرای بی ــی ب ــچ دادگاه ــده باشــد. هی ــه ش ــا جریم ی
نــام «شهرك ســازی»ها  تحــت  مــردم فلســطین  یــل و اشــغال رسزمین هــای  ارسا
ــی كــه دم از  ــت غربــی و نهــاد جهان ــچ دول ــه نتیجــه نرســیده اســت. هی ــذار و ب برگ
ــل  ی ــت ارسا ــار هــم دول ــرای یك ب ــی ب ــد، حت ــی حقــوق بــرش می زنن ــن بین امللل قوانی
یــل  را بانــی ناایمنــی و ادامــه شــكاف قومــی میــان مــردم عــرب زبــان و مــردم ارسا
یــل  قلمــداد نكرده انــد. در عــوض دهــان هــر معرتضــی را كــه بــه جنایــات دولــت ارسا
اعــرتاض بكنــد، می بندنــد. مدتــی پیــش رســانه «دویچــه ولــه» ۷ روزنامه نــگار عــرب 
تیك» اخــراج كــرد. طبــق گفتــه  زبــان فلســطینی را بــه جــرم «یهودی ســتیزی سیســت
ــل و فلســطین می شــود، موجــی از  ی ــت از ارسا ــن رســانه، هــرگاه صحب ــدان ای كارمن
ــه و  ــد. در فرانس ــه می كن ــت ها غلب ــط كار ژورنالیس ــر محی ــوری ب ــرس و خودسانس ت
یــل جــرم محســوب شــده و پیگــرد  انگلســتان هــم اعــرتاض شــهروندان بــه دولــت ارسا

ــی دارد.  قانون
ــام  ــود  ــرار ب ــا ق ــی آنه ــانه های جنگ ــی و رس ــوی دول غرب ــن و هیاه ــگ اوكرای جن
ــب زندگــی مــردم فلســطین و ادامــه كشــتار  معضــالت جامعــه بــرشی، از جملــه مصا
ــود گوشــه ای از  ــرار ب ــد. ق ــرش كن ــر ف ــل را زی ی ــت قومپرســت ارسا ــا توســط دول آنه
یــل، دول مرتجــع عربــی و جمهــوری  یه امتیازگیــری دولــت ارسا جنــگ اوكرایــن، دســت
ــد  ــود. تصــور می كردن ــی بیــش نب ــران باشــد. امــا ایــن خیال جنایــت كار اســالمی در ای
ــای  ــمكش قدرت ه ــت و كش ــرای رقاب ــن، ب ــگ اوكرای ــالل جن ــان در خ ــردم جه ــه م ك
جهانــی و منطقــه ای هــورا می كشــند؛ تصــور می كردنــد كــه بــا تحمیــل فقــر و 
ــطینی و بــه ۲۷ میلیــون آواره  ــرت بــه مــردم جهــان و بــه آوارگان فلس فالكــت بیش
جنگــی كــه محصــول حملــه نظامــی آمریــكا و غــرب در طــی دو دهــه اخیــر اســت، 
ــت.  ــان را كُش ــت در انس ــی و كرام ــاه، زندگ ــه آزادی، رف ــد ب ــای امی ــوان بارقه ه می ت
ایــن تصــورات همــه باطــل شــده اند و ورق برگشــته اســت. تــالش بــرای شــكل دادن بــه 
ــان  ــه دولت هــای بورژوایــی در جری ــی در همــه جــای جهــان علی ــك مقاومــت عمل ی
اســت؛ در فلســطین انتفاضــه ای دیگــر در حــال رقــم خــوردن اســت. نســلی نویــن بــا 
مــوج جدیــدی از اعــرتاض رادیــكال بــه كل ارتجــاع در ایــن منطقــه در حــال شــكل گیری 
اســت كــه تــرور شــیرین ابوعاقلــه، جرقــه بــر بشــكه بــاروت نفــرت مــردم فلســطین و 
ــان آن خواهــد زد.  یــل و حامی افــكار مرتقــی جهــان علیــه دولــت آپارتایــد قومــی ارسا
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كارگران! رهبران و پيشروان مبارزات مردم!

روزها و ماه هاى پرتالطمى در پيش است. تجربه آبان ٩٨ به همه ما آموخت كه پيروزى «شورش گرسنگان» بر جمهورى اسالمى 
در گرو پا پيش گذاشتن رهبران و پيشروان محبوب در مبارزات طبقه كارگر و مردم آزادى خواه است. اين بار نبايد اجازه داد كه 

خون از دماغ يك نفر از صفوف ما كارگران و محرومان جامعه جارى شود. آبان ٩٨ به طبقه كارگر و به مردم محروم ايران آموخت 
كه به هر ميزان خشم و انزجار توده هاى مردم صاحب رهبران اجتماعى و بانفوذ باشد به همان ميزان هم غلبه بر حاكميت قابل 
تصور است. بايد مبارزات محرومان را به يك رهبرى جسور با افقى روشن و آزادى خواهانه مسلح كرد تا فرصت نفس كشيدن از 
حاكميت اسالمى سرمايه را سلب كرد. بايد ارگان هاى اعمال اراده توده هاى وسيع مردم را علم كرد تا دستگاه سركوب اين نظام را 

از كار انداخت و نيروهاى سركوبگر آن را متوارى كرد. تضمين كنيم كه بر شانه هاى دى ماه ٩٦ و آبان ٩٨، اينبار با قامت افراشته 
و سازمان يافته وارد گود مى شويم و با دخالت آگاهانه و سوسياليستى خود، پلى بسازيم كه جامعه ايران را با عبور پيروزمندانه از 

جمهورى اسالمى به سوى آينده اى آزاد و برابر سوق مى دهد.

زن ستيزى و ستيز زنان
 آسو فتوحى

برمــ جنگهــا و ســیه روزی کــه قدرتهــای جهانــی بــه برشیــت تحمیــل کــرده انــد، در 
گرماگــرم کشــمکش هــای غــرب و رشق و تقابــل ایــن نیروهــا بــر رس تقســیم مجــدد 
جهــان در اوکرایــن، در هیاهــوی رســانه ای بــرای منطقــی جلــوه دادن تحمیــل فالکــت 
بــه میلیــون هــا انســان و در ادامــه خطــر قحطــی و گرانــی و کمبــود غــذا و مــواد اولیه 
نــه دیگــری، از  و رضوری ادامــه حیــات برشیــت در رستــارس جهــان شــاهد تعــرض خص

ســوی ســیاه تریــن نیروهــا و قدرتهــای جهــان، بــه زنــان هســتیم.
ــی  ــالمی طالبان ــورم اس ــیدن اونیف ــه ای، پوش ــدور ابالغی ــا ص ــان ب ــتان طالب در افغانس
«برقــع» بــرای زنــان را اجبــاری اعــالم کــرده انــد. ایــن بختــک ســیاه و متعفــن اســالمی 
تــالش دارد برقــع را زیــر لــوای «پوشــش اســالمی» و «ســنتی» بــر تــن میلیونهــا زن در 
ــطح آن،  ــن س ــان در باالتری ــی زن ــالم بردگ ــی اع ــع یعن ــد. برق ــل کنن افغانســتان تحمی
! برقــع  ایــش گذاشــ یعنــی باالتریــن خصیصــه و حالــت از بردگــی یــک انســان را بــه 
ایــش انقیــاد بــی چــون و چــرای زنــان از حاکمیــت مذهبــی اســت، کــه طالبــان تــالش 
دارد در افغانســتان دوبــاره آنــرا بــه میلیونهــا زن اســیر در ایــن جهنــم تحمیــل کنــد!

ــان در ایــران هــم مــوج جدیــد رسکــوب و تشــدید بــه مــردم معــرتض  حکومــت طالب
ــت  ــالش در بازگردانــدن سیاس ــار و ت ــان و تشــدید فش ــه حقــوق زن ــه ب ــا حمل را ب
ــددا  ــت. مج ــرار داده اس ــود ق ــتور خ ــی» را در دس ــد جنس ــورده «آپارتای شکســت خ
حکــم ممنوعیــت ورود زنــان بــه ورزشــگاه هــای مشــهد را بــا ایــن بهانــه کــه «برخــی 

ــد.  ــرده ان ــد»، صــادر ک ــی دارن ــط خــاص مذهب ــران رشای از شــهرهای ای
عــالوه بــر ایــن در دانشــگاه هــا طــرح «جــدا ســازی دانشــجویان دخــرت» را دوبــاره در 

دســتور خــود قــرار داه انــد.
ــر اســاس آن  ــه ب ــاده ای صــادر شــده اســت ک ــد ده م ــه ای چن ــرا ابالغی همزمــان اخی
ــن،  ــت ناخ ــه «کاش ــد از جمل ــوارد را ندارن ــن م ــتفاده از ای ــا اس ــ ی ــق داش ــان ح زن
برگــزاری کارگاه آموزشــی، اپیالســیون، تتــو، پوشــش «بــه اصطــالح» نامتعــارف در محــل 
ــل «رشعــی»  ــه دالی ــژه، پیرســینگ و ....  ب کار، پخــش موســیقی غیرمجــاز، کاشــ م
بــرای زنــان ممنــوع مــی باشــد. در همیــن راســتا تهدیــد کــرده انــد کــه مســکن بــی 
ــواده هــا  ــان آور خان ــد کــه ن ــد میکنن ــد، تهدی ــا امــن میکنن ــان را شناســائی و ن حجاب
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــند، م ــته باش ــی گذاش ــت آوردن باق ــرای بدس ــی ب ــر نان ــازه اگ را، ت
میدهنــد، یــا بــرای متخلفــان از قوانیــن عهــد عتیــق شــان جریمــه هــای ســنگین نقــدی 
«در رشایطــی کــه کســی آه در بســاط نــدارد» تعییــن خواهنــد کــرد. تهدیــد بــه حــذف 

ــد. از پروســه دانشــگاه و تحصیــل میکنن
ــران  ــه در ای ــتان و چ ــه در افغانس ــه چ ــرد ک ــورت میگی ــی ص ــرض در رشایط ــن تع ای
مســئله معیشــت، نــان، کار، رفــاه، امنیــت، بهداشــت، درمــان، آمــوزش، کودکان، مســکن 
و صدهــا هــزار مســئله  زیربنايــی و جــدی وجــود دارد کــه زندگــی و ادامــه حیــات 
ن در افغانســتان و  میلیونهــا انســان را بــا خطــرات جــدی روبــرو کــرده اســت. حاکــ
ن و کل  ایــران هــر روزه بــا قلیــان اعرتاضــات و مطالبــه گــری مــردم، کارگــران، معلــ
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــود ب ــی خ ــل کار و زندگ ــان و مح ــف خیاب ــر در ک ــه کارگ طبق
معیشــت، مســئله گرانــی، کمبــود مــواد غذائــی و ادامــه زندگــی و حیــات روبــرو انــد. 
قــداران و ملپــن  گســرتش دســتگیری، فشــار، تهدیــد و رسکــوب، بــه خیابــان ریخــ چ
ــت  ــوده و شکس ــی نب ــات کاف ــن اعرتاض ــردن ای ــه ک ــرای خف ــا ب ــان در خیابانه هایش
ــرون  ــن ق ــدن قوانی ــان و بازگردان ــه زن ــار ب ــان فش ــه دام ــت ب ــت و دس ــورده اس خ

وســطایی ضــد زن «ضــد حملــه» طالبــان ایــران و افغانســتان بــه جنبــش هــای 
ــت.  ــیده اس ــب رس ــه ل ــان ب ــردم ج ــی و م اعرتاض

نــد اســت کــه بــرای  عــی و قدر ایــن تعــرض بــرای عقــب رانــدن جنبشــی وســیع، اجت
ریشــه کــن کــردن قوانیــن مذهبــی و اســالمی در ایــن جوامــع، بــرای پــس زدن تعــرض 
افســار گســیخته بــورژوازی بــه زندگــی و معیشــت اش بــه میــدان آمــده، جنبشــی کــه 

بــر آن مهــر «آزادی زن مــالک آزادی جامعــه اســت» حــک شــده اســت. 
امــا ســوال ایــن اســت کــه آیــا ایــن حاکمیــت هــا در جــاده ای همــوار تــالش دارنــد 
ــت  ــی برشی ــی و در اوضــاع کنون ــای واقع ــا در دنی ــد؟ آی ــو بربن ــرح هــا را جل ــن ط ای
مــدرن، مرتقــی و پیــرشو و جنبشــهای آزادی خــواه و برابــری طلــب در ایــن کشــورها، 

بــا ســکوت اجــازه پیــرشوی بــه ایــن ارتجــاع و تعــرض را خواهنــد داد؟ 
دو قطــب ایــن تقابــل بــه خوبــی مــی داننــد کــه تشــدید فشــار بــر زنــان بالفاصلــه از 
طــرف مــردم بعنــوان تشــدید فشــار بــر کل جامعــه تعبیــر میشــود و میتوانــد آتــش 
خشــم و نفــرت مــردم را گســرتده تــر کنــد. مبــارزه بــرای رهائــی زن یعنــی مبــارزه برای 
رهائــی جامعــه، ایــن بــرای حاکمیــت مســاوی بــا برچیــده شــدن بســاط حکومتــی و 
ت جامعــه خواهــد بــود و بــرای برشیــت مــدرن  بهرکشــی اش و ســیطره اش بــر نعــ

و مرتقــی مســاوی بــا دنیایــی انســانی، آزاد، برابــر و عــاری از توحــش خواهــد بــود.
مســئله زن بزرگرتیــن پاشــنه آشــیل  ایــن نــوع حاکمیــت هــا اســت، تعــرض امــروز اینها 
بــه حقــوق زنــان تنهــا نشــان از هــراس شــان از جنبــش حــق زن و نقــش و جایــگاه آن 
عــی شــان دارد، نشــان  در مبــارزات مــردم علیــه بنیادهــای اقتصــادی، سیاســی و اجت
ــش  ــرا کشــاندن جنب ــه قهق ــان و ب ــردن صــدای زن ــه ک ــرای خف از تالشــی رساســیمه ب

دفــاع از حــق زن یــا برابــری زن و مــرد یــا رهایــی زن دارد. 
حاکمیــت طالبــان در ایــران و افغانســتان در جــاده ای بشــدت پــر خطــر، متالطــم و 
ناهمــوار، دســت بــه چنیــن تعرضــی زده انــد و تــا همینجــا بــا عکــس العمــل شــدید 
ــه  ــرض ب ــن تع ــرتش ای ــد ارصار در گس ــد. میدانن ــده ان ــرو ش ــردم آزاده روب ــان و م زن
ــر  ــه زی ــرای ب ــه ب ــر کــردن مردمــی اســت ک ــدن گــور خــود و خشــمگین ت ــی کن معن
ــر  ــه متخاصــم در براب ــران دو طبق ــروز در ای ــد. ام ــاده میکنن کشیدنشــان خــود را آم
هــم صــف آرائــی کــرده انــد. در صحنــه واقعــی جامعــه تــالش بــرای نوشــ دو تاریــخ 
متفــاوت بــرای زندگــی و آینــده آن جامعــه و جایــگاه و حــق زن در آن شــکل گرفتــه 

ــرد. و میگی
ــام اهــرم فشــارها  امــروز زنــان و دخــرتان در ایــران و افغانســتان همصــدا بــا وجــود 
و تهدیدهــا و چالــش هــا و خطراتــی کــه برایشــان ایجــاد کــرده انــد امــا مبارزاتشــان 
را بــا قــدرت، علنــی و در دنیــای واقعــی پیــش میربنــد. جدالــی نفــس گیــر و فــرشده 
بــا حاکمیــت و جنبشــهای ناسیونالیســتی و مذهبــی در رگ هــای جامعــه در جریــان 
اســت. جــدال آزادیخواهــی و برابــری طلبــی زنــان بــا اســتبداد عــرص حجــری طالبانــی 
ــام  از مشــهد و کابــل و تهــران دیگــر شــهر هــای ایــن کشــورها بــا قــدرت و جســارت 

در جریــان اســت. 
در پشــت پــرده هیاهــوی ایــن حــکام، دال بــر «قــدرت مطلقــه اســالمی» و «رشیعــت»، 
واقعیــت حکایــت از رویدادهــا و رویارویــی هــا و روندهــای واقعــی دارد کــه خــواب 
و خــوراک را بــه کام ایــن حــکام تلــخ کــرده و زمیــن را زیــر پایشــان بــه لــرزه در آورده 

است.
ــا گــره خــوردن و  ــارزات زنــان در ایــران و افغانســتان تنهــا ب جنبــش رهائــی زن و مب
اتحــاد عمیــق بــا جنبــش آزادی خواهــی و برابــری طلبــی، تشــکیل صــف متحــد رهــربان 
رادیــکال و مــردم ســکوالر، مــدرن، مرتقــی، سوسیالیســت و کمونیســت، ضــد مذهــب، 
ر، اســتبداد  ضــد ناسیونالیســم بــه پیــروزی بــدون قیــد و رشط و رهائــی از یــوق اســتث
و حاکمیــت مذهبــی خواهــد رســید. بــا نگاهــی بــه مقاومــت و تقابــل امــروز زنــان در 

ایــن کشــورها شــاهد ایــن عــزم هســتیم.
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ــو  ــددی جل ــه، ســواالت متع ــی، بحــران معیشــتی و گرســنگی جامع ــار کنون ــط فالکتب در رشای

روی مــا و جامعــه اســت. ســواالتی از قبیــل ایــن کــه ســمت وســوی جنبــش هــا و اعرتاضــات 

ــورش   ــه ش ــخ ب ــود؟ پاس ــی ش ــت م ــن و هدای ــه تعیی ــا چگون ــی رود ی ــا م ــه کج ــی ب ع اجت

گرســنگان هــر چنــد وقــت یــک بــار چیســت؟ بخــش ســاکت جامعــه چگونــه بــه میــدان مــی 

آیــد؟ طبقــه کارگــر در ایــن اوضــاع چــه نقشــی دارد؟ کمونیســت هــا چــه وظایفــی برعهــده 

دارنــد؟ چطــور مــی شــود خیــزش هــای تــوده ای را از رخنــه کــردن جریانــات قومــی و مذهبــی 

ــراف  ــه انح ــت و ب ــم از دخال ــی توانی ــه م ــم؟ چگون ــون کنی ــا، مص ــیاهی در آن ه ــد س و بان

ــتان  ــواز خوزس ــال  االح ــیاهی مث ــد س ــات بان ــط جریان ــی توس ــای مردم ــورش ه ــاندن ش کش

ــد؟  ــم؟ درکردســتان چــه اتفــاق ویــژه ای ممکــن اســت بیفت نعــت کنی م

پاســخ بــه ایــن ســواالت امــروز روی میــز کارگــران کمونیســت و پیــرشوان مــردم اســت. بــه ایــن 

اعتبــار ایــن یادداشــت خطــاب بــه کارگــران کمونیســت، کمونیســت هــای جامعــه و پیــرشوان 

آزادیخــواه و انقالبــی صفــوف مــردم اســت.

همــه آگاهیــم کــه جــوش و خــروش جامعــه ایــران در هفتــه هــای اخیرعلیــه گرانــی و تامیــن 

معیشــت بیشــرت شــده اســت. علیرغــم جدایــی جغرافیایــی، خواســت و هــدف مشــرتکی جنبــش 

و اعرتاضــات جــاری را بهــم پیونــد داده اســت: معیشــت! 

ــارت  ــا دو صحنــه و عرصــه مختلــف در جامعــه مواجــه هســتیم. بــه عب ــن مــا ب ــا وجــود ای ب

عــی ایــن دوره دو ویژگــی و خصوصیــت عینــی وجــود  دیگــر در جنبــش هــای طبقاتــی و اجت

دارد.

ن،  ــ ــاغل، معل ــران ش ــد کارگ ــاغل مانن ــر مش ــز کار و دیگ ــازمانیافته در مراک ــش س ــی بخ یک

بازنشســتگان و بطــور کلــی مزدبگیــران وحقــوق بگیــران اســت بــا مطالبــه ی افزایــش دســتمزد 

و حقــوق هــا در مقابــل تــورم و گرانــی و تعــرض مــداوم بــه ســفره ومعیشــت شــان.

 بخــش دیگــر و وســیع تــر امــا پراکنــده ی جامعــه،  بیــکاران، دستفروشــان، بــی مســکن هــا، 

کولربهــا کــه از گرســنگان و حاشــیه نشــینان شــهرها هســتند کــه کارد بــه استخوانشــان رســیده 

اســت. ایــن بخــش از ســالهای ٩٦ و ٩٨ و اخیــرا در خوزســتان هــر بــار بــه دالیلــی چــون گرانــی 

عــی و اعرتاضــی برپــا کــرده انــد.  بنزیــن و امــروز گــران نــان، کارزاری اجت

ــاه و  عــی معیشــت اســت. رف ــارزات واعرتاضــات اجت ــی محــور مب ــگاه کن ــس همینجــور ن پ

ــت اســت.  امنی

اما  معیشت در میان بخش های مختلف جامعه  ترجمه و معانی گوناگونی دارد. 

ن و بطــور کلــی مزدبگیــران معیشــت  وقتــی صحبــت از معیشــت اســت بــرای کارگــران و معلــ

یعنــی افزایــش دســتمزد و مطالبــات دیگــر. مثــال کارگــران افزایــش ٥٧ درصــدی کنونــی را مــی 

خواهنــد صــد در صــد یــا بیشــرت بشــود. کارگــران امنیــت شــغلی داشــته باشــند. اخــراج کارگــر 

بــرای کارفرمــا آســان نباشــد و رشطــش ایــن اســت قــرارداد رســمی امضــا شــود و... 

ــرای  ــال ب ــودش را دارد. مث ــای خ ــم معن ــران ه ــوق بگی ــر حق ن و دیگ ــ ــرای معل ــت ب معیش

ــت. ــا اس ــوق ه ــازی حق ــتگان همسانس ــرای بازنشس ــدی، ب ــه بن ــی رتب ــت اصل ن خواس ــ معل

شــیوه مبــارزه و اعــرتاض بخــش اول جامعــه یعنــی مزدبگیــران کارگــر و حقــوق بگیــران معلــم 

و بازنشســته و غیــره اعتصــاب و تجمــع اســت. ایــن بخــش جامعــه ســازمانیافته و متشــکل و 

دارای رهــربی معیــن اســت.

امــا بــرای بخــش دوم و کثیــر جامعــه افزایــش دســتمزد یــا رتبــه بنــدی و همسانســازی خواســت 

ملموســی نیســت و اساســا شــغلی وجــود نــدارد. یــا اگــر درگوشــه ای کاری پیــدا شــود ثابــت 

ــد. خواســتی کــه ایــن بخــش دارنــد  ــا افزایــش پیــدا کن و پایــدار نیســت. دســتمزدی ندارنــد ت

عمومــی اســت تحــت نــام معیشــت. 

ن،  ــاخت ــی و س ــران فصل ــکار، کارگ ــران بی ــی  کارگ ــه یعن ــر جامع ــش کثی ــرای بخ ــت ب معیش

دســتفروش هــا، کارگــران کولــرب، کارهــای پــروژه ای و کار در منــازل و غیــره ، یعنــی زندگیشــان 

ــان، گوشــت،  ــل  ن ــه کاالهــای اساســی مث ــی ب ــی نباشــد. یعن ــی ســفره خال ــن شــود. یعن تامی

میــوه، روغــن، قنــد و شــکر، برنــج، ســبزی و نیازهــای ابتدایــی، کرایــه خانــه، هزینــه آب و بــرق 

رســتان...  ــه دکــرت و دارو و درمــان و بی و تلفــن و اینرتنــت، هزینــه تحصیــل بچــه هــا، هزین

دسرتســی داشــته باشــند.

همچنیــن ایــن بخــش بــزرگ جامعــه کارفرمــای معیــن و فــالن وزارت مثــل  وزارت کار بــرای 

ن و غیــره را در مقابــل خــود نــدارد. طــرف  کارگــران و وزارت امــوزش و پــرورش بــرای معلــ

مقابــل ایــن بخــش، دولــت در کلیــت آن اســت.  

یــی و شــعارهای ضــد حکومتــی  شــکل مبــارزه ایــن بخــش هــم اعــرتاض و تظاهــرات و راهپی

ــود کــه در ٩٦ و ٩٨ و اعــرتاض علیــه بــی  ــا کل نظــام کار دارد. ایــن اتفاقــی ب اســت. یعنــی ب

آبــی و گرانــی بنزیــن و امــروز گرانــی نــان... افتــاده اســت. 

ــت.  ــکل نیس ــه متش ــده ی جامع ــش پراکن ــن بخ ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــت دیگ ــک خصوصی ی

ن رهــربی و تشــکل دارنــد. ولــی  رهــربی معیــن نــدارد. کارگــران رهــربی و تشــکل دارنــد. معلــ

ــه رهــربی. تامیــن رهــربی ایــن بخــش کثیــر  یــت زحمتکشــان نــه تشــکل دارنــد و ن ــه اک بقی

و هدایــت مبــارزه اش کار آســانی نیســت. ایــن حرکــت در اشــکال کنونیــش بــه نظــر میرســد 

ــی شــود.  قابــل کنــرتل نیســت و زمــان ومکانــش از پیشــی تعییــن 

بــه ایــن دلیــل اعرتاضــات نــوع ٩٦ و ٩٨ و خوزســتان امــروز نوعــی شــورش و عصیــان اســت. 

شــورش گرســنگان. شــورش بــی حقــوق تریــن و گرســنه تریــن بخــش جامعــه. 

ــت در تظاهــرات و  ــی خواهــم بیــن ایــن دو بخــش جامعــه دیــوار بکشــم. ممکــن اس

ن و بازنشســتگان هــم باشــند. کــه  شــورش هــا و اعرتاضــات خیابانــی کارگــران شــاغل و معلــ

حتــ بخــش هایــی هســتند ولــی هــر چــه هســت ایــن هویــت در میــان خیــل عظیــم مــردم 

ــد در کارخانــه هــا و  ــی رون نطورهــم مــردم عاصــی  بپاخاســته قابــل تشــخیص نیســت. ه

ــد... ــی و شــورش کنن ی ــدارس تظاهــرات و راهپی ــا م ــز کار و ی مراک

ــر دوی  ــل ه ــا در مقاب ــه ی اول و اساس ــت در وهل ــخ دول ــت. پاس ــخ دول ــورد پاس ــا در م ام

ــی و شــورش  ن و بازنشســتگان از طرف ــ ــران، معل ــی اعتصــاب و تجمــع کارگ ــن بخــش یعن ای

گرســنگان از طــرف دیگــر، رسکــوب اســت. البتــه همــراه بــا وعــده و وعیــد و تزریــق مســکنی 

ــج. ق و هوی ــه اصطــالح  تاکتیــک چــ ــدن جامعــه. ب ــت و رسدوان ــرای خریــدن وق ب

ــام ســطوح خــود را بــرای رسکــوب آمــاده کــرده اســت. بــه اعتصــاب  در وهلــه اول، دولــت در 

ــان را  ــربان ش ــن و ره ــد و فعالی ــی کن ــه م ــتگان حمل ن و بازنشس ــ ــران، معل ــع کارگ و تجم

ن  بازداشــت و بــه اخــراج تهدیــد مــی کنــد. درهمیــن دوره اخیــر مــا شــاهد تعــرض بــه معلــ

ن در زنــدان  و رضب و شــتم و دســتگیری آن هــا بودیــم. هــم اکنــون تعــدادی از فعالیــن معلــ

ن در بوشــهر و شــهرهای کردســتان بخصــوص مریــوان مــورد حملــه وحشــیانه  هســتند. معلــ

ن را  ــ ــوع و معل ــه تجمــع و اعــرتاض را ممن ــرورش هــر گون ــر امــوزش و پ ــد. وزی قــرار گرفتن

بــه اخــراج تهدیــد کــرد.

ــذه  ــهر و ای ــت. در بوش ــرتده اس ــن گس ــه معرتضی ــه ب ــتان حمل ــهرهای خوزس ــن در ش همچنی

ــدازی متوســل شــدند. تعــداد بازداشــتی هــای ایــن  و هویــزه بــه رضب و شــتم مــردم و تیران

اعرتاضــات خیلــی زیــاد اســت. دســتگیریهای گروهــی بــا حملــه شــبانه بــه منــازل معرتضیــن و 

دســتگیری کل اعضــای خانــواده و حتــی بچــه هــا صــورت مــی گیــرد.  در شــهرهای خوزســتان 

از جملــه اهــواز، سوســنگرد، ایــذه و هویــزه عــالوه بــر اخــالل در اینرتنــت، منــع عبــور و مــرور 

و نوعــی حکومــت نظامــی بــر قــرار شــده اســت. 

ــدی و ســهمیه  ــه نق ــت رییســی وعــده ی یاران ق، دول ــا رسکــوب و چــ ــان و همــراه ب همزم

بنــدی و کوپنــی کــردن کاالهــای رضوری از جملــه نــان بــه مــردم داده اســت. دولــت فکــر مــی 

کنــد مــردم بایــد چشــم بــه دســت و چشــم انتظــار باالهایــی هــای حاکــم باشــد تــا کــی دســتش 

ــه  ــیوه اداره جامع ــد،  ش ــی کن ــه رئیســی اعــالم م ــت معیشــتی ک ی ــی رود. ح ــش م ــه جیب ب

ــدن بــرش اســت. شــیوه ی عشــیره ای و اداره جامعــه توســط  متعلــق بــه ســده هــای ماقبــل 

عشــایر و امامــان و پیامربانــی اســت کــه خــدا فرســتاده تــا بــر رعایــا و نوکــران حکومــت کننــد، 

یرنــد. بــاال بخشــنده و پاییــن گــدا و کمــک بگیــر و  از آن هــا کار بکشــند و انقــدر بدهنــد کــه 

یــت معیشــتی و ســهمیه بگیــر کنونــی دولــت اســت. ن ح نــذری بگیــر کــه هــ

یــت معیشــتی اش آنهــم بــرای مــدت دو مــاه دردی   امــا پاســخ رژیــم ایــران  و بــه اصطــالح ح

ــی کنــد. مــردم در مــدت بیــش از چهــار دهــه ایــن نــوع بــازی هــا را  از گرســنگی مــردم را دوا 

تجربــه کــرده انــد. یارانــه ٤٥ هــزار تومانــی احمــدی نــژاد خیلــی زود در مقابــل تشــدید تــورم 

و گرانــی، پولــی کــم تــر از قیمــت یــک ســاندویچ شــد. ده برابــر کــردن یارانــه نقــدی آنهــم بــه 

یــت معیشــتی  مــدت دو مــاه ، مســکنی هــم بــرای درد گرســنگی نیســت.  ایــن بــه اصطــالح ح

در مقابــل گرانــی رسســام آوری کــه هــر روز تشــدید مــی شــود، رسنوشــتی بهــرت از یارانــه قبلــی 

نــدارد. تــازه ایــن بــذل و بخشــش بــرای دو مــاه اســت.

ــح  ــد صب ــردم شــب خوابیدن ــان ٩٨ م ــود بوجــود آورده اســت. اب ــی را خ ــورم و گران ــت ت دول

بیــدار شــدند دیدنــد قیمــت بنزیــن ســه برابــر شــده. امــروز هــم آرد را خودشــان گــران کــرده 

ــی خواهــد تــورم و  ــم کــه دولــت  رسمایــه داران نــه تنهــا  ــه ایــن ترتیــب مــی بینی ــد و ب ان

گرانــی را مهــار کنــد، برعکــس طبــق نقشــه ی رسمایــه داران،  قیمــت نیازهــای اصلــی جامعــه 

را یــک شــبه چنــد برابــر مــی کننــد. .

در مــورد بنزیــن ایــن کار را کردنــد و امــروز در مــورد گنــدم و آرد و دارو. ٢٤ ســاعت از پیــام  

یــت معیشــتی نگذشــت فردایــش قیمــت مــرغ و تخــم مــرغ و  ــه نــام ح رشم آور رییســی ب

ــه  ــه نفــع رسمای ــی ب ــورم و گران ــری از ت ــر شــد. کنــرتل قیمــت هــا و جلوگی ــد براب ــات چن لبنی

داران و دولتشــان نیســت.

امــا ایــن سیاســت امــروز مثــل بــازی بــا دم شــیر اســت. وعــده هــای پوشــالی و خیریــه هــای 

ــی نشــاند. مــردم در مقابــل تــورم و گرانــی،  ناچیــز بعنــوان مســکن،  خشــم گرســنگان را فــرو 

افزایــش دســتمزدها و حقــوق و تامیــن کامــل معیشــت را مــی خواهنــد. گشــایش در زندگــی 

مــردم یعنــی ایــن. یعنــی ایــن کــه بیــکاری از بیــن بــرود. یــا بــه بیــکاران بیمــه بیــکاری مکفــی 

ــا قیمــت کاالهــای رضوری  ــواده اش متناســب ب ــه و خان ــد هــر عضــو جامع داده شــود. درآم

باشــد. یعنــی اگــر قیمــت دارو از ســه تــا بیســت برابــر گــران مــی شــود، درآمــد مــردم هــم بــه 

ن نســبت ســه تــا بیســت برابــر شــود. بــرای بنزیــن هــم بــه همیــن شــکل و نــان هــم بــه  هــ

همیــن صــورت.   ... ادامــه در صفحــه بعــد

فرصت را در يابيم!
سخنى با كارگران كمونيست، كمونيست هاى جامعه و 

پيشروان ازاديخواه مردم!

مظفر محمدى
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امــا جــواب دولــت، تامیــن معیشــت جامعــه و مــردم نیســت. دولــت رسمایــه داران مــردم را  

گــدا و بــی پنــاه مــی پنــدارد و گویــا دولــت خیــر رسمایــه داران و نظامیــان و مالهــا، بــه مــردم 

نــان مــی دهنــد. ایــن هــا حــارض نیســتند دســت در کیســه ی پــر خــود بربنــد، حــارض نیســتند 

ــرتاتژیک در  ــوذ اس ــت و نف ــه مقاوم ــه جبه ــان و هزین ــام ش ــظ نظ ــت و حف ــه ی امنی هزین

چنــد کشــور منطقــه را بــه تامیــن معیشــت مــردم اختصــاص بدهنــد. امــا خیلــی آســان ســفره 

مــردم را خالــی مــی کننــد و در عــوض ناچیــزی بــه عنــوان خیریــه بــه گرســنگان وعــده مــی 

دهنــد. در حالــی کــه همــه شــاهدند افســار رسمایــه داران و اختالســگران رهــا اســت، در عــوض 

دســتور داده انــد تــا مامــوران امنیتــی نانواخانــه هــارا بازرســی کننــد. گویــا عامــل گرانــی نــان، 

فروشــندگان نــان اســت!

ــی  ــد. کوپن ــی گردان ــر م ــگ ب ــان جن ــه ٦٠ و زم ــه ده ــران را ب ــه ای ــالمی جامع ــوری اس جمه

ــازل کاال،  ــی، کیفیــت ن کــردن کاال شــبیه دوره جنــگ و قحطــی اســت کــه صــف هــای طوالن

فــروش کوپــن هــا و فســاد را بــا خــود مــی آورد. انتظــار در صــف هــای کوپــن و جیــره بنــدی، 

عــالوه بــر اتــالف وقــت و ناچیــز و بنجــل بــودن کاالهــا، تحقیــر جامعــه و تعــرض بــه حرمــت 

ــان ســفره شــان در صــف  ــه ن ــرای تهی ــد ب ــه هــر روز بای ــی اســت ک ــان و مردان و کرامــت زن

بایســتند.  امــا مــردم ایــران دســت رژیــم را خوانــده انــد و بــه ترفندهــای ریاکارانــه و ابلهانــه 

ــه  ــردم بلک ــی م ــت زندگ ــن معیشــت و امنی ــه تامی ــکار ن ــم جنایت ــد. پاســخ  رژی شــان آگاه ان

تبدیــل کــردن انســان بــه گرســنگانی اســت کــه بــه انهــا گفتــه مــی شــود فعــال تــا دو مــاه دیگــر 

روزی چنــد تــا نــان خیریــه بگیریــد تــا بعــد ببینیــم چــه مــی شــود. 

ــدا نیســتند. مــردم  ــردم گ ــردم نیســت. م ــان ســفره م ــم چــه مــی شــود» پاســخ  ن ــا «ببینی ام

ــام داراییهــای ایــن مملکــت مــال مــردم اســت. کارگــران و زحمتکشــان  صاحــب جامعــه انــد. 

ــام ســهم خــود را از کار و رنجــی کــه مــی کشــند مــی خواهنــد. شــکی نیســت در  و گرســنگان 

مقابــل رشایــط مرگبــاری کــه رژیــم بــه مــردم تحمیــل کــرده و زخــم هایــی کــه هــر روز بــر بدن 

جامعــه مــی زنــد، جنبــش مزدبگیــران و خشــم  گرســنگان روز بــه روز گســرتده تــر مــی شــود. 

ــا تــدارک رسکــوب، بــه  و ایــن چیــزی نیســت کــه رسان رژیــم بــه آن آگاه نباشــند. همزمــان ب

مدیــران صــدا و ســی و روزنامــه هــا دســتور داده انــد از پخــش اخبــار مربــوط بــه مطالبــات 

ــت و  ــاد از دول ــه انتق ــه هــر گون ــد ک ــرده ان ــد ک ــد و تهدی ــری کنن ــردم جلوگی و اعرتاضــات م

صحبــت از نــان و گرانــی،  غیــر قابــل بخشــش اســت. انــگار مــردم تــا کنــون از طریــق صــدا و 

عــی شــده انــد. امــا مــردم دســت رژیــم  ی بــی آبــرو متوجــه  اعرتاضــات کارگــری و اجت ســی

ــد و حتــی در زمــان قطــع اینرتنــت بهــر ترتیــب شــده صدایشــان را بــه آگاهــی  ــده ان را خوان

افــکار عمومــی در داخــل و خــارج مــی رســانند. 

اپوزیســیون داخــل نظــام و تحلیلگرانشــان هــم بیــکار ننشســته انــد و شــاهد ناکارایــی 

ممنوعیــت هــا و رسکــوب هــا هســتند و ناامیدنــد، مــدام بــه دولــت هشــدار مــی دهنــد کــه 

بایــد اعرتاضــات را مدیریــت کنیــم و بــرای جلوگیــری از شــورش گرســنگان، اعرتاضــات سیاســی 

ــی اســت.  ــر مدن ــن هــا اعتصــاب و تظاهــرات و شــورش غی ــم! از نظــر ای ــت کنی ــی را تقوی مدن

در ایــن رشایــط  مــا بــه پاســخ بــه ســواالتی کــه در آغــاز ایــن یادداشــت آمــده اســت، میرســیم. 

ــه  ــردم ب ــواه م ــرشوان ازادیخ ــه و پی ــر و جامع ــای طبقــه کارگ ــت ه ــخ کمونیس یعنــی پاس

تحــوالت جامعــه.

مــن  بــه تنــوع و تفــاوت هــای بخــش هــای مختلــف جامعــه اشــاره کــردم. اگــر ایــن را بپذیریــم 

آن وقــت پــای وظایــف مــا بــه میــان مــی آیــد. مــا چــکار مــی کنیــم؟  

کار و وظیفــه ی  کارگــران کمونیســت دربخــش متشــکل و ســازمانیافته ی مزدبگیــران کارگــر 

و حقــوق بگیــران معلــم و بازنشســته روشــن و رس راســت تــر اســت. چــرا کــه ایــن بخــش تــا 

ــی متشــکل و ســازمانیافته اســت. دارای رهــربی اســت.  ــه درجات ــم ب ــن امــروز مــی بینی همی

ن در ســطح باالیــی در ابعــاد رسارسی متحــد و متشــکل شــده اســت. طبقــه کارگــر چشــم  معلــ

ریــن  ــه برگــزاری مجامــع عمومــی منظــم  دوختــه اســت و دارد ایــن شــیوه ی شــورایی را  ب

مــی کنــد. فعالیــن و رهــربان کارگــری در ایــن زمینــه تجــارب خوبــی بــه دســت داده انــد. مجمع 

عمومــی محلــی اســت کــه تــوده عظیــم کارگــران کارخانــه هــا و رشکــت هــا و معــادن و صنایــع 

و حمــل و نقــل و خدمــات شــهری را زیــر چــرت خــود مــی گیــرد. مجمــع عمومــی محــل دخالــت 

تــوده ی کارگــران در تعییــن رسنوشــت مبــارزه خــود اســت.  

ــا ایســتادن بــر ســکوی مجمــع عمومــی کارگــری، اولیــن و مهــم  ــا امــروز و ب ــا داده هــای ت ب

تریــن وظیفــه کارگــران کمونیســت و پیــرشوان طبقــه کارگــر، گســرتش جنبــش مجامــع عمومــی 

منظــم در همــه ی ســطوح و مراکــز کار اســت. 

ــری در  ــر اتحــاد کارگ ــه عــالوه ب ــد ک ــی کنن ن حــال فرامــوش  کارگــران کمونیســت در هــ

مجامــع عمومــی و شــوراهای هــر بخــش کارگــری، در نهایــت و همیــن امــروز همبســتگی و 

یکپارچگــی جنبــش کارگــری رضوری و حیاتــی شــده اســت. ایــن یکپارچی و همبســتگی رسارسی  

در گــرو روابــط ســازمانیافته ی محافــل و شــبکه هــای کارگــران سوسیالیســت در همــه بخــش 

هــای طبقــه کارگــر بــا همدیگــر اســت. کارگــران کمونیســت هــر بخــش کارگــری خــود را بــه 

ــی کننــد و آگاهنــد کــه بــه میــدان آمــدن طبقــه  عرصــه ای کــه خــود حضــور دارنــد محــدود 

کارگــر بــه مثابــه یــک طبقــه واحــد، بــا مبــارزات اقتصــادی و سیاســی اش، بــه همبســتگی و 

ــران  ــن کار کارگ ــتگی دارد. و ای ــر بس ــا همدیگ ــری ب ــات کارگ ــات و اعرتاض ــتگی اعتصاب پیوس

کمونیســت و محافــل و شــبکه هــای بــه هــم پیوســته شــان اســت. 

نطــوری کــه گفتــم، جنبــش و شــورش گرســنگان بــه دلیــل  در بخــش و عرصــه دیگــر جامعــه ه

ــی کنــد،  ــزش هــا اول خــرب  پراکندگــی صفــوف مــردم عاصــی و بــه دلیــل ایــن کــه ایــن خی

ــی کنــد. مــی شــود گفــت  ســازمان نــدارد، رهــربی معیــن نــدارد و بــه اول و آخــر حرکــت فکــر 

خودبخــودی اســت و هــر بــار در رابطــه یــا معضلــی مثــل گرانــی بنزیــن و امــروز گرانــی نــان و 

یــا مســاله کــم آبــی و آلودگــی آب و هــوا و از ایــن قبیــل ابــروز مــی کنــد. ایــن شــکل مبــارزه 

و اعــرتاض در واقــع عصیــان هــای ناگهانــی و غافلگیــر کننــده اســت.

ــاب کــرده اســت. در  فضــای سیاســی و اقتصــادی جامعــه ایــن شــورش هــا را غیــر قابــل اجتن

نتیجــه بــاز هــم در ایــن بخــش رسو ســامان دادن بــه ایــن تحــرکات تــوده ای اجتنــاب ناپذیــر، 

ــهرها  ــینان ش ــیه نش ــان و حاش ــنگان و محروم ــان گرس ــه در می ــرشوان جامع ــده ی پی ــر عه ب

اســت. معمــوال ایــن پیــرشوان خودشــان در میــان ایــن مــردم  و چــه بســا در حاشــیه شــهرها 

زندگــی مــی کننــد و فضــای محــل کار و زندگــی را مــی تواننــد تشــخیص دهنــد. 

ایــن پیــرشوان هــر کجــا هســتند در محــالت حاشــیه شــهرها، در میــان بیــکاران و دستفروشــان 

ــه  ــد ب ــی توانن ــتند، م ــض هس ــنگی  مح ــر گرس ــا درگی ــواده هایشــان واقع ــه خان ــی ک و فقرای

ــد. از حــاال تــا هــر زمانــی کــه  اعرتاضــات و خیــزش هــای تــوده ای راه و چــاه را نشــان بدهن

ایــن تحــرکات و عصیــان هــا شــکل مــی گیرنــد فرصــت هســت تــا پیــرشوان خــود را امــاده کننــد 

و نبــض محــل را در دســت داشــته باشــند. 

ــا تعدادیشــان کمونیســت اســت در ســمت  ــا کمونیســت نیســتند ی پیــرشوان مــردم کــه الزام

ــه  ــی ک ــد. اعــرتاض و تظاهرات ــده دارن ــن کنن ــوده ای نقــش تعیی ــه اعرتاضــات ت و ســو دادن ب

پیــرشوان مــردم صاحبــش هســتند، مــی توانــد دیگــر شــورش یــا عصیــان کــور نباشــد. تظاهــرات 

ــرد.  ــی گی ــا را م ــط ه ــراط و تفری ــو اف ــت و جل ــرتل اس ــل کن ــه قاب ــد ک ــازمانیافته ای باش س

ــی گذارنــد تظاهــرات بــه جنــگ و گریــز تبدیــل شــود. مــی داننــد کــدام مســیر  پیرشوانــی کــه 

را برونــد، کجــا پیــرشوی و کــی عقــب نشــینی کننــد.

موضوعــی کــه پیــرشوان مــردم بایــد بــدوا خــود متوجــه باشــند ایــن اســت کــه هــر عصیــان 

یــا شورشــی قیــام نیســت. قیــام در انتهــای مبــارزات کنونــی اســت. در انتهــای تبدیــل شــدن 

ــا مجامــع عمومــی و شــوراها و اتحــاد و  ــا رهــربان و ب ــه یــک طبقــه واحــد ب طبقــه کارگــر ب

ن و بازنشســتگان و  همبســتگی رسارسی کارگریشــان و در انتهــای اعرتاضــات و تجمعــات معلــ

عــی اســت.  و آن زمانــی اســت کــه رشایــط انقالبــی اســت و زمان  در انتهــای خیــزش هــای اجت

قیــام فــرار رســیده اســت. تــا آن زمــان کمونیســت هــای طبقــه کارگــر و جامعــه و پیــرشوان 

ازادیخــواه محــل هــای کار و زندگــی مــردم فرصــت دارنــد تــا عرصــه هــای مبــارزه را رهــربی 

کننــد، ســازماندهی کننــد و هدایــت کننــد. 

ــه معنــای واقعــی و چگونگــی هدایــت  ــاز هــم در مــورد ویژگــی بخــش بــزرگ گرســنگان ب ب

ــی نشــینند و  ــه  خــود م ــن کار پیرشوانــی اســت ک ــوان بیشــرت گفــت. ای ــارزه شــان مــی ت مب

ــان  ــیه شــهرها و در می ــد  رساغ موضــوع کارشــان در محــالت حاش ــد و میرون ــم میگیرن تصمی

ــرد.  ــرا ی زن و م ــان و فق ــکاران و دستفروش بی

ــرکات  ــت تح ــود، انوق ــی ش ــربان و پیرشوان ــن ره ــب چنی ــر صاح ــی اگ ع ــای اجت ــزش ه خی

ــوف  ــان و در صف ــردم در خیاب ــت از م ــد. محافظ ــد ش ــق خواه ــم و نس ــی دارای نظ ع اجت

ــود  ــدگان  وج ــر کنن ــن و تظاه ــت فعالی ــوب و بازداش ــت و رسک ــل دخال ــرات در مقاب تظاه

ــات تظاهــرات، بــرای حفاظــت از  دارد و ســازمان یافتــه اســت. واحدهــای نظــم و انتظام

مــردم ســازمان داده شــده انــد.  تظاهــرات خیابانــی جنبــه هــای دیگــر رضوری دارد کــه بایــد 

ــال:  ــرای مث ــند. ب ــاده باش ــرای آن آم ــی ب ــدگان از پیش ــازمان دهن ــرشوان و س پی

لــی و مفقــود شــدگان یــک وجــه دیگــر  گرفــ امــار بازداشــت شــدگان و زخمــی هــای احت

کار اســت. در دی مــاه ٩٦ و بخصــوص ابــان ٩٨ تــا امــروز تعــداد کشــته شــدگان معلــوم نشــد. 

رژیــم و نیروهــای امنیتــی شــان ان را مخفــی کردنــد. امــار کشــته شــدگان ابــان ٩٨ بالــغ بــر 

١٥٠٠ نفــر توســط میدیــای بیــن املللــی اعــالم شــد. رسنوشــت آن هــا چــه شــد؟ 

ــرات  ــوف تظاه ــرشوان صف ــر دوش پی ــاز ب ــه ب ــتند ک ــی هس ــای بزرگ ــوولیت ه ــا مس ــن ه ای

خیابانــی قــرار مــی گیــرد. چــرا کــه هــر انســان انقالبــی و پیــرشو و انساندوســتی خــود را در 

مقابــل ایــن اتفاقــات مســوول مــی دانــد و تــالش مــی کنــد کــه خشــم گرســنگان بــه زدو خــورد 

ــه مراکــزی کــه مــورد تنفــر مــردم اســت، تبدیــل نشــود. گفتــم کــه هــر  ــه ب خیابانــی و حمل

عصیــان و شورشــی قیــام نیســت. ایــن را بایــد خــود پیــرشوان متوجــه بــوده و مــردم عاصــی را 

هــم متوجــه کننــد. قیــام در تــداوم و پایــان ایــن خیــزش هــا و اعتصابــات و اعرتاضــات کارگــران 

و مــردم اســت. در قیــام کل جامعــه کارگــری و مردمــی از زن و مــرد و جــوان درگیــر مــی شــود. 

حتــی محافظــه کارتریــن انســان هــا در رشایــط انقالبــی و قیــام، انقالبــی مــی شــوند. شــناخت 

ایــن واقعیــت هــا بســیار بــا اهمیــت اســت. 

در نتیجــه بایــد بپذیریــم و کاری کنیــم کــه مــردم بپذیرنــد کــه هــر خیــزش و شــورش و عصیانــی 

قیــام نیســت و نتیجــه فــوری اش رسنگونــی نظــام نیســت. اگــر تظاهــرات و اعرتاضــات تــوده ای 

عــی دارای صاحــب و رهــربی و هدایــت کننــده و محافظــت کننــده و هدفمنــد باشــد  و اجت

دیگــر اســمش شــورش نیســت. خیــزش و اعــرتاض هــای آگاهانــه و ســازماندهی شــده ی بخــش 

یــت جامعــه اســت.  پراکنــده و اک

نبایــد گذاشــت زمــان تشــکل یابــی و ســازمانیابی بخــش کثیــر و پراکنــده ی جامعــه طوالنــی 

و نامعلــوم باشــد.  از همیــن امــروز و همزمــان بــا مجامــع عمومــی کارگــری و ســازمان هــای 

ن و بازنشســتگان، محــالت شــهرها هــم مــی تواننــد صاحــب کمیتــه  محلــی و رسارسی معلــ

هــا یــا شــوراهای محلــه و یــا هــر نــام دیگــری بشــوند. بیــکاران مــی تواننــد اتحادیــه یــا شــورای 

خــود را تشــکیل دهنــد. ممکــن اســت گفتــه شــود کــه کارگــران بیــکار جــزو و بخشــی از طبقــه 

کارگــر اســت و مبــارزه اش و شــکل ســازمانی اش بــه بخــش شــاغل کارگــران شــبیه یــا نزدیــک 

اســت. یــا مبــارزه اش در همیــن قالــب کارگــران شــاغل مــی گنجــد. امــا در دنیــای واقعــی و در 

عمــل اینجــور نیســت. کارگــر شــاغل هنــوز بــه ان درجــه از انســجام فکــری و طبقاتــی مســلح 

نیســت کــه بــرای کارگــران بیــکار بیمــه بیــکاری بگیــرد یــا در مبــارزه شــان رشکــت کنــد. کارگــر 

شــاغل کار خــودش را مــی کنــد. عکســش هــم درســت اســت. ... ادامــه در صفحــه بعــد
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ــکاران  ــه بی ــد. در نتیج ــی کنن ــت  ی ــاغل ح ــران ش ــتمزد کارگ ــا از دس ــکاران الزام ــی بی یعن

ســازمان خــود را مــی تواننــد بســازند. دستفروشــان تشــکیالت مخصــوص خــود را درســت کننــد، 

ــد و در  ــا کارگرن ــه بخش ــن ک ــر ای ــالوه ب ــان ع ــد، زن ــازمان دهن ــود را س ــه خ ــربان اتحادی کول

صفــوف طبقــه خــود قــرار دارنــد، بقیــه کــه یــا بیکارنــد و یــا در خانــه بــه کار دســتی و پــروژه 

ــا اتحادیــه زنــان را تشــکیل دهنــد. ای بــا مــزد بســیار ناچیــز مشــغولند، مــی تواننــد شــورا ی

ــی و  ــکل یاب ــش تش ــت و جنب ــه نهض ــای جامع ــه و زوای ــه ی گوش ــیاق در هم ــن س ــه همی ب

ــد.  ــد راه بیفت ــی توان ــازمانیابی م س

ن بــاز رساغ جنبــش هــا و نهضــت هــا و تجمعــات و اعرتاضات و  اگــر بــه ایــن شــکل و بــا چشــ

اعتصابــات برویــم، مســیر پیــروزی تــا قیــام و رسنگونــی کــم درد و کــم دردرس تــر خواهــد شــد. 

بــزرگ تریــن نیروهــای نظامــی و امنیتــی در هــر کشــور و بخصــوص در نظــام هــای دیکتاتــوری 

در مقابــل ســازمان، اتحــاد، همبســتگی و رهــربی مبــارزات مــردم در همــه عرصــه هــا و بخــش 

هــای کارگــری و مردمــی، ناکارامــد و خلــع ســالح اســت. 

مــا مــی خواهیــم پیــروز شــویم و از حــاال تــا پیــروزی تلفــات کــم تــر بدهیــم. مــی خواهیــم بــه 

قیــام مــا خــون نپاشــند. خــواه از طــرف جمهــوری اســالمی و خــواه نیروهــای در کمیــن نشســته 

ی ارتجاعــی و جریانــات قومــی و مذهبــی و فاشیســت.

امــا برعهــده طبقــه کارگــر آگاه و متشــکل و متحــد بــا  رســالت بوجــود آوردن ایــن رشایــط 

ســازمان و رهــربان خــود و کمیتــه هــای کمونیســتی کارگــری اســت.

ــوده ای هــم در گــرو پیــرشوان مــردم در  ــزش هــای ت عــی و خی هدایــت جنبــش هــای اجت

ــد بیفتــد و گرنــه جنبــش  ــن اتفاقــی اســت کــه مــی توان میــان ایــن بخــش جامعــه اســت. ای

عــی، در مقابــل رسکــوب خلــع ســالح  اســت و چــه بســا مــردم بــدون  هــا و خیــزش هــای اجت

ــش ناروشــن  ــای پیروزی ــه و دور ــه هــرز رفت ــش ب ســازمان و اتحــاد و نظــم و نســق، نیروی

اســت. 

بنــا برایــن بایــد گفــت: رفقــا، پیــرشوان، ســازمان دهیــد! سیاســت رسکــوب در مقابــل  ســالح 

ــه  ن بــاز رهــربان و پیــرشوان، کارایــی نــدارد. کمونیســت هــا ب ــا چشــ ســازمان و نقشــه و ب

طبقــه خــود، طبقــه کارگــر و پیــرشوان جامعــه بــه مــردم گرســنه کــه هــر بــار بــر مــی خیــزد 

ــارزه ی گســرتده  ــه جامعــه و ســازماندهی و هدایــت مب ــد، بدهکارنــد. مــا ب و فریــاد مــی زن

یــت عظیــم جامعــه بــه بــورژوازی حاکــم و وعــده هــا و  و روزمــره و مــداوم بدهکاریــم. اک

ــی شــود. جامعــه آمــاده ی  سیاســت هایــش توهــم نــدارد و از ماشــین رسکوبــش مرعــوب 

پیــکار اســت و چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد. امــا بــا ســازمان و اتحــاد و همبســتگی و 

ــر آگاه و کمونیســم اش،  ــه کارگ ــا رهــربی طبق ــزش هایــش و ب ــات و خی ع اعرتاضــات و اجت

مــی توانــد دنیایــی را کســب کنــد. مــی توانــد صاحــب زندگــی خــود شــود و دشــمنانش را بــه 

گــور بســپارد. 

ــز کار  ــه مراک ــه را در هم ــه و محل ــه هــای کارخان ــد، کمیت ــدوا خــود را ســازمان دهی ــا! ب رفق

ــف  ــز کار و زندگــی و شــهرهای مختل ــن خــود در مراک ــد، بی ــی تشــکیل دهی و محــالت زندگ

ــرات و  ــاب و تظاه ــرتاض و اعتص ــچ اع ــد هی ــد. نگذاری ــازمان دهی ــی را س ــات منظم ارتباط

انــد. کمونیســت هــا قبــل از همــه و بیشــرت از همــه،  تجمعــی بــدون رهــرب و بــدون ســازمان 

مســوولیت هدایــت و ســازماندهی و کســب پیــروزی را بــر عهــده دارنــد. جمهــوری اســالمی بر 

یــت برخاســته و عاصــی و گرســنه و تحقیــر شــده و  لبــه پرتــگاه ایســتاده اســت. بــا قــدرت اک

آمــاده ی پیــکار، ماشــین ورشکســته ی اقتصــادی و سیاســی و حکمرانــی رسمایــه داران و حــکام 

قــداره بنــد بیشــرت از پیــش بــه گل مــی نشــیند و ســلطه جنایتکارانــه اش از هــم مــی گســلد.

جامعــه ی مــا بــا طبقــه کارگــر و خیــل عظیــم گرســنگانش نــه مــی توانــد صــرب کنــد و بایســتد 

ــن و  ــود دارد. تعیی ــتی وج ــه راه برگش ــد و ن یرن ــی  ــی داروی ــنگی و ب ــش از گرس و فرزندان

امــا برعهــده کارگــران کمونیســت، کمونیســت هــای جامعــه  ــای پیــروزی  ترســیم افــق و دور

و پیــرشوان و پیشــقراوالن مــردم اســت. بدانیــم و آگاه باشــیم کــه بــورژوازی حاکــم ایــران بــا 

همــه ی دبدبــه و کبکبــه ی نظامــی هــا و امنیتــی هــا و بســیج و ســیاهش، امیــدی بــه دوام 

خــود نــدارد. مــی بینیــم و خــودی هایشــان هــم اذعــان دارنــد نظــام پلیــد در تاریکــی مرگبــار 

شمشــیر در هــوا تــکان مــی دهــد. اســتیصال و بــی افقــی  در کلیــت نظــام و دولــت و مجلــس 

و ســپاهش، عیــان اســت. خیلــی هایشــان بارشــان را بســته انــد و دو دســتی بــه داراییهــای بــه 

ن  تــاراج بــرده ی جامعــه  چســپیده انــد. جامعــه بــرای فــرشدن هــر چــه بیشــرت گلــوی حاکــ

رگران و دزدان زندگــی مــردم، آمــاده اســت. کارگــران کمونیســت  رسمایــه و مجرمــان و اســتث

بــا کمیتــه هــای کارخانــه و ایســتاده بــر ســکوی مجامــع عمومــی منظــم بعنــوان مهــم تریــن 

ــداران  ــردم پرچم ــواه م ــرشوان ازادیخ ــه و پی ــای جامع ــت ه ــری، کمونیس ــاد کارگ ــرف اتح ظ

عــی  واقعــی جنبــش ازادیخواهــی و برابــری طلبــی در همــه ی عرصــه هــای طبقاتــی و اجت

ــه گــور ســپردن نظــام پلیــد جمهــوری اســالمی و تنهــا  ــد. ایــن تنهــا نیــروی واقعــی بــرای ب ان

ــن نشســته،  ــده و کفتارهــای قومــی و مذهبــی در کمی ــع ورود خفاشــان اپوزیســون گندی مان

بــه صحنــه ی جامعــه اســت.  

ــز کار و  ــه مراک ــر را در هم ــا همدیگ ــط ب ــای مرتب ــبکه ه ــد! ش ــازمان دهی ــود را س ــا! خ رفق

محــالت زندگــی تشــکیل دهیــد. جامعــه را ســازمان دهیــد! هیــچ عرصــه و مبــارزه ای را بــدون 

ــا  ــه ی م ــد!  جامع ــا نکنی ــروزی، ره ــه ی پی ــدون نقش ــر و ب ــک موث ــت و تاکتی ــق و سیاس اف

ــه رهــربی طبقــه کارگــر و  عــی ب ــی واجت در آســتانه ی یــک جنبــش بهــم پیوســته ی طبقات

ــم!  ــه اســت. فرصــت را دریابی ــرار گرفت کمونیســم اش ق

طبقه كارگر، بحران معيشت و 
كابوس حاكميت!

روز ۶ اردیبهشــت ماه تلویزیــون حکومتــی یک بــاره خــرب از افزایــش قیمــت آرد صنــف و 

صنعــت از ۲۵۰۰ تومــان بــه  ۱۲ تــا ۱۶۹۰۰ تومــان داد. خــربی کــه در میــان نابــاوری فرودســتان 

جامعــه، بــه خــرب اول ایــران تبدیــل شــد. خربگــزاری ایرنــا خربگــزاری رســمی حکومــت هــم روز 

۱۴ اردیبهشــت گفــت: «بحــران چنــان اســت کــه تنهــا راه باقی مانــده آزاد کــردن قیمــت یعنــی 

افزایــش نجومــی بهــای نــان اســت.»

بــه دنبــال افزایــش چنــد برابــری قیمــت آرد و گرانــی رسســام آور نــان توســط حاكمیــت، مــردم 

ن و برخــی دیگــر از شــهرهای جنوبــی ایــران بــه  در اهــواز، سوســنگرد، ایــذه، مســجد ســلی

ــن  ــت در ای ــات، اینرتن ــن اعرتاض ــزاری ای ــا برگ ــان ب ــد. همزم ــدان آمدن ــه می ــرتده ب ــور گس ط

ــن مناطــق گســیل  ــه ای نواحــی توســط حكومــت مســدود شــد و نیروهــای «ضــد شــورش» ب

داده شــدند. خربهــا حاكیســت كــه حاكمیــت خــود را بــرای «شــورش نــان» آمــاده كــرده اســت 

ــل شــده اســت. هــراس  ــه ای تبدی ــوه و خامن ــه عاجل تریــن مســاله روی میــز رسان ســه ق و ب

و وحشــت حاكمیــت از «شــورش گرســنگان» خامنــه ای را وادار بــه خودشــیرینی بــرای طبقــه 

ــه کار و  ــه رابط ــم عادالن ــر»، از «تنظی ــتان کارگ ــر دس ــالم ب ــرب اس ــه زدن پیام ــر، از «بوس کارگ

ــی» و ... و رسانجــام «برتریــت نظــام  ــه گران ــا در اعــرتاض ب ــه» و باالخــره از «حــق آنه رسمای

ســخر مــردم قــرار گرفــت. اســالمی بــر نظــام سوسیالیســتی» کــرد. امــری کــه بــه رسعــت مــورد 

ــورش از  ــه «ش ــد ك ــدار می دهن ــر هش ــه همدیگ ــب ب ــت مرت ــه حاكمی ــك ب ــای نزدی حلقه ه

» بــا امیــدواری بــه اینکــه «بــه زودی آب  انقــالب خطرناك تــر اســت». مســئولین «صــدا و ســی

از آســیاب می افتــد»، رســ خربگزاری هــا، خربنــگاران و میدیــا را بــا تهدیــد، وادار بــه سانســور 

ــل  ــر تبدی ــه خط ــه ب ــا توج ــت»، ب ــردم از دول ــای م ــرار نارضایتی ه ــات و «تک ــیع اعرتاض وس

نارضایتــی از دولــت بــه اعــرتاض بــه کل نظــام و عواقــب مخــرب آن کــرده اســت.

 

ــت  ــن واقعی ــه ای ــه ب ــتان جامع ــر و فرودس ــه كارگ ــم طبق ــا و ه ــم باالیی ه ــر ه ــروز دیگ ام

رسســخت رســیده اند کــه ادامــه ایــن وضعیــت غیرممکــن اســت. جمهــوری اســالمی بــا  

تحمیــل فقــر بــه جامعــه و بــاری کــه بــر گــرده طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم نهــاده، بایــد 

منتظــر توفــان خشــم آنهــا در هــر لحظــه باشــد. بی شــک ایــن طغیــان کوبنده تــر و توفنده تــر 

ــردم و  ــان م ــكاف می ــه ش ــت ك ــح اس ــر واض ــود. پ ــد  ب ــان ۹۸ خواه ــن و آب ــان بنزی از طغی

رگر، میــان آنهــا  حاكمیــت، میــان فرودســتان و باالدســتان، میــان طبقــه كارگــر و طبقــه اســتث

كــه جهــان را ســاخته اند و آنهــا كــه جهــان را بــه بنــد كشــیده اند، روز بــه روز و ســاعت بــه 

ــن  ــود. ای ــك می ش ــازی نزدی ــات رسنوشت س ــه لحظ ــود و ب ــر می ش ــران عمیق ت ــاعت در ای س

حاكمیــت در برابــر توفــان گرســنگان نــه راه پــس دارد و نــه راه پیــش! ناچارنــد بــار بن بســت 

اقتصــادی و سیاســی خــود را بــر گــرده طبقــه کارگــر و مــردم محــروم بیاندازنــد. نتیجــه ایــن 

ــان ۹۸  ــه جمهــوری اســالمی طعــم آن را در آب ــود ك ــت «شــورش گرســنگان» خواهــد ب وضعی

ــت. ــده اس ــر ش ــر و نزدیك ت ــه نزدیك ت ــی هرچ ع ــم اجت ــی عظی ــن رویاروی ــروز ای چشــید. ام

 

كارگران رهربان و پیرشوان مبارزات مردم

ــه  ــت ك ــا آموخ ــه م ــه هم ــان ۹۸ ب ــه آب ــت. تجرب ــش اس ــی در پی ــای پرتالطم ــا و ماه ه روزه

پیــروزی «شــورش گرســنگان» بــر جمهــوری اســالمی در گــرو پــا پیش گذاشــ رهــربان و 

پیــرشوان محبــوب در مبــارزات طبقــه كارگــر و مــردم آزادی خــواه اســت. این بــار نبایــد اجــازه 

داد كــه خــون از دمــاغ یــك نفــر از صفــوف مــا كارگــران و محرومــان جامعــه جــاری شــود. آبــان 

۹۸ بــه طبقــه كارگــر و بــه مــردم محــروم ایــران آموخــت كــه بــه هــر میــزان خشــم و انزجــار 

ن میــزان هــم غلبــه بــر  عــی و بانفــوذ باشــد بــه هــ توده هــای مــردم صاحــب رهــربان اجت

حاكمیــت قابــل تصــور اســت. بایــد مبــارزات محرومــان را بــه یــك رهــربی جســور بــا افقــی 

روشــن و آزادی خواهانــه مســلح كــرد تــا فرصــت نفس كشــیدن از حاكمیــت اســالمی رسمایــه 

ل اراده توده هــای وســیع مــردم را علــم كــرد تــا دســتگاه  را ســلب كــرد. بایــد ارگان هــای اعــ

رسكــوب ایــن نظــام را از كار انداخــت و نیروهــای رسكوبگــر آن را متــواری كــرد. تضمیــن كنیــم 

كــه بــر شــانه های دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹۸، اینبــار بــا قامــت افراشــته و ســازمان یافته وارد گــود 

ــران را  ــه و سوسیالیســتی خــود، پلــی بســازیم كــه جامعــه ای ــا دخالــت آگاهان می شــویم و ب

بــا عبــور پیروزمندانــه از جمهــوری اســالمی بــه ســوی آینــده ای آزاد و برابــر ســوق می دهــد.

مرگ بر جمهوری اسالمی

زنده باد انقالب كارگری

خط رسمی حزب حکمتیست 

۱۰ مه ۲۰۲۲



پخش برنامه هاى نينا از كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:
  Yahsat w1A

27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW   5885

---------------

نينا را در شبكه هاى 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


