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نان با طعم خون
آسو فتوحى

از چنــدی پیــش کــه رســانه هــای حکومتــی 
اعــالم افزایــش قیمــت هــا و بــه طــور مشــخص 
تــر باالرفــ نجومــی قیمــت آرد و نــان را اعــالم 
ــت  ــام آور و افزایــش قیم ــی رسس کردنــد، گران
ــچ  ــدون هی هــا در شــکلی افســار گســیخته و ب
کنرتلــی، کمــر بــه نابــودی زندگــی میلیونهــا 
آن  بدنبــال  اســت.  بســته  ایــران  در  انســان 
ــن  ــن بی ــه اعرتاضــات وســیع و خونی ــه صحن ــران ب ــیاری از شــهرهای ای بس
حاکمیــن و محکومیــن بــدل گشــته اســت. ســخنگویان رنگارنــگ حکومــت 
ــد  ــه صــف شــده ان ــه مســئله ب ــرای توجی ــه هــا ب ــانه هــا و روزنام در رس
ــه همــه  ــد. رسوت ــن شــان اضافــه میکنن ــده ننگی ــه پرون و نقــاط ســیاهی ب
شــامورتی بــازی هــای ایــن حــرضات بــه ایــن حکــم مختــوم میگــردد کــه «ما 
مســئله گرانــی را بــرای عمــوم روشــن ســاختیم پــس مــردم عاصــی و گرســنه 
ــام بهانــه هــا و افاضــات حــرضات حکومتــی تنهــا  حــق اعــرتاض ندارنــد». 
و تنهــا نشــان از بــه ســخره گرفتــه شــدن زندگــی مــردم گرســنه دارد. یکــی 
«جراحــی اقتصــادی» را بهانــه تحمیــل فقــر و گرســنگی بــه میلیونهــا انســان 
ــار  ــا افتخ ــری ب ــرد، دیگ ــل ک ــد تحم ــه بای ــد ک ــد و «نصیحــت» میکن میکن
مســئله گرانــی را هدفمنــد و برنامــه ریــزی شــده از جانــب دولــت و مفیــد 
ــاق کاال و  ــوی قاچ ــالح جل ــه اصط ــد و ب ــالم میکن ــران» اع ــت ای ــرای «مل ب
آرد میگیــرد، یکــی مــردم را بــه جســتجوی ســبب گرانــی در اوضــاع جنــگ 
اوکرایــن حوالــه میدهــد، یــا برخــی وزرا انــگار غیــب میگوینــد و بــا افتخــار 
اعــالم میکننــد کــه «مســئله گرانــی، یــک مســئله جهانــی اســت» و شــانه از 

ــد. ــی میکنن ــار مســئولیت خال ــر ب زی
اوال یکــی گرفــ وضعیــت فالکــت بــار اقتصــاد ایــران بــا بحــران اقتصــادی 
ــرض  ــت و ف ــش نیس ــی بی ــل گوئ ــکا در رضب اول مهم ــا و آمری ــال اروپ مث
محــال اســت کــه بتــوان رس ســوزنی  ســطح زندگــی و معیشــت فالکــت بــار 
تحمیــل شــده بــه مــردم ایــران مقایســه کــرد. گرانــی، تــورم و فقــر و تعــرض 
ــه  ــا اینک ــد. دوم ــداد میکن ــران بی ــت در ای ــالها اس ــردم س ــت م ــه معیش ب
ــی  ــن معن ــه ای ــت، ب ــان اس ــئله جه ــک مس ــادی ی ــران اقتص ــی و بح «گران
اســت کــه ایــن پدیــده ســیاه، دارای صاحبــان و مســببینی اســت و مــردم نــه 
ن بافــی ســخنگویان مســببین فالکــت را رســوا مــی  ن و ریســ تنهــا آســ
کننــد بلکــه دقیقــا بــا حاکمیــت هــا، مســببین و بانیــان ایــن ســیه روزی در 

دنیــا رس جنــگ دارنــد. 
ــی  ــل باف ــا هــر مهم ــت و ی ــردن نصــف واقعی ــور ک ــا بلغ ــن حــرضات ب ای
ــر حــق طبقــه کارگــر  ــد از زیــر رضب تیــغ اعرتاضــات ب ــی توانن دیگــری 
ــد کــه  ــد، امــروز دیگــر همــه میبینن ــن جامعــه خــود را برهانن ــا محرومی ی
ــک  ــز ی ــه نی ــت رسمای ــه حاکمی ــرض ب ــود و تع ــع موج ــه وض ــات ب اعرتاض
ــان،  ــکا، لبن ــا، امری ــه، بریتانی ــات در فرانس ــت. اعرتاض ــی اس ــئله جهان مس
عــراق و ایــران ایــن اعــرتاض جهانــی محرومیــن بــه فقــر و فالکتــی اســت 

ــرده اســت. ... صفحــه۴ ــل ک ــان تحمی ــه جه ــگل ب ــورژوازی ان ــه ب ک
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ــت  ــه حکوم ــری ک ــی و کارگ ــرکات مردم ــران، تح ــی در ای ــت بحران وضعی
ــد  ــه مجاه ــر فرق ــار دیگ ــت، ب ــانده اس ــگاه کش ــه پرت ب ــه ل ــر ب ــار دیگ را ب
ــران،  ــی در ای ــم سیاس ــدید تالط ــرا تش ــت. ظاه ــه اس ــو انداخت ــه تکاپ را ب
ــم و رشــد اعرتاضــات وســیع  عمیــق تــر شــدن بحــران اقتصادی-سیاســی رژی
ــا  ــردم ب ــاب م ــویه حس ــدن روز تس ــک ش ــردم، نزدی ــف م ــهای مختل بخش
ی  ــ ــه را از ک ــن  فرق ــب» ای ــور منتخ ــس جمه ــالمی، «رئی ــوری اس جمه
ــدرت  ــه ق ــای ب ــدن روی ــوچ ش ــس از پ ــا پ ــت ت ــرده اس ــدار ک ــتیصال بی اس
ــه نظامــی و رژیــم چینــج و کــور شــدن ایــن  رســیدن از طریــق حمل
ــت  ــه حاکمی ــار ب ــدید فش ــوان  «تش ــت عن ــد تح ــدی جدی ــته بن ــروژه را در بس ن پ ــ ــان ه ــق، ناگه اف
ــی  ــن و ب ــن، ماجراجوتری ــه تری ــی ریش ــی از ب ــاید یک ــن» ش ــازمان مجاهدی ــد.     «س ــم کن ــا» عل ماله
ــن نیــروی مخرب  اعتبارتریــن بانــد سیاســی -مذهبــی و همزمــان «بــد شــانس» تریــن و»کــم اقبــال» تری
ــوان یــک  ــا بعن ایــش و ادع ــه مدتهــا اســت کامــال  دور  ــران اســت.   نیرویــی ک ــه سیاســت ای در صحن
نیروی»مردمــی و داخــل کشــوری» بــودن، را خــط کشــیده اســت. بانــدی کــه نــه تنهــا از اینکــه قــدرت 
ــش  ــای نق ــران و ایف ــردن ای ــوریه ای ک ــت س ــا قابلی ــرب ب ــروی مخ ــک نی ــوان ی ــی آن را بعن ــای جهان ه
ایشــها و شــوهای  «ارتــش آزاد ســوریه» بــه رســمیت بشناســند، ابایــی نــدارد، کــه ارصار دارد خــود را بــا 

ــه۲ ــذارد. ... صفح ــش بگ ای ــه  ــطح ب ــن س ــی»، در ای ــه «جنجال ــطحی، و البت س

شورش گرسنگان و 
ميدياى راست!    

آسو سهامى

بــه دنبــال پخــش خــرب افزایــش قیمــت آرد و چندیــن اقــالم خوراکــی از ســوی تلویزیــون رژیــم 
جمهــوری اســالمی، فرودســتان جامعــه بســیار رسیــع واکنــش نشــان دادنــد و بــه خیابــان آمدنــد 
تــا اعــرتاض خــود را نــه تنهــا بــه افزایــش قیمــت هــا، بلکــه بــه رستاپــای حاکمیــت ناکارآمــد و 
فاســد رژیــم رسمایــه داری اســالمی نشــان دهنــد. ایــن اعرتاضــات کــه از شــهر ایــذه رشوع شــد، 
در چشــم بــر هــم زدنــی بــه دیگــر شــهرهای خوزســتان و ســپس بــه رسارس ایــران رسایــت کــرد و 
مــردم در  ده هــا شــهر کشــور بــه طــور گســرتده بــه میــدان آمدنــد و اعــرتاض خــود را نــه تنهــا 
بــر گرانــی و تــورم افســار گســیخته، بلکــه بــه کل حاکمیــت جمهــوری اســالمی اعــالم کردنــد و 

بــا نیروهــای رسکوبگــر رژیــم دســت بــه یخــه شــدند. ... صفحــه۳
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ایــش هــا «بازدیــد» اخیــر پمپئــو از «اردوگاه ارشف» ایــن ســازمان و مالقــات  یکــی از ایــن 
بــا مریــم رجــوی اســت.   

در ایــن مالقــات، مریــم رجــوی و پمپئــو کــه بقــول خودشــان هــر دو «چشــم انداز رسنگونــی 
ــردم و  ــارزه م ــی و مب ــه زندگ ــیدن ب ــون پاش ــرای خ ــر ب ــار دیگ ــد، یکب ــده ان ــق» دی را در اف
ــای»  ــه «ظرفیته ــاره ب ــا اش ــر دو ب ــد. ه ن میکنن ــ ــد پی ــه، تجدی ــای جامع ــب بنیاده تخری
ــه  ــان ب ــن جری ــران ای ــات بیک ــه خدم ــه، ب ــه جامع ــان علی ــن جری ــه ای ــیاه و ماجراجویان س
ــت  ــرت دول ــکا بیش ــدا از رضورت ات ــا»، همص ــت ماله ــه» و «حکوم ــی فقی ــه «ول ــرب علی غ
ــام  ــه ن ــوی ب ــم رج ــد.    مری ــیاهی میگوین ــناریوی س ــد س ــن بان ــه ای ــو ب ــکا و نات امری
ــادی  ــار اقتص ــام عی ــگ  ــک جن ــان ی ــازمان یافته» خواه ــت س ــردم و مقاوم ــده م این »
ــو بــه ایــران بــه نــام «مقابلــه  علیــه میلیونهــا انســان در ایــران و نهایتــا حملــه نظامــی نات
ــن، در اوج  ــروزه ای مجاهدی ــالمی- فی ــور اس ــس جمه ــود. رئی ــالمی» میش ــوری اس ــا جمه ب
ــاده  ــر م ــران زی ــرار دادن ای ــت ق ــا»، درخواس ــت ماله ــا «حکوم ــت ب ــام ضدی ــه ن ــی ب بیرشم
ــادی  ــگ اقتص ــه و جن ــه جانب ــای هم ــم ه ــد (تحری ــل متح ــور مل ــت منش ــل هف ۴۱ فص
ــه نظامــی و رژیــم  علیــه مــردم در ایــران) کــه پشــت بنــد آن مــاده ۴۲ (دســت زدن بــه حمل
ــد.    ــنیدن بزنن ــدن و نش ــه ندی ــود را ب ــگان خ ــار دارد هم ــد و انتظ ــت، را میکن ــج) اس چین
ــر  ــد گســرتده ت ــه امی ــه ب رگون ــه بی عــی و حاشــیه ای ک ــات سیاســی غیراجت ــد جریان امی
ــل   ــد، در مقاب ــرس میربن ــرت» ب ــت بیش ــر و فالک ــل فق ــار «تحمی ــر فش ــات زی ــدن اعرتاض ش
ســناریو فرقــه رجــوی خــوش خیــم و کــم خطــر اســت. رجــوی ظاهــرا فضــا را بــرای پریــدن 
ــرت  ــوان کاراک ــج، بعن ــم چین ــرای رژی ــود ب ــیاه خ ــل و س ــس بنج ــه جن ــن و ارائ ــت ویرتی پش
ــان را در «آب  ــن جری ــکا ای ــت امری ــت دول ــال اس ــی س ــت.   س ــده اس ــاده دی ــر اول آم نف
ــا بلکــه بــرای «رژیــم چینــج» مــرصف شــود! ســی ســال اســت ایــن  ــده» اســت ت ــک خوابان
ــه فقــط بــا نیروهــا  ــرای  دریافــت مــدال مقبــول تریــن «آلرتناتیــو» ایــن ســناریو، ن جریــان ب
ــی،  ــی و مذهب ــای قوم ــن بانده ــیاه تری ــن و س ــیه ای تری ــا حاش ــه ب ــرب ک ــرو غ ــت پ راس
ــال  ــی س ــت و س ــته اس ــابقه گذاش ــا و ...، مس ــلفی ه ــا س ــرک ت ــرد و ت ــتهای ک از فاشیس
ــد  ــه جامعــه چن ــا رو نکــرده اســت. ســی ســال اســت ک ــه آنه ــال» ب اســت «شــانس» و «اقب
ــه مبــارزه رادیــکال و انقالبــی خــود،  میلیونــی ایــران بــه ایــن ســناریو، بــه خــون پاشــیدن ب
ــر،  ــیاه دیگ ــاع س ــک ارتج ــل ی ــرای تحمی ــالش ب ــه ت ــن، ب ــوع اوکرای ــی ن ــالب مخمل ــه انق ب
ــراق،  ــوع ع ــتانه» از ن ــرش دوس ــای ب ــکا» و «دخالته ــک امری ــه «کم ــم» ب ــر رژی ــه «تغیی ب
ــع  ــت.   مان ــرده اس ــتادگی ک ــل آن ایس ــه و در مقاب ــه گفت ــی ن ــوریه و لیب ــتان، س افغانس
ــوری  ــه جمه ــن ســناریو و «ریســک»، ن ــه ای ــکا ب ــردن امری ــی دســت ب اصلــی و هــراس اصل
اســالمی و «قــدرت» او، کــه قــدرت و وجــود جنبشــی عظیــم و رادیــکال اســت کــه هــر روز 
ــر میشــود. جنبشــی کــه یــک رس آن در تهــران  نــد ت عمیقــرت، گســرتده تــر، رادیکالــرت و قدر
ــه،  ــد و کارخان ــز تولی ــه مراک ــی ک ــت. جنبش ــتان اس ــتان و خوزس ــر آن در کردس و رس دیگ
ــا هــم متحــد کــرده اســت. جنبشــی کــه  مــدارس، دانشــگاهها، شــهرها را بــه هــم وصــل و ب
ــود را  ــر خ ــد و مه ــی یاب ــر م ــه کارگ ــری و طبق ــم کارگ ــود را در رادیکالیس ــد خ ــه امی نقط
ــدی»  ــت آخون ــه «حکوم ــط علی ــه فق ــی ک ــت. جنبش ــی زده اس ــوالت آت ــات و تح ــر اتفاق ب
ــری را میخواهــد.  ــاه و براب و «مالهــا» نیســت و برعکــس همــه آزادی، همــه ســعادت و رف
جنبشــی کــه بــرای کوتــاه کــردن دســت هــر نیــرو و قــدرت ارتجاعــی از رسنوشــت خــود، از 

ــت. ــده اس ــدان آم ــه می ــیون، ب ــا در اپوزیس ــدرت ی ــالمی، در ق ــا اس ــروزه ای ت فی
ــن  ــه ای ــار و اتوریت ــر و اعتب ــه کارگ ــور طبق ــه، حض ــی در جامع ــدی سیاس ــروز صفبن  ام
ــه و  ــن فرق ــوف ای ــاک و مخ ــناریوی خطرن ــه «رضر» س ــش ب ــش از بی ــاع را بی ــه، اوض طبق
دوســتانش تغییــر داده اســت.   خانــم رجــوی و همپــای ششــلول بنــد و گانگســرتش، بهــرت 
ــه  ــی ک ــران و مردم ــی کارگ ــای لشــکر میلیون ــا صــدای پ ــد ت ــن بگذارن ــر زمی ــوش ب اســت گ
ــده  ــاه کــردن دســت هــر ارتجاعــی از زندگــی و آین ــرای کوت ــان، ب ــر و رو کــردن جه ــرای زی ب
ــه  ــت ب ــا اس ــه مدته ــکری ک ــوند. لش ــود، را بش ــت خ ــ رسنوش ــت گرف ــرای بدس ــان، ب ش
ــه  ــه گفت ــی ن ــاع جهان ــای» ارتج یته ــی و «ح ــت نظام ــه دخال ــیاهی، ب ــد س ــای بان نیروه
ــده ای انســانی و آزاد عــزم جــزم کــرده اســت. لشــکر میلیونــی  ــرای رقــم زدن آین اســت و ب
ــام  ــش آزاد» آن و  ــن و «ارت ــون مجاهدی ــرتهایی چ ــا و گانگس ــه بانده ــت هم ــه دس ک

ــد. ــاه میکن ــود کوت ــت خ ــده و رسنوش ــت را از آین ــی و فاشیس ــی، مذهب ــای قوم بانده

ــور  ــس جمه ــا «رئی ــو ب ــات پمپئ ــل» مالق ــش «مجل ای ــا و  ــوا کردنه ــه ه ــت فشفش پش
منتخــب»، پشــت تبلیغــات و هیاهــوی شــان حــول اهمیــت «ســازمان» بــرای غــرب و تــالش 
ــد بیجــان «رژیــم چینــج»، وضعیــت اســفناک ایــن جریان  ــرای دمیــدن روحــی تــازه در کالب ب
ــازی  ــه ب ــرای «ب ــی ب ــوش خدمت ــی و خ ــار و رسگردان ــر از انتظ ــدور دیگ ــربی آن و یک و ره

ــت.  ــده اس » خوابی ــ گرف

چه كسى جاسوس و 
«غير قانونى» است؟

وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ایــران اخیــرا بیانیــه ای صــادر كــرده اســت و در آن مبــارزات 

ن و تشــكالت صنفــی آنهــا را متهــم بــه «جاسوســی و دســت داشــ بــا عوامــل  رسارسی معلــ

ــی بیگانــه» كــرده اســت. می گوینــد كــه «دشــمن میــان همــه ارگان هــا نفــوذ كــرده» و  نامر

ــر  ــاند. تذك ــازی» می كش ــی و بی ثبات س ع ــی اجت ــوب، بی نظم ــه آش ــادی را ب ــات ع «مطالب

می دهنــد كــه هــر كســی كــه سیاســت های دولــت را نقــد كنــد و علیــه گرانــی ســخن بگویــد، 

ــت  ــای هی ــهابی از اعض ــا ش ــات، رض ــدام وزارت اطالع ــن اق ــال ای ــه دنب ــود. ب ــد می ش تهدی

مدیــره ســندیكای كارگــران رشكــت واحــد و آنیشــا اســداللهی از مدافعیــن حقــوق كارگــران و از 

بازداشــت شــدگان اول مــاه مــه ۱۳۹۸، را بــه «ارتبــاط و همــكاری بــا تیــم برانــداز خارجــی بــا 

ن و مــردم بــرای ایجــاد آشــوب در كشــور» متهــم کــرده اســت. هــدف تحریــك كارگــران، معلــ

ایــن دوره بــرای زدن مبــارزات رسارسی مــردم، بیــش از  سناریوســازی های حاكمیــت در 

ــوع  ــن ن ــه ای ــران تجرب ــردم ای ــاال اســت. م ــد، در حكــم تــف رسب آنكــه كســی را مرعــوب كن

ــی پشــت  ــاخ های جعل ــم س ــری، فیل ــن كارگ ــكنجه فعالی ــت، از ش پرونده ســازی های حاكمی

ــرای بســ  ــران ب ــد كارگ ، ســناریوهای ســوخته و شــكنجه و تهدی ــی دوربین هــای صــدا و س

ــن  ــش چنی ــه ری ــته اند و ب ــت رس گذاش ــالمی را پش ــوری اس ــای جمه ــان در زندان ه دهان ش

ه هایــی می خندنــد. آیــا نظــام اســالمی یــادش رفتــه اســت كــه چــه تقــالی مذبوحانــه ای  توط

ــران كــرد  ــارزه طبقــه كارگــر ای ــا هــدف زدن مب ــا ب ــدگان آنه این ــه و  ــه كارگــران هفت تپ علی

ــا  ــورد؟ آی ــت را نخ ــوخته ایــن حاكمی ــناریوی س ــب س ــرد و فری ــان نك و احدالناســی باورش

ــاال  ــز ب ــای تهدیدآمی ــه پیام ه ــد ك ــالم كردن ــه اع ــران هفت تپ ــه كارگ ــت ك ــان نیس ــا یادش اینه

ــتقامت  ــتگی، اس ــا همبس ــد؟ آی ــوش می كنن ــای ش ــه فاضالب ه ــام را روان ــن نظ ــن ای ــا پایی ت

اینــدگان صدیــق خــود را بــه بــاد  و اتحــاد كارگــران هفــت تپــه و فــوالد اهــواز در دفــاع از 

فراموشــی ســپرده اند؟ آیــا اینهــا یادشــان رفتــه اســت كــه از دیــد طبقــه كارگــر ایــران و مــردم 

انــده اســت و برایشــان دلقكــی  آزادی خــواه، آبرویــی بــرای رهــرب نظــام و رسان ســه قوه باقــی 

ــی  ــه تودهن ــدر كوچــك و شــكننده اســت ك ــا اینق ــا حافظــه تاریخــی اینه ــش نیســتند؟ آی بی

ــه یــاد نداشــته باشــند؟ كارگــران را ب

ن و بــه هــر احــدی كــه  ن و بــه تشــكل رسارسی معلــ چــه شــده اســت كــه امــروز بــه معلــ

ــه  ــد؟ چ ــر و ... می دهن ــوس، توطئه گ ــام جاس ــد اته ــخن بگوی ــان س ــری و ن ــت، براب از عدال

ــد، مســتبد  ــب، بی آبــرو، فاس ــوس، گردنه بگیــر، غیــر قانونــی، توطئه گــر، نچس ــی جاس كس

ــران «جاســوس خــارج»  ــون شــهروند در ای ــت،۸۰ میلی ــن حاكمی ــگاه ای و مرتجــع اســت؟ از ن

هســتند و از دیــد مــردم ایــران، حاكمیــت اقلیتــی مفت خــور كــه حركــت هــر جنبنــده ای بــرای 

ــد. آنچــه  ــرود و گــورش را گــم كن ــد ب ــد، بای ــی» اعــالم می كن ــر قانون ــاه و معیشــت را «غی رف

غیــر قانونــی اســت ایــن حاكمیــت اســت. آنچــه وصلــه ناجــور و بختــک میلیون هــا انســان در 

ایــن مملكــت اســت، حاكمیــت جمهــوری اســالمی بــا رسان و رسدمــداران جنایتــكار آن اســت!

ــن نظــام  ــس داده ای ــان پ ــناریوهای ســوخته و امتح ــر «بیانیه هــا» و س ــار دیگ ــران ب ــردم ای م

ــم را از  ــده، حاك رش رگر را از استث ــتث ــران اس ــردم ای ــد. م ــش خندیدن ــه ریش ــد و ب را دیدن

ــر  ــه كارگ ــورژوازی را از طبق ــواه و ب ــتبد را از آزادی خ ــتمدیده، مس ــتمگر را از س ــوم، س محك

تفكیــك كرده انــد. آنچــه كــه قانونــی اســت همیــن حكــم اساســی اســت كــه جمهــوری اســالمی 

بایــد بــرود و نظــام شــورایی و حكومــت كارگــری بایــد اعــالم شــود! آنچــه غیــر قانونــی اســت، 

ــان  ــا انس ــه میلیون ه ــه ب ــت ك ــی اس ــر و فالكت ــت؛ فق ــردم اس ــی م ــای زندگ ــ رشیان ه بس

ــرای برپایــی نظامــی آزاد  ــارزه ب ــد؛ آنچــه مــرشوع اســت مب در ایــن مملكــت تحمیــل كرده ان

ــروز اســت! نظامــی كــه  ــان ام ــه مشــقات انســان كاركــن در جه ــان دادن ب ــرای پای ــر، ب و براب

ــود  ــور خ ــدن گ ــغول كن ــد، مش ــنگ اندازی می كن ــد و رشط س ــدون قی ــق ب ــن ح ــر ای در براب

ن، کارگــران و مــردم آزادی خــواه  اســت. پاســخ پاپوش دوزی هــای اخیــر حاكمیــت علیــه معلــ

ــر در محــالت كار و میادیــن كار و در  ــه كارگ ــران و طبق ــا را مــردم ای ــارزات رسارسی آنه و مب

ــازمان یافته و ســیل  ــا تعــرض س ــن نظــام ب ــازی ای ــد داد. پاســخ هــر دقلك ب خیابان هــا خواهن

ــط كردن هــای اضافــی  ــان آغــاز شــده اســت و غل ــه مواجــه خواهــد شــد. توف ــده جامع توفن

حاكمیــت قبــل از آنكــه حتــی مایــه خنــده حضــار شــود، باعــث دفــن آن خواهــد شــد.

خط رسمی حزب حكمتیست 

۱۵ مه ۲۰۲۲
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علرغــم قطعــی اینرتنــت در ایــن نواحــی، امــا بســیار رسیــع اخبــار و فیلــم های شــورش 
ــد  ــر میکنی ــرار گرفــت. امــا فک ــگان ق ــرد و در دســرتس هم ــدا ک گرســنگان انتشــار پی
ــه منعکــس  ــور، آن را چگون ــارج از کش ــی در خ ــای بورژوای ژورنالیســم رســمی دولته
کردنــد! رســانه هایــی از قبیــل بــی بــی ســی، رادیــو فــردا، تلویزیــون انرتناســیونال و 
صــدای آمریــکا و ده هــای رســانه از ایــن دســت بــا تاخیــر بیســت و چهــار ســاعته ای 

بــه اجبــار اقــدام بــه انتشــار اخبــار دســتکاری شــده ایــن اعرتاضــات کردنــد. 
هیــچ رســانه و میدیــای بــی طرفــی در جهــان وجــود نــدارد و هــر کــدام از ایــن رســانه 
هــا بنــا بــه منبــع تغذیــه فکــری و مالــی خــود، تــالش مــی کنــد کــه اذهــان جامعــه را 

بــه ســمت و ســویی بکشــد کــه خــود مــی خواهــد.  عمــل مــی کنــد. 
ــیار  ــا بس ــات دنی ــار و اتفاق ــوژی، اخب ــت تکنول ــت و پیرشف ــن اینرتن ــه یم ــروزه ب ام
رسیعــرت از غولهــای رســانه ای و میدیــای راســت در دســرتس جامعــه قــرار مــی گیــرد و 
همیــن امــر باعــث شــده کــه حتــی ماهیــت وجــودی ایــن رســانه بــه درجــه ای بســیار 

زیــادی کــم اعتبــار شــود.
دیگــر آنزمــان گذشــت کــه مــردم منتظــر پخــش اخبــار از زبــان ایــن رســانه هــا شــوند، 
ــن خــود مــردم هســتند کــه شــخصا  ــه یمــن اینرتنــت و گوشــی هــای هوشــمند، ای ب
ــای  ــبکه ه ــا و ش ــاری در میدی ــیوه ای انفج ــه ش ــات را ب ــات اعرتاض ــار و گزارش اخب
عــی بــه گــوش جهانیــان مــی رســانند و بــه شــیوه ای کــه حتــی تــالش شــبکه هــای  اجت
عــی متــا (فیــس بــوک و انســتاگرام) بــرای کــم بیننــده کــردن و یــا سانســور آن  اجت
کارســاز نشــد و ایــن رســانه هــا مجبــور بــه پوشــش خــربی ایــن اعرتاضــات و دســتکاری 

آن بــه نفــع اهــداف خــود کردنــد.
امــروزه کمــرت کســی هســت کــه نقــش برجســته رســانه و میدیــا را در ســمت و ســو 
دادن اذهــان عمــوم انــکار کنــد، ســاالنه ملیاردهــا دالر از درآمــد کشــورها کــه از جیــب 
طبقــه کارگــر و مالیــات دهنــده گان پرداخــت مــی شــود بــرای گســرتش میدیــا هزینــه 
مــی شــود تــا آنچــه را کــه دولتمــردان دنیــای رسمایــه داری مــی خواهنــد را در ذهــن 

مــردم بکارنــد.
کشــورهای رسمایــه داری و میدیاهایشــان بــا ایجــاد شــبکه هــای اینرتنتــی، تلویزیونــی 
و رســانه هــای دیگــر و هزینــه هــای ملیــاردی تــالش دارنــد کــه کنــرتل افــکار عمومــی 
جهــان را در دســت داشــته باشــند. رســانه بــه عنــوان یــک ابــزار یــک طرفــه ی سیاســی 
بــاران ذهنــی تــوده هــای مــردم، اســتفاده مــی شــود. نتیجــه ایــن  بــرای تبلیــغ وحتــی 
عمــل آن اســت کــه، تــوده هــای مــردم بــه جــای کســب آگاهــی و شــعور همــه جانبــه 
سیاســی و بــه جــای اخبــار دقیــق و درســت، تنهــا مطالبــی را مــی بیننــد و مــی شــنوند 

کــه سیاســتهای رسمایــه داری و اهــداف و منافــع قــدرت حاکــم  را تبلیــغ مــی کنــد.
ن انــدازه کــه رژیــم جمهــوری  ن کــرد کــه بــه هــ ــی تــوان کتــ ایــن حقیقــت را 
اســالمی از شــورش و قیــام گرســنگان و فرودســتان جامعــه و یــا از اعرتاضــات و 
ــای  ــز دولته ــدازه نی ن ان ــ ــه ه ــت، ب ــان اس ــران و ترس ــر نگ ــه کارگ ــات طبق اعتصاب
رسمایــه داری نگــران هســتند و حفــظ یــک دولــت حامــی رسمایــه در راس سیاســتهای 
آنهــا قــرار دارد . بــر ایــن منبــا اگــر در نهایــت در قبــال اتفاقــات پیــش روی جوامــع و 
اعرتاضاتــی کــه منجــر بــه تغییــر سیســتم حکومتــی شــود کــه در اینجــا روی صحبــت بــا 
امــی تالششــان  ایــران اســت، مجبــور بــه موضعگیــری و یــا پوشــش اخبــار شــوند. لــذا 
ــه دســت طبقــه فرودســت  ــه ب ــا و ن ــر بن ــن و زی ــه از پایی ــر ن ــن تغیی اینســت کــه ای
ــاال و تنهــا بــا تغییــر روبنــا صــورت بگیــرد تــا پایــه هــای رسمایــه  جامعــه، بلکــه از ب

ــدازد. داری را بــه خطــر نیان
ــه پوشــش اخبــار رســانه هــای همچــون بــی بــی ســی، صــدای آمریــکا، رادیــو  اگــر ب
ــوان  ــه مــی ت ــه عین ــم را ب ــن مه ــم ای ــی بیاندازی ــیونال نگاه ــران انرتناس ــردا و ای ف
مشــاهده کــرد. سانســور شــعارهای رادیــکال، پخــش شــعارهای انحرافــی، در انتظــار 
نگــه داشــ مــردم، تلطیــف چهــره هــای رژیــم و نیروهــای رسکوبگــر و نشــان دادن 
ــن اعرتاضــات، نشــان  ــدن ای ــزه  ش ــری از رادیکالی ــز و جلوگی اعرتاضــات مســاملت آمی
دادن چهــره ای خشــن و ویرانگــر از انقــالب و ترســاندن مــردم از شورشــهای خیابانــی 
و نشــان دادن جــو و فضــای ناامــن و غیــره، تنهــا بــرای ترســاندن مــردم از دســت بــردن 

ــه تغییــرات ریشــه ای در آن جامعــه اســت. ب
اگــر بخواهیــم گوشــه ای کوچــک از نقــش رســانه هــا را در تاریــخ نشــان دهیــم، تــا 
بــه ماهیــت واقعــی آنهــا در زمــان حــال پــی بــرد بایــد گفــت: سیاســت رســانه هــای 
ن سیاســتهایی ســت کــه عکــس خمینــی را در مــاه نشــان مــی داد  راســت ادامــه هــ
و بــا تبلیغــات مســوم خــود در قیــام بهمــن ۱۳۵۷ جریانــات ملــی -مذهبــی بــه رهــربی 
خمینــی را بــه کمــک دولتهــای بورژوایــی امریــکا و غــرب مالخــور کردنــد. اگــر مــردم 
ن نظــام رسمایــه و  ــام خــود شــاه را از تخــت ســلطنت بــه زیــر کشــیدند، هــ ــا قی ب
کار مــزدی و حاکمیــت اقلیتــی مفتخــور، اینبــار زیــر نــام جمهــوری اســالمی بــه قــدرت 

رســید.
 در طــی ســالهای اخیــر نیــز هــر زمــان اعرتاضــی جــدی در جامعــه شــکل مــی گرفــت، 
بــا تهدیــد نظامــی ایــران و بــا اشــاعه ایــن توهــم کــه قــرار اســت آمریــکا بــه ایــران 
ــرس از  ــا ت ــام» و ی ــئله «برج ــام مس ــورد رسانج ــی در م ــم پراکن ــا توه ــد، ب ــه کن حمل
ســوریه و عراقیــزه شــدن ایــران در صــورت هــر اتفاقــی، مــردم را بــه خانــه هــای خــود 

ــی دخالــت آمریــکا در ســاقط کــردن  ــه مهــدی موعــود یعن ــد ب مــی فرســتادند و امی
ایــن رژیــم را نویــد مــی دادنــد. در واقــع تالشــی بــرای بــی قــدرت کــردن پاییــن  و از 
میــدان بــدر کــردن مــردم فرودســت و جــان بــه لــب رســیده و ســپردن دســت بدســت 
شــدن قــدرت توســط نیروهــای مافــوق مردمــی بورژوایــی، چــه داخــل حکومــت چــه 

بیــرون حکومــت.
امــی رســانه هــای راســت از درون حکومتــی گرفتــه تــا میدیــای  واقعیــت اینســت کــه 
غــرب مطالــب و موضوعاتــی را کــه از رســانه هــای خــود ســاطع مــی کننــد تــا بتواننــد 

حقایــق را از جامعــه پنهــان و در خدمــت تحمیــق تدریجــی مــردم بــه کار گیرنــد.
رســانه هــای بورژوایــی بطــور کلــی متناســب بــا منافــع بورژوایــی خــود، متناســب بــا 
منافــع طبقاتــی شــان، چــه منافــع سیاســی و چــه منافــع اقتصــادی، اخبــاری را مــورد 
ــه  ــادی و سیاســتهای رسمای ــع م ــه در خدمــت مناف ــد ک ــی کن ــا انتخــاب م توجــه و ی
داری، باشــد. کــه یــک رکــن آن دامــن زدن بــه  تــرس و ناتوانــی طبقــات زیریــن جامعــه 
کیــن بــه قدرتهــا و سیاستهایشــان قــرار بگیــرد.   در تغییــرات ریشــه ای و بــی امیــدی و 
بنابریــن در جامعــه ملتهــب ایــران کــه شــورش گرســنگان مــی رود کــه بــه یــک قیــام 
عمومــی منجــر شــود موضــوع فراتــر از افشــاگری و انتقــاد و یــا توهــم بــه بــورژوازی 
حاکــم اســت. هــدف بــه زیــر کشــیدن یــک حکومــت اســتبدادی، تغییــر بنیادیــن یــک 
ــت  ــک حکوم ــاد ی ــر و ایج ــه ای آزاد و براب ــردن جامع ــا ک ــر پ رگر و ب ــتث ــام اس نظ

کارگریســت. 
ــتهای  ــد سیاس ــوازات نق ــه م ــه ب ــت ک ــه الزم اس ــای جامع ــت ه ــرشوان و کمونیس پی
ــای  ــانه هــای و میدی ــیدن رس ــش کش ــه چال ــوری اســالمی، افشــاگری و ب ــم جمه رژی
ــد و و  ــی را هــم مــورد توجــه قــرار دهن دســت راســتی قدرتهــای منطقــه ای و جهان
توهــم بــه ایــن رســانه هــا را در جامعــه خنثــی کننــد. بــی تردیــد یــک راه خنثــی کــردن 
ل فشــار بــر ایــن رســانه هــا و از همــه مهــرت تعمیــق و گســرتش  ایــن سیاســت هــا، اعــ

مبــارزه خــود علیــه جمهــوری اســالمی اســت. 
ــه شــبکه  ــد ک ــاز دارن ــن نی ــه ای ــا، ب ــانه ه ــن راس پیــرشوان جامعــه ضمــن افشــای ای
هــای ســازمانیافته بــرای ســازماندهی ایــن اعرتاضــات و ارتبــاط بــا یکدیگــر و پخــش 
گزارشــات و اخبــار دقیــق را در دســتور کار قــرار دهنــد و خــود را بــرای تــدارک یــک 

تغییــر بــزرگ، آمــاده کننــد.
رهــربی و ســازمان دادن مبــارزات و اعرتاضــات جــاری جامعــه از وظایــف اصلــی 
ــه از آن   ــوراهای حاصل ــری و ش ــی کارگ ــع عموم ــت و مجام ــه اس ــرشوان آن جامع پی
ــد اجــازه داد در خــال حضــور مــا و  ــی ایــن رهربیســت. نبای ــزار هــای اصل یکــی از اب
ــدرت  ــال سیاســت هــای ق ســازمانهای مردمــی مــا، رســانه هــای دســت راســتی بدنب
ــه انحــراف  بکشــند.  ــا را ب ــارزه م ــد و مب ــور را بدســت بگیرن ــام ام هــای حاکــم،  زم
ــه  ــل آن ب ــالمی و تحوی ــوری اس ــدرت از جمه ــ ق ــل گرف ــرای تحوی ــه ب ــوص ک بخص
ــود  ــرب در درون خ ــای مخ ــم بانده ــس، ه ن جن ــ ــری از ه ــی دیگ ــود ارتجاع موج
حاکمیــت و هــم عنــارص ســناریو ســیاهی چــون بانــد مجاهدیــن، تــالش میکننــد کــه  
در خــال حضــور مــا و بــا تحمیــل اســتیصال بــه مــردم، بــرای خــود میــدان عملــی بــاز 
کننــد. در چنیــن رشایطــی بــی تردیــد رســانه هــای بورژوایــی کــه هــر جانــوری را بــه 

ــود.  ــا خواهــد ب ــد، در خدمــت آنه ــح میدهن ــی و کارگــری ترجی ــدرت مردم ــک ق ی
ــای غــرب و دســت راســتی مــی خواهــد شــعارهایی انحرافــی کــه ممکــن  اگــر میدی
ــن  ــد، ای ــه کن ــی و الئس ی ــد را بزرگن ــوش برس ــه گ ــم ب ــار ه ــه و کن ــت در گوش اس
وظیفــه مــا بــه عنــوان پیــرشوان جامعــه اســت کــه تبلیغــات مســوم ایــن رســانه هــا را 
خنثــی کنیــم، راه بــه حاشــیه رانــدن آن شــعار هــا را پیــدا کنیــم و بــی تردیــد  دســت 
انــدرکاران مبــارزات مردمــی و کارگــری بهــرت از هرکــس میداننــد کــه چگونــه ایــن امــر 

را پیــش بربنــد. 

****

مردم ايران استثمارگر را از استثمارشده، حاكم را از محكوم، ستمگر را از 
ستمديده، مستبد را از آزادى خواه و بورژوازى را از طبقه كارگر تفكيك 

كرده اند. آنچه كه قانونى است همين حكم اساسى است كه جمهورى 
اسالمى بايد برود و نظام شورايى و حكومت كارگرى بايد اعالم شود! 
آنچه غير قانونى است، بستن شريان هاى زندگى مردم است؛ فقر و 
فالكتى است كه به ميليون ها انسان در اين مملكت تحميل كرده اند؛ 
آنچه مشروع است مبارزه براى برپايى نظامى آزاد و برابر، براى 

پايان دادن به مشقات انسان كاركن در جهان امروز است! نظامى كه در 
برابر اين حق بدون قيد و شرط سنگ اندازى مى كند، مشغول كندن گور 
خود است. پاسخ پاپوش دوزى هاى اخير حاكميت عليه معلمان، كارگران 

و مردم آزادى خواه و مبارزات سراسرى آنها را مردم ايران و طبقه 
كارگر در محالت كار و ميادين كار و در خيابان ها خواهند داد. پاسخ هر 
دقلك بازى اين نظام با تعرض سازمان يافته و سيل توفنده جامعه مواجه 
خواهد شد. توفان آغاز شده است و غلط كردن هاى اضافى حاكميت قبل 

از آنكه حتى مايه خنده حضار شود، باعث دفن آن خواهد شد.
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نان با طعم خون

تــا زمانیکــه رسمایــه داری هســت، پدیــده گرانــی، تــورم، بیــکاری، فقــر، فالکــت و ... 
ــن اســت  ــه داری همی ــزم رسمای ــودی مکانی ــع فلســفه وج ــود، در واق ــد ب هــم خواه
و سیســتم و حاکمیــت آن تاریخــا از آزادی و حرمــت و امنیــت تــا نــان شــب مــردم، 
ــان  ــاد دان ــت. اقتص ــه اس ــرو گرفت ــان را گ ــودکان ش ــیر ک ــا ش ــالت، دارو و ... ت تحصی
بــورژوازی پشــت تئــوری تحمیــل فقــر و گرانــی بــرای بقــاء سیســتم شــان نشســته انــد 
و آنجــا کــه زمــام کار بــا عــروج جنبــش معیشــت از دستشــان خــارج میشــود بــه رسهــم 
کــردن اراجیــف و یــاوه گویــی مــی افتنــد، یــا در ایــران عــالوه بــر آن بــا رجــز خوانــی 
بــه قلــع و قمــع و پرونــده ســازی علیــه فعالیــن مــی پردازنــد و مطالبــه نــان را بــا گلوله 

و خــون پاشــیدن بــه جامعــه جــواب میدهنــد.

ــالی  ــایش» پوش ــای «گش ــن و دور ــده رس خرم ــا وع ــود ب یش ــش را  ــن جنب ــا ای ام
ــه  ــه  خان ــه ایجــاد فضــای پلیســی و ارعــاب و وحشــت ب ــا حرب ــا ب ده ســال دیگــر ی
برگردانــد. معرتضیــن بــه وضــع موجــود بــه طــور مشــخص و ویــژه در ایــران، در فکــر 
ــت و  ــر و فالک ــیخته و فق ــام گس ــرض لج ــن تع ــه میشــود ای ــه چگون ــن هســتند ک ای
نــدی ایجــاد  بیحقوقــی را افســار کــرد، چگونــه میشــود در برابــر همــه اینهــا ســد قدر
کــرد؟ هــدف جنبــش معیشــت بــرای آزادی و رفــاه و امنیــت ایــن اســت کــه چگونــه 

میشــود از صاحبــان ایــن سیســتم ضــد انســانی قــدرت را گرفــت؟

امــروز در ایــن جــدال دو طبقــه بــه جلــوی صحنــه جامعــه رانــده شــده انــد کــه تاریخا 
ایندگــی میکننــد.  یــزی را  رس ســازگاری بــا هــم نداشــته و ندارنــد. تاریخــا منافــع مت
اینــده کســب ســود و بهــره بــرای آســایش مشــتی انــگل در جامعــه اســت و  یکــی 

اینــده تولیــد بــرای رفــاه، ســعادت و امکانــات در خدمــت برشیــت. دیگــری 

ن عرصــه ای اســت کــه سوسیالیســم پرولتاریــا در برابــر بربریــت رسمایــه  اینجــا هــ
ــان  ــی را در عی ــو شــیوه زندگ ــد و آلرتناتی ــی میکنن دار در اشــکال مختلــف صــف آرائ

تریــن شــکل بــه جامعــه نشــان میدهنــد.
ــه گرســنگی و  ــرای جــواب ب ــه ب ــر ک رهــربان سوسیالیســت و کمونیســت طبقــه کارگ
ــنگان را نشــان میدهــد.  ــن امــروز گرس ــد، راه حــل همی ــاال زده ان ــتینها را ب ــر، آس فق
امــی حربــه هــا و دسیســه هــای حاکمیــت را  از ســلب مســئولیت در برابــر گرســنگی 
ــالش دارد  ــه ت ــی ک ــر حاکمیت ــد. در براب ــی کنن ــا م ــه افش ــی در جامع ــان و زندگ و ن
ن دولــت یــا اوضــاع  پدیــده گرســنگی و گرانــی نــان همیــن امــروز را بــه فــالن و بهــ
جهــان ارجــاع دهــد، ســد مــی بنــدد و همیــن امــروز جنبــش تامیــن مایحتــاج میلیونهــا 
امــی ایــن کشــورها همــه  ایندگــی و رهــربی میکنــد. اعــالم میکننــد کــه در  انســان را 
مایحتــاج اصلــی ادامــه حیــات انســانها بــه وفــور موجــود و انباشــته اســت و بایــد آنهــا 

را از چنــگال اختاپــوس حاکمیــت رسمایــه بیــرون کشــید.

در نهایــت ایــن رهــربان ســکاندار واقعــی و بــه حــق کل طبقــه کارگــر و جامعــه انــد 
کــه پاســخ هــای متفــاوت طبقاتــی شــان را بــه عهــده دارنــد و از امــروز و در ایــن گــره 
گاههــا ی نــربد طبقاتــی اســت کــه رشایــط بــه کرســی نشــاندن نــوع زندگــی، حکومــت، 
ــا و سیاســت و بــه قــدرت رســاندن آلرتناتیــو خــود را بــه جامعــه نشــان میدهنــد. دور

ــروز  ــط ام ــان و آزادی در رشای ــرای ن ــخص جــدال ب ــور مش ــه ط جــدال معیشــت و ب
ــوان مســببین ســیه  ــه عن ــورژوازی ب ــات از ب ــاز پــس گیــری حــق حی ــارزه ب ایــران، مب
روزی چــه در ایــران و چــه در جهــان اســت، و جدالــی طبقاتــی اســت. ایــن جــدال تنهــا 
یــک راه دارد و تنهــا مــی توانــد بــه یــک راه ختــم شــود و آن هــم برچیــده شــدن کل 
بســاط حاکمیــت رسمایــه حــال چــه در ایــران و چــه در جهــان اســت. طبقــه کارگــر و 

کمونیســتها در ایــران خــود را بــرای ایــن جــدال نهایــی آمــاده میکننــد.

پرده دوم «سناريوى سوخته»
(در حاشيه پرونده سازى وزارت اطالعات)

ایــش شــنیع دیگــر  اخیــرا وزارت اطالعــات دســت بــه ســاخ و مهندســی یــك صحنــه 
ایــش بــا كنــار  ن و فعالیــن آزادیخــواه زده اســت. ایــن  علیــه فعالیــن كارگــری، معلــ
هــم گذاشــ عكســها و تكــه هــای فیلــم و بــه هــم دوخــ آنهــا بــه عنــوان «مــدرك 
ی» جمهــوری  جــرم» علیــه ایــن فعالیــن توســط دســتگاه تبلیغاتــی مركــز «صــدا و ســی
ــا هــدف  ــوی ب ــر فرانس ــا دو نف ــالم شــد. گوی ــه اع ــه جامع ــاب ب ــا آب و ت اســالمی ب
«ایجــاد اغتشــاش» بــه ایــران آمــده انــد و در دیــدار بــا فعالیــن رشكــت واحــد و چنــد 
معلــم و انســان آزادیخــواه برنامــه برانــدازی را بــا اتــكا بــه اعرتاضــات در رس داشــته 
انــد. و رسانجــام ایــن برنامــه توســط «رسبــازان امــام زمــان» در وزارت اطالعــات كشــف 

شــده اســت!! 
ایــش كــه علیــه كارگــران هفــت تپــه و حامیــان آنهــا  بــی تردیــد اگــر پــرده اول ایــن 
ســوخته متولــد شــد یــك تــراژدی بــود و توســط كارگــران بــه آبروهــای شــوش ســپرده 
ــن  ــد. ای یكن ــدا  ــرتی پی ــت و رسنوشــت به ــی اس ــدی مضحك ــرده دوم آن كم ــد، پ ش
ران آن در  ایــش بیــش از هــر چیــز اســتیصال و دســت پاچگــی معــ صحنــه ســازی و 

ایــن وزارتخانــه و همراهــان آنهــا در دولــت و صــدا و ســی را نشــان میدهــد.
ایــش و پرونــده ســازی ناشــیانه كــه در جمهــوری اســالمی عمــری طوالنــی دارد،  ایــن 
ــل  ــت در مقاب ــی و عجــز حاكمی ــی، ناتوان ــان درماندگ ــی بی ــر زمان ــش از ه ــروز بی ام

طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه ایــران اســت.
ارتبــاط، همفكــری و همــكاری هــر كارگــر و معلــم و انســان آزاده ای بــا هــر نهــاد، 
تشــكل بــا هــر ســازمان حزبــی یــا هــر جمــع و احــدی در رسارس جهــان یــك حق اســت. 
ن، بازنشســتگان، زنــان و جوانــان ایــن جامعــه، در  كارگــران و تشــكلهای كارگــری، معلــ
مقابــل حاكمیــت و در جنــگ و جــدال بــرای آزادی، برابــری و امنیــت، تــالش میكننــد 
ــران و نهادهــای كارگــری  ــد كارگ ــی خــود را مانن ــا هــم طبقــه ای هــای جهان ــه تنه ن
ــاس  ــا هــر نهــاد و تشــكل و حــزب و ســازمانی  در رسارس جهــان، بلكــه و بعــالوه ب
یــت جهانــی آنهــا را جلــب كنــد و از هــر كمــك انســانی و آزادیخواهانــه  بگیرنــد، ح

آنهــا در خدمــت مبــارزات خــود بهــره بربنــد.

رسان جمهــوری اســالمی بــا بیــش از چهــار دهــه حاكمیــت خــود بــا هــر دولــت و گروه 
و جریــان جنایتــكاری از آمریــكا، اروپــا، روســیه، چیــن، عربســتان، تركیــه، پاكســتان و 
ســوریه تــا طالبــان، حشدالشــعبی، حــزب اللــه و هــر گــروه و فرقــه ادم كشــی رابطــه 
داشــته و دارنــد و بــر رس منافــع خــود و ســهم هــر كــدام از طرفیــن، هــزاران توافــق و 

تعهــد مشــرتك را امضــا كــرده انــد.
اگــر ایــن دولتهــا و صدهــا گــروه جانــی و گانگســرتهای آدم كــش بــا مراكــز پلیســی 
ــار  ــا در كن ــارزات آنه ــروم و مب ــار مح ــر و اقش ــه كارگ ــه طبق ــان علی ــی ش و جاسوس

جمهــوری اســالمی هســتند، اگــر جمهــوری اســالمی در ســال ۵۷ بــر روی شــانه هــای 
ــدارد  ــی ن ــچ دلیل ــد، هی ــل ش ــران تحمی ــردم ای ــه م ــان ب ــای آن ــا و میدی ــن دولته همی
كارگــر رشكــت واحــد، نفــت و پرتوشــیمی، معلــم و بازنشســته و زن و جــوان آزادیخــواه 
ــاس و گفتگــو نباشــند. ــان خــود در رسارس جهــان در  ــا هــم طبقــه ای هــا و حامی ب

ایــن ســناریوهای مضحــك و شــنیع و تــالش بــرای امنیتــی و جنایــی كــردن ارتبــاط طبقه 
كارگــر و مــردم آزادیخــواه بــا جهانیــان، بــا احــزاب و ســازمانهای سیاســی، بــا اتحادیــه و 
یــت جهانــی، دیگــر  نهادهــای كارگــری و مردمــی و همچنیــن جلــب همبســتگی و ح
ــی بــرد و  یكنــد. ایــن ترفندهــای شــنیع راه بــه جایــی  كمكــی بــه ایــن حاكمیــت 
صــف خروشــان محرومــان جامعــه علیــه مشــتی جنایتــكار حاكــم بــر رسنوشــت شــان 
را جــری تــر و متحــد تــر خواهــد كــرد. عزیــزان در بنــد و همــه دســتگیر شــدگان ایــن 
مــدت از اول مــه تــا اعــرتاض معلــم و پرســتار و تــا دســتگیری شــدگان در اعرتاضــات 
علیــه گرانــی و گرســنگی و تــا بقیــه زندانیــان و گــروگان هــای مــا نــزد حكومــت بایــد 
فــوری آزاد شــوند. ایــن خواســت و مطالبــه وســیع و میلیونــی مــردم ایــران اســت. در 
ی آن جــز رســوایی بیشــرت و قطــور  ایــن میــان بــرای وزارت اطالعــات و صــدا و ســی

ــی مانــد. شــدن پرونــده جنایــات شــان چیــزی باقــی 

خط رسمی حزب حكمتیست
۱۸ 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


