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حزب كمونيســت كارگرى - حكمتيســت (خط رســمى)
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وید!- د  ھان  ان  -کار

فراخوان به شركت در 
مارش سراسرى اتحاديه هاى 

كارگرى در انگلستان
ــن  ــنبه ۱۸ ژوئ ــتان، روز ش ــری در انگلس ــای كارگ ــوان اتحادیه ه ــه فراخ ب
ــورم افسارگســیخته  ــر علیــه فالكــت اقتصــادی، ت ۲۰۲۲ جنبــش كارگــری ب
و هزینه هــای كمرشــكن زندگــی كــه از جانــب بــورژوازی انگلســتان 
ــت،  ــانده اس ــكاری كش ــر و بی ــه كام فق ــهروند را ب ــا ش ــی میلیون ه زندگ
متحدانــه بــه خیابان هــا خواهــد آمــد.  خانواده هــای كارگــری بــه دولــت 
ــن  ــش از ای ــه بی ــد ك ــدار داده ان ــتان هش ــم در انگلس ــتی حاك دست راس
ــرد.  ــد ك ــل نخواهن ــود تحم ــر دوش خ ــی را ب ــای زندگ ــنگین هزینه ه ــار س ب
تشــكیالت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) واحــد لنــدن، 
ــتان، روز ۱۸ ــر در رسارس انگلس ــزاران نف ــا ه ــر ب ــه كارگ ــادوش طبق دوش
ژوئــن بــه ایــن مــارش رسارسی می پیونــدد. مــا همــه آزادی خواهــان مقیــم 
لنــدن را بــه پیوســ بــه ایــن مــارش رسارسی اتحادیه هــای كارگــری دعــوت 

می كنیــم. در لنــدن بــه مــا بپیوندیــد!

شنبه ۱۸ ژوئن - لندن ساعت ۱۰:۳۰
مكان تجمع: 

1PR Portland place W1B

به همراه اتحادیه های كارگری تجمع خواهیم كرد و راس ساعت ۱۲ ظهر 
به سمت Parliament square مارش آغاز می شود.

ــل  ــاس حاص ــن ۰۷۴۸۸۸۶۸۴۶۶  ره تلف ــ ــا ش ــرت ب ــات بیش ــرای اطالع ب
ــد. كنی

خط رسمی  واحد لندن تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 
۱۴ ژوئن ۲۰۲۲

تجمعات قدرتمند و گسترده 
تر تنها جواب 

به موج دستگيرى ها
اطالعيه دفتر كردستان حزب

جدال بر سر معيشت و بلوف  
«جراحى اقتصادى»

سهند حسينى

ــت و  ــتان فالک ــران داس ــه در ای ــف جامع ــار مختل ــی اقش ــه زندگ تجرب
ــت.  ــان  اس ــی آن ع ــادی و اجت ــی اقتص ــار زندگ ــف ب ــاع اس ــر و اوض فق
خــروج از بحــران اقتصــادی، «رشــد اقتصــادی» و «شــکوفایی اقتصــادی» 
بــه قیمــت تحمیــل فقــر و حملــه بــه معیشــت مــردم در  ایــران ماننــد 
هــر دولــت بورژوایــی دیگــری در صــدر سیاســتهای اقتصــادی جمهــوری 
اســالمی اســت . در ایــن راســتا غلیــظ و یــا رقیــق شــدن قوانیــن 
ــی  ــد فرهنگ ــم بن ــای نی ــا آزادیه ــان و ی ــای خفق ــدید فض ــالمی، تش اس
ــط زندگــی و معیشــتی نداشــته،  ــی در بهبــود رشای ــه فقــط تاثیــر جزئ ن
ــل  ــت.  تحمی ــوده اس ــاه و آزادی ب ــر رس رف ــه ب ق جامع ــ ــی در اع ــدال دا ــی از ج ــه تابع بلک
ــه شــدت  ــوب ب ــک ماشــین رسک ــه ی ــکا ب ــا ات ــا ب ــی تنه ــن ســطح وســیعی از فالکــت و بردگ چنی
ــوب،  ــان و رسک ــن خفق ــراه ای ــد. هم ــی ش ــن م ــی ممک ــان سیاس ــک خفق ــل ی ــن و تحمی خش
ــن  ــام در ای ــه نظ ــود ک ــازی ب ــی نی ــالمی و مذهب ــیده اس ــکار پوس ــق اف ــری از طری ــاران فک ب
ــد میلیونــی را  ــام را گذاشــت. امــا مگــر ممکــن اســت کــه طبقــه کارگــر چن جهــت هــم ســنگ 
ــد مرعــوب  ــا اب ۴۰ ســال زیــر فشــار بردگــی مــزدی و فقــر لــه کــرد؟ مگــر میتــوان ایــن طبقــه را ت
ــه  ــک ب ــای کوچ ــاز ه ــا امتی ــی   ب ــرد و حت ــی ک ــت پلیس ــاق و حکوم ــوب و اختن ــین رسک ماش

ــه۳ ــاند؟ ... صفح ــکوت کش س

رويدادهاى سياسى هفته 

شمارش معكوس آغاز شده است!  
دوزارى شان دير افتاده است!  

فواد عبداللهى

شمارش معكوس آغاز شده است!

حبــاب تبلیغاتــی كــه بــا جنــگ اوكرایــن در طی ایــن مــدت از طرف مفرسیــن «بــارشف» میدیای 
ــگ  ــن جن ــود از ای ــده ب ــه آم ــده ای ك ــاالت متح ــود، و ای ــه ب ــكل گرفت ــرب ش ــتی در غ دست راس
ــاً آغــاز  ــو متحــد كنــد، عجالت اســتفاده كنــد تــا غربــی را كــه تَــرَك برداشــته بــود مجــدداً حــول نات
ــی های  ــه تاریخ تراش ــش این گون ــه روك ــود ك ــوم ب ن اول معل ــ ــت. از ه ــرده اس ــدن ك ــه تركی ب
ســاختگی و تبلیغــات جنــگ رسدی، نازك تــر از آن اســت كــه افــكار شــهروندان در جوامــع غربــی 
ــو و دولــت زلنســكی كنــد. ایــن نــوع  را بــه ســادگی تســخیر كنــد و تســلیم عربده كشــی های نات
ــتان و  ــیوخ عربس ــردن دل ش ــی در راضی ك ــكی حت ــازی از زلنس ــی و «یلتسین»س ــات قالب تبلیغ
ــكا و ناتــو نــاكام مانــد؛ دو دولتــی کــه همیشــه مطیــع زور  ــام از آمری امــارات در پیــروی تــام و 
ــه حســاب  رکاهــی ب ــاالت متحــده پَ ــل عظمــت وزن ژئوپلتیکــی ای ــد و در مقاب عموســام بوده ان
ــد.  ن ــرک می کن ــل از همــه، کشــتی در حــال غرق شــدن را تَ ــا قب ــه موش ه ــد ک ــد. می گوین ی آین
ــی از  ــی»، موج ــاع از دمکراس ــن» و «دف ــا پوتی ــارزه ب ــم «مب ــر پرچ ــن، زی ــگ اوكرای ــا رشوع جن ب
ــه عرصــه معیشــت  ــه ارزش هــا و دســتاوردهای سیاســی بلکــه ب راســت گرایی و تعــدی نه تنهــا ب
ــدن  ــاهد ناامن ش ــرب ش ــردم در غ ــاد. م ــه راه افت ــدن» ب ــان متم ــب «جه ــردم در قل ــاه م و رف

ــدند. ــت افراطی ش ــت و راس ــات ناسیونالیس ــط جریان ــای كار توس ــالت و میدان ه ــهرها، مح ش
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ــرض  ــا تع ــگ، بی محاب ــایه جن ــیخته اند و در س ــان گس ــه از دم عن ــی هم دول غرب
بیشــرتی بــه قلمــرو معیشــت و رفــاه شــهروندان خــود آغــاز كرده انــد. اعــالم كردنــد 
ــد!!  ــد كمربندهــا را ســفت كنن ــی ســوم» در راه اســت و بای ــگ جهان ــه «خطــر جن ك
ــردن  ــتی ك یتاریس ــرای میل ــد ب ــزی ش ــم رم ــی»، اس ــتاورهای دمكراس ــاع از دس «دف
ــادی  ــران اقتص ــانی بح ــرای الپوش ــی ب ــوازات آن، بركت ــه م ــان و ب ــای جه ــاره فض دوب
ــت  ــای راس ــد میدی ــز شــدن پروپاگان ــا متمرك ــان ب ــرب شــد. همزم ــه داری در غ رسمای
در غــرب روی گناهــان «كبیــره» تنهــا یكــی از قطب هــای درگیــر در جنــگ اوكرایــن، 
ــای  ــورد بودجه ه ــد و رك ــا ش ــه پ ــلحه و ادوات ب ــروش اس ــازار ف ــن ب ــان داغ تری ناگه
ــام دولت هــای غربــی شكســته شــد. تــورم ۱۱  نظامــی و هزینه هــای دفاعــی 
ــر  ــد براب ــكاری چن ی ــد؛ ب ــف ش ــهروندان نص ــتگی ش ــوق بازنشس ــد؛ حق ــدی ش درص
ــر رونق تریــن  پُ شــد. فحشــاء  داغ  و مذهــب  بــازار قوم پرســتی، كلیســا  شــد؛ 
ــی  ــرو شــده اند و در صف هــای طوالن ــه روب ــود» آذوق ــا «كمب «كاســبی» شــد؛ مــردم ب
بانك هــای غذایــی در كشــورهای اروپایــی ردیــف شــده اند؛ ســوخت خانگــی در 
ــتند؛  ــتانی هس ــودكان دبس ــره ك ــردن جی ــر قطع ك ــت؛ در فك ــدن اس ــال حذف ش ح
ــد  ــه تبعی ــت؛ الیح ــه اس ــه حقــوق زنــان اوج گرفت ــی و تعــدی ب خشــونت خانگ
ــا  ی ــت بریتان ــرف دول ــدا از ط ــم روان ــه جهن ــا ب ــه و افریق ــان از دوزخ خاورمیان فراری
ــا در  ــروس كرون ــك وی ــازه از بخت ــه ت ــری ك ــوار كارگ ــا خان ــد؛ میلیون ه ــب ش تصوی
ــه آخریــن  جوامــع غربــی كمــر راســت كــرده بودنــد بــا حملــه گســتاخانه دولت هــا ب
انــی افتاده انــد؛ زیســت و  بــه ورطــه نابــودی و بی خا چكه هــای حقوق شــان 
ــی  ــات جنگ ــی و تبلیغ ــای غرب ــن دولت ه ــغ گیوتی ــر تی ــه زی ــاملندان هم ــذران س گ
رســانه های دست راســتی رفتــه و طبقــه كارگــر از آخریــن رمــق مزایــای خــود 

ــت.  ــده اس ــروم ش مح
ــگ در  ــن جن ــك ای ولوژی ــی و اید ــادی، سیاس ــرب اقتص ــای مخ ــر پیامده ــزون ب اف
ا  ــه، آســی ــا خاورمیان ــی از آفریقــا ت ــم جهان ــك بحــران عظی ــان غــرب، مــا شــاهد ی جه
ــواد  ــوخت و م ــود» س ــی و خطر»كمب ــان، قحط ــران ن ــتیم. بح ــم هس ــاور دور ه و خ
ر بیشــرت جمعیــت  غذایــی تاكنــون پیامدهــای آشــكار جهانــی ایــن جنــگ بــرای شــ
ــرب  ــت در غ ــانه های راس ــه رس ــوم» ك ــی س ــگ جهان ــم «جن ــت؛ پرچ ــن اس ــره زمی ك
ــای  ــازی راه ه ــدارد. مسدودس ــاخ و دم ن ــته اند، ش ــهروندان خــود برافراش ــل ش در مقاب
ــن  ــه ابتدایی تری ــم ب ــه حاك ــگ های طبق ــردن س ــهروندان، پارس ك ــاش ش ــرار مع ام
ســاح  حقــوق انســانی، قطعــاً جنگــی اســت بــه وســعت جهــان كــه زیــر ســیل اشــك 
ــرشده  ــت را ف ــوی برشی ــن»، گل ــردم اوكرای ــرای «م ــی ب ــداران دول غرب رسان و رسدم

ــه نیســت.  ــل ادام ــن قاب ــش از ای ــت و بی اس

ــا  ــه كج ــگ ب ــن جن ــع ای ــای مرتج ــمكش طرف ه ــام كش ــه رسانج ــتقل از اینك مس
ــمی و  ــانه های رس ــی در ركاب رس ــه دول غرب ــو و ن ــه نات ــكا، ن ــه آمری ــا ن ــد ام می كش
ــش  ــال پی ــان در سی س ــر جه ــاید اگ ــازند. ش ی س ــخ را  ــكی، تاری ــد زلنس ــت فاس دول
ــل  ــی» تبدی ــان دمكراس ــه «قهرم ــین» ب ــد «یلتس ــم مانن ــكی ه ــرد زلنس ــیر می ك َس
می شــد. امــا از یك طــرف كارنامــه قطــور جنایــات ناتــو و قدرت هــای جهانــی 
در ســه دهه اخیــر از حملــه بــه یوگوســالوی، دریــدن جامعــه عــراق، ســوریه و 
بــی در جنگ هــای بی پایــان خــود، بازگردانــدن دوبــاره طالبــان بــه قــدرت در  لی
ــرتده  ــی گس ــل ناامن ــی و تحمی ــی- مذهب ــیاه قوم ــای س ــلیح بانده ــتان، تس افغانس
ــه طبقــه  ــار كــردن فالكــت اقتصــادی كُشــنده ب ــه كل جهــان، و از طــرف دیگــر رسب ب
ــه  ــگ رسدی را ب ــای جن ایش ه ــن  ــال چنی ــرب، مج ــع غ ــهروندان در جوام ــر و ش كارگ
ــد.  ی ده ــن دمكراســی  ــدور خونی ــی و طرفــداران ص ــی غرب ــان» دمكراس «پهلوان
اعــاده دوران خــوش و خــرم «جنــگ رسد» و «قهرمانــان» آن بــا هــدف تعــرض دوبــاره 
ــه  ــت ب ــت! بازگش ــن نیس ــی ممك ــی و آزادی خواه ــوه ای از برابری طلب ــر جل ــه ه ب
«دوره بــرزخ» نظــم نویــن جهانــی و ُهــل دادن برشیــت بــه ســمت پرتــگاه پوچــی و 

ــت! ــال اس ــی مح رسدرگم

رش معكــوس آغــاز شــده اســت. زمزمه هــای تــالش  ورق برگشــته اســت و شــ
ــان سوسیالیســم  ــردن رادیكالیســم آرم ــرای متحــد ك ــش كمونیســتی ب ــه جنب بی وقف
ــان  ــوده ای در جه ــت ت ــك مقاوم ــون ی ــوش می رســد؛ هم اكن ــه گ در جنبــش كارگــری ب
ــای  ــه خیابان ه ــت ك ــكل گیری اس ــال ش ــر آن در ح ــه كارگ ــوف طبق ــرب و در صف غ
ــه سیاســت فالكــت اقتصــادی، جنــگ و ناسیونالیســم  پاریــس و برلیــن و لنــدن را علی
ــه  ــاره طبق ــوش دوب ــب و ج ــد. جن ــم می باف ــه ه ــای آن ب ــم و دولت ه ــه حاك طبق
ــام  ــط نظ ــرتده توس ــكاری گس ــی و بی ــر، ناایمن ــل فق ــه دهه تحمی ــ س ــر م ــر ب كارگ
«دمكراســی غربــی» بعــد از جنــگ رسد، آن شــبحی اســت كــه كل بــورژوازی جهانــی 
ــردد  ی گ ــخ» باز ــان تاری ــه دوران «پای ــا ب ــان نه تنه ــون زم ــد. اكن ــر می كن را زمین گی
ــاِن «پایــان تاریــخ» اســت. جنــگ اوكرایــن نشــان داد كــه  ای كــه آبســ دوران جدیــد پ
ــب آن تنهــا از عهــده سوسیالیســم  مســیر عبــور از بــرزخ نظــام رسمایــه داری و مصا
ــن  ــد انســانی ای ــبات ض ــدگاری مناس ــه ســودی در مان ــاخته اســت ك ــر س ــه كارگ طبق

ــدارد.  نظــام ن

دوزارى شان دير افتاده است! 
ــر زنــان، بی شــباهت بــه فــرار ایــن نظــام  رسنوشــت امــروز جمهــوری اســالمی در براب
ــه  ــم كــه چگون در مســیر ســنگالخ ها نیســت. از روزنامــه اصول گــرای رســالت بخوانی
ــت  ــه «گش ــوم ب ــت، موس ــتیز حاكمی ــای زن س ــاله طرح ه ــت ۴۰ س ــه شكس ــان ب اذع
ــه  ــرده، بلک ــت نک ان ــاب صی ــا از حج ــه  تنه ــاد ن ــت ارش ــت: «گش ــرده اس ــاد» ك ارش
ــه رســالت در  ــده اســت»...  روزنام ــه پراکن ــن قــرشی از جامع ــه بی ــذر نفــرت و کین ب
ــه  ــت را این گون ــتیز حاكمی ــت های زن س ــت سیاس ــه شكس ــد ك ــعی می كن ــه س ادام
رفــوكاری كنــد: «برخوردهــای ســخت و خشــن گشــت ارشــاد مخالــف رویکــرد 
ــت.  ــاع از زن اس ــرای دف ــالم ب ــاب در اس ــم حج ــت. حک ــالب اس ــه انق ــزرگان جبه ب

ــد.»  ــه بزن ــان لطم ــت زن ــه حیثی ــد ب ــی نبای ــا بدحجاب ــورد ب برخ
ــرده  ــاره ک ــز اش ــا نی ــه طرح ه ــه شكســت این گون ــالت خــود ب ــه رس نویســنده روزنام
ــدد  ــدهای متع ــق و تالی فاس ــدم توفی ــت از ع ــاله حکای ــن س ــه چندی ــت: «تجرب اس

ــاد دارد.»  ــن طــرح گشــت ارش ای
ــن  ــد كــه مهم تری ــه شكســت می كنن ــد اعــرتاف ب ــازه دارن ــی ت ــان بی زبان ــه زب ــا ب اینه
دشــمن زنــان در ایــران یــك مانــع سیاســی جــدی بنــام جمهــوری اســالمی، یــك نظــام 
ــوان از «كنــرتل» زنــان اســت؛ هیــچ  ــد جنســی اســت كــه امــروز نات ارتای ــر آپ مبتنــی ب
ــورد  ــن م ــالمی در ای ــوری اس ــوس جمه ــر منح ــال از عم ــن چهل س ــدی در طــول ای اح
ــی  ــی اصل ان ــران و ب ــان در ای ــی زن ــت زمخــت بی حقوق ــدی نداشــته اســت. واقعی تردی
ــدارد.  ــات ن ب ــه اث ــازی ب ــه نی ــت ك ــفاف اس ــان و ش ــان عی ــه چن ــر جامع آن از منظ
امــه رســالت و «بــزرگان جبهــه انقــالب»اش، چهل ســال پیــش منجالب زن ســتیزی  روزن
ــر  ــد و ه ــذاری كردن ایه گ ــالب ۵۷ پ ــیدن انق ــون كش ــا به خ ــران را ب تیك در ای ــت سیس
ــف،  ــیوه های مختل ــه ش ــال ها ب ــن س ــام ای ــطایی را در  ــرون وس ــن ق ی ــن قوان روز ای
ــد.  ــرتش داده ان ــه گس ــك جامع ولوژی ــی و اید ــی، فرهنگ ــاختار مدن ــن و س در قوانی
ــالمی  ــار اس ــال حص ــل س ــه دور آن چه ــم ک ــت می کنی ــه ای صحب ــورد جامع ــا در م م
ــالمی  ــف اس ــه و اراجی ــاب، توب ــرآن، حج ــات ق ــا آی ــتانی را ب ــودكان دبس د، ك ــیدن کش
تیكی  ــه زن ســتیزی سیســت ــت ك ــوان گف ــه جــرات می ت ــد. ب شستشــوی مغــزی دادن
ــت  ــده اس ل ش ــ ــه اع ــازدم جامع ــر دم و ب ــران در ه ــت در ای ــرف حاكمی ــه از ط ك
ــد بطــور مــداوم توســط  ی ــی در لحظــات بهره كشــی از كارگــر در پشــت خــط تول حت
ل نشــده اســت. در طــول ایــن  ً اعــ ــت حاكمــه ایــران در هــر لحظــه و مســتقی هی
ــت از  ان ــرای صی ــه ب ــه ثانی ــه ب ــات، ثانی ــام لحظ ــالمی در  ــوری اس ــال، جمه چهل س
ــدان  ــوم و زن ات ــس و ب ــرم پلی ــه اه ــان، ب ــ زن ــوش نگه داش ــی و خام ــد جنس آپارتای
ــواع باندهــای اســالمی از گشــت های  ــخ تحــرك ان اری ــاز داشــته اســت. ت ی بالواســطه ن
ــاری و ...  ــاب اجب ــل حج ــا و تحمی ــرات و اخطاره ــای رشع، تذك ــاد»، دادگاه ه «ارش
ــژادی  ــد ن ــم آپارتای ــه در رژی ــه ك ن گون ــت ه ــت. درس ــن مدعاس ــتی ای ــواه درس گ
ــوب  ــت رسك ــزار زمخ ــن اب ــی ای ــای جنوب ــتان در آفریق ــیاهان و رنگین پوس ــه س علی
بــكار گرفتــه شــد، در ایــران بعــد از شكســت انقــالب ۵۷ و بــه قــدرت رســیدن جریــان 
ــوری  ــ جمه ــا نگه داش ــات َرسپ ــد جنســی از ملزوم ــز آپارتای ــالمی نی ــع اس مرتج

ــوده اســت.  ــروز ب ــه ام ــا ب ــری ت ــی و براب ــه تشــنه رهای ــوب جامع اســالمی و رسك
ــان  ــروف دوزاری ش ــول مع ــه ق ــا ب ــت؛ ام ــگ نیس ــالت خن ــه رس ــنده روزنام نویس
ــار  ــات و اقش ــان طبق ــه، در می ق جامع ــ ــران و در اع ــا در ای ــت! م ــاده اس ــر افت دی
ــن  ــن، و انقالبی تری ــر تَپش تری ــن، پُ ــن، پیرشوتری ــی از رادیکال تری ــا یک ــی، ب ع اجت
ــای  جنبش هــای احقــاق حقــوق زنــان مواجــه هســتیم. جنبشــی کــه خصلت 
ــم  ــرود؛ خش ــه ب ــه مدرس ــر رس ب ــاب ب ــد حج ی خواه ــه  ــت ک ــی اس ــرتاض كودك اع
فروخــورده زنــی اســت کــه بــرای ســیر کــردن شــکم خــود و كــودك اش بــه تن فروشــی 
ــل  ــه از کار و تحصی ــت ک ــی اس ــض زن ــت؛ بغ ــن داده اس ــط ت ــت ترین رشای در پَس
ــای  ــه دِروازه ه ــت ک ــی اس ــرست زنان ــت؛ ح ــده اس ــروم ش ــودن مح ــر زن ب ــه خاط ب
ورزشــگاه و شــادی بــه خاطــر زن بودن شــان بــه روی آنهــا بســته شــده اســت؛ 
ــد  ارتای ــن آپ ــت موازی ــور رعای ــداران مام ــران» و پاس ــه «خواه ــت ک ــی اس صحنه های
ــا  ــان جســور پ ــن زن ــر مشــت و لگــد ای ــن مملكــت، زی ــار ای جنســی، در گوشــه و کن

ــد.  ــرار می گذارن ــه ف ب
ــی  ق می جوشــد، جنبــش رهایــی زنان ایــن نــوک کــوه آتشفشــانی اســت کــه در اعــ
ــن  ــانده اند و عمده تری ــت كش ــه شكس ــت را ب ــن مملك ــالمی در ای ــن اس ــه قوانی ک
و  شــخصی  در حــوزه  اســالمی  نظــام  ولــوژی  اید هزیمــت  در  كلیــدی  عامــل 
ــه  ــدون رس ســوزنی توهــم ب ــران ب ــان در ای ــروز زن ــردم اســت؛ ام ــی م عــی زندگ اجت
ــا عبــور از جنبــش پوســیده اصالحــات از  جناح بندی هــای جمهــوری اســالمی، ب
ــام  ــن نظ ــگ ای ــه جن ــود ب ــای خ ــر پاه ــدن حجــاب اســالمی زی ــا كوبی ــاه ۹۶ و ب دی م
ــه  ــرس روزنام ــته اند. ت ــز برداش ــطایی آن خی ــرون وس ــن ق ــا قوانی ــتیز ب ــا زن س رساپ
گــوش  بیــخ  خطــر  به جاســت؛  زنــان  جنبــش  از  آن  همپالگی هــای  و  رســالت 
ــاب شكســت  نــه» در ب ــد و ادرزهــای «حكی ن ــت. این گونــه پ ــت اس ــن حاكمی ای
ی بــرد.  ولوژیــك نظــام بــه صفــوف درهم ریختــه حاكمیــت كاری از پیــش  اید
ــن  ــوس اســالمی و قوانی ــام منح ــه نظ ــد و ن ــد ش ــه راه» خواه ــان «رسب ــش زن ــه جنب ن

ــد.  ــزی دارن ــن آن راه گری ننگی
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امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در جامعه 
ايران براى هر قدم پيشروى خود و خنثى كردن نقشه هاى شوم 
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى، به شوراهاى كارگرى 
و مردمى در محل كار و زيست مى زند و به اين مكانيسم هاى 

اجتماعى قدرت متكى مى شود.  آزادى، برابرى، رفاه، 
برخوردارى از بهترين و پيشرفته ترين نعمات مادى و در يك 

كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و تنها با برقرارى 
حاكميت شورايى ميسر است. 

جدال بر رس معیشت

ــدرن و  ــه م ــک جامع ــی، ی ــرده و انقالب ــالب ک ــه انق ــک جامع ــت ی ــن اس ــر ممک مگ
ــد؟ اوضــاع انفجــاری  ــرون  وســطی بازگردان ــه ق ــر چــادر ســیاه اســالم ب متمــدن را زی
ــر شــدن و شکســت کامــل نظــام در  ــت از زمینگی ــران، حکای و اعرتاضــی امــروز در ای
ــن  ــل پایی ــک در مقاب ــی و ایدئولوژی ع ــادی- اجت ــی- اقتص ــای سیاس ــه ه ــام جبه
ــات  ــن و اعرتاضــات و اعتصاب ــرض از پایی ــت و تع ــر دارد. حرک ــه کارگ ــه و طبق جامع
ســازمان یافتــه کارگــری و تــوده ایــی، شــاخص و ویژگــی دوره اخیــر مبــارزات 
ــده  ــوب نش ــوب، مرع ــه از رسک ــر درج ــا ه ــه ب ــی ک ــت. مبارزات ــران اس ــردم در ای م
ــی  ــال در ط نح ــت و در ه ــده اس ــم نش ــدی متوه ــده و وعی ــچ وع ــا هی ــت. ب اس
ــل داده  ــه تحوی ــه جامع ــذار ب ــرب و تاثیرگ ــخصیتهای معت ــربان و ش ــود، ره ــارزه خ مب
ــربد   ــا در پیش ــش آنه ــول نق ــان محص ــه ش ــار و اتوریت ــه اعتب ــخصیتهایی ک ــت. ش اس
یــروزی رســاندن آنهــا و مهمــرت از همــه  اعرتاضــات، در هدایــت ایــن مبــارزات و بــه پ
هنــگ کــردن و متصــل کــردن  در رادیکالیســم شــان اســت. همزمــان تــالش بــرای ه
ــی، تالشــی محســوس و  ــوده ای ــارزات ت ــل در مب ــخصیتهای دخی ــی و ش ــربان عمل ره
در جریــان بــرای جوابگویــی بــه نیازهــای فــوری اینــدوره از مبــارزات بــرای پیــرشوی 
ــارزات اینــدوره طبقــه کارگــر و بخشــهای دیگــر  هــای بیشــرت، شــاخص دیگــری از مب

ــت . ــه اس جامع
ــوری اســالمی  ــه جمه ــی ک ــا و فاکتورهای ــه ه ــات، گزین ــتها، اقدام ــام سیاس ــروز  ام
ــا امنــی  ــق، ن ــه آنهــا حاکمیــت خــود و فالکــت و فقــر مطل ــکا ب ــا ات مــی توانســت ب
و رسکــوب آزادیهــا و ... را بــه مــردم تحمیــل کنــد، بــر مــ ایــن تــوزان قــوا و مبــارزه 
د بــه نفــس و مرعــوب نشــدن مــردم، بــر  ــ ــر مــ اعت و تعــرض از پاییــن جامعــه، ب
ــه  ــی عرص ــربان عمل ــتها و ره یس ــتها، سوسیال ــی کمونیس ــن بین ــی و روش ــ آگاه م
ــی  ــم بورژوای ــد. کار رژی ــر شــده ان ــف و ... عمــال بــی خاصیــت و زمینگی هــای مختل
ــوری و  ــای ف ــه نیازه ــادی ب ــواب اقتص ــود و ج ــالت موج ــل معض ــه ح ــواب ب در ج
ــن بســت و بحــران خــورده اســت. «جراحــی اقتصــادی»  ــه ب معیشــتی مــردم عمــال ب
لــوف سیاســی  و «شــوک درمانــی اقتصــادی» بــر مــ یــک رسکــوب شــدید تنهــا یــک ب
ــد. کار  ــرا جــدی نگرفتن ــز آن ــت نی ــی رسان و  تحلیلگــران خــودی حاکمی اســت و حت
ــری و  ــم آزادی و براب ــا پرچ ــن ب ــه و از پایی ــد متحدان ای ــا ب ــت تنه ــرسه اس ــام یک نظ

ــن کار ممکــن و رضوری اســت. ــرد. ای ــرا رسنگــون ک ــی بهــرت آن ایجــاد دنیای
شــاخص دیگــر دوره اخیــر اعرتاضــات، اعــرتاض بازاریــان و طبقــه متوســط اســت. بــه 
عــی رژیــم اســالمی،  ایــه هــای اجت میــدان آمــدن بــازار بعنــوان یکــی از مهمرتیــن پ
ــه «ناکارآمــدی» رژیــم، فقــط  ــه وضعیــت اقتصــادی خــود، در اعــرتاض ب در اعــرتاض ب
ــد.  ــان ده ــت را نش ــی حاکمی ع ــی و اجت ــادی- سیاس ــران اقتص ــق بح ــد عم میتوان
نــده اقتصــادی حتــی بخشــی از «طبقــه  بحــران و بــن بســت اقتصــادی کــه آی
ــه  ــری از پای ــش دیگ ــی بخ ــت. نارضایت ــرده اس ــک ک ــورژوازی، را تاری ــط» و ب متوس
ــالمی  ــتی- اس یتالیس ــام کاپ ــت نظ ــران حاکمی ــد در بح ــم از آن را بای ــی رژی ع اجت
رضب و معنــی کــرد تــا متوجــه «وخامــت» اوضــاع جمهــوری اســالمی شــد. تحــوالت 
ــد  ــام خواه ــت نظ ــن بس ــران و ب ــدن بح ــرت ش ــث عمیق ــه باع ــال ک نح ــی در ه آت
ــا و  ــدال پرچمه ــی و ج ــیون طبقات ــدی و پوالریزاس ــب بن ــث قط ــان باع ــود، همزم ب

ــود. ــد ب ــران خواه ــی در ای ــهای سیاس جنبش
ــی در شــان  ــت و زندگ ــرای امنی ــاه، ب ــرای آزادی و رف ــرای معیشــت، ب ــز جامعــه ب خی
انســان امــروزی ، گســرتده و مــواج اســت. اعرتاضــات روزمــره طبقــه کارگــر در محــل 
ــرات و  ــن و تظاه ــا، تحص ــته ه ن و بازنشس ــ ــات معل ــا، اعرتاض ــه ه کار و کارخان
یــت  مبــارزه هــر روزه در گوشــه و کنــار شــهرهای مختلــف بــرای رفــاه و آزادی و امن
ا کمونیســتها  ــنت ــه س ــی ک ــر اســت. خواســت و مطالبات ــروز تحــوالت اخی ــی ام ویژگ
ــی  ــا چــپ تداع ــی همیشــه ب ــن معن ــه ای ــد و ب ــوده ان ــتها در راس آن ب الیس و سوسی

ــروزی در جــدال کافــی نیســت. ی ــرای پ ــن ب ــا ای ــی هســتند. ام ــا چپ شــده و عموم
ایــن اوضــاع، مســئولیت و تامیــن رهــربی در بــه پیــروزی رســاندن ایــن جــدال را بــرای 
چــپ جامعــه بــرای کمونیســتها و در راس آن بــرای حــزب حکمتیســت (خط رســمی) 
ــروزی رســاندن کمونیســم و  ــه پی ــی مــا، جــدال ب ــر کــرده اســت. جــدال آت ســنگین ت
ــو طبقــه  ــه برنامــه، نقشــه و آلرتناتی ــاز ب ــی کــه نی ــود. جدال اداره شــورایی خواهــد ب
ــت شــورایی  ــک حکوم ــاد ی ــدرت و ایج ــرصف ق ــرای ت ــه ب ــم جامع ــر و کمونیس کارگ
ــن طبقــه کارگــر و رهــربان خــودآگاه  ــا وجــود چنی ــد ب ن اســت. یــک کمونیســم قدر
ــی در  ــاالی کمونیســم در جامعــه، شــانس اصلــی در تحــوالت آت یــت ب ــا محبوب آن، ب
ــن  ــن رهــربی را و ای ــود. ای ــران خواهــد ب ــی ای ــم بورژوای ــی رژی ــی انقالب ســیر رسنگون

تجمعات قدرتمند و 
گسترده تر تنها جواب  به موج 

دستگيرى ها

هنگــی تشــکلهای صنفــی بــرای تجمعات و آکســیونهای  متعاقــب فراخــوان شــورای ه
ــقز،  ــنندج، س ــه س ــتان از جمل ــف کردس ــهرهای مختل ــنبه در ش ــی، روز پنجش اعرتاض
مریــوان، دیوانــدره و بــوکان تجمعــات وســیع اعرتاضــی بــر پــا شــد. جمهــوری اســالمی 
طبــق روال همیشــگی بــرای جلوگیــری از تجمعــات اعرتاضــی از چنــد روز قبــل اقــدام 
بــه دســتگیریهای گســرتده در شــهرهای مختلــف کــرده اســت. تــا ایــن لحظــه طبــق 
ن در شــهرهای ســقز، دیوانــدره، مریــوان  اخبــار منتــرشه بیشــرت از چهــل نفــر از معلــ
نحــال رژیــم بــا گســیل نیروهــای  و ســنندج  دســتگیر و بازداشــت شــده انــد. در ه
ــال  ــهرها عم ــن ش ــرورش ای ــوزش و پ ــل آم ــهر و مقاب ــی ش ــن اصل ــوب در میادی رسک
فضــای شــهرها  رابــه شــدت میلیتاریــزه کــرده اســت. طبــق اخبــار تــک تیراندازهــا را 
ن آمــوزش و پــرورش ســنندج مســتقر کــرده انــد. قــرار بــود بــا  در بــاالی بــام ســاخت

ایجــاد فضــای ارعــاب در جامعــه، کســی جــرات اعــرتاض و تجمــع را نداشــته باشــد.
تجمعــات گســرتده امــروز در شــهرهای ســنندج، مریــوان، ســقز، دیوانــدره و ... جــواب 
دنــدان شــکنی بــه تقالهــای شکســت خــورده نظــام اســالمی بــرای ایجــاد ارعــاب و 
ن و فرهنگیــان در ســطحی گســرتده در ایــن  زهــر چشــم گرفــ از جامعــه بــود. معلــ
ــار خواســت همســان  ــد وخواهــان آزادی همکارانشــان در کن تجمعــات رشکــت کردن

ســازی و رتبــه بنــدی حقــوق و ارتقــای وضعیــت معیشــتی شــدند.

ــام خواســتها  ن از  دفــرت کردســتان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) در کنــار معلــ
ــواده  ن، خان ــ ــتان معل ــرت کردس ــد. دف ــی کن ــتیبانی م ــاع و پش ــا دف ــات آنه و مطالب
ندتــر و حضــور  دانــش آمــوزان و مــردم آزادیخــواه را بــه تجمعــات گســرتده تــر و قدر
ــد. بایــد ایــن  گســرتده تــر در میادیــن و مقابــل آمــوزش و پــرورش و ....  فــرا میخوان
ــود  ــرده خ ــم   را از   ک ــب زد و رژی ــام عق ــدرت  ــا ق ــتیصال را ب ــرض از رس اس تع
ن کــرد. بایــد در مقابــل دســتگیری هــر تــک فعــال و شــخصیت دســتگیر شــده  پشــی
ــواده  ــد خان ــد. نبای ــر کنن ــارزه و اعــرتاض پ ــن مب ــان را در میادی صدهــا نفــر جــای آن
ندتــر و تجمعــات گســرتده  دســتگیر شــده هــا را تنهــا گذاشــت و بایــد بــا حضــور قدر
ــا  ــان را ب ــد عزیزا ــد و فاســد داغ کــرد. بای ــت ناکارآم ــای حاکمی ــر پ ــن را زی ــر زمی ت

قــدرت و اتحــاد و همبســتگی از چنــگ ایــن جانیــان بیــرون کشــید.

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۱۶ ژوئن ۲۰۲۲
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