
در اول مهر و بازگشايي دانشگاهها و مدارس ميليونها 
 .جوان و نوجوان راهي مراكز تحصيلي خواهند شد

 
اول مهر هر سال آغاز فصلي ديگر از حضور ميليونهـا  
انسان از نسل جواني است كه بـازگشـايـي مـراكـز        
تحصيلي را به عنوان آغاز فصلي ديگر از جدال علم با 
جهل و خرافه مذهبي، جدال تمدن و مدرنيسـم بـا     
ارتجاع اسالمي و جدال آزاديخواهي با اسـتـبـداد و      
پادگاني كردن دانشگاهها و مراكز فرهـنـگـي نـگـاه        

 .خواهند كرد
امروز با گذشت بيش از سه دهه از تالش بـورژوازي    
ايران براي مقابله با هر نوع ايدآلهاي انساني و برابري 
طلبانه، بيش از سه دهه تالش بـراي زدودن آثـار         
تمدن و مدرنسيم، بيش از سه دهه نسـل كشـي و       
جنايت براي مقابله با هـر نـوع آزاديـخـواهـي و              
عدالتخواهي، شاهديم كه هنوز هم بزرگترين جـدال  
در دانشگاه و در كل جامعه ايران جدال با توحش و   

 3صفحه .  ...   بربريت سرمايه است
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بدنبال سفرهاي جان كري به خاورميانه تـحـت   
“ ائتالف جهاني” عنوان تالش جهت تشكيل يك 

عليه داعش و همزمان اعالم استراتـژي ايـاالت     
متحده توسط اوباما، قرار است دول منطقـه بـا     

در عراق و همگـي در    “  نيروهاي داخلي” كمك 
. پناه كمك هوايي آمريكا تسليح و تجهيز شونـد 

اينبار كه استراتژي قلـدري و    . پيام روشن است
يك تنه ميزنيم و ميگيريم آمريكـا، عـمـال در        

بدنبال هزيمـت  !  سوريه به گل نشست، چه باك
آقايي عموسام، دول منطقه آنقدر قدرتمند شده 
. اند كه در اوضاع بحراني عراق نقش بازي كنند

داعش بهانه اي شده تا سوريه اي ديگر اينـبـار   
حاال تو كُرد، حـاال مـن       .  در دل عراق بپا شود

عرب؛ حاال تو سني، حاال من شيعه؛ حـاال تـو       
و در ايـن  ...  علوي، حاال من مسيحي و الي آخر 

ميان داعش، بيابانگردي است كه ظاهرا معلـوم  
نيست از كجا آمده و محصول چه اوضاعي است 

! ثبات عاليجنابان در منـطـقـه اسـت      “  مزاحم” 
حقيقت اينست كه اين سناريو هماني است كـه  

توسط پنتاگون ترسيـم شـد و        2006در سال 
نقشه خاورميانه بزرگ لقب گرفت؛ خاورمـيـانـه    
اي تكه تكه شده توسط دول مرتجع منـطـقـه،    
بين اقوام و مذاهب رنگارنگ كه قرار است كنـار  
جلگه هاي بين النهرين هر كي خـر خـود را         

تربيت اقوام دست ساز و ساختگي، جعـل  !  براند
بازگشت تام و تمـام بـه     !  تاريخ و هويت تراشي

دخيل بستن به بختك اقوام بـنـي     !  عصر حجر
بازگشت به دوران !  فارس و بني عرب و بني كُرد

و !  نوراني اسالم و مسيحيت و جنگهاي صليبـي 
“ مبارزه با داعـش ” نيروي هوايي آمريكا به بهانه 

ميرود تا همراه با دخالت فعال دول منطقـه از    
جمله ايران و عربستان و بعضا تركيه، عده اي را 
تحت نام كُرد، تعدادي را بنام شبه نـظـامـيـان     
شيعه و بقيه را با اتيكت عرب و سني، ساخـتـه   
پرداخته كرده و دامنه قوم پرستي، جنـايـت و     

 . آدم كشي را وسيع تر كنند
قرار است با پول و بمبهاي آمريكا و غرب و بـا    
جنگجويان كرد و عرب و ترك و سني و شيعـه  

اين درسي اسـت  .  خاورميانه بزرگ شكل بگيرد
كه امريكا از شكست در ويتنام و عراق و سوريه 
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حفظ آرامـش  ” مي گويند كه اينروزها :  حكمتيست
اولـويـت دولـت      .  در جامعه ايران مهم است“  داخلي

است، و تنها با حـل    “  حل چالش هسته اي” اعتدال 
اين معما ميتوان به سمت گشايش اقتصادي و بهبود 
فضاي سياسي در داخل پيش رفت؛ مي گوينـد كـه     

فراموش نكنيد كه روحاني نيامده تا همه مـوانـع و     ” 
مشكالت كشور را در چهار يا هشت سال آينده حـل  

؛ مي گويند كه ثبات نسبي در فضاي كـنـونـي    “ كند
اقتصاد منوط به توافق هسـتـه اي اسـت؛ هشـدار           

نبايد گذاشت كه مذاكرات به بن بسـت  ” ميدهند كه 
بايد از اعالم خواسته هاي چالش زا، آزادي   ” ؛ “ برسد

هاي اجتماعي، مطالبات اقتصادي و مبـارزات زنـان     
دولت را نبايد درفضـاي حسـاس       ” .  “ خودداري كرد

 ؛ “كنوني زير منگنه قرار داد
از طرف ديگر، دوره دولت اعتدال شـاهـد تـعـرض         

از .  بيشتر جمهوري اسالمي به كل جامـعـه بـوديـم      
حمله به سطح معيشت مردم، بيكار كردن و اخـراج    
زنان از كار، از تورم و گراني گرفته تا افزايش صـدور  

آيا شما بر متن اوضاع امروز در .  احكام اعدام و زندان
جامعه ايران براي اين وقايع زمينه مشـتـركـي مـي       

براي چيست؟ ايا جامعه دارد   “  هشدارها” بينيد؟ اين 
توهم به دولت اعتدال و اميد را از خود مي تكاند؟ آيا 

 با دوره جديدي روبروايم؟
 

دقيقا همينطور است، دروه جديـد بـا     :  ثريا شهابي
. مشخصات و چالش هاي جديدي در جريـان اسـت    

و “  مي گـويـنـدهـا    ” دوره اي كه در توضيح آن الزاما 
ي رسانه ها و مفسرين رسمي،  طرفـدران  “ هشدارها”

و منتقدين رسمي و قانوني دولت اميد، و يا افـت و      
، مختصـات آن را      “ مذاكرت اتمي” خيزهاي منحني 

نه روحاني و وعده هايش، كه شمـا  .   معلوم نمي كند
هم اشاره كرديد جامعه كامال گرد وخاك وعده هـاي  
او را از تن تكانده است، نه دعواي خصوصي سازي ها 
يا دولتي نگاه داشتن هاي بنگاههاي اقتصادي، و نـه  
افت و خيزمنحني مذاكرات اتمي، هيچيك سيـمـاي   

بـرعـكـس ايـن       .  وضعيت جديد را ترسيم نمي كند
مقتضيات وضعيت جديد است كه خود را بـر ايـن       

 . مولفه ها تحميل كرده است
 

موقعيت خامنه اي، موقعيت رهبر  و سياست هـاي    
او، امروز يك ركن موجوديت جمهوري اسـالمـي و       

امـروز در    .  مهمترين مشخصه دوره جـديـد اسـت       
جمهوري اسالمي ما با دعواي قوه مقننه و  قضائيه با 

، آنطور كـه در زمـان         .. مجريه و دولت و مجلس و 
خاتمي روبرو بوديم و يا آنطور كه در عروج جنـبـش   

هـمـه كـاره      .  سبز شاهد آن بوديم، روبرو نـيـسـتـم    
! جمهوري اسالمي در يك كالم خامـنـه اي اسـت       

دسـتـه   .  همانطور كه در حكومت پهلوي، شـاه بـود    
بندي ها و گروه بندي هاي داخلي هنوز موجـودنـد،   

امروز .  اما همگي متحدانه گوش به فرمان آقا هستند
اين جدال جناحهاي حاكميت نيست، كه حتـي در    
يك لحظه هم تعيين ميكند كه حكومت بـايـد چـه      

از مذاكرات اتمي تا هـمـاهـنـگـي      .  بكند و چه نكند
نظامي بين ايران و آمريكا در كيس داعش و عراق، از 
ضرروت افزايش جمعيت و تالش براي محدود كردن 
دسترسي به وسائل جـلـوگـيـري از بـارداري تـا               

مراسم بيماري خامنه اي و سواستفاده از   “  مديريت” 
آن براي گرفتن لبيك از  شخصيت هاي مذهبـي و    
غيرمذهبي و نظامي و علما و شعرا  و هـنـرمـنـدان،     
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از مراوده با آمريكا تا مسئله اتمي، از دخـالـت در     

رسمي و قانوني كـه    “  ادبا” بحران عراق تا اجازه به 
، همه و همه بـر مـحـور        “ كمي ادب توليد كنند” 

امـروز هـمـه      .  دخالت روزمره خامنه اي ميچرخـد 
اپوزيسيون اصالح طلب درون و بيرون حكومتي، از 
رهبران جنبش سبز و دوخرداد تا توده و اكثـريـت   
براي سالمتي مقام معظم رهبري، دست بـه دعـا       

تا بلكه تا آقا زنده است هم مـذاكـرات بـا      .  هستند
آمريكا به سرانجام برسد، هم سواستفاده جمهـوري  
اسالمي از كيس عراق و داعش نانـي بـه سـفـره         
جمهوري اسالمي ايران اضافه كند، و هم بـه ايـن     

مشكالت تاريخي ايران براي ايجـاد  “  انشاهللا” طريق 
كار و رشد اقتصادي برطرف شود و همه چيز خوب 

هرچند كه امروز دعواي دولت و مـجـلـس        !  شود
ظاهرا  خيلي باال گرفته است، و به گفته خودشـان  
دولت روحاني ركورد خيلي بااليي در تذكر گرفتـن  
از مجلس را دارد، اما خامنه اي كمـاكـان رهـبـر       

است و رئيس جمـهـور دولـت      “  اصالحات” واقعي 
با وجوديكه  دعـواي    !  اعتدال در تبعيت كامل از او

انصار حزب اهللا و وزارت كشور خطر كشيده شـدن  
عواي آنها به خيابان ها را باالي سرشان زنده نگـاه  
ميدارد، اما روشن است كه وزارت كشور مغبونـانـه   
عقب مي نشيند و دعواي جدي در اين شرايط باال 

 .نخواهد گرفت
 

آنچه كه شما در سوال تان مطرح كرديد در مـورد  
حـفـظ آرامـش      ” مي گويند كه اينـروزهـا     :  اينكه

در جامعه ايران مهم است، دقيقا اين افـق  “  داخلي
غرولند هاي اپوزيسيون هـايـي     . را منعكس ميكند

چون فرخ نگهدار،  در مقابل فشار افكار عـمـومـي    
جامعه ايران كه داعش در عراق را از جنس داعش 
در ايران و در حكومت ميداند، و اصرار او بر اينكـه  
جريانات اسالمي همه شان بد نيستنـد و اسـالم       

سـنـي و     ( با بدخيم   )  شيعه در ايران( خوش خيم 
. فرق دارد، هم همين را ميگـويـد  )  داعش در عراق

كه حفظ آرامش داخلي مهم است و همگي تا بـه    
سرانجام رسيدن مذاكرات اتمي و نتيجه دخـالـت     
ايران در عراق، كه روشن است مقام معظم رهبري 
در راس آن است، ساكت باشند و دسـت از سـر         

صف متحدي در قدرت و در !  حكومت ايران بردازند
اپوزيسيون، منتظر به ثمر رسـيـدن اقـدامـات و         

اين يك مشخصه اوضـاع    .  دستورات خامنه اي اند
مشخصه ديگر همان بخشي است كـه  .   امروز است

بخشي كه عليرغم اينكه در !  قرار است ساكت بماند
صف تظاهرات هاي ميليوني در خيابان ها نيسـت،  
عليرغم اينكه حزب و سازمان و تشكـل نـدارد و       
هيچ ارتباطي با نق زدن ها و دعواهاي جـنـاحـي      
اصالح طلبان و اصوالگرايان ندارد، عليرغم اينـكـه   

ندارد، “ برانداز برون مرزي”ارتباطي با سازمان هاي 
يـك  .  در بطن جامعه در تب و تاب شديدي اسـت   

سرش در بافق و نيشكر هفت تپه و شركت واحـد     
است و سر ديگرش در كوچه و خيابان و دانشگاه و 

همـان  !  مدرسه و محل كار و زندگي جوانان و زنان
هايي كه جمهوري اسالمي ايران با گرو گرفتن كار 
و معاش شان، با استفاده از بازوي خانه گـارگـر و     

اكثريتي به نظام، و     –ارادت ذاتي اپوزيسيون توده 

بوسيله گشت هاي امر به معروف و جنگ با روش   
، و با به مـيـدان   “ جلوگيري از بار داري” هاي رايج 

جنگ با جوك هاي سايـبـري   ” آوردن  فرماندهان 
هرروز به جنـگ شـان     “  عليه خميني و خامنه اي

در “  كـر ” همان بخشي كـه گـرو هـاي            .  ميرود
اپوزيسيون قانوني در جنبش زنان و جنبش مدني، 

، “ خشونت نـكـنـيـد      ” با كلمه شيك و عامه پسند 
! مداوما در حال لگد زدن به اعتراض آنـهـا اسـت       

مسئله فقط خانه تكاني جامعه از وعده هاي اعتدال 
در دولت روحاني نيست، بلكه فراتـر از آن نـوع         
ديگري از به ميدان آمدن اكثريت محروم جامـعـه،   

 . در اشكال ديگري است
 

هردري را كه مي بندند، در ديگري براي اعالم بـي  
اعتباري نظام در چشم اكثريت محروم جامعه، بـاز  

 . ميشود
در مقابل اين واقعيت است كه همانطور كه شـمـا     

دوره دولت اعتدال شـاهـد تـعـرض       :  اشاره كرديد
از .  بيشتر جمهوري اسالمي به كل جامعه هستـيـم  

حمله به سطح معيشت مردم، بيكار كردن و اخراج 
زنان از كار، از تورم و گراني گرفته تا افزايش صدور 

و اين درحالي است كه دولت .  احكام اعدام و زندان
اعتدال، ظاهرا بخش زيادي از جامعه را تـوانسـتـه    

واقعـيـت ايـن      .  بود به اميد خود، ساكت نگاه دارد
است كه براي پاسخ به معضالت پايه اي شان، همه 
راه كارهايي كه حتي تصورش را نـمـي كـردنـد         

از كنار گذاشتن شعار مـرگ بـر     .  امتحان كرده اند
آمريكا تا رفتن به پاي همكاري نظامي با آمريكا در 
كيس عراق، از باز شدن نيش هاي تا بناگوش آيات 
عظام و پوشيدن لباس هاي شاد و ريش هاي شانه 
زده و باال بردن هرچه بيشتر عمامه هـا، پـابـپـاي       
عقب رفتن حجاب ها، از سپردن نرخ گـوشـت و       
لبنيات به نرخ بازار آزاد و تا باز گذاشتـن كـامـل      

همه و همه را امتـحـان   ...  دست بخش خصوصي و 
هـم از نـظـر        .  به بن بست رسيده انـد   .  كرده اند

گره كـور بـهـبـود       .  روبنايي و هم از نظر زيربنايي
اقتصادي نه باز شده است و نه نشاني از باز شـدن    

برخالف تبليغات كارشناسـان و اسـتـادان        .   دارد
دانشگاه و اقتصاد دانان حكومتي، مشكل مديريـت  

مشـكـل   .  بد حكومت و يا خصوصي سازيها نيسـت 
خود حكومت، خود نظام و خود سيستم اقتصـادي  

 .  و سياسي است
دو خرداد و جنبش سـبـز و اتـنـخـابـات آزاد،               

همه بـه آخـر خـط        ...  اصالحات، جامعه مدني و 
خصوصي سازي و دولتي نگاه داشتن، .  رسيده است

ايـن  .  بن بست بن بسـت اسـت      .  نجات نمي دهد
شرايط است كه بخش اعظم اپوزيسـيـون راسـت      

به .   سرنگوني طلب را هم به بن بست كشانده است
موازات عقب رفتن حجاب ها، حتي آقا در بسـتـر     
بيماري شعر ميخواند و دهان به نـجـاسـت آلـوده       

گنجي فرزنـد  !  ميكند و از فروغ فرخزاد نام مي برد
راستين امام يك شبه متخصص جايگـاه پـاپ در       
فرهنگ ايراني ميشود و گوگوش را از خـيـام و           

در جمهوري اسالمـي  !  حافظ  مهم تر اعالم ميكند
صداي اعتراض ضعيف ترين حلـقـه هـاي مـردم         
ديندار، يعني معتقدين به بهائيـت، در جـامـعـه         

از رواج صحبت از حقوق دگر باشان !  شنيده ميشود

و همجنسگرايان تا اعاده حيثيت از تن فروشان، از 
زندگي خارج از ازدواج تا رواج وسيع جوك هـايـي   
كه هروزه عليه خامنه اي و مقدسات نظام تـولـيـد    
ميشود، يك تعرض فرهنگي و ايدئولوژيك به نظـام  

اما نه از گشايش سياسي خبري است و نه از .  است
در زمينه اقتصادي با بن بست و !  گشايش اقتصادي

اميد سرازير شدن سرمايه .  بحران عميقي روبرويند
هاي خارجي كه با حجم بازار داخلي مـتـنـاسـب       
باشد، به خاطر معضالت اقتصادي خود سـرمـايـه      
جهاني و سرمايه غرب و عدم ثبات سياسـي، كـور     

از ثبات سياسي، به معني وحـدت در      .  شده است
باال و  تسليم شدن كامل پائيـن، كـه قـرار بـود           
. گشايش اقتصادي به بار بيĤورد خبـري نـيـسـت      

وحدت در باال به درجه زيادي شكل گرفته اسـت،    
دور باطل بـن  .  بدون اينكه پائين تسليم شده باشد

بست اقتصادي و بي ثباتي سياسي و امتحان كردن 
همه راههاي ممكن براي جمهوري اسالمي ايران و 
بورژوازي ايران، اجراي هر نـقـشـه و سـيـاسـت           
اقتصادي كالن و اجراي هر سياست قـطـعـي در        

اين ها .  زمينه هاي ماكرو را،  تماما فلج كرده است
و .  است كه مختصات دوران جديد را ترسيم ميكند

از اينجا ميتوان نقب زد به عـمـق بـحـرانـي كـه           
جمهوري اسالمي، چه در عرصه سياست و چه در   
عرصه اقتصاد و فرهنگ و ايدئولوژي، با آن دسـت    

 .  به گريبان است
روبناي جمهوري اسالمي امروز شباهتي به دوران   

. اما اين كافي نيسـت .  خميني و آرمانهايشان ندارد
از شر تسبيح خالص شده اند، خالص شدن كامـل  
از شر عمامه و عبا، و تبديل شدن به يك حكومـت  
تماما مناسب براي پيوستن بـه بـازار غـرب، بـه           
تغييراتي در ساختار سياسي ايران نياز دارد، كه به 
.  سادگي از عهده  بورژوزي ايران بـر نـمـي آيـد          

مردم، معيشت و .  ديگر كافي نيست“  وعده و وعيد” 
بافق اين را ميگـويـد كـه      .  رفاه و آزادي ميخواهند

كارگر معيشت اش بايد يا با كار يا با بيمه بيكـاري  
با وعده موقتا خاموش اش ميكنند، اما .  تامين شود

زنان را نمي توانند بـه  .   نمي توانند خفه اش كنند
غول از بطري خارج شده اسـت،    .  خانه باز گردانند

 . نمي توان آن را به زور داخل بطري باز گرداند
 

مبارزه وسيع بر سر حقوق و آزديهاي زنـان، كـار       
براي ميليونها ميليون جوان بيكار، آزادي سيـاسـي   
كه در دانشگاه ها را به لرزه در ميĤورد، همه و همه 

ايران براي خالصي از .  چالش هاي اين دوران است
بحران اقتصادي و بحـران سـيـاسـي و بـحـران             
. ايدئولوژيك موجود سرمايه، راه حل بورژوايي ندارد

اگر داشت و مي توانستند، مطمئن بـاشـيـد كـه         
امرروز خامنه اي حتي حاضر بود، خود عمـامـه از     

 !  سر برگيرد و كراوت بزند
 

خطر كمونيـسـم و     .  اين ها به آخر خط رسيده اند
سوسياليسم، كمونيسم و سوسياليسمي كه بتوانـد  
اين شرايط را سكوي عروج جنبشي كند كـه بـن     
بست و بي آلترناتيوي بورژوزاي و حكومت اش در   
ايران را به يك تحول سوسياليستي گـره بـزنـد،        

يا انفجار از پائين و يا زدن خشـن از      .  واقعي است
 . باال، دو راهي است كه در مقابل قرار دارد

ت     ٢  ٣٢حک
 ...آيا با دوره 



ت    ٣٢حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
هنوز نسل جوان با همه دستگيريها، تـهـديـدهـا،       
اخراج ها و ستاره دار كـردن آزاديـخـواهـان در           
دانشگاهها و مراكز تحصيلي تسليم نشده اسـت و      
هر روز از گوشه اي اعتراض خود را به حاكـمـيـت    
سرمايه داران، به فرهنگ پوسيده عصر حجر و بـه    
بي حقوقي مطلق بخش اعظم جامعه، به آپارتـايـد   
جنسي و بيحقوقي زنان، به استبداد سياسي و بـه    

 . بردگي مطلق طبقه كارگر بيان ميكند
امروز سران حكومت، با اتكا به تجربه بيش از سـه    
دهه سركوب و اعمال بي حقوقي بر جامعه ايران و   
نسل جوان متمدن و بـرابـري طـلـب آن، بـراي            
روياروئي با ميليونها دختر و پسر جوان در مـراكـز     

جلسه ميگذارنـد و     .  تحصيلي خود را آماده ميكنند
قوانين وضع ميكنند و به نام دفاع از قانـونـي كـه      
خود نوشته و با زور تحميل كرده اند، قانونـي كـه     
هزاران بار از جانب ميليونها انسان لعنت و نفـريـن   
شده، خط قرمزها براي ما تعيين ميكند تا دست از 
پا خطا نكنيم و به آنچه حاكمان بورژوا و محافل و   

از هـم    .  مجالس آنها وضع كرده اند، گردن نـهـيـم   
اكنون همه محافل و سازمانهاي دانشجويي شان پا 
به پاي مراكز اطالعاتي و پليس براي رويارويـي بـا     
نسل جوان و سد بستن در مقابل آزاد انـديشـي،       
آزاديخواهي و حق طلبي و توقع انسانـي آنـهـا از        

 . زندگي، به كار افتاده اند
 

امروز بيش از يكسال از عمر دولت روحاني ميگذرد، 
يكسالي كه قرار بود با رياست اين پاره تن نـظـام،     
. آينده بهتري در انتظار مـردم در ايـران بـاشـد            

يكسالي كه قرار بود سايه شوم گراني، بيـكـاري و     
ما كـمـونـيـسـتـهـا و            .  فقر از سر ما كاسته شود

آزاديخواهان گفتيم اينها ادعاهاي پوچ و پروپاگانـد  
حاكمين براي فريب و متوهم كردن مردم به امكان 
گشايش سياسي اقتصادي زير سايه دولت اعتدال و 

اينها تالش حاكميـن اسـت بـراي        .  اميد شان بود
فريب دادن ما، براي ساكت كردن جامعه و بـراي      
تحميل انتظار و  استيصال به ما و تـبـديـل صـف       
ميليوني نيروي كار كن جامعه و نسل جوان آن بـه  
مهره حركت ارابه اي حكومتي كه زير چرخهاي آن 
صداي خرد شدن استخوان نسلهاي امروز و آينـده  

امروز و بعد از گـذشـت       .  ما از دور شنيده ميشود
بيش از يك سال از عمر دولت يـازدهـم، سـهـم         
اكثريت نسل ما، اكثريت بااليي از ما دخـتـران و       
پسران جوان همراه با خانواده هايمان جز استبداد و 
بي حقوقي، جز توهين و تحقير زنان، جز تحمـيـل   

اي ناروشن، جز تحميل فقر و پـرت كـردن        آينده
ميليونها نفر به صف كارگران جنسـي و افـزايـش        

 . اعتياد و هزار مصيبت اجتماعي ديگر نبوده است
صف ميليوني جوانان بيكار و بي تامين در خارج از   
دانشگاهها، جواناني كه بسـيـاري از آنـهـا فـارغ            
التحصل مدارس و دانشگاهها هستند، آينده تاريكي 
را در مقابل همه دانشجويان و محصلين در ايـران    

اين واقعيت ميان جواناني كه به اميد .  گذاشته است

رشد و دست يابي به يك زندگي بهتر و غني تر پـا  
به مراكز آموزشي، مدارس و دانشگاهها ميگذارند، با 
صف ميليوني بيكاراني كه در جامعه بـراي امـرار       
معاش ناچارا به هركاري تن مي دهند، پـيـونـدي      

كسي در حكومت خود را در     .  عميق برقرار ميكند
مقام پاسخ گويي به اين آينده تاريك جوانان، قـرار  

 . نمي دهد
 

امروز پشم و پيله همه جناحهاي حاكميت، از سوپر 
هاي دو آتشه تا ليبرال، ناسيونـالـيـسـيـت،       مذهبي

اصالح طلب، اصول گرا، معتدل، خوشخيـم و بـد       
همه آزمايش پس داده اند و در .  خيم، ريخته است

دشمني با آزاديخواهي و با رفاه و سعادت و شـادي  
 . انسان در آن جامعه از همديگر سبقت گرفته اند

 
و امروز در همه جا از كارخانه و كارگاه، از محله و   
كوچه و خيابان صداي اعتراض بشريت مـتـمـدن،      

از اعتراض كارگراني كـه حـقـوق        .  شنيده ميشود
نگرفته اند، مردمي كه به اعدام هر روزه اعـتـراض     
دارند، زنان و دختراني كه حاضر نيستند بـيـش از     
اين بي حقوقي زن و تحقير و بي حرمتي و آپارتايد 
جنسي را قبول كنند، تا حاشيه نشينان شـهـرك     

عليـه ويـران     “  غزه در تهران” زيتون تهران با شعار 
كردن خانه هاي خود تجمع ميكنند و كـارگـران       
معدن بافق كه شهري را در دفاع از خـود بسـيـج      

بخش اعظـم  !.  كردند، فرياد ميزنند انتظار بس است
دانشجويان و تحصيل كردگاني كه در اول مـهـر         
راهي مراكز تحصيلي ميشوند، فرزندان اين بخش از 

بخش بزرگي از آنها از طبقه كارگر و از   .  جامعه اند
ستمديدگان جامعه اند كه هـمـراه خـود صـداي         
اعتراض اكثريت جامعه را به دانشـگـاه مـنـتـقـل         

آزاديخواهي و برابري طلبي نسل جوان در .  ميكنند
دانشگاه، بيان اميال دهها ميليون انسان جـامـعـه      
است كه امتداد آن در مراكز تحصيـلـي نـمـايـان        

اين صدا بايد به عنوان اراده جمعي ما يكي .  ميشود
شود، به اتحاد ميان ما و به نيروي به هـم بـافـتـه       
 .تبديل شود تا بتوانيم از عهده دشمنان خود برآييم

 
 !دانشجويان و دانش آموزان كمونيست

 
دوره اي جدي از جدال طبقاتي در كل جامعـه در    

نسل جوان در دانشگاهها و مـراكـز     .  مقابل ما است

بـورژوازي  .  تحصيلي يك پاي جدي اين جدال انـد 
ايران هيچ آلترناتيوي ديگري ندارد، هيچ راه حلـي  
براي جواب به بحران موجود، به گرانـي و خـطـر        

اينـرا  .  فالكتي كه دامن جامعه را گرفته است ندارد
خود رهبران بورژوازي ايران ميدانند و اكـثـريـت        

بايد اين قطع اميـد  .  جامعه هم اميدي به آنها ندارد
را به نيرويي براي مقابله با جمهوري اسالمي و همه 
اركان سركوب آن تبديل كـرد، بـايـد پـيـام آور            

اي روشن و سعادتمند پس از رفتن جمهوري  آينده
اين كار ما كمونيستها است كه بـراي    .  اسالمي بود

خاتمه دادن به حاكميت بورژوازي و اسـتـبـداد و      
خفقان و فقر و فالكت آن افقي روشن در مـقـابـل    
جامعه قرار دهيم و آنرا به افق صفي از كـارگـران       

امـروز   .  آگاه و انسانهاي برابري طلب تبديل كنـيـم  
كمونيستها بيش از هر زماني شانس ابراز وجـود و    
قدرتگيري دارند، امكان اينكه افقي رهايي بخش و   

نشان دهـنـد   .  انساني، در مقابل كل جامعه بگذارند
هيچ آلترناتيو انساني، برابري طلبانه و متمدنانه جز 
. آلترناتيو كمونيستي براي رهايي موجود نـيـسـت     

دانشجويان كمونيست تاريخي از تالش انسـانـي و     
با اتـكـا بـه هـمـه          .  برابري طلبانه پشت سر دارند

تجارب پيشين خود، بايد يك بار ديگر پرچم آزادي 
بايد يـك    .  و برابري را در مراكز تحصيلي برافراشت

بار ديگر كمونيستهاي جوان در مراكز تحـصـيـلـي     
محمل اتحاد و به هم بافتن صفي وسيع از دختر و   
. پسر جوان حول مطالبات راديكال خـود بـاشـنـد      

بازگشايي دانشگاهها و مراكز آموزشي فرصتي براي 
جمع شدن و اتحاد كمونيستها، تشكيل جـمـع و       
محافل كمونيستي و رهبري  اعتراض جوانـان بـه     
اختناق، بي حقوقي، زن ستيزي، نابرابري و هـمـه     

دانشـگـاه   .  جلوه هاي تبعيض و بي حقوقـي اسـت    
ميتواند و بايد سنگر آزادگي باشد، سنگر دفـاع از      
حرمت انسان، دفاع از هويت انساني و عليه هـمـه     
. هويتهاي كاذب مذهبي، ملي و ناسيونـالـيـسـتـي     

شرط چنين تحولي ايفاي نقش تاريخي دانشجويان 
كمونيست است به عنوان مركز ثقل تـحـركـات و      

ميليونها انسان در جـامـعـه    .  تجمعات آزاديخواهانه
چشم اميد به ما و به اعمال نقشي كه از ما ساختـه  

 .است، دوخته اند
 

 زنده باد آزادي، زنده باد برابري
 )خط رسمي(حزب كمونيست كارگري حكمتيست 

 ...اول مهر  

امروز در همه جا از كارخانه و كارگاه، از محله و كوچه و خيابان صداي اعتراض بشريت متمدن، شنيده 
از اعتراض كارگراني كه حقوق نگرفته اند، مردمي كه به اعدام هر روزه اعتراض دارند، زنان و . ميشود

دختراني كه حاضر نيستند بيش از اين بي حقوقي زن و تحقير و بي حرمتي و آپارتايد جنسي را قبول 
عليه ويران كردن خانه هاي خود “ غزه در تهران”كنند، تا حاشيه نشينان شهرك زيتون تهران با شعار 

تجمع ميكنند و كارگران معدن بافق كه شهري را در دفاع از خود بسيج كردند، فرياد ميزنند انتظار 
بخش اعظم دانشجويان و تحصيل كردگاني كه در اول مهر راهي مراكز تحصيلي ميشوند، !. بس است

بخش بزرگي از آنها از طبقه كارگر و از ستمديدگان جامعه اند كه . فرزندان اين بخش از جامعه اند
آزاديخواهي و برابري طلبي . همراه خود صداي اعتراض اكثريت جامعه را به دانشگاه منتقل ميكنند

نسل جوان در دانشگاه، بيان اميال دهها ميليون انسان جامعه است كه امتداد آن در مراكز تحصيلي 
اين صدا بايد به عنوان اراده جمعي ما يكي شود، به اتحاد ميان ما و به نيروي به هم . نمايان ميشود

 .بافته تبديل شود تا بتوانيم از عهده دشمنان خود برآييم



 
تركيبي كه قرار است آينده عراق را رقم زنند تنهـا  

ضديت شان بـا آزادي و      :  يك نقطه اشتراك دارند
داعش پرده اي اسـت كـه     !  خوشبختي مردم عراق

پشت آن دعواهاي واقعي حل و فصل مي شـونـد؛     
دعواي سهم خـواهـي دول مـنـطـقـه؛ دعـواي              

و ايـن    ...  استخبارات و نهي از منكرها و ميـت هـا    
هيچ .  اي بود كه آمريكا براي عراق تدارك ديد آينده

انسانى كه چند روز را زير دست اين مرتـجـعـيـن     
گذرانده باشد، يا حكومت اينها را ديده باشد و يـا      

هاي مذهبي و     لفت و ليس و بى دردي دار و دسته
قوم پرست را تجربه كرده باشد، ايـن آيـنـده را          

 .نميخواهد
 

اين بساط را بايد بر سر برپا دارندگان آن خـراب      
آمريكا و ناتو همراه با دول مرتجع مـنـطـقـه،     .  كرد

ايـنـهـا سـر       . همگي از دم مسئول اين وضعيت اند
همانقدر كه ساخـتـن   .  دسته جنايتكاران منطقه اند

منجالب هزينه دارد، گندزدايي هم هزيـنـه بـردار      
جانبداري و حمايت از اين قوم و آن مـلـت     .  است

و كمك به ثـبـات   “  دخالت بشر دوستانه” تحت نام 
منطقه، آنقدر آبروباخته و تهوع آور است كه كسـي  
را جز ژورناليسم نان به نرخ روز خور كه آزادانـه و    
داوطلبانه به سخنگوي وزارت خارجه آمريكا و دول 
. مرتجع منطقه تبديل شده، به خود جلب نمي كند

دخـالـت بشـر      ” اوضاع امروز ليبي گوياي اين نوع   
 . است“ دوستانه

تا جايي كه به سكوالريسـم و آزاديـخـواهـي در           
خاورميانه و عراق بر مي گردد، چه آمريكا و دول     
غربي، چه قدرت هاي منطقه و چه كانگسترهـايـي   
مانند داعش جملگي در كمپ جانيان عليه بشريت 

. اينها بايد محاكمه شوند؛ غـرامـت بـپـردازنـد       .  اند
كوبيدن شهرها و   .  دخالت شان را بايد متوقف كرد

محالت و تخريب كامل شيرازه جامعه كه سـنـا و     
ناتو و آمريكا بيش از دو دهه است در خاورمـيـانـه    
اعمال كرده اند و همزمان بر متن اين عـقـبـگـرد       
اجتماعي، كمك به ساختن و سازماندهـي داعـش     
هاي قومي و مذهبي، مخربتر از جـنـس داعـش        

 . البغدادي است
پيش شرط مبارزه، دخالت و پايان دادن به بحـران  
امروز خاورميانه، كوتاه كردن دست اين كمپ و در 
عين حال دخالت فعال كمونيست ها و طبقه كارگر 

الملـلـي و      ارتجاع بين.  در خاورميانه و جهان است
بخش مهمي از صورت مسـألـه     “  دولتهاي خودي” 

افسار بحران را بايد از داخـل    !  فاجعه در منطقه اند
انسانيت و آزاديخواهي، مساوات طـلـبـي و      .  كشيد

عدالتخواهي آنقدر نيرو دارد كه بي واسطه منطقـه  
 . را از امثال داعش ها پاك كند

 
بايد حول آرمان هاي سكوالريستي گرد آمد، مسلح 

دول منطقه و جريانـات و    .  شد و به دفاع برخاست
باندهاي مذهبي، زباني، قومي و عشيره اي را طـرد  

كمونيست ها، طبقه كارگر و در راس .  و ايزوله كرد
 ! انها، سوسياليست هاي عراق كاري دارند كارستان

ساكنان شهرك زيتون، در شمال شرقي تهران، روز 
شهريور در اعتراض به تخريب خـانـه      23يكشنبه 

هايشان توسط ماموران شهرداري مقابل سـازمـان     
صدا وسيما تجمع كردند و با حمـل پـالكـارد، از        

. يـاد كـردنـد     “  غزه ايـران ” عنوان  شهرك زيتون به
ماموران شهرداري با لباس هاي كماندويي و ضـد      

هزار خانوار، ساكنين و مالكين شهرك  4شورش به 
زيتون حمله كرده و با ايجاد رعب و وحشت خـانـه   

انتخـاب نـام     .  هاي شان را بر سرشان ويران كردند
اعالم جنگ مردمي است كه در يـك      “  غزه ايران” 

شان توسط اوبـاش دولـت        چشم بهم زدن زندگي
 . اميد و اعتدال نابود شد

 
همزمان دبير كل انصار حزب اهللا نيز عربده كشيـد  

نفر را براي مـقـابلـه بـا        4000كه  از هفته آينده 
 .به خيابان ها ميفرستد“ بدحجابي”
 

در قاموس دولت اعتدال و تدبير كوچكترين اثـري    
از مطالبات اجتماعي، اقتصادي و رفـاهـي مـردم        
زحكمتكش وجود ندارد و مشكالت مربوط به كار و 
زندگي و معيشت و مسكن و آزادي و عـدالـت،           

هر روز كه از عمر .  كماكان بر جاي خود باقي است
اين دولت مي گذرد، ماهيت ضد كارگر و ضـد زن    

در حال حاضر، همين امـر  .  آن برجسته تر مي شود
تعرض طبقه كارگر به بورژوازي و دولت جمهـوري  

اعتصاب .  اسالمي را صاحب پتانسيل بااليي مي كند
پيروزمند كارگران بافق را بايد بر متن اين اوضـاع    

كساني كه در نظام طبقاتي سنگ زيريـن  .  نگاه كرد
جهت زبـان بـه اعـتـراض             خود و بي  آسيابند، بي

 . گشايند نمي
 

در فضاي پر از تبعيض و استثمار كنوني و تـعـرض   
وحشيانه سرمايه داري به حيات اكـثـريـت مـردم       
ايران، بايد بميدان آمد و قـوانـيـن اقـتـصـادي و           
اجتماعي موجود را به نفع طبقه كارگر به چـالـش   

 . كشيد و تغيير داد
قانع كردن توده مردم به مبارزه و مقاومـت آنـهـم      
زماني كه آخرين خشت هاي توهم به دولت اعتدال 
. و تدبير از جا كنده مي شوند نياز به استدالل ندارد

كافي است سركوب و بي حقوقي طبقه كارگر را به 
كافي است شرايـط كـار نـاامـن،         .  او نشان بدهيم

گاه هاي كارگري و موقعيت زنان طـبـقـه        سكونت
بـا  .  كارگر را با اشاره انگشت به او نشـان بـدهـيـم      

همين اشارات و با بحث پيرامون ساير مـعـضـالت      
 . پايه اي، او با ما خواهد بود

ميتوان عليه بي مسكني و بيكاري به ميدان آمـد؛    
ميتوان با تقويت همبستگي ساكـنـيـن مـحـالت،        
سازماندهي مبارزات آنها و بـر پـايـي جـنـبـش             
مطالباتي براي مسكن و رفاهيات عمومي و اشتغال 
بيكاران، آستين ها را باال زد؛ ميتـوان خـواسـتـار       
تضمين بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد آمـاده    

سال شد؛ ميتوان پرچم دار اعـالم       16بكار باالي 
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مـطـبـوعـات،       
اجتماعات، تشكل، تحزب و اعتصاب شد؛ ميـتـوان   
خواستار لغو مجازات اعدام شد؛ مـيـتـوان عـلـيـه         
خشونت در حق زنان ايستاد، ميتوان بـه ديـن و         
قوانين مذهبي افسار زد، ميتوان عليه مـردسـاالري   
به مبارزه برخاست، مي توان از كاهش دسـتـمـزد      
زنان جلوگيري كرد، ميتوان آپارتايد جنسي علـيـه   
زنان را درهم ريخت، مي توان براي مقابله بـا كـار     
خانگي زنان، بيمه بيكاري مكفي را از حـلـقـوم          

بايد به منشا ستـم بـر     .  سرمايه داران بيرون كشيد
زنان آگاه شده و زنان را براي رفع اين ستم بسيـج  

زنگها به صدا در آمـده انـد،       .  كرده و بميدان آورد
ميتوان به فعال و چهره مبارز در اين عـرصـه هـا        
تبديل شد؛ مناسبترين فرصت براي بستن يك سد 
سياسي در برابر دولت جر داده اعتـدال و فضـاي       

 . انتظار، همين امروز است
 

سرنگون كردن جمهوري اسالمي دست نيرويي در   
طبقـه  .  آن جامعه را ميبوسد كه از همه قويتر است

تصور كنيد اگر بـرق  .  كارگر از همه نيرومندتر است
و آب و نفت و صنايع كليدي اعتصاب كنند، آنوقت 
اين رژيم با اعتدال و بي اعتدال از پايه فـلـج مـي      

خود اين اعتصابات ميتوانند كار صد تا رژيـم    .  شود
اين كم هزينه ترين راه قلع . را يكسره كنند“ تدبير”

 . و قمع جمهوري اسالمي است
 

سازمان دادن چنين سناريويي و تبديل كـردن آن    
به واقعيت تنها از عهده طبقه كارگر و كمونيستهاي 

 . اين طبقه ساخته است

ت    ٣٢حک  

وید د  ھان  ان   !کار

٤ 

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد

 ...گندزدايي 

 دولت جر خورده اعتدال؛ 
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