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د ود !

نهادهای همياری را در محﻼت و شهرها سازمان دهيم!
سخنى با فعالين كمونيست و جوانان پيشرو!
صفحه ٤

رحمان حسين زاده

جمهوری اسﻼمى حكومت قاتلين و شكنجه گران حقيقى!
صفحه ٦

آذر ماجدی
 ٢٣اسفند  ١٣ - ١٣٩٨مارس ٢٠٢٠

فاجعه پناهندگى ،شرم جهان امروز

فراخوان به طبقه كارگر،

بيدرنگ كار را متوقف كنيم!
امروز در ايران مسئله کرونا ديگر فاجعه
نيست" ،فاجعه" توصيفِ مناسبی برای
ت ايجاد شده لحظه حاضر نيست ،ما
وضعي ِ
ت يک تراژدی تمام عيار ميرويم.
داريم به سم ِ
بعنوان يک طبقه مسئول اجتماعی ،بعنوان
طبقهای صاحب جامعه ،بعنوان طبقهای که افق
ساختن يک آينده آزاد و برابر و ُمرفه را
ت ويژه کنونی ما
ترسيم ميکند ،در وضعي ِ
موظفيم دست به اقدامات ويژه بزنيم .اين
عدم درکِ شرايطِ
فراخوانی شعاری و ُمبتنی بر ِ
واقعی طبقه کارگر نيست ،برعکس ،فراخوانی
ت جامعه و نقش کليدی طبقه کارگر
برای نجا ِ
در اين پروسه است.
ما ميگوئيم :بيدرنگ کار را متوقف کنيم! اين
فراخوان را دو هفته پيش طرح کرديم .اگر دو
هفته پيش هنوز ميشد با درجهای اِغماض به
اين سياست برخورد کرد ،امروز ديگر برسر
دو راهی قرار داريم .کدام دو راهی؟ بايد از
خود بپرسيم که آيا طبقه کارگر ميخواهد با
ادامه کار و حضور در کارخانه و مراکز کار
دست به يک خودکشی عمومی ،دست به يک
ت ما در اين
انتخار جمعی بزند؟ يا نه ،سياس ِ
ت ويژه اينست که زنجيره ابتﻼ به
وضعي ِ
ويروس و قتل دستجمعی کارگران و
خانوادههايمان را بشکنيم و جامعه را روی
ريل ديگری ببريم؟
صفحه ٢

كره خاكى متعلق به همه است
صفحه ٧

سعيد آرمان

پناهنده نماد بى پناهى انسان
صفحه ١٠

جاويد حكيمى

كرونا در زندانهای ايران
زندانيان بايد فورا و بدون تعلل آزاد شوند!

متحد و متشكل عليه فقر و دستمزد زير خط فقر به ميدان آييم!

بحران كرونا و عملكرد سرمايه داری
سوسياليسم تنها پاسخ ممكن و عملى است!
سياوش دانشور

اطﻼعيه های نشست پايانى شورای همكاری
نيروهای چپ و كمونيست و حداقل دستمزدها

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ١٢

تراكتهای حزب در باره
فاجعه كرونا در ايران

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

فراخوان به طبقه كارگر،

بيدرنگ كار را متوقف كنيم ...
وضعيت را همه ميدانيم؛ کارنامه تاکنونی دولت در مورد مشخص
کرونا تماما ً سياه است .از کور کردن اطﻼعات در مورد تهديد جان
شهروندان تا پنهانکاری جنايتکارانه ،از احتکار نيازهای اوليه تا روانه
کردن آنها به بازار سياه ،از دادن خدمات ويژه پزشکی به دولتیها و
بورژواها تا برخورد بشدت تحقيرآميز و برده وار با کارگران ،از بی
توجهی به ميليونها حاشيه نشين و کودک کار و زبالهگرد و بی مسکن
شهروندان مسئول بدليل انتشار اطﻼعات در باره
تا تهديد و تعقيب
ِ
واقعيات و آمارهای مرگ و مير ،از دفن توهين آميز و غير بهداشتی
قهرمان کادر درمان که
قربانيان تا بیتوجهی کامل به پرسنل شريف و
ِ
در خطِ مقدم اين جنگ هستند ،از باﻻکشيدن کمکهای دريافتی
سازمانهای جهانی و دولتها تا تبليغات کثيف مذهبی و نسخه دعا ،همه
اينها جزو آگاهی عمومی هستند .و اکنون کارگران در محلهای کار
دارند مثل برگِ خزان میريزند!
می پرسيد چطور کار را تعطيل کنيم؟ کرايه منزل و نيازهای روزانه
ما و خانواده هايمان چه ميشود؟ اگر کار نکنيم حقوق نميدهند ،کارفرما
اخراجمان ميکند ،اصﻼً کارفرما دنبال چنين فرصتی برای بيکارسازی
است و فیالحال خيلی از کارگران را بيکار کرده اند .تازه بخشهای
محروم تر طبقه کارگر که دستفروشند ،بی مسکناند ،حاشيه نشيناند،
در بازيافت زباله کار ميکنند ،يا کارگران ترانسپورت و خطوط
ترابری هستند ،چکار کنند؟ نميشود همه اينها را تعطيل کرد!
ت قطع فوری
اين سواﻻت واقعیاند ،مربوطند ،جزو معضﻼت سياس ِ
کار هستند و بايد يک به يک جواب بگيرند .عليرغم فقدان آمار دقيق و
بدليل عدم شفافيت هنوز کسی از ابعاد واقعی فاجعه اطﻼع ندارد .اما تا
همينجا تعدادی از کارگران در هفت تپه و شرکت ايران خودرو و
تعدادی از شرکتهای بزرگ و کوچک به کرونا مبتﻼ شدند .شناسائی ٥
الی  ٧کارگر در يکی دو سالن ايران خوردرو و اين ارزيابی واقعی که
اين افراد دستکم به صدها همکار منتقل کردند ،ايران خودرو ناچار شد
شرکت را تعطيل کند .بيش از  ٢٠٠٠٠کارگر به منزلشان رفتند و
حقوقشان را هم بايد بگيرند .نميشود چند ده برابر کارگران ماشين
سازیها و قطعه سازیها را دستجمعی بيکار يا اخراج کرد .اين ابداً
عملی نيست ،برای کارفرما اقتصادی هم نيست .در هفت تپه چند مورد
مبتﻼ به کرونا داشتيم که يکی از آنها به بيمارستانی در گنجويان دزفول
انتقال يافته است .اخبار شرکتهای بزرگ فوﻻد و پاﻻيشگاههای گاز و
نفت و کارگاههای متوسط و کوچک اينست که کارگران مرتب به
کرونا مبتﻼ ميشوند .هر ناقل بيماری آنرا به خانواده و اطرافيان منتقل
ميکند .تازه اداره کار يعنی اداره کارفرما" ،هنر" کرده و گفتند که به
کارگران مبتﻼ شده به کرونا ،آنهم با تائيد دکتر ،مرخصی استعﻼجی
داده ميشود!
ما ميگوئيم جمهوری اسﻼمی و هر دولت ديگر که قرارداد سازمان
جهانی بهداشت را امضا کرده است ،در دوره های بحرانی مانند جنگ
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و اپيدمی موظف است )روز چهارشنبه
 ١١مارس ،سازمان جهانی بهداشت از
اعﻼم اپيدمی جهانی صحبت کرد( ،تاکيد
ميکنم موظف است دست به اقدامات ويژه
بزند .اين اقدامات از تامين رايگان
بهداشت و درمان و نيازهای بهداشتی و
داروئی تا پرداخت حقوقها و تامين و
تضمين نيازهای پايه همه شهروندان و
ت قرنطينه در اشکال مختلف هستند .اگر فرض ما اينست که
اِعمال سياس ِ
بيکار و اخراج ميکنند ،حقوق نميدهند و غيره ،هنوز در فضای قبل از
يک تراژدی تمام عيار زندگی ميکنيم و هنوز ابعاد مسئله را درک نکرده
ايم .ما در وضعيت بسيار بحرانی و ويژهای قرار داريم و نيازمند اقدامات
فوری و ويژهای هستيم .امروز سياست درست و مسئوﻻنه دعوت به
اعتصاب و اجتماع و تظاهرات نيست ،اپيدمی کرونا مشابه فاجعه زلزله و
سيل و سونامی نيست .سياست درست و مسئوﻻنه يعنی متوقف کردن کار،
در خانه ماندن ،شکستن زنجيره تسری بيماری ،نجات جان خود و خانواده
هايمان ،و به اين اعتبار نجات يک طبقه اجتماعی از يک بيماری ُمهلک
در يک پرتگاه تاريخی است .امروز بحث برسر امنيت شغلی و کار و
افزايش دستمزد و اعتصاب نيست ،بحث برسر جان و موجوديت يک طبقه
اجتماعی و نجات يک جامعه است.
خود مسئولين حکومتی و آخوند دايناسورها در پنت هاوسها ،ويﻼها و
اماکن حفاظت شده با تيمهای خصوصی پزشکی و امکانات امنيتی و
رفاهی لم داده اند و به ريش ما می خندند .کارفرمايان و سرمايه داران
زالو صفت و جنايتکار حتی در اين وضعيت مشغول چاپيدن مردم از
طريق احتکار و فروش ده برابر نيازهای بهداشتی مردم هستند .اگر کسی
اميدی به اينکه اينها کاری بکنند دارد و يا کسی فکر ميکند "باﻻخره مسئله
طوری حل ميشود" ،تنها توهم خود را عيان ميکند و خود را به دست
"تقدير و سرنوشت" سپرده است .اين نميتواند سياست طبقه کارگر انقﻼبی
باشد ،اين همان سياست آخوندها و سرمايه داران است که برای جان ما
کارگران پشيزی ارزش قائل نيستند .راه ما اينست که به ُ
ق ايمن و با
طر ِ
ق حقهمان را
توقف کار و اعمال فشار سياسی و اقتصادی ،نه فقط حقو ِ
لقوم سرمايهداران و دولتشان بيرون
دراين اوضاعِ بحرانی و پيچيده از ُح ِ
سنتهای مبارزاتیاش
بکشيم بلکه با ابتکارات و امکاناتی که جنبش ما و ُ
ت جامعه
ت يک همبستگی عظيم طبقاتی و انسانی ،پيشرو نجا ِ
دارد ،با تقوي ِ
و بخشهای محروم و آسيب پذيرتر طبقه کارگر باشيم.
دانشگاهها تعطيل شدند ،مدارس و مراکز آموزشی تعطيل شدند ،بسياری
ادارات نيمه وقت کار ميکنند ،بخش مهمی از زندانيان حال با وثيقه و
گروکشی موقتا ً آزاد شدند .اينها از جمله اجزای سياست ما در ايندوره
معين بودند .آزادی فوری زندانيان سياسی و کليه زندانيان ،توقف فوری
کار و خطوط توليد ،توقف خطوط ترانسپورت) ،بجز جوانب فوری و
اورژانسی و بخشهائی که ضروری است برای ارائه خدمات بصورت
حداقلی و شيفتی کار کنند( ،آغاز تحرکِ گسترده تر طبقه کارگر در قبال
ت طبقه کارگر برای وادار کردن حکومت
ت جديد و اعﻼم سياس ِ
اين وضعي ِ
اسﻼمی و نهادهای دولتی برای تامين و تضمين سﻼمتی و بهداشت و
نيازهای پايه کليه شهروندان است .در ادامه اين سياست ضروری و ُمبرم
است که به شبکههای اجتماعی و تجارب عملی مان دستکم

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٣

صفحه ٣

كمونيست هفتگى

فراخوان به طبقه كارگر،

بيدرنگ كار را متوقف كنيم ...
از ديماه  ٩٦تاکنون متکی شويم .ما ميتوانيم با روشهای ايمن ،در
حداقل تماس و اجتماع ،با اتکا به تبادل اطﻼعات و طبقه بندی
اولويتها و نيازها ،دست همديگر را بگيريم ،همبستگی انسانی را
تقويت کنيم ،بخشهای ضعيف تر و محروم تر طبقه مان را از سقوط
به قعر چاه مرگ کرونا نجات دهيم و شبکههايمان را ُمستحکم کنيم.
در يک کﻼم از کرونا قدرتمندتر بيرون بيائيم و با حکومت سرمايه
و دستگاه مفتخور و تجارتخانه دين تعيين تکليف کنيم.
رفقای کارگر ،کارگران مراکز صنعتی!
جمهوری اسﻼمی به احتمال زياد ممکن است اين سياست را دنبال
کند که با گسترش مرگ و مير و با بهانه کنترل کرونا ،ارتش و
سپاه و نيروهای ويژه را وارد عمل کند ،کنترلی همه جانبه با
قوانين ويژه را اعمال کند ،بعنوان "ناجی جامعه" ظاهر شود و در
پس اين ماجرا برای بقای حکومت و تداوم خشنتر وضع موجود
ِ
سلطه اش را تحميل کند .ما بايد مقداری دورانديش تر و
استراتژيک تر به مسئله کرونا و پيامدهای آن بيانديشيم .اين يک
بحران عميق است که به ديگر بحرانهای موجود اضافه شده و
وضعيت را پيچيدهتر کرده است .ترديدی نبايد داشت که يک
سياست درست و منطبق با منافع طبقه کارگر و امر آزادی و
برابری اينست که جنبش و طبقه ما از اين بحران قويتر بيرون
بيايد .تعيين تاکتيک درست و مسئوﻻنه ،فراتر رفتن از نياز
روزمره مبارزه جاری و دخالتی دقيق و کارساز در اين اوضاع،
نيازمند اينست که امروز "همه جا کار را متوقف کنيم" .ابتکار
عمل سياسی را بدست بگيريم ،اِعمال فشار کنيم و عمﻼً قدرت
ب ارگانهای انقﻼبی و شبکه های بهم بافته در
آلترناتيومان را در قال ِ
محﻼت در تمام اشکال مقدور و ايمن ايجاد و تقويت کنيم .وقتی
مردم ميگويند؛ "در ايران دولتی سر کار نيست" ،منظورشان
اينست که اميدی به اينها نيست ،بايد خودمان آستينها را باﻻ بزنيم و
فی الحال گروههای محدودتر جوانان ،زنان و مردان آزاديخواه با
ابتکارات مختلف وارد عمل شدند .طبقه کارگر ايران و رهبران
عملی آن و ﻻيههای پيشرو در اين اوضاع نقش تعيين کننده دارند و
مورد حمايت اکثريت عظيم مردم کارکن و زحمتکش قرار خواهند
گرفت.
بدون ترديد کار را متوقف کنيم .وزارت بهداشت موظف است از
همه کارگران تست سﻼمتی بگيرد ،وسائل بهداشتی ﻻزم را در
اختيار آنها و خانواده هايشان قرار دهد .کارفرما و دولت موظفند
حقوق کارگران را پرداخت و کار را تا حصول اطمينان کامل
تعطيل کنند .ما اسير فقر و درغم نان هستيم اما دستجمعی خودکشی
نميکنيم .بيدرنگ کار را تعطيل کنيم ،ممکن است فردا دير باشد!
سردبير.
 ١٢مارس ٢٠٢٠
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مركز خبری حزب حكمتيست

كرونا در زندانهای ايران
زندانيان بايد فورا و بدون تعلل آزاد شوند!
بنا به اخبار دريافتی تعدادی از زندانيان در زندانهای کرج و سنندج به کرونا
مبتﻼ شدند .در زندان مرکزی کرج دستکم  ٧نفر و در بند قرنطينه زندان
مرکزی سنندج نيز  ٧نفر از زندانيان به ويروس کرونا مبتﻼ شدند .زندانيان
مبتﻼ شده به کرونا در کرج را به سالن  ١٥انتقال دادند و مبتﻼيان در زندان
سنندج را به مکان نامعلومی منتقل کردند .دهها زندانی سياسی از جمله بخشی
از دستگير شدگان آبانماه در زندان مرکزی کرج زندانی هستند .تعدادی از
زندانيان در زندانهای زاهدان و مشهد نيز به کرونا مبتﻼ شدند .دستکم سه
زندانی مبتﻼ شده به کرونا در زندان زاهدان بدليل وخامت حالشان به
بيمارستانهای ويژه بيماران کرونائی شهر زاهدان انتقال يافتند .همينطور در
زندان مشهد بندی را به بيمارانی که عﻼئم ابتﻼ به کرونا را دارند اختصاص
دادند.
جمهوری اسﻼمی امروز مدعی شد که هفتاد هزار زندانی ديگر را آزاد ميکند
اما در قبال آزادی زندانيان سياسی مقاومت ميکند .همزمان کادر پزشکی و
کسانی که در باره ابعاد تلفات فاجعه کرونا خبررسانی ميکنند را دستگير و
بازداشت ميکند .کليه زندانيان سياسی و ديگر زندانيان بايد فورا و بدون قيد و
شرط آزاد شوند .حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست مردم آزاديخواه
و خانواده های زندانيان را به اعمال فشار برای آزادی فوری کليه زندانيان و
تامين و تضمين سﻼمتی آنها فراميخواند.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٠اسفند  ١٠ -١٣٩٨مارس ٢٠٢٠
اعﻼميه حزب حكمتيست

به كارگران هفت تپه
بيدرنگ كار را تعطيل كنيم ،ممكن است فردا دير باشد!
بنا به صحبتهای کارگران هفت تپه" ،امروز يک مورد مثبت کرونا در هفت
تپه شناسايی شده است که فرد مذکور به بيمارستان گنجويان دزفول منتقل شده
است".
کارگران! بدون ترديد کار را متوقف کنيد .وزارت بهداشت موظف است از
همه کارگران تست سﻼمتی بگيرد ،وسائل بهداشتی ﻻزم را در اختيار آنها و
خانواده هايشان قرار دهد .کارفرما و دولت موظفند حقوق کارگران را
پرداخت و کار را تا حصول اطمينان کامل تعطيل کنند .آخوندها و کارفرماها
با امکانات ويژه پزشکی در ويﻼهای لوکس لم دادند و به ريش ما کارگران
می خندند .ما اسير فقر و درغم نان هستيم اما دستجمعی خودکشی نميکنيم.
بيدرنگ کار را تعطيل کنيم ،ممکن است فردا دير باشد!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٦اسفند  ٦ -١٣٩٨مارس ٢٠٢٠

برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

شماره ٥٣٤

نهادهای همياری را در محﻼت و شهرها سازمان دهيم!
سخنى با فعالين كمونيست و جوانان پيشرو!
رحمان حسين زاده

فعالين کمونيست ،جوانان پيشرو! با درود و روی سخنم با شما است!
فاجعه ويروس کرونا به همه استانها و شهرهای ايران گسترش پيدا کرده
است .همه ما متوجه مخاطرات جدی و مرگبار آن هستيم .در اين رابطه
آگاهگری وسيعی شده و به سهم خود در مورد جوانب مختلف پيامدهای
نگران کننده آن گفته و نوشته ام .قصدم پرداختن مجدد به مسايل قبﻼ
مطرح شده نيست .اينجا ميخواهم بر جنبه مهم ديگرمربوط به اين مساله
تمرکز کنيم .آن هم مساله سازماندهی و گسترش نهادهای همياری مردمی
در سطح هر محله و شهر برای مقابله با عوارض نگران کننده ويروس
کرونااست.
ميدانيم ويروس جمهوری اسﻼمی ،خود اشاعه دهنده ويروس کرونا در
سطح جامعه بوده است .ما با حکومت و دولتی روبروهستيم ،که نميخواهد
و نميتواند حتی حداقل اقداماتی را که ﻻزمه مقابله و خنثی کردن خطرات
ويروس کوويد  ١٩است ،انجام دهد .هر چند اين حکومت تماما ضد انسان
را بايد مدواما در داخل و در سطح بين المللی تحت فشار قرار دهيم و
موظفش کنيم ،امکانات ﻻزم بهداشتی ،پزشکی و معيشتی و ديگر اقدامات
پيشگيرانه را به رايگان در اين شرايط سخت برای شهروندان جامعه
تامين کند .اما نبايد خوشخيال بود و نبايد توهم داشت ،که جمهوری
اسﻼمی جنايتکار همانطور که اشاره کردم ،نميخواهد و نميتواند امکانات
خنثی کردن صدمات اين فاجعه را تامين و تضمين کند .در نتيجه با توجه
به اين مشاهده واقعی ،مثل هميشه مساله نقش همياری خود مردم برای
مقابله با اين واقعيت نامطلوب موضوعيت پيدا کرده و موارد جدی از اين
حرکت در شهرها و محﻼت شروع شده است .در اين رابطه روی سخنم با
فعالين کمونيست و جوانان فداکار و پيشرو در محﻼت و در شهرها است،
که آستين باﻻ بزنند و پيشقدم سازمان دادن و گسترش خﻼقانه و مبتکرانه
همياری مردمی و ايجاد نهادهای مربوطه آن در سطح محﻼت و شهرها
شوند.
سئوال اينست ،چطور؟ چون اين واقعه مثل بﻼيای طبيعی ديگر مثل سيل
و زلزله و  ...نيست .اين پديده مساله بيماری و پزشکی و تخصصی و
علمی است .مضافا يک فاکتور مهم مقابله با آن عدم ارتباط انسانها با هم و
نداشتن مراوده و تجمع معمول برای سازماندهی و اقدام مشترک است .در
نتيجه شرايط برای سازماندهی همياری مردم به شدت نامناسب است .اينها
جزو موانع کار و واقعيت نامطلوب اين مساله پيچيده است .در اين
موقعيت سخت و دشوار انتظار اينست فعالين کمونيست و نسل جوان
مبتکر و خﻼق ابتکارات منطبق با اين اوضاع پيچيده را به عرصه عمل
بکشند و سازمان دهند .همانطور که تاکنون موارد متعددی در تعدادی از
شهرها و محﻼت شروع شده و در حال گسترش است .واقعيت اينست در
سخت ترين شرايط هم انسانها نميتوانند نسبت به همنوع و همکار و
همسايه محتاج کمک بيتفاوت باشند .در نتيجه اگر توافق داشته باشيم که
همياری مردمی و انسانی عليرغم همه موانع و پيچيدگيهای سر راه ،اما
ممکن است ،تﻼش برای سازماندهی آن را در دستور کار ميگذاريم و با

در نظرگرفتن محدوديتها ،راهکارهای منطبق با اين اوضاع را پيدا
ميکنيم .نيروی ابتکار و خﻼقيت و خنثی کردن موانع را به دست
ميدهيم .بر اين اساس بياييد به طور مشخص در مورد ابتکارات و
اقداماتی که در سطح هر محله ميشود ،انجام داد ،همفکری کنيم و
مهمتر تصميم بگيريم.
در اينجا من بر اقدامات در محله متمرکز شده ام .به اين دليل اوﻻً،
محله ،مکان زيست و به هم رسيدن دايمی تر بخشهای مختلف جامعه
از کارگر ،معلم و کاسبکار و مغازه دار و دانشجو و محصل و ...
است .به ويژه در اين دوره ،که قرار است بخش عمده کار تعطيل شود،
هم اکنون مدارس و دانشگاهها تعطيلند .در نتيجه در محل زيست مان
در محله جمع ميشويم ،ثانيا ً و به ويژه محﻼت محروم و فقير نشين و
کارگری که بيشتر مورد توجه بحث من است ،به دليل فقر زدگی ،بی
امکاناتی از هر نظر آسيب پذيرترين بخش جامعه و از جمله در مقابل
گسترش سريع ويروس کوويد  ١٩بوده و متاسفانه به مکان اصلی
تلفات انسانی تبديل ميشود .لذا ياری رسانی انسانی به اين محﻼت
مبرميت جدی دارد .ثالثا ً با تمرکز بر محله ،مشخص و کنکرت
ميتوانيم ،بگوييم چه بايد کرد؟ از جمله:
 -١در قدم اول فعالين کمونيست و آزاديخواه و جوانان پيشرو در محله
که همديگر را ميشناسند و به همديگر اعتماد دارند ،ﻻزمست دست
بکار شوند و سازماندهی مناسب با اين اوضاع را در ميان خود ايجاد
کنند .برای اينکار احتياجی به جلسه و تجمع متعدد و آسيب پذير نيست.
بيش از پنج ،شش نفر نبايد تجمع کرد .بلکه با اتکا به شبکه مديای
اجتماعی موجود ،تلفن و اينستاگرام و تلگرام و غيره ميشود ،همفکری
و تبادل نظر و تصميم گيری مشترک کرد .واحدهای همياری سه نفره
و حداکثر شش نفره از فعالين و جوانان داوطلب و دارای جسم سالم را
تحت عنوان مناسب )کميته ،واحد ،تيم و  (...ﻻزمست سازمان داد .در
قدم بعدی برای تضمين سﻼمت جسمی همين تيم يا واحدها ،ودر جهت
ادامه کاريشان وسايل اوليه و ضروری مثل ماسک بهداشتی و
استاندارد و دستکش و مواد ضد عفونی و در صورت امکان لباس
مناسب مقابله با ويروس کرونا را بايد تامين کرد.
 -٢واحدهای همياری آماده بکار و مورد اعتماد مردم را با اسم و رسم
واقعی آشنای مردم محله ،از طريق تلفن و شبکه های اجتماعی و
يادداشت و تراکت کوتاه و هر ابتکارديگری در سطح محله بايد معرفی
کرد .شماره تلفن و کانالهای ارتباطی واحدهای همياری را در اختيار
خانواده ها و مردم محله گذاشت .تا بتوانند ارتباط بگيرند ،مسائل و
مشکﻼت و کمبودها و نيازهای خود را طرح کنند .متقابﻼ واحدها از
اين طرق و ابتکارات ديگر اطﻼع رسانی کنند ،توصيه ها و رهنمودها
و اقدامات ﻻزم برای پيشگيری را با مردم در ميان بگذارند .متوجه
هستيم که از کانال راديو و تلويزيون و ديگر امکانات
صفحه ٥
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كمونيست هفتگى

نهادهای همياری را در محﻼت و شهرها سازمان دهيم!
سخنى با فعالين كمونيست و جوانان پيشرو ...
مديايی اطﻼع رسانی ميشود ،اما کم نيستند خانواده های فقير و بی
بضاعتی که فاقد وسايل ارتباط جمعی حداقلی اند ،ﻻزمست از اين
طريق تحت پوشش اطﻼع رسانی و مهمتر آموزش رعايت
استانداردهای سﻼمتی قرار بگيرند.
 -٣يک وظيفه مهم اين واحدها تامين ماسک ،دستکش ،مواد ضد
عفونی و ديگر وسايل ضروری حفاظتی برای خانواده ها ،به ويژه
خانواده های محروم است .برای تهيه اين امکانات ،ابتکارات مختلف را
بايد بکار گرفت .از جمله مراجعه به موسسات دولتی و غير دولتی
ذيربط ،به فروشگاهها و صاحبان دارنده و توليد کننده اين امکانات ،يا
با اقدام به جمع آوری کمک مالی در محله و خريدن آنها و روشهای
ديگر ﻻزمست اقدام کرد .واحدهای همياری ميتوانند ،اين وسايل و
امکانات را به جلو درب هر خانواده منتقل کنند و بدون ارتباط مستقيم
به آنها اطﻼع دهند ،تا از آن استفاده کنند.
 -۴واحدهای همياری ﻻزمست ،ليست خانواده های فقيری که به لحاظ
معيشتی هميشه تحت فشار بوده و به ويژه در اين دوره با خطر
گرسنگی روبرويند ،تهيه کنند و معيشت آنها را با اتکا به کمک و
تعاون خود مردم محله تامين کنند.
 -۵اگر محله سمپاشی و ضد عفونی نشده ،اين واحدها با مراجعه به دم
و دستگاههای مربوطه و با موسسات غير دولتی خيرخواه برای ضد
عفونی کردن عمومی کل محله ميتوانند اقدام کنند.
 -۶واحدها با بازوبند "واحد همياری محله  " ...که جای اتکا و اعتماد
مردمند ،در سطح محله ﻻزمست کشيک داشته باشند و بچرخند .با
راهنمايی و توصيه های خود مانع تجمع و گردهمايی بيمورد شوند و
مردم را تشويق کنند در خانه هايشان بمانند .بنا به ضرورت ،تردد به
محله و امورات ديگر را زير نظر داشته باشند .به اين ترتيب در
دسترس باشند و در حل مشکﻼت مردم و خانواده ها ياری رسان باشند.
 -٧واحدهای همياری به طور جدی ﻻزمست به فکر کمک رسانی به
بخشهای آسيب پذيرتر مثل زنان و مردان مسن ،انسانهای مبتﻼ به
بيماريهای ديگر و معتادان و کودکان کار و بخشا بی سرپرست باشند و
با اتکا به کمک مردم به ياريشان بروند.
 -٨تشکيل صندوق کمک مالی در محله از جمله اقدامات قابل فکر و
اجرايی کردن است .اما موضوعی حساس و زير نظر کسان و يا
واحدهای تماما مطمئن و مورد اعتماد مردم ﻻزمست تشکيل شود.
خيلی ها در محله دستشان به دهنشان ميرسد و ميتوانند به چنين
صندوقی کمک کنند .دراين مورد ميشود به افراد صاحب امکان مالی و
سرمايه دار در محله و شهر مراجعه کرد و آنها را قانع کرد و در
موقعيتی قرار داد که به چنين صندوقی کمک کنند .امکانات مالی جمع
شده را برای مقابله با اثرات نگران کننده ويروس کرونا و ديگر
نيازمنديها درمحله هزينه کرد.

اينها مواردی است که من فکر ميکنم در دستور کار نهادهای همياری
محله ميتواند قراربگيرد .ترديدی ندارم ،فعالين و جوانان دست اندرکار با
توانايی و دقت باﻻ ميتوانند دستور کار روشن و دقيقتری را پيگيری کنند.
در جريان فعاليت ،تجارب غنی را کسب کنند .مهم اينست از محله ای
شروع کنيم و الگوی موفق به دست دهيم .چنين تجربه انسانی بسرعت در
ديگر محﻼت تکثير ميشود .واحدهای همياری محﻼت مختلف طبعا با اتکا
به تلفن و شبکه های ارتباطی موجود ﻻزمست و ميتوانند در ارتباط با هم
قرار بگيرند و شبکه به هم متصل واحدهای همياری شهری را رسميت
دهند .ميتوان تصور کرد حرکت همياری انسانی بزرگ در سطح هر شهر
شکل بگيرد و تجاربش به ديگر شهرها منتقل شود.
بحث را به اين شکل به پايان ميرسانم که در اين دوران سخت انسانها به
همديگر احتياج دارند ،شما زنان و مردان کمونيست و سوسياليست و
آزاديخواه و شما دختران و پسران جوان و فداکار و خﻼق آستينها را باﻻ
بزنيد ،قدم جلو بگذاريد ،ابتکارات ويژه اين دوران را بکار اندازيد.
نگذاريم به آسانی انسانها و همکاران و همسايه مان در بی امکانی و در
خلوت و تنهايی تلف شوند .به وضوح می بينيم روحيه همکاری و انسانی
در جامعه و شهر و محله وجود دارد ،انسانها و فعالينی ميخواهند اين
روحيه همکاری را کاناليزه و سازمان دهند .مساله اينست فعالين
کمونيست و نسل جوان بايد متوجه رسالت انسانی خود باشند و مبتکر
سازماندهی اين حرکت شوند.
فعالين کمونيست! جوانان آگاه و فداکار!
آرزو داشتم در محله ای از اين يا آن شهر برای سازماندهی چنين همياری
انسانی مستقيما در کنارتان ميبودم .فعﻼ متاسفانه چنين امکانی از من و
امثال من سلب شده است .به اميد روزی که اين فاصله نماند .اکنون هم ما
را در کنار خود بدانيد .قدر همياری و همبستگی انسانی سازماندهی شده
را در اين دوران بدانيم .اين دوره سخت را سپری ميکنيم و همگامی و
همبستگی انسانی به وجود آمده را به نيروی مبارزه برای سرنگونی
ويروس جمهوری اسﻼمی تبديل ميکنيم.
***

آخوندها و تجار دين را از محيط
زندگى تان بيرون كنيد!

كليه زندانيان سياسى بدون
تَعلّل و فوراً آزاد بايد گردند!

صفحه ٦

شماره ٥٣٤

كمونيست هفتگى

جمهوری اسﻼمى حكومت قاتلين
و شكنجه گران حقيقى!
آذر ماجدی
جمهوری اسﻼمی شايد تنها حکومتی باشد که اکثريت قريب به اتفاق
کار بدستانش شکنجه گر ،آدمکش و تير خﻼص زن هستند .حکومت
سرمايه داری چه از نوع دموکراسی و چه ديکتاتوری مختنق و
سرکوبگر است؛ بجز معدودی دولت های دموکراسی در غرب بقيه
دولت ها از نوع حکومت های استبدادی اند و ﻻجرم پيش و بيش از
هر چيز بر سرکوب خشن جامعه ،اسارت ،شکنجه و اعدام معترضين
بنا نهاده شده اند .در اين ميان برخی از سايرين جنايتکارتر و
سرکوبگرتراند .جمهوری اسﻼمی در زمرۀ اين آخرين دسته است.
حکومتی که با هدف سرکوب انقﻼب باسم انقﻼب بقدرت رسيد و طی
چهل و يک سال حاکميت پرونده ای خونين مملو از شکنجه و اعدام
دارد.
جمهوری اسﻼمی در شرايطی ويژه به قدرت رسيد .شکلگيری يک
خيزش عظيم توده ای برای سرنگونی يک حکومت استبدادی در
کشوری که دارای موقعيت ويژۀ سوق الجيشی بود و دولت آن از ياران
بی چون و چرای سرمايه داری جهانی و پاسخگو به نيازهای قدرت
های بزرگ سرمايه داری ،منافع اين قدرت ها را بشدت بخطر
انداخت .لذا اين قدرت ها دست در دست هم به مقابله با اين خيزش
برخاستند و موفق شدند تا يک آلترناتيو تا پوست و استخوان مرتجع و
جنايتکار را به جامعه تحميل کنند .وظيفۀ اين حکومت ساخته و
پرداخته دولت های امپرياليستی سرکوب انقﻼب بود.
جمهوری اسﻼمی از روز اول مشغول بکار شد .رشد کمونيسم و
جنبش کارگری و آزاديخواهانه سرکوب انقﻼب تحت نام انقﻼب را در
دستور اين رژيم گذاشت .کشتارهای وحشيانه در زندان ها در دهۀ
شصت ،سرکوب خيزش مردم در کردستان حاصل پياده کردن اين
برنامه بود .تداوم جنگ با عراق بمدت  ٨سال و بخاک افتادن يک
ميليون انسان بخش ديگری از پروژه سرکوب انقﻼب بود .اما نظام
سرکوب و کشتار هيچگاه از کار نيافتاد؛ زيرا اعتراض و مقاومت
هيچگاه خاموش نشد .در تمام طول حاکميت کثيف اين رژيم اسارت،
شکنجه و اعدام بخش ﻻيتجزای اين حاکميت بوده است .اين رژيم با
بحران متولد شد و همواره دچار بحران اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و
فرهنگی بوده است .اين رژيم "يک وصلۀ ناجور" بر جامعه بوده و لذا
هيچگاه موفق نشد تا جامعه را خاموش و همراه کند.
اين ويژگی جامعه و حکومت ،وجود يک بحران ﻻينحل دائمی و وجود
جنبش های اعتراضی آزاديخواهانه و چپ؛ جنبش کارگری ،جنبش
آزادی زن ،خﻼصی فرهنگی ،و مبارزه عليه فقر به جامعۀ ايران و
رژيم اسﻼمی خصلتی متمايز داده است .و از ويژگيهای اين نظام پر
شدن صندلی های قدرت توسط شکنجه گران ،آدمکشان و تير خﻼص
زن ها است.
با آغاز خيزش توده ای در شيلی عکسی در رسانه ها از رئيس جمهور

و وزير کشور شيلی منتشر شد؛ علت
انتشار اين عکس افشای اين واقعيت بود
که وزير کشور از مسئولين باﻻی سرکوب
و شکنجه پس از کودتای پينوشه بوده
است .اين مساله آه از نهاد بسياری بلند
کرد .حال به رژيم اسﻼمی نگاه کنيد ،تمام
سردمداران و کار بدستان ،وزير و نماينده
مجلس و رئيس جمهور و غيره در دهۀ
شصت از شکنجه گران ،بازجويان ،تير
خﻼص زن ها و باصطﻼح "قاضيان دادگاه انقﻼب" بوده اند .از اينرو
اعﻼم اين حکم که اين حکومت شکنجه گران و قاتلين است ،يک استعاره
نيست ،يک فاکت تاريخی است .حکومتی که برای حفظ قدرت نياز به
سرکوب روزمره و دائمی دارد؛ بدون سرکوب ،بدون شکنجه ،بدون اعدام
قادر نيست حتی يک روز به حيات خود ادامه دهد .و اين نياز است که
آدمکشان حقيقی را در راس حکومت قرار داده است .و نياز به سرکوب
روزمره بيانگر بحران ذاتی و ﻻينحل اين نظام در تمام عرصه ها و جنبش
های وسيع اعتراضی و آزاديخواهان درون جامعه است.
قاتلين و کرونا
جای تعجب نيست که يک بﻼی طبيعی ،اشاعۀ ويروس کرونا در ايران
چنين فاجعه ای می آفريند .در کشورهای ديگر صرفنظر از نوع
دموکراسی )ايتاليا( ديکتاتوری )چين( بينابينی )کره جنوبی( عليرغم حاکم
بودن قانون سود و استثمار خشن ،دولت ها توانسته اند کمابيش با فاجعه
مقابله کنند و عليرغم کمبودها و کوتاهی ها جلوی گسترش فاجعه بار ابعاد
اين ويروس را بگيرند .اما جمهوری اسﻼمی کامﻼ عاجز از مقابله با اين
فاجعه است .نمی خواهد و نمی تواند از رشد فاجعه جلوگيری کند .اينکاره
نيست! کارش قتل و جنايت و دزدی است .حتی از درک فاجعه ای که در
زندان ها در شرف وقوع است نيز عاجز است .هزاران زندانی را بحال
خود در بدترين شرايط بهداشتی و زيستی رها کرده تا کرونا جانشان را
بگيرد .و زندان ها را به گورهای دستجمعی تبديل کند.
انتظار از اين قاتلين برای مديريت فاجعه و ممانعت از گسترش ابعاد
تراژدی ،انتظاری عبث و توهم بار است .اين دزدهای سرگردنه حتی در
چنين شرايطی مشغول پول سازی از بدبختی و مصيبت مردم اند و با
احتکار ماسک و مواد ﻻزم و فروش آن در بازار سياه به دست خود دارند
ابعاد فاجعه را گسترش می دهند .از اينرو است که مردم خود بايد کنترل
امور را بدست بگيرند .با در نظر گرفتن مسائل ايمنی و محافظت از خود
بايد به همياری يکديگر بلند شوند .مردم اميدی به اين رژيم ندارند و هم
اکنون در شهرهای مختلف اين تﻼش آغاز شده است .از ضد عفونی کردن
معابر تا تهيه و توزيع ماسک خود مبتکر شده اند .اين وجه اميدبخش
جامعۀ دزد زده و کرونا زدۀ ايران است.
بايد اين رژيم را به زير کشيد! اين فاجعۀ دردناک فقط گريبان مردم را
نگرفته است .اين رژيم کثيف و جنايتکار قادر نخواهد بود از ويروس
کرونا جان سالم بدر برد .با هم اين قاتلين را به زير می کشيم؛ تک تک
شان را بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه خواهيم کرد؛ و يک دنيای بهتر،
يک جامعۀ آزاد ،برابر و مرفه خواهيم ساخت.
 ١٢مارس ٢٠٢٠
***
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كره خاكى متعلق به همه است
سعيد آرمان
رجب طيب اردوغان که شاهد شکست پی در پی سياسی و نظامی در
جنگ ادلب و دخالتگری در ليبی است ،به ياد باجگيری از اروپا و
جلب حمايت سياسی و نظامی اروپا افتاد و کارت پناهجويان را برای
اعمال فشار بر اروپا بکار برد .اردوغان هزينهای برای اين اعمال
فشار متقبل نمی شود ،بلکه پناهجويان بی پناە و مستاصل هستند که بايد
هزينه اين کشمکش و اختﻼفات دولتهای ارتجاعی و فاشيست منطقه را
بپردازند .سالهاست اردوغان تهديد ميکند که اگر اروپا از ترکيه در
جنگ عليه سوريه حمايت نکند و يا به تعهدات مالی اش عمل نکند و يا
کمک بيشتری پرداخت نکنند ،مرزها را به روی صدها هزار پناهجوی
سوريايی ،ايرانی ،افغانی و غيرە باز خواهد گذاشت .سرانجام او از
تلويزيون اعﻼم کرد" :پناهجويان و مهاجران هر جايی که می باشند
آزاد هستند به هر جايی که ميخواهند بروند" .پليس ترکيه بعد از اين
فرمان اردوغان از تعداد زيادی پناهجوی سوريايی و افغانستانی مقيم
ترکيه "کيمليک" )شناسنامه موقت ترکيه( آنها را گرفته و با اتوبوسهای
مجانی به شهرهای مرزی اين کشور با يونان و مجارستان انتقال
دادەاند.
به گفته مقامات ترکيه روزهای  ٢٨و  ٢٩فوريه برابر با ) ٩و ١٠
اسفند( دەها هزار پناهجو روانه مرزهای يونان و مجارستان شدند .در
فاصله دو روز دەها هزار زن و مرد و کودک خردسال در مرزهای
زمينی و دريا ،در آب و هوای نامساعد روانه شدند که در بدو ورود
متاسفانه با ديوار محکمی از نيروی نظامی و سيم خاردار روبرو شدند
و تمام اميدهايشان به سراب بدل شد .در نتيجه تيراندازی و پرتاب گاز
اشک آور تعدادی از پناهجويان بويژە چند کودک جانشان را از دست
دادەاند .صحنههای دلخراش تعرض نظاميان يونان به پناهجويان بی پناە
قلب هر انسان شرافتمندی را بدرد می آورد.
دو هفته از آغاز تراژدی انسانی پناهجويان می گذرد .تراژدی ای که
هر لحظه ابعاد آن دهشتناکتر و آزار دهندەتر می شود .اينبار مضافا بر
ديوارهای بلند تنيدە شدە با سيم خاردار ،پليس مرزی مسلح به سﻼح
کشندە و گاز اشک آور دست به ماشه و بدور از هيچ مﻼحظهای به
زنان و مردان و کودکان بسياری که در ميانشان هستند حمله می کنند و
از زمين و هوا با گاز اشک اور متفرق شان ميکنند .صحنههای
دلخراش از حالت خفگی کودکان و بزرگساﻻن جزو برخورد نرمال
پليس فاشيست وابسته به دولت بشدت راست گرای يونان به پناهجويان
است .صدها پناهجو که عمدتا مرد بودەاند توسط پليس يونان در يک
عمل بغايت شنيع و ضد انسانی لخت و کليه وسايلشان ضبط شدە و آنچه
در فيلمها نشان دادە می شود تعدادی را لخت و عور بدون تغذيه با
فشار روانه خاک ترکيه کردەاند .اين عمل وحشيانه پليس يونان و
شليک به قايق پناهجويان و دور کردنشان از ساحل به زور اسلحه در
حاليکه هر لحظه ممکن است سرنشينان اين قايق ها غرق شوند ،جزو

شماره ٥٣٤

موارد نادری هستند که پليس يونان بعنوان
مجری حلقه بگوش اروپا سياست ضد
پناهندگی اين اتحاديه را عملی ميکند .مقابله
پليس يونان با پناهجويان به سبعانهترين
شيوە بحق يونان را به سپر اروپا تبديل
کردە است و دول اروپايی نيز به اين
سياست "دفع بﻼ" با چراغ سبزهايشان به
دولت يونان از يکسو و از سوی ديگر
غرولند کردن بخشهايی از اتحاديه اروپا نسبت به اين روشهای خشن پليس
يونان می باشد.
امروز  ١٢مارس رسانهها اعﻼم نمودند که هيئتی از اتحاديه اروپا از
جمله خانم ايلوا يوهانسون کميسر در امورد داخلی اتحاديه اروپا در رابطه
با "بحران" پناهندگی به يونان سفر خواهد کرد .او قبل از سفر ،به ضرب
و شتم پناهجويان توسط پليس يونان "اعتراض نمودە و آنرا غير قابل
قبول" دانسته است .آش اينقدر شور بودە که کميسر اتحاديه اروپا نيز از
برخورد پليس يونان شکايت دارد .دولت يونان بعد از باز شدن مرزهای
ترکيه به روی پناهجويان ،اعﻼم کردە است که "بمدت يکماە دريافت
درخواست پناهندگی را متوقف می کند" .اين تصميم يونان نيز با قوانين
برسميت شناخته شدە اتحاديه اروپا در امور پناهندگی دانسته و سازمان
ملل نيز آنرا ناقض قوانين بين المللی خواندە است.
سياست اتحاديه اروپا نسبت به پناهندگان مزورانه است ،در گرماگرم اين
فاجعه انسانی و در انتهای هفته اول آن ،خانم "اوزوﻻ فون
ديرﻻين" )رئيس کميسيون اروپا( از سياستهای سختگيرانه و نحوە عمل
فاشيستی پليس يونان به صراحت حمايت و قدردانی ميکند .به گوشهای از
گفتههای او در همين رابطه که دويچهوله پخش کردە است نگاهی
بياندازيم تا به عمق اين سياست ضد انسانی پی ببريم:
"کسانيکه به دنبال آزمايش وحدت اروپا هستند ،نااميد خواهند شد .ما خط
مان را حفظ خواهيم کرد و وحدتمان پيروز خواهد شد .سپاسگزاريم از
يونان که در اين مقطع بعنوان سپر اروپا عمل ميکند".
از اين شفاف تر نميتوان سياست فاشيستی اتحاديه اروپا و "عزم" اين
اتحاديه را برای بستن مرزها و مرتفع تر کردن ديوارهای سيم خاردار و
به مخاطرە انداختن قايقهای حامل پناهندگی ،بيان و توجيه کرد .دولت
راستگرای يونان دراين شيوە برخورد به پناهجويان تنها نيست بلکه ساير
احزاب دست راستی اروپا از اتريش و مجارستان و بلغارستان تا سوئد و
غيرە را همراە خود دارد .نمونه بارز آن مواضع حزب دمکرات مسيحی
سوئد می باشد.
در راستای همين سياست کميسيون اروپاست که روز پنجشنبه پنجم مارس
رهبر حزب دمکرات مسيحی سوئد "جيمی اوکه سون" در يک اقدام شنيع
و عميقا نژادپرستانه به مرز ترکيه و يونان رفته و در ميان پناهجويان به
نمايندگی از طرف حزبش و به "نيابت از مردم سوئد" اعﻼميهای عليه
پناهجويان پخش کردە است .او در اين اعﻼميه گفته است که سوئد
مشکﻼت خودش را دارد و ما نميتوانيم پناهجو قبول کنيم و از اين
ﻻطائﻼت .اين عمل رهبر حزب دمکرات مسيحی با
صفحه ٨
مخالفت ساير احزاب سوئد بجز حزب مدرات روبرو شدە
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ليبی ذينفع است و يکی از حاميان مهم مالی و تسليحاتی و لجستيکی داعش
بودە و هست.

كره خاكى متعلق به همه است ...

چه بايد کرد؟
قبل از هر چيز بايد به رسميت بشناسيم که جهان موجود مملو از
نابرابری ،فقر ،کشتار و استثمار و جابجايی در ابعاد ميليونی به دﻻيل
مختلف از جمله تغييرات آب و هوايی و محيط زيستی است که اساسا به
دليل حرص و ولع سيری ناپذير صاحبان سرمايه و دولتهايشان ميباشد.
وجود جنگ در افغانستان در طول  ٤٠سال گذشته و حکومت هار
سرمايهداری جمهوری اسﻼمی ،ويران کردن جامعه عراق ،و اخيرا
جنگ نيابتی سوريه از جمله وقايع دهشتناک يک دهه اخير است که هر
کدام از دولتهای اروپايی و از جمله ترکيه و روسيه و ايران و قطر و
عربستان نقش مخرب و ويرانگری در تداوم آن و کشتار صدها هزار
انسان بی دفاع داشتهاند و جامعه را به قهقرا کشاندەاند.

است .يک وکيل ايرانی به دليل نشر اکاذيب ،عليه رهبر حزب دمکرات
مسيحی که به نمايندگی از طرف مردم سوئد ابراز نظر کردە ،شکايت
نمودە است .رهبر حزب راستگرای مدرات سوئد اقدام رهبر حزب
دمکرات مسيحی سوئد را يک اقدام نمادين خواندە است و تائيد کردە
است.
با اين وصف جريانات و احزاب دست راستی در اروپا تمام قد و بی
پردە در راستای توحش اعمال شدە عليه پناهجويان بی پناە متحدانه
ايستادەاند و آشکارا نفرت پراکنی ميکنند .اختصاص بودجه ٧٠٠
ميليون يورو به يونان برای "پاسداری" از مرزها و ايجاد سد در مقابل
پناهجويان ،سفر رئيس کميسيون اروپا به يونان و تاييد اين سياست و
حضور عاليترين مرجع يک حزب دست راستی اروپا در خط مقدم
سرکوب پناهجويان به اين زمختی در نوع خود اگر بينظر نباشد کم
نظير است ،همه و همه مويد سختی شرايط موجود مرزها عليه
پناهندگان است.
در بحران پناهندگی  ٢٠١٦ – ٢٠١٥که بالغ بر يک ميليون پناهجوی
سوريايی ،ليبيايی و بخشا افغانستانی و ايرانی وارد اروپا شدند ،موجی
از همبستگی انسانی را بوجود آورد که عليرغم فشار دستجات
فاشيستی ،دولتهای اروپايی بويژە آلمان تعداد زيادی را پذيرفتند .فجايع
ناشی از غرق شدن بالغ بر  ٥٠٠٠پناهجو در آبهای ليبی ،مديترانه و
دريای اژە و بويژە تراژدی غرق شدن آﻻن کوردی ،کودک خرد سال
سوريايی موج عظيمی از احساس همبستگی را در ميان مردم جهان
بوجود آورد .اما متاسفانه در ايندورە معين به دﻻيل مختلف از جمله
فشار اقتصادی فزايندە در کل جهان و بطور مشخص اروپا و همچنين
مهندسی افکار جامعه و نفرت پراکنی نژادپرستانه از جانب احزاب
دست راستی و هيئت حاکمه اروپا ،کمتر شاهد تعرض به اين سياستهای
ضد پناهندگی می باشيم.
دانيل گيونتر ،نخست وزير ايالت "شليسويگ هولشتاين" روز چهار
شنبه چهارم ماە مارس ضمن ابراز تاسف از وضعيت پناهجويان در
يونان اعﻼم کردە است که  ٣٠کودک پناهجو را از يکی از جزاير
يونان به اين ايالت پذيرفته است .اما اين رقم در مقابل هزاران کودک
مستقر در جزاير يونان همراە با خانوادەهايشان بسيار ناچيز است ،اما
در عين حال نقطه اميدی است برای فشار بيشتر به اروپا و عدم تمکين
به سياست و رويه غالب اين اتحاديه که از سال  ٢٠١٧معامله با
اردوغان را در پيش گرفتند و در قبال مبلغی به دولت ترکيه ميليونها
پناهجو را در انتظار گذاشتند و هرگز احساس آرامش و استقرار زندگی
را در خاک ترکيه نکردە و نخواهند کرد ،زيرا يک دولت فاشيست قوم
پرست اسﻼمی در قدرت است که خود در تداوم جنگ در سوريه و

دولت ترکيه يکی از اين دولتهاست که با تقويت جريانات ارتجاعی و
درندە مانند داعش نقش مخرب را ايفا کردە و اکنون از موج پناهندگان
سوری و افغانستانی استفادە ابزاری ميکند و قصد معامله با غرب را دارد
و هرازگاهی پناهجويان بی پناە و مستاصل را با فشار و تحريک و غيرە
روانه مرزها می کند و به کام مرگ و نااميدی می کشاند .هرگونه معامله
و باجگيری به بهانه پناهجويان از جانب دولت ترکيه بايد محکوم شود.
پناهجويان بايد هوشيار باشند و به معاملهگری و اميدهای واهی که دولت
ترکيه برای آنها تعيين ميکند ،تمکين نکنند.
دولتهای اروپايی بعنوان بخش مهمی از خالقين وضع موجود و ناامنی و
بی ثباتی کشورهای خاورميانه و شاخ آفريقا مانند ليبی و سوريه و عراق
و افغانستان برسميت شناخته شوند .دخالت اين کشورها به اضافه آمريکا
و روسيه و ايران منجر به نابودی زيرساختهای اين جوامع و ازهم پاشيدن
شيرازە جامعه شدە و به مرگ صدها هزار انسان و آوارە کردن ميليونها
نفر انجاميدە که کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی اذعان
ميکند بالغ بر  ٦٠ميليون انسان از خانه و کاشانه خود راندە شدەاند و
بعنوان پناهندە از آنها نام می برند.
بشريت آگاە و مترقی مسابقه سارکوزی و برلوسکونی و کامرون را برای
ويران کردن کشور ليبی فراموش نکردەاند و جنگ نيابتی سوريه در
دهمين سال خود هنوز بوی باروت و غرش گوشخراش جنگندەها و بمب
و موشک از کودکان سوريايی قربانی ميگيرد .اگر صحنه را به دست
دولتهای اروپايی بسپاريم ،سالهاست که آخرين ميخها را به تابوت
پناهندگی و کنوانسيون ژنو کوبيدەاند و با اقدام اخيرشان قصد دفن آنرا
دارند .نبايد به اين سياست ارتجاعی دول غربی تمکين کرد .سياست اعﻼم
شدە از جانب رئيس کميسيون اروپا سياستی بغايت نژادپرستانه و ضد
انسانی است .احزاب و سازمانهای چپ ،اتحاديههای کارگری و
سازمانهای مدافع پناهندگی بايد در مقابل اين توحش عريان و اين سکوت
مرگبار و شنيع ،سکوت را بشکنند و به دولتها فشار بياورند که دست از
اين سياست بردارند.
صفحه ٩

يا كار يا بيمه بيكاری! بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار!

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

فاجعه پناهندگى ،شرم جهان امروز
كره خاكى متعلق به همه است ...
اوضاع پناهندگی امروز و صحنههای دلخراشی که از
تلويزيونهای همين کشورهای اروپايی پخش ميشوند ،شرم
جامعه انسانی و عجز و ناتوانی برای تغيير آن را به نمايش
ميگذارد .نبايد در اين شرم سهيم شد .اين کرە خاکی به کل
بشريت تعلق دارد و بايد مرزها را به روی فراريان جنگ و
ناامنی ،باز نگهداشت .ما در مقابل کودکان جنگ زدە و مردم
بی پناە و فراريان رژيمهای جنايتکار و استثمارگر ،مسئول
هستيم .نجات دەها هزار انسان که بدون هيچ سرپناهی در
مابين دو سنگ آسياب مرزهای ترکيه و يونان و همچنين
ترکيه و مجارستان گير افتادەاند ،بايد در اولويت قرار بگيرند.
باتوجه به ويروس کشندە کرونا و فقدان هر گونه امکانات
بهداشتی خطر جانی هزاران پناهجو را تهديد ميکند .اين
انسانهای بی پناە را نبايد فراموش کرد .مرزهای اروپا را بايد
به سويشان باز کرد .اينان بانی گسترش نژادپرستی در اين
جوامع نيستند بلکه فقر و بيکاری که سرمايهداری به جامعه
تحميل کردە است بانی نفرت پراکنی قومی و نژادی است.
 ١٢مارس ٢٠٢٠

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم
توده ای را همه جا برپا كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت
شوراها را برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و
قيام و فردا ارگان حاكميت!

شماره ٥٣٤

دستمزد ها براساس ملزومات رفاه در زندگى كارگری بايد
تعيين شود و نه منفعت و امكانات سرمايه داران
»شورايعالی کار« بعنوان يک نهاد ضد کارگری هرسال کاهش قدرت خريد
کارگران نسبت به حتی سال قبل را به نام افزايش دستمزد از کﻼه شعبده بازيش
بيرون مياورد .در تمام طول حيات جمهوری سرمايه داری اسﻼمی مداوما
استاندارد زندگی کارگری روبه کاهش و چند مرتبه زير خط فقر و فﻼکت بوده
است .برای زندگی کارگری فرقی ندارد که تحت چه ملزومات و دﻻيلی اين سقوط
به خط فﻼکت صورت ميگيرد .کارگران اين تحميل اراده سرمايه داران را که
برای خلق نيروی کار ارزان صورت ميگيرد تحمل نمی کنند .اين حق کارگران
است که از زندگی مرفه با استانداردی انسانی برخوردار باشند .کسانی که خود
توليد کننده بخش عظيم سرمايه های يک کشورند دليلی ندارد که در نهايت فقر و
فاقد هرگونه استاندارد رفاهی زندگی کنند .خود و خانوادههايشان از اوليه ترين
مايحتاج يک زندگی مرفه ،سرزنده و بانشاط محروم باشند .در حاليکه زندگی
افسانه ای سرمايه داران و وابستگانشان که حاصل دسترنج کارگران است ،سرسام
آور است .اين ستم و استثمار آشکارا نشان ميدهد که در تعيين حداقل های مزد
وهمچنين افزايش اسمی حقوق ،اراده کارگری حضور ندارد و نداشته است .معنای
سرکوب هرگونه تشکل کارگری و نماينده مستقيم منفعت کارگری در همين نکته
نهفته است .اگر اراده و حضور کارگران تحقق يابد چگونه ميتوانند اين تصميمات
شرم آور را بنام کارگر و برای زندگانی کارگری اتخاذ کنند؟ خيزش های انقﻼبی
از اينرو بميدان ميايند تا بساط چنين رابطه ظالمانه ای را براندازند .حاکميت بر
سرنوشت خويش از اينرو ضرورت می يابد .طبقه کارگر ايران در مبارزات
انقﻼبی خود ،باﻻخص در دوسال گذشته بر آنست تا بساط اين سيستم را برکند و از
اينرو اداره شورايی و شعار نان کار آزادی را بميان آورده است .تنها دستمزدی
متناسب با يک زندگی مرفه و بدون دغدغه پاسخ کارگران به هرگونه ترفندهای
حکومتی است .چنين سطحی از زندگی منوط به آنست که کارگران و اراده
کارگری منشا تصميم در باره دستمزد و استاندارد شرايط زندگی کارگری باشد .در
پروسه مبارزه برای اين هدف بايد اتحاد و تشکل های واقعی و مبارز کارگری را
ايجاد يا تقويت نمود .بايد به شوراها و ديگر تشکلهای مستقل کارگری متکی شويم.
تنها ضامن پيروزی بر سرمايه داران و تحقق ملزومات زندگی مرفه برای همگان
در گرو رشد و گسترش اين وحدت و تشکيﻼت است.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست همراه با طبقه کارگر تا تحقق رفاه و
حاکميت کارگران بر سرنوشت خويش و سرنگونی حاکميت سرمايه عليه جمهوری
اسﻼمی و قوانين ضد کارگری اش مبارزه ميکند.
ما ميگوييم :دستمزد ها بايد براساس ملزومات رفاه در زندگی کارگری تعيين شود
و صﻼحيت تشخيص اين تناسب تنها و تنها به عهده تشکل های مبارز و مستقل و
سراسری کارگران است نه تشکلهای دست ساز حاکميت سرمايه دار يا تشکل
های زرد .ترفندهايی را که همه ساله حکومت سرمايه داری و کارگر ستيز برای
مخدوش کردن اين مطالبه به حق کارگران بکار می برد ،بايد افشا کرد و در برابر
آن ايستاد!
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم
اسفند  ١٣٩٨مارس ٢٠٢٠
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری
 -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فداِئيان )اقليت( و هسته اقليت

كمونيست هفتگى

صفحه ١٠

پناهنده نماد بى پناهى انسان
جاويد حكيمى

وقتی آنجﻼ مرکل متعاقب هجوم ميليونی آوارگان سوری ،به طعنه و
تمسخر گفت مردم سوريه ،عراق و افغانستان به ما پناه آوردند در حالی
که مکه به آنها نزديکتر بود ،بسياری اين گفته صدراعظم آلمان را
نشانه ميهمان نوازی و آزادگی او تلقی کردند .شايد علت قرار گرفتن
نام وی در رديف مدافعين حقوق زنان و نيز نامه نگاری برخی از
کارگران دستگير شده ،همين گزافه
"رفقا" با او برای کمک به آزادی
ِ
گويی هايش باشد .اينجا عجالتا از توضيح آن شرايطی که باعث می
شود ميليون ها انسان جنگ زده و گرفتار فقر ،خانه و کاشانه خود را
رها کنند ،ريسک کشته شدن در مسير را به جان بخرند و با هزار
مصيبت و مکافات به ساحل امن برسند می گذريم .از بی شمار کسانی
هم که هست و نيستشان توسط قاچاقچيان انسان به تاراج می رود ،در
کاميون های حمل بار منجمد می شوند ،به کام دريا فرو می روند و در
هر صورت پايشان هرگز به سرزمين آرزوها نمی رسد سخنی به ميان
نمی آوريم.
تاکيد ما اينجا روی ادعای انسان دوستانه صدراعظم گرامی است که
فرموده اند "ما به آنها پناه داديم".
اين کذب است .مدافعين بازار آزاد به هيچ انسانی پناه نمی دهند
آنچنانکه هيچ تاجری متاعش را مفت و حتی نسيه نمی فروشد مگر
تحت شرايطی .اصل اين است که پذيرش پناهندگی نه فقط تحت ضوابط
و قوانينی انجام می گيرد که تضاد ماهوی با قوانين انباشت سرمايه
ندارد بلکه شل و سفت کردن سياستهای آن در تحليل نهايی تابعی از
نوسانات گردش سرمايه است .راست گفته اند عمق آزادگی و انسان
دوستی سرمايه داران به ضخامت کيف پولشان است .همين نکته يعنی
خط بطﻼن بر تمام ادعاهای آزاديخواهانه دول متمدن و دمکراتيک.
همين نکته يعنی قرار گرفتن نام انجﻼ مرک ِل دمکرات در کنار
اردوغان مستبد.
آنچه امروز بر پناهندگان در مرز ترکيه و يونان ميگذرد به معنای
کامل کلمه فاجعه انسانی است .باز کردن مرزها توسط دولت ترکيه با
هدف اخراج پناهجويان و هجوم پليس يونان برای ممانعت از
ورودشان ،جهنمی است که پناهندگانی آواره از زن و مرد و کودک
خردسال به آن گرفتار آمده اند .همانها که روزی برای غرق شدن تنها
يک کودک سوری اشک تمساح ميريختند اکنون قايق سرگردان حامل
خانواده ها را به گلوله می بندند و ککشان هم نميگزد .اگر در نظر
مسکونی
بگيريم ويروس مرگبار کرونا اکنون به اعيان ترين مناطق
ِ
مدرن ترين شهرهای دنيا رخنه کرده است شايد آن وقت به عمق
مصيبتی که بر سر انسان های سرگردان درحوالی مرزهای ترکيه و
يونان با کمترين امکانات بهداشتی و درمانی آوار شده است بهتر پی
ببريم.

شماره ٥٣٤

به رغم اين همه شقاوت عليه انسان،
آمران و عامﻼن فاجعه اما اعمال جنايت
بار خود را عين عدالت می دانند .اين
بدان جهت است که بورژوازی پيشتر و
در شرايط متعارف ،فرهنگ کثيف و ضد
بشری خود را به مثابه اصولی طبيعی و
بديهی به حافظه جمعی و ناخوادگاه توده
ها تزريق کرده است .اگر اردوغان و
ايضا ديگر جنايتکاران ،هر زمان اراده
کنند می توانند از عقب مانده ترين اقشار توده ها ،لشکری آدمخوار و
ددمنش بسازند و آنها را عليه پناهندگان بشورانند ،همانا بدليل پذيرش
اصول "بديهی" و "طبيعی" بورژوايی تحت عنوان قوانين پناهندگی از
سوی آحاد جامعه است.
گردش آزاد است اما نه برای نيروی کار بلکه برای سرمايه .اين همان
تفکر بنيادينی است که قوانين پناهندگی بر روی آن بنا شده است .در حالی
که سرمايه و سرمايه دار مجاز است مرزهای شرق و عالم را بی هيچ
رادع و مانعی ،سريع تر و سهل تر از ويروس کرونا درنوردد ،نيروی
کار می بايست برای عبور از مرزها و اقامت در سرزمين "بيگانه" ،ابتدا
و پيش از هر چيز ،داغ انواع پناهندگی بر پيشانی را بپذيرد .آيا اين تداعی
کننده دوران برده داری نيست؟! کارگر همانا چون فاقد سرمايه است و
جز قوه کار چيزی برای فروش ندارد پس بايد پناهنده شود و صﻼحيت و
صداقت خود را برای مفتخر شدن به شهروند درجه دو جامعه ثابت کند.
چنانکه می دانيم اين کار مستلزم ساعت ها مصاحبه و عبور از هفت
خوان موانع قانونی و آزمون های اخﻼقی است .در حالی که سرمايه دار
دزد و اختﻼسگر بی هيچ بازخواستی با کيف پول حاوی يکسال حقوق
کارگر و کارمند وارد کانادا می شود کارگر بايد هزار تست راستی
آزمايی بدهد تا با دقت رياضی ميزان خلوص و صداقتش سنجيده شود.
جامعه ای که اين قوانين پناهندگی را همچون اصل مالکيت خصوصی
بپذيرد مستعد ارتکاب شنيع ترين اعمال ضد انسانی در حد نسل کشی
خواهد بود .تراژدی هولناکی که اردوغان اين فرزند خلف هيتلر خلق
کرده است و دل هر انسان شريفی را به درد می آورد گواه صدق ادعای
ماست .پناهنده سياسی -اجتماعی ،واقعی -غير واقعی ،راستگو-
دروغگو؛ همه اينها خزعبﻼت محض برای عوامفريبی و مهيا ساختن
اذهان عمومی جهت قتل عام انسان است؛ هر زمان که بخواهند ،هر زمان
که نياز باشد.
آخر دروغِ کدام پناهنده ای تاکنون کمر اقتصاد مملکتی را شکسته که اين
همه دستگاه عريض و طويل با ساز و کارهای پيچيده برای قبول يا رد
درخواست اقامت يک کارگر ساده و جويای کار به راه انداخته اند! چرا
کارگر نه به خاطر مبارزه سياسی که صرفا جهت ساختن يک زندگی
بهتر نبايد حق سفر و اقامت در شهر و کشور دلخواه خويش را داشته
باشد؟ .چرا تنها در صورتی با درخواست اقامت او موافقت می شود که
ناچار از سوار کردن هزار و يک رقم دوز و کلک و دروغ و دغل بازی
شود؟ تازه خريد و فروش همين دوز و کلک ها تحت عنوان کيس
پناهندگی شغل شريف جماعتی خرده بورژوای طماع و حريص شده که
روز روشن و جلوی چشم اربابان سرمايه سخت سرگرم
صفحه ١١

نه به حجاب اسﻼمى ،نه به آپارتايد جنسى!

صفحه ١١

پناهنده نماد بى پناهى انسان ...
کار خويش اند .راست اين است که دست اندرکاران بورژوا
مسلک امور مهاجرت و پناهندگی چندان بهايی به صدق و کذب
بودن کيسهای پناهندگی نميدهند .مساله برای انها کميت نيروی
کار ارزان است .هر زمان به قوه کار ارزان نياز داشته باشند
درصد قبولی ها از صد در صد هم می گذرد و چون بازار کار
اشباع گردد امر به سازماندهی اراذل و اوباش برای اخراج توام
با خشونت مهاجرين می کنند .پيش زمينه نيز قبﻼ مهيا شده
است؛ انها که دروغ گفته اند حق ماندن ندارند در غير اين
صورت خونشان مباح است.
جايی که قوانين بازار بر روابط انسانی حاکم باشد بی ترديد
کارگر به مثابه کسی که چيزی جز نيروی کار و به يک معنا
وجود انسانی خودش را برای عرضه ندارد بی پناه ترين و
دردمندترين انسان خواهد بود .اما صدها بار از کارگر بومی
تنهاتر و رنجورتر ،آن انسان پناهنده ای است که هزاران
فرسنگ دورتر از زادگاه و همزبانان خود ،از سر ناگزيری
پست ترين مشاغل اجتماع را با کمترين دستمزد تقبل کرده است.
پناهنده ای که هر آينه با بروز کمترين نوسان در دخل و خرج
اقتصاد ميزبان ،بيم آن می رود تمام خشم جامعه را بر سر او
آوار کنند.
نيروهای چپ و کمونيست ،انسان های آزاديخواه و برابری
طلب هرگز نبايد زمين بازيشان همانی باشد که بورژوازی
برايشان تعيين و تعريف می کند .آرمان ما فی الحال قابل اجرا
باشد يا نه همواره نقطه عزيمت ما خواهد بود .از نظر ما تمام
انسان ها حق ورود و خروج به هر نقطه ای از کره خاکی از
جمله زادگاه اصلی خود را دارند .ما هيج مرزی را به رسميت
نمی شناسيم و ﻻجرم قوانين پناهندگی سهل است برای قانون
اساسی سرمايه داری يعنی تقدس مالکيت خصوصی نيز پشيزی
ارزش قائل نيستيم .ما هيچگاه تخطی از قوانين ضد کارگر و
ضد انسانی موجود را جرم تلقی نکرده و کسی را به خاطر
ارتکاب به آن مستوجب مجازات نمی دانيم.
چپ اگر می خواهد از کشتار انسان ها در ابعاد وسيع جلوگيری
کند بايد ادبيات خود را به ادبيات برتر جامعه تبديل نمايد .اين
امر نه فقط فی الحال برای مصون داشتن جامعه از جنايت عليه
بشريت به ويژه پناهندگان به مثابه بی پناه ترين طيف جامعه
ضروری است بلکه برای پيروزی نهايی کمونيزم هم بسيار
حائز اهميت است*.

شماره ٥٣٤

كمونيست هفتگى
اطﻼعيه برگزاری نشست نمايندگان
شش نيروی چپ و كمونيست

بدينوسيله به اطﻼع می رسد که در تاريخ اول مارس  ٢٠٢٠نشست مشترکی با
حضور هيئت های نمايندگی سازمان اتحاد فدائيان کمونيست"" ،حزب کمونيست
ايران"" ،حزب کمونيست کارگری حکمتيست"" ،سازمان راه کارگر"،
"سازمان فدائيان اقليت" و "هسته اقليت" در شهر کلن آلمان برگزار شد.
اين جلسه ضمن ارزيابی و برشمردن نقاط قوت و ضعف همکاری های مشترک
اين شش جريان از کنفرانس استکهلم تاکنون ،روی ضرورت ارتقا و
گسترش فعاليت های اين جمع تاکيد نمود.
در بخش اول اين جلسه نمايندگان احزاب و سازمان ها با ارزيابی از دستاوردها
و کاستی های اين همکاری در پاسخ به نيازها و ضرورت های مبارزاتی دوره
کنونی که در آن جامعه ايران در آستانه تحوﻻتی سرنوشت ساز قرار دارد،
تﻼش کردند به يک ارزيابی مشترک برسند که بر اساس آن بتوانند همکاری
نيروهای چپ و کمونيست را در ايفای وظيفه و نقش شان در اوضاع خطير
کنونی ارتقا دهند.
ارزيابی ها و مباحثات و راهکارهای مختلف ارائه شده توسط شرکت کنندگان
اين نشست از طريق سمينارهای تلويزيونی و نشست های حضوری و يا
نوشتاری به منظور مشارکت و همکاری های وسيع تر بين همه نيروهای چپ
و کمونيست به بحث گذاشته خواهد شد و اين جمع از اين رهگذر تﻼش خواهد
کرد برغم برخی اختﻼف نظرها ،گفتمان و همنگری بيشتری در بين همه نيروها
و انسان های چپ و کمونيستی که به سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی و
جايگرينی آلترنايتوی سوسياليستی برای فردای جامعه ايران باور دارند ،فراهم
سازد.
در بخش دوم اين نشست تصميم گرفته شد که از اين به بعد اين جمع تحت عنوان
"شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست" با امضاء نيروها ،همکاری و
فعاليت مشترک خود را پيش برد و کوشش خواهد کرد بازتاب اين همکاری های
جمعی ،بيشتر از گذشته در قالب موضع گيری های مشترک ،همکاری های
عملی در هر محلی که نيروهای اين شورا حضور دارند و بهره گيری از ساير
ابزارهای ميديايی که بتوان از طريق آنها صدای حق طلبی و مبارزاتی
کارگران ،زنان ،جوانان ،معلمان و کليه محرومان و تهيدستان جامعه را رساتر
سازد.
»شورای همکاری« اگرچه با امضاء نيروهای معينی شناخته می شود ،اما اين
جمعی بسته نيست و در جريان همگامی و همکاری بين نيروهای چپ و
کمونيست می تواند تقويت شود.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 ١١مارس ٢٠٢٠
ShorayeHamkari@gmail.com

جنايت از سر "جنون" ،هميشه ممكن است وجود داشته باشد .اما آن نوع جنونى كه قربانيانش ،از خيابان و خانه تا مدرسه و
كارخانه ،عمدتا زنان هستند ،ديگر جنون نيست ،بلكه بيان جنون آميز گوشه اى از عقل حاكم بر جامعه است.
منصور حكمت

صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

شماره ٥٣٤

بحران كرونا و عملكرد سرمايه داری
سوسياليسم تنها پاسخ ممكن و عملى است!
سياوش دانشور
بحران ويروس کرونا جهان را در پانيک و آينده موهومی فرو برده
است .بيائيد برای دقايقی به سخنان سران جهان دمکرات و متمدن
بورژوازی نظری بيافکنيم .از ترامپ و مرکل و جانسون تا پاپ و
خامنه ای و دم و دستگاه انگلهای بورژوازی و سخنورانشان چه می
شنويد؟ از سيستم بهداشت و درمان در قرن بيست و يکم و حتی توصيه
های سازمان بهداشت جهانی چه عايدتان ميشود؟ کمبود امکانات،
ناتوانی از مقابله با يک ويروس قدرتهائی که تنها تسليحات شان ميتواند
بارها کره خاکی را با خاک يکسان کند ،و نهايتا بروز اطﻼعات قطره
چکانی برای آماده کردن ميلياردها مردم جهان برای تلفات انسانی
عظيم! من طرفدار تئوری توطئه و بحث بيو تروريسم در قبال معضل
کرونا نيستم ،برعکس ،در باره امکانات و واقعيات و اظهارات
متخصصين و سران بورژوازی و "تيمهای مقابله با بحران" سخن
ميگويم .همه ميگويند که امکانات نداريم .ميگويند زيرساخت های
پزشکی و امکانات فنی و بهداشتی کنونی امکان مقابله با پاندمی کرونا
را ندارد .اگر از اراجيف مذهبی پاپ و خامنه ای و نقاره کشان دستگاه
مذهب ،که خود در هزارتوی اَمن با بهترين امکانات لَم داده اند و مردم
مبتﻼ را به شکرگزاری و "آزمايش خدا" و مناجات و مزخرفاتی ازاين
دست دعوت ميکنند بگذريم ،سران دنيای بورژوازی برای ما همان
موعظههای خسته کننده و نخ نما را با عبارات و ادبياتی ديگر تکرار
ميکنند .ميگويند پاندمی و اپيدمی جهانی است و کاری از دست ما
برنمی آيد .ميگويند امکانات نداريم و سيستم پزشکی و درمان و توليد
واکسن هزينه بر و زمان بر است .ميگويند بايد زمان بخريم و شتاب
واگيری اين بيماری عالم گير را کم کنيم تا تعداد بيشتری و در هر
کشور دهها ميليون مبتﻼ شوند و مصون شويم .ميگويند ارتش و
امکانات ويژه را بميدان مياوريم تا بتوانيم با قرنطينه نقطه به نقطه و
اقدامات ويژه امکانات موجود را بر تعداد زياد مبتﻼيان انطباق دهيم .از
مردم تلويحا ً طلبکار ميشوند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی متضرر
شدند ،بحران کرونا به بحران اقتصادی بدل شده ،قيمت نفت بشدت
کاهش پيدا کرده ،بازارهای سهام با سقوط روبرو شدند و دوشنبه سياه
تکرار شده است!
پﻼتفرم وحشت و کشتار
سياست ترساندن و انزاوی عمومی و استيصال همگانی همراه با
اخراجهای وسيع و خاموش کارگران بدليل بسته شدن بنگاههای متفرقه
توليدی و خدماتی پﻼتفرم بورژوازی است .خيلی چيزهای ديگر هم
نميگويند ،مثﻼ نميگويند چرا سيستم بهداشت و درمان را به اين روز
انداخته اند؟ مسئول اين وضعيت کيست؟ نميگويند يک دليل پانيک و
ناتوانی طبقه حاکم سپردن حق سﻼمتی و بهداشت و زندگی انسانها به
دست بيرحم بازار آزاد است .نميگويند که اين دولتهای دمکرات و
ت سو ِد سرمايه و تابع کردن
متمدن و طرفدار حقوق بشر ،بنا به اولوي ِ
ت اقتصادی فرد ،اصوﻻً برای چنين دوره های
حق سﻼمتی با امکانا ِ
بحرانی برنامه ای ندارد ،آمادگی نداشته است ،مهم تلقی نکرده و

ضروری نديده است ،سهل است از آن بهره برداری سياسی و اقتصادی
ميکند .بورژوازی آدمکش تحت بحران کنونی تصميم گرفته است از اين
فرصت بهترين استفاده را بکند ،تصميم گرفته است از آن بنفع تخفيف
بيکاری انبوه استفاده کند ،تصميم گرفته است "بی مصرف ها" را از
منظر منطق بازار و سود سرمايه دور بياندازد و در يک بازه زمانی
تعداد زيادی را به کشتن دهد يا آگاهانه بکشد .باﻻخره بازنشسته ها و
سنين باﻻی چهل سال کاتاگوری قربانيان گسترده تر هستند ،اينها خرج
دارند ،صندوقهای بازنشستگی و بيماری و بيمه بعد از سالها گرفتن
ماليات و خالی کردن جيب آنها با هزار شيوه؛ ناچارند هنوز هزينه ای
متحمل شوند .تلف شدن اينها خيلی هم اقتصادی محسوب ميشود" .خط
خوردن" آنها به نيروی جوانتر در بازار کار فرصت ميدهد.
هر دولت بورژوائی و اصوﻻً هر دولت مستقر ،که بنا به تعريف فرمال
خود را در قبال سﻼمت و امنيت شهروندان مسئول ميداند ،در ايندوره ها
بايد تمام امکانات فنی ،علمی ،اقتصادی و مادی و معنوی را در خدمت
نجات جامعه و عبور از بحران بسيج کند .اگر اين اقدام صورت نميگيرد
و اقدامات صرفا به اِعمال محدوديتهائی در اين و آن کشور در قلمرو
ترابری و واردات و سفر و اجتماع محدود ميشود ،معنی ای جز اين
ندارد که بورژوازی امکانات را از جامعه آگاهانه دريغ ميکند ،به فکر
رقابتهای اقتصادی و پيامدهای سياسی و اقتصادی و معادﻻت قدرت بعد
از اين بحران است ،به فکر کاهش و تعديل نيروی کار و صرفه جوئی
در نگهداری شهروندان با سن باﻻتر و دورانداختن آنهاست .بورژوازی
امروز در متن بحران کرونا رسما ً و قانونا ً عليه شهروندان جهان جنايت
مرتکب ميشود و ما داريم اين صحنه های هوﻻکاست را لحظه به لحظه با
هيجان و ترس و ارعاب رسانه ای دنبال ميکنيم .چهره جهان امروز در
متن بحران کرونا به استيصال و نوميدی و رقابت شديد و انزوا و نجات
فردی چرخيده است .بورژوازی اگرچه بيوقفه در تبليغات چندش آورش
عليه سوسياليسم و آرمان کارگری رجز ميخواند و ليچار ميگويد ،اما
همواره در متن بحران هزينه هايش را "سوسياليستی" ميکند .در بحران
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧همزمان با ارائه بسته های نجات نجومی و ريکاوری به
صاحبان دزد و انگل بانکها و سرمايه مالی ،آنها را روی ماليات دهندگان
و کارگران سرشکن ميکرد .اينجا "سوسياليزه کردن دزديهای
بورژوازی" ايرادی نداشت و رياضت کشی اقتصادی و سفت کردن
کمربندها حرف اول و آخر بود .در بحران کرونا نيز بی امکاناتی نظام
پزشکی بخاطر اولويت و منفعت بازار و کاﻻئی شدن آنرا با تلفات
گسترده انسانی "سوسياليستی" ميکند .سال  ١٩٩٢رونالد ريگان در
سفری به کانادا ،در قبال سيستم همگانی بهداشت با اعتراض گفت؛ اين
چه وضعی است ،مگر کانادا سوسياليستی و کمونيستی است که سيستم
خدمات بهداشت همگانی دارد؟ آنرا برداريد ،بهداشت و درمان بايد
خصوصی شود! برای بورژوازی هر نوع برخورداری شهروندان از
يک حقوق پايه "سوسياليستی" قلمداد شده چون آنرا در تناقض با رقابت
فرد بورژوا در بازار می بيند ،چون فکر ميکند دولت
صفحه ١٣
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بحران كرونا و عملكرد سرمايه داری
سوسياليسم تنها پاسخ ممكن و عملى است ...
بورژوائی را متعهد به ارائه خدماتی هزينه بر ميکند .از اين فعﻼ
بگذريم که همين حقوق توسط مبارزه نسلهای متمادی جنبش کارگری به
بورژوازی تحميل شده و هزينه آن نيز نه از ارث پدر بورژوازی بلکه
از گوشه ناچيزی از ثروت توليد شده توسط خود طبقه کارگر تامين شده
است .آلرژی بورژوازی به سوسياليسم البته در قبال جامعه است و
گرنه سرشکن کردن باز بحران روی دوش کارگران و "سوسياليستی"
کردن هزينه دزديهای بورژوازی همواره مطلوب تلقی شده است.
سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است!
پانيکی که دولتهای اروپائی در مقابل کرونا گرفتند نه از سر بی
امکاناتی ،نه بدليل فقدان توان تکنولوژيک و اقتصادی ،بلکه حاصل چند
دهه تعرض بازار به حق بهداشت و سﻼمتی عمومی است .سيستم
بازاری بهداشت و سﻼمت اصوﻻً برنامه ای برای دوره های بحران
ندارد ،مطلقا ً به اين وضعيت فکر نکرده و جز اولويتهای خود نميداند.
سرمايه داری ،با درجات متفاوت ،اما همه جا تناقض بنياديش را با
منفعت عمومی و اولويت های عمومی لخت و عور نشان ميدهد .بعنوان
کمونيست و کسانی که عمری برای آزادی و رهائی انسان امروز تﻼش
کرده ايم ،از تکرار هزار باره اين واقعيت خسته نمی شويم که سرمايه
داری بعنوان يک نظام اقتصادی و اجتماعی با اولويت های بشر امروز
در تناقض بنيادی قرار دارد .اينکه سوسياليسم نظام برتر و چهارچوب
سياسی -اقتصادی ممکن و مطلوبی است .اينکه برخﻼف سرمايه داری،
سوسياليسم با اولويت ها و منافع عمومی در تناقض نيست و نظام
سوسياليستی و کمونيستی ميتواند آزادی و رهائی فردی و جمعی را
تامين و تضمين کند .اين حقيقت که برخﻼف منطق و قانون حاکم بر
عملکرد و حرکت سرمايه و نظام مبتنی بر توليد سود و انباشت سرمايه
و تامين منافع فرد بورژوا ،سوسياليسم اولويت های عمومی ،نيازهای
همگانی ،آزادی و رهائی اکثريت عظيمی که در سرمايه داری "هيچ"
محسوب ميشوند را تامين ميکند .و دقيقا ً به همين اعتبار و از آنجا که
در سوسياليسم برخورداری از رفاه و خوشبختی همگانی امری انسانی،
قوانين و فلسفه قانون و مناسبات اجتماعی نه سود محور و سرمايه
محور بلکه انسان محور است ،لذا همگان بدون استثنأ از حقوق فردی و
اجتماعی برخوردار ميشوند .سرمايه داری مدعی است که حقوق فرد را
پاس ميدارد .ادعای کاذب حقوق فردی را زمانی ايدئولوژی ليبراليسم و
متفکرين سرمايه داری بازار آزاد بلوک غرب در مقابل سرمايه داری
دولتی بلوک شرق که بر نوعی کلکتيويسم و يونيفرميزه کردن متکی
بود ،جار ميزد .بعد از سقوط بلوک شرق همين ادعای کاذب هم جائی
همراه به ويرانه های بلوک شرق دفن شد.
آزادی فردی در نظام بورژوائی از آزادی فرد بورژوا و آزادی تجارت
و آزادی استثمار فراتر نرفت .حقوق فردی عموما ً تابعی از "عُرضه" و
"رقابت" در جنگل بازار است .لذا فرد در اين نظام بسيار شبيه
گﻼدياتورهای عهد عتيق در ميدانهای نبرد آمفی تئاترهای ُرم باستان
عرضه کند .فرد
است که اينبار بايد در رينگ بازار خود را به سرمايه َ
در نظام بورژوائی ،اگر از آزادی فرد بورژوا در استثمار و تجارت
فراتر برويم ،در جامعه و در مقياس جهانی ،فرد کارگر انسانی ترسيده
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و بيحقوق و اتميزه و ناتوان در مقابل هيوﻻی مخلوق خويش يعنی قدرت
سرمايه است .سوسياليسم برخﻼف بورژوازی از "فرد" و "آزادی
فردی" ليبرالی سخن نميگويد بلکه از آزادی انسان چه در ظرفيت جمعی
و چه در ظرفيت فردی سخن ميگويد .برای تئوری انقﻼبی مارکس و
نظريه و انتقاد کمونيستی کارگری ،آزادی قابل تقسيم نيست ،بلکه يک
تماميت است و جامعيت دارد .فرد انسانی و اجتماع انسانی در حق و
آزادی و اختيار بر ُمقدرات خويش دخيل و ذينفع است .تفاوت و اشتراک
و تمايز و انطباق در تناقض بنيادی قرار ندارند .درعين حال که جنبش
سوسياليستی طبقه کارگر و کمونيسم کارگری امر آزادی و محقق کردن
تنوعات بشر را دارد ،همزمان اين تنوعات را در متن اولويت های
عمومی و منافع عمومی و اهداف اجتماعی سوسياليستی تعريف ميکند.
در سوسياليسم و کمونيسم فرد در تناقض با جمع نيست ،منفعت و نياز
فردی در تناقض با منفعت و نياز اجتماعی قرار ندارد ،در سوسياليسم
فرد بعنوان انسان و شهروند آزاد و سهيم در سازمان توليد سوسياليستی
برای رفع و برآوردن نيازهای انسانی در ظرفيت فردی و جمعی
ميکوشد .اين در گرو نفی مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم ،در گرو
برانداختن و امحای سرمايه داری بعنوان نظام برده داری نوين ،منوط به
الغای بردگی مزدی و مالکيت خصوصی بر وسائل توليد نيازهای بشر،
در گرو الغای مناسبات سودمحور و بورژوائی و قوانين مترتب بر آن ،و
ساختن اجتماعی است که در آن آزادی و شکوفائی فرد در گرو آزادی و
شکوفائی همگان باشد .سوسياليسم و کمونيسم کارگری نه آزادی فردی
بورژوائی را تقديس ميکند و نه کلکتيويسم و يونيفرميزه کرده سرمايه
داری دولتی را .کمونيسم کارگری و انقﻼب سوسياليستی از يک رهائی
همه جانبه در ظرفيت فردی و جمعی سخن ميگويد .آزادی انسان بعنوان
فرد انسانی بدون آزادی انسان بعنوان اجتماع انسانی ممکن نيست ،جامعه
انسانی نميتواند ازاد باشد در شرايطی که فرد انسانی امکان بروز
خﻼقيتها و فرديت خود ويژه اش را نداشته باشد .يکی بدون ديگری ممکن
نيست.
عليه بورژوازی برخيزيم!
بورژوازی با آزادی تجارت و استثمار و غضب منافع و اموال عمومی،
با تشديد شکافهای طبقاتی و تبديل کره خاکی به مايملک چند ده نفر اَبر
بورژوا ،با اسارت و انقياد جمعی نفوس کره خاکی" ،آزاد" شده است .اما
اين نوع آزادی وارونه در تاريخ مکتوب بشر همواره وجود داشته است.
در کليه نظامهای طبقاتی و مبتنی بر انقياد و بهره کشی عده ای قليل تحت
عنوان طبقه حاکم از "آزادی" و امکانات اقتصادی وسيع برخوردار بوده
اند" .آزادی" همواره مقوله ای تاريخی است و طبقات و جنبشهای مختلف
و مکاتب فکری و سياسی ،تبئين خود را از آزادی بدست داده اند .اما اين
"آزادی" و جمال و جبروت که خود را در ميزان ثروت و کاخها و
فتوحات و کليساها و امروز در زندگی های افسانه ای و ُمدل "آمريکن
دريم" معرفی ميکند ،نهايتا چيزی جز دزدی آشکار و قانونی ،باﻻ کشيدن
حقوق و ثروت و نيازهای فوری ديگران ،تصاحب ثروت و سرمايه
اجتماعی که به آنها تعلق ندارد ،تحت حمايت ارتش و دادگاه و پليس و
دستگاه مذهب و مشتی روشنفکر درباری و مجيزگوی طبقات حاکم نبوده
است .ماهيت جوامع طبقاتی در طول تاريخ عوض نشدند ،بلکه از شکلی
به شکل ديگر تغيير يافتند .طبقات چه حاکم و چه محکوم تغيير کردند،
شيوه توليد و رفع نيازهای بشر و به اين اعتبار نظام اجتماعی و اقتصادی
با کشفيات و انقﻼب در تکنولوژی توليد و وسايل بارآوری کار متحول
شدند اما مناسبات مبتنی بر بهره کشی فرد از فرد ،تبعيض و استثمار
جلوههای جديد و قلمروهای وسيعتری يافتند .بعبارت ديگر
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بحران كرونا و عملكرد سرمايه داری
سوسياليسم تنها پاسخ ممكن و عملى است ...
انسان امروز هنوز در عصر جاهليت بسر ميبرد .همراه با زمان و
نيازهای آن جلو نيامدهايم .هنوز در اسارت دادهها و تبليغاتی هستيم که
از وضع موجود پاسداری ميکنند ،هنوز خود را ﻻيق يک زندگی بهتر
که اساسا خود خالق آنيم نميدانيم ،هنوز بردگی در مغز استخوان ما
ريشه دارد و هنوز از انقﻼب عليه وضع موجود ،عليه کليت آنچه که
هست ،ميترسيم .بورژوازی قدرتش را تنها از توپ و تفنگ و وسائل
تحميق و انفراد و انزوای ما نميگيرد؛ از اين واقعيت هم ميگيرد که
عليرغم اينکه جهان را به لجن کشيده است ،هنوز مدعيان قدرتمندی که
بدون ترديد پرچم نبرد برعليه کليت اين نظام را برافراشته باشند نمی
بيند .هنوز ميتواند قربانی بگيرد .هنوز ميتواند دنيا را صحنه جنگ
گﻼدياتورهای جديد ،قدرتهای جديد صنعتی و اقتصادی برسر حوزه
نفوذ و بازارهای کار و کاﻻ کند .هنوز ما بسان دوران عتيق از وبا و
طاعون و ويروس کرور کرو تلف ميشويم و بورژوازی لطف کرده و
صرفا شتاب تلف شدنمان را ُکند ميکند .هنوز براين باوريم که "اگر
خودم را نجات دهم ممکن است آنور تونل نوری باشد و دوباره بتوانم
برای ارباب کار کنم و زنده بمانم"! هنوز روح بردگی بر جسم و جان
ما چيره است و هنوز زنجيرهايمان را نگسسته ايم و بدور نيانداخته ايم.
ديگر بس است! دير هم شده است! وقت آنست که از ش َّر اين قيود
بردگی رها شويم تا بتوانيم اصوﻻً فراخوانی به رهائی بدهيم .وقت
آنست تمام زبالههای ايدئولوژيک و ضد کمونيستی بورژوازی را مانند
ويروسهای کشنده ايزوله کنيم تا بتوانيم نفس بکشيم ،تا بتوانيم جامعه را
از "آی سی يو" بيرون بياوريم ،سﻼمت روانی مان را بازيابيم و به
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سنگرهای نبرد بازگرديم .وقت آنست پرچم سوسياليسم ُمبرم و ُممکن
است را برافرازيم ،اولويت اجتماعی و انسانی را برجسته کنيم و طبقه
کارگر و ميلياردها انسان دربند را به مبارزه برای رهائی از بردگی
مزدی و اسارت تاريخی  -جهانی انسان امروز فرابخوانيم .وقت آنست
پرچمها را برافرازيم ،قوانين بورژوائی را در ذهنيت و عم ِل خود ملغی
ت آلترناتيو خود را
اعﻼم کنيم ،هرجا و به هر درجه که ميتوانيم قدر ِ
بميدان بياوريم و مستقر کنيم .وقت آنست بر امر تمام قدرت به شوراها و
تمام اولويت علمی و فنی و اقتصادی در خدمت سﻼمت و آزادی فرد و
جامعه را بر تارک ميدانها و کاخهای قدرت بورژوازی حّک کنيم .وقت
آنست برخيزيم ،آزاد شويم ،سنگرها را برپا کنيم ،افقی نو برای ساختن
جهانی نو درافکنيم و مانند هميشه تاريخ برای آزادی بجنگيم! وقت آنست
که در وجود تک تک ما پادتن و آنتی بادی بورژوازی توليد شود ،در
مقابل ويروس تبليغات کثيف و کشنده بورژوازی و تداوم وضع موجود
بدون تعلل از حقوق و نيازها و اهداف
بدون ترديد و
َمصون شويم و
ِ
ِ
سوسياليستی دفاع کنيم.
بشر امروز در پرتگاه توحش بورژوازی و منفعت سرمايه قرار دارد .يا
در مقياس وسيع توسط بورژوازی بعنوان "بی مصرفها" بدور انداخته
ميشود و روی دوش زندگانمان سازمان استثمار و بازتوليد نظم کهنه را
حدّادی ميکند ،و يا نمی پذيريم ،برميخيزيم ،دست هم را ميگيريم ،بجای
سقوط به پرتگاه و چاه ويل حرص و آز بورژوازی برای سود ،خود
بورژوازی و نظامش را همراه با قوانين و نهادهای توجيه گر مانند
مذهب و ارگانهای مافوق مردم و آدمکش و نوکران دست به سينه اش را
برای هميشه دفن ميکنيم .ويروس کرونا و عملکرد سرمايه داری و
اولويت سود و سرمايه بار ديگر به هر ناباوری نشان داد که بشريت
امروز راهی بجز سوسياليسم و کمونيسم ندارد.
 ١٢مارس ٢٠٢٠

كار را متوقف مى كنيم!
آينده از آن ماست ،دستجمعى خودكشى نمى كنيم!
كار را تعطيل كنيم .خانه بمانيم و سر كار نرويم .ما كارگران و كاركنان اسير فقر و فﻼكت ايم ،اما دستجمعى خودكشى نمى
كنيم .وضعيت ويژه نيازمند اقدامات ويژه است .در اوضاع كنونى ،سازمان كار جامعه بايد حداقلى ،اورژانسى و پاسخ به
نيازهای ضروری باشد .ما كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى ،بدون تست مرتب و بدون برخورداری از
نيازهای پزشكى حاضر نيستيم در محلهای كار حضور پيدا كنيم .دولت و كارفرمايان متعهد و موظف به تامين نيازهای ضروری،
پرداخت حقوق ها ،تامين سﻼمت و بهداشت محيطهای كار هستند .كار را متوقف مى كنيم!
حزب كمونيست كارگری – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨
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اطﻼعيه سازمان بيمرز

مرزها را به روی پناهجويان جنگ زده باز كنيد!
دولت ترکيه سرانجام بعد از چند سال باجگيری و تهديد اروپا به باز
کردن مرزهايش به روی پناهجويان عمدتا سوريايی را عملی کرد .چند
روز گذشته دولت فاشيست ترکيه بعد از سالها باجگيری از اتحاديه
اروپا و دريافت ميلياردها يورو به بهانه باز کردن ارودگاەهای
پناهندگی و رسيدگی به آنان و "ممانعت" از ورودشان به اروپا ،با باز
کردن مرزهايش دەها هزار پناهجو را روانه مرزهای اروپا نمود.دولت
ترکيه در راستای مقاصد شوم خود پناهجويان مستقر در اين کشور را
تحريک نمودە و بخشا به شيوە "سخاوتمندانه" وسايل نقليه مجانی را در
اختيار آنان گذاشته و دەها هزار پناهجو را به مرزهای يونان و
بلغارستان فرستادە است و بخشی از آنان را نيز در مرز آبی با يونان
در انتظار قرار دادە است و قصد دارند با قايق راهی جزاير يونان
بشوند و ريسک را به جان بخرند.
رجب طيب اردوغان از عازم شدن  ١٨هزار پناهجو در روز ٢٨
فوريه و احتمال  ٢٥تا  ٣٠هزار پناهجوی ديگر در روز  ٢٩فوريه به
سمت مرزهای زمينی يونان و بلغارستان سخن گفته است .تعداد زيادی
از اين پناهجويان کودکان خردسال می باشند .صحنههای دلخراش
برخورد وحشيانه پليس يونان و بلغارستان به هزاران پناهجو در
مرزهای تنيدە شدە با سيم خاردار و ممانعت از ورود آنان و پرتاب گاز
اشک آور و صحنههای زد و خورد پليس با پناهجويان و گسيل
نيروهای مسلح بيشتر به مرزها نشان از عزم دولتهای اروپايی برای
عدم تمکين به واکنش دولت ترکيه است .همزمان دولت بلغارستان از
اتحاديه اروپا خواسته است تا چارەای بيانديشند و مجددا به باجگيری
دولت ترکيه گردن بگذارد.
تشديد بحران در استان ادلب به بروز يک فاجعه انسانی در اين استان
انجاميدە و هيچکدام از دولتهای جنايتکار درگير در اين منطقه بحرانزدە
از روسيه و سوريه گرفته تا ترکيه و ناتو کوتاە نمی آيند و مقيد جان
صدها هزار انسان جنگ زدە نيستند .تخمين زدە شدە که صدها هزار
نفر ديگر در نتيجه جنگ کنونی در استان ادلب به ترکيه که خود بخش
بزرگی از موجبات ناامنی در اين منطقه است ،پناە ببرند و دولت
اردوغان نيز آنرا به اهرم فشار بر دولتهای اروپايی تبديل کند .گسيل
نيروی مسلح بيشتر به مرزها برای مقابله با اين موج وسيع پناهجويان
راندە شدە از طرف دولت ترکيه در اين فصل سرد و سوزان در
بﻼتکليفی جدی و معلق شدن مابين ديوارهای بلند مرزی دول اروپايی و
دولت ترکيه ،جای نگرانی جدی است.
تقابل دولت ترکيه و دول اروپايی و اخاذی دولت ترکيه و سلب
مسئوليت دولتهای مدعی پناهندە پذيری و امضا کنندە کنوانسيون ١٩٥١
ژنو پناهجويان را در موقعيت سختی قرار دادە است .از يکسو بيش از
هفت سال جنگ نيابتی در سوريه و آوارگی چندين ساله در خاک خود و
اکنون که جان سالم بدر بردەاند در يک سناريوی ضد انسانی مابين دو
سنگ آسياب اروپا و ترکيه گير کردەاند و دارند له می شوند و هر روز
مرگ را تجربه می کنند .دولت ترکيه سالهاست پناهجويان را بعنوان

کارتی عليه دول اروپايی و گروکشی از آنان و دريافت کمکهای کﻼن از
اين اتحاديه استفادە کردە است .اکنون نيز با اين شرايط آب و هوايی سرد
و سوزان و برخوردهای وحشيانه نيروهای مرزبان يونان و بلغارستان
پناهجويان در شرايط مشقت باری بسر می برند.
سازمان سراسری پناهندگان ايرانی برخورد فاشيستی دولت ترکيه و
وجهالمعامله قرار دادن پناهجويان فراری از جنگ خانمانسوز سوريه و
هزاران پناهجوی آفريقايی ،ايرانی ،افغانستانی و غيرە را توسط اين
دولت قويا محکوم ميکند .ما در عين حال مقاومت و برخورد نژادپرستانه
دولتهای اروپايی بويژە دولتهای هم مرز با ترکيه مانند بلغارستان و يونان
و ممانعت شان از عبور هزاران پناهجوی جان به لب رسيدە از مرز اين
کشورها ،محکوم ميکنيم و از اتحاديه اروپا می خواهيم که بيش از اين در
مقابل پناهجويان جنگ زدە مقاومت نکند و مرزها را به روی هزاران
جنگ زدە بی پناە باز کنند و شرايط زندگی انسانی را برای کليه فراريان
جنگ زدە مهيا کنند .از دول اروپايی می خواهيم که به قوانين سختگيرانه
پناهندگی حاکم بر اروپا و گسترش فضای نژادپرستانه در اين قارە پايان
دادە و متعهد به اجرای کنوانسيون ژنو در خصوص پناهجويان جنگ
زدە ،باشند.
سخنی با اتحاديههای کارگری و احزاب چپ و بشريت آزاديخواە
جهان کنونی در نتيجه جنگ و بحرانهای پی درپی اقتصادی که نتيجه
سود پرستی صاحبان سرمايه و دولتهايشان به مکانی ناامن و غيرقابل
تحمل برای دەها و صدها ميليون انسان تبديل شدە است .هرازگاهی در
گوشهای از اين کرە خاکی انسانها در ابعاد ميليونی ناچار به ترک محل
زنگی خود می شوند .بدون دخالت موثر و جدی شما ،جهان به مراتب
خش تر و غير قابل تحمل تر خواهد شد .در غياب دخالت موثر شما
سرنوشت دەها هزار پناهجوی سوريايی محنت زدە و فراری از جنگ
نيابتی قدرتهای جهانی در مرزهای اين کردە خاکی که متعلق به کل
بشريت می باشد بدون هيچ سرپناهی شب را به روز سپری ميکنند و در
بﻼتکيفی بسر می برند .آنان به دخالت موثر و قدرتمند ما نياز دارند.
دولتهای اروپايی را ناچار کنيم که مرزهايشان را به روی پناهجويان
جنگ زدە باز کنند و فرزندانشان را بيش از اين از دنيای کودکی محروم
نکنند.
سازمان سراسری پناهندگان ايرانی  -بی مرز
 ٢٩فوريه ٢٠٢٠

مرزها را باز كنيد ،هيچكس غير قانونى نيست!
اين زمين به همه تعلق دارد!

صفحه ١٦

كمونيست هفتگى

شماره ٥٣٤

درس امروز نجات جان است!
دانشگاه ها و مراكز آموزشى تعطيل!

زير بار دستورالعمل غير مسئوﻻنه دولت و وزارت آموزش و پرورش نمى رويم .كليه دانشگاه ها را تا رفع خطر و حصول
اطمينان كامل تعطيل كنيم .كليه مدارس از ابتدائى تا دبيرستان تا فائق آمدن به خطر شيوع كرونا تعطيل! خانواده ها حاضر
نيستند با جان فرزندانشان و از اين طريق با جان بقيه بازی كنند .وزارت آموزش و پرورش موظف است در اين اوضاع سيستم
تدريس و آموزش آنﻼين را جايگزين حضور دانشجو و دانش آموز در مراكز آموزشى كند .مهمترين درس امروز جامعه نجات
جان است! اول سﻼمتى بعد آموزش! بدون سﻼمتى آموزش معنى ندارد!
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
اسفند ١٣٩٨

تامين حق سﻼمتى وظيفه دولت است!
بهداشت جسمى و روانى ،طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست ،جزو حقوق پايه
شهروندان است .دسترسى به اطﻼعات معتبر و علمى در باره سﻼمت حق شهروندان است .دادن اطﻼعات مرتب به جامعه توسط
كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است .هر نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از
حق دانستن و اطﻼع از خطر جانى ،يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سﻼمت شهروندان .كور كردن ارائه اطﻼعات
علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است .دولت در قبال سﻼمت و بهداشت
مردم مسئول است .وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى ،بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را
تماماً رايگان كند .سﻼمت و جان مردم نبايد تجاری شود ،جان قابل معامله نيست!
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
اسفند ١٣٩٨

فوراً و بدون تعلل زندانيان را آزاد كنيد!
عليه قتل عمد دولتى و كشتاری ديگر!
زندان های رژيم مملو از زندانى اند .زندانها يكى از غير بهداشتى ترين و خطرناک ترين اماكن شيوع كرونا است .زندانيان
فوراً و بدون تعلل بايد آزاد شوند .كليه زندانيان بايد تست شوند و مراتب آن با شفافيت اعﻼم شود .هر نوع تعلل در اين زمينه،
اقدام آگاهانه و عامدانه دولت به قتل عمد و كشتار جمعى است.
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
اسفند ١٣٩٨

صفحه ١٧

كمونيست هفتگى

شماره ٥٣٤

عليه مذهب و خرافات!
قم اين مركز فساد ،اين تجارتخانه دين ،اين "دروازه بهشت" ،مركز انتشار ويروس و "جهنم" روی زمين شد .شيوع كرونا برای
هزارمين بار نشان داد كه خرافات مذهبى ،امامان و بيوت دايناسورهای اسﻼمى ،همه حجره های تجارت و تخدير و جنايت
هستند .آيت الله ها و آخوندها به بيمارستانهای مجلل و محيطهای خوش آب و هوا ميروند اما مردم را به زيارت و خواندن دعا
دعوت ميكنند! ويروس كرونا در كنار وحشتى كه آفريد درعين حال مذهب را در زمين خودش شكست داد .معلوم شد اين همه
بارگاه مذهبى و افسانه سرائى پيرامون آن پشيزی ارزش ندارد و فقط دستگاه شيادی و كﻼهبرداری است .به مساجد ،زيارتگاه
ها و نماز جمعه نرويد! به سخنان جنايتكاران صنعت دين وقعى نگذاريد! عليه خرافات مذهبى و توصيه های غير علمى و غير
كارشناسانه بايستيد! آخوندها و تجار دين را از محيط زندگى تان بيرون كنيد! دستگاه دين و خرافات اسﻼمى بيشتر از كرونا
برای سﻼمت و بهداشت جسمى و روانى شهروندان خطرناک است.
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
اسفند ١٣٩٨

موج ترقيخواهى و انساندوستى مردم ،روزنه ای برای ديدن مناظر بزرگ!
در مقابل نمايشِ توحشِ فرهنگى اسﻼم و جمهوری اسﻼمى در قبال كرونا ،مردم آزاديخواه ايران جلوه هائى از تمدن باﻻ و
فرهنگ پيشرو را نشان دادند .جوانان آزاديخواه با روشهای ايمن به كمک سالخوردگان شتافتند .بسياری مراسم عروسى و
عزای عزيزانشان را لغو كردند .تعدادی در تقابل با كمبود وسائل بهداشتى با ابتكار دست به تهيه و توزيع ماسک مجانى زدند.
كادر پزشكى و پرستاران تنها به فداكاری اكتفا نكردند بلكه با رقص و موزيک برای بردن اميد به دنيای نااميدی و دادن روحيه
به بيماران سنگ تمام گذاشتند .بخشى از بوتيک ها و رستورانها برای تقابل با شيوع كرونا كارشان را تعطيل كردند .در سوشيال
ميديا توصيه های بهداشتى ،همدردی و همبستگى موج ميزند .اين ترقيخواهى و انساندوستى مردم آزاديخواه را بايد ارج
گذاشت .زنده و پرتوان باد نوعدوستى و مسئوليت اجتماعى! از روزنه اين تمدن باﻻی مردم ميتوان به مناظر بزرگ و با شكوه
آينده نگاه كرد!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
اسفند ١٣٩٨

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!

صفحه ١٨

كمونيست هفتگى

شماره ٥٣٤

در باره رابطه " اسﻼم راستين" و " اسﻼم پراتيک"
من اين را درک ميكنم كه منافع عدهاى چنين اقتضا ميكند كه تا حد امكان اسﻼم را از زير تيغ خشم مردمى كه قربانى يا شاهد جنايات غير
قابل توصيف اسﻼميون اند ،بدر ببرند .من اين را درک ميكنم كه ابعاد اين جنايات و اين هاﻻكاست ] [halocaustچنان است كه حتى در
ميان صف اسﻼميون هم كسانى پيدا ميشوند كه نميخواهند مسئوليت اين همه پليدى و زشتى را بر عهده بگيرند و ﻻجرم به نظر من طبيعى
است كه در چنين اوضاعى بحث "اسﻼم راستين" و رابطه آن با "اسﻼم پراتيک" يک بار ديگر باﻻ بگيرد .اما از نظر منِ كمونيست ،منِ
آتِئيست ،از نظر ما شاهدان و قربانيان جنايات اين اسﻼم ،از نظر من و امثال من كه در يک جدال سهمگين اجتماعى و سياسى و فكرى با
اين هيوﻻ بسر ميبريم ،اين اظهارات و توجيهات از فرط رندى ،احمقانه جلوه ميكند .مبانى عقيدتى اسﻼم ،مبانى قرآنى اسﻼم ،انكشاف
تاريخ اسﻼم ،هويت و تعلق سياسى اسﻼم و اسﻼميون در جدال آزادى و ارتجاع در عصر ما عيان تر و غير قابل پوشاندن تر از آن است كه
اجازه بدهد بحث روايات مختلف اسﻼم و وجود و احتمال وجود روايت ديگرى از اسﻼم ،ولو در آينده و در كُرات ديگر ،كه در آن
ابتدايى ترين حقوق و عواطف بشرى لعن و لگدمال نشده باشد ،جدى گرفته بشود .به نظر من ،اين نهايتِ بى حرمتى به عِلم و به شعور
اجتماعى انسان زمان ماست ،اگر هر توجيه و هر مَهملى كه اسﻼميونِ در حالِ هزيمت به روى جامعه پرت ميكنند را به عنوان مبحثى براى
تجزيه و تحليل و موشكافى علمى بپذيريم ...فرد در اسﻼم ،چه راستين و چه غير آن ،بىحقوق و بى حرمت است .زن در اسﻼم بَرده است.
كودک در اسﻼم در رديف احشام است .عقيده آزاد در اسﻼم معصيت و مستوجب عقوبت است .موسيقى فساد است .سكس ،بدون جواز و
بدون داغِ مذهب بر كَپَلِ مرتكبينش ،گناه كبيره است .اين دينِ مرگ و خون و عبوديت است .راستش همه اديان هميناند ،اما بيشتر اديان
را بشريت آزادانديش و آزاديخواه در طول صدها سال در قفس كرده است .اين يكى را هرگز نگرفتند و مهار نكردند .چرخ ميزند و نكبت
ميآورد.
دفاع از موجوديت اسﻼم تحت لواى بحث احترام به باورهاى مردم ،به نظر من بىاعتبار و رياكارانه است .در ميان مردم ،باورهاى مختلفى
هست .بنابراين بحث نه بر سر احترام به باورهاى مردم ،بلكه بر سر انتخاب باورهاى قابل احترام مردم است .هر كس هر چه بگويد ،به هر
حال همه دارند باورهاى باب ميل خودشان را انتخاب ميكنند .و ﻻجرم آنها كه تحت لواى حرمت باورهاى مردم ،نقد به اسﻼم را پس
ميزنند ،دارند فقط انتخاب معنوى و سياسى خود را بيان ميكنند و بس .اسﻼم را به عنوان يک عقيده قابل احترام برميگزينند و فقط براى
مشروعيتِ "خلقى" دادن به انتخابشان ،عقايد خود را در بسته بندى "اعتقادات مردم" عرضه ميكنند .من به هيچ خرافه اى ،به هيچ ناحقى،
حتى اگر همه مردم جهان به آن صحه بگذارند ،احترام نميگذارم .اين را البته حق هر كس ميدانم كه به هر چه ميخواهد باور داشته باشد.
اما ميان احترام به آزادى عقيده افراد با احترام به عقيده افراد فرق اساسى هست .ما بر فراز جهان ننشسته ايم و داور اين دنيا نيستيم.
بازيگران و شركت كنندگان در آن هستيم .هر يک گوشه اى از اين جدال تاريخى -جهانى هستيم كه به نظر من از آغاز تا امروز بر سر
آزادى و برابرى انسانها در جريان بوده است .من به خرافاتى كه با آنها در حال جنگم و زجر انسانها را در چنگال آن ديده ام ،احترام
نميگذارم.
منصور حكمت

نه قومى ،نه مذهبى ،هويت انسانى!

صفحه ١٩

شماره ٥٣٤

كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست

متحد و متشكل عليه فقر و دستمزد زير خط فقر به ميدان آييم!
تنها تشكل واقعى كارگری ،مرجع تعيين دستمزد شايسته زندگى است!
آنچه هر ساله نهاد عميقا ضد کارگری "شورايعالی کار" سرمايه داران و
جمهوری اسﻼمی به نام پروسه "تعيين و افزايش دستمزد" برگزار ميکند ،نه
پروسه ای برای افزايش دستمزد ،بلکه خيمه شب بازی سبعانه برای رسميت
دادن به کاهش واقعی دستمزد و کاهش قدرت خريد کارگران است .هر سال
نسبت به سال قبلتر چندرغاز مقرری ناچيز تعيين شده تحت نام گمراه کننده
"دستمزد" بيشتر و بيشتر چند بار زير خط فقر اعﻼم ميشود .در واقع اين
"افزايش دستمزد" نيست ،شعبده بازی "کاهش واقعی دستمزد" است .هر ساله
و امسال قاطعتر از هر دوره ای کل اين بساط نفرت انگيز از جانب جنبش
کارگری و رهبران آگاه آن ،ﻻزمست مردود و طرد و رسوا شود .واضح است
سرمايه داران و دولتهايشان سطح دستمزد را نه براساس نيازهای يک زندگی
انسانی و مرفه برای طبقه ما بلکه بر مبنای سطح معيشتی تعيين خواهند کرد
که آنقدر بخوريم که نميريم ،نسل مان منقرض نشود تا بتوانيم باز کار کنيم و
کارمان برای سرمايه سود بيافريند و سرمايه بتواند انباشت کند .اين قانون
تعيين حداقل دستمزد در نظام استثمارگر و ضدکارگری سرمايه داری در
سراسر جهان است .اما در نظامهای سرمايه داری استبدادی متکی به کار
ارزان ،و به ويژه در حاکميت اسﻼمی سرمايه اوضاع به مراتب بدتر و شبيه
تر به دوران اوليه بردگی انسان کارکن است .جمهوری اسﻼمی در  ۴١سال
عمر ننگينش ،همواره ابتدايی ترين حقوق کارگران را پايمال کرده ،از جمله
حق تشکل و اعتصاب ،ابزارهای مهم مبارزه کارگران برای بيرون کشيدن
حقوقشان از حلقوم سرمايه داران را ممنوع کرده ،با ترفند ضد انسانی
دستمزدهای معوقه تا مرز  ٢۴ماه طبقه کارگر را زير شديدترين فشار قرار
داده ،اهرم لشکر بيکاری ميليونی فاقد بيمه بيکاری را باﻻی سر کارگر شاغل
نگه داشته ،با ميليونها کارگر قرارداد موقت و فصلی و سفيد امضای بی تامين
رها شده روبرو هستيم که حتی تحت پوشش همين نرخ "مقرری" تعيين شده
قﻼبی هم نيستند .معلومست در چنين شرايط و تناسب قوايی آنچه از آستين
"شورايعالی کار" هر سال و امسال هم بيرون ميزند ،حاصلی جز تقﻼی عميقا
ضد انسانی برای تحميل تباهی بيشتر به زندگی خانواده کارگری ،با عنوان
پرطمطراق "افزايش دستمزد" نيست .هيچگاه نماينده کارگران و تشکلهای
کارگری در پروسه جاری به اصطﻼح "تعيين دستمزد" نقشی نداشته و
همواره عليه تصميم نفرت انگيز نهاد دولتی ،کارفرمايی شورايعالی کار
جمهوری اسﻼمی بوده و در شرايط مساعدتر مبارزاتی امسال تصميم ضد
کارگريشان ﻻزمست برسرشان کوبيده شود .به عﻼوه نمايندگان دولت
جمهوری اسﻼمی و کارفرمايان در شورايعالی کار ،و کسانی که به نام
"نماينده کارگر" عمدتا از جانب خانه کارگر و شوراهای اسﻼمی در اين بساط
شرکت دارند ،همگی جنايتکارانی هستند که روز روشن و بعد از دهها به
اصطﻼح جلسه ،باﻻ و پايين کردن آمارهای جعلی و قﻼبی "تورم و سبد
معيشت" خم به ابرو نياورده وقيحانه و در کمال خونسردی بر روی زندگی و
معيشت طبقه کارگر تيغ ميکشند .اينها جانيانی هستند که در فردای پيروزی
کارگران و مردم بايد تاوان اقدامات جنايتکارانه و ضد کارگريشان را پس
بدهند.
مبارزه متحدانه عليه فقر و دستمزدهای برده وار به هم گره خورده است!

جامعه ابعاد وسيع و متنوع مبارزه عليه تبعيض و فقر و گرانی و بيکاری و
شرايط سخت معيشتی و حاکميت جمهوری اسﻼمی به ميدان آمده است ،براين
اساس طبقه کارگر و پيشروان آگاه آن ،مبارزات گسترده تر و سد محکمتری در
مقابل تعرضات معيشتی و سياسی جمهوری اسﻼمی و تصميمات و ترفندهای
شورايعالی کار را در دستور کار قرار ميدهند .مبارزه برای افزايش دستمزد
همواره بخش مهمی از مبارزه کارگر برای بهبود شرايط زندگی بوده و هست.
همواره برای تحميل دستمزد مناسبتر به سرمايه داران بايد قاطعانه و سازمانيافته
عمل کرد .اکنون مبارزه عليه "دستمزد" زير خط فقر و برای گرفتن دستمزدهای
معوقه و افزايش دستمزد نه تنها به هم گره خورده ،بلکه خود بخش ﻻينفک
مبارزه وسيعتر عليه فقر و گرانی و وضع موجود است .اين عرصه های
مبارزاتی عمﻼ بخشی از نبرد و مبارزه همه جانبه ای هستند که از دی ماه  ٩۶با
شعارهای کوبنده عليه تبعيض و فقرو از آبانماه  ٩٨با نبردهای تعرضی عليه
"گرانی" ابعاد بسيار وسيع اجتماعی به خود گرفته است .در شرايط حساس و
تناسب قوای مساعدتر امسال ،جنبش کارگری و رهبران راديکال و آگاه آن،
مقابله با دستمزد زير خط فقر را به مثابه بخشی از مبارزه وسيعتر و موثرترعليه
فقر و گرانی و بيکاری ،ميتوانند و ﻻزمست به پيش ببرند .برای تامين دستمزد
شايسته زندگی انسانی و جوابگوی نيازهای رفاهی خانواده های کارگری و کليه
شهروندان کارکن و مزدبگير ،بازنشستگان ،بيکاران ،آسيب ديدگان و کليه
شهروندان آماده بکار تﻼش جدی در دستور کار بگذارند .برای تحقق چنين
پﻼتفرمی ،ابزار موثر آن يعنی تشکل توده ای کارگری و اتحاد موثر کارگری را
سازمان دهند .بدون اتکا به تشکل توده ای و به ويژه مجامع عمومی و شوراها
در مراکز و رشته های کارگری ،در ميان کارگرن شاغل و بيکار پيشروی جدی
در مبارزه عليه تبعيض و فقر و گرانی و عليه دستمزد زير خط فقر به سختی و
به کندی ممکن است.
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست ،کارگران را به اعتراض گسترده و
سراسری و متحدانه عليه زندگی و دستمزد زير خط فقر ،عليه تبعيض و فقر و
گرانی و بيکاری ،فراميخواند .ترديدی نيست جنبش عليه فقر و فﻼکت اقتصادی
بسرعت مجددا قد علم ميکند و طبقه کارگر در راس و پيشاپيش اين جنبش پرچم
نفی حاکميت استبداد و استثمار و تامين آزادی و برابری و رفاه همگانی را در
دست دارد .اعتراض و مبارزه عليه "دستمزد" زير خط فقر و برای افزايش
دستمزدها بخش تفکيک ناپذير چنين مبارزه ای است .برای تامين پيشروی و
پيروزی اين جنبش ،تشکل توده ای مبارزه مان را بنياد نهيم .مجامع عمومی و
شوراهای کارگری را در مراکز و رشته های کارگری بسازيم .رابطه متحدانه و
همگامی موثر رهبران و فعالين کارگری بخشهای مختلف جنبش کارگری را
تامين کنيم.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسياليستی1
حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست

امسال و به دنبال تجربه اعتصابات و اعتراضات کارگری وسيع ،به دنبال
نبردهای درخشان توده ای آبانماه و  ١۶آذر و دی ماه  ،٩٨در شرايطی که

آزادی ،برابری ،رفاه!

اسفند  - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢٠

صفحه ٢٠

شماره ٥٣٤

كمونيست هفتگى

امروز يک همبستگى انسانى قدرتمند حياتى است!
من ،تو ،ما مسئوليم!
كرونا تاثيرات چند جانبه داشته است .نگرانى و خشم تا استيصال و پانيک .مسئوليت اجتماعى و عبور دادن
جامعه از بحران كنونى ،حرف اول و آخر هر جنبش آزاديخواهانه در اين شرايط است .مسئوليت امروز همه
ما ايجاد يک همبستگى قدرتمند انسانى ،گرفتن دست همديگر ،درک درد مشترک ،اعمال فشار به دولت برای
انجام اقدامات فوری و ضروری ،گم نكردن قطبنمای حركت و شناخت دشمن واقعى است .حمله به بيمار و
قربانى ويروس ،حمله به درمانگاه و بيمارستان اگرچه نشان استيصال است اما ارتجاعى و ضد انسانى است.
مانند احتكار وسائل بهداشتى و سكوت دولت در ارائه اطﻼعات كثيف و جنايتكارانه است .اقداماتى از اين
دست تنها به تخريب تمايﻼت انسانى ،به تقويت محلى گری و ناسيوناليسم و فاشيسم ،به نيروهای فوق ارتجاعى
ميدان ميدهد .حمله به بيمار و بيمارستان و كادر پزشكى و اشاعه محلى گری ،فقط به جمهوری اسﻼمى و
بانيان اين وضعيت خدمت ميكند ،به ارتجاع و فاشيسم نيرو ميدهد و تا قتل عامهای دستجمعى يكقدم فاصله
دارد .هوشيار باشيم ،امروز جامعه در اين شرايط ويژه ،نيازمند يک همبستگى انسانى قدرتمند است .من ،تو،
ما مسئوليم!
حزب كمونيست كارگری – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

به حزب كمک مالى كنيد!
حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

نيازمند است .لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين شماره

سردبير :سياوش دانشور

حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
BIC: DNBANOKKXXX

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر ميكند

كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند.

Bank: DNB

زنده باد سوسياليسم!

