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 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت اول مه

 سرمايه داری و بحران كرونا 

سوسياليسم بيش از هر زمان 

 ! ضروری و مبرم است
 

آيا ديگر کسی ترديد دارد که نظام سرمايه 
داری عليه موجوديت بشر و محيط زيست 
انسانهاست؟ برای کارگران کمونيست و جنبش 
سوسياليستی طبقه کارگر، ماهيت 
استثمارگرانه و ضد انسانی سرمايه داری از 
زمان انتشار مانيفست کمونيست روشن بوده 

اما هيچ زمان مانند امروز، در دوره .  است
بحران کرونا با عملکرد دولتهای سرمايه 
داری، ماهيت ضد انسانی و گنديدگی اين نظام 
برای توده های طبقه کارگر و بشريت 

. آزاديخواه در ابعاد وسيع روشن نبوده است
پسا "سخنگويان سرمايه از وحشت دوره 

به خود می پيچيند، آنها حضور دائمی "  کرونا
و روزافزون مارکس و انتقاد مارکسی به 
تناقضات و تضادهای نظم کاپيتاليستی را با 

" حضور مجدد مارکس؟"سواِل همراه با ترديِد 
از سوی .  و يا حمله به کمونيسم پاسخ ميدهند

ً دولتها برای مواجهه با امواج  ديگر بخشا
درآمد "سهمگين اعتراضی که در راهند، از 

 Universal Basic)"  پايه جهانشمول
Income) همه ميدانند که .  سخن ميگويند

پاندمی کرونا کاتاليزوری شد تا موج دوم 
بحران اقتصادی زودتر از پيشبينی نهادهای 
مالی جهان بوقوع بپيوندد و هم اکنون با تشديد 

بحران اقتصادی، سقوط 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

بازارهای بورس، بيکاری صدها ميليونی و پيامدهای تحوالت 
. ای از ابهام قرار گرفته است  تکنولوژيک، آينده سرمايه داری در هاله

جهان پساکرونا دنيای تحوالت شگرف و جدالهای زير و رو کننده 
 .است

 

ميلياردها مردم جهان با چشمان خويش ديدند که سرمايه داری هيوالئی 
است که از جنايت سازمانيافته بسان کسب سودهای سرشار لذت می 

مردم دنيا ديدند که دولتها چه وقيحانه اعالم کردند که چه کسانی .  برد
قرار است بميرند و چه کسانی قرار است زنده بمانند، چرا که برای 
بديهی ترين حق پايه ای ساکنين کره خاکی، حق سالمتی، امکانات و 

همه ديدند که با !  زير ساختهای پزشکی و درمانی کافی وجود ندارد
و کشتار روزانه، سرمايه هنوز به "  مصونيت گله ای"استراتژی 

" انتخاب اصلح"تئوری جمعيت مالتوس و داروينيسم اجتماعی و اصِل 
همه ديدند که مجدداً دولتها ارقام نجومی به بانکها و .  متکی است

بنگاههای بزرگ تزريق کردند و بجز حداقل اقداماتی، آنهم موقت، 
در قرن بيست و .  طبقه کارگر و شهروندان را بحال خود رها کردند

يکم، در اوج توانائی علمی و تکنولوژيکی و بارآوری کار، جهان به 
ای بدل شده که انسان کارکن در اتاِق انتظاِر مرگِ سرمايه  قصابخانه

فاشيسم و تئوريهای فاشيستی بدرجات مختلف عصای دست .  است
دولتهائی که قرار بود به اداره ارائه .  بورژوازی در بحران کرونا شد

خدمات برای رقابت سرمايه ها در جنگل بازار محدود شوند، مجدداً 
در مواجهه با بحران اقتصادی در راس امور قرار گرفتند تا تئوريهای 

دولت، بعنوان ارگان مجری توحش .  قبلی شان را پوچ اعالم کنند
سرمايه داری که از خالقيت و هنر تا سالمتی و .  سرمايه قد علم کرد

بهداشت و آموزش و همه چيز را به کاال و به وسيله کسب سود بدل 
کرده است، در اوج تحوالت تکنولوژيک و توليد انبوه از نجات جان 

معلوم شد بهداشت و درمان و سالمت اگر .  شهروندان ناتوان ماند
سودآور نباشد در اولويت دولتهای سرمايه داری نيست و سود بر حيات 

معلوم شد که بورژوازی برای سود نه فقط .  انسانها ارجحيت دارد
زندگی و آينده بشريت کارگر بلکه ُکره خاکی و محيط زيست وی را با 

 . خطر نابودی روبرو کرده است
 

دنيای پسا کرونا دنيای کشمکشهای تند طبقاتی، دنيای زير سوال رفتن 
قدرتهای تاکنون بظاهر باثبات، دنيای مبارزه حاد با نظم سرمايه خواهد 

ميلياردها نفر در گرسنگی و بيکاری و ناامنی اقتصادی و بيماری .  بود
دست و پا ميزنند و معدودی اَبر سرمايه دار بر کره خاکی سلطنت 

در متن اين بحران بيش از هر زمانی سوسياليسم بعنوان نظامی . ميکنند
اينبار جنبشهای ضد کاپيتاليستی بسيار .  مطلوب و عقالئی طرح ميشود

صريحتر از سوسياليسم، از ضرورت سوسياليسم و از نياز به 
نظامی که با اولويت و منفعت حال و .  سوسياليسم سخن خواهند گفت

آينده جامعه بشری در تناقض قرار دارد، بايد سرنگون شود، بايد با 
دوران پساکرونا .  قهر انقالبی جنبش آنتی کاپيتاليستی بزير کشيده شود

دنيای تقابل با چهارچوبهای قانونی نظم سرمايه و ابزارهای تحميق 
. دنيای سقوط صنعت دين و اسطوره های جهالت مذهبی است.  آنست

صنعت دين بعنوان يک ماشيِن مخوِف خوراندِن زهر اين جهانی سرمايه 
خدا و .  به محرومان، بيش از هر زمان در تاريخ معاصر بی اعتبار شد

اين بی اعتباری مذاهب و .  نمايندگان زمينی اش در مقابل کرونا زانو زدند
طبقه .  صنعت دين يک وجه سقوط ارکان ايدئولوژيک سرمايه داری است

کارگر جهانی و بشريت آزاديخواه بيش از پيش خود را در تقابل با سرمايه 
داری و سياستهای آن می بيند و در دنيای پساکرونا ضروری است با 
طرح ادعانامه سوسياليستی خويش بعنوان جنبش و طبقه ای آلترناتيو 

آلترناتيوی که از چهارچوبهای قانونی و پارلمانی عبور کند و . بميدان بيايد
در اين .  راه حل کارگری و سوسياليستی را صريح و بدون ابهام طرح کند

مصاف سازماندهی جنبش عمل مستقيم کارگری و توده ای، تشکيل احزاب 
کمونيست کارگری که آلترناتيو سوسياليسم را در مقابل کل جامعه قرار 
دهند، از وظايف کمونيست ها و مارکسيست ها و از نيازهای ضروری و 

 . مبرم کشمکش طبقاتی دنيای پساکرونا است
 

ً کارگران را به کشتارگاه  در ايران در متن پاندمی شديد کرونا رسما
فرستادند، با احتکار وسائل بهداشتی جان انسانها را وثيقه کسب سودهای 
نجومی کردند و حتی کمکهای دريافتی برای امور درمانی و بهداشتی را 

دولت اسالمی سرمايه داران از هم اکنون برای .  روانه بازار کردند
سونامی خيزش گرسنگان و ارتش بيکاری و اعتراضات تند ضد حکومتی 

ديگر کسی نياز به مکاشفه پيچيده برای درک ماهيت و .  آماده ميشود
 .  عملکرد جنايتکارانه عريان سرمايه داری ندارد

 

تامين فوری معيشت مناسب و رفاه برای همگان، تامين مسکن مناسب 
برای شهروندان، تامين رايگان آموزش و بهداشت و درمان، تضمين 
رايگان وسايل حمل و نقل و پايان دادن فوری به انواع تبعيض ها، از 

کل آنچه که .  خواستهای بالفصل طبقه کارگر و پرچم مبارزاتی اش است
بورژوازی نميخواهد تامين کند، دولت انقالبی کارگری در هر گوشه 

 . جهان ميتواند و ميخواهد تامين و تضمين کند
   

حکمتيست همراه با جنبش بين المللی طبقه   -حزب کمونيست کارگری
طبقه ما در اينروز الزمست با ادعانامه .  کارگر اول مه را گرامی ميدارد

در اول .  و مانيفست خود در مقابل سرمايه داری برای تغيير به ميدان بيايد
مه بايد بر ضرورت استقالل سياسی و تشکيالتی طبقه کارگر از جريانات 

طبقه ما بايد حول حزب کمونيستی .  و جنبشهای بورژوائی تاکيد کنيم
. بايد سازمانهای توده ای و شورائی خود را بسازد.  کارگری خود گرد آيد

. بايد کل طبقه از شاغل و بيکار و خانواده کارگری متشکل و متحد شود
بايد برای سرنگونی سرمايه و .  بايد در مقام رهبر آزادی جامعه قرار گيرد

. دولتهايش، تصرف قدرت سياسی و ايجاد حکومت کارگری تالش کند
ايجاد جامعه ای به دور از بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد، عاری از 
تبعيض و نابرابری، به دور از فقر و گرسنگی و بيکاری و زشتی های 

هيچ زمان مانند امروز سوسياليسم و فقط .  جوامع امروز ممکن است
 .  سوسياليسم به نياز فوری ميلياردها انسان تبديل نشده است

 

 !کارگران جهان متحد شويد
 !نه به سرمايه داری، زنده باد انقالب کارگری

 !زنده باد اول مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
 ٢٠٢٠آوريل  -١٣٩٨فروردين 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٤٠شماره    

 سرمايه داری و بحران كرونا 

 ... سوسياليسم بيش از هر زمان ضروری و مبرم است



روز جهانی کارگر امسال در متن بحران جهانی  :کمونيست هفتگی
اين اوضاع چه ويژگی مشخصی به روز جهانی .  کرونا برگزار ميشود

کارگر ميدهد، خطوط اصلی سياست حزب حکمتيست چيست و حلقه 
اصلی سياست کمونيستی و کارگری روی چه مسئله ای بايد متمرکز 

 باشد؟ 
 

امسال روز کارگر در جهان تحت تاثير پاندمی کرونا  :سياوش دانشور
و بحران اقتصادی جهانی است که سايه يک نگرانی عميق و ابهام 

سقوط بازارهای بورس . راجع به آينده را در سطح جهان گسترانده است
و قيمت نفت تا حد صفر تنها بروزاتی از يک بحران عميق اقتصادی 

از سوئی کارگران بدليل .  است که نتايج هولناکی ميتواند ببار آورد
، سياست قرنطينه و محدوديتهای ١٩اجتناب از ابتال به بيماری کوويد 

ضروری و پزشکی نميتوانند اجتماعات و مراسمهای اول مه را 
از سوی ديگر بيکاری بسيار وسيع تاکنونی، پيامدهای .  برگزار کنند

خشن تر بحران اقتصادی بر کار و امنيت شغلی و موقعيت عمومی 
ً سياه دولتهای سرمايه داری طی  اقتصادی طبقه کارگر، کارنامه تماما
اين بحران در کنار سياستهای راست و ضد انسانی و فاشيستی آنها، 
همه پتانسيل اعتراضی وسيعی را ايجاد کرده است که با سد ممنوعيت 

بدون .  تجمعات و اجتناب از تجمع بدليل پاندمی کرونا مواجه شده است
ترديد صدای اعتراض از هرسو بلند خواهد شد، سازمانهای کارگری و 
جريانات راديکال سعی خواهند کرد به روشهای مقدور و از طرق 
رسانه های جمعی تا آنجا که بتوانند از سد سانسور بنگاههای 

اما روشن است که امسال .  خبرپراکنی عبور کنند، حرفشان را ميزنند
بورژوازی در کشورهای مختلف بدرجه زيادی از تظاهراتهای اول مه 

با اينحال اينها موجبی برای .  و اعتراضات اينروز خيالش راحت است
عدم اعتراض، برای بيان افق کارگری در قبال اين بحران، برای نقد 
سياستهای دولتها و در مرکز آن نظام ناکارآمد و ضد انسانی سرمايه 

عليرغم اين محدوديتها امسال بيش .  داری با کارنامه سياهش نخواهد بود
از هر زمان اين انتظار هست که سرمايه داری و عملکرد دولتهای 
مختلف در اين بحران زير فشار انتقاد کارگری و سوسياليستی قرار 
گيرند و امر همبستگی جهانی کارگران در بحرانی که بشريت با آن 

 . روبرو است برجسته تر شود
 

و  ١٩همينطور مسائل بزرگی مطرح اند که از بيماری کوويد 
دنيای پساکرونا چه شمايلی .  محدوديتهای ناشی از آن فراتر ميروند

دارد، پيامدهای بحران اقتصادی بر کار و معيشت ميلياردها انسان 
چيست، چگونه بايد به تقابل با دولتهای سرمايه و نظام لجام گسيخته 
سرمايه داری رفت، ناتوانی دولتها در تامين حقوق پايه ای مانند طب و 
بهداشت و سالمتی و تناقض عريان سرمايه داری با حقوق اوليه 
شهروندان، دورخيز دولتها برای شکستن هزينه های بحران اقتصادی 
روی دوش طبقه کارگر و اعمال سياستهای وحشتناک تر رياضتی، 
نگرانيها از تقابلهای شديدتر اجتماعی، پيامدهای تحوالت جديد 
. تکنولوژيک و غيره، بيشتر از خود کرونا بر اذهان سنگينی ميکند

بعبارت ديگر آنچه امروز در جريان است سرنخی است به آنچه که 

 ٥٤٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

قرار است بورژوازی در ابعاد بسيار 
گسترده تر در فردای باصطالح عادی شدن 

سوال پيشاروی .  اوضاع در دستور بگذارد
مردم آزاديخواه جهان و مشخصا جنبش ضد 
سرمايه داری و سوسياليستی طبقه کارگر 

. اينست که چه جوابی به اين مسائل ميدهد
ترديد نبايد داشت که امواج اعتراضات توده 
ای و کارگری عليه نظم حاکم بسرعت راه 

عليرغم هر محدوديتی که جنبش کارگری با آن روبرو است، اعم .  ميافتند
از تسليم طلبی جنبش يوينيونيستی و فقدان احزاب راديکال و کمونيستی 

ديگر  ٢٠٠٨-٢٠٠٧طبقه کارگر، اما بسياری از ابهامات دوره بحران 
وجود ندارد يا بسيار کمتر است، انتقاد ضد سرمايه داری قويتر و روشنتر 
است، سوسياليسم با هر روايتی از جمله در حد محدود مسئوليت جامعه در 
قبال فرد و برخورداری از امکانات و تقابل با لجام گسيختگی بازار، 
بسيار قويتر و از نظر توده های وسيع مردم عقالئی تر از هر زمانی 

اينها صرفا جنبه های مساعد شرايط کنونی اند که ميتوانند .  است
اينها کافی نيستند و هنوز جای يک .  محصوالت سياسی خود را ببار آورند

جنبش سياسی و حزبی متعين سوسياليستی کارگری را پر نميکنند اما در 
بحران کرونا دير يا .  قياس با شرايط دو دهه گذشته بسيار مساعدتر است

زود تمام ميشود و قبل از اتمام آن دنيا دارد به مسائل مهمتری فکر ميکند 
و جنبشهای سياسی و طبقاتی مختلف تالش دارند خود را برای اين جدالها 

وظيفه کمونيست ها و مارکسيست ها در هر گوشه جهان اينست . آماده کنند
اين جدالی جهانی است اما سنگرهای نبرد .  که به اين جدال ياری برسانند

پيروزی و پيشروی .  کشوری اند و شرايط در هر کشوری متفاوت است
 . در هر سنگر ميتواند کل جنبش جهانی طبقه کارگر را بجلو سوق دهد

 
جامعه ای که از دل آبانماه .  در ايران اوضاع بسيار وخيم و متمايز است

بيرون آمده و قاطعانه عليرغم سرکوبهای خونين آنرا ادامه داده است، در 
متن اين بحران متحمل شديدترين ضربات انسانی و اقتصادی و بيکاری و 

حکومت از خيزشهای توده ای ميليونی وحشت کرده .  سرکوب شده است
است و زير فشار بحران شديد و امکان فروپاشی اقتصادی عمالً کارگران 

جمهوری .  را به محيطهای ناامن کار باضافه قتلگاه کرونا فرستاده است
اسالمی بعد از کرونا حکومتی درمانده تر و در عين حال وحشی تر از کل 

عليرغم اين تمهيدات جدال طبقاتی در ايران در اشکال .  تاريخ خود است
بحران کرونا ميتواند پايان جمهوری .  بسيار حاد روی صحنه می آيد

در عين حال همزمان با .  اسالمی و فروپاشی دستگاه دين هردو باهم باشد
تشديد جدال با جمهوری اسالمی، در ايران جدال جنبشهای اجتماعی و 

حرف مرکزی و اساسی ما اينست .  طبقاتی حادتر از هر زمانی خواهد بود
که هدف جنبشهای ديگر اينست بعد از کرونا در موقعيت بهتری قرار 

جنبشهای دست راستی در کنار حکومت روی استيصال مردم و .  گيرند
از هم اکنون .  فالکت اقتصادی و ناتوان شدنشان سرمايه گذاری ميکنند

طبقه .  مانورهای فاشيستی و ناسيوناليستی و جنگ طلبانه شروع شده است
کارگر بيش از هر زمان ضروری است بعنوان ناجی جامعه، بعنوان راه 
حل مستقل، بعنوان رهبر آزادی جامعه در مقابل کل بورژوازی بميدان 

در مقياس جامعه خود را  بدست گرفتن ابتکار عمل سياسیبيايد و برای 
بقيه مسائل فوری .  اين کليدی ترين مسئله اول مه امسال است.  آماده کند

بعنوان مثال ما از تامين معيشت . طبقه کارگر از اين دريچه بايد معنی شود
يا .  همگانی، بهداشت و درمان و بسياری مسائل ديگر صحبت کرده ايم

کارگران عليه بيکاری شديد و دستمزدهای چند بار زير خط فقر و مسائل 
همه اينها بايد از همان حلقه و فيلتر اصلی رد .  متعدد ديگر اعتراض دارند

توده ايستها و رفرميستهائی که خانه کارگر را .  شود

 كارگران كمونيست و اول مه
 با هيئت اجرائى حزب

 سياوش دانشور، ناصر مرادی، آذر ماجدی، رحمان حسين زاده
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معرفی کنند، بحث شان نه دستمزد " سخنگوی کارگران"ميخواهند بعنوان 
است و نه ضرورتا اعاده حيثيت از آبروی نداشته خانه کارگر، هدفشان 
اينست جنبش راديکال کارگری را عقب برانند و راستها مجموعا ميداندار 

همين سنديکاليستها و پرو خانه کارگريهای امروز، فردا موکلين .  شوند
بورژوازی اپوزيسيون خواهند " شاخه کارگری"سنديکاههای دستگاهی و 

مسئله و حلقه اصلی مطالبات بالفصل کارگری نيست بلکه تقابل با .  شد
دست باال پيدا کردن جنبشهای راست و افق و خط آنها در متن اين بحران 

طبقه کارگر و گرايش راديکال کارگری و کمونيستها بايد اول مه .  است
را به آبانماه وصل کنند، جنبش محرومان و طبقه خويش را نمايندگی کنند 
و در مقابل راه حلها و تالشهای دست راستی مانيفست خود را در اول مه 

 .       طرح کنند
 

عليرغم تهديد ابتال به کرونا، سياست دولت اسالمی و  :کمونيست هفتگی
اوضاع و بازگشت اجباری کارگران و "  عادی کردن"کارفرمايان 

حزب چه ميگويد و در .  کارکنان به کار بعد از تعطيالت سال جديد است
اعتراض به اين مسئله جنبش کارگری در اول مه چه واکنشی الزم است 

 نشان دهد؟
 

دقيقا عليرغم شيوع گسترده پاندمی کرونا و ابتالی ده ها  :ناصر مرادی
هزار نفر از مردم ايران به اين ويروس مرگبار که تا به حال جان هزارن 

" شورای عالی امنيت ملی"نفر را گرفته است، حسن روحانی در جلسه 
فروردين اعالم کرد که ما کشور را تعطيل نخواهيم کرد  ١٩به تاريخ 

دليلش هم معلوم .  حتی اگر دو سه ميليون نفر بدليل بيماری کرونا بميرند
روحانی و رژيمش دربن بست .  است هراس از فوران خشم مردم

زورشان به کارفرما و صاحبان سرمايه که بخش .  اقتصادی قرار دارند
که "  رهبری"بزرگ و کالنش در دست جناح ديگر حاکميت از جمله بيت 

از پول و ثروت عظيم .  سهام اصلی اقتصاد را در دست دارند نمی رسد
در تملک خامنه ای و سپاه و بنياد مستضعفان از جمله ستاد اجرايی 

که روحانی با خواهش و تمنا و گوشزد کردن خطر عصيان " امام"فرمان 
بنابراين نمی خواهند تعطيل .  مردم فقط يک ميليارد تومان دريافت کرد

کنند چون خوب می دانند در صورت تعطيلی بايد هزينه کارگران و 
شاغلين را پرداخت کنند در غير اينصورت با اعتراضات ميليونی مردم 

 ٩٨و آبان  ٩٦روبرو خواهند شد که اينبار تجربه دو جنبش عظيم ديماه 
باالخره پاندمی کرونا نه تنها ماهيت جنايتکارانه و ضد .  را با خود دارند

بشری رژيم اسالمی را برای افکار عمومی و همگان نشان داد بلکه وقفه 
از .  ای در يک روند سياسی و تالطمات صحنه سياست ايران ايجاد کرد

نظر ما صحنه سياست ايران بعد از کرونا تشديد مبارزه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی و روياروئی کارگر و مردم محروم اعماق جامعه عليه 

 . فقر و فالکت خواهد بود
 

در اول ماه مه و بمناسبت روز جهانی کارگر، جنبش کارگری و اردوی 
آزاديخواهی و برابری طلبی بايد در مقابل رژيم اسالمی و سياست ضد 
بشری فرستادن کارگران به محل کار در شرايط  پر خطر پاندمی کرونا 
سياست و ادعانامه خود را اعالم کنند و سياست اعالم شده دولت و رژيم 
اسالمی از طرف حسن روحانی در فرستادن کارگران به سر کار را 
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با اعالم قرنطينه و پرداخت .  محکوم کنند
حقوق و تامين معيشت برای همگان، تامين 
و تضمين نيازهای بهداشتی و درمانی برای 
همه ساکنين ايران ابتکار عمل سياسی را 

 .بدست بگيرند
  

جمهوری اسالمی و  :کمونيست هفتگی
جنبشهای اجتماعی مختلف برای دوره پسا 

جنبش انقالبی طبقه کارگر در اين زمينه .  کرونا خود را آماده ميکنند
 نيازمند کدام آمادگی است و در اول مه روی کدام مسائل بايد تاکيد کند؟ 

 
کرونا فقط يک ويروس کشنده نيست که به يک پاندمی  :آذر ماجدی

ايدئولوژيک در جهان   -کرونا موجد يک زلزله سياسی .  جهانی بدل شد
بنظر می رسد که دنيا از يک کابوس بيدار شده و دارد جامعه .  شده است

عمق بيعدالتی و نابرابری .  و مناسبات حاکم بر آنرا بازبينی می کند
موجود با تمام زمختی و شناعتش در مقابل چشمان جهانيان قرار گرفته 

دولتهای بورژوايی و برخوردشان به اين پاندمی سواالت بسياری .  است
دولتهای ديکتاتوری که وقعی به افکار عمومی و .  را مطرح کرده است

در .  سرکوب و اختناق تنها پاسخ آنهاست.  نظرات شهروندان نمی گذارند
جوامع تحت دموکراسی برخورد مردم به سياست های غيرمسئوالنه 
دولت ها آنچنان بود که برخی مجبور به تجديد نظر جدی در سياست 

يا همان "  مصونيت گله ای"تزهای فاشيستی چون .  هايشان شدند
و در واقعيت اين .  داروينيسم اجتماعی از طرف اين دولت ها مطرح شد

سياست دارد يا بشکل رسمی مانند آمريکا و سوئد و يا پوشيده مانند 
هر روز تعدادی در خانه های سالمندان .  فرانسه و بريتانيا پياده می شود

از کرونا جان می بازند و نامشان حتی بعنوان قربانی کرونا ثبت نمی 
برای "  موهبت الهی"بسياری از اين دولت ها به کرونا بعنوان .  شود

 .  خالصی از جمعيت سالمند برخورد می کنند
 

دنيای پسا کرونا موجبات نگرانی و اضطراب بسياری را پديد آورده 
بحران اقتصادی عميقی که سرمايه داری جهانی در آن فرو رفته .  است

اين بحران بمراتب .  است اذهان بسياری را متوجه خود ساخته است
سطح معيشت کارگران .  خواهد بود ٢٠٠٧  -٢٠٠٨عميق تر از بحران 

فقر و نابرابری .  و مردم زحمتکش بدنبال بحران اخير بسيار افت کرد
جنبش های دست راستی و حتی فاشيستی عروج .  بسيار گسترش يافت

در خاورميانه و شمال آفريقا که مردم تحت اين بحران ها دست .  کردند
به يک خيزش توده ای زدند با جنگ و ويرانی پاسخ گرفتند و زندگی 

بحران پناهندگی هزاران نفر را قربانی .  سياه تری بر آنها تحميل شد
اين واقعيات به اذهان خطور می کند و بر عمق هراس از دنيای .  گرفت

آيا دنيای پسا کرونا از پيش از آن وخيم تر و .  پسا کرونا می افزايد
. ناعادالنه خواهد شد؟ اين سوالی است که در مقابل همه قرار گرفته است

طبق يک سونداژ در انگستان اکثريت پاسخ دهندگان اظهار داشته بودند 
که نرمال برايشان شرايط پيشا کرونا نيست؛ شرايط متحول شده ای را 

نزد بسياری سرمايه داری بعنوان يک نظام اقتصادی .  خواهان هستند
اين .  نابرابری و بيعدالتی محکوم شده است.  زير سوال رفته است

مناسبات پيشا کرونا بود که اجازه داد هزاران انسان بخاطر دروغ ها و 
. عدم مسئوليت دولتها و بخاطر عدم وجود امکانات درمانی جان بدهند

اين شرايط پيشا کرونا است که ميليون ها نفر ديگر را تحت کرونا به 
 . خيل گرسنگان جهانی افزود
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از .  اکنون دنيا با دو شرايط کامال متضاد اما بهم مربوط روبرو است
يک سو چشمان گشوده شده؛ اذهان باز شده است؛ فريب و توهم به ته 

همه می دانند که اين سرمايه داری است که می کشد، که .  رسيده است
بسياری خواهان تغيير شرايط .  قربانی می گيرد که گرسنگی می آورد

بسياری می خواهند از شر سرمايه داری همراه با کرونا خالص . هستند
طرف ديگر بورژوازی است که با .  اين يک طرف ماجرا است.  شوند

بورژوازی بخوبی .  دولت و ارتش و پليس اش در حال آماده باش است
می داند که دولت هايش و ايدئولوگ .  آگاه است که ذره ای اعتبار ندارد

هايش ته مانده اعتبارشان را از دست داده اند و لذا فعال تحت کرونا 
مشغول چرب زبانی است، مشغول عقب نشينی و سازش های محدود 

 .است تا شرايط را برای هجوم پسا کرونا آماده کند
 

اردوی کار و .  دنيا بر سر دو راهی مهم و تعيين کننده ای قرار دارد
آزاديخواهی و برابری طلبی يا خود را برای هجوم همه جانبه به 
سرمايه داری و دولتش آماده می کند، تحت کرونا می کوشد تا 
همبستگی و اتحاد خود را افزايش دهد تا دروغ ها و فريب های 
بورژوازی را افشاء می کند، تا خود را بمثابه يک پيکر منسجم و آماده 

راه ديگری وجود .  سازد يا بايد به جهنمی سياه تر از پيش تسليم شود
اين دو راهی در مقابل طبقه کارگر و جنبش های آزاديخواه و  .ندارد

شرايط ايران دارای .  برابری طلب در کل جهان قرار گرفته است
ويژگی هايی است که شرايط مبارزه طبقاتی را تا حدودی بنفع طبقه 

جامعه .  کارگر و اردوی آزاديخواهی و برابری طلبی تسهيل می کند
. ايران بيش از دو سال است که در التهابی عميق قرار گرفته است

و گسترش مبارزات طبقه کارگر و  ٩٦خيزش عظيم توده ای ديماه 
عروج طبقه کارگر و رهبران آن و پس از آن خيزش آبانماه جامعه را 

جامعه برای تغييرات .  برای ايده های چپ و کمونيستی شخم زده است
پايه ای و بنيادی به ميدان آمد و توازن قوای طبقاتی بمراتب تغيير کرده 

 .است
 

کرونا مردم را بيدار و .  ايران در چنين شرايطی وارد بحران کرونا شد
هشيار نکرد؛ چون فی الحال آگاه شده بودند و در تالش بودند تا آگاهی 

اکنون کرونا وقفه ای در مبارزات مردم ايجاد کرده . شان را متحقق کنند
بعلت شرايط بحرانی مردم نمی توانند تجمع کنند و به اعتراضات .  است

خود ادامه دهند؛ قادر نيستند دست به تجمعات اعتراضی و تظاهرات 
هر چند که در شرايطی حتی تحت کرونا نيز دست به اعتراضات . بزنند

واکنش های مردمی به مساله کرونا و القيدی رژيم قابل  .جمعی زده اند
همبستگی عميق و تالش برای گرفتن کنترل بدست خود .  توجه است

يک بروز مهم و جدی آگاهی و آمادگی ای است که در باال به آن اشاره 
اگر چه کرونا در اعتراضات توده ای وقفه ايجاد کرده است، در .  شد

روحيه اعتراضی و در وحدت طلبی و همبستگی مردم نه تنها وقفه ای 
ايجاد نشده بلکه تحت کرونا نيز بروز يافته و اشکال جديد را سريعا 

اينها تماما فاکتورهای مثبت جامعه ايران برای دنيای پسا .  پذيرفته است
دولت اگر چه وحشی و جنايتکار است؛ اگر چه از دزدی و . کرونا است

بخوبی به موقعيت .  جنايت دست بر نمی دارد، اما قدر قدرت نيست
تضعيف شده اش آگاه است و دارد خود را برای دنيای پسا کرونا آماده 

 ٥٤٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

وقتی روحانی از دو سه ميليون کشته . می کند
برای جلوگيری از انفجار بمب ساعتی 
بيکاری و گرسنگی حرف می زند، دارد به 

 .همين واقعيت اشاره می کند
 

روشن است که فقر و گرسنگی و بيکاری 
دولت با .  افزايش چشمگيری خواهد داشت

کشتار بيکاران و گرسنگان دارد به استقبال 
اين شرايط می رود؛ ما بايد با تعميق اتحاد و همبستگی و همياری برای 

دنيای پسا کرونا شاهد .  مقابله با اين عواقب به استقبال اين شرايط برويم
سرنگونی و مرگ رژيم .  نبرد آخر ما با جمهوری اسالمی خواهد بود

بايد خود را برای .  اسالمی آروزی قلبی اکثريت قريب باتفاق جامعه است
جمهوری اسالمی به کرونا بعنوان يک .  اين نبرد آخر آماده سازيم

مينگرد که وقفه ای در مبارزات و اعتراضات توده ای "  موهبت الهی"
ما نيز بايد در اين شرايط بفکر ايجاد ملزومات تداوم مبارزه و .  ايجاد کرد

بايد برای ايجاد ملزومات تشکلهای توده ای مان، برای .  پيروزی باشيم
کارگران راديکال سوسياليست بايد در اين .  ايجاد شوراهايمان بکوشيم

ايجاد .  روزهای سخت در محافلشان بر ايجاد اين ملزومات متمرکز شوند
آمادگی و ملزومات تداوم مبارزه پس از پايان بحران کرونا بايد در محور 

 .دستور فعاليت ما قرار گيرد
 

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز جهانی آزاديخواهی و برابری طلبی 
و اعالم عزم جزم برای سرنگونی سرمايه داری و ايجاد يک جامعه 

لذا در اين روز طبقه کارگر بايد يکبار ديگر عزم .  سوسياليستی است
در اينروز نقش کارگران .  خويش را برای تداوم اين مبارزه جزم کند

زنده .  راديکال سوسياليست، رهبران راديکال طبقه کارگر حياتی است
تداوم .  نگاه داشتن روحيه مبارزاتی و اتحاد طبقاتی يک امر حياتی است

مبارزه تحت شرايط جديد؛ تداوم مبارزه در قالب آماده سازی و تدارک 
ملزومات درون محافل کارگری بطرقی که برای خود کارگران قابل قبول 

اين امر را بايد در دستور خود بگذاريم و برای .  باشد امر امروز ماست
 .انجام آن آستين ها را باال بزنيم

 
با توجه به تالشهای تاکنونی برای همياری و همبستگی  :کمونيست هفتگی

با مردم محروم و در تداوم آن، در اول مه روی چه مسائل مشخصی بايد 
تاکيد کرد؟ حزب چه فراخوانی به کارگران کمونيست، فعالين کارگری و 
طيف وسيع سوسياليست ها و فعالين راديکال اجتماعی در مناسبت اول مه 

 دارد؟ 
 

فرصت يک هفته ای به گراميداشت اول مه باقی  :رحمان حسين زاده
شواهد نشان ميدهد، آن تحرک و جنب و جوش الزم در تدارک .  است

متاسفانه ويروس . گراميداشت شايسته روز جهانی کارگر در جريان نيست
نکبتی کرونا بر همه ابعاد زندگی و سوخت و ساز جامعه تاثير گذاشته 

از جمله محدوديتهای جدی در مقابل برگزاری مراسمهای روز اول .  است
عدم تحرک کافی و ضروری از جانب .  مه امسال به وجود آورده است

رهبران و فعالين و نهادهای کارگری برای طرح ريزی گراميداشت اول 
اما اولين گام فراخوان ما اين بوده و .  مه در اين بطن قابل توضيح است

هست، نبايد به اين اوضاع تمکين کرد و با خالقيت و ابتکار منطبق با 
اوضاع امسال، بايد روز اول مه را با برجستگی شايسته به ميان جامعه 

ما متوجه ايم و در فراخوانمان بر اين مساله تاکيد کرده ايم که در .  برد
نميتوان اجتماعات و رژه کارگری .  اول مه امسال نميتوان تجمع کرد

مظهر قدرت و اراده طبقه کارگر را نه تنها در ايران، بلکه 
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  ٦صفحه   



اين لطمه و محدوديت بزرگ .  در کشورهای ديگر هم برگزار کرد
تحميلی بر گراميداشت برجسته اول مه است، اما تاکيد داريم، اين پديده 

نبايد گذاشت .  موقت و تحميلی امسال نبايد اول مه را از ما بگيرد
مشاهده من اينست تحرکی .  اقدامات ديگر در تدارک اول مه فريز شود

در ميان فعالين و نهادهای کارگری در داخل شروع شده، اما در 
در .  فرصت يک هفته ای باقی مانده سرعت عمل بيشتری الزم است

نتيجه فعالين کمونيست و رهبران و فعالين راديکال و پيشرو کارگری و 
اجتماعی و جريانات کمونيست بايد آستينها را  باال بزنيم، در اين 
اوضاع پيچيده و پر از محدوديت، با ابتکارات و خالقيت روز جهانی 

در اين راستا اميدوارم شبکه ای .  کارگر را با برجستگی گرامی بداريم
از فعالين کارگری و اجتماعی معتبر و شناخته شده فراکارخانه ای و 
حتی شهری مشابه هيئت ها و کميته های تدارک اول مه سالهای قبل در 

واقعيت .  فرصت باقی مانده اقدامات الزم در سطح جامعه جاری کنند
اينست رهبران و فعالين کارگری بخشهای مختلف جنبش کارگری با هم 

از فعالين نيشکر هفت و فوالد تا هپکو و آذرآب و بافق و .  آشنا هستند
پتروشيمی ها و پارس جنوبی، از فعالين اين و يا آن نهاد کارگری 
مستقل ميتوانند شبکه وسيع نتی نهاد تدارک اول مه امسال را سازمان 
دهند و همفکری و تبادل نظر و نهايتا تصميم گيری را به سرانجام 

ما به .  از جمله ابتکارات قابل اجرايی را در دستور بگذارند.  برسانند
 : سهم خود بر اقدامات زير تاکيد جدی داريم

 
تدوين قطعنامه سراسری کارگری به مناسبت اول مه درهمين چند   -الف

روز باقيمانده الزمست به نتيجه برسد و حتی قبل از روز اول مه انتشار 
چنين سندی ميتواند محور همبستگی و اتحاد سراسری جنبش .  يابد

 .کارگری در اول مه امسال باشد
  

رهبران و فعالين و آژيتاتورهای کارگری با استفاده از مديای   -ب
اجتماعی سخنرانی و ميزگرد و آژيتاسيون در معرفی اول مه، در نقد و 
تعرض به سرمايه داری که اکنون ماهيت ضد انسانی آن زبانزد خاص 

سياست .  و عام است در همين مدت و در روز اول مه سازمان دهند
کارگری در قبال اوضاع کنونی و خواستهای فوری کارگران را طرح 

 .کنند
   
از هم اکنون و به ويژه در روز اول مه ميتوان چهره شهرها را با    -ج

نصب بنر و تراکت و شعار نويسی به صحنه معرفی روز کارگر تبديل 
ميتوان ورود و خروج شهرها، ميادين اصلی و محلهای شناخته .  کرد

شده اجتماع و عبور مردم، پارکها  و تفريحگاهها را با بنرهای بزرگ 
و تراکتهای مناسب اين روز "  زنده باد اول مه، روز جهانی کارگر"

با سازماندهی تيمهای دو سه نفره و با رعايت  همه .  آذين بندی کرد
استاندارهای پزشکی و سالمتی مقابله با خطر کرونا اينکارها را 

 .ميشود، سازمان داد
  
در مناسبت اول مه همکاری با نهادهای همياری مردمی مقابله با   -د

نهادها .  ويروس کرونا در سطح محالت و شهرها را ميتوان سازمان داد
. و کميته های همياری با گستردگی در سطح شهرها شکل گرفته است
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فعالين کارگری خود نقش مهمی در سازماندهی 
اين حرکت داشته اند، و به همين دليل ميتوانند، 
در مناسبت اول مه به طور برجسته و عملی 
تری ياری رسانی مردمی و حمايت از اين 

همه ببينند درروز .  نهادها را سازمان دهند
جهانی کارگر ابعاد همياری کارگری و مردمی 
به خانواده های کارگری و مردم بی بضاعت 

 .بسيار برجسته و گسترده بوده است
  

 !آنچه در اول مه امسال بايد طرح کنيم
باالتر اشاره شد، ادعانامه کارگری در فرمت قطعنامه و يا بيانيه قاعدتا 

امسال .  توقعات و انتظارات جنبش کارگری را به روشنی مطرح ميکند
چنين ادعانامه ای بيش از هر دوره ای ميتواند زبان رسای طبقه کارگر 

بروز جهانی ماهيت ضد انسانی .  عليه نظم وارونه سرمايه داری باشد
کاپيتاليسم در فاجعه کرونا فرصتی است که ادعانامه کارگری دست به 
ريشه ببرد و ترجيح سود پرستی اين سيستم بر انسانيت را مستدل و با 

امکان پذيری نظم آزاد و برابر .  زبان آتشين و تعرضی بيان کند
 .سوسياليستی و تضمين رفاه و سعادت برای بشريت را مستدل کند

  
در شرايط مشخص کنونی جامعه ايران بر تامين فوری و بی اما و اگر 

. معيشت همه شهروندان، بر تقابل با فقر و بيکاری پافشاری کند
اولتيماتيوم جدی عليه اخراج و بيکارسازی را به دولت و کارفرمايان 

برای مقابله موثر با شيوع ويروس کرونا بر تعطيلی کار با .  اعالم کند
منهای کارهای اورژانس (بازگشت به کار .  پرداخت کامل حقوق تاکيد کند

را توسط دولت سرمايه اسالمی محکوم و مردود )  و حياتی تعطيل ناپذير
بايد اعالم کرد مناطق، شهرها و امکان مخاطره آميز قرنطينه .  اعالم کند

امکانات معيشتی و بهداشتی شهروندان مناطق قرنطينه شده، توسط .  شود
 .دولت بايد تامين شود

  

در يک محور مهم ادعانامه کارگری امسال هم بايد اعالم کرد، مقرری 
از جانب "  حداقل دستمزد"تعيين شده و چند بار زير خط فقر تحت نام 

صف همبسته .  کارگران و خانواده های کارگری محکوم و مردود است
کارگری عليه دستمزد زير خط فقر و عليه فقر و بيکاری بر اتحاد و 

 . همبستگی سراسری پافشاری ميکند
  

واضح است در اول مه بر همبستگی انترناسيوناليستی طبقه کارگر جهانی 
سياست و اقدامات تفرقه افکنانه و نژادپرستانه و .  تاکيدمان را بايد بگذاريم

ضد انسانی دولت و کارفرمايان در برخورد به کارگران مهاجر 
افغانستانی و غيره از جمله اخراج و ندادن هيچ امکانی به آنها و عدم 

 . پذيرش در بيمارستانها را قويا محکوم کنيم
 

و باالخره با پزشکان و پرستاران و کارکنان در کادر درمان، با کارگران 
بخش خدمات، به کارگران آمبوالنسها و حمل و نقل، به کارگران مراکز 
توليد مواد غذائی و بهداشتی که در صف اول نجات دهندگان جامعه 

در بحران کرونا نيز اين انساندوستان و .  اند، درود بفرستيم جهانی
اين .  کارگرانند که ناجيان جهان هستند نه دولتها و سرمايه داران ضدانسان

روزهای سخت خطر ويروس کرونا را پشت سر ميگذاريم، خشم قديم و 
جديد فروخورده مان عليه نظم سراپا ضد انسانی سرمايه را به جنبش 
قدرتمند، خودآگاه و سازمانيافته واژگون کننده نظم کاپيتاليستی تبديل 

با اتکا به قدرت فعاله و خالقه طبقه کارگر نظام سياسی مبشر .  ميکنيم
آزادی و برابری و رفاه و سعادت انسانها، جمهوری سوسياليستی را بنياد 

 *. می نهيم
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 پاندمی کرونا و مطلوبيت راه حل سوسياليستی
پاندمی کرونا ضعف رژيمهای پوپوليست و راست افراطی را از 
واشنگتن تا دهلی نو و سائوپولو و بوداپست و بريتانيا را در معرض ديد 

هرچند نميتوان گفت که ترامپ مثل ساير .  همگان قرار داده است
ترامپ ممکن .  ديکتاتورهاست، اما تمايالت استبدادی در وی موج ميزند

است که مانند کيم جون اونگ  مشاورينش را به توپ نبندد يا آنها را 
جلوی سگهای گرسنه نياندازد اما  با يک توئيت صبحگاهی آنها را 

 !برکنار و انتقاد از عملکردش را تحمل نميکند
 

آينده نظم جهانی بعد از پاندميک کرونا هنوز نامعلوم است، آمريکا در 
. جريان بحران کنونی ناکارآمدی  خود را به وضوح نشان داده است

اياالت متحده  قبل از بحران کرونا پروسه خروج از سازمانهای بين 
بازار "المللی را که در دوران جهان دوقطبی و جنگ سرد، مايه افتخار 

. در مقابل سرمايه داری دولتی بلوک شرق بود، شروع کرده است"  آزاد
آخرين مورد قطع موقت کمکهای مالی آمريکا به سازمان بهداشت جهانی 

که نزديک به سه ميليون نفر را  ١٩-در بحبوحه بيماری همه گير کوويد
مبتال و طبق آمارهای رسمی دولتها، حدود دويست هزار نفر جان خود را 

در مقابل افول آمريکا، چين با قدرت مالی و تکنولوژی .  از دست داده اند
 !که دارد داعيه سهم برابر از نظم جهانی را دارد

 

اما سرمايه داری نميتواند رکود و بحران .  بحران کرونا خاتمه مييابد
شواهد تاکنونی نشان ميدهد که رکود .  اقتصادی گريبانگيرش را پنهان کند

 ١٩٢٩اقتصادی کنونی شانه به شانه سقوط بزرگ اقتصادی وبحران 
به نظر ميرسد ما با شرايطی مانند  دهه بيست قرن گذشته روبر .  ميزند
دهه ای که رقابت قدرتهای کوچک و بزرگ برسر تصرف !  هستيم

بازارهای اقتصادی منجر به ظهور امثال هيتلر و موسولينی و دامن زدن 
در همان حال دهه ای که باعث عرج کمونيسم .  به فاشيسم در جهان شد

 .اردوگاهی  شد
 

از بانک مرکزی آمريکا در باره بحران اقتصادی کنونی "  رابرت وودز"
اين بحران فقط شوک ناشی از عدم تامين عرضه سه ماهه نيست : "گفت

که از بين برود، بلکه بنگاهها با سر به زمين ميخورند و شرکتها نميتوانند 
 ." نيروی کار خود را حفظ کنند و از بين ميروند

 

نظام سرمايه داری در جريان اين بحران نشان داد که جان انسانها عدد و 
هزاران نفر انسان بی دفاع و تنها در سرای سالمندان .  ارقامی بيش نيستند

حتی کار به جايی . به مرگ تدريجی بر اثر ويروس کرونا محکوم شده اند
نظام .  رسيده است که آمار مرگ و مير آنها را مخفی نگه داشته اند

. بهداشت و درمان در اين کشورها ناکارآمدی خود را نشان داده است
دهها تريليون دالر از دسترنج طبقه کارگر جهانی ساالنه صرف ساز و 
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برگ نظامی برای کشتار انسانها ميشود، در 
حالی که بدليل عدم سرمايه گذاری و صرف 
هزينه کافی برای مقابله با بيماريهای 
عفونی، جهان به تعطيلی کامل کشيده شده 

پاندمی کرونا نه تنها راه حل .  است
سوسياليستی بحران را به مسئله بخش زيادی 
از مردم جهان تبديل کرده است بلکه روی 

"ميز مشاورين نظام سرمايه داری هم گذاشته است " امبروس ايوان. 
روزنامه ديلی تلگراف در مقاله ماه "  بيزينس"   سردبير بخش بين الملل

مارس خود خطاب به بوريس جانسون نخست وزير محافظه کار 
"انگلستان نوشت بوريس برای حفظ بازار آزاد، موقتا سوسياليسم را : 

"وی در ادامه مطلبش نوشت."  بايد در آغوش بگيريد برای جلوی : 
گيری از سوسياليسم ما موقتا بايد سوسياليسم شويم، ما هر اندازه نياز 

 ." بازار است بايد خرج کنيم تا بازار آزاد حفظ شود
 

ادعانامه سوسياليستی خود را عليه نظام "  يک دنيای بهتر"ما در برنامه 
سرمايه داری و با تاکيد بر راه حل سوسياليستی برای اوضاع کنونی را 

 :چنين بيان کرده ايم
 

با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى "
تالش .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست.  وارونه است

عظيم و هر روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در 
انگيزه فعاليت .  سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند

. اقتصادى، توليد مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است
رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه 
انسان است، در اين نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها 

در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و .  ميليون کارگر ترجمه ميشود
آزادى اقتصادى .  تالش جمعى ساخته شده است، رقابت سلطنت ميکند

فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار 
پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى 
اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار 

قانون، اراده و منفعت طبقه حاکم است که بصورت .  مشروعيت ميبخشد
از عشق و انسانيت تا حق و .  مقرراتى براى همه وضع شده است

عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در جهان سرمايه 
اين  .دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

اين کار کمونيسم .  دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت
 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. کارگرى است

 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار 
انقالب کمونيستى .  و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است

به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان 
بجاى توليد براى .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند.  برميدارد

سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه 
کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم .  انسان ها مينشيند

مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش 
است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى 

هرکس، به .  هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد

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

 پاندميك كرونا و دوراهى نظم نوين جهانى
 بخش پنجم و پايانى

 

 جمال كمانگر

 

  ٨صفحه   



اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از 
. کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود

از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک 
 .اصل اساسى جامعه کمونيستى است

 
. نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود

شکوفايى .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود
جامعه کمونيستى جامعه . هر فرد به شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود

مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را .  اى جهانى است
جامعه کمونيستى جامعه اى است .  هويت جهانشمول انسانى ميگيرد

بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و 
 .اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد انسان ها

 
از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل 

جامعه کمونيستى .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند.  ميکند
امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، .  جامعه اى است بدون دولت

همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و 
 .فصل ميشود

 
جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و 

آزادى، نه . برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند
فقط از ستم و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از 

آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى .  اسارت فکرى
برابرى، نه فقط در برابر .  خالقيت ها و عواطف واالى انسانى

. قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه

 ٥٤٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

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

 .برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه
 

تمام شرايط .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست
پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال 

توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد .  فراهم شده اند
عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و 

انقالبات الکترونيک و انفورماتيک .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است
دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى و 
اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت 
همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش 

بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به .  از پيش ميسر ساخته است
اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار 

اما عليرغم همه .  بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود
عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى 
خالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از 
بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که نظام 

انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه .  موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند
 .کمونيستى است

 
سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائى 

قدرت شگرف سرمايه که در .  بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است
. مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است

جامعه کمونيستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام بردگى 
به اين اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که .  مزدى است

طبقه کارگر، برخالف .  بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند
کليه طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى 

جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول .  آنکه کل بشريت را آزاد کند
مبارزه .  و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است
 ".اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است

 پايان

 !كار را متوقف مى كنيم
 !آينده از آن ماست، دستجمعى خودكشى نمى كنيم

 

وضعيت .  ما كارگران و كاركنان اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم             .  خانه بمانيم و سر كار نرويم     .  كار را تعطيل كنيم   

ما .  در اوضاع كنونى، سازمان كار جامعه بايد حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای ضروری باشد                .  ويژه نيازمند اقدامات ويژه است    

كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى، بدون تست مرتب و بدون برخورداری از نيازهای پزشكى حاضر نيستيم در                       

دولت و كارفرمايان متعهد و موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت حقوق ها، تامين سالمت و بهداشت                  .  محلهای كار حضور پيدا كنيم    

 !  كار را متوقف مى كنيم. محيطهای كار هستند

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 ١٣٩٨اسفند 

 پاندميك كرونا و دوراهى نظم نوين جهانى
 ...بخش پنجم و پايانى 

 



 ٥٤٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

 

 اطالعيه كميته كردستان در رابطه با اعدام زندانيان؛
 

جمهوری اسالمی در اوج استيصال و ورشكستگی اقتصادی و سياسی 
ديروز در . دست به قتل عام زندانيان بيدفاع در سياهچالهای خود زده است

. سقز نوجوانی را به چوبه دار سپرد و قصد اعدام تعداد بيشتری را دارد
جمهوری .  جان زندانيان در ايران و در بحران كرونا در خطر است

چه موقعيتی بهتر .  ذر ماه را داردآ جنايت و اعدام قصد انتقام گيری آبان و 
 از امروز و وحشت جامعه از ويروس مرگبار كرونا؟

 
طبق اخبار منتشرشده فردا سوم ارديبهشت جالدان جمهوری اسالمی قصد 

 .به اجرا دراوردن حکم اعدام  لقمان احمدی و سعيد دمحمی فرد را دارند
 

دولت روحانی از !  در مقابل اعدام و قتل زندانيان بيدفاع بايد ايستاد
جوابگويی به كمترين خواستها و توقعات مردم درمانده است، هيچ نيازی 

تامين ساده ترين نيازهای ابتدايی !  از نيازهای مردم را نميتواند پاسخ بدهد
تا ديروز نان سفره .  مردم را با وعده و وعيد ميخواهد از سر بگذراند

كارگر و مردم زحمتكش را با نپرداختن حقوقهايشان گرو گرفته بود و 
حتی در .  امروز كمر به قتل بيدفاع ترين انسانهای جامعه بسته است

موقعيت كرونا و وحشت از كرونا نبايد در مقابل اين تعرض وحشيانه 
 .نبايد بی تفاوت شاهد قتل زندانيان بود. ساكت بود

 
 ! مردم

به هر شكل ممكن و با هر امكانی كه داريد و برايتان ممكن است صدای 
به جمهوری اسالمی .  زندانيان در معرض اعدام و خانواده های آنان باشيد

 .اجازه ندهيم زندانيان را در سكوت و سكون فاجعه كرونا به قتل برساند
هدف اعدام و دستگيرهای هر .  مانع تكرار قتل عام دهه شصت بشويم

روزه در شهرهای مختلف  از تهران و شيراز و اهواز تا سنندج و سقز 
زهر چشم گرفتن از جامعه و ايجاد وحشت و هراس در ميان احاد مردم 

 .اجازه ندهيم جمهوری اسالمی به اين هدف کثيف خود برسد. است
 

 حكمتيست -كميته كردستان حزب كمونيست كارگری
 

 ٢٠٢٠آوريل  ٢١

كليه زندانيان سياسى بدون 

!َتعّلل و فورًا آزاد بايد گردند  

 اعالميه حزب حکمتيست 
  

 مرگ آرمين ايزد پناه بر اثر كرونا در زندان

 جان زندانيان سياسى در خطر است
 

زندان اوين از  ٢٠٩با کمال تاسف آرمين ايزد پناه، زندانی سياسی بند 
در خانه اش دستگير  ٩٦وی در شهريور ماه .  بيماری کرونا درگذشت

جمهوری اسالمی عليرغم .  شده بود و در انتظار محاکمه بسر می برد
درخواستهای مکرر خواهر آرمين که نگران سالمت برادرش بود و 

. عليرغم نشان دادن عالئم بيماری کرونا با مرخصی او موافقت نکرد
آرمين جان خود را از دست داد بخاطر اينکه در شرايط ضد انسانی 

بهداری زندان او .  محبوس شده بود و از امکانات درمانی بی بهره ماند
. را نپذيرفته بود و او را در سلول انفرادی به حال خود رها کرده بودند

 .آرمين عمال توسط رژيم جنايتکار اسالمی اعدام شد
 

جمهوری اسالمی از آزادی و حتی مرخصی موقت زندانيان سر باز 
اين رژيم فاسد و دزد و جنايتکار به کرونا بعنوان يک .  می زند

مينگرد که دارد گرسنگان و بيکاران و زندانيان را قتل " موهبت الهی"
عليرغم اعتراضهای مکرر خانواده های زندانيان سياسی .  عام می کند

و تجمع در مقابل زندانها بخاطر نگرانی از وضعيت عزيزانشان؛ 
عليرغم مرگ چندين زندانی بر اثر کرونا در زندانهای مختلف؛ تالش 
زندانيان در چندين زندان برای فرار از اين شرايط دهشتناک؛ زندانيان 
را در شرايطی بسيار غيربهداشتی و ناامن و در سلولهايی که چندين 

کشتن  .برابر ظرفيت زندانی در آنها وجود دارد نگاه داشته است
زندانيانی که در هراس از جانشان دست به فرار زده اند و اعدام 
زندانيانی که موفق به فرار ولی دوباره دستگير شدند، بخشی از پرونده 

جمهوری  .سياه رژيم اسالمی در اين روزهای سياه کرونا است
جان زندانيان در خطر .  اسالمی عمال دارد زندانيان را اعدام می کند

 .است
 

بايد جمهوری اسالمی را در داخل و خارج تحت فشارهای اعتراضی 
اين کيس ها را بعنوان .  برای آزادی و يا مرخصی زندانيان قرار دهيم

قتل عمد با ويروس کرونا، اعدام صحرائی و بدون محاکمه بايد تلقی 
خانواده های .  اين تالشی آگاهانه برای قتل زندانيان است.  کرد

زندانيان، نهادهای کارگری و اجتماعی ميتوانند و ضروری است در 
در خارج کشور، ميتوان اين کيس ها را .  اين زمينه دست به اقدام بزنند

بعنوان شکايت عليه جمهوری اسالمی از طرق مختلف و موثر طرح 
 . کرد و رژيم اسالمی را وادار به آزادی زندانيان کرد

 
حکمتيست به خانواده و عزيزان   -حزب کمونيست کارگری ايران 

آرمين ايزد پناه صميمانه تسليت ميگويد و مردم آزاديخواه را 
فراميخواند که برای آزادی زندانيان از چنگال اين رژيم جنايتکار دست 

اين جانيان را بايد بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه .  به اعتراض زنند
 .آن روز دور نخواهد بود. کرد

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 
 ٢٠٢٠آوريل  ١٩ -١٣٩٩فروردين  ٣١

!اعدام قتل عمد دولتى است  

!عليه اعدام و حكومت اعدام اعتراض كنيد  



جهان پس از پاندميک کرونا معمای حل نشده بزرگی است اما بحرانی 
در نبود فوری يک آلترناتيو .  عظيم و باورنکردنی در پيش است

سوسياليستی و بشردوستانه و عدم خيزشهای انقالبی سهم هميشگی 
سياستمداران بورژوا .  مردم ويرانی و فقر و فالکت بيشتر خواهد بود

امثال ترامپ  و بوريس جانسون در دنيای غرب و جالدان خرافه و 
. اند جهل در جهان اسالمزده، فجايع هولناکی را برای مردم خواب ديده

قربانيان بحران کنونی کارگران، بيکاران، کم درآمدها، افراد به لحاظ 
با عروج دولتهای راست .  جسمی ناتوان و بدون شک زنان خواهند بود

و فاشيستی در سراسر جهان و قدرتگيری گله های اسالمی از جمله در 
مساجد، اين .  ايران آخرين دستاوردهای مردم به يغما برده ميشوند

مظهر پوسيدگی و تعفن با بيرق های زهرآگين زن ستيزانه بردگی 
 . مطلق را به زنان تحميل خواهند کرد

  

زنان کارگر، زنان کارکن بطور وسيعی به صف بيکاران رانده 
، "تريد وايف در اصطالح غربی  -زن سنتی "ترويج مدلهای .  ميشوند

الگوسازی از مادر و همسر خانه دار نمونه جای زن مستقل و حق 
ازدياد قراردادهای موقت و سفيد، اخراج به بهانه .  طلب را ميگيرد

مادر شدن، شيردادن به کودک و ازدواج کردن به ليست کارفرمايان 
اعتراض به دستمزد ناچيز با تهديد اخراج و زندان .  اضافه ميگردد

شرايط نامناسب و خطرناک و غير بهداشتی محيط .  روبرو خواهد شد
های ناامن کار در کنار اذيت و آزار جنسی در محيط کار توسط 

زنان .  کارفرما و پليس و مسئولين هنوز نميتواند پايان فاجعه باشد
متخصص با حقوقهای ناچيز به موقعيتهای بسيار پائين تر دعوت بکار 

کارگران نامرئی در بازار سياه در محيط کارهای بی نام و .  ميشوند
نشان چند برابر ميشوند که بخش وسيعی را زنان فقير، مادران تک 

مرگ و مير زنان و دختران جوان .  سرپرست خانواده تشکيل ميدهند
زير نام قتل ناموسی، تجاوز، اعتياد، جنون و خشونت خانگی اوج 

زنان خانه دار زير فشار کمرشکن مالی خانواده چند برابر بايد . ميگيرد
کار کنند و با جسم نيمه زنده و گاهی با اذيت و آزار جنسی شبهای 

 .تاريک زندگی شان را بپايان ميرسانند
 

چند برابر زير خط فقر زندگی کردن از همين حاال به خانواده های 
خودشان را .  کارگران، بيکاران و محرومان جامعه ابالغ شده است

برای تار و مار کردن صفوف اعتراضات کارگران، درهم شکستن 
اتحاد جنبشها، دستگيری فعالين زن و دانشجويان مبارز و هر صدای 

جمهوری اسالمی دوراهی خطرناکی را .  حق طلبانه ای آماده ميکنند
يا مرگ با سونامی کرونا و قحطی يا تن :  جلوی پای مردم گذاشته است

عبور از تونل مرگ يا اين !  دادن به سلطه سرمايه داری افسار گسيخته
هميشه راه سومی .  اما هيچ جامعه ای بدون جنگ تسليم نميشود.  يا آن

راه سوم راه اتحاد جنبشهای کارگری، جنبش زنان و اقشار .  هم هست
کاری که قبل .  محروم جامعه برای مقابله و سرنگونی اين رژيم است

از سونامی کرونا داشت بسرانجام ميرسيد و نقش طبقه کارگر و جنبش 
آزادی و برابری زنان در بسرانجام رساندن اين آرزوی ديرين مردم 
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برای خالصی از جهنم جمهوری اسالمی 
 . بسيار برجسته بود

 
با خواست معيشت .  اول ماه مه نزديک است

برای همه تا بهداشت و درمان رايگان، امنيت 
شغلی و بيمه های اجتماعی، دستمزد برابر 
برای زن و مرد بميدان بياييم و راه سوم را به 

جنبش زنان متحد طبيعی .  مردم ابالغ کنيم
جنبش کارگری بوده و هست چرا که دستاوردهای طبقه کارگر خواستهای 

معيشت، بيمه بيکاری، بيمه بهداشت و درمان، .  زنان را هم ميپوشاند
تحصيل رايگان، بيمه سانحه و مرگ، دستمزد برابر برای زن و مرد، 
افزايش دستمزدها براساس جوابگوئی به يک زندگی شايسته انسان، 
مراقبت از سالمندان با مسئوليت کامل دولت، بيمه سالمندی و بسياری 
خواستهای ديگر در قطعنامه های هر ساله کارگران اکثريت جامعه را 

اينها گوشه هايی از برنامه فوری يک دولت سوسياليستی .  تامين ميکنند
بايد .  است، اما پافشاری و گرفتن اين خواستها همين االن هم ممکن است

دولتهای وقت را موظف به اجرای آن کرد، کما اينکه در بخشی از جهان 
به يمن سالها مبارزات کارگران و جنبشهای ديگر به دولتهای سرمايه 

 . داری تحميل شده است
 

حضور جنبش آزادی و برابری زنان در دفاع از حق کارگران در چند 
سخنگويان و فعالين شناخته شده ای از .  ساله اخير چشمگير بوده است

. جنبش زنان در مقام رهبری در اعتراضات کارگری ظاهر شده اند
اينها نشانه های .  بسياری از آنها زير تيغ زندان و شکنجه و تهديد رفته اند

بارزی از اتحاد و يکپارچگی نيروهای متحد طبقه کارگر برای انقالب آتی 
تدارک برای انقالب سوسياليستی به رهبران زن از .  در ايران هستند

صفوف اعتراضات و .  جنبش آزادی و برابری احتياج حياتی دارد
مراسمهای اول ماه مه بايد همه جا، از محالت، محيطهای کار، کارگاهها، 
مدارس و دانشگاهها تا  بيمارستانها و زنان خانه دار دعوت کند که به 
صف سوم، صف کارگران، صف متحدين و جنگجويان عليه نظم موجود 

! زنده باد اتحاد جنبش کارگری، جنبش آزادی و برابری زنان.  بپيوندند
 !زنده باد اول ماه مه

 
*** 

 اول ماه مه و جنبش برابری زن و مرد
 

 هالله طاهری

 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان !  شوراها را برپا كنيد

!مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  



حداقل دستمزد ،  غيرقانونیاعتراض به مصوبه ی "بيانيه ای با عنوان 
" مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسيدن به مزد عادالنه

منتشر شده و تاکنون با بيش از شش هزار امضای حمايت روبرو شده 
اين يادداشت انتقادی به سياست و خط مشی حاکم بر اين بيانيه .  است

است که بنظر من در اساس اعاده حيثيت از خانه کارگر و خط 
. است"  نمايندگان کارگران"قانونگرايی و دفاع از محجوب ها بعنوان 

اين موضوع بسيار فراتر از بحث حداقل دستمزدها است و تالشی عبث 
برای تحميل يک عقب نشينی سياسی به جنبش کارگری زير پرچم 

 .است" واقعگرائی"
 

حداقل دستمزد اعتراض دارد و خواهان "  مصوبه غيرقانونی"بيانيه به 
" برقراری مذاکرات برای رسيدن به مزد عادالنه"لغو اين مصوبه با 

سوال اول اينست که طی چهاردهه گذشته کدام مصوبه حکومت .  است
بوده است؟ قانون، چيزی جز انعکاس اراده "  قانونی"  از نظر کارگران

قانون برای کارگر قانون نوشته شده نيست بلکه .  طبقه حاکم نيست
در ايران، نگرش .  اساساً قانون ننوشته يعنی تناسب قوای طبقاتی است

عدم "اصالح طلبی اسالمی همواره با اعتراض به   -نوع دو خردادی 
اين بيانيه همان .  اين و آن مصوبه به ميدان آمده است"  وجاهت قانونی

نکته دوم اينست که عليرضا محجوب .  خط ورشکسته را دنبال ميکند
اصالح اين "و خواهان "  اعتراض دارد"اولين کسی بود که اعالم کرد 

اين مذاکرات مجدد مورد نظر بيانيه .  شد"  مذاکرات مجدد"و "  مصوبه
قرار است توسط چه کسانی صورت گيرد؟ محجوب و شرکا در خانه 
کارگر و شوراهای اسالمی؟ اينها که سازمانهای پليسی و ضد کارگری 

نمايندگان "در ميان کارگران هستند، چطور با يک چرخش قلم به 
ارتقا يافتند؟ آيا تاکنون بند و بست اينان با دولت و "  کارگری

منجر شده است تا اين دومين "  مزد عادالنه"کارفرمايان سر سوزنی به 
اش باشد؟ اين توهم پراکنی به ارتجاعی ترين سازمانهای دست ساز 

" نمايندگان کارگران"رژيمی ميان کارگران و قالب کردنش بعنوان 
 . زيادی شور و خيلی از اوضاع جامعه عقب است

 
نکته دوم بيانيه دفاع از سه جانبه گرائی و جا انداختن نمايندگان رژيمی 

به آنها مدال ميدهد که نظرشان .  است"  نمايندگان کارگری"تحت عنوان 
و از شجاعت شان برای عدم امضای مصوبه دستمزد در "  جلب نشده"

ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمايندگان ! "پايان بيانيه قدردانی ميکند
کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعيين 

   ؟"!دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستيم
 

وزن "سيستم سه جانبه گرائی و باال بردن "  اصالح"و يا بيانيه خواهان 
"در آن يعنی همين حضرات ضد کارگر است"  کارگران صالح ا: 

اساسی ساختار شورای عالی کار و باال بردن وزن کارگران در اين 
ساختار، يک مطالبه اساسی است که در اين برهه زمانی همه کارگران 

 ."و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند
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در اين برهه زمانی "اوال، اين ادعا که اصالح ساختار شورای عالی کار، 
، يک ادعای بی پايه و "همه کارگران و بازنشستگان برسر آن توافق دارند

سه جانبه "کارگران و فعالين کارگری خواهان اصالح .  جعل واقعيت است
سه جانبه .  نيستند"  اصالح ساختار شورای عالی کار"و اينجا "  گرائی

گرائی در اروپا بدرجه ای واقعی است، مثال دولت الاقل در صورت 
ظاهر بيطرف ظاهر ميشود و مذاکرات برسر دستمزدها بين اتحاديه های 

دولت وقتی وارد عمل ميشود .  کارفرمايان و اتحاديه های کارگری است
که مذاکرات بی نتيجه ميماند و يا کارگران بيرون قوانين اتحاديه دست به 

" اعتصاب وحشی"دولت اين نوع اعتصابات را بعنوان .  اعتصاب ميزنند
ً اين مکانيزم را .  سرکوب ميکند کارگران راديکال در غرب اساسا

يک نهاد تماما کارفرمائی "  شورای عالی کار"ثانيا، . برسميت نمی شناسند
در آن تاريخاً سازمانهای "  نمايندگان کارگران"دولتی است و باصطالح   -

پليسی ميان کارگران يعنی همان خانه کارگر و شوراهای اسالمی بودند که 
تنها کارشان شناسائی کارگران پيشرو در مراکز کارگری و همکاری 

"اطالعاتی با کارفرماها و حراست و پليس سياسی بوده است شورای . 
" آی ال او"رژيم اسالمی کمترين تشابهی با سه جانبه گرائی "  عالی کار

ثالثاً، کارگران پيشرو همان سه جانبه گرائی را نيز قبول ندارند و .  ندارد
بحث شان ايجاد سازمانهای کارگری مستقل از دولت است که بايد بعنوان 
نمايندگان منتخب کارگران در کليه مذاکرات با کارفرما و دولت حضور 

رابعاً، کارگران در چهار دهه گذشته هيچوقت در تعيين .  داشته باشند
دستمزدها بدليل فقدان تشکل های واقعی کارگری و مستقل از دولت 

خامساً، حتی .  حضور نداشتند و همواره مصوبه دولت را مردود دانسته اند
اگر تمام طبقه کارگر ايران يکجا و پشت به پشت هم روی اين بيانيه مهر 
و امضا بگذارد، اين بيانيه تير به پای طبقه کارگر ميزند و سياستی ضد 

 . کارگری است
 

اين بيانيه تالشی سياسی است که اساسا به دستمزد مربوط نميشود بلکه در 
فضای کرونا و فقر و فالکت کارگران از خط اصالح طلبی اسالمی و 
ً از  بازی جناح ها از دريچه دستمزد دفاع ميکند و در اين ميان مشخصا

نمايندگان "خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و کسانی که بعنوان 
هدف .  در اين شورای کذائی حضور بهم ميرسانند، دفاع ميکند"  کارگران

اين بيانيه اينست که تمايالت راديکال و شورائی وسيع در جنبش کارگری 
را عقب براند، فضا را بنفع جريانات راست شبه سنديکاليست و کسانی که 

اين بيانيه .  با خانه کارگر و شوراهای اسالمی تعامل دارند مناسب کند
ربطی به شرايط .  اهدافش بسيار فراتر از مسئله حداقل دستمزد است

کسانی که از مجاهدت .  مشخص و بحث رابطه اصالحات و انقالب ندارد
عدم امضای يک مصوبه جنايتکارانه دولتی ها و کارفرمايان توسط 
شرکايشان دفاع ميکنند، يا آگاهانه يا ناآگاهانه بدام تله ای افتادند که امثال 
محجوب و خانه کارگر برای وقت خريدن و ايجاد سياست انتظار در ميان 

ً وحشت .  کارگران پهن کردند از روحانی و رئيسی تا محجوب صريحا
شان را از خيزش سی ميليونی گرسنگان و اعتراض توده ای عليه فقر و 

نمايندگان "حاال اگر کارگران در انتظار مجاهدتهای .  فالکت بيان ميکنند
 ! برسند، چه بهتر" دستمزد عادالنه"بنشينند تا به " کارگری

 
نه فقط کمونيستها که در مبارزه برای .  يک تاکيد اينجا ضروری است

اصالحات و بهبود شرايط کار و دستمزد و رفاه و حقوق کارگر درگيرند 
و بين اصالحات و انقالب رابطه مادی و ملموسی برقرار ميکنند، بلکه 
هر کارگری، هر کسی که چهار روز کار مزدی کرده باشد، ميداند که 
دستمزد بيشتر بهتر از دستمزد کمتر است، ميداند داشتن بيمه بهتر از 

نداشتن آنست، ميداند قرارداد ايمن تر بهتر از صد نوع 

يا   ٩٩اعتراض به حداقل دستمزدهای 

 ؟كمپين دفاع از خانه كارگر
 سياوش دانشور

  ١٢صفحه   



قرارداد و ناامنی دائمی شغلی بعنوان ابزاری در دست سرمايه دار 
است، ميداند حتی اضافه کردن يک ليوان شير به سفره کارگر مهم 

اما نه کمونيست ها و نه کارگران پيشرو در اين توهم هيچوقت .  است
شريک نميشوند که چون شرايط امروز کرونائی است، چون فالکت 
اقتصادی به اوج رسيده است، چون موئی از خرس غنيمت است، بايد 

در "به تمجيد کارفرمايان و خانه کارگر و سرکوبگران پرداخت و يا 
کسانی که دفاع از حکومتی ها و خنجر .  از آن حمايت کرد"  اين برهه

داخل "و بحث "  سوپر انقالبيگری"زدن به کمر کارگران را با تقابل با 
توجيه ميکنند، نميتوانند از اين واقعيت فرار کنند که اين بيانيه " و خارج

تالش دارد جنبش کارگری را عقب براند، سياستها و تاکتيک ها و 
توقعات را عقب براند و زمينه را برای حضور مجدد سازمانهای پليسی 

فراهم کنند حتی اگر از "  نمايندگان کارگران"و ضد کارگری بعنوان 
آنها منزجر باشند و يا خود را سنديکاليست و اقتصاددان و يا 

 . مارکسيست دو آتشه بدانند
 
 "! دستمزد عادالنه"

اينکه جنبش کارگری در انگلستان در زمان جنبش چارتيستی شعار 
را طرح کرد، موجبی برای "  دستمزد عادالنه برای روزکار عادالنه"

نه کارگران .  طرح وارونه اين شعار در قرن بيست و يکم نيست
انگلستان و نه کارگران هيچ جای دنيا امروز با توجه به تغييراتی که 

اگر .  در بارآوری کار صورت گرفته است اين شعار را طرح نميکنند
به کمپين دفاع "  چپ"اين شعار از بحث انگلس گرفته شده که ظاهری 

بدهد، "  نمايندگان کارگران"از سازمانهای پليسی دولتی تحت عنوان 
خيلی شبيه به دفاع از خاتمی برخی در دوره حمايت از دو خرداد و 

! فاکت آوردن از مارکس در برخورد به بورژوازی نوظهور است
از موضع اقتصاد سياسی بورژوائی ربطی به "  دستمزد عادالنه"
آنچه برای .  از موضع کارگر و منافع کارگری ندارد"  عدالت"

است برای کارگر عين بی عدالتی "  عدالت"بورژوازی و کارفرما 
 .است و برعکس

 
. اما واقعيت اينست که دستمزد در سرمايه داری هيچوقت عادالنه نيست

بردگی مزدی را هرچه مرمت کنيم هنوز .  کار مزدی نماد بردگی است
کارگران در چهارچوب اين نظام تالش ميکنند بخشی از .  بردگی است

ارزش اضافه توليد شده را با مباره و جانفشانی بازگردانند و يا با 
اعتصابات و مبارزات قهرمانانه تالش دارند موقعيت کارگر را در 

اين مبارزه دائمی و . مقابل سرمايه دار در مبارزه طبقاتی مساعدتر کنند
غير قابل تعطيل شدن است چون از زندگی واقعی و مکانيزم مادی 

اما همين مبارزه را گرايشات .  مبارزه کارگر در اين نظام ريشه دارد
اجتماعی متفاوت به سبک و سياق اهداف اجتماعی و طبقاتی شان 

نگرش کارگر کمونيست و سوسياليست در مبارزه .  منعکس ميکنند
برای افزايش دستمزد همان نيست که گرايشات رفرميست و شبه توده 
ايستی، سنديکاليست، و بيرون اينها تمايالت دولتی و نوع خانه کارگری 

اينجا بحث بر شرکت و عدم شرکت در اين .  و اسالمی منعکس ميکنند
کسی که خود را کمونيست .  مبارزه نيست، اين سوال مطلقاً وارد نيست
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ميداند و در جريان مبارزه جاری کارگری شرکت نميکند از نظر من 
پدانتيک هميشه "  سوسياليسم"کمونيست نيست و اين نوع چپگرائی و 

بحث اينست که کارگر و نماينده کارگری، تشکل و .  وجود داشته است
سازمان کارگری، دخالت مستقيم و مستمر توده کارگران در امر روز 

چاقو "  نمايندگان کارگری"بيانيه فوق ما را به .  خود چگونه تامين ميشود
کش و شکنجه گر و دولتی ارجاع ميدهد و مخالفت با آنرا با ادله های خود 

 . خشنود کن توجيه ميکند
 

همواره برای کارفرما " عدالت"اما در مورد دستمزد عادالنه بايد گفت اين 
وجود دارد و هرچه ميزان استثمار و بخش ارزش اضافه و کار اضافه 
بيشتر باشد، هرچه کارگر کمتر مزد بگيرد و اسيرتر و سر بزيرتر و قانع 

بيشتری اجرا شده است، و برعکس، "  عدالت"تر باشد، از موضع سرمايه 
هرچه کارگر پر توقع تر، مرفه تر و ايمن تر باشد، از نظر سرمايه 

"اجرا نشده است"  عدالت" مزد عادالنه روزانه در برابر کار عادالنه . 
از موضع و منفعت سرمايه دار يعنی مزد کمتر و ساعات کار "  روزانه

از نظر کارگر اما دقيقا .  بيشتر يا شدت کار بيشتر و توليد سود بيشتر
برعکس است و هرچه اين مقياس ها در قلمروهای مختلف به ضرر 
کارفرما و بنفع کارگر باشد، صرفا گوشه ای از آالم بردگی کارگر در 

دستمزد . "مناسبات کنونی را کم کرده است اما هنوز بردگی مزدی است
در سرمايه داری بطور کلی و در کشورهای استبدادی مانند "  عادالنه

 . ايران بطور اخص حرف پوچ و يک کالهبرداری سياسی است
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يا   ٩٩اعتراض به حداقل دستمزدهای 

 ...؟ كمپين دفاع از خانه كارگر

 كميته كردستان حزب حكمتيست
 

 ماشين جنايت رژيم اسالمى بى وقفه عمل ميكند
 

امروز جمعه صبح دو نفر از زندانيان به اسامى واحد فيضى و راميار 
ديروز لقمان .  مخلص اهل بانه در زندان مركزى شهر سنندج اعدام شدند

احمدى و سينا دمحمى نيز به دار اويخته شدند و روزهاى قبل ياشار سعيد 
ماشين كشتار جمهورى .  پور و مصطفى سليمى در زندان سقز اعدام شدند

 .جنايتكار اسالمى بى وقفه عمل ميكند و زندگى انسانها را ساقط ميكند
 

سران و كاربدستان رژيم خود قاتلين، فاسدين، دزدان و تبهكاران و 
مجرمان اصلى جامعه ايران هستند و همه آنان به جرم چهار دهه جنايت 

قتل و جرم و جنايت و اعتياد محصول فقر و . بايد دستگير و محاكمه شوند
تبعيض و نابرابرى و اجتماع آلوده ای است كه رژيم سرمايه دارى 

 . اسالمى و سران آن خود عامل اصلى بوجود آورنده آن هستند
 

قانون قصاص، قانون ارتجاعى و قرون وسطايي و انسان ستيز است و 
براى .  اعدام قتل عمد دولتى براى ارعاب جامعه است.  بايد برچيده شود

 .پايان دادن به اين جنايت راهى جز سرنگونى اين رژيم نيست
 

 !مرگ بر رژيم صد هزار اعدام
 

 حکمتيست-کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران
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ً توهين  سحر قريشی سلبريتی پر حاشيه به يک رفتگر شهرداری دفعتا
رفتگر از برکت همين توهين ظرف بيست و چهار ساعت .  می کند

. شهره آفاق می شود و نامش مرزهای جغرافيايی را در می نوردد
شهردار منطقه به اتفاق هيئت همراه متشکل از خبرنگار، عکاس و 

. فيلمبردار با تقديم دسته گلی در مقام دلجويی از کارگر خود برمی آيد
مجيد فراهانی عضو شورای شهر قول می دهد تا به نمايندگی از مردم 

 . قدرشناس شهر، مسئله را تا عذرخواهی رسمی سلبريتی پيگيری کند
 

کل ماجرا احتماال تا هفته آينده تمام می شود و اوضاع به روال سابق 
سلبريتی مذکور عذرخواهی می کند و يحتمل می گويد .  برمی گردد

پدر، عمو، دايی اش روزی رفتگر بوده و او خود از همين قشر 
نزد رفتگر گمنام نيز روز، ساعت و لحظه .  زحمتکش برخاسته است
 .ترين خاطره تمام عمرش ميشود" شيرين"توهين به شخصيت اش، 

 
تا همين جا خواننده بايد متوجه دامنه نفوذ و تاثير هنر و هنرمند در 

جامعه بورژوايی اجتماعی است که هر حرکت .  جامعه شده باشد
هنرمندش از عطسه و سرفه و رنگ دلخواهش گرفته تا تاييد و احترام 

. به يکی و توهين و ناسزا به ديگری همه و همه رسانه ای می گردد
اين يک خط طراحی شده است و برای آن ميلياردها پول هزينه می 

هدف فراطبقاتی جلوه دادن هنر و جايگاه ملکوتی بخشيدن برای .  شود
 .می خواهند هنر را افيون توده ها کنند و کرده اند. هنرمند است

 
اگر خيال می کنيد هنرمند تنها نزد عوام از چنين موقعيتی افسانه ای و 

عوام و خواص .  رويايی برخوردار است بايد بگوييم به خطا رفته ايد
البته از نظر سطح فرهنگ و ساليق ادبی و هنری بسيار از يکديگر 

د؛ درجه شيفتگی و شيدايی به بت ندور هستند ليکن در يک چيز مشترک
يکی برای تتلو غش می کند ديگری نام .  های ادبی و هنری خويش

 . شجريان هوش از سرش می ربايد
  

او آماده .  رويای انساِن بورژوا رسيدن به چنين جايگاه و مرتبتی است
است زندگی خصوصی اش را تباه کند، اعتبار سياسی اش را به باد 
دهد، آينده اش را قربانی نمايد فقط برای آنکه نزد قشر کوچکی از 

حاال بايد روشن شده باشد چرا .  جامعه هم که شده چنين جايگاهی بيابد
سر سفره افطار روحانی رييس "  هنرمند مردمی"محمود دولت آبادی 

دولت آبادی بدون رمان های کليدر .  جمهور مدافع اعدام علنی می نشيند
در جامعه .  و کلنل يک فرد عادی است و او نمی خواهد چنين باشد

 .بورژوايی هيچکس نمی خواهد يک آدم عادی باشد
 

علی القاعده بايد کمونيست ها را بری از اين فرهنگ فردمحور و 
کمتر مارکسيستی را می توان سراغ داشت که به ايده .  بورژوايی بدانيم

با اين همه ُکميت برخی از رفقا در . فراطبقاتی بودن پديده ها معتقد باشد
اغلب مارکسيست های . مقوله هنر و هنرمند به طرز تاسفباری می لنگد

باصطالح ماترياليست وقتی به مقوله ارزيابی از اثر هنری و تعيين 
. جايگاه هنرمند می رسند از کاتوليک ها نيز ايده آليست تر می گردند
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کافی است نويسنده ای دو تا نمايشنامه 
پرولتری و سه تا فيلم شبه مارکسيستی در 
کارنامه خويش داشته باشد تا فعال سياسی 
ما احترام و ارادت ويژه ای برای او قائل 

گويی اينها نيز به همان بيماری .  گردد
شيفتگی و شيدايی نسبت به هنرمند دچار 

واقعيت اين است که ادمها به .  شده اند
اعتبار موقعيتشان در توليد روبروی هم 

. قرار می گيرند و نه مهارت های اکتسابی و خالقيت های ادبی و هنری
در تحليل نهايی همه چيز به کشمکش طبقاتی برميگردد و ارزيابی از تمام 
پديده ها از جمله مقوله های کلی نظير فلسفه، اخالق و هنر نه بطور فی 

اينکه شخصی .  النفسه بلکه با ارجاع به اين کشمکش طبقاتی معتبر است
نمايشنامه پرولتری می نويسد هنوز چيزی راجع به جايگاه او در جدال 

عجالتا او تنها يک نمايشنامه نويس ماهر است که .  طبقاتی نمی گويد
محتمل است برای ادامه شغل نمايشنامه نويسی، خود را به قدرت حاکم 

 .  فلسفه بقا و کسی بودن خودش يک هنر است. بفروشد
 

اسالمی   -ايرانی"  غنی"جامعه هنری ما به لطف خيمه سنگين فرهنگ 
اما من با خود .  هرگز نتوانسته يک نيمچه چخوف يا گورکی تحويل دهد

در  آن صورت مارکسيست های .  فکر می کنم گيريم ما گورکی هم داشتيم
ايده آليست ايرانی اگر در موقعيتی مشابه لنين با گورکی قرار می گرفتند 

 .شواهد نشان می دهد آن وضعيت رقت انگيری خواهد بود. چه ميکردند
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 جايگاه افسانه ای هنر در فرهنگ بورژوايى
 

 جاويد حكيمى

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب            

پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه شهروندان            

دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق             .  است

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط كادر پزشكى        .  شهروندان است 

هر نوع امنيتى   .  يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است          

كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از حق دانستن و اطالع            

از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت            

كور كردن ارائه اطالعات علمى و مال اندوزی از طريق          .  شهروندان

. احتكار نيازهای اوليه بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است          

وظيفه فوری  .  دولت در قبال سالمت و بهداشت مردم مسئول است         

دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه            

سالمت و جان مردم    .  خدمات پزشكى و داروئى را تمامًا رايگان كند       

 !نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  
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داده "يک ويژگی اختناق سياسی تبديل شرايط و کارکرد سرکوب به 
باحث محافل در نگاه به م. برای گرايشاتی در چپ است" هائی تئوريک

ً متضاد چپ در ايران زياد با سياست و تمايل آنتی  متفرقه و بعضا
اين خط حزب گريزی و آنتی تحزب يک شکل و . تحزب مواجه ميشويد

ً بطور کلی تحزب را دشمن طبقه  يک چهارچوب سياسی ندارد، بعضا
کارگر ميداند و هر نوع تحزبی را تکرار تجربه احزاب سرمايه داری 
دولتی بلوک شرق سابق معنی ميکند، بعضاً جايگاه تشکل حزبى طبقه 

ً عليه  کارگر را در مبارزه جاری محدود و حاشيه ای ميکند و بعضا
اين .  سياست و تالش حزب کمونيستی برای کسب قدرت سياسی است

تمايل آنتی تحزب در افراطی ترين شکل خود، کارگران را از پيوستن 
به احزاب سياسى منع ميکند و بر آنست که کارگران ضروری است 
صرفاً در تشکلهای توده ای خود، حال شورا يا سنديکا، متشکل شوند و 

 . با اتکا به تشکل توده ای شان ميتوانند به مصاف سرمايه دارى بروند
 

برخی ضديت شان .  در عالم نظر و ايده طبعاً خيلی چيزها ميتوان گفت
با احزاب کمونيستی را به يک الگوی فکری ارتقا داده اند و مشترکاً با 

دوره احزاب مدل لنينی بسر آمده "تحليلگران بی بی سی ميگويند که 
اين تز کم کم به ضديت با لنين، ضديت با اراده انقالبی و "!  است

کمی جلوتر انگلس را از .  ضديت با عمل انقالبی کارگری ارتقا می يابد
" کمونيسم ايدئولوژيک"و "  ضد مارکس"مارکس جدا ميکند و بعنوان 

تقسيم ميکند و "  جوان و پير"در قدم بعد مارکس را به .  دراز ميکند
وقتی با اين .  مارکس فلسفی و مارکس انقالبی را به دو پديده ميشناساند

نوع نظرات مواجه ميشويد، در نظر اول انگار با نوعی آنارشيسم 
شلخته روبرو هستيد اما اين آنارشيسم سنتی هم نيست که زمانی دور به 

بيشتر سابقه و رگ و ريشه اين ديدگاه به .  هر حال کارگری بود
فلسفی برميگردد و از محصوالِت ِدُمدّه   -محصوالت کمونيسم مکتبی

انشقاقات مکتب فرانکفورت و مباحث دهه شصت در اروپای غربی 
رو ابرسر ديالکتيک و چرخشهای ناسيوناليستی مارکسيسم غربی و 

 . کمونيسم در تقابل با اردوگاه سابقشان است
 

آنها هرچه بودند و هر تاريخی داشتند، محصوالت دوران شکست اند، 
دوران بازنگری، دوران انزوا، دوران خزيدن به زير پرچم بورژوازی 

اينها اما فاقد تاريخ اند، فاقد سنت .  گيريم در جناح چپ آن"  خودی"
مبارزاتی اند، رگ و ريشه ای در جنبش طبقه کارگر و جدالهای تعيين 
کننده طبقه کارگر و احزاب طبقه کارگر مانند اسالف اروپائی شان 

لذا بعضی از بحثهاى اين نوع چپ جهان سومى بحدّى غيرجدى . ندارند
از طرف ديگر در .  است که پرداختن به آن فقط وقت تلف کردن است

اختناق سياسى، مسائل واقعى آنطور که بايد مطرح و ديده نميشوند، 
. تصويری يک بعدی و اَبتر از يک واقعيت پيچيده و چند بعدی اند

وارونگى سرمايه دارى، بويژه در جوامع اختناق زده، تا سرحدِّ 
نتيجه اينست که .  توهمات مذهبى و احکام آسمانى ارتقا می يابند

متاسفانه بسيارى که ظاهراً سنگ کارگر را به سينه ميزنند ميخواهند 
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کارگران را َکت بسته به َمسلخ بورژوازى 
همين کسانى که به کارگران نصيحت .  ببرند

اگر به   -"طرف احزاب سياسى نرويد"ميکنند 
کسی برنخورد امنيتی ها برای اينکار عرق 

منظورشان فقط   -ميريزند و پول خرج ميکنند
حاال در ميان همين .  احزاب کمونيستى است

خط آنتی تحزب هستند کسانی که کارگران را 
جنبش مطالبه "دعوت ميکنند تا با راه انداختن 

پشت حاج آقا خاتمی و کروبى و موسوى و روحانی سينه بزنند، "  محور
خودشان در صف اول رای دهندگان و مبلغينی هستند که کدام اصالح 

حتی در زندان هم نامه !  طلب استعفا دهد تا آن کانديدای ديگر رای بياورد
 ! ميدهند که به فالنی رای ميدهم

 
 آنتی تحزب و ناسيوناليسم

اين آنتی تحزب خود را همواره با سرويس دادن به بورژوازی يا بخشی از 
گردن فالن حاجى "  توليد داخلی بيشتر"آن تکميل ميکند، مثالً با شعار 

يا زمانی دورتر .  را کلفت تر ميکنند"  خودى و ايرانى"گر  شکنجه  -پاسدار
که آخوند "  تشکل کارگرى"و "  جامعه مدنى"کارگران را در توهم وعده 

خاتمى قرار بود چراغش را روشن کند، ميبردند اما همزمان به احزاب 
کمونيست فحاشى ميکردند، گرای امنيتی عليه فعالين کمونيست ميدهند و 

شايد سوال کنيد اين همه تناقض .  براى فعال کارگرى پرونده سازى ميکنند
برسر چيست؟ جواب اينست که در عالم سياست هر ديدگاهی اهداف و 

اين آنتی تحزب براين آگاه است که .  منافع طبقاتی ای را دنبال ميکند
کارگران "باالخره .  هم ميخواهد"  شاخه کارگرى"اهداف ناسيوناليستى 

ايشان که ترجمه طول و عرض "  عّزِت ملّى"بايد جان بکنند تا "  ميهن
کارگراِن غيوِر "بايد !  ثروت طبقه سرمايه دار در ايران است بيشتر شود

اسم رمز   -"  توليد ملى"فداکارى کنند و به کمتر راضى باشند، تا "  وطن
راه بيافتد   -توسعه سرمايه دارى و قدرت رقابت سرمايه ايرانی در بازارها

بتوانند در خارج پول "  بهشت سرمايه دارى"و افزايش يابد و روساى 
حقوق نگيرند يا حقوق "  کارگراِن مسلماِن ايران"باالخره بايد !  خرج کنند

چند بار زير خط فقر بگيرند، اضافه کارى کنند و حتی حق اضافه کاری 
يک مطالبه شان در مهمترين صنايع ايران باشد، در آلونک و حلبی آباد 

کنند، کليه شان را بفروشند تا به زخم شهريه و دوا و درمان "  زندگی"
بزنند، بچه هايشان تن فروشى کنند، تا يک ُمشت مسلماِن مرتجع سرمايه 

! دار و آدمکش بتوانند قدرت جمهورى اسالمى را به ُرخ اين و آن بکشند
براى اين جماعت و طرفدارانشان کارگر اتميزه و بيحقوق و غير متشکل 

براى اينها .  و غير متحزب و سرکوب شده و تحقير شده بسيار بهتر است
تا از .  کارگر متشکل و متحزب و مدعى قدرت سياسى خطرناک است

کارگر و ادعانامه کارگری و لنين و حکمت و دولت انقالبی کارگری 
" خشونت نکنيد"و " توتاليتر"صحبت ميکنيد، ناگهان خروارى از عبارات 

با زبانى با شما حرف .  و ادبيات ضد کمونيستى به رويتان پرت ميکنند
ميزنند که گوئى خامنه اى و اسالف جمهوری اسالمی به شما ارجحيت 

اما در دنيای سياست واقعی و کشمکش طبقاتی، برای کارگر !  دارد
کمونيست و رهبر جدّی کارگری که امری دارد و فکر ميکند جامعه بايد 

 .  بدست کارگران باشد، اين تالشها مفت نمى ارزد
 

 !حزب نياز مبرم است
در     در جامعه و صحنه سياست اما طبقات لخت و عور و بالواسطه رو

کشمکش طبقات اجتماعى از طريق جنبشها و .  روی هم قرار نميگيرند 
احزاب سياسى ای که ريشه در اقتصاد سياسی يک جامعه 

 كارگران كمونيست و تحزب كمونيستى

 در باره خط آنتى تحزب
 

 سياوش دانشور
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بورژوازى برای حفظ و تداوم .  سرمايه داری دارند، صورت ميگيرد
. سلطه طبقاتی اش انواع حزب و سياست براى باال تا پائين جامعه دارد

اگر جناحى از بورژوازی نتوانست اهداِف کل طبقه اش را نمايندگی 
کند و پيش ببرد، امور دولت و نهادهای اساسی هيئت حاکمه را دست 

. جناحى ديگر ميدهند، اما نبايد دست کارگران و انقالبيون بيفتد
ً اگر نقشى ماندگار در جامعه ايفا کرده اند از طريق  کارگران تاريخا

. مبارزات جنبش طبقه شان و احزاب کارگرى و کمونيستی بوده است
جنبش طبقه بدون حزب سياسی و بدون جنبش اجتماعی و حزبى، يعنى 
عدم حضور در جدال سياسى و يا نهايتا حضور بعنوان گروه فشار 

بخش زيادى از نگرش آنتی تحزب تَتَّمه آنتى .  طبقه بورژوازى
آنتى کمونيسم يک .  کمونيسمى است که دستپخت دوره جنگِ سرد است

سالح دفاعى بورژوازى است، يک رکن تعطيل ناپذير مبارزه عليه 
مهم نيست اين آنتی کمونيسم، .  جنبش سوسياليستی طبقه کارگر است

حال ضديت با کل آرمان کمونيسم و يا ضديت با تحزب و تشکل و 
سياست کمونيستی، از دهان سخنگويان راست طبقه حاکم در می آيد و 

يک نمونه آشنا .  اش در جامعه پمپاژ ميشود يا توسط گروه فشار چپ
کارگر دراين انقالب از فداکارى و مبارزه و .  ايران است ۵٧انقالب 

اما فاقد يک حزب سياسى .  اعتصاب و شورا و تشکل چيزى کم نداشت
. بود که در آن تحول انقالبی نماينده و سخنگوی طبقه کارگر باشد

حزبى که نماينده طبقه در قلمرو سياست سراسرى در مقابل افق و راه 
احزاب چپ متفرقه ناسيوناليست و .  حل بورژوازی در آن انقالب باشد

طرفدار آخوندها يا سازمانهای انقالبی و محافل متعدد چپ کم نبودند، 
اما حزب سياسى کارگرى که بتواند در مقابل بورژوازى جنگ را به 

نتيجه فداکاری و .  نفع طبقه کارگر و راه حل کارگرى تمام کند، نداشتيم
مبارزات شکوهمند در آن انقالب نهايتا سرکوب خونين و شکست و 
چهار دهه مصيبت از جنگ و آپارتايد و کشتار عظيم و آوارگی تا فقر 

آيا قرار است بار ديگر اين تجربه تلخ تکرار .  و فالکت اقتصادی شد
 .  شود؟ سياست آنتی تحزب اين راه را به کارگران نشان ميدهد

 
 گرايشات اجتماعی و احزاب سياسی

سوسياليسم و کمونيسم مانند ناسيوناليسم و ليبراليسم و محافظه کارى و 
ً کمونيسم و جنبش .  مذهب، گرايشى اجتماعى و طبقاتى است تاريخا

سوسياليستى کارگران انتقادی اجتماعی به نظام سرمايه داری داشته و 
سوخت و ساز سياسی و گرايشات مختلف درون طبقه در هر دوره 

احزابی که تمايالت وسيع .  احزاب سياسى مختلفى را بيرون داده است
تر و پايدارتر درون طبقه را نمايندگی کردند و در قلمروهای مختلف 

گرايش .  سياسی و سبک کاری و تاکتيکی نيز اختالف داشته اند
سوسياليستی در ميان طبقه کارگر، سوسياليسم کارگرى، حتى بدون 
وجود يک حزب سياسى کارگرى و معتبر يک گرايش عينى و يک 
جنبش واقعى است که با اين وعظ هاى مذهبى گونه روشنفکران 

حزب کمونيستى .  بورژوا نه از بين ميرود و نه ميشود انکارش کرد
رفرميسم نيز يک تمايل .  کارگرى حزب سياسى اين گرايش است

قدرتمند ميان کارگران بويژه در دوره های غير بحرانی و غير انقالبی 
است و ماحصل اين گرايش نيز در قامت حزبی و سياسی و سازمان 
توده ای کارگری و سياست و تاکتيک روز در جنبش کارگری قابل 
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در دوره های انقالبی که مسئله قدرت .  ديدن و بررسی دقيق تاريخی است
سياسی را به صدر ميراند، جنبشهای اجتماعی را حول اين موضوع و 

همانطور که جنبشها .  سواالت گرهی ايندوره کشمکش طبقاتی قطبی ميکند
و احزاب طبقات دارا براى قدرت سياسى تالش ميکنند، جنبش 
سوسياليستى و حزب سياسى طبقه کارگر هم براى قدرت سياسى تالش 

 . ميکند
 

 !کدام کمونيسم، کدام حزب
يک بحث و سوال ميتواند اين باشد که کدام حزب کمونيستی است، کدام 

خب، کم .  حزب کارگرى است و طبقه را بطور عينى نمايندگى ميکند
را بر "  کارگر و سوسياليسم"نداشتيم احزاب متفرقه بورژوائى که تابلوى 

سردرشان آويزان کردند اما دنبال منافع بخشى از بورژوازى بودند و يا 
در ائتالفى با بورژواها به خاکريز سرکوب کمونيسم و انقالب کارگرى 

 . تبديل شدند
 

حزب کمونيستى کارگرى حزب پيشروان طبقه کارگر و کارگران 
البته تاريخ قرن بيستم . کمونيست و سوسياليست است يا اساسا بايد اين باشد

مملو از احزابى است که با جدائى از کارگر و جدائى از مارکسيسم، نام و 
پرچم کمونيسم را در خدمت منافع غير کارگرى و غير سوسياليستى قرار 

اما احزاب کارگرى احزابى جدا از طبقه نيستند بلکه محصول .  داده اند
. مبارزه کارگرى و افق و راه حل کارگرى در قلمرو حزبى و سياسى اند

احزابى که چه در ديدگاه و نگرش سياسى و چه در پايه اجتماعى ربط 
مشخصى به مبارزه و تالش کارگرى ندارند، عليرغم هر نام و پرچمى که 

در عين حال حزب .  ای و غير کارگرى اند داشته باشند احزابى فرقه 
کارگرى بودن و در ميان کارگران نفوذ داشتن هنوز به معناى حزب 

گرايشات بورژوائى و مشخصا جناح چپ و .  کمونيستى کارگرى نيست
سوسيال دمکراسى و رفرميسم، اگر نه در دو سه دهه  ٬مرکز طبقه حاکم

اخير و تحوالت سوسيال دمکراسی، اما  تاريخاً احزابى کارگرى بودند و 
سياستهاى خود را از جمله با اتکا به حمايت گرايشى قوی در درون طبقه 

ما در باره حزب سياسى کمونيستى کارگرى حرف .  کارگر پيش برده اند
ميزنيم که جريانى بانفوذ و موثر در ميان جناح راديکال و پيشرو جنبش 

حزبى که نبض اش با .  کارگری و در قلمرو سياست سراسرى است
اعتراض و مبارزه جارى کارگران ميزند و افت و خيزش تابعى از اين 

حزبى که مبارزه راديکال .  مبارزه و سنتهاى ريشه دار سوسياليستى آنست
کارگرى شناسنامه آنست و پرچمدار نقد گرايش کمونيست و سوسياليست 

 .  طبقه کارگر به نظم موجود است
 

اساس تشکل حزبى کمونيسم کارگرى موثر بودن و مطرح بودن 
اساس تشکل حزبى کمونيسم .  سياستهاى حزب در ميان کارگران است

کارگرى تحرک کارگران کمونيست و سوسياليست در اعتراضات 
همه کارگرانى که در مراکز متعدد کارگرى سياستها و .  کارگرى است

اهداف سوسياليستی حزب را افق مبارزه خود قرار داده اند، نمايندگان و 
رهبران عملى حزب کمونيستى کارگرى در جنبش طبقه کارگر براى 

اينکه حزب در هر دوره اى و متناسب با تناسب قوا چه .  سوسياليسم اند
اشکال سازماندهى را اتخاذ ميکند، امکان فعاليت علنى يا حتى نيمه علنى 
حزبى را در ميان کارگران دارد يا نه، در قياس با اين مهم که وجود حزب 
در ميان کارگران مستقل از اختناق و گشايش سياسى امرى مسلم در 

اختناق شرايط کار کمونيستى را .  تر است اشکال گوناگون است، ثانوى
محدود و تهديد ميکند اما توجيه محکمى براى غيبت فعاليت حزب 

کمونيسم اساسا يک .  کمونيستى در ميان کارگران نيست

 كارگران كمونيست و تحزب كمونيستى

 ...در باره خط آنتى تحزب 
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 !نبايد گذاشت كسى گرسنه بماند
در دوره  .  تامين معيشت و حقوق پايه مردم وظيفه مستقيم دولت است            

بايد رژيم را موظف به تامين      .  بحرانى كنونى اين وظيفه بى اما و اگر است        

نهادهای همياری، كه اينروزها نماد نوعدوستى و         .  كردمردم  معيشت  

همبستگى انسانى اند، نبايد بگذارند كسى بدون غذا و نيازهای اوليه              

. در هر كوی و برزن بداد همسايه و سالمندان و محرومان برسيم             .  بماند

مبتكرانه .  نيازهای غذائى و بهداشتى را به طرق مختلف تامين و توزيع كنيم           

 ! راه های كمک رسانى را پيدا كنيم و به همديگر اطالع دهيم
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 

گرايش قديمى و يک افق جاافتاده و يک سنت مبارزاتى در درون طبقه 
کارگر است و حزب کمونيستى کارگرى حزب اين گرايش و اين افق و 

 .اين سنت مبارزاتى است و رابطه تفکيک ناپذيرى با آن دارد
 

ما در مورد کمونيسمى حرف ميزنيم که ميخواهد روابط سرمايه داری 
انتقادش به نظم موجود عميق و ريشه اى .  و جامعه طبقاتى را برچيند

پايه اش جنبش اجتماعى طبقه کارگر عليه سرمايه دارى است و .  است
ً حزب پيشروان اين طبقه بعنوان نوک فشرده  حزب سياسى اش اساسا

حزب کمونيستی کارگری طبق تعريف، سازمان .اين جنبش عظيم است
رهبرى پيشروان طبقه است که قرار است طبقه را در قلمرو سياست 
سراسرى نمايندگى کند، استقالل سياسی و فکری و تشکيالتی طبقه 
کارگر را تامين کند و در مقياس جامعه حضور جنبش سوسياليستى را 

. براى توده اهالى ملموس و به يک انتخاب عينى و مطلوب تبديل کند
-تشکل توده اى کارگرى، بعنوان مثال شوراها و جنبش مجمع عمومی

شورائی، سازمان توده اى طبقه کارگر است که منافع عمومى و اتحاد 
هيچکدام جاى ديگرى را .  طبقه را در مقابل بورژوازى حراست ميکند

 .نميتواند بگيرد و هيچکدام بدون ديگرى به جائى نميرسد
 

در تاريخ جنبش بين المللی کارگری، سنتهاى آنارشيستى و گرايشاتى 
. که کارگران را از سياست دور ميکردند همواره وجود داشته است

نقطه اشتراک اين گرايشات خلع سالح کارگران از تحزب سياسى و 
کارگران حتى .  تسليم آنها در مواقع بحرانى به بورژوازى بوده است

اگر در تشکل هاى توده اى در مقياس يک جامعه هم متحد شوند، براى 
عمل "  حزب سياسى"وارد کردن ضربه نهائى به اين نظام بايد بمثابه 

نميشود نقد ريشه اى به .  بيرون بدهند"  حزب سياسى"کنند و از خود 
مناسبات سرمايه دارى داشت اما کارى به کار سرمايه و قدرتش 

نميشود تبعيض و بيحقوقى و فالکت را ديد و جنبشهاى انقالبى .  نداشت
. و ضد تبعيض را حول پرچم کارگران براى رهائى جامعه بسيج نکرد

کارگر يا بعنوان يک طبقه و يک آلترناتيو اجتماعی در تحوالت سياسى 
براى کسب قدرت سياسى و اعالم دولت انقالبی و کارگری ظاهر 
ميشود و يا تار و مارش ميکنند، بورژوازى کرور کرور رهبرانش را 

 . کشد و سازمانهايش را نابود ميکند می
 

اين .  جنبش سوسياليستی طبقه کارگر دولت شوراها را سرکار مى آورد
جنبش فقط نميخواهد خودش را آزاد کند بلکه پرچمدار آزادى جامعه 

برخالف بورژواها مالکيت را در انحصار اقليتى ناچيز نگه .  است
نميدارد و با لغو مالکيت اقليتى ناچيز و اشتراکی کردن آن، مالکيت را 

دولت کارگری خوشبختى و رفاه و علم و سعادت .  به عموم برميگرداند
کارگر نميداند "  ويژه"و حق زندگى و حيات و پيشرفت و شکوفائى را 

لذا کارگر و جنبش کمونيستى .  بلکه حقوق همه انسانهای آزاد ميداند
کارگرى در موضع پاسخ دادن به ماموران تکامل تاريخ و به مبصران 

. و مجيزگويان بورژوازی نيست، بلکه خود کليد حل معمای تاريخ است
برای جنبش کمونيستی طبقه کارگر، بحث تصرف قدرت سياسى، 
استفاده از ابزار دولت بمثابه يک وسيله بسط مبارزه طبقاتى در دوره 
انقالبى و درهم کوبيدن مقاومت بورژوازى در مقابل برقرارى 
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سوسياليسم، يک رکن اساسى و کليدی مارکسيسم و کمونيسم مارکس و 
منصور حکمت و فشرده ترين بيان گذار از تفسير فلسفى جهان به تغيير 

معلوم نيست چرا همين چپ ناسيوناليست و گرايشات .  انقالبى جهان است
راست کارگرى با قدرت بورژوازى معضلى ندارند و حتى بخشا دنبال آن 
مى افتند اما وقتى بحث کارگر و حزب کمونيستى کارگرى است همه 

حق ويژه "مبصر ميشوند و عمال با دور نگهداشتن کارگران از قدرت از 
بورژوازى دفاع ميکنند؟ بورژواها را ببينيد که با انتخابات "  و انحصارى

تقلبى و وعده هاى پوچ تر از پوچ بقدرت ميرسند و هيچکدام از اين 
دولت و قانون شان .  منتقدين کارگران و کمونيستها صدايشان در نمى آيد

نه فقط در .  همه عليه طبقه کارگر است و به هيچ کسى پاسخگو نيستند
ايران اسالم زده و استبداد زده بلکه در آمريکاى دمکرات هم همينطور 

هر کارى ميخواهند ميکنند، به هر کشوری ميخواهند حمله ميکنند، .  است
پول از جيب کارگر درمياورند و به جيب سرمايه دار ميريزند و هنوز 

از نظر اينان در ايران خمينى  .اند"  شخصيتهاى دمکرات"و "  عاليجنابان"
و خامنه اى و شازده ها و نوه هاى جبهه ملى ميتوانند در قدرت باشند اما 
کارگر و کمونيسم نميتواند؟ جنبش کمونيستى طبقه کارگر بدهى به کسى 

کسى که ميگويد چنين حزبى نميتواند دست بقدرت سياسى ببرد، بايد . ندارد
جوابش را اينگونه داد که به شما ربطى ندارد، سوسياليسم مبصر 
نميخواهد، لطفا شما برويد حيات خلوت قدرت بورژوازى را آب و جارو 

 !کنيد
 

حکمتيست بدواً براى همدلى و هم افقى گرايش  –حزب کمونيست کارگری 
کمونيستى طبقه کارگر تالش ميکند و تحقق آنرا در گرو اتخاذ سياستهاى 
حزب در قلمروهاى سازماندهى و رهبرى مبارزات کارگرى و اجتماعی 

سازمان حزبى ما طبق .  توسط اين گرايش در کل طبقه جستجو ميکند
تعريف تناقضى با زندگى و شرايط مبارزه روزمره و جارى کارگران 

پيشروى و پسروى سازمان حزبى کمونيستى کارگرى تابعى از .  ندارد
هم جهتى و هم .  موقعيت گرايش کمونيستى در کل طبقه و کل جامعه است

افقى کارگران کمونيست و رهبران کارگرى با حزب و سياستهاى حزبى 
ماتريال اساسى و نمود عينى حزب و تشکل حزبى در ميان کارگران در 

 . شرايط امروز است
 

 ٢٠٢٠آوريل  ٢٣

 كارگران كمونيست و تحزب كمونيستى

 ...در باره خط آنتى تحزب 



کمونيست ها همواره بر اين واقعيت تاکيد کرده اند که علِت پايه ای مشقاِت 
بحران کرونا بار ديگر نشان داد که .  بشر امروز نظام سرمايه داری است

سرمايه داری با سلب حقوق پايه ای انسان ها مانند حق سالمتی و کاالئی 
کردن آن، عمالً و با سبعيت تمام دست به کشتار شهروندان و اساسا کارگران 

در قرن بيست و يکم، در اوج توانائی علمی و .  و محرومان زده است
تکنولوژيکی و بارآوری کار، هنوز بهداشت و درمان و حق سالمتی برای 

هنوز سياست و استراتژی دولت های سرمايه داری .  همگان در دسترس نيست
متکی است چرا که امکانات کافی پزشکی و درمانی "  ای مصونيت گله"بر 

اين در حالی است که !  برای مقابله با يک بيماری مانند کرونا وجود ندارد
اختصاص درصد بسيار ناچيزی از هزينه های نظامی می تواند به بهترين 

. وجهی سالمتی و بهداشت و درمان را برای همگان تامين و تضمين کند
سرمايه داری تا آنجا روی مسائلی مانند بهداشت و درمان و آموزش و محيط 
زيست سرمايه گذاری می کند که سودآور باشد، يعنی سود سرمايه مقدم بر 

در جهانی که غرق ثروت .  حقوق پايه ای شهروندان ساکنين کره خاکی است
است، توليد کنندگان کل ثروت اجتماعی، کارگران و زحمتکشان، در ناامنی 

ميلياردها نفر اسير فقر، .  اقتصادی و اجتماعی روزافزون بسر می برند
گرسنگی، بيکاری و بيماری هستند و اقليتی بسيار ناچيز از سرمايه داران بر 

 . ُکره خاکی ُحکم می رانند
 

پيامدهای بحران کرونا تاکنون به بيکاری صدها ميليونی، چشم انداز بيکاری 
بار .  وسيع تر، گسترش راستگرائی و ديدگاههای علناً فاشيستی ميدان داده است

ديگر دولت ها از جيب کارگران ميلياردها دالر به بانک ها و بنگاه های 
سرمايه داری تزريق کردند و اين در شرايطی است که در بسياری کشورها 
کارگران را وادار کرده اند تحت شرايط بشدت خطرناک کار کنند تا برای 

در عصر انقالب ها و تحوالت تکنولوژيک که می .  سرمايه سود توليد کنند
اما ، توانست به کاهش ساعت کار و رفاه بيشتر کارگران ترجمان عملی يابد

وجود جوامع فقر زده و بيکاری انبوه و شکاف عظيم طبقاتی ماحصل نظام 
سرمايه داری امروز با گسترش جنگ ها و تشديد .  وارونه سرمايه داری است

رقابت های امپرياليستی برای دسترسی به بازارهای کار و کاال، بيش از هر 
زمان کره زمين و محيط زيست انسان ها را با تهديد نابودی روبرو کرده 

 .  است
 

در سوی .  اما عملکرد و سياست های دول سرمايه داری يکسوی واقعيت است
ديگر کشمکش طبقاتی در اشکال مختلف و در هر منفذ جوامع امروز در 

مبارزات کارگری از آمريکا و اروپا تا آسيا و چهارگوشه جهان .  جريان است
انتقاد به نظم موجود و دفاع از عقالئی بودن .  بدرجات مختلف جريان دارد

گرايش .  سوسياليسم بيش از هر زمان در متن بحران کرونا طرح شده است
های ضد سرمايه داری تقويت شده اند و تقابل با سياست های بورژوازی بيش 

بورژوازی و جناح های مختلف آن .  از هر زمان روشن تر طرح می شوند
حتی يارای راه حلی ميانمدت برای برون رفت از بحران های عديده نظم 

امروز دوره ای است که جنبش رهائيبخش .  کنونی نيستند ونمی توانند باشند
کارگری بار ديگر بايد با پرچم مستقل خويش به ميدان بيايد و بمثابه رهبر 

بويژه .  آزادی جامعه با راه حل متمايز کارگری و سوسياليستی ظاهر شود
دنيای پساکرونا .  دنيای بعد از کرونا صحنه جدال های قديم و جديد خواهد بود

بورژوازی تالش دارد که بار .  صحنه حادتر کشمکش طبقاتی خواهد بود
بحران اقتصادی را روی دوش طبقه کارگر بگذارد و طبقه کارگر نيز ناچار 
است به دنيای پساکرونا شکل دهد و نقش و جايگاه خود را برای رهايی جامعه 
از قيد بندگی و بردگی ايفا کند و اعالم کند، تنها سوسياليسم است که می تواند 

اين از نيازهای ُمبرم .  بعنوان يک راه حل در مقابل جوامع امروز قرار بگيرد
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 . کشمکش طبقاتی امروز است
 

در ايران، بحران کرونا، وقفه ای در يک روند تالطم تند سياسی ايجاد کرد در 
عين حال بيشتر از هر زمان ضديت و ماهيت جنايتکارانه جمهوری اسالمی را به 

صحنه سياست ايران بعد از کرونا تشديد مبارزه گسترده .  همگان نشان داده است
تر برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و تقابل تندتر سياسی جنبش های 

خيزش های سرنگونی طلبانه و عليه فقر و فالکت در .  طبقاتی متمايز خواهد بود
آن حلقه اصلی است که بستر  ١٣٩٨و آبانماه  ١٣٩٦اعتراضات توده ای ديماه 

تمام جنبش های .  سياست ايران بعد از کرونا را به ماقبل خود وصل می کند
بورژوائی مخالف جمهوری اسالمی، جنبش های طبقات دارا خود را برای بعد از 

طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی نيز آگاهانه همين راه را .  کرونا آماده ميکنند
در ايران طبقه کارگر بيش از هر زمان با نقد ضد سرمايه داری و .  دنبال ميکنند

با تکيه به جنبش شورائی ميتواند به يک پای کشمکش برسر قدرت سياسی بدل 
اين بار کشمکش طبقات برسر دولت، حاکميت، قانون و تصوير از آينده .  شود

 . اوج ميگيرد و طبقه کارگر بايد سياست و تاکتيک اش را براين اساس تعيين کند
 

در اول ماه مه و در مناسبت روز جهانی کارگر، جنبش کارگری و اردوی 
آزاديخواهی ضروری است در تقابل با سياست های جمهوری اسالمی از جمله 
فرستادن کارگران به کار در شرايط تداوم اپيدمی کرونا، سياست آلترناتيو خود را 

طبقه کارگر سياست اعالم شده توسط روحانی، فرستادن کارگران به .  اعالم کنند
سرکار را بعنوان قتلگاه کارگران و هوالکاست اسالمی و ضد کارگری محکوم 

کارگران بايد عليه دستمزدهای چند بار .  می کنند و قاطعانه در مقابل آن می ايستند
و مانورهای جبونانه و ضد کارگری نهاد اعتراض کنند   ٩٩زير خط فقر سال 

در اول مه طبقه کارگر .  را افشا و محکوم کنند"  خانه کارگر"پليسی موسوم به 
ايران و فعالين و تشکلهای آن ضروری است از وظيفه دولت برای تامين معيشت 
همه ساکنين ايران بويژه کارگران و محرومان، تامين و تضمين نيازهای بهداشتی 
و درمانی، تعطيلی مراکز کار بجز نيازهای ضروری، پرداخت يکجای کليه 
حقوقهای معوقه، بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار، تامين رايگان 
آموزش، ممنوعيت اخراج و بيکارسازی، آزادی فوری کليه زندانيان سياسی و 

 . ديگر زندانيان در اين شرايط تاکيد کنند
 

فراخوان ما اينست که به طرق ايمن و بصورت گسترده مناسبت اول مه را 
گرامی بداريم، تمايز سياست های جنبش طبقه کارگر را با جنبش های دست 
راستی بطور شفاف اعالم کنيم، وقت آن رسيده است که کارگران  برای رهبری 
جامعه و برون رفت از بحران های عديده اعالم آمادگی کنند و برای بعد از کرونا 

در اّول مه ضروری است با اعالم هم .  ابتکار عمل سياسی را بدست گيرند
سرنوشتی طبقاتی و انترناسيوناليستی با کارگران جهان بر گسترش جنبش 

اّول ماه مه را .  شورائی طبقه کارگر و پرچم سوسياليستی آزادی جامعه تاکيد کنيم
 ! به طبقه کارگر ايران و کارگران جهان تبريک ميگوئيم

 

 !زنده باد اول ماه مه روز همبستگى جهانى طبقه كارگر

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمى

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ١٣٩٩ارديبهشت  ١ - ٢٠٢٠آوريل  ٢٠
 

 -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها
 .، هسته اقليت)اقليت ( حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 

 !اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست بمناسبت اّول ماه مه

 در اول ماه مه روز جهانى وهمبستگى طبقه كارگر اعالم مى كنيم،

 !سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است. سرمايه داری دشمن بشريت است
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!زنده باد سوسياليسم  

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 !دولت را موظف كنيم
 

        بيدرنگ شهرها و مناطق بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای درمانى، بهداشتى، معيشتى، تداركاتى و

 ! خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

                تداوم فعاليت مراكز   .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 ! ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار تضمين شود

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

                     كودكان كار و خيابان، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و

 !تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

 لغو پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران! 

 لغو پرداخت بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی! 
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 
 

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 


