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٥٣٢

کار ان ھان

پيام به مردم آزاديخواه ايران

د ود !

پيروزی دوم اسفند را تبريک ميگوئيم!
امروز رژيم ضعيف تر و ما قوی تريم!

 ٨مارس روز اعﻼم جنگ به جمهوری اسﻼمى!

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى

 ٩اسفند  ٢٨ - ١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

منصور حكمت

اعﻼميه حزب حكمتيست

صفحه ٤

اقدام همگانى عليه اپيدمى ويروس
كرونا فوری و حياتى است!

كرونا در ايران ،چه بايد كرد!
سياوش دانشور

سازمان بهداشت جهانی اعﻼم کرد:
"کشورهای جهان بايد برای مقابله با همهگيری
جهانی احتمالی ،اقدامات بيشتری انجام دهند.
همهگيری جهانی زمانی است که يک بيماری
همزمان در نقاط مختلف دنيا شيوع پيدا کند".
برای مردم ايران روشن است که جمهوری
اسﻼمی بنا به مصالح سياسی از جمله
برگزاری راهپيمائی  ٢٢بهمن و نمايش
انتخابات مجلس يازدهم ،از ارائه اطﻼعات در
باره شيوع کرونا و دامنه آن آگاهانه خودداری
کرد .مقامات وزارت بهداشت تا سران
حکومت و دستگاههای ذيربط مثل هميشه به
مردم دروغ گفتند ،حقايق را پنهان کردند و با
جان و سﻼمت شهروندان بازی کردند .امروز
ويروس کرونا دامن افراد حکومتی را هم
گرفته است و ناچارند کم و بيش از آن سخن
بگويند .اما هنوز مخاطرات جدی مردم را
تهديد ميکند ،پانيک و نگرانی شديد ميان
خانوادهها موج ميزند .کارگران مراکز صنعتی
در پارس جنوبی ،هپکو و راه آهن اعتراض
ميکنند که کمترين امکانات بهداشتی در محيط
کار و خوابگاهها در اختيارشان نيست و وعده
ارائه بستههای بهداشتی محقق نشده است.
برخوردهای ضد انسانی مسئولين در قبال
کسانی که بدليل بيماری فوت
صفحه ٢

صفحه ٦

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

كرونا و رژيم اسﻼمى سرمايه
به ياد نرجس خانعلى زاده
صفحه ٨

جاويد حكيمى

عليه حكم اعدام سه نفر از معترضين آبانماه اعتراض كنيم!
مكرون راست مى گويد:

سمينار در كلن

"دموكراسى همين است!"

اوضاع سياسى ايران و

آذر ماجدی

وظايف نيروهای چپ و كمونيست

سمينار روز زن در لندن

سمينار در استكهلم

جنبش زنان و تحوﻻت اخير ايران

بزرگداشت روز جهانى زن

اطﻼعيه های مشترک در باره انتخابات و روز جهانى زن

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢

شماره ٥٣٢

كمونيست هفتگى

اقدام همگانى عليه اپيدمى ويروس
كرونا فوری و حياتى است ...
کردند ،نفرت انگيز است .دولت زير فشار اعتراض دانشجويان و
خانوادهها از اوائل هفته گذشته کليه مدارس و دانشگاهها را تعطيل
کرده است .همزمان نگرانی جدی در زندانهای ايران وجود دارد.
خانواده های زندانيان سياسی خواهان آزادی فوری زندانيان سياسی
شده اند .اخباری تائيد نشده مبنی بر ورود ويروس کرونا به زندانها و
درگذشت يکنفر در زندان تهران منتشر شده است .وضعيت ﻻيههای
محرومتر جامعه از حاشيهنشينان ،بیمسکنان و کودکان کار خطرناک
تر از هميشه است .بدتر از همه کمبود ماسک و وسائل بهداشتی ،عدم
پذيرش بيمارستانها و مال اندوزی عده ای سودجو از اين طريق نيز
مزيد بر علت شده است.
اين اوضاع مشخص نيازمند يک اقدام همگانی و يک همصدائی
قدرتمند برای مقابله با اپيدمی کرونا است .حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست عميقا ً در نگرانی مردم ايران شريک است .ما ميتوانيم اين
واقعه تلخ را با اعمال فشار به جمهوری اسﻼمی به تقويت همبستگی
انسانی بدل کنيم .فراخوان ما اينست:
 -١اجتناب اکيد از توصيههای غير علمی و غير کارشناسی و دنبال
کردن توصيههای علمی و کارشناسانه سازمان بهداشت جهانی در حال
حاضر بايد مبنای عمل فردی و جمعی باشد.
 -٢بخشهای هرچه وسيعتری از اقشار مختلف جامعه ضروری است
در قبال اين وضعيت واکنش نشان دهند .با نوشتن نامه و تاکيد بر
وظيفه فوری حکومت در قبال سﻼمت و بهداشت مردم در وضعيت
ويژه و بحرانی کنونی ،بر غير کاﻻئی کردن خدمات پزشکی و مقابله
قاطع با هر نوع سواستفاده مالی تاکيد کنند .دولت را بايد موظف به
ارائه رايگان خدمات پزشکی و وسائل ضروری پيشگيری و استاندارد
کرد.

آمدها و درجهای از تعطيلی مراکزی که بالقوه منشا تهديد ابتﻼ به ويروس
است کمک ميکند .يک مانع اساسی اينکار ميتواند ندادن حقوق و خطر
اخراج و مسئله تامين هزينههای زندگی باشد .دولت موظف به پرداخت
حقوق و تامين نيازهای پايه ای شهروندان در وضعيت بحرانی کنونی
است .اوضاع ويژه اقدامات ويژه را طلب ميکند .مسئوليت اساسی سﻼمت
و حيات شهروندان با دولت است ،جمهوری اسﻼمی در قبال وضعيت
کنونی تماما ً مسئول است.
 -٦آزادی فوری کليه زندانيان و مقابله با تهديد يک کشتار گسترده آنهم با
شرايط وخيم زندانهای ايران بايد به صدر خواستها رانده شود .نگهداری
زندانيان ميتواند به يک فاجعه تمام عيار مانند دهه شصت بدل شود.
 -٧ضروری است ﻻيههای مطلع تر و دلسوز در بخش درمانی و پزشکی
برای مقابله با توصيه های غير کارشناسانه و ارائه آخرين اطﻼعات علمی
به شهروندان احساس مسئوليت بيشتری از خود نشان دهند و در اين
اوضاع بداد مردم بيدفاع برسند .اطﻼع رسانی در مورد سﻼمت
شهروندان نبايد با تعقيب امنيتی روبرو شود.
 -٨بايد با ترهاتی که آخوندها و صنعت دين و عناصر حکومتی در اين
اوضاع وخيم بجای ارائه اطﻼعات علمی و خدمات واقعی پزشکی به
مردم ارائه ميدهند ،قاطعانه مقابله کرد و ماهيت ضد انسانی و ضد
اجتماعی آنرا بيش از پيش افشا کرد.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٦اسفند  ٢٥ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠
* قرار بود روز سه شنبه ششم اسفند ،هيئتی از سازمان جهانی بهداشت برای
بررسی دامنه شيوع ويروس کرونا و توصيههای احتمالی به ايران سفر کند.
عصر اينروز سخنگوی اين سازمان بدون هيچ توضيحی اعﻼم کرد که اين سفر
لغو شده است.

آزادی موقت ندا ناجى پنجشنبه عصر

 -٣تست مرتب شهروندان در مناطق و محﻼت و قرنطينه اماکنی که
پتانسيل شيوع بيماری را دارند از وظايف بی برو برگرد دولت است.
ﻻقيدی دولت در قبال سﻼمت و جان شهروندان اقدام به قتل عمد است.
 -٤گسترش سيستم خريد آنﻼين و ايجاد مراکز محلی و منطقه ای برای
رفع نيازهای اساسی مردم را بايد بعنوان يک وظيفه فوری به دولت
تحميل کرد.
 -٥نرفتن به کار بدليل تهديد ابتﻼ به بيماری و فقدان امکانات بهداشتی
اوليه ،حداقل واکنش بﻼفصل فردی و جمعی برای اعمال فشار به
دولت است .سازمان کار جامعه در وضعيت ويژه کنونی بايد در سطح
حداقلی و اوژانسی باشد و منوط به تهيه امکانات ايمنی و بهداشتی از
جانب دولت و کارفرماها گردد .اين اقدام به لغو بسياری از رفت و

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

صفحه ٣

شماره ٥٣٢

كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب حكمتيست

 ٨مارس روز اعﻼم جنگ به جمهوری اسﻼمى!
جنبش آزادی زن طی چهل و يک سال اخير يکی از دشمنان آشتی
ناپذير رژيم سرکوب اسﻼمی بوده است .چهل و يک سال نبرد با يک
رژيم تا پوست و استخوان زن ستيز ،قرون وسطايی و جنايتکار به اين
جنبش جايگاهی برجسته و مهم در معادﻻت سياسی داده است .مسالﮥ
زن و جدال دائمی جنبش آزادی زن با رژيم اسﻼمی يک مساله هميشه
حاضر در عرصه سياست جامعه است .يورش هميشگی به زنان برای
تحميل حجاب اسﻼمی ،آپارتايد جنسی و بمنظور خانه نشين کردن زنان
به يک رکن مهم سياست سرکوب جمهوری اسﻼمی بدل شده است .اما
عليرغم سرکوب خشن رژيم اسﻼمی موفق نشده است اين جنبش را
متﻼشی کند و لذا برای مقابله با آن به ترفندهای سياسی مختلف متوسل
گشته است .اين وظيفه به اصﻼح طلبان حکومتی و بويژه فعالين زن
اين جريان سپرده شد .اما تﻼشهای بيست سالﮥ آنها نيز برای ايجاد
دست انداز در مقابل پيشروی جنبش آزادی زن عمﻼ ناکام ماند.
طی دو سال اخير که جنبش سرنگونی بوسعت کل جامعه به ميدان آمده
و مصافی تعيين کننده را به رژيم اسﻼمی تحميل کرده است ،جنبش
آزادی زن نيز به جدال خود وسعت بخشيده و راديکاليزه شده است.
زنان چه بمثابه شهروند و عضوی از جنبش های اجتماعی مختلف و
چه در دفاع از آزادی و برابری خويش با اين نظام سرتاپا سرکوب و
جنايت درحال نبرداند .نقش برجستﮥ زنان در اعتراضات تودهای و در
رهبری اين اعتراضات بر سر زبان ها است .نقش زنان در رهبری
اعتراضات بويژه در قيام آبان ماه بيش از پيش برجسته شد .و اکنون،
در متن چنين شرايط سياسی  -اجتماعی است که به استقبال  ٨مارس
می رويم ٨ .مارس روز جهانی آزاديخواهی و برابری طلبی است؛
يک روز مهم در حيات جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانﮥ نه
تنها بين المللی ،بلکه در ايران .چهل و يک سال پيش در روز  ٨مارس
جنبش آزادی زن با سازماندهی يک اعتراض وسيع عليه جمهوری
اسﻼمی و حجاب اسﻼمی و ايدئولوژی منحط و قوانين عقب ماندۀ آن
متولد شد .جنبش آزادی زن اولين اعتراض وسيع را عليه اين نظام
سازمان داد و عليه زن ستيزی و انحطاط و سرکوب آن اعﻼم جنگ
نمود.
دو سال پس از خيزش عظيم سرنگونی طلبانﮥ مردم و چند ماه پس از
قيام آبان ماه بايد  ٨مارس را به مصافی ديگر برای عقب راندن بيشتر
رژيم اسﻼمی بدل کنيم .امسال  ٨مارس در شرايط متفاوتی برگزار می
شود؛ شرايط متفاوت سياسی ،تغيير توازن قوای سياسی  -طبقاتی در
جامعه بايد در اعتراضات  ٨مارس ملحوظ و برجسته شود .بايد
بکوشيم مارش های وسيع عليه موجوديت رژيم زن ستيز اسﻼمی
سازمان دهيم .بايد در اين روز در مقابل اين نظام يک صف آرايی
رزمنده و راديکال سازمان دهيم .در شهرهای مختلف ،در دانشگاهها
ميتينگ و راهپيمايی برگزار کنيم .پرچم "آزادی زن ،معيار آزادی
جامعه است!"" ،زنده باد آزادی و برابری زنان!"" ،ستم بر زن
موقوف!"" ،نه به حجاب و آپارتايد جنسی!" ،و "مرگ بر جمهوری
اسﻼمی!" را به اهتزاز درآوريم.

 ٨مارس لرزه بر اندام رژيم می اندازد .زيرا بخوبی نقش و جايگاه جنبش
آزادی زن را می شناسد؛ نفرت زنان را با پوست و گوشت لمس کرده
است .زن ستيزی و آپارتايد جنسی يک رکن مهم ماهيت اين نظام است و
حجاب بيرق آن .مبارزه عليه اين ارکان هستی و نيستی آنرا به مصاف می
طلبد .بايد از اين حربه بخوبی استفاده کنيم .فعالين جنبش آزادی زن بايد
يک  ٨مارس راديکال و رزمنده را تدارک بيينند و سازمان دهند .فعالين
چپ و کمونيست و آزاديخواه و برابری طلب بايد برای تدارک اين روز
آستين ها را باﻻ بزنند.
فراخوان ما اينست که چهل و يک سال پس از آن اعتراض وسيع و
راديکال و دو سال پس از آغاز خيزش توده ای برای سرنگونی جمهوری
اسﻼمی ٨ ،مارس را به يک روز بياد ماندنی و تاريخی در حيات
جمهوری اسﻼمی و در تاريخ مبارزات آزاديخواهانه و انقﻼبی جامعه بدل
کنيم!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٤بهمن  ١٣ - ١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

شماره ٥٣٢

زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى
منصور حكمت
رويداد هولناکى در اوايل مارس انگلستان را بهت زده کرد .در شهر
سربزير و تاريخى گﻼستر ،که به کافه هاى دنج و کليساى بزرگ قرن
يازدهمى اش شهرت دارد ،خانه اى کشف شد که مدفن اجساد قربانيان
قتل هاى مرموزى در طول بيست و پنج سال گذشته بوده است .تا نيمه
مارس  ٩جسد از کف زير زمين و حياط خلوت و حمام خانه شماره ٢٥
کرامول استريت ،که "خانه مرگ" و " تاﻻر وحشت" لقب گرفته است،
کشف شده بود .به تخمين پليس ،برمبناى قرائنى نظير گمشدگان سالهاى
اخير در منطقه ،اين عدد ميتواند به  ٣٠برسد.
با هر جسد يکبار ديگر نفس در سينه آنها که در اين سالها گمشده اى
داشته اند حبس ميشود .با هر جسد ،ازدحام خبرنگاران و توريستها و
مردم کنجکاوى که در محل با دوربين و وسائل پيک نيک اطراق کرده
اند ،انبوه تر ميشود .همسايه ها پنجره کرايه ميدهند .هرکس به فراخور
شغل و تخصصش چيزى ميگويد .شهردار گﻼستر "مرگ يک شهر"
را افسوس ميخورد .خبرنگار "علمى" مفتون تکنولوژى رادارى مين
ياب ارتش در جنگ فالکلند است که اينک ابزار اصلى پليس در حفارى
ها و کشفياتش است .در حاليکه متخصصين عﻼئم شناسى پليس در
تﻼش کشف هويت قربانيان از روى ژن آنها و بازسازى چهره آنان
هستند ،روانشناسان در تقﻼى درک مخيله و ذهن قاتلند .کدام جانور،
کدام موجود بيمار و در هم پيچيده اى ميتواند مرتکب چنين جنايتى
شود؟ اينکه عامل اين جنايات بايد "مريض" بوده باشد تقريبا يک فرض
عمومى است .آخر ،بقول پزشک قانونى در محاکمه پرونده مشابهى در
آمريکا ،کسى که قادر به ارتکاب اين " قتل هاى غير عادى" است
چطور ميتواند آدم سالمى باشد.
فردريک وست ،بناى  ٥٢ساله مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام
ارتکاب اين جنايات دستگير شد .روانکاوان متعدد بيشک به دهليزهاى
ضمير او خيره خواهند شد و از حدسيات خود کتابها خواهند نوشت .اما
يک نکته ،که بعنوان يک جمله ساده در گزارشات پليس و خبرنگاران
ذکر ميشود و ميگذرد ،به واقعياتى فراتر از قاتل و دنياى درونى او
اشاره ميکند :تمام قربانيان اين جنايت زن بوده اند.
...و اين ما را به آنتونى کندى ميرساند.
در صفحه  ٤روزنامه تايمز لندن ،روز  ٩مارس ،و از قضا درست
پشت گزارشى در مورد خراشهاى ماجراى کرامول استريت بر سيماى
دوست داشتنى شهر گﻼستر ،مطلبى در مورد تحوﻻت مهم اخير در
کليساى انگلستان و نمونه اى از اصطکاکهاى درونى آن چاپ شده
است .قهرمان ماجرا حضرت اقدس آنتونى کندى سر کشيش ﻻتون و
توابع است .کليساى انگلستان )که حدود  ٥٠٠سال قبل از کليساى رم

جدا شد( باﻻخره در روز  ١٢مارس ،دو دهه پس از تصويب اصل
پذيرش زنان به مقام کشيشى در سينود مرکزى اش ٣٢ ،زن را در
کليساى اعظم بريستول به اين کسوت در آورد .اين را البته افکار عمومى
در انگلستان ،و قبل از همه خود زنان مربوطه ،گام مهمى در احقاق
حقوق زنان ميدانند .يکيشان با شوق ميگويد "تنها وقتى در خدمت کليسا
برابر باشيم ميتوان گفت که در پيشگاه خداوند برابريم" .آنچه مسلم است
اينست که در ظرف چند ماه آينده حدود هزار و دويست کشيش زن هم در
انگلستان خواهيم داشت که کنار همقطاران مذکرشان بر منابر ،آموزش
کهنه و مردساﻻرانه مذهب درباره زن و جايگاه ويژه او در پيشگاه
خداوند را ،که ترجمه الهى جايگاه ويژه او زير لگد جامعه مردساﻻر
است ،به خورد مردم بدهند.
با همه ربطى که اين موضوع به بحث ما دارد ،بايد بهرحال اينجا از آن
بگذريم ،چون منظور معرفى جناب کندى است.
ايشان نظير بسيارى از کشيشان نر در کليساى انگلستان ،که بعضا حتى
از سر انزجار به آغوش کليساى رم برگشتند ،از اين تحول خشمگين
است .ميگويد:
"کشيشان زن بايد بر دار سوزانده شوند ،زيرا به قدرتى دست ميبرند که
هيچ حقى بر آن ندارند .در قرون وسطى نام اين سحر و جادو بود .تنها
راه مقابله با ساحره ها اينست که بر دار سوزانده شوند"
"انجيل در اين مورد کامﻼ روشن است .مردان و زنان از نظر
بيولوژيکى تفاوت دارند .ما هرگز نميتوانيم مانند هم باشيم .نميتوانم تصور
کنم که يک زن چگونه ميتواند تجسم مسيح باشد ،جراحى عﻼج کار
نيست".
فردريک وست ،يا جانى خانه مرگ هر که هست ،دوزخى است ،پليس
ميبرد و پنهانش ميکند .تا سالها نامش و اعمالش پشت مردم را در
خلوتشان ميلرزاند .اما آنتونى کندى بهشتى است ،ميتواند بى هيچ جرح و
تعديلى مسيح را نمايندگى کند ،کودکان کودکستانى ما در خيابان به او
لبخند ميزنند و سﻼم ميکنند ،کسى در خانه او دنبال جسدى و در مغزش
در جستجوى معماى مخوفى نيست .اما اين همان آدم و همان واقعه است.
خشم و نفرين آنتونى کندى کليد حل معماى جنايات گﻼستر را بدست
ميدهد .هر دو مورد بايد بعنوان نمونه هاى جنايتکارانه خشونت عليه زنان
و تبليغ و تطهير خشونت عليه زنان فهميده شوند .اين خشونت از مغز
معلول وست و از دين معيوب کندى سرچشمه نميگيرد .هر دو آنقدر عقل
داشته اند که قربانيان خود را در ميان اقشار بيحقوق تر

برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى!
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زن ،در زندگى و مرگ:
از فردريک وست تا آنتونى كندى ...
جامعه جستجو کنند .منشاء اين خشونت ،دنيايى است
که زن را در هزار و يک راه و رسم و قانون و سنت
زمخت و ظريف ،قابل ستم و کم ارزش تعريف کرده
است و آگاهانه و عامدانه ،و در اغلب موارد به
خشونت آميزترين شيوه ها ،راه رهايى زن و خروج
او از موقعيت قربانى را سد ميکند.
اين قرون وسطى نيست .اين عصر سرمايه دارى
است .هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد ،دير يا
زود کنار زده ميشود .بسيارى از جان سخت ترين
افکار و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در برابر
نيازهاى پيش پا افتاده و روزمره تجارت و توليد ور
افتاده اند .و ﻻجرم ،اگر زن آزارى و زن ستيزى و
تبعيض و خشونت عليه زن هنوز يک واقعيت
پابرجاى زندگى مردم اين عصر است ،اگر عليرغم
جنبشهاى قوى و اجتماعى براى رهايى زن ،هنوز ستم
جنسى در چهار گوشه جهان حکم ميراند ،بايد حکمتش
را همينجا ،در همين عصر و در مصالح همين نظام
جستجو کرد.
جنايت از سر "جنون" ،هميشه ممکن است وجود
داشته باشد .اما آن نوع جنونى که قربانيانش ،از
خيابان و خانه تا مدرسه و کارخانه ،عمدتا زنان
هستند ،ديگر جنون نيست ،بلکه بيان جنون آميز گوشه
اى از عقل حاکم بر جامعه است.
اولين بار در فروردين  ،١٣٧٣آوريل  ،١٩٩٤در
شماره  ١٣انترناسيونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ١٧٩
تا ١٨٢

كمونيست هفتگى
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اعﻼميه حزب حكمتيست

عليه حكم اعدام سه نفر از معترضين آبانماه اعتراض كنيم!
بنا به اخبار منتشر شده ،ابوالقاسم صلواتی ،رئيس شعبه  ١۵دادگاه انقﻼب تهران،
اميرحسين مرادی ،سعيد تمجيدی و ﷴ رجبی ،از بازداشتشدگان اعتراضهای آبان را به
اعدام محکوم کرده است .اين سه زندانی سياسی عﻼوه بر حکم اعدام مجموعا ً به  ٣٨سال

زندان و  ٢٢٢ضربه شﻼق محکوم شده اند .اتهام وارده به اين افراد که تحت شکنجه شديد
توسط پليس امنيت گيشا برای گرفتن اعتراف اجباری به آنان تحميل شده است" ،مشارکت
در تخريب و تحريق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسﻼمی و مشارکت در سرقت
مسلحانه مقرون به آزار در شب" در جريان اعتراضات در محله ستارخان و همينطور
"خروج غيرقانونی از کشور" اعﻼم شده است .اين زندانيان در ارتباط با خانوادههايشان
اعﻼم کرده اند که "ما بعنوان جوانانی که از بيعدالتی و قوانين واپسگرا به تنگ آمديم و
خواهان دگرگونی بنيادی هستيم به خيابان آمديم و اعتراض کرديم .اتهام "مجاهد و ارتداد"
به ما تﻼشی برای توجيه حکم اعدام است و اتهامات را با شکنجه به ما تحميل کرده اند".
ﻻزم به ذکر است که ﷴ رجبی و سعيد تمجيدی در تاريخ  ٢٩آبان به ترکيه پناهنده شده
بودند ،اما پليس ترکيه در تاريخ  ٧ديماه  ٩٨آنها را به ايران ديپورت کرد .حزب
حکمتيست همکاری دولت ترکيه و جمهوری اسﻼمی را قويا ً محکوم ميکند .اين حرکت
دولت ترکيه نقض قوانين بين المللی و انسانی در حمايت از پناهندگان سياسی است .ما از
سازمانهای سياسی پيشرو بينالمللی و انسانهای آزاديخواه و برابری طلب ميخواهيم که
عليه اين اقدام و سياست جديد دولت ترکيه قاطعانه اعتراض کنند.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست از جريانات سياسی و مردم آزاديخواه دعوت ميکند
که فعاﻻنه به اين احکام اعتراض و از اعدام اين جوانان ممانعت کنند .جمهوری اسﻼمی
بخشی از دستگيریهای آبانماه را تحت عنوان "ليدرها" مدتهاست در زندان تحت شکنجه
قرار داده و تعدادی را زير شکنجه به قتل رسانده و عنوان "خودکشی" روی آن گذاشته
است .جمهوری اسﻼمی با تداوم اين جنايتها ميخواهد از جامعه و جنبش آبانماه انتقام
بگيرد .نه کشتار و قتل عام آبانماه ،نه مضحکه تابوت چرخانی قاسم سليمانی و موشک
پرانی ،نه مضحکه انتخابات نتوانست جنبش آبانماه را بعنوان محور سياست ايران
حاشيهای کند .فراخوان ما اينست که با ابتکارهای مختلف از اين جوانان و زندانيان آبانماه
قاطعانه دفاع کنيم و برای آزادی کليه زندانيان سياسی تﻼش کنيم.
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ٥اسفند  ٢٤ - ١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

صفحه ٦

كمونيست هفتگى

كرونا در ايران ،چه بايد كرد!
سياوش دانشور
مسئله ويروس کرونا را در حال حاضر بايد از جوانب سياسی ،رقابت
اقتصادی شرکتهای دارو سازی ،تقابل تجاری چين و آمريکا ،و کوهی
از تحليلهای مبتنی بر تئوری توطئه جدا کرد .ترديدی نيست که در
جهانی که همه چيزش توسط سرمايه تعيين ميشود و يا ُمهر مصالح و
منافع سرمايه را برخود دارد ،بسياری از مسائل ميتوانند قابل فکر
باشند و يا صاف و ساده از سر بی اعتمادی واقعی شهروندان به
حاکمان فاسد امروز جهان در اذهان جا پيدا کنند .ترديدی نيست که
دولتها و شيوه برخورد آنها به مسائلی از اين دست از محاسبات سياسی
و سود و زيان اقتصادی قابل تفکيک نيست.
توضيح منشأ ،انکشاف و چگونگی جهش اين ويروس را بايد بعهده
کارشناسان و متخصصين علم ويروس شناسی گذاشت .مسئله کنونی و
لحظه حاضر ،نقطه عزيمت ما در برخورد به چنين واقعه ای است که
بويژه در ايران ميرود که به يک فاجعه تمام عيار و يک ماشين کشتار
بدل شود .آنچه امروز مطرح است ،درجه احاطه جامعه به آگاهی پايه
و اقدامات ﻻزم فردی و جمعی در اين وضعيت ،متوقف کردن تهديد از
کنترل خارج شدن آن ،تامين نيازهای ضروری بهداشتی برای تقابل با
اين مسئله و نجات جان دهها ميليون انسان است.
يک تفاوت اساسی
در دنيای امروز و در همه کشورها دولتهای سرمايه داری حاکمند .اما
بيشتر اين دولتها امکاناتشان را بسيج کرده اند ،بودجه ويژه اختصاص
داده اند ،آماده باش اعﻼم کردند ،قوانين ويژه وضع کردند ،با هر
موردی که مشاهده شده درجه ﻻزمی از قرنطينه و اقدامات ضرور
ديگر در دستور قرار دادند ،مرتبا شهروندان را با پمپاژ اطﻼعات
علمی و معتبر آپديت ميکنند تا بتوانند اوضاع را کنترل کنند .حتی
دولتی مثل افغانستان با جنگ روزمره و بحران سياسی و مشکﻼت
متعدد بسيار بهتر از جمهوری اسﻼمی عمل کرده است .اگر همه اين
اقدامات بورژوازی را به حساب انساندوستی شان هم نگذاريم ،ﻻاقل
ميتوانيم اينرا بگوئيم که اگر نتوانند اينگونه عمل کنند و در پس اين
بحران ناتوان بيرون بيايند ،فردا يا سرنگون ميشوند و يا ناچار به
استعفا .واقعيت اينست که جنبشهای کارگری و سوسياليستی و
آزاديخواهانه طی مبارزات و جانفشانی های طوﻻنی ،توقع و حقوق
مردم را نسل اندر نسل ارتقا دادند ،به قانون بدل کردند ،بدرجات
متفاوت اين واقعيت که جامعه و دولت در قبال شهروند و حقوق وی
مسئول است را به کرسی نشانده اند .وگرنه بورژوازی قرن بيست و
يکمی ماهيتا ً دستکمی از اسﻼفش در قرنهای پيش ندارد.
در ايران اما يک حکومت هار مذهبی و قرون وسطائی و حريص و
ضد جامعه حاکم است .حکومتی که به مردم ميگويد برای هر دردی
نماز و دعای کوفت و زهرمار بخوانيد اما برای خودشان مجللترين و
پيشرفته ترين بيمارستانها و امکانات را فراهم کرده اند .حکومتی که
ت ويروس کرونا عليه اين مردم
اتفاقا ً ميخواهد و مايل است که از ُمصيب ِ
و در خدمت بقای خويش استفاده کند .حکومتی که اطﻼع رسانی
پزشکان و کادر دلسوز و فداکار که با جانشان بازی ميکنند را امنيتی
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ميکند ،حکومتی که حتی اعضای "شورای
مديريت بحران" اش به اندازه يک دانش
آموز عادی اروپائی دانش و فهم در
برخورد به چنين مسائلی ندارند .حکومتی
که ماسک و دستکش و لوازم بهداشتی را
احتکار ميکند ،به شنبع ترين شکل ممکن با
اجساد قربانيان و خانوادههايشان رفتار
ميکند ،دچار ماليخوليای "توطئه دشمن"
در باره هرچيزی است ،و در يک کﻼم صﻼحيت اداره و مديريت هيچ
بحرانی از زلزله و سيل و آتش سوزی تا هجوم ملخ و ويروس را ندارد.
اينجاست که جان دهها ميليون مردم در خطری جدی قرار دارد .اين
حکومت حتی نميتواند فکر کند که باﻻخره چی ،اگر مردم کرور کرور
مبتﻼ شدند و تلف شدند ،آيا آخوند جماعت و دستگاه کثيف دين شان
ميتواند در پس اين واقعه بازهم دوام بياورد؟ اين بحران برای حکومت
اسﻼمی ميتواند و قابليت آنرا دارد که بسيار بيشتر از کشتار آبانماه و
سرنگونی هواپيمای مسافربری عواقب داشته باشد و فی الحال به کوه
نفرت عظيم از جمهوری اسﻼمی و دستگاه دين و توصيه های آخوند -
دايناسورهای حکومتی افزوده است.
گسترش انفجاری ويروس
اخبارمستقل پزشکان ،پرسنل بيمارستانی ،شهروندان و حتی وابستگان
حکومتی از گسترش انفجاری ويروس و مبتﻼ شدن شهروندان سخن
ميگويند .برخی اخبار به "ديگر دير است و ويروس دارد سونامی ميشود"
اشاره دارد .اوضاع عليرغم ميل همه ما دارد به سمت بسيار خطرناکی
سير ميکند.
چه بايد کرد؟
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست از ابتدا تﻼش داشت بسيار مسئوﻻنه
به موضوع برخورد کند .ويروس کرونا و اشاعه جهانی آن نه مشابه
زلزله است و نه سيل .در اينموارد ميشد بسيج عمومی داد ،خود مردم و
کارگران شريف و انساندوست تجارب غنی دارند و توانستند قبل از
رويدادهای ديماه  ٩٦و با علم به اينکه حکومت کاری نميکند و حتی
کمکهای دريافتی را هم می دزدد و به بازار روانه ميکند ،موجی از
همبستگی انسانی خلق کردند .مسئله ويروس کرونا اما يک کيس متفاوت
است ،همان برخورد را نميتوان داشت و هر فراخوانی از اين دست
ميتواند عميقا ً غير مسئوﻻنه باشد" .جمع شويد و اعتراض کنيد"" ،دست
به اعتصاب بزنيد" و رهنمودهائی از اين دست تنها نمايش نادانی در قبال
مسئله ای است که خصوصيات تماما ً متفاوتی دارد و تقابل با آن راه و
رسم ويژه خود را می طلبد .اين وضعيت ابدا ً "عادی" نيست و تنها
جنايتکارانی مانند حسن روحانی ميتوانند وضعيت را "عادی" اعﻼم و با
جان و سﻼمتی يک جامعه بازی کنند .کسانی که چنين سخنانی را
ميگويند ،اگر در محله و شهر خودشان با اپيدمی روبرو شوند ،نه
حاضرند از محل زندگی شان بيرون بروند و نه فرزندانشان را به مدرسه
و دانشگاه و خيابان بفرستند .ضديت عميق و برحق با جمهوری اسﻼمی
طرح هر سياست نامسئوﻻنه و غير کارشناسانه ای را توجيه نميکند .اگر
کشورهای همجوار ايران تمامی مبادی ورودی زمينی و هوائی را فورا
می بندند ،اگر تمام شرکتهای هوائی پرواز به ايران را کنسل و هر ورود
از ايران و هر کشور مبتﻼ به کرونا را تحت تدابير شديد قرار ميدهند،
دليلی جز کنترل دامنه شيوع آن ندارد .هيچ سرمايه داری دوست ندارد
منحنی سودش افت کند .ضرر اقتصادی ناشی از اين واقعه فیالحال دارد
تنه به تنه بحرانهای بزرگ اقتصادی ميزند .اما اين
صفحه ٧
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كرونا در ايران ،چه بايد كرد ...
اقدامات منافع درازمدتتر و استراتژيک تر سياسی و اقتصادی را مد
نظر دارد.
موقعيت کنونی بسيار ويژه است و اقدامات ويژه را می طلبد .دولت
اسﻼمی ميگويد از اين هفته همه چيز روال "عادی" پيدا ميکند .مردم
اما ميگويند غلط کردی خيلی هم غير عادی است .دانشجويان در بيش
از شصت دانشگاه کشور اعﻼم کردند که سر کﻼسها حاضر نميشوند.
خانوادهها از فرستادن فرزندانشان به مدارس بدرست خوداری ميکنند.
قطع آمد و رفت ها ،مهمانیها ،اردوها ،جلسات و اجتماعات از نگرانی
واقعی سخن ميگويد .خانوادهها بحق نگران جان زندانيان و يک کشتار
ديگر در سکوت هستند .کارگران از فقدان کمترين امکانات بهداشتی
سخن ميگويند و ادامه کار را با وضع کنونی غيرممکن ميدانند .مسئله
جان در ميان است آنهم در مملکتی که مقاماتش به کادر پزشکی دستور
دادند تست کرونا نگيريد و آمارها را پنهان ميکنند .بدرست يا نادرست
کرونا دامن آخوندها و سران حکومت را هم گرفته است ،مديريت
بحران فاقد هر توانائی حداقلی است ،امکاناتی در اختيار شهروندان
نيست و با اين وضع امکان هيچ تﻼش موثری مقدور نيست .ممکن
است خانواده هائی که فرزندش در زندان اسيرند و نگران جانشان
هستند ،نتوانند در منزل بنشينند و جلوی زندان اجتماع کنند ،اما
فراخوان به اجتماع و اعتراض شهروندان دراين اوضاع خطرناک و
بشدت غير مسئوﻻنه است و کمترين پاسخی هم نميگيرد .در وضعيت
کنونی سياست تقابل با حکومت بايد متناسب با اين وضعيت ويژه باشد.
از جمله اين اقدامات فوری و حياتی اند:
 قرنطينه فوری شهرها ،مناطق و اماکنی که پتانسيل شيوع بيماری رادارند .استفاده از تجارب کشورهای پيشرفته ديگر يک راه حل مقدور و
ممکن است.
 کار بايد تعطيل شود .نبايد سر کار رفت .اعمال فشار به دولت از اينطريق بايد صورت گيرد .سازمان کار و بازتوليد جامعه در هر
شرايطی الزامی است اما ميتواند به سطح حداقلی و قلمروهای
ضروری و اوژانسی محدود شود .وضعيت ويژه نيازمند اقدامات ويژه
است .با اين سياست بايد دولت را موظف به تامين سﻼمت و جان
شهروندان و تامين نيازهای آنان کرد.
 ايجاد سازمان خريد آنﻼين وسائل ضروری و نيازهای اساسی درسطوح محلی و منطقه ای .اين کار امروز بدرجاتی در ايران معمول
است و ميتواند و بايد در اين اوضاع ويژه تا فائق آمدن به کنترل
بيماری استفاده شود.
 آزادی فوری زندانيان سياسی و بيشتر زندانيانی که با جرمهایمحدود در زندان بسر ميبرند .زندانها يک محل بالقوه خطر هستند و
ميتواند بيشترين قربانی را بگيرد .هر نوع تعلل دولت در اين زمينه را
اقدام آگاهانه و عامدانه دولت به قتل عمد و کشتار جمعی تلقی کرد.
 بايد با استفاده از نت ورکهای مجازی يک همصدائی و همبستگیقدرتمند ايجاد کرد و پرچمی را که در اعتراضات و اعتصابات تاکنون
برافراشته ايم ،ازجمله؛ حق شهروندان برای برخورداری از خدمات
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پزشکی رايگان ،تست مرتب و برخورداری از وسائل ضروری بهداشتی
و استاندارد را تاکيد و جمهوری اسﻼمی را موظف به تامين آن کنيم.
 از همين طريق جامعه را در مقياس گسترده با توصيههای علمی وکارشناسانه سازمان بهداشت جهانی برای مراقبت از خود آگاه کرد .پمپاژ
مرتب اطﻼعات به شهروندان توسط پزشکان و کادر درمانی دلسوز و
مقابله با تهديد پليس فتا برای امنيتی کردن اطﻼع رسانی در باره سﻼمت
شهروندان.
 نرفتن به مساجد ،زيارتگاهها و بسيج عمومی عليه هر خرافه مذهبی وتوصيه های غير علمی و غير کارشناسانه و ضد جامعه .اين بهترين
فرصت برای نشان دادن بی ربطی دستگاه دين و خرافات اسﻼمی به
سﻼمت و بهداشت جسمی و روانی شهروندان است.
 عليه سؤاستفاده و مال اندوزی عده ای شياد و سرمايه دار که نيازهایاوليه شهروندان را احتکار ميکنند ايستاد و بر وظيفه فوری حکومت در
قبال سﻼمت و بهداشت مردم در وضعيت ويژه و بحرانی کنونی ،بر غير
کاﻻئی کردن خدمات پزشکی تاکيد کنند.
ضرورت حمايت جهانی
اخبار وضعيت ويژه ايران تقريبا در تمام رسانه ها و توسط سازمان
جهانی بهداشت طرح شده است .نهادهائی که آمار شيوع و دامنه تلفات
ويروس کرونا را رصد ميکنند ،از هفته گذشته راجع به وضعيت ايران
هشدار دادند .اين مسئله ای جهانی است و سازمانهای بين المللی از جمله
سازمان جهانی بهداشت که جمهوری اسﻼمی هم موظف به رعايت
قرارداد آن شده است در قبﻼ کنترل بيماری وظيفه دارند .ايرانيان خارج
کشور بايد در قبال اين موضوع حياتی فشار بيشتری بياورند .اگر در
داخل کشور مردم با تهديدات امنيتی روبرو هستند ،در کشورهای اروپا و
امريکای شمالی اين موضوعيت ندارد.
مسئوليت نيروهای اپوزيسيون
جريانات اپوزيسيون ايران بايد به اين موضوع بمثابه کيسی برخورد کنند
که در ايران تحت حاکميت جمهوری اسﻼمی پتانسيل يک نسل کشی را
دارد و يک جامعه را تهديد ميکند .نجات جان مردمی که در خطر هستند
و کمک به وادار کردن جمهوری اسﻼمی برای به اقدامات اوژانسی که
هر دولتی در جهان انجام ميدهد ،از جمله فشارهائی است که ميتوان با
ابتکارات مختلف آورد.
ويروس کرونا اگرچه تاکنون ضربات اقتصادی برای بورژوازی داشته و
منبعد نيز شرکتهای داروسازی از دارو و واکسن آن سود بجيب ميزنند،
اما زيان غير قابل جبران آن جان دهها ميليون انسانی است که در
کشورهائی مانند ايران مورد تهديد جدی قرار دارند .يک سياست
مسئوﻻنه در قبال حق حيات و سﻼمتی و آينده مردم اينست که هر کمکی
که ميتوانيم و از دستمان برمی آيد انجام دهيم .در اين جدال از جمله
ميتوان گور حکومت اسﻼمی را کند اما اﻻن اولويت نجات جان مردمی
است که بدليل پنهانکاری و محاسبات سياسی ارتجاعی رژيم اسﻼمی در
خطری جدی قرار دارند .سياست ما دامن زدن به پانيکی که در جامعه
وجود دارد نيست ،درعين حال بيتفاوتی در قبال آنچه که مقابل چشمانمان
در شرف وقوع است و قربانيان زيادی گرفته است را هم سياستی غير
مسئوﻻنه ميدانيم* .
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صفحه ٨

كرونا و رژيم اسﻼمى سرمايه
به ياد نرجس خانعلى زاده
جاويد حكيمى
چيزی غم انگيزتر و دردناکتر از اين نيست که انسان احساس کند بود و
نبودش نه فقط علیالسويه بلکه به حال اجتماع مضر است .احساس کند
وجودش ،حيات همنوعان و عزيزانش را به خطر می اندازد .رسيدن
انسان به اين باور که با هر دم و بازدم ،جهانی را آلوده می کند و تخم
مرگ در فضا میپراکند ،فوقالعاده وحشتناک است .اين دقيقا ً آن
احساس تلخ و گزنده ای است که تمام صاحبان سرمايه و اربابان رسانه
اين روزها و پس از شيوع ويروس کرونا سعی ميکنند به آحاد جامعه
القا کند .هدف عطف توجه به قصور افراد به جای سيستم معيوب و
وارونه حاکم است .ترديدی نيست که وقوع بﻼيای طبيعی و ظهور
بيماريهای ناشناخته را علی القاعده به حساب هيچکس نمی نويسند .اما
درست در چنين موقعيتهايی است که گنديدگی مناسبات موجود و فاسد
بودن مسئولين امور عريان تر از هر زمان ديگری آشکار ميشوند.
انتشار ويروس کرونا و مرگ و مير ناشی از آن البته اتفاق ناخوشايندی
است ،ليکن عمق فاجعه جای ديگری است .مساله اينست که در اين
سيستم سرمايه محور که ديوانه وار بدنبال کسب سود است ،همه چيز
تابعی از اولويتهای اقتصادی است .دولت چين بروز بيماری را هر
چقدر زورش رسيد کتمان کرد تا حتیاﻻمکان در روند فعل و انفعاﻻت
اقتصاديش خللی وارد نشود .آنها خونسردانه و بسادگی جان انسانها را
قربانی منافع اقتصادی کردند .تنها پس از آنکه فاجعه اوج گرفت و بيم
نابودی کل جامعه ميرفت ،آنگاه با شدت و حدت تمام و بطور علنی در
صدد مهار و کنترل آن برآمدند .بورژوازی برای تداوم استثمار و تامين
زندگی انگل وار خويش نه به فرد فرد انسانهای زحمتکش بلکه به کل
طبقه توليد کننده نياز دارد .باﻻخره توده کارکن و طبقه توليد کننده ای
بايد باشد تا اقتصاد مبتنی بر استثمار و کسب سود ،سامانی بگيرد و
سرمايه ای انباشت گردد.
گزارشات و تصاوير ضد و نقيضی از روشهای مهار و کنترل بيماری
در چين ارائه شده است .برخی ويديوها صحنه هايی را نشان می دهند
که انسان از وجود اين همه شقاوت و بيرحمی نسبت به همنوع خود
منقلب ميشود .با مشکوکين و مبتﻼيان چنان خشن و غير انسانی
برخورد ميشود که گويی آنان نه انسان بلکه خو ِد ويروسند .در برخی
موارد قتل و کشتار با گلوله در کمال خونسردی مشاهده ميشود.
سازمانها و نهادهای حقوق بشر بورژوايی ابتدا به مقامات چينی برای
چنين برخوردهايی هشدار و سپس آنان را ستايش کردند! استدﻻل طبق
معمول اين بود؛ کاميابی در هدف ،طرق رسيدن به آن را توجيه می کند
و چين در کنترل بيماری موفق عمل کرد! بله ،ارزش مصرف تعدادی
تمام شد و ميشود دورشان انداخت! آنها انسانهای سالم را نيز چونان
اسباب بازیهای کوکی که بايد تميز و سالم نگهداری شوند تحت نظر
قرار دادند .اطﻼعات مربوط به آمار مرگ و مير ،تعداد مبتﻼيان و نيز
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سير تحقيقات ،کامﻼ قطره چکانی و
منطبق با منافع اقتصادی به سمع و نظر
مردم ميرسد.
در ايران اسﻼم زده اوضاع به مراتب
اسفناکتر و سير حرکت به سمت بروز
فاجعه ای هولناک است .اينجا غير از
آخوند طفيلی که ظاهرا ً موجودی
"ملکوتی" است ،سايرين غير خودی و
حتی دشمن به شمار می آيند .قرنطينه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
برای همگان و به ويژه مبتﻼيان سهل است حتی يک تست ساده هم از
مشکوکين نميگيرند .دراين سرزمين مصيبت زده چرايی اين ﻻقيدی
غيرقابل تصور حکومت اسﻼمی بر همگان روشن است .اين همان
حکومتی است که هزار و پانصد نفر و به روايتی پنج هزار نفر را ظرف
فقط چند روز قتل عام کرد .حکومتی که جنازه های جانباختگان را در
کوه و رودخانه و دشت و دمن مدفون و رها کرد .رژيم اسﻼمی برای
بقای خويش ميجنگد به همين دليل برای مقابله با کرونا مصلحت را اتخاذ
سياست پنهانکاری و بی تفاوتی ،و اگر کمی بدبين يا واقع بين باشيم ،در
انتشار هرچه وسيع تر آن ديده است.
فرهنگ جامعه فرهنگ طبقه حاکم است .حاکميت مناسبات ضد انسانی
ﻻجرم به سقوط و انحطاط ارزشهای انسانی در جامعه بويژه در ميان
طبقات مرفه و خرده بورژوازی منجر ميشود .احتکار ماسک و وسايل
بهداشتی و فروش آن به قيمت گزاف جلوه ای تهوع آور و شنيع از فقدان
حداقل ارزشهای انسانی نزد طبقه حاکم و ﻻيه هائی است که از قبل اين
حاکميت ارتزاق ميکنند .بورژوازی عقبمانده و متحجر ،فرهنگ
کاسبکارانه را به يک نُرم و هنجار اجتماعی تبديل کرده است .همانها که
پيشتر انگشتهای بنفش خود را به خون زندانيان و اعدام شدگان آغشته
بودند ،اکنون ضروریترين وسايل مورد نياز مردم جهت مقابله با بيماری
و ممانعت از آلودگی را احتکار می کنند .اينها همه از تبعات حاکميت يک
نظام سودپرست و ضد انسانی است که در ايران با نقاب دين بر چهره و
ژست ضد آمريکايی اَمرش را پيش ميبرد .اين حکومت اسﻼمی سرمايه
داری است و سرمايه داری يعنی همين.
اما اين تمام واقعيت جامعه نيست .در دل اين جامعه و مناسبات وارونه
انتقاد ضد سرمايه داری ،انتقاد سوسياليستی طبقه کارگر به وضع موجود
با هدف زير و رو کردن اين نظم کثيف و خونبار همواره وجود داشته
است .سوسياليسم به مثابه جنبشی مبتنی بر آزادی و برابری و رهائی
انسان از مناسبات مبتنی بر بردگی و استثمار ريشه در همين جامعه دارد.
طبيعت انسان بدون ارزشهای انسانی قابل تصور نيست .کيست که
کمکهای بی دريغ بخشی از کادر پزشکی و پرستاران را در چنين
روزهای سختی ببيند و به شرافت و شهامت آنان درود نفرستد .سوسياليسم
در تحليل نهايی و در جوهر خود يعنی همين .اينکه آدمها خودشان را نه
رقيب يکديگر که يار و ياور هم تلقی کنند .اينکه هرکس قادر باشد خودش
را جای ديگری تصور کند و همانقدر برای او خواهان سﻼمتی و رفاه
باشد که برای خودش .اين سوسياليسم است و آحاد جامعه به ويژه توده
زحمتکش و توليد کننده ،فراوان از اين دست انسان ها در خود تربيت و
پرورش داده است.
صفحه ٩

يا كار يا بيمه بيكاری! بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار!
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صفحه ٩

كرونا و رژيم اسﻼمى سرمايه
به ياد نرجس خانعلى زاده ...

نرجس خانعلی زاده پرستار جوان بيمارستان ﻻهيجان نمونه بارز چنين
انسانهای شريفی است .کسی که خود را بی دريغ وقف بيماران کرد تا
آنجا که به خاطر احساس مسئوليت نسبت به انسانها و تعهد به رسالتش
جان باخت .نرجس را نه ويروس کرونا که گنديدگی مناسبات سرمايه
داری و ﻻقيدی و جنايت پيشگی مدافعين اسﻼمی آن کشت .بايد به
کمک اين شريف ترين و شجاع ترين انسانها ،با اتکا به طبقه توليد
کننده و هستی بخش جامعه ،شر حاکمان انگل و سودجو را يکبار برای
هميشه از سر جامعه کم کنيم .بايد تکليفمان را با سياستمداران دروغگو
و شيادی که همه چيز را از ما مردم پنهان می کنند و در هنگامه بﻼ و
مصيبت تنهايمان می گذارند يکسره کنيم .يادمان باشد توليد اگر نه با
هدف کسب سود سرمايه بلکه بر اساس رفع نيازهای انسانی باشد،
مناسبات اقتصادی و اجتماعی اگر سوسياليستی و بر مبنای مودت و
نوعدوستی باشد ،آنگاه سختترين وقايع طبيعی و مصائب غيرقابل
پيشبينی نيز ما را به هم نزديک و صميمی تر خواهد کرد .دراين
روزهای سخت بيش از پيش بايد بر نياز سوسياليسم و فراخوان
سوسياليسم تاکيد کرد* .

زندانى سياسى
آزاد بايد گردد!
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كمونيست هفتگى

صفحه ١٠

مكرون راست مى گويد:
"دموكراسى همين است!"
آذر ماجدی
ويديويی ديدم از مکرون ،رئيس جمهور فرانسه که در مقابل ورودی
مکانی که قصد بازديد آنرا داشت توسط تعدادی معترض متوقف شده
بود؛ يک زن معترض به او از فشارها و سختی ها ميگفت و او پاسخ
می داد" :اين دموکراسی است؛ نماينده هايتان را انتخاب می کنيد و آنها
در مجلس تصميم می گيرند ".زن پاسخ داد" :اما همه تو خيابان ها
هستند ".مکرون دوباره تکرار کرد" :اين دموکراسی است ".دو طرف
چندين بار اين جمﻼت را تکرار کردند .ظاهرا زن معترض قانع نمی
شد.
معنای دموکراسی
مکرون درست می گويد "اين دموکراسی است ".او يک سياستمدار
کﻼش و مرتجع است؛ اما در اين مورد او درست می گويد؛ عين
حقيقت را بيان می کند .اگر کسانی قانع نمی شوند بعلت توهماتی است
که در جامعه پراکنده اند .دموکراسی را به غايت آزادی و عدالت ارتقاء
داده اند .نزد بسياری دموکراسی برابر است با آزادی و عدالت .لذا
زمانی که با فقر وسيع و سرکوب خواست ها و اعتراضاتشان روبرو
می شوند ،به اين نتيجه می رسند که حکومت دموکراسی را زير پا
گذاشته است.
اکنون در فرانسه بيش از يک سال است که هر شنبه در شهرهای
فرانسه هزاران نفر تحت نام "جليقه زرد ها" به اعتراض به خيابان ها
می آيند .دو ماه است که در اعتراض به قانون جديد بازنشستگی که
توسط مکرون تنظيم شده و مجلس در حال تصويب آنست ،اعتراضات
ميليونی در فرانسه برپا شده است؛ اعتصابات وسيع کارگری که در
چهل سال اخير بی سابقه بوده است؛ دانش آموزان و دانشجويان وسيعا
در اعتراضات شرکت می کنند؛ اما نه مکرون و نه دولت عقب نمی
نشينند .پليس با خشونت وحشيانه ای اين اعتراضات را سرکوب می
کند؛ چندين نفر تاکنون جان باخته اند؛ تعداد بسياری مجروح و معلول
شده اند؛ تعدادی بينايی خود را از دست داده اند و شمار بيشتری
بازداشت شده اند .اما اين عين دموکراسی است!
دموکراسی پارلمانی يا نيابتی قرار نيست که عدالت را در جامعه
برقرار کند يا آزادی شهروندان را تضمين کند .شهروندان هر چند سال
يکبار به پای صندوق ها می روند و تعدادی را بنام نماينده به مجلس
می فرستند تا در مورد امورات جامعه از اقتصاد و سياست و آموزش
و پرورش و غيره تصميم بگيرند .در اين تصميمات مردم هيچگونه
دخالتی ندارند .اين باصطﻼح نمايندگان به انتخاب کنندگان پاسخگو
نيستند؛ قابل عزل نيستند؛ و تا زمانی که دوره شان بسر رسد در مجلس
می مانند و با حقوق ها و مزايای باﻻ بعنوان يک قشر ممتاز زندگی می
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کنند .معموﻻ دو سه حزب بزرگ وجود
دارند که مجلس را قبضه می کنند؛
رسانه ها را نيز عمﻼ در اختيار دارند؛
زيرا پول و قدرت ميزان قدرت تبليغاتی
را تعيين می کنند.
بسياری از مردم ،بويژه جوانان محروم
توهمی به اين نظام ندارند .و عمﻼ
انتخابات را تحريم می کنند .نه برای
رای دادن ثبت نام می کنند و نه در پروسه انتخابات شرکت می کنند.
بطور نمونه در انتخابات رياست جمهوری آمريکا فقط حدود پنجاه درصد
واجدين حق رای در انتخابات شرکت می کنند .و اين باين معنا است که
رئيس جمهور را حدود يک چهارم واجدين رای انتخاب می کنند.
حکومت پارلمانی ابزار حاکميت طبقه سرمايه دار و صيانت نظام سرمايه
داری است؛ پارلمان تضمين کننده و تسهيل کننده نيازهای سرمايه داری
است .البته بنا به توازن قوای طبقاتی اين حکومت به راست يا به چپ می
چرخد .اما اين گردش به راست و چپ ذره ای از اين واقعيت که
دموکراسی شکلی از حکومت سرمايه داری است کم نمی کند.
در اينجا اين سوال طرح می شود :پس چه نوع حکومتی تضمين کنندۀ
آزادی واقعی ،عدالت ،برابری و رفاه همگان است؟ مساله در درجه اول
نه شکل حکومت ،بلکه نظام اقتصادی است .تا زمانی که سرمايه داری
برقرار است هيچ سخنی از آزادی ،برابری و رفاه يعنی عدالت واقعی
نمی تواند در ميان باشد .پاسخ سوسياليسم است .نظامی که کار مزدی و
استثمار را لغو می کند؛ نظامی که بر مبنای سود پايه گذاری نشده است؛
نظامی که طبقات را محو می کند و لذا قادر است عدالت واقعی را برقرار
کند .طی تاريخ و در نتيجه حاد شدن مبارزۀ طبقاتی و انقﻼبات مارکس از
حکومت بشيوه کمون پاريس بعنوان حکومت سوسياليستی صحبت می
کند .انقﻼب اکتبر حکومت شورايی را بوجود آورد .پس از آن برخی
کمونيست ها از نظام دموکراسی شورايی سخن گفتند .حکومت شورايی
بهترين شيوه ای است که تاکنون مبارزات طبقاتی پرولتاريا بدست داده
است .اما حکومت شورايی فقط می تواند روبنای حکومتی يک نظام
سوسياليستی باشد.
فرانسه الگوی اپوزيسيون غير کمونيست ايرانی
اپوزيسيون راست و ميانﮥ ايران فرانسه را بعنوان الگو معرفی می کند.
هم سکوﻻر است و هم دموکراسی پارلمانی دارد .وجود يک حکومت
اسﻼمی موجب شده است که تمام اپوزيسيون به سکوﻻريسم قسم بخورند.
دموکراسی نيز که اکنون به آخرين کﻼم جنبش های غير کمونيستی و
کمونيسم غير کارگری بدل شده است .لذا ترکيب سکوﻻر و دموکراسی
بعنوان شکل ايده آل حکومت آلترناتيو جمهوری اسﻼمی اعﻼم می شود.
هيچ جريانی نيز بخود زحمت نمی دهد که محتوا و عملکرد اين سکوﻻر
دموکراسی را باز کند و توضيح دهد .قرار است اين عبارت مردم را
سِحر کند و بدون سوال آنرا بپذيرند.
از اينرو است که اين مکالمﮥ کوتاه ميان مکرون و زن معترض می تواند
چشمان بسياری را بگشايد .نگاهی به جامعﮥ فرانسه ،به
صفحه ١١

نه به حجاب اسﻼمى ،نه به آپارتايد جنسى!

كمونيست هفتگى

صفحه ١١

مكرون راست مى گويد:
"دموكراسى همين است!" ...
فقر روزافزون ،به کارتن خوابی ،به اختﻼف طبقاتی عميق ،به
اعتراضات وسيع و ميليونی شهروندان عادی ،به وضعيت طبقﮥ
کارگر ،به سيستم آموزشی و درمان اکثريت شهروندان ،به نظام پليسی
و خشونت عنان گسيخته پليس در مقابله با اعتراضات مردم کارگر و
زحمتکش ،به حاکميت قوانين اختناق که به بهانﮥ تروريسم در فرانسه
حاکم شده است ،همه و همه تمام عمارت پوشالی اپوزيسيون را ويران

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!
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می کند.
بعﻼوه ،اين سکوﻻر دموکراسی در يک کشور سرمايه داری پيشرفته
است .نظام سرمايه داری در کشوری مانند فرانسه می تواند اين درجه از
دموکراسی را تحمل کند؛ هر چند که هر روز بخشی از آنرا حذف می
کند .اپوزيسيون ايرانی حتی اگر در قول و وعيدهايش صداقت داشته باشد
و قلبا ً بخواهد که نظامی شبيه فرانسه را در ايران پياده کند ،هيچگاه موفق
نخواهد شد .نظام سکوﻻر دموکراسی در ايران در بهترين حالت شبيه
ترکيه ده سال پيش خواهد شد .سرمايه داری در کشوری مانند ايران به
"کار ارزان و کارگر خاموش" نيازمند است .و همين امر موجب می شود
که دموکراسی سريعا به استبداد بدل شود .برای حفظ اين نظام بورژوازی
به يک ايدئولوژی تحميق نياز دارد؛ لذا سکوﻻريسم از محتوا خالی می
شود و صرفا به يک نمای بيرونی بدل می شود .مذهب و ناسيوناليسم دو

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
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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

كمونيست هفتگى

صفحه ١٣
كمكهای مای دريافتى
تورنتو ،كانادا

شماره ٥٣٢

زنده باد روز جهانى زن

جليل بهروزی

 ١٠٠دﻻر

در  ٨مارس بايد بر خواستهاى فورى و پايه اى و نفى ارتجاع و آپارتايد و بيحقوقى زن

بهار آزادی

 ١٠٠دﻻر

تاكيد كرد .دراين روز بايد سرمايه دارى را بعنوان مُسبب تمام مشقاتِ انسان امروز به

شجاع ابراهيمى

 ٢٠٠دﻻر

محاكمه كشيد و براى سرنگونى آن فراخوان داد .نظامى كه انسانها را با مذهب و

كيانا

 ٨٠دﻻر

ناسيوناليسم و قوم پرستى و جنسيت و "بومى" و "خارجى" و "هويت جنسى" و "اقليت" و

ناهيد نوين

 ۵٠دﻻر

"اكثريت" و غيره قصابى ميكند ،از اين تقسيمات كاذب ذينفع است .كمونيسم عليه اين

بيتا آزادی

 ۵٠دﻻر

تقسيمات كاذب است .كمونيسم برخﻼف سرمايه دارى منفعتى در اين تقسيمات و هويتهاى

سميرا هوشياريان

 ۵٠دﻻر

كاذب ندارد .برای كمونيسم كارگری ،جنبش آزادی زن يک رُكن جنبش سوسياليستى

گيتى

 ۵٠دﻻر

است .اگر براى بورژوازى فرودستى زن يک رُكن انباشت سرمايه است ،براى كمونيسم

عطا

 ٣٠دﻻر

كارگرى آزادى زن يک رُكن اساسى آزادى جامعه است .بشريت كارگرى كه براى آزادى

ونيم ايرانى

 ٣٠دﻻر

جامعه برميخزد ،ناچار است بعنوان بشريت آزاد از هر گونه تبعيض و نابرابرى برخيزد ،و

رز

 ١۵دﻻر

جمع:

 ٧۵۵دﻻر

به همين اعتبار ،ناگزير است ريشه هاى كُل تبعيض و نابرابرى و زمينه هاى اقتصادى و
اجتماعى آن را درهم بكوبد.

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ١٤
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هشت مارس روز جهانى زن ،روز مبارزه عليه نابرابری و تبعيض گرامى باد!
در آستانه  ٨مارس ) ١٧اسفند( روز جهانی زن قرار داريم .روزی که
نماد مبارزه بين المللی زنان عليه تبعيض ،نابرابری ،سرکوب و ستم
جنسيتی در سراسر جهان است .اين روز ،برای زنان آگاه و تحت ستم
ايران همواره الهام بخش مبارزه ای خستگی ناپذيرعليه طبقه حاکم ضد
زن و نظام سياسی حافظ آن بوده است .زنان ايران طی بيش از چهار
دهه با حکومتی مواجه بوده اند که به بی رحمانه ترين شکل ممکن
سرکوب ،ستم ،نابرابری و تبعيض جنسيتی را بر آنان اعمال کرده
است .جمهوری اسﻼمی به عنوان يک دولت سرمايه داری دينی که
مظهر تام و تمام عقب ماندگی و خرافات قرون وسطايی است ،از همان
نخستين روزهای قدرت گيری ،قهر و سرکوب عليه زنان را در دستور
کار خود قرار داد .هيئت حاکمه ايران در اعمال ستمگری و آپارتايد
جنسيتی عليه زنان ايران تا بدان جا پيش رفت که آشکارا هر گونه
برابری حقوق اجتماعی و سياسی آنان را نفی و انکار کرده است.
اعمال سرکوب و تبعيضی اين چنين ويرانگر عليه زنان ،ناشی از
نگرش عميقا ارتجاعی و ضد زن اسﻼم و مذهب بطور کلی و جنبش
اسﻼمی بطور اخص است.
روشن است که خواست و آرزوی واقعی جمهوری اسﻼمی نيز از همان
آغاز اين بود که جايگاه زنان ايران را همانند تاريخ اسﻼم و جنبش
اسﻼمی به موقعيت زنان در دوران برده داری و قرون وسطايی تنزل
دهند .اما اين آرزوی آنان در پرتو مبارزات پيگير و خستگی ناپذير
زنان مبارز عليه نابرابری و تبعيض و سرکوب و ستم ،هرگز متحقق
نشد .نه تنها آرزوی ارتجاع اسﻼمی حاکم بر ايران در خانه نشين کردن
زنان متحقق نشد ،بلکه مبارزات مستمر و قهرمانانه چهل ساله زنان
عليه سياست های ضد زن و آپارتايد جمهوری اسﻼمی سبب شده است
تا آنان نقش و حضوری پر رنگ در متن مبارزات کنونی تودههای
مردم ايران داشته باشند ،که آخرين نمونه برجسته آن نقش فعال و
رهبری زنان آزاديخواه در خيزش اخير در آبان ماه بود.
زنان آگاه ،مردم مبارز ،توده های ستمديده ايران!
امسال در شرايطی به پيشواز  ٨مارس می رويم که شرايط جامعه به
کلی با سال های گذشته متفاوت است .در پی قيام آبان ماه و پيامد و
نتايج آن ،هم اينک جامعه ما در تب و تاب شکل گيری انقﻼبی فراگير
در غليان است .جمهوری اسﻼمی اکنون ورشکسته تر از هر زمان
ديگری تنها با اتکا به سرکوب و سرنيزه و کشتار ،در مقابل زنان،
کارگران ،معلمان ،دانشجويان و عموم توده های مردم ايران ايستاده
است .در ماه های گذشته زنان و مردان بسياری به دست آدمکشان
جمهوری اسﻼمی قتل عام شدند .هنوز مادران و پدران بسياری با
چشمانی اشکبار نظاره گر پيکر خونين و شکنجه شده فرزندان خود در
آب های به خون نشسته نيزار جراحی هستند .هنوز سنگينی قتل عام
بيرحمانه  ١۵٠٠نفر از جوانان در آبان  ٩٨و کشته شدن  ١٧۶نفر از
سرنشينان هواپيمای سرنگون شده اوکراينی بر جسم و جان توده های
مردم ايران آوار است .هنوز از هزاران دستگير شده آبان ماه اطﻼعات
دقيقی در دست نيست و گاه و بيگاه جنازه های دستگير شدگان به بيرون

از زندان فرستاده می شوند .هنوز ياسمن آريايی ،منيژه عربشاهی و
مژگان کشاور که در هشت مارس سال گذشته به جرم دفاع از آزادی و
دفاع از حق و حقوق زنان ستمديده ايران دستگير شدند ،با گرفتن حبس
های سنگين در زندانند .هنوز فرياد زنان و مردانی که در آبان ماه از
جان خود گذشتند تا جامعه ای عاری از ستم و استثمار و فساد و تبعيض
را نويد دهند ،از هر سو به گوش می رسد .آدمکشان جمهوری اسﻼمی با
کشتار و دريای خونی که در آبان ماه به راه انداختند ،به عموم توده های
مردم ،بويژه زنان مبارز و ستمديده ايران نشان دادند که رهايی زن و
رهايی کل جامعه از ستم و تبعيض و استثمار در گرو برپايی يک انقﻼب
اجتماعی سوسياليستی است .انقﻼبی برخاسته از اراده طبقه کارگر،
جنبش های ضد تبعيض و نابرابری که برای سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی و استقرار حکومت کارگری و شورايی مبارزه می کنند.
زنان آگاه ،مردم مبارز و توده های زحمتکش ايران!
امسال ،بر بستر چنين شرايطی از جوش و خروش انقﻼبی به استقبال ٨
مارس ،روز جهانی زن می رويم .با اميد به اينکه در پرتو مبارزات
موجود ٨ ،مارس ديگر گونه ای داشته باشيم ،جا دارد به همه زنان و
مردانی که طی سال های متمادی برای رهايی زن از آوار ستم و تبعيض
و نابرابری مبارزه کرده و می کنند ،درود فرستاد .درود و افتخار بر
زنان سوسياليست جهان باد که از يک قرن پيش پرچم مبارزه ای جهانی
را برای برابری و رهايی زنان به اهتزار درآوردند .درود و افتخار بر
زنان مبارز و سوسياليستی باد که روز  ٨مارس را به پاس مبارزات
قهرمانانه زنان کارگر و سوسياليست آمريکايی به عنوان روز جهانی زن
اعﻼم کردند .زنان کارگری که برای برابری دستمزد و حق رای بپا
خاستند و از آن زمان به نماد و سمبلی برای مبارزه زنان عليه هرگونه
تبعيض و نابرابری مبدل شدند .و باز درود و صد افتخار به زنان آگاه و
مبارز و تحت ستم ايران باد که در حاکميت جمهوری اسﻼمی به رغم
سرکوب و ستم بی رحمانه ای که بر آنان اعمال شده ،همواره پيگير و
استوار به مبارزات قهرمانانه خود عليه رژيم ارتجاعی ،زن ستيز و
سرمايه داری حاکم بر ايران ادامه داده اند.
فراخوان ما اين است که در روز جهانی زن عليه جمهوری اسﻼمی و
نيروهای ارتجاعی ضد زن با ابتکارات مختلف صدای اعتراض مان را
بلندتر کنيم و شيپور پايان حکومت آپارتايد ضد زن را بصدا در آوريم.
 ٨مارس ،روز جهانی زن خجسته باد!
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسوسياليسم!
 ۶اسفند  ٢۵ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری  -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت(،
هسته اقليت.
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در مورد "نه" بزرگ مردم به نمايش انتخاباتى رژيم اسﻼمى ايران
نمايش انتخابات يازدهمين دوره مجلس رژيم اسﻼمی در روز جمعه
دوم اسفند همانگونه که انتظار ميرفت ،با شکست منفتضحانه رژيم به
پايان رسيد .اين نمايش علی رغم تمديد چند باره مدت زمان برگزاری
"انتخابات" و تﻼش های مذبوحانه ارگانهای تبليغی رژيم ،علی رغم
عوامفريبی ها و التماس خامنه ای و ديگر سران رژيم ،کمتر از يک
چهارم واجدين شرايط رای دهنده در اين نمايش مسخره رژيم شرکت
کرده و بارديگر با صدائی رساتر از هميشه" ،نه" قاطع خود را به
جمهوری اسﻼمی ،اعﻼم نمودند.
"نه" بيش از چهل ميليون نفر از واجدين شرايط ،ضمن اينکه پاسخ
دندان شکنی به اين نمايش انتخاباتی رژيم بود در عين حال رفراندومی
وسيع و با شکوه مردمی عليه رژيمی بود که با کشتار و جنايات خود
را سر پا نگه داشته است .اين "نه" بزرگ بار ديگر نشان داد که مردم
در ادامه خيزش های انقﻼبی شان مصمم هستند که اين رژيم را باهمه
ارکان و اجزايش به زير بکشند.
شکست اين مضحکه انتخاباتی در عين حال بار ديگر نشان داد که
اکثريت قاطع توده های محروم و تهيدست جامعه ،نه تنها اميدی به بهتر
شدن زندگی شان از طريق صندوق آرا رژيم ندارند ،بلکه با اين
رويگردانی عمومی به سوی شرايط و اوضاعی می روند که همه اين
صندوق های آغشته به خون فرزندانشان را بر سر جانيان حکومتی
خراب کنند.
توده های ميليونی کارگران ،زنان و جوانان جويای زندگی و اميد به
آينده ،بار ديگر نشان دادند که مدتها است هيچگونه اعتمادی به اين نوع

نمايش های انتخاباتی ندارند و بجای آن مطالبات و خواسته های خود را با
مبارزاتشان در خيابان و در محل های کار و زيست شان پيش می برند.
چنانکه در دی ماه  ٩٦و آبان خونين و دی ماه سرخ  ٩٨با عزمی
انقﻼبی ،اين رويکرد را نشان داده اند.
شکست مضحکه انتخاباتی رژيم بدون ترديد يک پيروزی بزرگ برای
جنبش های آزاديخواهانه در ايران است و جنبش سرنگونی انقﻼبی رژيم
جمهوری اسﻼمی را در موقعيت بهتری قرار داده است .و بيت رهبری و
نيروهای سرکوبگر را به صرافت بيشتری برای "محکم کردن کمربند"
هايشان قرار خواهد داد.
برای مقابله با تﻼش های مذبوحانه و ضدانقﻼبی رژيم ،جبهه مبارزه و
انقﻼب در ادامه اين رفراندوم باشکوه "بايکوت" ،بايد بتواند با فراگير
کردن و سراسری کردن اعتصابات کارگری و اعتراض و مبارزه توده
ای ،دستگاه سياسی ،اقتصادی و نظامی حاکم را فلج کنند و از اين رهگذر
پيروزهايش را گام بگام تثبيت نمايند.
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم
 ٣اسفند  ٢٢ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران،حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فداِئيان )اقليت( و
هسته اقليت.

صفحه ١٦

شماره ٥٣٢

كمونيست هفتگى

پيام به مردم آزاديخواه ايران

پيروزی دوم اسفند را تبريک ميگوئيم! امروز رژيم ضعيف تر و ما قوی تريم!
امروز در دوم اس ف ن د  ،١٣٩٨ش م ا م ردم آزادي خ واه ي ک ش ک س ت
مفتضحانه به رژيم اسﻼمی تحميل کردي د .ام روز ش م ا ع ل ي رغ م ت م ام
تمهيدات حکومتی يک تودهنی محکم به محکمی خيزش آبانماه به خامنه
ای و رژيم ج ن اي ت ک ار خ ام ن ه ای ه ا زدي د .ام روز ش م ا از ح رم ت
جانباختگان آبانماه دفاع کرديد و به اح ت رام خ ان واده ه ای داغ دي ده در
صفی واحد عليه حکومت اسﻼمی و نمايش مضحک انتخ اب ات م ج ل س
اسﻼمی قاطعانه ايستاديد .امروز حاصل کار هفته گ ذش ت ه ي ع ن ی ب ره م
زدن مناسک های انتخاباتی ،اع ﻼم ص ري ح م خ ال ف ت ب ا ک ان دي داه ا و
استيض اح آن ه ا ،ش ع ارن ويس ی وس ي ع و گس ت رده در س راس ر اي ران،
آژيتاسيون علنی در دانشگاه و خيابان و مراکز تبليغات ان ت خ اب ات ی ،ب ه
آتش کشيدن و پاره کردن بنرها و بيلبوردها و پوسترهای انتخاب ات ی را،
با خالی گذاشتن حوزه های باصطﻼح رای گيری ب ه ف رج ام رس ان دي د.
صدها فيلم و گزارش زنده و مستند از چهارگوشه اي ران ،اي ن ش ک س ت
ُمسلم حکومت اسﻼمی را به هر ناباوری فهماند و هيچ راه فراری برای
حکومت باقی نگذاشت.
جنبش انقﻼبی و آزاديخواهانه برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی از اين
آزمايش سربلند بيرون آمد و رژيم جنايتکار اسﻼمی ضعيف تر و
متشت تر و نامشروع تر .بار ديگر ثابت شد که سياست و عمل
راديکال به واقعيات سياسی ايران و جدال جاری بسيار مربوط تر از
هر زمانی است .از فردا سوم اسفند جنبش انقﻼبی برای سرنگونی
جمهوری اسﻼمی در موقعيت بهتری قرار دارد و حکومت ارتجاع
اسﻼمی در شرايط وخيم تری .ما قوی تريم و آنها ضعيف تر .از فردا
سوم اسفند جامعه مجددا ً روی ريل اصلی اش قرار دارد ،روی ريل
مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه ،روی ريل مبارزه برای نفی
اختناق و ارتجاع و حاکميت سرمايه ،روی ريل تداوم جنبش آبانماه و
تﻼش برای سازماندهی و تشکل و رفع موانع مبارزه پيروزی بر
جمهوری اسﻼمی.

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

حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست به شما مردم آزاديخواه و
انقﻼبی ايران خسته نباشيد ميگويد ،دست تان را به گرمی ميفشارد و به
عزم جزمتان و به اتحاد و پايداريتان درود ميفرستد .ما در اين مبارزه در
کنار شما و همراه شما بوديم و خود را در اين پيروزی شيرين و نواختن
سيلی محکم به صورت رژيم خامنه ای ها شريک ميدانيم .ما خود را در
شادی و جشنهای امشب شما برای اين پيروزی شريک ميدانيم و همراه
شما ياد عزيزان جانباخته را گرامی ميداريم.
دوم اسفند در تاريخ مبارزه ايندوره ثبت شد و بار ديگر اعﻼم کرد که
براستی ديگر تموم است ماجرا .امروز کل صف ارتجاع و ﻻيه های
مختلف آن در مقابل عزم و اراده و اتحاد ما بر خود ميلرزند .امشب در
تاريکخانه های اسﻼمی بيش از هر زمان شبح تحرک انقﻼبی برای
سرنگونی حاکميت کثيف اسﻼم و سرمايه به پرواز درآمد و شادی و اميد
به جمع های ما .هزاران درود بر شما! دستتان درد نکند و خسته نباشيد!
وقت آنست که اين پيروزی را به نيروئی فشرده در خدمت اتحاد بيشتر و
ايجاد تشکل و ابزارهای مبارزه برای درهم کوبيدن بنيادهای اين نظام
پوسيده و ارتجاعی بدل کنيم .وقت آنست بيش از هر زمان به قدرت
جمعی و نيروی اتحادمان باور کنيم و برای تحقق اهداف و آرمانهای
انقﻼبی و مشترک راهمان را ادامه دهيم.
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست در اين مبارزه پرشور همسنگر شما
و حزب مبارزه انقﻼبی و کمونيستی شماست!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢اسفند  ٢١ -١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

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!

