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اعتصاب يكروزه  ٣٠٠٠كارگر معدن سيرجان

د ود !

سال نو:
زير سايه سياه ويروس كرونا و جمهوری اسﻼمى!
رحمان حسين زاده

كرونا و سرمايه داری

 ١فروردين  ٢٠ - ١٣٩٩مارس ٢٠٢٠

عروج فاشيسم يا سوسياليسم؟

به بهانه سال نو

آذر ماجدی

کارگران و مردم آزاديخواه ،اکثريت عظيم
جامعه ايران ،سا ِل َم َملو از رنج و دردی را
پشت سر نهادند و فی الحال با فاجعه و
تراژدی کرونا درگير هستند .در سال نو،
برای بسياری از خانوادهها ،جای خالی
عزيزانشان که در نبردهای آبانماه جان باختند،
حفره ای پرنشدنی است! برای خانوادههائی که
عزيزانشان را در خيزشهای ديماه نود و شش
و يا در سالهای دورتر از دست دادند کمابيش
همين است! برای بسياری که هنوز از
سرنوشت فرزندانشان خبر ندارند ،مسئله
بغرنج تر و آميزهای از کورسوی اميد و در ِد
فقدان آنهاست! برای خانوادههای کارگری که
ِ
نان آور کلبه محقرشان ،بدليل محيط ناامن کار
و سودجوئی کارفرمايان جان باختند ،بهار و
بسان زمستانی سخت است!
سال نو
ِ
سالی که گذشت به دلي ِل عملکر ِد حکومتی
مدافع ميلياردها و سرمايه داران،
جنايتکار و
ِ
ت عظيمی از مردم ايران سال
برای اکثري ِ
فجايع و تراژديهای ُمکرر بود؛ از زلزله و
سيل تا کشتار آبانماه ،از اعدامهای گسترده و
سرکوب سياسی بيوقفه تا شليکِ عامدانه به
هواپيمای مسافربری ،از تشديد فقر و فﻼکت
کارگران و محرومان تا گرانی و بيکاری و
ت سال
بيماری نجومی ،هر روز و هر ساع ِ
گذشته َم َملو از درد و رنج بوده است.
سا ِل گذشته در عين حال سا ِل
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كمونيست هفتگى

به بهانه سال نو ...
نبردهای شورانگيز و قهرمانانه بود .سا ِل نقطه عطف جديد در سياست
و بی اعتباری تمام و کما ِل جمهوری اسﻼمی بود .سا ِل نمايش
قدرتنمائی مبارزه توده ای و کارگری و دفاع از آرمانهای انقﻼبی و
کردن سوسياليسم در عم ِل مبارزاتی
سوسياليستی بود .سا ِل قدعلم
ِ
دانشجويان انقﻼبی در دانشگاهها بود .سا ِل
اعتراض
کارگران و در
ِ
ِ
ت آپارتايد ضدّ زن بود .سا ِل
روش
جنبش آزادی زن عليه حاکمي ِ
ِ
ُخ ِ
ت تمام و کمال سياستهای خاکستری و فرو ريختن عمارتهای
شکس ِ
ت
پوشالی ُمماشات با ارتجاع حاکم بود .سا ِل ورشکستگی و شکس ِ
مفتضحانه و بيسابقه جمهوری اسﻼمی در مضحکه انتخابات بود .سا ِل
باروی صنعت دين و تجارتخانه مذهب در بحران کرونا
سقوطِ بُرج و
ِ
بود .سال پيشروی نقد راديکال در سياست و عمل مبارزاتی در مقياس
وسيع عليه جمهوری اسﻼمی بود .سال گذشته اردوی کارگر و
زحمتکش جامعه ايران بپاخاست و حکومت اسﻼمی را با قدرتی
تاکنون بيسابقه بمصاف طلبيد و ضربات ُمهلک و غيرقابل جبرانی به
آن وارد کرد.
عزيزان ما در
در سا ِل جديد و همراه با گلهای بهاری که به خون
ِ
نبردهای خيابانی آغشته است ،با دردها و رنجهايمان ،با زخمهای باز
و حفرههای عميق در قلبهايمان ،به پشت سر و صحنه نبرد طبقاتی
نظر افکنيم ،پيشرویهايمان را جمع بندی کنيم ،نقاط قوت و ضعف
زمستان
مان را بدقت بشناسيم ،به صحنههای نبرد بازگرديم تا به
ِ
واقعی خاتمه دهيم!
براساس همين نقاطِ قدرت و اميد به آينده است که امروز در ايران و
ِ
در هر کوی و برزن همبستگی انسانی برای کم کردن هرچند جزئی
يک ّ
بﻼ و ُمصيبت جديد موج ميزند! به همين دليل است که فاشيسم و
خودمحوری و ايدئولوژی ُمنحط سرمايه بر جسم و جان ما چيره نشده
است و هنوز قهرمانی فردی و جمعی ،همبستگی و نوعدوستی ،در
سنتهای مبارزاتی پيشرو و تﻼش برای
ميان ما زبانه ميکشد! به دليل ُ
ِ
ساختن يک دنيائی بهتر است که جرثومه فساد و تباهی و جنايت
اسﻼمی نتوانسته ما را مسموم و برنگ خود درآورد!
ما سا ِل  ١٣٩٨را با کوله باری از درد و تلفات و فقر و بيکاری و
ت سر ميگذاريم تا در سا ِل جديد مبارزه برای آزادی و
بيماری ُمشدد پُش ِ
ً
ب قوائی تماما متمايز ادامه دهيم .ما به احتما ِل زياد
رهائی را در تناس ِ
ت بسيار بيشتری در قياس با کشورهای مشابه
در متن بحران کرونا تلفا ِ
خواهيم داد و اين هم اکنون عيان و جلوی چشمان همه ما در جريان
است .سرمايه داری در پيشرفته ترين کشورها ،که بدرجه ای توسط
جنبش و مبارزه رهائيبخش کارگری افسارش کشيده است ،نشان داد که
ت جمعی سازمان ميدهد .بهانه و
آگاهانه و در دفاع از سرمايه جناي ِ
فرصتی گير آورده است تا هر کسی از نظر سرمايه "هزينه بر" است
و در بازار کار و استثمار کار مزدی "بیمصرف" است ،دور
بياندازد .ايدئولوژی فاشيسم امروز در مغز استخوان ساختار سياسی و
سياستمداران جای پای خود را محکم کرده است .حتی
اداری و نگرش
ِ

روشنفکران خرده بورژوا سفيهانه تکرار
ميکنند "وقتی چاره ای نيست بايد انتخاب
کرد و کسانی را به کشتن داد"! اين
جوهر سرمايه داری امروز در مناطق
پيشرفته جهان است .واضح است در
کشورهائی مانند ايران که سرمايه داری
براساس استثمار خشن نيروی کار ارزان
سرپاست ،و مضافا ً مشتی دزد و فاسد و
تجار دين ُحکم ميرانند ،پيامدهای بحران کرونا و رنج و آﻻم آن برای
مردم کارگر و زحمتکش و محرومانی که اساسا ً شمارش نميشوند ،بسيار
عميق تر است.
اينها اما همه دادههای سياست و شرايط نامساعد مبارزه ما عليه ارتجاع
اسﻼمی و نظام سرمايه داری است .ديگر برای بسياری روشن شده است
ت اصﻼح طلبانه و اسﻼم پاستوريزه شده ،ژستهای توخالی
که ُمزخرفا ِ
دمکراسی و حقوق بشر ،سلطنت پارلمانی و ليبرال ،تنها زروقهائی برای
ادامه همين سبعيتی هستند که فیالحال در جريان است .امروز هر فاﻻنژ و
مقدس دمکرات و ضد کمونيست ،اگر خود را به نفهمی نزند،
خشکه
ِ
ميتواند ببيند که سرمايه داری با پايهای ترين اولويتها و نيازها و حقوق
شهروندان در تناقضی عميق قرار دارد و روز روشن با زبان بهداشتی
تکرار يک هوﻻکاست را توجيه ميکنند .امروز کارکرد سرمايه داری و
ايدئولوژی طبقات حاکم و ضديت آشکارشان با نفس حيات و سﻼمت
شهروندان جهان ،بقول منصور حکمت اثبات ميکند که؛ "دنيا بدون
فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد سوسياليسم ،بدون "خطر" سوسياليسم به
چه منجﻼبی بدل ميشود"! امروز بيش از هر زمان دنيا و ايران ،نيازمند
کمونيسم و يک رهائی همه جانبه سوسياليستی است.
سا ِل نو در ميانه رنج بی پايان اکثريت عظيمی از مردم ايران ،شايد
موجبی برای تبريک نداشته باشد ،اما برای صف مبارزه برای يک دنيای
بهتر ،برای برافراشتن پرچم اميد در دنيای سياه کنونی ،بسيار پسنديده
است .از جانب حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست برای مردم ايران
آرزوی سﻼمت و تندرستی دارم ،اميدوارم با تلفات هرچه کمتر و بسرعت
از بحران کنونی عبور کنيم .با خانوادههای داغديدگان همدردی ميکنم و
برای بيماران آرزوی بهبودی سريع دارم .به عزيزان و قهرمانان کادر
درمان صميمانه درود ميفرستم .قلب ما و مشغله ما همراه با مبارزه
کارگران و مردم آزاديخواه در مبارزه جاری برای سرنگونی رژيم
جنايتکاران اسﻼمی است .قلب ما همراه زندانيان سياسی و مبارزين راه
آزادی و برابری و خوشبختی همگانی است .سال نو و بهار بر شما
عزيزان مبارک باد!
سردبير.
 ٢٩اسفند ١٣٩٨

همياری انسانى
را گسترش دهيم!

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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صفحه ٣

سال نو :زير سايه سياه ويروس كرونا و
جمهوری اسﻼمى!
رحمان حسين زاده
نوروز را صميمانه به مردم تبريک ميگويم .اميدوارم آغاز سال نو و
مسير سال آينده را با کمترين هزينه انسانی ناشی از ويروس کرونا و با
به زير کشيدن ويروس جمهوری اسﻼمی پشت سر بگذاريم .اما با قلبی
آکنده از دلهره و درد و نگرانی به مناسبت آغاز سال  ١٣٩٩پا
ميگذاريم .وقتی پای رسانه ها نشستيم و لحظه به لحظه آمار مبتﻼ
شدگان بيشتر به ويروس کرونا و افزايش مرگ انسانهای عزيز در
سطح جهان و ايران ،و از ميان همکار و هم محله و هم شهری ،بخشا
از ميان دوست و آشنا و فاميل و بستگان ميشنويم ،ديگر به روال سابق
جايی برای شادی و جشن آغاز سرسال باقی نميماند .ويروس کرونا و
جمهوری اسﻼمی هردو جشن و شادی نوروزی را امسال از مردم سلب
کرده اند ،اما نبايد بگذاريم ،ياس و نااميدی و غصه و زانو در بغل
گرفتن را بر مردم تحميل کنند .امسال به جای جشن و شادی ،همبستگی
و همياری و همکاری انسانی برای مقابله کردن با مخاطرات بيماری
کرونا را جانشين کنيم .دلسوزانه به دوست و آشنا و فاميل و بستگان ،به
هم محله ای و همشهری بايد گفت ،تجمع نميکنيم ،جشن نداريم ،ديد و
بازديد نداريم .با دقت همه رهنمودهای پزشکی و بهداشتی ويژه مقابله با
ويروس کرونا را رعايت ميکنيم .در خانه ميمانيم ،فضای آرامی برای
جمع خانواده و انسانهای گردآمده در منزل ايجاد ميکنيم .با ابتکار و
خﻼقيت تفريح و سرگرمی مورد نياز کودکان و نوجوانان پرانرژی را
فراهم کنيم .وقت بگذاريم و به کمک تلفن و کانالهای نتی ارتباطی ،با
بستگان و کسانی که قرار بود ،دور هم جمع شويم ،ارتباط برقرارکنيم و
محبت و صميميت را در ميان هم تقسيم کنيم .با همان امکانات ارتباطی
با هم محله ای و همشهری و همکار و دوست و آشنا ارتباط بگيريم و
همبستگی و همسرنوشتی انسانی و اميد به عبور از اين دوره سخت را
تقويت کنيم .مهمتر خانواده ها و انسانهای محروم و بی بضاعت محتاج
کمک معيشتی و بهداشتی و پزشکی در محله و شهر را فراموش نمی
کنيم .با تعاون و همکاری مردم محله و شهر ميتوانيم نيازمنديهايشان را
تامين کنيم .اين تعهد انسانی را عملی سازيم ،که در محله و شهر و در
همسايگی مان کسی گرسنه و بی امکان نماند .نهادهای همياری مردمی
به وجود آمده را تقويت و حمايت کنيم .اگر صفت مشخصه نوروز
جشن و شادی است ،بگذار صفت مشخصه نوروز امسال همبستگی و
همياری و همکاری انسانی باشد.
کاپيتاليسم و ويروس کرونا!
واضح است خشم و نفرت و انزجار بشريت اميدوار به زندگی از
کارکرد ضد انسانی ،دولتهای کاپيتاليستی موج ميزند .روز روشن
دولتهای حاکم سرمايه داری حتی آنجا که خود را "جهان آزاد و
پيشرفته" معرفی ميکنند ،ناکارايی و بی مسئوليتی را در مقابل زندگی و
حيات شهروندان به نمايش گذاشته اند .به پروژه ها و سياستهای ضد
انسانی بخش عمده سران کاپيتاليسم جهانی برای نمونه ترامپ و
جانسون و ناکارايی دولت ايتاليا و بی مسئوليتی و بی برنامگی دولت
سوئد مهد "دولت رفاه" در اسکانديناوی نگاه کنيد .با اندک دقتی متوجه
خواهيم شد ،سود و حفاظت از سودورزی سرمايه و نه هيچ چيز ديگر
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مبنای محاسبات و طراحی پﻼنهای ضد انسانی
شان در همين ماجرا است .به طرز بيشرمانه
ای انسان و حيات انسانها جايی در برنامه
ريزی آنها ندارد .به عنوان مثال دولت ضد
انسان انگليس بيشرم و بی نقاب گفت ،چاره ای
نيست" ،بايد راه را باز کنيم ،برای واگيری گله
ای" .اين جانيان خم به ابرو نمياورند واگيری
عمومی  ٧٠تا  ٨٠درصدی جامعه را تجويز ميکنند .خونسرد ميگويند،
"دو تا سه درصدی ميميرند" و سنگ دﻻنه از مرگ هزاران نفره از ميان
سالمندان در حوزه کشوری خود ،از ميان مادران و پدران ما مردم فقر
زده و محروم صحبت ميکنند و ميگويند "بعدا جامعه مصونيت" پيدا
ميکند .اينست ماهيت و کارکرد ضد انسانی نظم وارونه کاپيتاليستی و
دولتهايش درقبال زندگی و حيات شهروندان .براستی سرمايه داری با چه
کارکرد و زبان گوياتر از اين ،به ميلياردها انسان کره زمين بگويد ،نظمی
ضد انسانی و ناکارا و ناتوان از تضمين سالم حيات بشريت است .با چه
زبانی بايد گفت اين سيستم جهنمی سرمنشاء تباهی انبوه بشريت را بايد
ساقط کرد و به زباله دان تاريخ سپرد .ننگ و نفرت براين مناسبات و بر
اين نظم ضد انسانی!
ويروس کرونا ،ويروس جمهوری اسﻼمی!
مردم  ۴١سال گرفتار آمده زير حاکميت جانيان اسﻼمی ،درست به دليل
کارکرد ضد انسانی اين حکومت ،بدتر از هر جای ديگر به ويروس کرونا
گرفتار آمده اند .در يک نگاه فشرده به وضوح متوجه ميشويم ،فقط و فقط
به خاطر منافع اقتصادی و سياسی مافيای در قدرت اسﻼمی و نه
ضرورتهای نرمال سوخت و ساز اقتصادی سياسی جامعه ،به دستور
راس نظام ،خامنه ای جﻼد بيش از يک ماه از ورود ويروس کرونا به
کشور و شهر قم پنهانکاری شد ،تا مناسک  ٢٢بهمن و مضحکه
انتخاباتشات به هم نخورد .تردد هوايی با چين کانون شروع ويروس
تاکنون هم قطع نشده ،تا سودورزی کمپانيها و مافيای اقتصادی به هم
نخورد .از قرنطينه کردن قم به عنوان اولين کانون شروع اين ويروس و
ديگر نقاط بحرانی تاکنون سرباز زده اند ،چون هزينه بردار و به عﻼوه
جانيان مدير و سازمانده تروريسم اسﻼمی و جنگهای منطقه ای و با تجربه
در قتل عام مردم ،عرضه و تجربه و توانايی مديريت پروژه های قرنطينه
و محافظت از انسان و خدمت به شهروندان جامعه را ندارند .جاهﻼن
عصر حجر با دست بردن به خرافه مذهب و خزعبﻼت امامان از جاری
شدن ساده ترين کدهای پيشگيری ويروس کرونا جلوگيری کردند .اکنون
از تامين کمترين امکانات پزشکی و بهداشتی حتی برای بيمارستانها و
درمانگاهها عاجزند .با اشاره خامنه ای مجرم  ٢٠٠ميليون يورو به پروژه
های تروريستی سپاه قدس اختصاص داد ميشود ،اما ميگويند بودجه برای
تهيه ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی مورد نياز مردم را ندارند .در
سطح جهان و منطقه آشکار شده ،حکومت جنايتکار جمهوری اسﻼمی
بسيار ناتوانتر از دولتهای بی ثبات افغانستان و عراق با خطر ويروس
کوويد  ١٩عمل کرده است .چنين مشاهده ای هر روزه بر تنفر و انزجار
عميق مردم ميافزايد .دوره سخت دست و پنجه نرم کردن با کرونا را با
همياری و همکاری انسانی بايد پشت سر بگذاريم ،روز فوران خشم تلنبار
شده بنيان برافکنمان عليه نظم سرمايه و جمهوری اسﻼمی در ايران
نزديک است .به ميدان مياييم ،نظم وارونه کاپيتاليستی و ويروس جمهوری
اسﻼمی را سرنگون ميکنيم و بر ويرانه هايش حاکميتی را جانشين
ميکنيم ،که قطب نما و سرلوحه کارش تامين آزادی و برابری و رفاه
همگانی برای همه شهروندان جامعه از همان آغاز راه است* .
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كرونا و سرمايه داری
عروج فاشيسم يا سوسياليسم؟
آذر ماجدی
شيوع ويروس کرونا به يک بحران عميق جهانی بدل شده است .دنيا
درگير يک فاجعۀ انسانی است .اين فاجعه بيانگر عجز بشر در مقابله با
بﻼيای طبيعی نيست؛ بلکه اثبات عجز نظام سرمايه داری در حفظ
ايمنی ،سﻼمت و رفاه جامعه است .سرمايه داری در تعقيب سود و سود
هرچه بيشتر دنيا را به ورطۀ نابودی می کشاند؛ انسانيت را از محتوا
تهی می کند؛ نوعدوستی را به سخره می گيرد و نشان می دهد که تا
زمانيکه نقطه محرکۀ يک نظام اقتصادی – سياسی سود و انباشت ثروت
برای يک اقليت ناچيز و رقابت برسر سودآوری بيشتر است ،حيات
انسان پشيزی ارزش ندارد .شيوع ويروس کرونا بيش از هر چيز افشا
کننده نظام سرمايه داری است.

دستجمعی را ابداع و توليد کند؛ در دنيايی که اين چنين از نظر
تکنولوژيک پيشرفت داشته است انسان ها بخاطر کمبود دستگاه های
کمک کنندۀ تنفسی يا اتاق های مراقبت ويژه يا کمبود تخت در بيمارستان
جان می دهند و بعلت کمبود ابتدايی ترين امکانات بهداشتی مبتﻼ می
شوند؛ وقتی با اين واقعيت تلخ مواجه می شوند که ميليون ها نفر بخاطر
نداشتن تامين مالی ،بخاطر فقر قادر نيستند در خانه بمانند و خود را
قرنطينه کنند و باﻻجبار بايد عليرغم تمام خطرات به سر کار بروند و
دولت های دموکراسی برای مقابلۀ سريع و موثر با اين فاجعه تﻼش نمی
کنند ،آنگاه حقيقت واقعی اين نظام برمﻼ می شود .کودن ترين و متوهم
ترين ها نيز به واقعيت نزديک می شوند.

اين به اين معنا نيست که دنيا به چنين فاجعۀ دردناکی نياز داشت تا به
خصلت ضد بشری نظام سرمايه داری پی ببرد .فقر و فﻼکت ،نابرابری
و سرکوب ،جنگ های خانمان برانداز اين واقعيت را بارها و بارها به
اثبات رسانده است .اما بورژوازی زيرکانه کوشيده است تا برای هر
يک از اين پديده های ناهنجار توجيه و دليلی بتراشد و يا آنرا اجتناب
ناپذير و ﻻعﻼج بنمايد.

و اين واقعيتی است که ما امروز با آن مواجه ايم .مساله از ايران فراتر
رفته است .در ايران يک مشت دزد و جنايتکار در قدرت اند .يک مشت
جانی که هيچگونه مسئولينی در قبال شهروندان احساس نمی کنند .مردم
اين جانيان را می شناسند و جز اين هم انتظار ندارند .اما در اروپا ،در
مهد دموکراسی ،که بعنوان پيشرفته ترين بخش دنيا به رسميت شناخته
می شود نيز مردم قربانی بيکفايتی ،عدم مسئوليت و فريبکاری و
دروغگويی دولت ها شده اند .بعلت کمبود دستگاه های تنفسی و اتاق
های مراقبت ويژه )در فرانسه برای هر  ١٠٠٠شهروند سه اتاق مراقبت
ويژه وجود دارد!( رسما دارند بر جان انسان ها ارزش گذاری می کنند.
در ايتاليا اعﻼم کرده اند که بيمارستان ها از درمان سالمندان و کسانی
که دارای بيماری های تشديد کننده هستند خودداری خواهند کرد! گفته
می شود که مجبورند ارزش گذاری کنند؛ امکانات محدود است و نمی
تواند به تساوی تقسيم شود .لذا جوانان ارجح هستند .کسانی که بيماری
های تشديد کننده ندارند ،از قبيل بيماری قلبی ،تنفسی ،و کسانی که
بخاطر بيماری های ديگر سيستم ايمنی شان تضعيف نشده در اولويت
درمان قرار دارند.

به بيست سال اخير بنگريد! با تحميل جنگ فقط در خاورميانه و شمال
آفريقا بورژوازی جهانی بيش از يک ميليون انسان را به قتل رسانده
است؛ و تعداد بيشتری در اثر فﻼکت ،قحطی و گرسنگی و در تﻼش
برای گريز از جهنمی که در آن اسير شده اند جان باخته اند .ميليون ها
نفر آواره و دربدر شدهاند .اين محصول مستقيم سرمايه داری و رقابت
ها و تﻼش های بورژوازی جهانی برای حفظ و تداوم قدرت است.
اما تفاوت شيوع يک ويروس کشنده که به آسانی مرزها را در می
نوردد ،نژاد و فرهنگ و مذهب نمی شناسد ،در اينست که جهانشمولی
سرنوشت بشريت را به روشنی در مقابل ديدگان همه قرار ميدهد .جنگ
و کشتار در خاورميانه را می توانند و می کوشند با ارجاع به تاريخ
منطقه ،مذهب شهروندان ،فرهنگ متفاوت ،عقب ماندگی و توسعه
نيافتگی جوامع آن منطقه ،عدم برخورداری از دموکراسی ،حاکمين
ديکتاتور و ددمنش توضيح دهند و توجيه کنند .مرگ پناهجويان در
مسير فرار ،در دريای مديترانه و در مرزهای اروپا را می توانند
تقصير خود آنها و شرايط جامعه ای که از آن می گريزند ،بياندازند .تا
اينجا "انسان های برتر" در اروپا و کشورهای غربی يا کشورهايی که
دچار جنگ نشده اند می توانند خود را فريب دهند که وضع آنها متفاوت
است.
اما زمانيکه يک بﻼی طبيعی به تمام جهان هجوم می آورد و جان و
ايمنی همه را به خطر میاندازد؛ زمانيکه مردم در مقابل چشمان حيرت
زده شان می بينند که چگونه اين نظامی که قادر است به کره ماه سفر
کند؛ می تواند پيشرفته ترين و کشنده ترين سﻼح های جنگی و کشتار

اين سيستم ارزش گذاری بر جان انسان ها دردناک و ضد انسانی است.
دکتر و پرسنل درمانی را در مرجع قضاوت قرار می دهد و عمﻼ آنها
را با يک معمای انسانی ،اخﻼقی و ارزشی مهم مواجه ميکند .ممکن
است گفته شود" :خوب ،چکار کنند؟ امکانات نيست ".سوالی که بايد
طرح شود اينست که چرا امکانات نيست؟ با اينهمه ثروت و پيشرفت
علمی و صنعتی و تکنولوژيک چرا امکانات به اين ميزان کم است؟ اين
آن سوالی است که بايد در مقابل جامعه و دولت ها قرار دهيم .در دنيا
باندازۀ کافی و حتی بيشتر ثروت موجود است؛ اما اين ثروت دست عده
ای معدود قبضه شده است .اين ريشۀ کمبود ها و اين موقعيت فاجعه بار
و ضد انسانی است.
"داروينيسم اجتماعی" و عروج فاشيسم!
اگر در مقابل اين روند نايستيم ،اگر با اين روند مقابله نکنيم فاشيسم
محصول آن خواهد بود .اعﻼم می شود که فاکتور سن و
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عروج فاشيسم يا سوسياليسم ...
سﻼمت را برای ارزش گذاری بر جان انسان ها در نظر می گيرند؛
فاکتور طبقاتی که هميشه در نظر گرفته شده است؛ )بطور مثال ملکه
انگلستان  ٩٣ساله است ،همسرش حتی مسن تر است .آيا آنها را نيز
بخاطر کمبود از درمان محروم می کنند؟( بزودی فاکتور های
اجتماعی نيز بر ليست اضافه خواهد شد .انسان تحصيلکرده بر انسان با
تحصيﻼت کم ارجحيت می يابد؛ کسی که پست و شغل باصطﻼح باﻻتر
دارد به کارگر ارجحيت پيدا می کند .اين فاکتورها هم اکنون با
خصوصی شدن بخش بزرگی از بخش درمان و بهداشت عمﻼ اعمال
می شود؛ ليکن از اين پس در بخش دولتی هم پياده خواهد شد.اين
سيستم به بيمارستان ها و در مقابله با کرونا محدود نمی ماند؛ اين نظام
ايدئولوژيک بر کل جامعه حاکم می شود .و اين مترادف است با
حاکميت فاشيسم.
ابعاد فاجعۀ کرونا به بخش درمان محدود نخواهد ماند .هم اکنون برخی
از دولت ها رسما اعﻼم کرده اند که جامعه بايد به "مصونيت طبيعی"
در مقابل اين ويروس برسد .اين به زبان عادی به چه معناست؟ بايد
انسان های "ضعيف" از اين بيماری بميرند تا جامعه در مقابل آن
مصونيت يابد .انسان های ضعيف همان هايی هستند که هم اکنون در
سيستم ارزش گذاری نوين مورد معالجه قرار نمی گيرند .روسای دولت
ها در پشت ميکروفون و در کنفرانس مطبوعاتی اين اراجيف فاشيستی
را اعﻼم می کنند و به مصاف طلبيده نمی شوند" .داروينيسم اجتماعی"
را دارند اشاعه می دهند .بعﻼوه ،وقتی سالمندان بميرند ،دولت حقوق
بازنشستگی کمتر می پردازد و اينهم يک صرفه جويی است .وقتی
معلولين و انسان های ضعيف بميرند ،دولت مجبور نيست برای آنها
هزينه ای پرداخت کند .بهمين سادگی .اينها دارند اين بليه را به يک
موهبت الهی ارتقاء می دهند .بايد در مقابلشان ايستاد!
دنيا در يک نقطه عطف قرار گرفته است .بورژوازی می تواند از اين
نقطه عطف قوی تر و تهاجمی تر بيرون آيد؛ در مقابل کمپ
سوسياليسم ،کمپ انسانيت و آزاديخواهی و برابری طلبی می تواند آگاه
تر و قوی تر اين تندپيچ را پشت سر گذارد .شق سومی وجود ندارد.
عروج داروينيسم اجتماعی پاسخ بورژوازی به فاجعۀ کرونا است؛
عروج انسان دوستی و همياری وجه ديگری است که در حال رشد
است .در ايران عﻼوه بر فداکاری گسترده و تحسين برانگيز پرسنل
درمانی ،ما شاهد شکل گيری کميته ها و نهادهای همياری هستيم .اين
نهادها در حال رشد هستند و دارند بتدريج کنترل جامعه را بدست می
گيرند .رژيم اسﻼمی که جز سرکوب و جنايت و دزدی کار ديگری بلد
نيست در مقابل اين همبستگی انسانی عاجز است .قادر به کنترل آن
نيست .اوضاع دارد از دستش خارج می شود و مرگش دارد فرا می
رسد .اين روند را بايد تقويت کرد .بايد کوشيد با هشياری کامل کنترل
جامعه را بدست گرفت و بدنبال آن اين رژيم را به زير کشيد.
در غرب نيز ما شاهد رشد انسان دوستی هستيم .ستايش فداکاری
پرسنل درمانی دارد وسيعا گسترده می شود؛ بعﻼوه ،نقد نظام سرمايه

داری "مد" شده است .حتی مطبوعات بستر اصلی نيز دارند در نقد
سرمايه داری و درباره مزايای سوسياليسم قلم می زنند .مساله کارگران
روز مزد ،با قراردادهای موقت ،کارگرانی که بدون هيچ چتر ايمنی
مشغول بيگاری هستند ،و شرايط اسفناک آنها و خانواده هايشان در رسانه
ها و پارلمان ها به بحث گذاشته شده است .تامين مالی و مادی تمام
شهروندان تا بتوانند در خانه بمانند و مجبور به خطر انداختن جانشان
نشوند ،به يک موضوع روز و حاد بدل شده است .درعين حال سود
جويی بورژوازی در اين شرايط سخت و فاجعه بار شدت گرفته است.
شرکت آمازون بجای تعطيل کردن انبارهايش آگهی استخدام نيروی کار
جديد منتشر می کند .همين واقعه با نقد بسيار مواجه شده است.
يکبار ديگر و بشکلی زمخت به دنيا ثابت شد که سرمايه داری با انسانيت،
با جان و سﻼمت انسان های کارگر و عادی ،با آزادی و برابری و رفاه
جامعه در تضاد پايه ای است .همين فاکت را بايد در برابر چشمان جامعه
قرار دهيم و بگوييم که تنها راه خﻼصی بشريت از فجايع اقتصادی،
سياسی ،اجتماعی ،محيط زيستی سرنگونی سرمايه داری و برقراری
سوسياليسم است.
بعﻼوه ،دو ماه پس از شيوع يک ويروس سرمايه داری دارد با سر وارد
يک بحران عميق می شود؛ بحرانی بس عميقتر و گسترده تر از سال
 .٢٠٠٨همين فاکت می تواند پاسخ تمام اراجيف ايدئولوگ های بورژوايی
که سرمايه داری را "کاراترين و بهترين سيستم اقتصادی" معرفی می
کنند ،بدهد.
برای افشای هرچه بيشتر سرمايه داری و ضرورت هرچه سريعتر
سوسياليسم فاکت بسيار است .بياييم بحران ويروس کرونا را به تخت
پرشی بسوی سرنگونی سرمايه داری و عروج سوسياليسم بدل کنيم.
 ١٩مارس ٢٠٢٠

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

كليه زندانيان سياسى بدون
تَعلّل و فوراً آزاد بايد گردند!
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نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست برگزار شد
روزهای  ٢۴و  ٢۵اسفند  ١٣٩٨برابر با  ١٤و  ١٥مارس  ٢٠٢٠جلسه دفتر
سياسی حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست با حضور اعضای دفتر
سياسی و دبير کميته مرکزی حزب برگزار شد .جلسات دفتر سياسی حزب
معموﻻ بصورت حضوری برگزار ميشود اما اين جلسه ،که دو هفته زودتر از
موعد دو ماهه برگزار شد ،بدليل مخاطرات ناشی از تسری ويروس کرونا و
محدوديت سفرها ،بصورت نتی برگزار شد .در فاصله شش هفته گذشته
همينطور بنا به نياز همفکری و جوابگوئی به سواﻻت پيش رو ،دو جلسه
ديگر دفتر سياسی برگزار شده بود.

دستور جلسه دفتر سياسی عبارت بود از -١ :گزارش و ارزيابی از سياست و
فعاليتهای حزب  -٢حزب حکمتيست ،تاکتيک و ابتکارات  -٣موانع پيشروی
کمونيسم کارگری  -٤خﻼ رهبری در پروسه جاری سرنگونی ،پاسخ راهگشا
چيست؟  -٥در باره بحران کرونا و پيامدها  -۶قرار و قطعنامهها  -٧انتخابات
بود.

در بحث گزارش و ارزيابی از فعاليت شش هفته گذشته ،سياوش دانشور و
ناصر مرادی رئيس دفتر سياسی و دبير اجرائی حزب ،به رئوس سياستها و
اقدامات حزب در قلمروهای مختلف از جمله در باره تاکتيک و سياست حزب
در قبال مضحکه انتخابات و شکست مفتضحانه رژيم ،پراتيک شدن وسيع
سياست حزب در اين قلمرو و کمبودهای آن ،تغيير جدیتر تناسب قوا و
رابطه جامعه و حکومت اسﻼمی ،مسئله فاجعه کرونا و تمايز سياست
مسئوﻻنه حزب در قبال يک فاجعه انسانی ،سياست جمهوری اسﻼمی در اين
بحران و محدوديتهای آن ،برخورد جامعه از پائين برای دخالت و همياری و
کاهش لطمات ،فعاليت ارگانها و کميته های حزب ،کمپين مالی ،فعاليت
مشترک با جريانات چپ در بحث گزارش اشاره کردند .جلسه چند ساعت
حول سياستهای ايندوره و نقاط قوت و ضعف آن بحث و اظهار نظر کرد ،از
سياستهای حزب ارزيابی مثبتی داشت ،آنها را دقيق و منطبق با نبض جامعه
و وضعيت سياسی دانست ،در عين حال به کمبودهای مهمی در پراتيک
ايندوره و تﻼش برای رفع آن تاکيد داشت.

مبحث "حزب حکمتيست ،تاکتيک و ابتکارات" را رحمان حسين زاده ارائه
کرد .اين بحث ضمن اشاره به رابطه عميق استراتژی و تاکتيک در نگرش
کمونيستی کارگری ،اهميت تاکتيک در قلمروهای مختلف برای جاری کردن
سياست کمونيستی و رشد و حضور سياسی حزب ،رجوع به تجارب و سنت
مبارزاتی جنبش ما در اين زمينه ،تاکيد داشت که حزب حکمتيست در
اصوليت سياسی ،نگرش ماکزيماليستی و کمونيستی کم ندارد اما در قلمرو
اتخاذ تاکتيک و انعطاف پذيری و برخورد زنده به مسائل بويژه در دوره
انقﻼبی ،کمبودهای جدی دارد و ﻻزمست آنها را رفع و آمادگی بيشتری کسب
کند .در اين مبحث جلسه فعاﻻنه دخالت کرد و بر نکات و جنبه های مختلفی
در اين چهارچوب تاکيد گذاشت .اين بحثی برای ايجاد هم جهتی و آمادگی
بيشتر رهبری حزب در روند اوضاع سياسی ملتهب و متحول کنونی بود.

حزب حکمتيست بعنوان نماينده اين کمونيسم معين را تسهيل کند ،چگونگی چفت
شدن حزب با تحرک بخش راديکال طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی و همينطور
سياستهائی که ميتواند به ضرر اين روند باشد تمرکز داشت .در اين بحث رفقای
دفتر سياسی فعاﻻنه دخالت کردند ،بر اهميت تمرکز بر محورهای اصلی اين
موضوع ،ضرورت بحث بيشتر و درعين حال تاکيدات مختلفی مطرح شد .اين
مبحث برای تامين هم جهتی بيشتر سياستهای استراتژيک حزب بود.

مبحث "خﻸ رهبری در پروسه جاری سرنگونی رژيم اسﻼمی ،پاسخ راهگشا
چيست؟" را فاتح شيخ به جلسه دفتر سياسی ارائه کرد .تاکيد بحث بر نقطه عطف
جديدی در سياست ايران بود که فاکتور اصلی آن خيزش آبانماه  ٩٨برسر معيشت
بعد از برآمد جنبش راديکال کارگری سال  ٩٧بود .همچنين همزمانی کنگره نهم
حزب با خيزش آبان يک تخته پرش و شانس برای بدل شدن کمونيسم به پرچمدار
جنبش سرنگونی فراهم کرد .در اين دوره جنبش راديکال کارگری برخﻼف دوره
های سابق رشد کرده اما تحزب کمونيستی لطمه خورده و نيازمند جبران است.
دو محور اساسی پاسخگوئی اردوی پرولتری جامعه به معضل خﻼ رهبری اوﻻً
تﻼش برای تامين اتحاد سراسری جنبش راديکال کارگری و ثانيا ً تقويت بنيه
حزب کمونيستی کارگری است .حزب کمونيستی ميتواند کاتاليزور پيشروی شبکه
های فعاﻻن کارگری به سوی اتحاد سراسری شود .اين بحث تاکيد داشت که
تحزب کمونيستی کارگری بايد با دخالت بيشتر و گسترده تر در جنبش راديکال
کارگری سد قدرتمندی ايجاد کند و مانع گردد که راه حلها و آلترناتيوهای راست
در دوره ای که دست به دست شدن قدرت سياسی مسئله مطرح جامعه است دست
باﻻ پيدا کنند .در اين بحث مساله رهبری عمدتا بر سر پيشبرد عرصه های نبرد
طبقاتی در پروسه سرنگونی رژيم اسﻼمی ،انقﻼب بيوقفه در مسير پيروزی
انقﻼب سوسياليستی مطرح بود که الزاما بايد به حلقه های پراتيک برسر نقشه
برای سرنگونی و بعد از آن ترجمه شود .جلسه دفتر سياسی با دخالت فعال در اين
بحث و جوانب سياسی و عملی ،بر چشم اندازهای آتی و سوالهای اصلی که
سياست سراسری حول آن قطبی ميشوند تاکيد داشت.

يک مبحث ديگر که جلسه دفتر سياسی به آن پرداخت بحران کرونا ،پيامدهای آن،
عملکرد سرمايه داری و اقدامات ضروری حزب در اين زمينه بود .رفقا بر
مسائل و جوانب مختلفی تاکيد کردند و ضمن تائيد جهت انسانی و مسئوﻻنه
تاکنونی سياست حزب به نکاتی مشخص اشاره کردند که بايد توسط کميته های
حزبی جاری شوند.

در دستور قرارها و قطعنامه ها ،قراری در باره "ايجاد ارگانهای انقﻼبی در
محﻼت" توسط سياوش دانشور ارائه شد .جلسه قرار را بررسی کرد و تصميم
گيری نهائی در مورد آن را به جلسه بعدی دفتر سياسی موکول کرد.

در مبحث انتخابات سياوش دانشور با اکثريت آرأ به رياست دفتر سياسی انتخاب
شد .همينطور جلسه دفتر سياسی رحمان حسين زاده ،پروين کابلی ،صالح
سرداری ،آذر ماجدی و ناصر مرادی را بعنوان اعضای هيئت اجرائی دفتر
سياسی انتخاب کرد .جلسه هيئت اجرائی دفتر سياسی در اولين نشست خود ناصر
مرادی را باتفاق آرأ به دبيری هيئت اجرائی انتخاب کرد.

دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
مبحث "موانع پيشروی کمونيسم کارگری" را آذر ماجدی به جلسه دفتر
سياسی ارائه کرد .در اين بحث بر موقعيت مشخص سياسی کنونی ،برآمد و
پيشروی جنبش راديکال کارگری و ضرباتی که تحزب کمونيستی کارگری
متحمل شده است ،اقدامات و جهتگيريهائی که پيشروی کمونيسم کارگری و
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صفحه ٧

جهان واقعى ترسناک تر از ذهن ماست!
سعيد يگانه
جهان واقعی خيلی ترسناک تر از ذهن ماست .فاجع ه ای ک ه جل و چ شم
ما اتفاق افتاده و هن وز ابع اد آن م شخص ني ست ،در مقاي سه ب ا ت وان و
امکانات بشر امروز غير قاب ل ت صور اس ت .ش يوع س ريع اي ن بيم اری
تاکنون مردم جهان را با هاله ای از ابهام ،ناباوری و عواق ب ان سانی و
روانی آن دچار کرده است .قدرت انتقالی و تهاجمی اي ن وي روس آنق در
زي اد اس ت ک ه موج ب ش ايعاتی در ارتب اط آن ب ا جن گ بيولوژيک ی
قدرتهای امپرياليستی ش ده اس ت ک ه آي ا "کووي د  "١٩مح صول "جه ش
ژنتيک ی" طبيع ی اس ت ي ا مهندس ی ژنتيک ی ،ب ه عب ارت ديگ ر حمل ه
بيولوژيکی .در مورد احتماﻻت حمله بيولوژيکی اظهار نظرها به وفور
يافت می شود .درگ يری ه ای لفظ ی بي ن س ران چي ن و امريک ا در اي ن
رابط ه ب اﻻ گرف ت و ص د البت ه ک ه جمه وری اس ﻼمی ب ه دلي ل توجي ه
عملکرد بشدت غير مسئوﻻنه و ضد بشری خود در قبال شيوع وي روس
کرونا در ايران و عواقب فاجعه ب ار ان سانی آن ،بي شتر از هم ه ب ه اي ن
شايعات دامن زده و متخصصين در اين امور را به ک ار گرفت ه و اجي ر
کرده است.
اگر فرض بر اين است ک ه وي روس کرون ا مح صول "جه ش ژنتيک ی"
طبيعی نسبت به ساير ويروسهای ماقب ل خ ود م ی باش د ،چ را ب ا وج ود
عظيم ترين دس تاوردهای تکنيک ی و پزش کی و ث روت عظيم ی ک ه در
جه ان وج ود دارد ،مقابل ه ب ا گ سترش و ش يوع اي ن بيم اری ح تی در
مدرنترين کشورهای جهان به معضلی بزرگ تبديل شده و با بکارگيری
تمام امکانات موجود نمی توانند از شيوع آن جلوگيری ب ه عم ل آورن د؟
محققين می گويند که ويروس کرونا هم ه گ ير اس ت نمي شود جل و آن را
گرفت .به اين دليل تمام تﻼش اين است ک ه ب ا اق دامات متف اوتی ک ه در
دس تور دولته ا ق را گرفت ه از س رعت ش يوع اي ن بيم اری در ي ک ب ازه
زمانی معين جلوگيری به عم ل آي د ک ه هم ه م ردم ب ه م رور دچ ار اي ن
بيم اری ش وند و همانن د چي ن ،اي ران و ايتالي ا حال ت انفج اری ب ه خ ود
نگيرد.
بن ا ب ه اظه ارات متخص صين و محققي ن اي ن ام ور در پان دمی س ارز
SARSدر سال  ٢٠٠٣اين بيماری به حدود  ٢۵ک شور جه ان س رايت
کرد ،حدود ٢۵هزار نفر به آن مبتﻼ شدند و در اين ميان  ٩٠٠نفر ج ان
خود را از دست دادند و باﻻخره بعد از  ٨م اه اوض اع ب ه حال ت ع ادی
برگشته است بدون اينکه واکسنی بر ضد اين وي روس تولي د ش ده باش د.
شايد برای سرمايه و شرکتهای توليد دارو مقرون به صرفه نبوده باش د.
اي ن در ش رايطی اس ت ک ه کووي د  ١٩ک ه ب ه گفت ه محققي ن از خ انواده
س ارز در س ال  ٢٠٠٣و ش ناخته ش ده اس ت ،ظ رف ح دود  ٢م اه ب ه
سرعت در  ٧٠کشور جهان ش يوع پي دا ک رده اس ت ،تع داد مبتﻼي ان ب ه
بيشتر از ١۵٠هزار و تلف ات آن ب ه بي ش از  ۵ه زار نف ر رس يده اس ت.
تنه ا در ايتالي ا ب ه گفت ه رس انه ه ا در  ٢۴س اعت گذش ته  ٣٨٠نف ر از

شماره ٥٣٥

مبتﻼي ان تل ف ش ده ان د .اي ن ت ازه آماره ای
رس می و رس انه ای اس ت ک ه اع ﻼم ش ده
است ،اگر امارهای غير معتبر و مخفيکاری
رژيمه ايی همچ ون اي ران و چي ن را ب ه آن
اضافه کني م ،تع داد تلف ات و م رگ ناش ی از
شيوع اين ويروس خيلی ب اﻻتر از اي ن آم ار
است .بازار رقابت و مسابقه بي ن کن سرنهای
دارو سازی برای تولي د واک سن ض د کرون ا
هر کدام برای سهم بيشتری از نتايج سود آن آغازش ده و آنچ ه هم واره در
اين ميان غايب است جان انسانها و سﻼمت جامعه است.
سود سرمايه بر همه چيز مقدم است
ما ک ه در ق رون وس طی زن دگی نميکني م .ص رف نظ ر از اينک ه وي روس
کرونا نتيجه چه تحولی بوده باش د و م ضافا اينک ه هم ه عوام ل طبيع ی از
ويروس ،سيل و زلزله و غيره ميزانی از تلفات ب ر ج ای خواه د گذاش ت،
اما ميزان تلفات تاکنونی ناش ی از وي روس کرون ا ب ا وج ود ت وان دان ش و
تکنيکی و ثروت جامعه امروز حتی در فقيرترين جوامع دنيا ،غيرعادی و
ج ای ب اور ني ست .چ را ب ا وج ود عظيم ترين دس تاوردهای تکنيک ی و
پيشرفت عقل بشری و ثروت عظيمی که در نتيجه بهره کار اکثريت م ردم
مزدبگير در جهان توليد می ش ود و م يرود ک ه ب ر هم ه عوام ل طبيع ی و
غير طبيعی تسلط پيدا کند ،دولتها در برابرش يوع اي ن بيم اری و توق ف آن
عاجزند و هر روز جان بيشتری از انسانها را تلف می کند؟
واقعيت اين است که واکسن و دارو و همه امکاناتی ک ه در خ دمت رف اه و
س ﻼمتی جامع ه ب شری اس ت ت ابعی از قانونمن دی ب ازار و منط ق س ود و
س رمايه اس ت .محققي ن م ی گوين د ک ه در پان دمی س ارز در س ال ٢٠٠٣
دانشمندان موفق شدند که واک سن ض د وي روس را تهي ه و مراح ل ابتداي ی
تست آن را نيز انجام داده اند ،اما ب ا مح دود ش دن ش يوع بيم اری ،اش تياق
برای توليد اين واکسن مطابق س ود س رمايه ک اهش يافت ه اس ت .سالهاس ت
تﻼش برای توليد داروی قطعی ضد سرطان در شرکتهای بزرگ تحقيقاتی
در جهان در حال انجام هست و هرسال دارويی جديد اخ تراع و تولي د م ی
کنن د و ميليارده ا دﻻر ب ه جي ب ميزنن د .آي ا دان ش علم ی و پزش کی ب شر
امروز کافی نيست که داروی قطع ی ض د س رطان را تولي د کنن د؟ چ را ب ا
وجود اين همه امکانات ،دولتها در چنين مواقعی فل ج م ی ش وند و ان سانها
به وحشت می افتند؟ چ را در ش رايطی ک ه جامع ه بط ور طبيع ی ام ورات
خ ود را م ی گذران د ،دولته ا در فک ر تهي ه امکان ات ،بيمارس تان و غ يره
نيستند ،صرفه جويی می کنند ،تا امروز مردم در تنگنا ق رار نگيرن د و از
تلفات انسانی قابل کنترل جلوگيری به عمل آورند؟
ما در جهانی زندگی ميکنيم که ب ا وج ود ث روت عظيم ی ک ه در آن وج ود
دارد سهم اکثريتی از اين مردم فقر و نداری و بيک اری اس ت و ب ه س ختی
زندگی روزمره خود را می گذرانند .هر روز که ميگ ذرد زن دگی اکثري ت
عظيمی از مردم با تنگناهای اقتصادی روبرو ميشود .اقلي تی س رمايه دار،
صاحب پول و ثروت  ،ثروتمندتر و اکثريتی فقير ،فقير ت ر م ی ش ود .ه ر
روز ح داقلی از رف اه و بهداش ت و امکان ات ک ه در اختي ار م ردم اس ت،
بيشتر قلم گرفته م ی ش ود و از دس تور دولته ا خ ارج م ی

يا كار يا بيمه بيكاری! بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار!
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جهان واقعى ترسناک تر

ميگيرد و از روز اول به دﻻيل سياسی و امنيتی وجود وي روس در ش هر ق م
را از مردم مخفی کرد و هنوز هم آمار واقعی تلفات را از چشم مردم مخف ی
نگميدارد و خود به عامل اصلی شيوع اين بيماری تبديل شده است چه؟

از ذهن ماست ...
شود .صرفه جويی و رياضت اقتصادی به قيمت از دس ت رفت ن ج ان
مردم و فشار بيشتر برجي ب م ردم ب ه سياس ت هم ه دولته ای س رمايه
داری تبديل شده اس ت .جن گ و آوارگ ی و ک شتار و درب دری ،بج ای
خود که به سرنوش ت بخ شی از م ردم جه ان تب ديل ش ده و ه م اکن ون
ميان مرزهای ترکيه و يون ان ه زاران ان سان ب ی پن اه ک ه از جن گ و
گرسنگی و بيکاری فرار کرده اند در اين جهنم گرفتار آمده اند.
ويروس کرونا همه گير اس ت ،ام ا اي ن وي روس ن يز مث ل ه ر بح ران
ديگر تاثيرات آن بر زندگی و زيست طبقات مردم متفاوت است .آنکه
از امکان ات به تر و بي شتری برخ وردار اس ت ش انس بي شتری ب رای
زنده ماندن دارد .کم نيستند کسانی که غم نان دارن د و در اي ن ش رايط
هن وز مجبورن د ب رای ت امين مع اش ج ان خ ود را ب ه خط ر بيندازن د.
دولتها سياست متفاوتی را در مقابله با ش يوع بيم اری در نظ ر گرفت ه
اند .در کشورهای پيشرفته سرمايه داری که هنوز درجه ای از نرم و
قوانين انسانی و رفاه عمومی جاری است باز شانس مان دن و گ ذر از
اين بحران ب ا تلف ات کم تری وج ود دارد ،ام ا ک شوری مث ل اي ران ب ا
دولتی که کمترين مسئوليت در قبال جان و سﻼمت جامعه را به عه ده

در ايران شيوع ويروس کرونا به يمن حاکميت جمهوری اس ﻼمی در آس تانه
يک فاجعه انسانی است .با وج ود ف داکاری و ت ﻼش متخص صين ،دکتره ا و
پرستاران دلسوز شيوع اين بيماری غير قابل کنترل ب ه نظ ر ميرس د .س ران
رژي م اس ﻼمی س ر وت ه صحبت شان خط اب ب ه م ردم اي ن اس ت ک ه از خان ه
ب يرون نيائي د ،ام ا همزم ان در فک ر اق دامات ج دی در تهي ه امکان ات ب رای
همين مردم نيستند و ساعت به ساعت مردم بيشتر تلف می شوند.
بحران کرونا که هنوز ابعاد تلفات وعواقب انسانی و روانی آن برای جامع ه
بشری مشخص نيست ،بار ديگر چهره کري ه و ض د ان سانی سي ستم س رمايه
داری را هرچه بيشتر برای مردم برمﻼ کرد .مطمئنا ً بار اين بح ران را مث ل
هميشه در پايان بر شانه های مردم کارکن و زحمتکش اين جوام ع سرش کن
خواهند کرد .سرمايه داران و دولتها باز از قبل کار و زحمت اکثري ت م ردم
فقير و مزدبگير جامعه و ض رر و زي ان خ ود را ج بران خواهن د ک رد ،اي ن
مردم فقير و ندار و ک م درآم د جامع ه ه ستند ک ه عواق ب ان سانی و ض رر و
زي ان اقت صادی و روان ی آن را ب ر دوش م ی ک شند .ن ه ب ه س رمايه داری و
بربريت! سوسياليسم تنها راه نجات بشريت از اين تنگنای انسانی است!
***

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!



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



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



كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند .تداوم فعاليت مراكز 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!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست

اسفند ١٣٩٨

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

كرونا و نژادپرستى

شماره ٥٣٥

وسايل ضد عفونی نداريم چه برسد به شما"!

عليه افغانستانى های ساكن ايران
سياوش دانشور
رفتارهای شنيع ،جنايتکارانه و نژادپرستانه حاکميت و ناسيوناليسم
ايرانی عليه افغانستانی های ساکن ايران امر جديدی نيست .اين رفتارها
در پرونده فرهنگ و ايدئولوژی منحط ايرانی -اسﻼمی دارای کارنامه
قطوری است .همين مدتی پيش بود که در آغاز بحران کرونا رژيم
اسﻼمی يادش افتاد تا کرور کرور مهاجرين افغانستانی را از ايران
اخراج کند .آنهائی هم که مانده اند در اين بحران فاجعه بار و تراژيک
شرايط بمراتب خشن تر از هر زمانی را تحمل ميکنند.
ظاهرا ً وزارت بهداشت طرحی و سامانه ای برای غربال مبتﻼيان به
ويروس کرونا در نظر گرفته است .ظاهرا ً اين سامانه ای برای "کمک
به نظام سﻼمت کشور در پيشگيری ،شناسايی و مراقبت افراد جامعه
در مقابل بيماری کرونا" است .اما در اين طرح نژادپرستانه بايد اوﻻً
ايرانی باشيد ،ثانيا دارای ُکد ملی باشيد و گرنه امکان ثبت نام نداريد و
احيانا ً مشمول دريافت خدماتی نميشويد .بيشتر افغانستانی های ساکن
ايران ُکد ملی ندارند ،غير قانونی محسوب ميشوند ،عمدتا ً با قوانين
نژادپرستانه حکومتی از گردونه ساکنين قابل شمارش ايران و
برخورداری از هر نوع حقوقی به بيرون پرتاب شده اند.
مضاف بر اينها نگرش راسيستی و فاشيسم ضد افغان توسط
ناسيوناليسم ايرانی روزمره عليه افغانستانی ها عمل ميکند .وقتی
کارگران افغانستانی به داروخانه ها برای خريد ماسک و دستکش و
شوينده مراجعه ميکنند ،بخشا ً با اين پاسخ روبرو شدند که "برای
افغانیها ماسک نداريم"! وقيحانه به آنها گفته اند" :برای ايرانیها هم

يکمورد ديگر داستان غم انگير فاطمه  ٣٤ساله است که وقتی  ٨ساله بوده
به ايران مهاجرت کرده است .در ايران بزرگ شده ،کارگر است،
همسرش حيدر ايرانی است و در منطقه کارگری مﻼرد زندگی ميکنند.
همسرش مبتﻼ و در بيمارستان بستری ميشود .بعد از ترخيص از وی سه
ميليون تومان هزينه ميگيرند .وقتی می پرسد چرا بايد سه ميليون بدهم،
يکی از پرسنل بيمارستان و مسئول ترخيص بر سرش فرياد زده که
"اصﻼ نبايد شوهرت را بستری می کرديم"! يکی از فاميلهای فاطمه که
به کرونا دچار شده را در بيمارستان پذيرش و بستری نکردند و وی با
سا ً از
درد و رنج در کنج خانه اش جان سپرده است! اين اقدامات اسا ً
جانب حکومت و فاشيسم ضد افغان آگاهانه به اين دليل صورت ميگيرد
که افغانستانی بارشان را ببندند و به افغانستان برگردند .اينجا فقط بحث
مهاجر افغانستانی و حقوق وی نيست ،خيلی ها در ايران بدنيا آمده اند و
پدر يا مادرشان افغانستانی است .خيلی ها ازدواج کردند .خيلی ها اساسا ً
از افغانستان تجربه و خاطره ای ندارند.
اين فاشيسم ضد افغان در متن بحران کرونا تشديد شده است .جمهوری
اسﻼمی همواره به اين تمايل ارتجاعی و ضد کارگری و نژادپرستانه
ميدان داده است تا از طريق آن زحمتکشان و کارگران را در مقابل هم
قرار دهد .اين اقدامات شبيه رفتار آلمان نازی با يهودی ها و کمونيست ها
و شبيه رفتار دولت اسرائيل با فلسطينی ها است .اين نژادپرستی عريان و
آدمکشی آگاهانه است .جنبش کارگری ايران و اردوی راديکال و
انساندوست بويژه در اين بحران بايد در مقابل اين تمايﻼت با قاطعيت
بايستند و آنرا محکوم و منزوی کنند .امروز عليه کارگران افغانستانی
بدليل محل تولدشان اين جنايت را مرتکب ميشوند و فردا در متن کمبود و
محدوديتها همسايه را بجان همسايه می اندازند .هشيار باشيم ،از کنار اين
رفتارها نگذريم و در مقابل اين توحش نژادپرستانه محکم و قاطع بايستيم.
ما امروز بيش از هر زمان به يک همبستگی قدرتمند انسانی ،به
انترناسيوناليسم وهمسرنوشتی طبقاتی کارگران نياز داريم.
***

همياری انسانى را گسترش دهيم!
زنان و مردان آزاديخواه ،جوانان انقﻼبى ،انساندوستان! دست همديگر را بگيريم .به شيوه های ايمن
ابتكارات مختلف را بكار گيريم .كودكان كار ،بى مسكنان ،حاشيه نشينان ،محرومان ،سالخوردگان ،بيماران،
معتادين و كسانى كه قربانيان اين نظامند ،بيش از بقيه نيازمند دست ياری هستند .از نياز به وسائل بهداشتى
و غذا و لباس تا جائى برای آرميدن .همياری انسانى را گسترش دهيم .اينروزها تعيين كننده اند .همه
ميخواهند زندگى كنند .من ،تو ،ما ،ميخواهيم زنده بمانيم!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست

اسفند ١٣٩٨

صفحه ١٠

كمونيست هفتگى

شماره ٥٣٥

نبايد گذاشت كسى گرسنه بماند!
تامين معيشت و حقوق پايه مردم وظيفه مستقيم دولت است .در دوره بحرانى كنونى اين وظيفه بى اما و اگر است .بايد رژيم را
موظف به تامين معيشت مردم كرد .نهادهای همياری ،كه اينروزها نماد نوعدوستى و همبستگى انسانى اند ،نبايد بگذارند كسى
بدون غذا و نيازهای اوليه بماند .در هر كوی و برزن بداد همسايه و سالمندان و محرومان برسيم .نيازهای غذائى و بهداشتى را
به طرق مختلف تامين و توزيع كنيم .مبتكرانه راه های كمک رسانى را پيدا كنيم و به همديگر اطﻼع دهيم!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

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

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

صفحه ١١

شماره ٥٣٥

كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست

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

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

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

آزادی ،برابری ،رفاه!

اسفند  - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢٠

صفحه ١٢

شماره ٥٣٥

كمونيست هفتگى

مركز خبری حزب حكمتيست

اعتصاب يكروزه  ٣٠٠٠كارگر معدن سيرجان
بنا به خبر دريافتی ،روز يکشنبه  ٢٥اسفند ماه ،بيش از  ٣٠٠٠نفر از کارگران معدن سنگ آهن سيرجان دست به اعتصاب زدند .کارگران از
مرخصی مديران و پرسنل رده باﻻ و نشستن مسئولين در اتاقهای دربسته ،به فقدان امکانات بهداشتی و ايمنی بدليل شيوع کرونا معترضند" .مجتمع
توسعه آهن و فوﻻد گل گهر" کارفرمای اصلی معدن سنگ آهن سيرجان است .کارفرمای معدن سيرجان مديران و پرسنل رده باﻻی شرکت را به
مرخصی فرستاده و مابقی مسئولين نيز در اتاقهايشان نشسته اند و از ارتباط با کارگران خودداری ميکنند .کارگران اعتصابی اعﻼم کردند؛ "ميگوئيد
کرونا شايعه است ،اگر اينطور است شما هم ميان ما بيائيد و باهم کار کنيم و اگر شايعه نيست ما بدون امکانات بهداشتی و ايمنی کار نميکنيم ،جان ما
را با فوﻻد معامله نکنيد"!
معدن سنگ آهن سيرجان حدود  ٧٠٠٠کارگر و پرسنل در بخشهای مختلف دارد و در ارتباط با صنايع فلزی از جمله آهن و فوﻻد فعاليت دارد .معادن
سنگ آهن سيرجان در کرمان بزرگترين و غنی ترين معادن سنگ آهن در ايران هستند و مجموعه صنايع فلزی به آن وابسته اند .کارفرما يکروز بعد
يعنی دوشنبه  ٢٦اسفند دستور بازگشت به کار کارگران را همراه با تهديد به اخراج صادر کرده است .کارگران ميتوانند با اهرم توقف کار ،کارفرما
و دولت را وادار به پذيرش خواستهای برحق خود کنند .صنايع بزرگ ميتوانند و بايد کار را بيدرنگ متوقف کنند!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٩اسفند  ١٩ -١٣٩٨مارس ٢٠٢٠

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

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

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

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

سردبير :سياوش دانشور

حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

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

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

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

Bank: DNB

زنده باد سوسياليسم!

