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 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت اول مه

 سرمايه داری و بحران كرونا 

سوسياليسم بيش از هر زمان 

 ! ضروری و مبرم است
 

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

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

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

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

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

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

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

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

بحران اقتصادی، سقوط 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  

 

org.hekmatist.www 

  ٢صفحه   

 

 !از كارگران معادن كرمان حمايت كنيم

اوضاع اقتصادی و سياسى جمهوری اسالمى و گسترش دوباره مبارزات 

 كارگری و اجتماعى در ايران
 

 ١١صفحه   نادر شريفى                                                                                                                   

 در يک نگاه

 !تحريم اقتصادی را توجيه نكنيد
 

 ٨رحمان حسين زاده                                                                                                         صفحه 

 پير ُكشى، كرونا و سرمايه داری
 

 ٩فحه ص  آذر ماجدی                                                                                                                    

 قطعنامه های اول مه، روز جهانى كارگر

 !زندانيان؛ از وعده آزادی تا اعدام
 ١٤صفحه جاويد حكيمى                                                                                                                

 "پريكريات"از پرولتاريا تا 
 سرمايه داری" بهشت سياسى"و اتوپى " سوسياليسم فقر"

 

  ١٥صفحه سياوش دانشور                                                                                                              

 تشديد بيكاری و فقر، مرگ تدريجى كارگران
 اتحاد عليه بيكاری، يک تقابل سازمانيافته كارگری

 ١٢فحه ص  سعيد يگانه                                                                                                                   

 در باره وضعيت پزشكى رفيق سعيد آرمان



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . خطر نابودی روبرو کرده است
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . مبرم کشمکش طبقاتی دنيای پساکرونا است
 

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

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

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

 

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

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

 . جهان ميتواند و ميخواهد تامين و تضمين کند
   

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

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

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

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

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

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

 

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

 !زنده باد اول مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
 ٢٠٢٠آوريل  -١٣٩٨فروردين 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٤١شماره    

 سرمايه داری و بحران كرونا 

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



در اول ارديبهشت حدود سه هزار کارگر معادن کرمان در 
خصوصی و زير سوال   اعتراض به واگذاری معادن به بخش

رفتن امنيت شغلی و قراردادهای کارشان، دست به اعتصاب 
زدند و در شهرستانهای زرند و کوهبنان و وراور در مقابل 
ادارات دولتی و دفتر امام جمعه دست به اجتماع و تظاهرات 

 . زدند
 

مسئوالن دولتی و کارفرمايان معدن در شرايط کرونائی از 
اعتصاب هزاران کارگر معدنچی به وحشت افتادند و تحت 

شنبه ششم ارديبهشت "  رسيدگی به مشکالت کارگران"عنوان 
در اين جلسه که در .  در مجلس اسالمی جلسه ای تشکيل دادند

آن قرار بود چند نفر از کارگران بعنوان نماينده شرکت کنند، از 
آميز و تحقير آميز سران حکومتی و  همان ابتدا با برخورد تهديد

کارفرمايان روبرو شدند، نه فقط آنها را در جلسه کذائی 
بررسی شان شريک نکردند بلکه سياست برخورد امنيتی با 

 . تنظيم کردند" مقابله با اخالل"کارگران را تحت عنوان 
 

مقابله با "جلسه هماهنگی مجلس و دولت و امنيتی ها برای 
، اولين واکنش "برخورد شديد با کارگران اعتصابی"و "  اخالل

به دور جديد اعتراضات توده ای کارگری و نشان وحشت 
حکومتيها و کارفرمايان از امواج اعتراضات کارگری در دوره 

پيگيری قانونی "ادعای حکومتی ها مبنی بر .  پساکرونا است
توسط کارگران، وقتی که خودشان می برند و می "  مطالبات

دوزند و معادن و صدها شرکت زير پوشش شرکتهای بيمه 
اجتماعی را به بازار بورس و بخش خصوصی واگذار ميکنند، 

کارگر برای دفاع از امنيت شغلی و .  توقعی بيجا است
قراردادهای کار و بهبود شرايط کار و زندگی خود نيازی به 

قانون حکومتی قانون دفاع از .  اجازه از هيچ کارفرمائی ندارد
کارفرمايان است و اعتصاب و اعتراض به سياستهای کارفرما 

دوره اين تهديدات و قلدرمنشی .  حق مسلم کارگران است
حکومت کارفرمايانی که زندگی .  کارفرمامحور بسر آمده است

و هستی ميليونها کارگر را با يک چرخش قلم ساقط ميکنند، بايد 
 .برای اعتراض و اعتصاب  کارگران هم آماه باشند

 
حکمتيست تهديد عوامل حکومتی و   -حزب کمونيست کارگری

کارفرمايان و اطالعاتی ها عليه کارگران معادن کرمان را قوياً 
محکوم ميکند و از کارگران در بخشهای مختلف ايران ميخواهد 

در آستانه روز .  که از رفقايشان در معادن کرمان حمايت کنند
جهانی کارگر، همبستگی کارگری بيش از هر زمانی 

 . موضوعيت دارد
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠آوريل  ٢٦ -١٣٩٩ارديبهشت  ٧

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 جهت اطالع عموم
 

 در باره وضعيت پزشكى رفيق سعيد آرمان
   

با کمال خوشحالی باطالع ميرسانيم که خوشبختانه 
فائق آمد و بعد  ١٩-رفيق سعيد آرمان به بيماری کوويد

از چند هفته بستری و تحت مداوا بودن، امروز عصر 
 . آوريل از بيمارستان ترخيص شد ٢٩چهارشنبه 

 
طی اينمدت دوستان و رفقای زيادی با پيام و تلفن و ارتباط مستقيم جويای حال 

ما اين محبتهای .  رفيق سعيد بودند و در باره وضعيت وی ابراز نگرانی کردند
رفيقانه و انسانی و صميمانه را ارج ميگذاريم و از همه اين دوستان عزيز نهايت 

 .قدردانی را داريم
 

حکمتيست ضمن تبريک به رفيق سعيد آرمان عزيز  -حزب کمونيست کارگری 
برای وی آرزوی تندرستی کامل ميکند و اميدواريم دوره نقاهت بيماری را نيز با 

 .موفقيت پشت سر بگذارد
    

 حکمتيست –دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢٠آوريل  ٢٩

 اعالميه حزب حكمتيست 
  

 !از كارگران معادن كرمان حمايت كنيم

 !تهديد امنيتى را با تهديد اعتصاب جواب دهيم

 

 در باره اعدامهای اخير
 

جمهوری اسالمی بدستور رئيسی جالد و بدنبال شورش در زندانها، اعدام زندانيان 
صبح امروز سه شنبه نهم ارديبهشت سه زندانی در .  را سرعت بخشيده است

"زندانهای اروميه و سنندج اعدام شدند ساله اهل اشنويه،  ۵٣"  زرار پيغامی. 
اهل "  فايق شريفی"ساله اهل بوکان، در زندان اروميه و  ٣٣"  ياسر رسولی"

همينطور امروز سه شنبه نهم ارديبهشت .  ديواندره در زندان سنندج اعدام شدند
اين پنجمين .  اهل شهرستان سنقر در زندان کرمانشاه اعدام شد"  مهدی رمضانی"

 .  اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی کرمانشاه در چند روز گذشته است
 

ساله اهل دهگالن در زندان  ٢٨"  کيوان مرادی"روز دوشنبه هشتم ارديبهشت 
که در "  شهرام بايگان"روز پنجشنبه چهارم ارديبهشت .  مرکزی سنندج اعدام شد

 .جريان شورش زندانيان زندان تبريز مجروح شده بود، در زندان تبريز اعدام شد
مجتبی "، "علی شيخان"ارديبهشت سه زندانی بنامهای سوم روز چهارشنبه 

 . در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند" نسب جمال جعفری "و " حائری
 

به اينها بايد اعدام زندانی سياسی مصطفی سليمی و قتل خاموش زندانيان در اثر 
بيماری کرونا .  جان زندانيان سياسی در خطر است.  بيماری کرونا را اضافه کرد

در زندان فشافويه تهران و زندانهای ديگر ايران يک تهديد جدی برای کشتار 
اين اعدامها جوابی به شورش در زندانها است، تالشی برای .  زندانيان است

ارعاب جامعه است، هدفش پيام دادن به جامعه مبتال به بيماری و بيکاری و فالکت 
اقتصادی است که دورنما و پتانسيل تالطمات اجتماعی و شورش عليه فقر و 

 .  بيکاری در آن زبانه ميکشد
 

حکمتيست اين تمهيدات ورشکسته حکومتی و اين   -حزب کمونيست کارگری 
قتلهای عامدانه و آگاهانه جمهوری اسالمی را قويا محکوم ميکند و کارگران و 
مردم آزاديخواه را به گسترش تالش برای آزادی فوری زندانيان سياسی و کليه 

 . زندانيان عادی تا رفع مخاطره بيماری کرونا فراميخواند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
 ٢٠٢٠آوريل  ٢٨ – ١٣٩٩ارديبهشت  ٩



رويم که  امسال در حالی به استقبال روز همبستگی جهانی کارگر و روز معلم می
بگيران و نيروی  شرايط معيشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و ساير حقوق

پيامدهای .  تر شده است تر و بحرانی کار نسبت به سال گذشته بسيار سخت
ها؛ تعديل اقتصادی،  های چند دهه دولت برانداز سياست ويرانگر و خانمان

سازی و تعطيلی واحدهای توليدی و خدماتی، خصوصی کردن  خصوصی
ازپيش آموزش و بهداشت عمومی هرروز بيش از گذشته خود را نشان  بيش
های  ها، سياست کل حاکميت است و جناح هايی که فراتر از دولت سياست.  دهد می

 .نظر دارند سياسی بر روی آن اتفاق
 

پايان ارزش لایر در برابر ارزهای خارجی، افزايش  در اين ميان سقوط بی
دويست درصدی قيمت بنزين و تورم رسمی چهل و يک درصدی موجب کاهش 

ها دولت در همراهی کامل  در کنار اين سياست.  شديد قدرت خريد مزدبگيران شد
با صاحبان سرمايه که اکثر آنان از رانت وفاداری به سيستم برخوردارند، با 

جانبه  نمايشی سه تنها چهره ، نه٩٩درصدی حداقل دستمزد برای سال  ٢١افزايش 
خواهد وضعيت معيشت  گرايی را از قبل آشکارتر نمود؛ بلکه نشان داد که می

 .تر نمايد هايشان را خالی تر و سفره بگيران را از قبل سخت حقوق
 

اول ماه مه و روز معلم، يادآور اين است که کارگران، معلمان و ديگر 
دهی خودشان  بگيران بايد در جهان و ايران متحدتر شوند و برای سازمان حقوق

چراکه سيستم مبتنی بر سود و سرمايه با .  بيشتر از گذشته تالش نمايند
بگيران  ها و استثمار اکثريت کارگران و حقوق اندوزی برای يک درصدی ثروت

های بهداشتی همچون  برای سود بيشتر، نشان داده که حتی در شرايط بحران
 .کرونا نيز قادر به مراقبت از شهروندانش نيست

 
هرچند امسال شرايط تجمع و برگزاری مراسم جشن روز جهانی کارگر و معلم 

کنيم که ما در ايران  به علت شيوع ويروس کرونا فراهم نيست، اما فراموش نمی
ساله به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر و روز ملی معلم، توسط عوامل  همه

شويم و حتی اجازه برگزاری مراسمی مربوط به  امنيتی سرکوب و بازداشت می
ها تن از اعضای سنديکای کارگران شرکت  در سال گذشته ده.  خودمان را نداريم

واحد، تعدادی از فعاالن کارگری، بازنشسته، دانشجويی و صنفی فقط به دليل 
های صنفی در  ها تن از معلمان عضو تشکل شرکت در مراسم اول ماه مه و ده

سراسر ايران به خاطر شرکت در مراسم روز معلم بازداشت، توبيخ و بعضاً به 
ها و روند سرکوب  مدت محکوم شدند؛ که اين محکوميت های طوالنی حبس

 .همچنان ادامه دارد
 

عنوان امضاکنندگان اين  های صنفی، مدنی اعم از معلمی يا کارگری به ما، تشکل
داريم که حق داشتن تشکيالت مستقل، تجمع، اعتراض و حق  بيانيه اعالم می

ی کارگران، فرهنگيان و  های صنفی را برای همه اعتصاب، سنديکايی و کانون
شناسيم و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر،  بگيران ديگر به رسميت می حقوق

روز ملی و روز جهانی معلم، روز دانشجو و روز جهانی زن را از حقوق مسلم 
 .خود ميدانيم

 
ما خواستار آزادی تمامی کارگران، معلمان، دانشجويان و همه فعاالن مدنی و 

ها  خواهيم که به سرکوب سياسی دربند هستيم و از مقامات قضايی و امنيتی می
و  ٩٨شدگان روز جهانی کارگر سال  پايان دهند و منع تعقيب تمامی بازداشت

 .فعاالن صنفی معلمان را صادر نمايند
 

های اقتصادی،  ما خواستار حقوق برابر برای زنان و مردان در همه زمينه
 .اجتماعی و سياسی هستيم
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های معيشتی  ما خواهان افزايش حداقل دستمزد، متناسب با تورم واقعی و هزينه
سازی حقوق معلمان شاغل و بازنشسته با  واقعی خانوارهای کارگران و همسان

 .بگيران هستيم ساير حقوق
 

که خط فقر حدود هشت ميليون تومان است، تعيين حداقل   ما معتقديم، درحالی
توجهی آشکار به  صد هزار تومان، بی ميليون و هشت دستمزد به ميزان يک

 .معيشت و زندگی اکثريت زحمتکشان است
 

ما خواستار فراهم کردن شرايط الزم برای دستيابی تمام کودکان به آموزش 
رايگان، باکيفيت و عادالنه، خدمات بهداشتی رايگان و امکانات ورزشی و 

 .تفريحی مناسب هستيم
 

سازی و  های ارزان سازی، سياست های خصوصی ما خواهان لغو سياست
های  ها و اخراج سازی نيروی کار، تعديل اقتصادی، تعطيلی کارگاه ثبات بی
رويه، توقف خريد خدمات آموزشی و برخورداری از امنيت شغلی معلمان  بی

 .خريد خدمت و نيروی کارآموزشی در بخش خصوصی هستيم
 

ما خواستار توقف فوری کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصيل 
 .به چرخه مدرسه هستيم

 
خصوص  صورت کامل، به ما خواهان اجرای قانون مديريت خدمات کشوری به

برای بازنشستگان فرهنگی و تأمين بيمه پايه فراگير، کارآمد و رايگان برای 
 .تمام بازنشستگان هستيم

 
ما ضمن قدردانی از خدمات کادر درمانی در شرايط دشوار کنونی، خواهان 
پرداخت همه مطالبات پرستاران و کارکنان کادر درمانی فداکار، افزايش 
دستمزد و کاهش ساعات کار آنان و همچنين در اختيار گذاشتن تمامی امکانات 

 .ايمنی و بهداشتی برای مقابله با ويروس کرونا هستيم
 

ويژه معلمان بازنشسته و  ما خواستار برخورداری همه کارگران، معلمان و به
بگيران از تأمين اجتماعی کارا و مؤثر، ازجمله بيمه بيکاری کافی  ديگر حقوق

 .هستيم
 

بگيران را به  ما تمام کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان و حقوق
شده آنان را،  خوانيم و تنها راه احقاق حقوق پايمال همبستگی بيشتر فرامی
ها بر سر  های مدنی مستقل و اتحاد عمل بين تشکل گسترش و تقويت تشکل

 .دانيم مطالبات اساسی و مشترک می
 

شک مطالبات فوق درگرو برخورداری از آزادی بيان و آزادی حق  بی
ما با هر نوع سرکوب آزادی به شکل آشکار و پنهان مخالف .  يابی است تشکل
 .هستيم

 
 ای آزاد و برابر به همراه صلح و شادی و رفاه به اميد تحقق جامعه

 ١٣٩٩ارديبهشت  ١١
 

  : اسامی تشکل ها صنفی فرهنگيان و تشکل های کارگری امضاء کننده بيانيه
 

سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، )تهران(کانون صنفی معلمان ايران 
و حومه، کانون صنفی معلمان اسالمشهر، کانون معلمان همدان، کانون صنفی 

مريوان، انجمن _فرهنگيان استان بوشهر، انجمن صنفی معلمان کردستان
سقز و زيويه، انجمن صنفی بازنشستگان کشوری، _  صنفی معلمان کردستان

انجمن صنفی فرهنگيان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، کميته هماهنگی برای 
های آزاد  های کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل کمک به ايجاد تشکل

 .کارگری
*** 

گرامى باد اول ماه مه روز جهانى كارگر و 

 دوازدهم ارديبهشت روز معلم



در شرايطی جنبش بين المللی طبقه کارگر به استقبال اول مه ميرود که 
اپيدمی کرونا جوامع بشری در سراسر دنيا را مورد هجوم و تهديد جدی 

تاکنون اين بيماری قابل پيشگيری جان نزديک به .  قرار داده است
را هم مبتال  سه ميليون  نفرهزار نفر در دنيا را گرفته و بيش از ٢۵٠

 .کرده است
 

ما کارگران و مردم در جهان يکبار ديگر ديديم که ادعای سرمايه داری 
ديديم که اين نظام ضد . بودن اين نظام پوچ است" اذلی و ابدی"مبنی بر 

سران دولتهای . انسانی و حتی لياقت و ظرفيت دفاع از سالمتی را ندارد
سرمايه داری از دمکرات تا استبدادی، شهروندان و بويژه محرومان را 

يعنی بميريد و "  مصونيت گله ای"استراتژی .  به حال خود رها کرده اند
بسازيد تا فرمان کار اجباری در قتلگاه کرونا بدون کمترين امکانات 
. بهداشتی، پاسخ اين نظام به ميلياردها کارگر و خانواده هايشان است

اين در شرايطی است که اين نظام سرمايه های هنگفت صرف توليد 
تنها کمتر از .  سالحهای ويرانگر و رقابت و جنگهای خانمانسوز ميکند

ده درصد اين سرمايه ميتوانست هزينه کامل زيرساختهای مدرن 
پزشکی و درمانی و هزينه پيشگيری و آمادگی برای چنين شرايطی را 

اگر اين سياست را دنبال نمی کنند، بدليل ناتوانی در محاسبه .  تامين کند
هزينه ها و نيازها نيست، بدليل اينست که بهداشت و درمان عرصه 

اين بسادگی يعنی سود و فقط .  رضايت بخشی برای سودآوری نيست
اين نظامی است که ما کارگران .  سود سرمايه بر جان انسانها مقدم است

 . و ساکنين کره خاکی را اسير کرده است
 

شرايط زندگی برای اکثريت .  در ايران وضعيت وحشتناک تر است
جامعه يعنی مردم محروم و کارگر و زحمتکش، هر روز و هر ساعت 

کرونا نيز به فقر و سيل .  با فقر و گرانی و فالکت اقتصادی بدتر ميشود
در بيماری شديد .  و زلزله و کليه فروشی و سرکوب روزانه اضافه شد

ميگويند .  کرونا هم بايد کارگر کار کند و برای سرمايه سود توليد کند
اما حقوق ها را پرداخت نميکنند، وسائل بهداشتی و "  در خانه بمانيد"

تست را خصوصی و بازاری کرده اند، جامعه کارگری را بين دو 
راهی مرگ در محيط کار آلوده و بيماری و گرسنگی به اسارت گرفته 

اين در حالی است که ميلياردها دالر هر روز اختالس ميشود، اما .  اند
حاضر نيستند برای طب و درمان و بهداشت و آموزش و مسکن و 
معيشت، از ثروتی که ما کارگران توليد ميکنيم و آنها به جيب ميزنند، 

ما کارگران و همه مردم دنيا ديدند که کمکهای دريافتی از .  هزينه کنند
کشورهای مختلف را حتی در اختيار مردم مبتال نگذاشتند، وسائل 
بهداشتی را احتکار و با بازار فرستادند تا از بيماری و رنج مردم نيز 

حتی اجازه تاسيس بيمارستان به پزشکان بدون مرز .  پول پارو کنند
و امروز نيز حکم .  ندادند تا فجايع و عملکردشان را بتوانند انکار کنند

ميگويند حاضرند دو سه ميليون نفر را .  به قتل عام ما کارگران داده اند
 ! قربانی کنند تا پيشاپيش با خيزش سی ميليون گرسنه مقابله کنند

 
ما جنبش طبقه کارگر، ما آزاديخواهان، سرمايه داری و عملکرد ضد 
کارگری و ضد انسانی اش در بحران کرونا را محکوم ميکنيم و اين 

ما .  نظام جنايتکار را در پيشگاه بشريت آزاديخواه محاکمه ميکنيم
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ما .  کارگران ميگوئيم اين نظام نميتواند جامعه را اداره کند و بايد برود
کارگران که هر روز چرخهای جهان را بحرکت در مياوريم، هر دقيقه 
نيازهای ميلياردها بشر را توليد ميکنيم، خود نيز ميتوانيم آنرا اداره و 

 . اين نظام شايسته بشر امروز نيست. مديريت کنيم
 

از اينرو ما امضاء کنندگان اين قطعنامه خواست ها و سياست کارگران را 
برای اوضاع کنونی اعالم ميکنيم و جامعه را فراميخوانيم که حول آن 

 :بسيج و متحد شود
 
ويروس کرونا از کنترل خارج شده و با سرعت در حال گسترش   -١

امکانات تدارکاتی، .  فورا بايد مناطق مخاطره آميز قرنطينه شود.  است
معيشتی و بهداشتی شهروندان مناطق قرنطينه شده، بايد توسط دولت 

 . تامين شود
کليه مراکز کار اعم از توليدی و خدماتی تا رفع خطر بيماری کرونا   -٢

تنها مراکز .  حقوق کارگران بدون کم و کاست پرداخت شود.  تعطيل شوند
 . ضروری توليدی و خدماتی و بيمارستانی با کاهش ساعت کار باز باشند

ظاهر خوبی دارد، اما بدون نان و دارو و "  در خانه بمانيد"شعار   -٣
برای تحقق آن .  پشتوانه هزينه های روزانه شعاری عوامفريبانه است

تامين معيشت همه شهروندان در اين دوره خواست محوری جامعه است و 
 . دولت موظف به تامين آن است

حاشيه .  بسياری از هم طبقه ايهای ما خانه ای ندارند که در آن بمانند  -٤
نشينان، حلبی آبادها، کودکان کار، کارتن خوابها ،گورخوابها، 
دستفروشان، معتادين، کارگران بخش بازيافت زباله، عمدتا بی مسکن 
هستند و دولت نيز همان آلونک خارج محدوده شان را نيز با بولدوزر 

ما کارگران اين اقدامات ضد انسانی را محکوم ميکنيم و .  ويران ميکند
 .دولت را موظف به اسکان اين شهروندان ميدانيم

ما کارگران سياستهای نژادپرستانه دولت و کارفرمايان در قبال   -٥
کارگران مهاجر افغانستانی از جمله اخراج و ندادن هيچ امکانی به آنها و 

کليه ساکنين ايران بايد .  عدم پذيرش در بيمارستانها را قويا محکوم ميکنيم
 . بدون تبعيض از معيشت و منزلت و سالمتی و بهداشت برخوردار باشند

بيمه بيکاری به کارگرانی که به خاطر کرونا بيکار "طرح پرداخت   -٦
کار در محيط ناامن کار باضافه کرونا .  ، فريبی بزرگ است"شده اند

مسئوليت ابتال با کارفرمايان و دولت است و .  جنايت عليه کارگران است
آنها موظف به پرداخت بيمه بيکاری مکفی يا تامين معيشت استاندارد 

 . برای بيکاران هستند
کارفرمايان کرونا را بهانه بيکارسازی .  اخراج ها بايد ممنوع شود  -٧

مضافا اينکه مراحل اداری پيچيده و کشنده، آنهم برای .  وسيع کرده اند
گرفتن بيمه ای که قبلتر از حقوق ها کسر شده است، تنها ادامه سياست 

کليه کارگران .  مکيدن زالوصفتانه آخرين قطره های خون کارگران است
اعم از شاغل و بيکار بايد مشمول تأمين اجتماعی شوند و دولت در 

 . پرداخت اين بيمه مسئوليت مستقيم دارد
اعالم شده از جانب دولت را تحميل گرسنگی و "  حداقل دستمزد"ما   -٨

آن را به شدت .  مرگ تدريجی بر کارگران و خانوادهای کارگری ميدانيم
ما کارگران عليه دستمزد زير خط فقر و عليه فقر و .  مردود اعالم ميکنيم

 . بيکاری بر اتحاد و همبستگی سراسری پافشاری ميکنيم
ما خواهان .  بازداشت فعالين کارگری و اجتماعی ادامه داردتهديد و   -٩

زندانيان سياسی بايد .  توقف بازداشتها و احضارها و سرکوبگريها هستيم
جان هزاران زندانی سياسی و عادی در دوره شيوع ويروس .  آزاد شوند

ما خواهان آزادی .  کرونا در زندانها با خطر بيماری و مرگ روبرو است
در دوره ای که .  فوری کليه زندانيان در اين دوره هستيم

 سنندج  - ١٣٩٩روز جهانى كارگر قطعنامه 
 ٢٠٢٠ماه مه اول 

  ٦صفحه   



جامعه با ترس و نگرانی ويروس کرونا 
روبرو است، دور ديگری از اعدامها شروع 
شده، ما خواهان توقف اعدامها و لغو 

 . مجازات اعدام هستيم
ما بر آزادی بيان و عقيده، تشکل،   -١٠

اعتصاب، تجمع، و گردهمايی به عنوان 
حقوق پايه ای کارگران و مردم پافشاری 

تعطيلی روز اول مه و گراميداشت .  ميکنيم
 . اين روز از حقوق اوليه کارگران است

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

در بحران بيماری .  اند، درود ميفرستيم جهانی
کرونا نيز اين انسان دوستان و کارگرانند که 
ناجيان جهان هستند نه دولتها و سرمايه داران 

 .بی خاصيت
  

ما کارگران همراه با هم طبقه ای هايمان در 
سراسر جهان روز کارگر را گرامی ميداريم 
و با جنبش طبقه کارگر جهانی اعالم 

ما خود را .  همسرنوشتی و همبستگی ميکنيم
در هر گوشه جهان بخشی از مبارزه عليه 
سرمايه داری و تالش برای ايجاد جهانی آزاد 

ما با خانواده های .  و برابر و مرفه ميدانيم
کارگری و محرومان و کسانی که قربانی 
بيماری کرونا شدند اعالم همدری ميکنيم و 
. برای بيماران آرزوی سالمتی و بهبود داريم

اول مه را به طبقه کارگر ايران و جهان 
 . تبريک ميگوئيم

 
 زنده باد اول مه

 زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
 

 ١٣٩٩دهم ارديبهشت 
     

 جمعی از فعالين کارگری سنندج -١
 انجمن کارگران فصلی و ساختمانی سنندج  -٢
 جمعی از کارگران اخراجی نساجی کردستان  -٣
 جمعی از کارگران اخراجی پرديس سنندج  -۴
 جمعی از کارگران اخراجی شاهو سنندج  -۵
 
 

*** 

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

  »سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه«بيانيه مشترک 

 بمناسبت اول ماه مه »گروه اتحاد بازنشستگان«و 
 

 هبه مناسبت اول ماه م! روياروئی با کرونای طبيعی و کرونای سرمايه داری
 ١٣٩٩ارديبهشت  ١٢ 
 

اول ماه مه امسال، طبقۀ کارگر و ديگر توده های استثمار شده، زير ستم و محروم جامعه با شرايط 
بيماری کرونا در سراسر جهان به شيوع مرگ آور و يکه تازی :  بسيار وخيمی روبرو هستند

ويرانگر خود ادامه می دهد و ميليون ها انسان، بويژه محرومان جامعه را به زير گيوتين مرگ می 
فرستند در حالی که نظام سرمايه داری، به رغم انباشت عظيم ثروت و امکانات علمی، اقتصادی، 

 .تکنولوژيکی و غيره از روياروئی با اين اپيدمی عاجز مانده است
 

در اين انزوای .  کرونا صدها ميليون انسان را در سراسر جهان مجبور به قرنطينه نشينی کرده است
دردناک، يا در گوشۀ بيمارستان های غالبا بی تجهيزات و مملو از بيماران کرونايی، انسان های 

اما اين تنها يک روی فاجعه است، .  بسياری منتظر مرگ يا تشديد بيماری خود يا نزديکانشان هستند
روی ديگر فاجعه، نظام استثمارگر و مخرب سرمايه داری است که برخالف کرونا موسمی نيست 
بلکه ديرپاست و به شکل مداوم و با دامنۀ وسيع تری زندگی ميلياردها کارگر و زحمتکش را در 

 .سراسر گيتی به مرگ تدريجی تهديد می کند
 

کرونا باعث افزايش بيکاری دائمی يا موقت ده ها ميليون کارگر در جهان شده است؛ اما نبايد از 
نظر دور داشت که نظام سرمايه داری پيش از کرونا صدها ميليون بيکار در سراسر جهان به 

که بسياری از آنان از   –کرونا جان صدها هزار تن را در سراسر جهان گرفته !  ارمغان آورده بود
نظام سرمايه داری شيرۀ جان و زندگی صدها ميليون را هر روز و هر   –محرومان جامعه بوده اند 

فراگيری کرونا در .  ساعت می مکد و آنان را به فرسودگی، بيماری، تباهی و مرگ تهديد می کند
گستره وسيع جهانی تنها به خاطر مرگبار بودن اين ويروس و العالجی آن در سطح کنونی تکامل 

اين شيوع و گسترش مرگبار تا حد بسيار زيادی ناشی از منافع سالطين سرمايه . دانش پزشکی نيست
است که به چيزی جز سود نمی انديشند و حداکثر تالش خود را برای کاستن بودجه های آموزش، 
بهداشت و درمان و تأمين اجتماعی و افزايش هزينه های نظامی و امنيتی به کار بسته اند که حاصل 

بحران کرونا پوسيدگی مناسبات حاکم و بحران .  آن چيزی جز فروپاشی ساختار جامعۀ بشری نيست
اين درسی است که کارگران و زحمتکشان از بروز بحران .  بزرگ اقتصادی جاری را نمايان کرد

های اقتصادی، سياسی و طبيعی و محيط زيستی موجود می آموزند و پاسخ ايجابی آن بايد مهيا 
 .کردن شرايطی در جهت تأمين رفاه، آسايش، صلح و ثبات برای جامعه انسانی باشد

 
کرونای سرمايه : نظام سرمايه داری در روز جهانی کارگر امسال حالت ويژه ای به خود گرفته است

داری در شرايط شيوع کرونای طبيعی، چهرۀ کريه و مرگبار خود را عريان تر نشان داده و در 
 .نتيجه ضرورت همبستگی و اتحاد کارگران در سراسر جهان را بيش از پيش آشکار ساخته است

 
در ايران نظام سرمايه داری به شکلی وحشيانه تر و کورتر از بسياری نقاط ديگر جهان عمل می 

مزد کارگران در ايران از پائين ترين مزدها در سراسر جهان است و نرخ بيکاری و تورم در .  کند
اکثريت قريب به اتفاق کارگران بيکار از مستمری بيکاری و .  ايران از باالترين نرخ های جهانی
وضع زنان در ايران بويژه زنان کارگر از مردان کارگر نيز .  ديگر بيمه های اجتماعی محرومند

بدتر است و زنان کارگرعالوه بر استثمار و ستمی که بر عموم کارگران حکفرماست از ستم و 
کارگران حق طلب و فعاالن مدافع حقوق کارگران از سوی نظام .  تبعيض جنسی نيز رنج می برند

سرمايه داری و دستگاه های قضائی، امنيتی و انتظامی زير شديدترين فشارها قرار گرفته اند و می 
پاسخ نظام سرمايه داری و نهادهای حاکم به خواست های کارگران ضرب و شتم، شکنجه، .  گيرند

 .حبس های طوالنی، اخراج و انواع فشارها، توهين ها و تحقيرهاست
 

يک نمونه از غارتگری و سرشت پليد نظام سرمايه داری ايران و حاميان آن تصويب حداقل مزد در 
اما .  چند هفتۀ گذشته است، حداقلی که از يک پنجم خط فقر در جامعه نيز کمتر است

روز جهانى كارگر قطعنامه 

 ... سنندج  - ١٣٩٩

  ٧صفحه   



کارگران .  ستم بر طبقۀ کارگر ايران تنها ستم و استثمار اقتصادی نيست
ايران زير ستم سياسی، فرهنگی و اجتماعی نيز هستند و اول ماه مه 
فرصتی است که در آن کارگران از هم سرنوشتی خود و هم طبقه ای 
خود و ديگر زحمتکشان در ايران و در سراسر جهان آگاه شوند و برای 

درد مشترکی .  حل معضالت مشترک و درد مشترک چاره انديشی کنند
که تا نظام سرمايه داری پابرجاست از ميان نخواهد رفت کارگران زير 

پيام اول ماه مه پيام مبارزۀ .  يوغ ستم و استثمار باقی خواهند ماند
ما در شرايط کنونی همۀ  .متحدانه برای تغيير بنيادی جامعه است

کارگران و همۀ پشتيبانان حنبش کارگری را به اتحاد عمل برای 
 :گسترش و تعميق مبارزه حول محورهای زير دعوت می کنيم

 
ايجاد تشکل های مستقل کارگران صنعتی، معدنی، ساختمانی،   -

کارخانه و محل کار، واحد (کشاورزی و خدماتی در تمام سطوح 
 ).توليدی و خدماتی، منطقه ای و سراسری

آزادی اعتصاب، تظاهرات، اعتراض، آزادی بيان و عقيده، تشکل و   -
 .تحزب

آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی؛ منع تعقيب قضائی   -
کارگران زندانی و بازگشت بی قيد و شرط آنان به کار و محل زندگی 

 .خود
برابری زنان و مردان در تمام عرصه های حقوقی، سياسی، اقتصادی -
 .اجتماعی، مدنی و فرهنگی -
 .مزد برابر کارگران زن و مرد برای کار يکسان -
ميليون تومان در ماه برای خانوار  ٩افزايش حداقل دستمزد به ميزان   -

 ).از نظر تعداد اعضا(متوسط کارگری 
برقراری بيمه های اجتماعی و بويژه بيمه های درمانی و حق بيکاری  -

 .برای کارگران بيکار و جويندگان کار
مبارزه با هرگونه تبعيض جنسيتی، عقيدتی، ملی، و قومی در محيط   -

 .کار
 .آموزش رايگان در تمام سطوح -
ترميم حقوق بازنشستگان به طوری که از حداقل دستمزد کمتر نباشد،   -

يکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغالن، بيمۀ کامل و تأمين مسکن 
برای بازنشستگان، نظارت نمايندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق 

 .های بازنشستگی و دارائی های عمومی بازنشستگان
معالجه و مداوای کامل و رايگان همۀ بيماران کرونائی؛ افزايش   -

حقوق و پرداخت پاداش به همۀ کارکنان بهداشت و درمان بويژه در 
 .مبارزه با کرونا؛ تأمين زندگی خانواده های جانباختگان کرونا

 .منع کار کودکان و تأمين زندگی و آموزش کودکان کار -
 

 مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر جهان
 پرتوان باد مبارزۀ کارگران برای رهائی از استثمار و نظام طبقاتی

 فرخنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
 

 سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه
 گروه اتحاد بازنشستگان 

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

 تشكل بمناسبت اول ماه مه روز جهانى همبستگى كارگران ٣بيانيه مشترک 

 
سال گذشته گراميداشت پرشکوه روز جهانی کارگر در ايران بشدت سرکوب و 
بخشونت کشيده شد و دهها نفر بازداشت و کماکان زير وثيقه و احضار و 

و اما مزدبگيران جهان اول ماه می متفاوتی را  .برند محکوميت ناعادالنه بسر می
موج بازگشتی از تخريب امکانات و ظرفيت های .  تجربه ميکنند ٢٠٢٠در سال 

حيات و طبيعت توسط سود سرمايه، به شکل اپيدمی، گلوی ميلياردها انسانی را 
 .فشرده که خود نقشی در اين وضعيت نداشته اند

 
با شيوع ويروس مرگبار کرونا، تناقضات و تبعات ويرانگر اين سيستم بر زندگی 

مدرنترين کشورها و قوی !  انسانها از زير آوار تبليغات بيرون آمده و رونمائی شد
ترين اقتصادهای جهان زير تسلط مناسبات بازار و سودسرمايه نتوانستند از 

ثروت انباشته شده  .سالمت و معيشت مردمان بدرستی محافظت و مراقبت کنند
هزاران سال تمدن بشری بويژه توليدات شگرف صد سال اخير که امروزه در 
تسلط انحصاری سرمايه داران متمرکز شده، نتوانست نيازها و معيشت انسانها را 

کرونا نه تنها يک .  بدون توسل به مکيدن نيروی کار برای چند ماه تامين کند
بحران سالمتی بلکه اقتصادی، امنيتی و سياسی شد و به اشکال گوناگون زندگی 
ها را نابود و بيش از پيش ثابت کرد که اين سيستم برای تامين و تضمين زندگی و 

سيستمی که با اين درجه از پيشرفتهای باورنکردنی  .نيازهای بشريت کار نميکند
نتواند زندگی انسانها را بيدغدغه و مرفه تضمين کند و همواره فقر، مرگ، 

طبقه مزدبگير  !دلهره، اضطراب و ويرانی را رواج ميدهد، چرا بايد ادامه يابد؟
درصديهای جهان، راهی جز اتحاد و همبستگی بمنظور پايان دادن و   ٩٩و همه 

 .دگرگونی اين مناسبات وارونه ندارند
 

اما در ايران ابعاد اين تخريب و صدمات، هولناک تر از ساير جوامع در بستری 
از رها شدگی و محروميت، عدم تعهد و بی مسئوليتی در برابر سالمت عمومی و 
تامين معيشت، مردم را بر سر دوراهی مرگ ناشی از ويروس يا مرگ ناشی از 
فقر کشانده که ناچارا برای رهائی از فقر، به وضعيت پر ريسک بيماری گرفتار 
ميشوند و مانند هميشه آسيب، صدمات، قربانی و فالکت، سهم اکثريت محروم 

 .جامعه از بحران هاست
 

دراوج چنين شرايط طاقت فرسايی، و تنها چند ماه پس از سرکوب خونين قيام 
و اعتراضات و حوادث ديماه، سرمايه داری حاکم بر  ٩٨مردم در آبان ماه 

کاهش ”اش در شورای مزد،  ايران، در تعرضی ديگر با تکرار نمايش همه ساله
اين بار نه تنها چون هميشه به رقم .  بيسابقه را به طبقه کارگر تحميل نمود“  مزدی

کارشناسانه و واقعی سبد معيشت اعتنائی نکرد و قوانين و توافقات خود را هم 
زير پا نهاد بلکه به اعداد و ارقام مرجع خود هم استناد نکرد بگونه ای که حتی 

 .نياز به تائيد و امضای نمايندگان مجاز و انتصابی کارگران را هم ناديده گرفت
اين تصميم، جنگی عليه .  اين ديگر حتی يک مذاکره نمايشی و ظاهری هم نيست

معيشت و زندگی کارگران شاغل و بازنشسته است که با قلدری و عليرغم 
 .هم، بر اجرای آن پافشاری شد“ خودی”اعتراضات محافل و نهادهای 

 
اين درجه از بی اعتنائی و سرکوب مزد توسط صاحبان قدرت و ثروت، تنها با 
پاسخی برآمده از قدرت اتحاد و همبستگی کارگران شاغل و بازنشسته ميتواند 

برای کارگران و  ٩٩در نتيجه هنوز پرونده مزد .  متوقف شده و تغيير يابد
بازنشستگان بسته نشده و تا حصول نتيجه برای دستيابی به تامين هزينه های 

زنده باد اتحاد و همبستگی  .واقعی زندگی، تالش و مبارزه ادامه خواهد داشت
 .سراسری مزدبگيران وهمه جنبشهای ضد تبعيض برای تغيير بنيادی جهان

 
اسفند، اتحاد  ١٩گروه کارگران و معلمان ، شورای بازنشستگان ايران

 بازنشستگان ايران
  ١٣٩٩هشتم ارديبهشت 

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

  »سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه«بيانيه مشترک 

 ...بمناسبت اول ماه مه  »گروه اتحاد بازنشستگان«و 



انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار   -١قطعنامه ای به امضای 
کانون کارگران ساختمانی  -٣سنديکای نقاشان البرز، -٢کرمانشاه، 
گروهی از کارگران و فعالين کارگری سقز، در تاريخ  -۴کردستان، 

اين قطعنامه به درست .  آوريل در رسانه های اجتماعی منتشر شد ٢٧
بند خواسته ها و مطالبات فوری در اول مه امسال را طرح  ٩در 

کرده و به اين لحاظ نه تنها دارای ايرادی نيست، بلکه فصل مشترک 
زيادی با ديگر قطعنامه ها مثل قطعنامه اتحاديه آزاد کارگران و يا 

اما قطعنامه مورد اشاره در .  را دارد...  قطعنامه کارگران سنندج و 
توضيح مقدماتی و در تبيين اوضاع در دو محور حاوی لغزشهای 

اميدوارم نقد اصولی آن به درک و تفاهم . سياسی و طبقاتی جدی است
مشترک درست با عزيزان تهيه کننده و حمايت کننده اين قطعنامه که 
در شرايط سخت تحت حاکميت جمهوری اسالمی زحمت انتشار آن 

 . را به عهده گرفته اند، کمک کند
 

در مدت چهل و يک سال گذشته ":  قطعنامه مورد اشاره مينويسد
مردم ايران به خاطر وجود باندهای مافيائی، رانت خواری و 
دزديهای سازمانيافته، ثروت و اموال اجتماعی غارت و چپاول 

پولهای سرسام آوری هزينه بنيادها و مؤسسات زائد، .  گرديده است
هزينه آخوند پروری هم برای داخل و هم برای کشورهای منطقه و 

منابع مالی عظيمی مدام صرف .  آسيای شرقی و آفريقا شده است
نيروهای نيابتی و هم پيمانان حکومت در سوريه، عراق، لبنان و يمن 

به خاطر ماجراجوئی های سران، تحريم .  و غيره گرديده است
اقتصادی بر کشورتحميل گرديده و به همين خاطر برای مردم جامعه 
امکان برخورداری از يک زندگی حداقلی و حتی بخور و نمير باقی 

طبق اظهارات سران دولت و حکومت قرار است به  .نمانده است
فرصتی برای وادار نمودن دولت آمريکا به لغو تحريم ها، نه برای 

 ".هزينه معيشت مردم، بلکه برای مقاصد خود تبديل کنند
 

در شروع اين پاراگراف قطعنامه نقد خود را از سرمايه داری مستبد 
و خشن و ضد کارگر حاکم بر ايران، از جمهوری سرمايه اسالمی 

باندهای مافيائی، رانت خواری و دزديهای "را به کارکرد 
 "سازمانيافته، ثروت و اموال اجتماعی غارت و چپاول گرديده است

ها که اميدوارم تهيه کنندگان قطعنامه بپذيرند، آن.  تقليل داده است
را در کنترل دارند، اقليت انگل سرمايه "  ثروت و اموال اجتماعی"

داران و حاکميت و دولت منبعث از آنها است و استبداد خشن شان در 
خدمت سازماندهی استثمار کار ارزان و کسب سود نجومی و انباشت 

سرمايه داری حاکم بر ايران چه در .  است)  و نه غارت(سرمايه 
دوره سلطنت و شنيع تر در دوره جمهوری اسالمی برای کسب سود 
نجومی به نيروی کار ارزان محتاج است و به منظور اينکه نيروی 
کار را ارزان نگه دارد، به استبداد و سرکوبگری خشن عليه طبقه 

علت استثمار .  کارگر و صف آزاديخواه و برابری طلب روی مياورد

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

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

شديد و بيحقوقی مطلق طبقه کارگر و بخش عظيم 
شهروندان جامعه ايران در اين کارکرد سرمايه 

تخفيف دادن اين .  داری حاکم بر ايران است
کارکرد تماما ضد کارگری سرمايه داری به 

باندهای مافيائی، رانت خواری و "وجود 
پرده پوشی ماهيت شديدا "  دزديهای سازمانيافته

ضد کارگری و ضد انسانی سرمايه داری حاکم و 
تهيه .  هيئت حاکمه جمهوری اسالمی است

کنندگان اين قطعنامه خود ميدانند که جناحهای جمهوری اسالمی در مقابل 
هم و برای از زير فشار بيرون بردن  کل سيستم و نظامشان در مقابل نقد و 

اختالس و دزديهای سرسام "اعتراض کارگری و برحق اتفاقا همديگر را به 
بخشهای متعدد اپوزيسيون بورژوايی برای .  متهم ميکنند"  آور و مافيا بازی

نظم سرمايه شان در ايران، جمهوری اسالمی را به عنوان "  اعاده حيثيت"
باند مافيايی، غارتگر و "يک حاکميت بورژوايی تمام عيار به يک مشت 

در اين چهارچوب بعضی از .  تشبيه ميکنند"  دزد و مافيای غير مدير
کليپتوکراسی، "مفسرين سطحی چپ، اعتراضشان به سرمايه داری را به 

نظم سرمايه تخفيف ميدهند، متاسفانه آنچه در اين "  يعنی دزد ساالری
قطعنامه و ظاهرا به نيابت از کارگران بيان شده، مرز روشنی با چنين تبيين 
هايی که در اساس پرده پوشی اساس ماهيت استثمارگرانه و ضد کارگری 

چنين تفسير و تعبيرهايی شايسته نيست .  کليت سرمايه داری است، ندارد
 . توسط کارگران آگاه تکرار شود

 
نقد اصلی تر من به اين قطعنامه آنجا است که سياست جنايتکارانه تحريم 
اقتصادی آمريکا و متحدينش در رابطه با ايران و به بهانه تقابلهايش با 

به ."قطعنامه در اين رابطه نوشته است.  جمهوری اسالمی را توجيه ميکند
خاطر ماجراجوئی های سران، تحريم اقتصادی بر کشور تحميل گرديده و 
به همين خاطر برای مردم جامعه امکان برخورداری از يک زندگی حداقلی 

طبق اظهارات سران دولت و  .و حتی بخور و نمير باقی نمانده است
حکومت قرار است به فرصتی برای وادار نمودن دولت آمريکا به لغو 

 ".تحريم ها، نه برای هزينه معيشت مردم، بلکه برای مقاصد خود تبديل کنند
تحريم اقتصادی آمريکا و متحدينش چه در دورانی که در قبال دولت 
فاشيست بعث اجرا کردند و چندين سال است در مقابل جمهوری اسالمی 
ادامه ميدهند، عمال و به طور واقعی ماهيت جنايتکارانه و ضد انسانيش را 

دوازده سال تحريم اقتصادی رژيم فاشيست بعث .  به اثبات رسانده است
اساسا دودش به چشم کارگر و مردم عراق رفت و باعث مرگ و مير وسيع 

تداوم همين سياست در مقابل جمهوری .  به ويژه در ميان کودکان شد
اسالمی به غير از تشديد رنج و محنت بيشتر کارگران و مردم، خاصيت 

در نتيجه اين سياست بيمارگونه با عنوان کردن .  ديگری نداشته است
. قابل توجيه نيست"  ماجراجوييهای نظامی سران جمهوری اسالمی"

جمهوری اسالمی زمانی نه ماجراجويی نظامی، بلکه عامل اصلی يک 
جنگ بزرگ هشت ساله به قيمت تباهی وسيع بر مردم بود و منفعت آمريکا 

در نتيجه آمريکا و .  و قدرتهای بزرگ ايجاب نميکرد، که آن را تحريم کنند
متحدينش در راستای اهداف جنايتکارانه خود هر جا منفعتشان ايجاب کند، 

اين سياست .  سياست تحريم اقتصادی به قيمت تباهی مردم را پيش ميکشند
بيمارگونه اوال مستقيما معيشت مردم را به گرو ميگيرد و دردناکتر به بهانه 
ای در دست رژيمهای جنايتکاری مثل بعث و جمهوری اسالمی تبديل شده 
که سبعانه ترين تعرض معيشتی را به طبقه کارگر و بخش عظيم مردم 

در نتيجه چنين .  توجيه کنند"  تحريم هستيم"محروم به بهانه 

 در يک نگاه

 !تحريم اقتصادی را توجيه نكنيد
 

 رحمان حسين زاده  

 

  ١٠صفحه   



ضد .  در اين بحران کرونا سيستم سرمايه داری بيش از پيش افشاء شد
عدم کارآيی آن .  انسانی بودن آن در مقابل چشمان همگان قرار گرفت

در قرن بيست و يک، عليرغم پيشرفت علم و تکنولوژی در مقابله با 
يک ويروس جديد، و عدم احساس مسئوليت دولت های سرمايه داری 
در مقابل جامعه و شهروندان عادی چشمان متوهم ترين انسان ها را 

بعالوه، نظامی که ايدئولوگ ها و دولت .  نيز به حقايق اين نظام گشود
ها بعنوان کارآترين و مناسب ترين نظام اقتصادی از آن ياد می کنند، 
چند هفته پس از مقابله با يک ويروس کشنده وارد يک بحران شديد شد 
و انستيتوهای بين المللی اقتصادی و آکادميک از يک بحران عميق 

اين واقعيت نظام سرمايه .  بيکاری و قحطی جهانی سخن می گويند
. داری در پيشرفته ترين سرمايه داری های تحت دموکراسی است

کشورهای عقب مانده تر و تحت ديکتاتوری دارای وضعيتی بمراتب 
 .تراژيک تر هستند

 
پير کشی سياست اعالم نشده ولی نه چندان پوشيده دولت های سرمايه 

هر روز صدها نفر در خانه های .  داری در بحران کرونا است
 ٤٥طبق گزارشی از بی بی سی .  سالمندان از کرونا جان می بازند

درصد مرگ و مير بر اثر کرونا در بريتانيا در خانه های سالمندان 
ظرف دو هفته بيش از .  درصد ٦٥بوده است؛ در نروژ و دانمارک 

نفر در بريتانيا در خانه های سالمندان بر اثر کرونا جان باخته  ٤٠٠٠
آوريل دولت بريتانيا به سازمان  ٤مارس و  ١٩طی دو بخشنامه در . اند

دستور داده است که سالمندانی که در )  ان اچ است(درمان ملی 
بيمارستان بستری هستند را به خانه سالمندان باز پس بفرستد؛ باز پس 
فرستادن سالمندانی که ناقل ويروس کرونا بوده اند يک علت اصلی 

در .  مرگ و مير باال در خانه سالمندان در بريتانيا ارزيابی می شود
هفته دوم آوريل مرگ و مير در ميان ساکنين خانه سالمندان بيش از دو 

 .برابر شده است
 

مدير بخش اروپايی سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که نيمی از 
در .  مرگ و مير بر اثر کرونا در اروپا در خانه سالمندان بوده است
در .  مجموع ارقام رسمی مرگ و مير در اروپا صد هزار نفر است

. نيويورک دو درصد ساکنين خانه سالمندان بر اثر کرونا جان باخته اند
در هفته دوم آوريل مرگ و مير در خانه سالمندان بر اثر کرونا در 

 .نفر جان باختند ٥٧٦٠آمريکا دو برابر شد و حدود 
 

اين ارقام فقط بخشی از تصوير بحران مرگ و مير سالمندان بر اثر 
از همان ابتدا بی توجهی و عدم تقبل مسئوليت .  کرونا را برمال می کند

دولت های دموکراسی سرمايه داری در قبال هجوم اين ويروس موجب 
سازمان بهداشت جهانی در .  ارقام بسيار باالی مرگ و مير شده است

. ماه سپتامبر به دولت ها هشدار داده بود که يک پاندمی در راه است
يک علت رقم .  هيچيک از دولت ها اقدامی در اين رابطه انجام ندادند

اين .  باالی مرگ عدم وجود وسايل حمايت کننده، از جمله ماسک است
دولت ها وقت کافی برای تهيه ماسک و وسايل حمايتی داشتند اما هيچ 

پرسنل درمانی .  هنوز نيز اقدام موثری انجام نمی دهند.  اقدامی نکردند
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بدون وسايل حمايتی موثر در جبهه مبارزه 
در آمريکا، اسپانيا و .  با کرونا در جنگ اند

چند کشور ديگر پرسنل درمانی دست به 
 . اعتراض زده اند

 
بهترين و موثرترين راه مقابله با يک اپيدمی 

. يا در اين مورد پاندمی پيشگيری است
وجود وسايل پيشگيری موثر و باندازه کافی 
می توانست ميزان مرگ و مير را به ميزان 

در يک مستند .  قرنطينه يک راه موثر ديگر است.  زيادی کاهش دهد
تلويزيونی اعالم شد که اگر چين هشدارهای سازمان بهداشت جهانی را 
جدی گرفته بود و بالفاصله دست بکار می شد يا حتی دو هفته زودتر 
دست به همان اقدامات می زد اکنون ابعاد بحران و فاجعه بسيار کمتر 

دولت ايتاليا کشوری که با هجوم شديد ويروس کرونا مواجه شد تا .  ميبود
اواسط مارس اقدامی نکرد؛ تنها پس از مواجهه با ارقام باالی مبتاليان و 

دولت بريتانيا دو سه هفته پس از ايتاليا .  مرگ و مير اعالم قرنطينه کرد
مصونيت گله "دولت سوئد هنوز طبق سياست فاشيستی .  دست بکار شد

وضعيت آمريکا از اروپا وخيم تر و ميزان مرگ و مير . عمل می کند" ای
 .در آن بسيار باال تر است

 
مصونيت گله ای که نخست وزير بريتانيا نيز ابتدا بعنوان سياست دولت 
اعالم ولی پس از چند روز تحت فشار مجبور از عقب نشينی از آن شد، 
هيچ نيست جز داروينيسم اجتماعی يعنی تز بقای قوی ترين؛ با اتخاذ اين 
سياست انسان هايی که به هر دليلی، کهولت، بيماری های ديگر از جمله 
قلبی، ريوی، مرض قند يا سرطان سيستم دفاعی ضعيف تری دارند، می 

باين ترتيب دولت .  ميرند؛ اما جامعه در برابر ويروس مصونيت می يابد
های سرمايه داری با يک تير دو نشان می زنند هم برای مقابله با کرونا 
هزينه کمتری صرف می کنند و هم با از بين رفتن سالمندان و ديگر انسان 
های ضعيف مخارج بيمه و درمان را در مجموع کاهش می دهند؛ حقوق 
بازنشستگی و هزينه های مربوط به نگهداری از سالمندان را نيز پرداخت 

 !  برای دولت" يک موقعيت بُرد بُرد: "بقول انگليسی. نمی کنند
 

اما مساله اينجاست که دکترها و دانشمندان بسياری اين سياست را ناکارا 
خوانده اند؛ نه بخاطر غير انسانی بودن آن، بلکه از اينرو که تز مصونيت 
ثابت نشده است و در همين مدت مواردی بوده که کسانی که يکبار مبتال 

 . شده و بهبود يافته اند بار ديگر مبتال شده اند
 

اين سياست شرم آور و ضد انسانی سريعا با اعتراض روبرو شد و در 
اروپای غربی بغير از سوئد ساير دولت ها رسما از اين سياست عقب 

عدم تامين وسايل .  کشيدند ولی عمال بطور پوشيده آنرا پی می گيرند
عدم گسترش تخت )  دستگاه کمک تنفسی(پيشگيری، عدم تهيه ونتيليتور 

عمال تداوم همان سياست است ) ICU(های مراقبت ويژه در بيمارستان ها 
 .  اما بشکلی پوشيده

  
انسان های بسياری مثل برگ خزان بر زمين می افتند و اين سياستمداران 
رياکار و دروغگو مشغول رفع و رجوع امور هستند؛ ارقام واقعی مرگ 
و مير را پنهان می کنند؛ فاکت های مربوط به بيماری و وسايل پيشگيری 
را اعالم نمی کنند؛ بعضا رسما دورغ می گويند و دو روز بعد بدون آنکه 

اينست دولت .  بروی خود بياورند حرفهای پيشين خود را منکر می شوند
. و اينها همه تحت دموکراسی انجام می گيرد. سرمايه داری

 پير ُكشى، كرونا و سرمايه داری
 

 آذر ماجدی

 

  ١٠صفحه   



 

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

 !گسترش دهيمهمياری انسانى را 
 

دست !  زنان و مردان آزاديخواه، جوانان انقالبى، انساندوستان        

به شيوه های ايمن ابتكارات مختلف را بكار          .  همديگر را بگيريم  

كودكان كار، بى مسكنان، حاشيه نشينان، محرومان،           .  گيريم

سالخوردگان، بيماران، معتادين و كسانى كه قربانيان اين نظامند،          

از نياز به وسائل بهداشتى و      .  بيش از بقيه نيازمند دست ياری هستند      

همياری انسانى را گسترش    .  غذا و لباس تا جائى برای آرميدن       

من، .  همه ميخواهند زندگى كنند     .اينروزها تعيين كننده اند   .  دهيم

 !  تو، ما، ميخواهيم زنده بمانيم
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

امروز شورا ارگان !  شوراها را برپا كنيد

!مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  

سياست جنايتکارانه ای جايز نيست، توسط کارگرن و آنهم در قطعنامه 
حاصل اين توجيه گری در ادامه در .  ای در روز کارگر توجيه شود

طبق اظهارات سران "اين قطعنامه به اين شکل خود رانشان ميدهد که 
دولت و حکومت قرار است به فرصتی برای وادار نمودن دولت 
آمريکا به لغو تحريم ها، نه برای هزينه معيشت مردم، بلکه برای 

گويی اين قطعنامه از لغو تحريمها در اين  ".مقاصد خود تبديل کنند
از آن استفاده "  رژيم برای مقاصد خود"شرايط ناخشنود است، چون 

واضح است جمهوری اسالمی از هر مساله ای اهداف ضد .  ميکند
انسانی خود را تعقيب ميکند، همانطور که شنيع تر از ادامه تحريم 

در نتيجه اين استدالل .  اقتصادی بيشتر به نفع خود استفاده ميکند
تحريم اقتصادی هر زمان و هر وقت و بی قيد .  نميتواند قانع کننده باشد

چنين اتفاقی به نفع معيشت و زندگی و حتی .  و شرط الزمست لغو شود
مبارزه کارگران و مردم و بزرگترين بهانه برای تعرض معيشتی عليه 
. کارگر و مردم را از دست سرمايه داران و جمهوری اسالمی ميگيرد

واضح است اساسا ستم و رنج و محنت طبقه کارگر و مردم ايران نه 
ناشی از تحريم اقتصادی، بلکه ناشی از خود حاکميت سرمايه و 
جمهوری اسالمی است و الزمست سرمايه و جمهوری اسالمی را از 
اريکه قدرت به زير کشيد و اين دستور کار مهم طبقه کارگر و ما 

 . کمونيستها در ايران است
 

ايرادات ديگری هم بر همين پاراگراف نقل شده از اين قطعنامه وجود 
. دارد، اما در يک نگاه فشرده نقدم را بر اين دو محورمحدود ميکنم

 . اميدوارم به تفاهم سازنده ای با تهيه کنندگان قطعنامه تبديل شود
 

در خاتمه بايد تاکيد کنم اگر اين قطعنامه اين ايرادات اساسی را دارد، 
با خرسندی بايد گفت چند قطعنامه ديگر از جانب فعالين و نهادهای 
کارگری منتشر شده که به نحو شايسته جنبش راديکال کارگری را 

به همه آنها و کوشندگان طبقه کارگر که در شرايط .  نمايندگی کرده اند
سخت امسال و با وجود فاجعه کرونا، اول مه روز جهانی کارگر را 

 . گراميداشتند، درود ميفرستم
 

*** 

 در يک نگاه
 ...تحريم اقتصادی را توجيه نكنيد 

در ايران که در دست يک عده دزد سرگردنه و جنايتکار اسير است 
وضعيت بسيار فالکت بار تر است و هنوز ابعاد فاجعه کامال برمال نشده 

: يک از فرماندهان سپاه چند روز پيش در کمال وقاحت گفته است.  است
 !"تعدادی دکتر و نرس و آدم های پير مرده اند اينها که عددی نيستند"
 

اين سياستمداران و آکادميسين های نان به نرخ روز خوری که در خدمت 
انسانی تهی هستند با اعالم آمار و ارقام   -اين دولت ها از هر شرف علمی 

و کشيدن تعدادی منحنی سعی می کنند همه چيز را عادی يا اجتناب ناپذير 
آمار و ارقام و درصد و منحنی قادر است انسانيت و حقيقت .  جلوه دهند

ده درصد بنظر رقم بااليی .  انسانی و وجدانی را از واقعيت سلب کند
اما ده درصد ده ميليون نفر يعنی يک ميليون نفر، و اينها يک !  نيست

ميليون انسان هستند که احساس می کنند، درد می کشند، دوست دارند، 
 ٥٠.  عده ای دوستشان دارند؛ تمام اين وجوه در منحنی ها گم می شود

ارقام واقعی (هزار سالمندی که طبق آمار رسمی در اروپا جان باختنه اند 
پدر و مادر کسانی و پدر بزرگ )  از اين باالتر است و شايد بعدا رو شود

وقتی به اين ارقام پوست و گوشت .  و مادر بزرگ کسان ديگری بوده اند
 . می دهيد، است که تراژدی با تمام شوک بر وجودتان سنگينی می کند

 
سرمايه داری !  سرمايه داری دون بشريت است!  سرمايه داری می کشد

اين نظام ديگر در شان انسان قرن بيست و .  بيش از حد دوام آورده است
. بايد دنيا را بر قاعده اش قرار داد.  بايد آنرا سرنگون کرد.  يک نيست

 .بايد برای نابودی سرمايه داری سازمان يافت. وقت آن رسيده است
 

 ٢٠٢٠ آوريل  ٣٠

 پير ُكشى 

 ...كرونا و سرمايه داری 



بر کسی پوشيده نيست که جمهوری اسالمی با مشکالت عديده اقتصادی 
 ٢٢٠(سقوط نفت به ازای هر بشکه .  و اجتماعی در ايران روبرو است

تا ده دالر و آنهم با اعتبار و شرط و شروط پرداخت چند ماه تا )  ليتری
دوباره مبارزات کارگری، شروع ، ١٩چندساله، شيوع پاندمی کوويد 

مشکالت و هزينه های سنگين نيروهای سرکوب و مزدور حکومت در 
جمهوری اسالمی را به ورشکستگی اقتصادی، ...  ايران و منطقه و 

 . اجتماعی و سياسی کامل کشانده است
 

ماه در جلسه شورای امنيت  فروردين  ٢١حسن روحانی روز پنجشنبه 
اگر بين دو تا دو و نيم ميليون نفر جان خود را به «:  ملی گفته است

وضعيت اقتصادی و علت ابتال به کرونا از دست بدهند، ما به خاطر 
توانيم  نمی)  بخوانيد، بورژوازی"  مردم"شما به جای (  معيشت مردم

صرف نظر از اينکه اين گفته ها از طرف  .«کشور را تعطيل کنيم
سخنگويان حکومتی تکذيب شد، اظهارات او نشان دهنده واقعيت 

دولت با درآمد نسبی و .  امروز و بحرانی نظام اسالمی در ايران است
حواله ای روزانه سی تا پنجاه ميليون دالر، حتی موفق به پرداخت 
هزينه روزانه حکومت و دستگاههای سرکوب خود برنخواهد آمد، چه 
برسد به اينکه حتی اگر ميخواست، که ابدا موضوع کارش اين نيست، 

برای همين روشن است با .  به وضعيت معيشت مردم رسيدگی کند
امکان گرفتن اعتبار از بانکهای جهانی و صندوق بين المللی پول، قرار 
بود چه گرهی از بسته مشکالت اقتصادی بزرگ حکومت حافظ 
سرمايه در ايران باز شوند؟ و دست آخر چه کسانی اين بدهی ها را با 

: بهره دوباره بازپرداخت کنند؟ روحانی در ادامه سخنان خود ميگويد
اعتراضات اگر مشاغل و اصناف را تعطيل کنيم، چند وقت ديگر با »

اين بحران در که ...  روبرو خواهيم شد ميليون گرسنه ٣٠خيابانی
بنظر من حسن روحانی يکبار ".  صورت وقوع قابل کنترل نخواهد بود

اجازه .  هم که شده از يک واقعيت عينی در جامعه ايران پرده برميدارد
 بدهيد که روی اين اظهارات کمی بيشتر مکث کنيم؛ 

 
فرض بگيريم که جمعيت فعلی ايران چيزی بين هشتاد تا هشتاد و پنج 

که درصد باالئی (از اين تعداد نوجوانان و کودکان .  باشد"  نفر"ميليون 
، سالمندان، بازنشستگان و معلولين و )در جامعه را تشکيل ميدهند

بيماران در جامعه را کم کنيم، به رقم مهمی ميرسيم که روشن بيان 
توليدکنندگان و .  هست دو جبهه متقابل مهم و رودرودر جامعه نيزکننده 

حدودن )  بر اساسی آمار تقريبی حسن روحانی(سازندگان اصلی جامعه 
و در جبهه مقابل يک جماعت انگل )  همان گرسنگان(سی ميليون 

صفت دو تا سه ميليونی مرکب از آيت هللا ها و آقازاده گان، بورژواها، 
نيروهای سرکوب سپاه و بخصوص نيروهای ويژه سياه پوشش، 

اظهارات حسن روحانی نشان .  بازاريان و اصالح طلبان حافظ نظام

 ٥٤١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

دهنده يک واقعيت عينی ديگر در جامعه نيز 
ترس و وحشت جمهوری اسالمی از .  هست

ترس و وحشت رژيم از !  انقالب گرسنگان
مبارزات کف خيابانی حداقل سی ميليون 

طبقه کارگر که از هرگونه رفاه و "  گرسنه"
تامينی بی بهره اند ولی با فروش کار خود 

ترس .  جامعه را هميشه تامين کرده اند
حکومتی که از روز اول در سرکوب طبقه 

کارگر، در گرسنگی دادن به زحمتکشان، در جاری کردن قوانين عصر 
. حجری اسالمی در ميان کل حکومتهای حافظ سرمايه رتبه اول را دارد

حکومتی که در ميان دارندگان زندانی در جهان رده ششم و در اعدام و 
حکومتی که .  شکنجه و کشتار مخالفين سياسی در رديف اول ايستاده است

رئيس جمهورش با گستاخی کامل اعالم ميکند دو تا دو و نيم ميليون ديگر 
را هم به کشتن خواهد داد تا شايد با ايجاد ترس، با باال بردن درصد 
اعداميان، با انواع ترفند و حيله مثل تفرقه اندازی بين طبقه کارگر، جلوی 
مبارزات طبقه کارگر برای واژگونی نظام سرمايه و جلوی متحد و 

 .متحزب شدن جامعه را بگيرد
 

" کرونا"اين رژيم ميداند که جامعه نميتواند با و يا بدون وجود پاندمی 
سی ميليون گرسنه مجبورند به هر نوع ممکن، .  حکومت را تحمل کند

اعتراضات .  تکليف شان را با جمهوری نکبت اسالمی سرمايه روشن کنند
کارگران معادن کرمان در روزهای گذشته تا اعتصابات کارگری در 
ديگر جاهای ايران نشان دادند که سی ميليون طبقه کارگر گرسنه در ايران 
بهمراه خانواده های آنان نميتوانند برای مدت نامعلومی وضعيت اسفبار 

سی ميليون توليد کننده واقعی جامعه، نان شب .  کنونی را تحمل کنند
گرسنه و بی حقوق اند، دارای حداقلی از سطح معيشت برای ادامه ! ندارند

طبقه کارگر ديوانه نيست، راهی بجز سرنگونی اين نظام و .  زندگی نيستند
 .دست بردن بقدرت سياسی و آنهم فوری ندارد

 
 چيست؟" گرسنگان"اما پاسخ جمهوری اسالمی به 

جمهوری اسالمی، همانطور که انتظار ميرفت، شمشيرش را از رو بسته 
اگر بورژوازی اسالمی کمی عاقل بود، سعی ميکرد با تامين حداقل .  است

سطح معيشت در جامعه عمر نکبت بار خود را چند صباحی به درازا 
ولی بورژوازی اسالمی همراه با ولی فقيه و آيت هللا های انگل .  بکشاند

. صفت، بجز سرکوب و دستگيری و کشتار چيز ديگری نمی شناسند
خودش ميداند که جمهوری .  روحانی رو به طبقه کارگر رسما تهديد ميکند

اين .  اسالمی در چهل و يکسال عمر نکبت بارش کار ديگری نکرده است
دستگيری، :  که نقشه عمل جديدی برای نظام عصر حجری اسالمی نيست

 . شکنجه و اعدام
 

اگر اين حکومت نفس ميکشد، . اما جامعه از اين حکومت عبور کرده است
هرچند آخرين نفسهايش را و هنوز انسانهای بيگناه را به دار می آويزد، 

شيوع کوويد .  بخاطر شيوع يکباره ويروس کرونا است و نه چيز ديگری
نکبت و خطر جدی شد برای جامعه و موهبتی برای حکومت  ١٩

جنبشهای آبان و ديماه سال گذشته و هم اکنون اعتصابات و !  اسالمی
اعتراضات کارگری و چشم انداز گسترش آن در سراسر کشور نشان 
ميدهند که طبقه کارگر در ايران هم تصميم قطعی اش را برای سرنگونی 

بزدالن حکومتی با اعدام اسيران در بند، .  نظام نکبت  سرمايه گرفته است
دادگاهی کردن دوباره زندانيان سياسی و غيره تنها هراس 

اوضاع اقتصادی و سياسى جمهوری 

اسالمى و گسترش دوباره مبارزات 

 كارگری و اجتماعى در ايران
 نادر شريفى

  ١٣صفحه   

 



چالشهای بزرگ اجتماعی گريبانگير جامعه ايران بيکاری   يکی از
ميليونی و فقر و عدم امنيت شغلی بخصوص در ميان طبقه کارگر، 

هر چه زمان می گذرد .  مزدبگيران و ساير اقشار محروم جامعه است
اخراج و نرخ بيکاری سير صعودی پيدا می کند و دولت و سرمايه 
داران به دليل بحران و ورشکستگی اقتصادی و اختالس و دزدی و 
فساد و اختصاص بودجه های هنگفت به دستگاهها و نهادهای حفظ 
نظام، راه حلی حتی کوتاه مدت برای خروج از بحران عظيم بيکاری و 

در اکثر واحدهای توليدی نيز آنجا که کارگران به کار  .فقر وجود ندارد
ماهها حقوق آنان پرداخت نميشود و مبارزه برای پرداخت  ،مشغولند

حقوقهای معوقه در ميان بخش عظيمی از کارگران در سالهای گذشته 
بصورت اعتراض و اعتصاب در دستور روز کارگران قرار داشته و 

 .دارد
 

بحرانهای در .  بيکاری يکی از عوارض دائمی نظام سرمايه داری است
به اين طريق سرمايه داران .  سرمايه داری بيکار سازيها وسيع ميشود

به کمک دولتها از طريق اخراج کارگران و ايجاد رقابت ميان آنان، 
کارگران را واميدارند نيروی کارشان را به قيمت ارزانتری در اختيار 
کارفرما قرار دهند تا دوباره بخشی از سودآوری سرمايه را در يک 

در واقع سرمايه داران و دولتها، عوارض ناشی .  بازه زمانی تامين کنند
از بحرانهای اقتصادی را با اخراج و بيکار سازی، کاهش دستمزدها و 
مزايای حقوقی و زدن رفاهيات اجتماعی از جيب طبقه کارگر و مردم 

به اين اعتبار درهر بحران اقتصادی، قبل .  محروم جامعه جبران ميکنند
از همه اين طبقه کارگر و مردم کم درآمد است که بار اين بحران را از 
لحاظ اقتصادی، اجتماعی و روانی بر دوش ميکشند و هزينه آن را با 

 .جسم و روح و روان خود می پردازند
 

در سه ماه گذشته با شيوع بحران کرونا در جهان به دليل توقف چرخ 
توليد و اقتصاد، ميليونها کارگر و کارکن جامعه از کار بيکارشده و 

بحران اقتصادی کنونی بزرگترين چالش . شغل خود را از دست داده اند
است و جوامع زيادی را   ٢٠٠٨اقتصادی بعد از بحران اقتصادی 

بحران بيکاری و تامين معيشت روبرو کرده و مهار و بازگرداندن آن 
به موقعيت قبل از بحران برای دولت و سرمايه داران در کوتاه مدت 

اگر در کشورهای پيشرفته سرمايه داری به .  غيرممکن به نظر ميرسد
درجه ای مسئوليت پذيری دولتها در قبال جامعه، پرداخت درصدی از 
حقوق کارگران و کارمندان، تامين حداقلی معيشت و تزريق پول 
ميلياردی به شرکتها بزرگ و کوچک بتوانند از اين بحران عبور کنند، 
در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی سرمايه داران از اين خبرها 
نيست، مردم و بخصوص طبقه کارگر و قشر ضعيف جامعه دارند 

 .هزينه اين بحران را تماما بر دوش ميکشند
 

رفتار غير انسانی رژيم اسالمی در اين بحران، مخفی کاری، دروغ و 
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شانه باال انداختن نسبت به سالمت و جان 
مردم، عدم تامين حداقلی از معيشت در دوره 
بحران، بيکاری و فقر، دامنه ابعاد و 
عوارض ناشی از اين بحران را صد چندان 

دغدغه نان و تامين معيشت هنوز .  کرده است
فرصت فکر کردن به ابعاد اين فاجعه و 
عوارض اقتصادی و روانی آنرا از مردم 

جامعه ايران به يمن .  سلب کرده است
حاکميت يک مشت سرمايه دار و مفتخور و دزد و فاسد با فقر و بيکاری 
ميليونی و دهها درد و مصيبت اجتماعی روبرو بوده و بحران کنونی 
جامعه را از هر لحاظ با چالشهای اجتماعی به مراتب بزرگتری از جمله 

 .بيکاری و فقر روبرو کرده است
 

حسن روحانی به نمايندگی از نظام با وقاحت تمام و در کمال قصاوت و 
ميليون گرسنه به  ٣٠ميليون نفر بميرند بهتر است که ٢"بيرحمی گفت که 

بر همگان آشکار است که برای رژيم جمهوری اسالمی ".  خيابان بريزند
حفظ نظام به هر قيمتی بر همه چيز اولويت دارد و اغراق نيست که گفته 
شود، همه امکانات از بودجه و ارتش و سپاه و بسيج را در خدمت اين 

اخيرا مجلس اسالمی در باره افزايش بيکاری و " .هدف قرار داده است
فروردين مرکز   ١٧روز .  بروز ناآرامی در ايران هشدار داده است

پژوهشهای مجلس در گزارش خود هشدار داده که تاخير نهادهای حکومت 
در حمايت از گروههای فقير و ادامه اين وضعيت ممکن است که 

اين گزارش همچنين می افزايد ". رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد"
ميليون نفر  ۶,۴ميليون تا   ٢,٨که پيامدهای اقتصادی بحران کنونی  بين 

 .از شاغالن فعلی شغل خود را از دست می دهند
 

روشن است که آمارهای جمهوری اسالمی هيچوقت جای اعتبار نيستند و 
عالوه براين به دليل بحران .  آمار دقيقی از شمار بيکاران در دست نيست

اقتصادی قديمی جمهوری اسالمی و تعطيلی واحدهای توليدی و 
خصوصی سازی و اخراجها، بدون جايگزينی شغلهای جديد، هر روز 

روز به روز آمار اشتغال کاهش .  بيشتر بر ارتش بيکاران افزوده می شود
ميابد و قراردادهای موقت و سفيد بدون تضمين شغلی، بدون بيمه بيکاری 

تورم و گرانی سرسام آور را به اين فاکتورها اضافه کنيد .  گسترش ميابد
تشديد بيکاری مساوی است با فقر بيشتر و مرگ "آنگاه متوجه ميشويم که 

در اين شرايط است که کارگر ".  تدريجی کارگران و محرومين جامعه
برای تامين حداقل بخور و نميری از معيشت ناچار است تن به هر کاری 
بدهد و نيروی کار خود را به قيمت بسيار ارزان به کارفرما و سرمايه دار 

اگر زور و سرکوب و اختناق نباشد اين وضعيت برای هيچ بنی .  بفروشد
بشری يک روز قابل تحمل نيست و اين تنها ابزار رژيم سرمايه داری 

به اين دليل .  اسالمی برای بقا و حفظ حاکميت ظالمانه و مستبد خود است
است جنايتکاران اسالمی در دل بحران کرونا که مردم با اين همه رنج و 
مشقت دست به گريبانند دست از اعدام و زندان و اذيت و آزار زندانيان بر 
نميدارند و نهايت خشونت را برای به سکوت کشاندن مردم به خرج می 

 .دهد
 

 مقابله با بيکاری و فقر
مقابله با بيکاری و فقر عرصه وسيعی از مبارزه طبقه کارگر و بخش 

. وسيعی از محرومين به تنگ آمده از فقر و نداری در جامعه ايران است
در دو سال گذشته مبارزه طبقه کارگر و بخش وسيعی از 

 تشديد بيكاری و فقر، مرگ تدريجى كارگران

 اتحاد عليه بيكاری، يک تقابل سازمانيافته كارگری
 

 سعيد يگانه

 

  ١٣صفحه   



حکومتی که .  عينی و واقعی خودشان را در جامعه بنمايش گذاشته اند
واهمه از اعتراض ندارد، رئيس حکومتش از به خيابان آمدن سی 

حکومتی که اپسيلونی در .  ميليونی گرسنه به لکنت زبان نمی افتاد
جامعه پشتيبانی می ديد، پس از دستگيری زندانيان فراری از خطر 

حکومتی که !  مرگ يک بيماری طبيعی، آنها را يک شبه اعدام نميکرد
ذره ای از حقانيت مردمی پشت سرش داشته باشد الزم ندارد روزانه 
نيم ميليون مزدور اسلحه بدست توی خيابانها بچرخاند که مبادا سه نفر 

 . دور هم جمع شوند
 

در مقابل حکومتهای از نوع جمهوری اسالمی، ميتوان جامعه 
سوسياليستی کارگران را گذاشت که عدالت وسيع اجتماعی در آن 

اين نظام و جامعه معظل اعتياد و ناهنجاريهای اجتماعی .  حکمفرماست
را با مدرنترين و انسانی ترين متدهای شناخته شده علمی برطرف 

مجبور به فروش کليه و يا "  نداشتن و فقر"کسی بخاطر .  ميکرد
" صاحب خانه"تک تک اعضای جامعه .  اعضای خانواده اش نمی شد

کل جامعه هستند و مجبور نبودند بخش اعظم حاصل کارشان را بنام 
برگردانند و حتی با اين وجود حداکثر هرسال يکبار محل "  اجاره"

با شيوع .  ترک کنند"  نرخ رشد سود"زندگی خود را برای حفظ 
، جامعه هوشمندانه با آن روبرو ١٩پاندميهای طبيعی مانند کوويد 

جان و سالمتی تک تک شهروندان آن جامعه برايش مهم بود و .  ميشد
برای سالمتی شهروندان با استفاده از باالترين دست آوردهای علمی 

در جوامع سوسياليستی، آخوند و مفت خور انگل صفت .  عمل ميکرد
قدرت نه از باال به پائين که از .  سياستمدار حرفه ای نداريم!  نداريم
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زندانی سياسی نداريم، تن فروشی .  شوراها و از پائين به باال تعريف ميشد
نداريم، اعدام نداريم، قتل ناموسی نداريم، بهره بری اقليتی بر اکثريتی بنام 

مشتی شارالتان و فرصت طلب بنام ناسيوناليست و قوم ! دموکراسی نداريم
پرست بدنبال منافع شخصی خود، جامعه را به قهقرا هدايت نميکردند، 
اعتقادات مذهبی و غير مذهبی امر شخصی انسانها بود، بخاطر نوشيدن و 
خوردن کسی را شالق نميزدند، گرسنه نداشتيم، سالمندان برای گذراندن 
امورات زندگی خود مجبور نبودند در دوران بازنشستگی بدنبال فروش 

کودکان سر کالسهای درس برای ساختن مرفه ترين .  کار خود باشند
" کاری"جامعه آماده ميشدند، حقوق شان تامين بود، لباسشان فراهم بود، 

کولبری کار نيست، کولبری مسخ انسان و انسانيت .  بنام کولبری نداشتيم
است، عقبگرد به دوران ماقبل عصر حجر است، کولبری مهر داغ بر 
روی جامعه ای است که هنوز موفق نشده خود را شر خدا و دين و مذهب 

 . و بربريت سود نجات دهد
 

 :در سرآغاز روز جهانی کارگر تنها ميتوان يک فراخوان داد
 

کارگران ايران متحد و متحزب شويد و خود و به اين ترتيب جامعه ايران 
را ازنظام سرمايه با تمامی غل و زنجيرهايش از جمله تحميق مذهبی و 

نجات ...  تضادهای کاذب هويتی قوم گرايان و نژادپرستان، فردپرستان و 
سعادت، خوشبختی، رفاه، آسايش، تضمين زندگی در يک دنيای !  دهيد

کاری که تنها از کارگران .  بهتر تنها از راه تسخير قدرت سياسی ميگذرد
 .و حزب کارگری کمونيستی برمی آيد

 
 زنده باد روز جهانی کارگر

 زنده باد انقالب کارگری
 

  ١٣٩٩ارديبهشت  ١١ - ٢٠٢٠آوريل  ٣٠

اوضاع اقتصادی و سياسى جمهوری اسالمى و گسترش 

 ...دوباره مبارزات كارگری و اجتماعى در ايران 

ايان دادن ی پاردوی کار، از اعتراض خيابانی تا اعتصاب از ديماه تا خيزش انقالبی آبانماه و بعد از آن، بر محور تقابل با رژيم و سرمايه داران برا
رژيم اسالمی .  بحران کرونا وقفه ای در اين کشمکش به نفع رژيم اسالمی ايجاد کرده است. به جهنم بيکاری و فقر و ستم طبقاتی در جريان بوده است

در هراس از شروع و گسترش اين اعتراضات هم اکنون شمشير را از رو بسته و دور ديگری از اعدام و خشونت و احضار و سرکوب را آغاز کرده 
 .است

 
به موازات عمر جمهوری اسالمی بيکاری و فقر .  طبقه کارگر و بخش وسيعی از مردم محروم دراين مبارزه چيزی برای از دست دادن ندارند

در مبارزه عليه بيکاری و فقر ضمن طرح خواست تامين معيشت کافی برای همه بيکاران و محرومان .  گسترش ميابد و بهبودی قابل پيش بينی نيست
 و بيمه بيکاری مکفی برای همه بيکاران و کارگران اخراجی، يک تالش سازمانيافته عليه بيکاری توسط ارتش بيکاران با حمايت کارگران شاغل

نقش پيشروان و فعالين سوسياليست جنبش کارگری برای پيشبرد مبارزه سازمانيافته عليه بيکاری و فقر بسيار مهم و به يکی از .  ضروری است
اين مبارزه بدون تشکل يابی کارگران ممکن و .  اولويتهای مبارزه طبقه کارگر همين امروزعليه سرمايه داران و دولت حامی آنها تبديل شده است

با توجه به پراکندگی کارگران بخصوص کارگران بيکار، برای رويارويی و تضمين ادامه کاری و تحقق مطالبات کارگری و تقابل .  عملی نيست
 .سازمانيافه با تهديد و سياستهای سرکوبگرانه رژيم، کارگران راهی جز اتحاد و تشکل برای ادامه مبارزه ندارند

 
طبقه کارگر و رهبران سوسياليستی کارگری برای پيشبرد امر مبارزه با بيکاری و فقر .  تقابلهای جديتری در راه است.  اين وضعيت قابل تحمل نيست

، رانبايد سازمانهای توده ای و شورايی خود را بسازند، در اتحاد با بخش وسيعی از محرومان و ستمديدگان جامعه، معلمان، زنان و ساير مزدبگي
ضروری است طبقه کارگر و .  سازمانيافته در شوراها، مجامع عمومی کارگری و هر تشکل ممکن و پايدار و عملی به اين مصاف طبقاتی بروند

 .رهبران و فعالين سوسياليست پرچم مبارزه عليه بيکاری و فقر را به دست بگيرند و ساير اقشار ستمديده را با خود همراه کنند
 ٢٠٢٠آپريل  ٢٩

 ...تشديد بيكاری و فقر، مرگ تدريجى كارگران 



يک داستان عوامانه در خصوص سردار سپه می گويد که وی به سران 
قشون مخالف دولت، وعده سردار شدن داده بود مشروط بر آنکه تسليم 

آنگاه که آنان فريب خورده و اسلحه را زمين گذاشته بودند وی .  شوند
در قاموس بورژوازی سياست يعنی .  جملگی را بر سِر دار کرده بود

 .همين؛ وعده، خدعه، دروغ و دست آخر حذف مخالف
 

حکومت اسالمی نماينده طبقه استثمارگر و َخلف برحق خاندان پهلوی 
ظرف چند هفته اخير و متعاقب شيوع ويروس مرگبار کرونا .  است

. شمار اعدام شدگان طی يک روند پرشتاب دو رقمی شده است
مصطفی سليمی، شايان سعيد پور، کيوان هللا مرادی، سينا دمحمی، ياسر 
رسولی، زرار پيغامی، فايق شريفی، راميار مخلص، واحد فيضی، 
لقمان احمد پور و تعدادی ديگر در حالی اعدام شدند که حق اين بود 

مگر حکومت وعده آزادی زندانيان را .  اکنون کنار عزيزانشان باشند
در اين روزهای سخت نداده بود؟ يک لحظه حال و احساس خانواده 
هايی را تجسم کنيد که برای ديدار عزيزانشان روز شماری کرده بودند 

شعله ور ساختن شوق ديدار در .  و حاال جسدشان را تحويل گرفته اند
 !کسی و ناگهان کشتن اين اشتياق برای هميشه؛ کسی می داند يعنی چه

 
روزی که آخوند رييسی اين رئيس قاتل ها وعده آزادی زندانيان را  

واقع بينی مسلم بود که اين دروغی بی شرمانه   رسانه ای کرد به حکم
آزادی پيشکش، اين حکومت اسرای ما را خودکشی ندهد نهايت .  است

واقعيت هرگز به ميل انسان و  .را به خرج داده است"  رافت اسالمی"
به صرف ناديده انگاشته شدن محو نمی شود بلکه خود را به شديدترين 

اين حکومت در طول .  وجه و در بدترين زمان ممکن عيان می کند
چهل سال حاکميت ننگينش يک لایر دستمزدها را افزايش نداده، يک 
گام برای بهبود معيشت مردم برنداشته و يک زندانی را آزاد نساخته 

اين واقعی .  مگر در يک جدال واقعی با کارگران، زندانيان و توده ها
 .ترين گزاره در خصوص رابطه دولت و مردم است
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آن وعده آزادی تنها برای توجيه بی مسئوليتی 
و القيدی رفتار حکومت نسبت به زندانيان و 

مردمی .  ممانعت از شورش احتمالی آنان بود
که خيال می کردند عزيزانشان ولو موقت 
امروز و فردا به خانه می آيند ديگر نسبت به 
شرايط نامطلوب در زندان ها حساسيت چندانی 

رامين .  نشان ندادند و اين يگانه هدف دولت بود
ايزد پناه از جمله کسانی بود که قربانی بی مسئوليتی زندانبانان شد و در 

اين تقدير تلخ و قتل خاموش .  زندان اوين به مرض کرونا جان باخت
زندانيان اين بی پناه ترين انسانها .  بيگمان در انتظار اسرای ديگر هم بود

در برابر ويروس کرونا و حکومت اسالمی هر دو، باالخره تاب نياوردند 
 .و سر به شورش برداشتند

 
هيچ حقی بديهی تر از حق حيات و هيچ شورشی برحق تر از شورش 

در همه جای جهان، دولت ها مسئول تامين سالمت و .  زندانيان نيست
محافظت از زندانيان در بند هستند وگرنه اصال زندانی و مجازات کردن 

تمام دول جهان با همه گند و .  اما اينجا خاک پاک ايران است.  برای چه
دستگيری مجدد  .کثافتشان يک طرف و دولت اسالمی سرمايه يک طرف

فراريان و بر دار کردن آنان، اعدام ديگر محکومين برای افزودن به 
درجه رعب، بعالوه احضار و بازداشت فعالين شناخته شده، پاسخ 
حکومت به شورش زندانيان و اعتراض مردم در اين وضعيت بحرانی 

 .است
 

سرکوب و اعدام روش مناسب برای مقابله با توده های معترض است 
نمی شود به قصد ايجاد    .مشروط بر اينکه تاثير مرعوب کننده داشته باشد

رعب و وحشت، مردم را اعدام کرد و چون نتيجه نداد دوباره اعدام کرد و 
حقيقت آن است که دولت اگرچه همچنان می زند و می کشد !  باز هم اعدام

ميان مرگ در اثر گرسنگی يا .   ليکن از پس مهار معترضين برنمی آيد
اين بحرانی است .  مرگ به خاطر کرونا، انتخاب بد و بدتری وجود ندارد

شورشی بس .  که يگانه راه خروج از آن مرگِ جمهوری اسالمی است
 .عظيم تر و برحق تر در راه است

 
   ٢٠٢٠آوريل  ٢٩

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

. بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه شهروندان است                     

دادن اطالعات مرتب به جامعه توسط كادر پزشكى يک تعهد شغلى . دسترسى به اطالعات معتبر و علمى در باره سالمت حق شهروندان است

هر نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از حق دانستن و اطالع از خطر جانى، يعنى                  . و يک وظيفه انسانى و علمى است

كور كردن ارائه اطالعات علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه               .  ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت شهروندان       

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت       .  دولت در قبال سالمت و بهداشت مردم مسئول است        .  بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است     

سالمت و جان مردم نبايد تجاری شود، جان قابل         .  ويژه و بحرانى كنونى، بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را تمامًا رايگان كند             

 !معامله نيست
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  

 !زندانيان؛ از وعده آزادی تا اعدام
 

 جاويد حکيمی 

 



مبارزه  ،نقطه شروع کمونيسم مارکس و کمونيسم کارگری حکمتيستی
در .  طبقاتی بعنوان موتور محرکه تاريخ تحول جوامع تاکنونی است

سرمايه داری اين جدال طبقاتی، گاه آشکار و گاه پنهان، در تمام منافذ 
جامعه و در قلمروهای مختلف، حول کشمکش طبقات اصلی جامعه 

درعين .  يعنی پرولتاريا و بورژوازی دور ميزند و از آن تاثير ميپذيرد
حال اين نوع کمونيسم ناچار است همواره تمايز خود را از ديدگاهها و 

. کارگری متمايز کند های غير های سوسياليستی و کمونيسم اتوپی
روشنفکران بورژوازی و آکادمی همواره تالش دارند عليه بنيادهای 
کمونيسم کارگری رجزخوانی کنند و هر تحولی در چهارچوبهای 
سرمايه داری و يا دست باال کردن بخشهائی از بورژوازی در جنگ 
درون طبقاتی را عليه جنبش اجتماعی طبقه کارگر و کمونيسم بکار 

تحوالت جامعه سرمايه داری، پيچيده شدن تقسيم کار، تغيير .  گيرند
سازمان کار، تغيير ترکيب درونی طبقه کارگر و کارگران مزدی، 
انقالبات تکنولوژيک و پيامدهای آن بر سياست و اقتصاد و فرهنگ و 
اليف استايل، هرچه باشد؛ اصل اساسی و مشخصه محوری جوامع 
کنونی يعنی مناسبات اقتصادی سرمايه دارانه، مالکيت خصوصی بر 
ابزار توليد، بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد، و لذا کشمکش طبقاتی 

اما با هر تحول تکنولوژيکی و .  تعطيل ناپذير را نميتواند منتفی کند
تغيير بارآوری کار، ما با مفاهيم و مکاتب و ديدگاههائی از آکادمی و 

مارکس و کمونيسم "روشنفکران بورژوا روبرو ميشويم که مدعی اند؛ 
طبقات جديدی بوجود "، "کارگران ديگر اکثريت ندارند"، "قديمی شده

، لذا جامعه و تاريخ و تلقی انسان "مفاهيم نوينی شکل گرفتند"، "آمدند
های بيحاصلی  زير و رو شده و ديگر سوسياليسم و کمونيسم اتوپی

است، نهايتا بايد اصالحاتی "  اذلی و ابدی"پس سرمايه داری .  هستند
 ! صورت گيرد

 
در آستانه انقالب انفورماتيک که مصادف بود با تغييرات در قطب 

جامعه "بنديهای جهانی و پايان جنگ سرد، برای دوره ای بحث 
الوين تافلر و دانيل بن نُقِل زباِن روشنفکران ناسيوناليست "  اطالعاتی

موج "کتاب .  ديروز چپ و تازه دمکرات دنيای بعد از جنگ سرد شد
تافلر چهارچوبی بود که از دل "  صنعتی  -جامعه پسا"و نظريه "  سوم

انقالب انفورماتيک پايان تئوری و واقعيت جامعه طبقاتی، مبارزه 
طبقاتی و ماحصل اين مبارزه که بناگزير بايد به دولتی انقالبی و 

اين نوع خيالپردازيهای ژورناليستی .  کارگری ارتقا يابد را نفی ميکرد
از تحوالت تکنولوژيک، که علی القاعده در هر جامعه نيمچه عقالئی 
می بايست به کاهش ساعت کار، رفاه بيشتر، نفی انحصار دولتها بر 
اطالعات و چرخش اطالعات، دخالت بيشتر شهروندان جهان در 
مقدرات خويش و زندگی ايمن تر منجر شود، در دست بورژوازی به 
ابزار سلطه و کنترِل مدرن بر شهروندان و تهاجم به دستاوردهای 

در قدرت واقعی سياست و .  نسلهای متمادی طبقه کارگر منجر شد
ديدگاههای فوق راست تاچريسم و ريگانيسم و مانيتاريسم ميداندار شد، 

فرانسيس "  پايان کمونيسم"و "  پايان تاريخ"در فلسفه سياسی به 
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فوکوياما ترجمه شد، در تبليغات به هجوم 
ايدئولوژيکی راست افراطی به آرمانهای 
کارگری و کمونيسم و رها کردن قالده 
ناسيوناليسم و فاشيسم و مذهب ارتقا 
يافت، در اقتصاد انجماد دستمزدها، 

مقررات "چهارچوبهای موسوم به 
در بازار و قراردادهای کار، باز "  زدائی

کردن دست دولتها برای اعمال 
سياستهای فوق رياضتی، فقر گسترده، 

بيکاری وسيع و فربه تر شدن ارتش ذخيره نيروی کار به پالتفرم سرمايه 
و صد البته قلدری ميليتاريستی و تروريسم دولتی برای فتح .  تبديل شد

 .شد" نظم نوين جهانی"بازارهای جديد چاشنی برپاکردن 
 

مشخصه زمانه "  پسا"باز تعريف .  همزمان مکتب پست مدرنيسم گل کرد
و تفکر و تعقل شد؛ کل تاريخ تاکنونی انکار شد، بشر درخود و برای 
خود، برجسته کردن آرمانهای محدود و عتيق، رجعت به دوران عشاير و 
قبايل و مذاهب و قوميت، کشورسازی های جعلی، زن کشی، فرهنگ 
خودم، و تقابل با هرچه ماهيتی تاريخی و جهانی و اجتماعی و طبقاتی 

بسياری در چرخشهای محيرالعقول در متن اين .  داشت باب شد
راستگرائی جهانی مشغوِل نبِش قبِر تاريخِ ُکهن و احضار ارواح و يافتن 

کارخانه بازتوليد گسترده هويتهای مجعول و منسوخ به .  هويتی جديد شدند
اساس تعريف دمکراسی نظم نوينی و محور جهان پسا جنگ سرد و پسا 

اين دورانی بود .  صنعتی و پسا مدرنيسم نويافته سرمايه داری هار بدل شد
که سقوط بلوک شرق و سرمايه داری دولتی همراه بود با سقوط و شکست 
دولتهای رفاه و سوسيال دمکراسی، عقب راندن هر نوع تعهد دولت به 

قرار بود در چهارچوب بازار آزاد .  جامعه و نفی حقوق جهانشمول انسان
هرکسی گليم خود را از آب بيرون کشد و گالدياتوری در جنگل رقابت و 

جائی برای بی عرضه ها وجود "بقول الوين تافلر ديگر .  بازار باشد
 "!ندارد

 
 بحران يونيونيسم

با عقب نشينی سوسيال دمکراسی و جناحهای مرکز و قبول پالتفرم 
اقتصادی راست جديد، اتحاديه های کارگری نيز بيش از پيش تضعيف 

ها سست تر شد،  پيوند سنتی احزاب سوسيال دمکرات و اتحاديه.  شدند
بيرون آمدن کارگران از اتحاديه ها بدليل کرنش و همکاری رهبری شان 
با کارفرمايان برای حفظ حداقلها و در خيلی جاها قبول انجماد و حتی 

در کشورهای .  کاهش دستمزدها، جذابيت پيشين اتحاديه ها را کاهش ميداد
بورژوازی و سطح "  جهان آزاد"سابق بلوک شرق که کارگران آن رويای 

را داشتند، نه تنها "  پيروز"زندگی در آلمان و فرانسه و انگلستان و غرب 
تهاجم جهانی سرمايه قرار بود سطح .  متحقق نشد بلکه روند برعکس شد

پرولتاريا در .  معيشت کارگران در غرب را به سطح پائين تری تنزل کند
پيچيده تر روبرو شد، مبارزات کارگری که  مصافیکشورهای غربی با 

ناسيوناليسم در .  عمدتا دفاعی بودند تالش داشتند سنگرها را از دست ندهند
سياست و حرکت اتحاديه ها که سنتا وجود داشت بيش از پيش تحکيم شد و 

آنچه .  قدرت عمل سازمانهای کارگری در بسياری از کشورها کاهش يافت
نام گرفت، برآيندی از مجموعه اين اوضاع و "  بحران يونيونيسم"که 

تحميل عقب نشينی و تعرض راست جديد در دهه هشتاد بود که در دهه 
های بعد با جنگ و ميليتاريسم، ميدانداری شرکتهای چند مليتی در بازار 
جهانی و همينطور تنش ها و مسائل حل نشده دوران جنگ سرد و مسائل 

نظم نوين "جديد دنيای پسا جنگ سرد که قرار بود به يک 

 "پريكريات"از پرولتاريا تا 
 سرمايه داری" بهشت سياسى"و اتوپى " سوسياليسم فقر"

 

 سياوش دانشور

  ١٦صفحه   

 



اين چند دهه تحوالت ساختاری، .  شکل دهد، تکميل شد"  جهانی
تکنولوژيکی، ژئوپوليتيکی، سياسی و اقتصادی بر موقعيت سوسياليسم 
ً منفی و در جهاتی  بعنوان يک جنبش و طبقه کارگر تاثيرات عمدتا

يک تاثير مثبت اين تحوالت اينبود که کارگر يکبار ديگر .  مثبت داشت
فرصت می يافت که بعد از سقوط سوسياليسم های بورژوائی در شرق 
و غرب و جدائی تاريخی اين نوع سوسياليسم از کارگر و از 

پراتيکی و تاريخی خويش و بعنوان   -مارکسيسم، اينبار با پرچم انتقادی
يک جنبش واقعا سوسياليستی کارگری قد علم کند که خود اين نيز 
نيازمند تحوالت مهمی در درون جنبش طبقه کارگر و بازگشت به 

 .      سياستها و جهتگيريهای سوسياليستی بود
 

 کار، کارگر، مبارزه طبقاتی
کار در بيان مارکسيستی در پايه ای ترين سطح بروز خالقيت انسان 

نيست، "  شغل"کار در اين معنا .  برای رفع نيازهای متنوع اوست
نيست، گوشه ای از يک تقسيم کار ديکته شده و ُمهره ای از "  حرفه"

کسی که کار ميکند با کارش و محصول کارش و با .  يک ماشين نيست
صبح و ظهر و عصر و شب ميتوان .  همنوع خويش بيگانه نيست

مفيد نه به معنائی که امروز بازار و   -کارهای مختلفی که مفيد است
اما در جامعه سرمايه "  کار. "انجام داد  -جامعه بورژوائی درک ميکند

داری يک اجبار است، يک تکرار فرسوده کننده جسم و روان است، 
کار با فرد کارکن و .  يک کارير است، يک موقعيت در توليد است

کارگر بيگانه است، فرد با محصول کارش بيگانه است، با همنوعش 
کارگر، يعنی کسی که حرفه ای دارد، برای امرار معاش .  بيگانه است

ناچار به يافتن شغلی است، ناچار به فروش خالقيت مادی و معنوی و 
قوه کار خويش است، جز اين راهی ندارد، چون تامين نيازهايش 
درگرو کار برای کسی يا کسانی است که انحصار و مالکيت ابزار کار 

اگر کار نکند گرسنه ميماند و از تداوم زندگی ساقط ميشود و .  را دارند
 . چه بسا فيزيکی نابود شود

 
پرولتاريا، کارگران مزدی، کل کسانی که از طريق فروش کار خود 
امرار معاش ميکنند، در قلمرو توليد مادّی و غير مادّی، همراه با 

هايشان، بخش غير شاغل و ارتش دخير کار، بخشهای  خانواده
محرومتر طبقه کارگر که از سوخت و ساز اقتصادی بيرون افتاده اند، 
همه اينها طبقه کارگر را بعنوان يک پديده اجتماعی و طبقاتی و 

طبعا .  اکثريت عظيمی در جوامع سرمايه داری امروز تشکيل ميدهند
هر حقوق بگيری از جمله پاسبان و ارتشی و کشيش و مسيونر مذهبی 
و کسانی که در دستگاه نظامی و امنيتی و ايدئولوژيکی بورژوازی کار 

کار "مارکس در بحث .  بحساب نمياوريم"  مزدبگيران"ميکنند را جزو 
. اين مهم و جزئيات را بدقت تبئين کرده است"  مولّد و کار غير مولّد

واضح است طبقه کارگر بعنوان يک طبقه اجتماعی بخشها و اليه های 
مختلف دارد، همه بخشهای طبقه کارگر اهرم اقتصادی در دست ندارند 

بخشهائی .  و مثال نميتوانند با اعتصاب گلوی بورژوازی را بفشارند
محرومتر طبقه کارگر، حتی آنجا که تحت پوشش دولت اند، به هزينه 

اما .  طبقه کارگر و بخشی از کل سود توليد شده زنده نگاهداشته ميشوند
در اينکه همه اينها چه شاغل و بيکار، چه کارگر صنعتی و چه کارگر 
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بخشهای توليد غير مادّی موسوم به خدماتی، آموزش و بهداشت و درمان 
و غيره، به خانواده بزرگ کارگری تعلق دارند نبايد ترديدی وجود داشته 

مبارزه و کشمکش طبقاتی در اشکال مختلف و توسط بخشهای .  باشد
تر بيوقفه در جريان  مختلف طبقه، در جامعه و حتی در قلمروهای انتزاعی

است و همواره برسر بهبود و ارتقای وضع کارگران و شهروندان و نهايتا 
 . تغيير بنيادی جامعه آنست

 
بورژوازی با تقسيم کار در سازماندهی توليد تا رساندن کاال و خدمات به 
مصرف کننده در بازار، در سطوح مختلف تالش دارد هويت واحد کارگر 
را بشکند، هر بخش را در مقابل ديگری بگذارد، کارگر را به ساده و فنی 

به بومی .  و متخصص و کارمند و حرفه ها و شغل های مختلف تقسيم کند
و غير بومی و مهاجر و سفيد و سياه و مذهبی و غير مذهبی قصابی کند، 
و از شکافهای درون طبقه و ايجاِد تّضاِد کاذب در آن، کل طبقه را 
تضعيف و به اين اعتبار سير مبارزه طبقاتی را بنفع خود و سلطه سياسی 

در ميان چپ و رگه هائی از آن .  و اقتصادی و ايدئولوژيکيش هدايت کند
يکجا تنها کارگر .  نيز همين تالش آگاهانه و ناآگاهانه صورت ميگيرد

" فاسد"صنعتی بعنوان پرولتاريا شناخته ميشود، يکجا پرولتاريای صنعتی 
تلقی ميشود و محرومترين بخشهای طبقه بعنوان کارگر "  بورکرات"و 

و "  سوسياليسم فقر"دورانی .  هويت می يابند و برسميت شناخته ميشوند
نگرش مائويستی و استالينيستی ايرانی کارگران صنايع در اروپای غربی 

فی الحال نان و کره اش را "را اريستوکرات و رفرميست تلقی ميکرد که 
، در صورتی که فقرا و "دارد و دنبال مربا برای روی آن ميگردد

که در "  سوسياليسمی. "گرسنگان آفريقا و هند و ايران نان شب هم ندارند
فقر شديد کارگر جستجو ميشد و نفس تشديد فقر را زمينه ُرشِد عقايد 

آن سوسياليسم متحجر متوجه نبود که رفاه نسبی بخش !  انقالبی ميدانست
کمی از کارگران در غرب، از يکسو روی دوش مبارزات گسترده جنبش 
کارگری در اين کشورها حاصل شده و از سوی ديگر، انعکاس تحمل 

به اعتبار استثمار "  هزينه اضافی"بورژوازی اين کشورها و جبران اين 
عريان امپرياليستی در بيشتر کشورهای جهان و کسِب فوق سود امکان 

 . يافته است
 

مثال سرمايه .  امروز اين نوع نگرش در اشکال ديگری خودنمائی ميکند
داری بخشهای بيشتری از کارگران را به ارتش بيکاری بدون هيچ بيمه و 

کارگر بيکار ناچار است به هر کاری تن .  حمايت اقتصادی پرتاب ميکند
ميکند و يا بسياری "  دستفروشی"و "  کولبری"از جمله .  دهد تا زنده بماند

قبول کارکرد سرمايه بعنوان .  شغلهای کاذب و موقت دست و پا ميکند
کولبری و بساط در .  در ادبيات چپ يک بيراهه است"  واقعياِت ُمسّجل"

خيابان گذاشتن و دستفروشی شغل نيست، يک فوق اجبار اقتصادی برای 
فرق دارد با حرفه بعنوان مثال کارگران ساختمانی يا .  زنده ماندن است

مضافاً دقت هم الزم است؛ بخش .  نانوائی يا نساجی يا ترانسپورت و غيره
کمی از دستفروشان، خود صاحبان بوتيک ها و مغازه داران و خرده 
بورژواها هستند که برای ايجاد بازار جانبی ديگر، بخشی از اجناس شان 
را يا شخصاً و يا توسط اعضای خانواده در مقابل همان مغازه و در گوشه 

واضح .  بخشی کاسبکاران خرد هستند.  ای از خيابان بفروش ميرسانند
است بخش گسترده تری از آنها محرومانی هستند که مانند کسی که 

را بعنوان کار "  شغل"دانشگاهی هم بوده و ناچار به کولبری شده، اين 
ً کار دوم و سوم برای ترميم مخارج است برای .  انجام ميدهد و يا بخشا

و "  کولبر"است، نفِس "  سوسياليسم فقر"بخشی از چپ، که تتمه همان 
بعنوان . بودن ايده آليزه ميشود" کارگر موقت"و " بساطی"و " دستفروش"
برسميت شناخته ميشود و اعتراضش به جنايت رژيم عليه آنان "  شغل"

بخشی از نقدی به سرمايه داری و تبديل .  محدود ميشود
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به محرومانی که ناچار شدند برای لقمه ای نان دست به  طبقه کارگر
برای يک کمونيست و مارکسيست اينها بخشی .  هر کاری بزنند ندارد

از نيروی آماده بکار طبقه کارگر و کارگران مزدی اند که از چرخه 
 .   اقتصاد به بيرون پرتاب شدند

 
 از پرولتاريا تا پريکريات

و ابداع هويتهای کاذب و غير "  سوسياليسم فقر"در چهارچوب فکری 
نابسامان "و "  بی ثبات کار"يا "  پريکريات"تاريخی و غير طبقاتی، 

در ايران و .  معرفی ميشود"  يک طبقه جديد جهانی"، آنهم بعنوان "کار
، "گاه کار"، "قراردادی"، "پيمانی"در ميان چپ اروپا عناوينی مانند؛ 

، "بساطی"، "دستفروش"، "کولبر"، "بی ثبات کار"، "کار موقت"
اين .  به وفور استفاده ميشود"  مبهم کار آزاد"و "  ناامن کار"، "گيگی"

حتی بمعنای بورژوائی آن ارجاع نميکند "  شغل"و "  حرفه"اسامی به 
را خط بزند و هويتهای  کارگر و کارگران مزدیبلکه تالش دارد اسم 

. کاذبی به اجزا و بخشهای مختلف توده های يک طبقه اجتماعی بدهد
را هم پديده ای ضعيف، تمام شده،  پرولتاريالذا ناچار است خود 

نستالژيک، از تحوالت تکنولوژيک و ارتباطی دور افتاده، سنتی و 
زدن زير موجوديت طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی غيره معرفی کند تا 

اينجا ديگر . راحت تر باشد و اساس کمونيسم و مبارزه برای سوسياليسم
يک قدم عقبتر ميرود تا در لباس مصلح و خيرخواه "  سوسياليسم فقر"

ظاهر شود و به بورژوازی پند و اندرز دهد که ادامه وضع به اين شکل 
" طبقه جديد پريکريات"ممکن نيست، لذا بايد چيزی به اين خيل وسيع، 

 ! تعادلش را حفظ کند) بخوانيد بورژوازی(بدهد تا جامعه 
 
بزرگترين طبقه و جمعيت "و "  يک طبقه جديد"بعنوان "  پريکريات"

. يک عنوان من درآوردی و پوچ است"  گای استندينگ"توسط "  دنيا
المللی کار  استندينگ که سالهای طوالنی بعنوان اقتصاددان سازمان بين

فعاليت داشته است، از مشاهداتی در تحوالت سرمايه داری و عمدتا 
کشورهای غربی شروع ميکند و براين نظر است که جذب نيروی 
وسيع کار بعد از انقالب صنعتی و تمرکز پرولتاريا در صنايع بزرگ 
يک روند ثابت در سرمايه داری نيست بلکه يک اتفاق نادر بوده است 
و چنين روندی در کشورهای مختلف و در سياستهای توسعه اقتصادی 

برعکس، بدليل اتوماسيون و انتقال کارخانجات به .  پيش نميرود
کشورهای ديگر، ظهور چين با يک نيروی کار وسيع و صدور نيروی 
کار صدها ميليونی به بازارهای دنيا با دستمزدهای پائين، ايجاد نامنی 
شغلی و بهم خوردن چهارچوبهای سابق و روند جهانی شدن، الگوهای 

لذا ما با پديده جديدی روبرو هستيم و آن اينست .  کار نيز تغيير کردند
. که ميلياردها نفر يا کار ندارند يا کار ناامن و موقت و فاقد ثبات دارند

اين بخش گسترده از نظر وی برخالف پرولتاريا فاقد کاری ثابت و 
ايمن است، فاقد امنيت شغلی، فرصتهای مناسب، امنيت در مقابل 
اخراج، آموزش مستمر و موانع تضعيف مهارت، مقررات سالمت، 

اين ارکاِن سابق در دوره جهانی شدن از .  آمد پايدار و مطمئن است در
در اقتصاد غير رسمی و "  پريکريات"اين بخش گسترده .  بين رفته اند

" بی ثبات کار"بيقاعده و در حاشيه شهرهای بزرگ يک قشر گسترده 
 .را تشکيل داده اند
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استندينگ در واقع نيروی وسيع بيکاران و کارگران مزدی در جهان را 
تعريف کند، از نظر وی اينها  نيروی طبقه کارگرنميخواهد بعنوان 

پرولتاريا ديگر، با خصوصيات دقيقا برعکس اين .  نيستند پرولتاريا
او جهان را با يک سيستم هفتگانه تعريف ميکند .  پريکريات، وجود ندارد

يک طبقه جديد جهانی و "بعنوان "  بی ثبات کاران"که در قعر آن 
وصله ناجور جامعه "طبقه ای که بزعم وی .  شکل گرفته است"  خطرناک

شخصيت ندارد، "  پريکريات"! "است که با تفاله های جامعه زندگی ميکند
به هر فرمی درميايد، به هرچه قانع است، خشن و بی ثبات است، اما 

ايجاد "  بهشت سياسی"داد تا بتوانيم يک "  کمک هزينه پايه"ميشود به آنها 
به نظر اين اقتصاددان بورژوا با توصيفی که از بخش عمده نيروی !  کنيم

را "  بهشت سياسی"کار رفت، چنانچه بورژوازی خيرخواهانه آن اتوپی 
ايجاد نکند، يعنی يک حقوق پايه همگانی و حق آموزش و شهروندی و 

بويژه بخش بد آن ميتواند نيروی "  پريکريات"امنيت اقتصادی ندهد، اين 
بعناوين مختلف " گای استندينگ"تا " توماس پيکتی"از امثال . فاشيسم شود

به سرمايه دهند تا "  چهره انسانی"برای نجات سرمايه داری تالش دارند 
 . سوسياليسم حفظ شود" خطر"اساس اين نظام در مقابل 

 
هم اصالح استندينک و هم استداللها و هم مشاهداتش محدود و غير 

اين ادعاها در سطح تحليل بيشتر به تصورات .  تاريخی و غير واقعی است
اوالً مشاهدات وی به کشورهای . تافلر شبيه است" موج سوم"خيالپردازانه 

ثانيا بخش بسيار وسيعی از نيروی کار در جهان .  صنعتی محدود ميشود
در شرايط بسيار ناامن تری و با دستمزدهای دو دالر در روز بسر می 

آنهم عليه پرولتاريا، آنجا با "  يک طبقه بزرگ جهانی"ادعای کشف .  برند
موعود در تناقض قرار ميگيرد که برای بخش "  بهشت سياسی"همان 

بنا بر گزارش !  وسيعتر نيروی کار در جهان اصالح طلبی اش می خشکد
المللی کار، آمار آسيب پذيران کار در کل  استخدامِی جهانِی سازمان بين

ميليون نفر و کمتر از  ٤٨تا  ٤٧آمريکا و اتحاديه اروپا رقمی بين 
در جنوب آفريقا همين آمار .  چهاردرصد کل نيروی کار اين کشورهاست

ميليون نفر و در  ۴٠۵ميليون نفر، در شرق آسيا بيش از  ٢۴٧قريب 
اقتصاد هندوستان اساسا روی دوش .  ميليون نفر است ۴٩٠جنوب آسيا 

بيش از نود درصد نيروی کار هندوستان از .  است"  بی ثبات کاران"
يعنی .  طريق کار در اقتصاد غير رسمی و بی قاعده امرار معاش می کنند

کل جمعيت خانواده کارگری از زن و مرد و پير و جوان و کودک بايد 
 . مشترکاً جان بکنند تا نانی و دستمزدی دريافت کنند

 
با اتکا به حقوق پايه همگانی البته "  بهشت سياسی"اقتصاددان طرفدار 

برای چه کسانی "  بی ثبات کاران"روشن نميکند اين کارگران و بقول وی 
ارزان کردن نيروی کار در چند دهه گذشته همه . محسوب ميشوند" خطر"

و شرکتهای "  انعطاف پذيری کار"جای دنيا و بدرجات مختلف محصول 
وسيع پيمانی و مولتی ناشنال ها با هدف تضعيف و حتی داغان کردن 

. سازمانهای کارگری برای سلب واکنش جمعی و طبقاتی آنان بوده است
از بحث دفاع از فرديت در تقابل با قراردادهای دستجمعی در دهه هشتاد 
تا انواع اصالحات بنفع سرمايه ها و بضرر نيروی کار ماحصل اين سير 

انکار پرولتاريا و .  بوده و نابودی گسترده امنيت شغلی يک نتيجه آنست
روشن است در همين .  جواب نيست"  بی ثبات کار"طبقه کارگر و اختراع 

بخشهای غير رسمی تر جمعيت کارکن؛ مقوالتی مانند کار و قوه کار و 
کارگر يک معنی را ندارند و ايجاد هر بخش غير رسمی در اقتصاد 

اما در اينکه کل .  سطوح مختلفی از استثمار و کسب سود را مدّ نظر دارد
اين مجموعه بدرجات مختلف توسط سرمايه استثمار ميشوند ترديدی نبايد 

وجود داشته باشد در غير اينصورت بايد منشا سود و 
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طبقه کارگر همواره اليه !  انباشت سرمايه را در آسمانها جستجو کنيم
ً هر بخش توانائی و ويژگيها و موقعيت  های مختلفی دارد و ضرورتا

ايجاد شکاف بين بخشهای مختلف طبقه با اين .  بخشهای ديگر را ندارد
هويتهای کاذب و نهايتا انکار طبقه و مبارزه طبقاتی و تقابل برای 
وحدت بخشهای مختلف طبقه کارگر با اين تئوريهای ارتجاعی، تنها 
خدمت به سلطه سرمايه و تداوم اين مناسبات استثماری نظم کنونی 

 . است
 

 ٢٠٢٠آوريل  ٣٠
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 پيام اول مه، 

 !روز جهانى كارگر
 

 فخری جواهری
 

 !زنده باد روز صاحبان جهان
 

کارگران، هم طبقه ای ها، ای کسانی که هر روز چرخ های ماشين جهان 
گردانيد، ای ناجيان جهان، ای توليد کنندگان همه ثروت عالم، ای  را می

روزتان ...  همه چيزان که در سرمايه داری هيچ چيز محسوب ميشويد
 !مبارک، روزمان مبارک، اول مه مبارک، عيد کارگران جهان مبارک

 
گويم من کارگرم، از خانواده کار و زحمتم، از نسل های  با افتخار می

من را در خانه ای خشتی، روی سنگ معدن، در !  متمادی طبقه کارگرم
من، تو، ما، همه غارت شدگانيم، اگر ...  محله ای فقر زده بدنيا آوردند

زنده ايم و زنده نگاه داشته شده ايم، برای اينست که کار کنيم و کار کنيم تا 
باز بچرخانيم چرخ جهان را، توليد کنيم نياز بشر را، و سود به سود 

 !سرمايه دار تلمبار کنيم
 

از ايران و برزييل و ترکيه تا کره و آمريکا و فرانسه، هرجا و همه جا 
چرا، چون صرفا بخشی از ثروتی که خود .  صفمان بخون کشيده شد

اول مه مان، تاريخ طبقه مان، با آتش و .  خالقش بوديم را مطالبه کرديم
پرچم مان سرخ، آرزويمان آزادی جهان و هدفمان .  خون نوشته شده است

 .تغيير راديکال و ريشه ای است
 

های  سرمايه داری گنديده است درست بسان سرمايه داران و دولت
رسد، در پس يکی از اين  نوبت ما هم می.  جنايتکار عليه کارگران

 !رسد دانيم کجا، اما نوبت ما هم می ها، اينجا آنجا نمی بحران
 

کنيم قوانين  آنروز درهم ميکوبيم کهنه جهان جور و ستم، آنروز جارو می
و نظام بردگی، آنروز آغاز ميکنيم دنيای نو، دنيای کارگران، دنيای 

 !سوسياليسم، دنيای انسان آزاد را
 

گردانيم تمام ثروت و خالقيت آبا و اجدادمان را، خوشبختی  آن روز برمی
و سعادت و آزادی را برپا ميکنيم، قانون بردگی مزدی و هر نوع بردگی 

اندازيم، تا بشکفد گلهای سوسياليسم، تا ديگر طبقه ای نباشد،  را ور می
کودک کاری نباشد، کسی از گرسنگی تباه نشود و روی دوش فقر و 

 !نداری کاخ ها بپا نشود
 

زند، و بيشتر از  آنروز دور نيست، آنروز هر شب در قلب من فرياد می
 !هر روز در اول مه، در روز کارگران جهان

 
زنده باد اول مه، زنده باد اتحاد صفوف و مبارزه انقالبی کارگران برای 

 !يک دنيای بهتر
 

*** 
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!زنده باد سوسياليسم  

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

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

 .دريافت شده باشند

 !دولت را موظف كنيم
 

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

 ! خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

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

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

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

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

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

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

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

 !تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

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

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

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

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 
 

 ! به حزب كمک مالى كنيد

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

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 


