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 اعمال فشار به زندانيان سياسىعليه 
 

اخيرا در يکروز دو بار به 
. زاده در زندان حمله کرده اند_عظيم_جعفر#

ايجاد دعوای ساختگی و صحنه سازی در 
زندان، که اساسا توسط زندانبانان و با هدايت 
بازجويان صورت ميگيرد، توسط زندانيان با 

ما شاهد اين نوع .  ميشوداجرا جرائم عادی 
با .  تحرکات در زندانهای مختلف بوده ايم

قليان نيز همين رفتار به شکل ديگری _سپيده#
ابتدا زندانی سياسی را با .  صورت گرفته است

هدف اذيت و آزار به بند زندانيان عادی 
ميفرستند، عليه زندانی سياسی تحريک ميکنند 

طرح قتل زندانيان در اين .  و توطئه می چينند
 .  صحنه سازی ها بارها اجرا شده است
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  ٢صفحه  

 ميزگرد كمونيست هفتگى در باره بيانيه حزب
 

 "نه به فقر، فالكت و بيكاری"
 رحمان حسين زاده، آذر ماجدی، سياوش دانشور

 

 مجازات اعدام
 ٨صفحه                                                                                                                    كارل ماركس

 مبارزه عليه زن ستيزی در منطقه در گرو مبارزه 

 !عليه ايدئولوژی و جنبش اسالمى است
 

 ١٠حه صف آذر ماجدی                                                                                                                    

 موج دوم كرونا،
 آرامش قبل از طوفان و خطر گرسنگى در جهان 

 ٩فحه ص  جمال كمانگر                                                                                                                  

 اعالميه حزب حكمتيست 

 است_دولتى_عمد_قتل_اعدام#
 !اعدام اعتراض كنيم_حكومت#متحدتر و قويتر عليه 

 كنكور، كرونا و سالمت بخش جوان جامعه
 

 ١١ فحهسيوان كريمى                                                                                                                 ص

 حكمتيست -كمونيست كارگری اطالعيه پايانى جلسه دفتر سياسى حزب 

 !دولت را موظف كنيم 

 !قرنطينه باضافه تامين معيشت و نيازهای بهداشتى همگان



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

بازداشت و زندانی شدند و   ٩٧اهوازی هستند که عمدتا در اواخر سال 
هم اکنون .  پس از بازداشت مورد بازجويی و شکنجه قرار گرفته اند

نيز در زندان سپيدار تحت انواع فشار و محدوديت و آزار زندانبانان 
 .هستند

 
گزارشهای دريافتی .  به اينها بايد احضارهای هفته اخير را اضافه کرد

از احضار فعالين سرشناس در جنبشهای اجتماعی، کسانی که عمدتا در 
سوشيال ميديا فعاليت دارند، دانشجويان و زندانيان آزاد شده خبر 

، در تجمع "مواظب باشيد"نوعی تهديد و توجيه امنيتی که .  ميدهد
" تعزيری"اعتراضی شرکت نکنيد و چرخاندن شمشير وثيقه و احکام 

که قبلتر برای همين اهداف و عمدتا با پرونده سازی عليه آنها صادر 
همه اين اقدامات همراه و بموازات اجرای احکام اعدام .  شده است

 ٩٨و آبانماه   ٩٦سريع زندانيان عادی و  تهديد به اعدام زندانيان ديماه 
 . انجام ميشود

  
حکومتهای در حال بحران که با تهديد سرنگونی مواجه اند، ماشين 
سرکوب را فعالتر ميکنند، اذيت و آزار زندانيان سياسی و تحت فشار 

کسانی .  قرار فعالين جنبش های اجتماعی در جامعه را افزايش ميدهند
که خود تجربه دست اول زندان را دارند اين واقعيت را خوب می 

هدف اين سياستها ارعاب جامعه و گستراندن چتر اختناق .  شناسند
است، تالشی بيهوده برای بقا، سياستی نخ نما و تکراری که ميتواند با 

تحليل امنيتی .  قدرت اتحاد و اعتراض بسادگی درهم شکسته شود
حکومتی ها اينست که موج اعتراضات پشت در است، ميدانند که نمی 

توانند جلوی آنرا بگيرند، لذا تالششان 
اينست که حداالمکان رعب و وحشت 
راه بياندازند تا اعتراضات دامنه کمتری 

 . بگيرد و سرکوب ساده تر باشد
 

مشکل اينست که نه نمايش ُمضحک 
مدنی چيگری و رأفت "سياست 

جوابگو است و نه سياست "  اسالمی
تغيير جدّی در ".  می زنيم و می مانيم"

. رابطه مردم و حکومت جای زيادی برای اين مانورها باقی نميگذارد
عملی و ممکن است که معادله رابطه جامعه و حکومت، هرچه بيشتر به 

اين با تداوم گسترده اعتراض به اعدام و . ضرر حاکميت اسالمی تغيير کند
زندان و شکنجه، يعنی هدف قرار دادن آنچه که حکومت اسالمی نقطه 
قدرت خويش می پندارد، با تداوم تالش برای متوقف کردن اين احکام ضد 

اعدام و _لغو#بشری و جنايتکارانه، با برافراشتن پرچم 
 . سياسی و جنبشی قدرتمند ممکن است_زندانيان_کليه_فوری_آزادی#
 

اين اعمال جنايتکارانه عليه زندانيان و خانواده هايشان تنها موجب 
دوران دهه شصت سپری .  گسترش نفرت و انزجار از حکومت می شود

شده است، آنزمان يک انقالب را بخون کشيده بودند و داشتند مستقر می 
 .   شدند، امروز دوره رفتن شان است

 
 اعدام _لغو#
 سياسی _زندانيان_کليه_فوری_آزادی#
 

 .سردبير
 

  ٢٠٢٠ژوئيه  ٢٩
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 ...اعمال فشار به زندانيان سياسى عليه 

 

 بارآوری كار و بيكاری 

توماتيک ى ا بهبود تكنيک و افزايش بارآورى و قدرت مولده كار، به معنى جايگزينى هرچه بيشتر نيروى كار زنده با دستگاهها و ماشين آالت و سيستم ها                         
اما در جامعه   .  در يک جامعه انسانى و آزاد اين قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بيشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است                          .  است

ن نساسرمايه دارى، كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاالهايى هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته است، جايگزينى ماشين بجاى ا                            
پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران      .  بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر، و محروم شدنش از امكان تامين معاش، نمودار ميشود                 

بيكار، كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد                             
وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران، كه اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف                      .  سرمايه دارى را تامين ميكند    

اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار           .  طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل ممكن پائين نگاه ميدارد              
بيكارى، يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست،                .  مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى بازار كاهش يا افزايش بدهد            

 .بلكه جزء ذاتى كاركرد سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است

 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب 



جمهوری اسالمی زير فشار اعتراض گسترده داخلی و بين المللی 
آبانماه   و  ٩٦ناچار شد احکام اعدام صادر شده برای زندانيان ديماه 

زير فشار جامعه نمايشی از تائيد و تکذيب .  کند"  تکذيب"را  ٩٨
مثال دادگستری اصفهان طی اطالعيه ای از يکسو .  راه انداخته اند

در مقابل موج اعتراض قدرتمند جامعه عقب می نشيند و حکم 
را "  حکم اجرای احکام اعدام"اعدام هشت زندانی را تائيد اما 

 . تکذيب ميکند

 

همينطور ديوان عالی کشور، احکام اعدام صادر شده شعبه دو 
 -٢مهدی صالحی قلعه شاهرخی   -١دادگاه انقالب اصفهان برای 

عباس   -٥هادی کيانی   -٤مجيد نظری کندری   -٣دمحم بسطامی 
دمحمی، پنج نفر از بازداشت شدگان در جريان اعتراضات گسترده 

 .    را تائيد کرده است ٩٦ديماه 
 

خيزش مردم برای سرنگونی رژيم آنچنان هراسی به قلب اين 
جانيان بالفطره انداخته است که برای حفظ حيات منحوس شان بی 

نفر در  ١٥٠٠کشتار بيش از .  محابا دست به کشتار مردم زده اند
خيابان ها و زير شکنجه کفايت نکرده است و اکنون طناب دار را 

تحت .  باالی سر جوانان از شکنجه جان سالم بدر برده گرفته اند
فشار اعتراضات وسيع جهانی عليه احکام اعدام سه تن از زندانيان 
اعتراضات آبانماه، عقب نشستند و اعالم کرد که اين احکام تائيد 

نفر را در اصفهان به اعدام محکوم کرده اند و  ٨.  نشده است
. تاکنون چند بار اين احکام را پس گرفته و دوباره تائيد کرده اند

اينها جانيان روانی هستند؛ می کشند و با روان انسان ها بازی می 
حکم می دهند؛ پس می گيرند؛ دوباره تائيد می کنند؛ زير .  کنند

فقط يک مشت جانی  .فشار حاشا می کنند و دوباره تائيد می کنند
اين .  روانی می توانند اينگونه با جان و احساس مردم بازی کنند

قصد دارند .  تالش های مذبوحانه برای ارزيابی واکنش مردم است
اين بازی را آنقدر ادامه دهند تا مردم خسته شوند و از اعتراض 

بی تفاوت شوند و آنگاه جنايتی را که برايش .  دست بردارند
 .روزشماری می کنند اجرا کنند

 ٥٥٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

. بايد تحت فشارش قرار داد.  اين رژيم فقط با زبان زور آشناست
بايد در .  بايد متحدتر و قويتر اعتراض عليه اعدام را ادامه دهيم

راه .  مقابل ماشين جنايات و سرکوب ايستادگی و آنرا فلج کرد
نبايد اجازه دهيم که اين جوانان را اعدام .  ديگری باقی نمانده است

بايد خلع .  بايد سالح اعدام را از دستان اين جانيان بدر آوريم.  کنند
 .سالح شان کنيم و ماشين اعدام را درهم بکوبيم

 

حکمتيست اين احکام   -حزب کمونيست کارگری ايران 
جنايتکارنه را قاطعانه محکوم می کند و کارگران و مردم دردمند 
و بجان آمده را فراميخواند که برای نجات اين جوانان گسترده تر 

بايد اين .  به ميدان بيايند و متحدانه به احکام اعدام اعتراض کنند
رژيم را به زير بکشيم و يکبار برای هميشه اعدام، اين 

 . دولتی را ملغی کنيم_عمد_قتل#
 
 است_دولتی_عمد_قتل_اعدام#
 اعدام_حکومت#
 
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠ ژوئيه ٢٩ – ١٣٩٩ مرداد ٨

 اعالميه حزب حکمتيست 
 

 است_دولتى_عمد_قتل_اعدام#

 !اعدام اعتراض كنيم_حكومت#متحدتر و قويتر عليه 

!زنده باد شوراها  

در كارخانه ها و محالت شوراها را ! ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا كنيد

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت!  برپا كنيد  

 



نه به فقر، فالکت "بيانيه اخير حزب با عنوان  :کمونيست هفتگی 
 چه ميگويد و به چه سوالی پاسخ ميدهد؟" بيماری

 
بيانيه با اين مشاهده تلخ و واقعی شروع ميکند که :  رحمان حسين زاده

سونامی فقر و فالکت و بيکاری همراه با استبداد و سرکوب و فجايع "
اجتماعی ناشی از آن، زندگی طبقه کارگر و اکثريت عظيم شهروندان 

ميليونها بيکار و بی مسکن، .  جامعه ايران را به لبه پرتگاه کشانده است
کارتن خواب و گور خواب و کودکان کار، زندگی زير خط فقر بيش از 
نيمی از جمعيت ايران که فاقد بيمه های اجتماعی و درمانی و محروم 
از کمترين امکانات سالمت و بهداشت و پزشکی هستند، تصوير اوليه 
از موقعيت تکان دهنده زندگی اکثريت عظيم شهروندان جامعه ايران 

کاپيتاليسم عميقا بحران زده ايران و اقتصاد در حال فروپاشی .  است
جمهوری اسالمی سرمنشاء اين تراژدی است که با پيدايش و گسترش 

بر .  ويروس کرونا، شرايط فاجعه بارتر و غير قابل تحمل تر شده است
و  ٢٠٢٠بطن موج جديد بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی سال 

ادامه مصيبت بار پاندمی کرونا، گسترش فقر شديد، فالکت و بيکاری 
مرگ و نيستی در ابعاد ميليونی .  انبوه از پيامدهای نگران کننده آن است

 ". انسانها و جامعه را تهديد ميکند
 

حزب ما و بيانيه ما از يک فاجعه بزرگ اجتماعی و از مخاطرات تکان 
دهنده ای که نفس حيات و مساله زنده ماندن و يا نماندن را در مقابل ده 

اما .  ها ميليون شهروندان جامعه قرار داده، صحبت ميکند و ميگويد
جوهر اصلی هشدار بيانيه ما صرفا گفتن و بيان اين مشاهده نيست، 
سئوال کليدی، چگونگی راه مقابله طبقه کارگر و همه مردم تحت فشار 

سئوالی که بايد پاسخ داده شود، اينست .  با اين تراژدی اجتماعی است
چگونه جمعی و متحدانه راه مقابله و مبارزه با اين فاجعه بزرگ را 

ما با جريانات و کسانی که بگويند، راهی نيست و به ويژه .  اتخاذ ميکنيم
مصيبت کرونا را بهانه کنند و بگويند راه مقابله موثری نيست، صحبتی 

فراخوان ما به جامعه ايست که نميتواند خودکشی کند، به طبقه .  نداريم
ايست و به مردمی است که نميتوانند به تباه شدن جمعی زندگی و به اين 
وضع تمکين کنند و نکرده اند، بلکه مجبورند در دفاع زندگی خود و 

فقر، فالکت و "فرزندان و همنوعان خود بايستند و با سرمنشاء و بانی 
نظم وارونه سرمايه و سکانداران جنايتکارش و .  مقابله کنند"  بيکاری

ايدئولوگها و مبلغين نان به نرخ روز خورش ميخواهند پيدايش و 
گسترش پاندمی کرونا را به دستاويزی برای شانه خالی کردن از زير 

بيشرم تر از همه ويروس جمهوری .  بار فجايع به بار آمده تبديل کنند
اسالمی، ميخواهد، فقر و فالکت و بيکاری تلنبار شده ناشی از حاکميت 

بيانيه . چهل ساله اش را با شيوع ويروس کرونا توجيه و پرده پوشی کند
را "  فقر و فالکت و بيکاری"ما ميگويد، بانيان تشديد خطرناک 

ميشناسيم و گسترش جنبش مبارزاتی خود آگاه، سازمانيافته و متحد در 
اين پيام و گفته اصلی بيانيه حزب .  ابعاد جامعه در مقابلش مبرميت دارد

ما عليه فقر و فالکت و بيکاری تهديد کننده زندگی ميليونها انسان در 
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 . حال حاضر و روزها و ماههای آتی است
 

سرمايه داری بطور کلی چه نقشی در وضع موجود و  :کمونيست هفتگی
 فقر وسيع دارد، جمهوری اسالمی چطور؟ تفاوت و تشابه کدامند؟

 
يک خصلت پايه ای نظام سرمايه داری، حتی در دوره  :آذر ماجدی

شکوفايی، ايجاد فقر در يک قطب جامعه و تلمبار شدن ثروت در قطب 
در دوره بحران ميزان فقر بمراتب .  ديگر برای يک اقليت ناچيز است

بعالوه، در جوامعی مانند ايران که سرمايه داری بر .  گسترده تر می شود
کار ارزان متکی است ابعاد فقر تشديد می شود؛ فقر يک وجه برجستۀ 

در جامعه ايران فاکتورهای ديگری نيز عمل می .  چنين جوامعی است
کند؛ نظام سرمايه داری تحت جمهوری اسالمی هيچگاه در سرمايه داری 
جهانی انتگره نشد و لذا همواره با بحران دست و پنجه نرم کرده است و 

 . اين مساله موجب رشد فزاينده فقر در جامعه بوده است
 

فاکتور سياسی و شرايط مبارزه طبقاتی نيز در تشديد فقر نقش بازی می 
تحت يک ديکتاتوری خشن طبقه کارگر برای بهبود شرايط کار و .  کند

مبارزه برای دريافت همان حقوق .  زيست با مشکالت جدی روبرو است
و باالخره وجود يک .  ناچيز نيز با سرکوب و اسارت مواجه می شود

حکومت سرتاپا مافيايی، فاسد و دزد که شرايط را برای اختالس وسيع 
 .طبقه حاکم مهيا می کند ابعاد فقر صد چندان می شود

 
يک بحران دائمی که در دهه اخير .  اين شرايط حاکم در ايران است

بمراتب تعميق شده است و افزايش و گسترش اختالس کاربدستان ريز و 
طبق .  درشت عمال سفره بخش وسيعی از مردم را خالی کرده است

درصد مردم زير خط فقر زندگی می کنند  ٧٠آمارهای خود دولت حدود 
ابعاد فقر در ايران هولناک .  درصد در فقر مطلق بسر می برند ٤٠و 

گرسنگی و بی خانمانی به سرنوشت ميليون ها انسان بدل شده .  است
ما با پديده هايی چون گور خوابی، زندگی در تونل های زير زمينی . است

سوراخ موش مانند، پشت بام خوابی و زباله گردی روبرو هستيم؛ اينها 
پديده هايی منحصر بفرد و حاشيه ای نيستند؛ در تمام شهرها از کوچک و 

کار کودکان بسيار گسترده است؛ عدم .  بزرگ بوفور مشاهده می شود
برخورداری از ابتدائيات بهداشتی و حقوق شهروندی مانند آب تصفيه 
شده، دسترسی به بهداشت و درمان حتی در شهرهای بزرگ و از نظر 

 . اقتصادی فعال گسترده است
 

گسترش اعتياد که يکی از عوارض جانبی جوامع خشن و بحران زده 
ماهيت گانگستری حکومت ابعاد اين فاجعه .  است، در ايران بيداد می کند

حکومت و سپاه پاسداران عمال در کشت و قاچاق .  را گسترش داده است
مواد مخدر دست دارند و ثروت نجومی از اين تجارت سياه بدست آورده 

در يک کالم ميزان .  فحشاء حتی کودکان را در امان نگذاشته است.  اند
فقر در جامعه ايران انسان را بياد کتاب های چارلز ديکنز 

 ميزگرد كمونيست هفتگى در باره بيانيه حزب

 "نه به فقر، فالكت و بيكاری"
 با هيئت اجرائى حزب

  ٥صفحه   



شايع شدن يک ويروس .  در اوايل دوران عروج سرمايه داری می اندازد
 .کشنده  نيز ابعاد کليه اين فجايع را گسترش داده است

 
بيانيه حزب فقر و فالکت اقتصادی را يک قلمرو مهم  :کمونيست هفتگی
 منظور چيست؟ دليل تان برای اين ادعا چيست؟. نبرد طبقاتی ميداند

 
فقر و فالکت اقتصادی يک قلمرو مهم "وقتی ميگوئيم  :سياوش دانشور

، داريم راجع به سوال يا "يا يکی از جبهه های مهم نبرد طبقاتی است
سواالتی که در شرايط کنونی کل کشمکش طبقاتی و جنبش طبقه ما با آن 

بطور کلی مسائل و سواالت مبرم مبارزه .  روبرو است حرف ميزنيم
طبقاتی، سواالت و مسائلى هستند که در هر مقطع مشخص، تناقضات 
زيربنايى جامعه و منافع و نگرش حرکت طبقات متخاصم جامعه را به 

فقر و فالکت اقتصادی يک .  حادترين شکل در خود منعکس ميکنند
واقعيت زشت و زمخت و گسترده و غيرقابل انکار است که بورژوازی 
ايران و حکومت اسالمی به دهها ميليون کارگر و زحمتکش تحميل کرده 

اين سوال از واقعيات جان سخت و بنيادی اقتصاد سياسی سربر .  است
می کند و فی الحال به تاريخی از مبارزه و درجه ای از خودآگاهی 

ما از قلمرو و سوالی حرف .  سياسی در جنبش طبقه ما متکی است
ميزنيم که جامعه و سياست را حول خود قطبی ميکند و بناچار کشمکش 

 . جنبشهای طبقاتی متمايز و احزاب سياسی شان حول آن اوج می گيرد
 

مبارزه و کشمکش طبقاتی، که از يکسو دارای جامعيت است و در تمام 
منافذ و قلمروهای متنوع جامعه بدرجات مختلف جريان دارد و از سوی 
ديگر کل اين مبارزه موتور محرکه جامعه و تاريخ است، امری بطور 
کلی نيست بلکه در دوره های بحرانی يا جامعه آبستن تحول، روی گره 

نفس يک مبارزه طبقاتی جاری، .  گاهها و مسائل خاصی کانونی ميشود
نگاه به جامعه و تاريخ و تبئين سياست و .  زنده، بيوقفه فرض ماست

تاکتيک از دريچه منافع و اهداف اجتماعی جنبش طبقه کارگر در اين 
با اين مفروضات ما داريم راجع .  کشمکش، فرض و نقطه شروع ماست

مسئله .  به يک مسئله مبرم مبارزه طبقاتى در مقطع کنونى حرف ميزنيم
ای که خود بازتاب درجه ای از رشد کشمکش طبقاتی در حال حاضر 
است و به سهم خود کل مبارزه طبقات متخاصم را حول خود قطبی و به 

شيوه برخورد به اين سوال همينطور معيار تشخيص .  پيش می راند
 . مهمی برای تفکيک طبقاتی نيروهای سياسی مختلف است

 
مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی نيز بطور کلی صورت نمی 

اين درست است که همه نيروهای خواهان سرنگونی، چه چپ و .  گيرد
چه راست، در سرنگونی ذينفعند، اما طبقات متمايز و متخاصم 
هرکدامشان روند سرنگونی را تنها پله ای برای تثبيت موقعيت خويش و 

لذا با .  تعيين تکليف نهائی قدرت سياسی و مسئله دولت قرار داده اند
کمونيسم کارگری و جنبش .  پروژه های مختلف وارد ايندوره می شوند

سوسياليستی طبقه کارگر در تحوالت پيش رو، با علم به راه پر پيچ و 
خمی که بايد طی کند، در تحليل نهايى يا بر اين نظام بحرانزده و پوسيده 
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دارى را با کليه تضادها و تناقضاتش به گور  فائق می آيد و نظام سرمايه
هاى آن نظامى برتر و دنيائی بهتر می سازد، يا  می سپارد و بر ويرانه

شکست ميخورد و بورژوازی دوره انقالبی را پشت سر می گذارد، 
سرمايه داری را بازسازی ميکند و دوره جديدى از انباشت سرمايه را با 
سرکوب قاطع طبقه کارگر و پائين آوردن بازهم بيشتر سطح معيشت 

 . کارگران رقم می زند
 

ما می خواهيم با جمهوری اسالمی و حاکميت و دولت سرمايه در ايران 
اين از مسائل پايه ای و استراتژيک کمونيسم کارگری .  تعيين تکليف کنيم

اين مسئله پايه ای تا تعيين تکليف .  و جنبش طبقه کارگر در ايران است
بحران و سرنوشت قدرت سياسی و دولت آتی در ايران، و بعبارتی ديگر 
از باز شدن فرجه برای دخالت وسيع در جامعه تا پايان دوره انقالبی، 

تمام مسئله اينست که اين .  تغيير نمی کند و بجای خود محفوظ است
مسائل پايه ای برای کمونيسم و طبقه ما، در قلمرو سياست و جامعه و 
در دوره حاد شدن کشمکش طبقاتی، بالواسطه خود را بيان نمی کنند 
بلکه در گره گاهها و سواالتی که جامعه حول آنها قطبی شده، در جائی 
که نبرد طبقات و جنبشهای سياسی و حزبی حول آن صف آرائی کرده 
اند، بنا بر مشخصات و داده های مادّی و کنکرت در آن لحظه خاص 

جنگ و کشمکش طبقاتی، همواره در جبهه .  نمود و تبلور پيدا ميکنند
های مشخص تری پيش ميرود و قلمروهای اين نبرد در هر دوره می 

در اين قلمرو، يعنی مبارزه با فقر و فالکت اقتصادی .  تواند مختلف باشد
و برای آزادی و برابری و رفاه، کل بورژوازی ايران از حکومتی تا 
اپوزيسيونی، عليرغم تفاوتها، در يک سنگر قرار دارند و سياست تداوم 

کمونيسم کارگری .  و تعميق و يا قابل تحمل کردن وضع موجود را دارند
و حکمتيسم همراه با جنبش راديکال و سوسياليست طبقه کارگر، جنبشی 

ما از جبهه .  برای الغای اين وضع فالکتبار و برپائی دنيائی نوين است
های اصلی نبرد طبقاتی و سواالت اساسی جامعه و سطح مبارزه جاری 
حرکت می کنيم، آنرا ارتقا می دهيم و الزامات پيروزی اهداف 

 . استراژيک طبقاتی و کمونيستی مان را دنبال می کنيم
 

بيانيه از به ميدان کشيدن جنبش سازمانيافته عليه فقر  :کمونيست هفتگی
اين دقيقا يعنی چه و چه مسائلی را .  و فالکت و بيکاری سخن گفته است

 فورا و بالفصل در دستور ميگذارد؟ چه کسانی بايد چه کاری بکنند؟
 

الزم به گفتن نيست که جمهوری اسالمی رنج و  :رحمان حسين زاده
مشقات پردامنه ای در همه شئون زندگی، در اقتصاد و معيشت و 
فرهنگ و تحصيل و سياست، در محل کار و زندگی به جامعه ايران 

به عالوه در طول عمر جمهوری اسالمی مقاومت و .  تحميل کرده است
بر اين اساس همانطور که بيانيه حزب تاکيد .  مبارزه جاری بوده است

کرده، عرصه های مبارزات جاری عليه وضع موجود، عليه تعرض 
. معيشتی، اقتصادی و  سياسی حاکميت جمهوری اسالمی متنوع است

طبقه کارگر و مردم تحت فشار به طور مستمر، در جبهه های متعدد 
مبارزه اجتماعی و طبقاتی از جمله عليه فقر و دستمزدهای ناچيزو 
معوقه، عليه بيکاری ميليونی و بيکارسازيهای گسترده اين دوره، عليه 
تعرض به حقوق پايه و گرانی و نبودن امکانات سالمتی و پزشکی و 
بهداشتی، عليه آپارتايد جنسی و حجاب و پوشش و قوانين عصر حجری 
اسالمی، عليه بازداشت و سرکوب و اعدام و تهديد و بگير و ببند و 
اختناق  و عليه بسياری از تضييقات روزمره و کليت جمهوری اسالمی 

طبعا هر عرصه مبارزه و هر تک اعتراض و .  در جريان است
تظاهرات و اعتصاب و تقابل با وضع موجود و جمهوری 
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 "نه به فقر، فالكت و بيكاری"
 ...با هيئت اجرائى حزب 
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اما بيانيه حزب ما ميگويد کافی نيست و بايد فراتر .  اسالمی با ارزشند
درست تر بگويم اگر چه عرصه ها و صحنه های متنوع مبارزه .  رفت

کنونی پاسخ مشخص و ضروری کارگران و مردم به معضالت 
مشخصی است که در هر کارخانه و مرکز کار و محله و شهر و 

اما بايد .  با آن روبرويند و برحقند و بايد همين کار را کرد...  دانشگاه و 
بدانيم، اين سطح از مبارزه جاری ظرفيت مقابله کارساز با فاجعه 

در نتيجه صف بندی .  را ندارد"  فقر و فالکت و بيکاری"تخريب گر 
آنطور که بيانيه تاکيد ميکند به . موثرتر و متحدتر و گسترده تر الزمست

ميدان کشيدن يک جنبش قدرتمند گسترده و سراسری با شعار سلبی و 
حرمت، معيشت "و با خواست "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"محوری 
 . الزمست" و سالمت

 
ببينيد فصل .  ضرورت و ظرفيت سازماندهی چنين جنبشی موجود است

مشترک مبارزات جاری کارگری و توده ای ايستادگی در مقابل تحميل 
جنبه ها و گوشه هايی از مشکالت و معضالتی است که خود محصول 
روند اساسی تر ايجاد و تحميل فقر و فالکت و گرسنگی و گرانی و 

به همين پديده دستمزدهای معوقه، دستمزد زير .  تبعيض و بيکاری اند
... خط فقر، بيکارسازيها، ناامنی شغلی، گرانی روز افزون، تورم  و 

نگاه کنيد، اينها عوارض روند فقر و فالکت و بيکاری در حال جريان 
لذا اکنون وقت آن است همه اين بخشهای مختلف مبارزه، آگاهانه .  است

و مبتکرانه و سازمانيافته و همگام، به جنبش درهم تنيده عليه فقر و 
طبعا در تناسب قوای نامساعد کنونی کار .  فالکت و بيکاری شکل دهيم

ميپرسيد .  ساده ای نيست و موانع زيادند و بايد از سر راه برداشته شوند
چه نيرو و جريان و کسانی، قادر به انجام اينکار هستند؟ قبل از همه 
نيروی فعاله و ستون فقرات شکل دادن به چنين جنبش و صف بندی 

در سطح مشخص تر رهبران و .  مبارزاتی، جنبش طبقه کارگر است
پيشروان آگاه جنبش کارگری و کمونيستهای طبقه کارگر با ابتکار و 
خالقيت و همگامی و با اتکا به پالتفرم روشن، سازماندهی و رهبری 

را ميتوانند و بايد "  نه به فقر و فالکت و بيکاری"مبارزه و جنبش 
به عالوه چنين جنبش و مبارزه ای به تشکل توده ای موثر . تضمين کنند

به اين دليل بيانيه ما بر ايجاد شوراها در مراکز کار و .  بايد متکی شود
ايجاد شوراها در هر مرکز کار و رشته .  محالت تاکيد گذاشته  است

کارگری و هر محله و شهر، ابزار و پايه اصلی متشکل شدن و قدرتمند 
خالصه .  است"  نه به فقر و فالکت و بيکاری"شدن مبارزه و جنبش 

کالم، الزمست رهبران و فعالين کمونيست جنبش طبقه کارگر و اردوی 
انقالبی درهر جا که هستند، در مراکز کار و رشته های کارگری، در 
محالت، در مراکز آموزشی و دانشگاهها و ميان نسل جوان محروم از 
کار و معيشت و توده عظيم بيکاران پاپيش بگذارند و رسالت 
سازماندهی جنبش عليه فقر و فالکت و بيکاری را با برافرشتن پالتفرم 
و خواست روشن و متکی به مجامع عمومی و شوراهای محل کار و 

به دست ...  محله و عليه بيکاری و در دانشگاه و مراکز آموزشی و 
 . بگيرند
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جنبش عليه فقر و فالکت با جنبش برای سرنگونی چه  :کمونيست هفتگی
رابطه ای دارد؟ يا چطور بايد مرتبط باشد؟ نظر به اعتراض وسيع جامعه 

 عليه فقر و فالکت موجود اصوال ايندو قابل تفکيک هست؟
 

جامعه ايران اکنون بيش از دو دهه است که به جدال برای  :آذر ماجدی
جنبش سرنگونی هر از چند گاهی بميدان . سرنگونی رژيم وارد شده است

اين .  می آيد و بدنبال سرکوب خشن حکومت برای دوره ای آرام می شود
بار جنبش سرنگونی دو سال و نيم است که می جوشد و تحرکات خشن و 

مردم از جمهوری .  سرکوبگرانه رژيم قادر به خفه کردن آن نشده است
 .اسالمی بيزارند و خواهان سرنگونی آن

 
مبارزه .  روشن است که يکی از خواست های پايه ای مردم رفاه است

عليه فقر در جامعه ايران سريعا به مبارزه ای عليه کليت رژيم بدل می 
در باال اشاره کرديم که مبارزه برای افزايش دستمزد و يا دريافت .  شود

حقوق معوقه با يورش خشن رژيم مواجه می شود و لذا سريعا به يک 
باين ترتيب حتی اگر کارگران .  مبارزه رو در رو با رژيم بدل می شود

قصد سرنگونی رژيم را نداشته باشند، در اين مواجهه به اين حقيقت دست 
می يابند که برای ذره ای بهبود در زندگی شان بايد اين رژيم را به زير 

 . کشند
 

طی دو سال و نيم اخير اين مواجهه بسيار صريح تر، روشن تر و علنی 
دو نقطه اوج اين جنبش سرنگونی  ٩٨و آبانماه  ٩٦ديماه .  تر گشته است

طلبانه بود که مبارزه عليه فقر و برای رفاه بعنوان يکی از مطالبات 
اکنون بر مردم روشن شده است که تا .  اصلی در آن بيان می شد

جمهوری اسالمی در قدرت است فقر و فالکت و گرسنگی سايه سياه خود 
مردم کامال واقفند که برای هر گونه .  را بر فراز جامعه حفظ خواهد کرد

 . بهبودی هر چند ناچيز بايد اين رژيم را به زير کشند
 

مبارزه برای رفاه در کل دنيا بناچار بايد به مبارزه عليه سرمايه داری و 
در ايران اين مبارزه در قدم اول .  سرنگونی نظام سرمايه داری بدل شود

مبارزه .  با سرنگونی جمهوری اسالمی می تواند به هدف نزديک گردد
برای سرنگونی سرمايه داری شرط الزم دستيابی به جامعه ای است که 

طبقه کارگر در ايران آگاه است که برای .  رفاه همگانی را تامين می کند
دستيابی به يک جامعه مرفه و آزاد بايد جمهوری اسالمی و سرمايه داری 

 . را به زير کشد
 

سازماندهی شوراها يک وجه ديگر و راه حل  :کمونيست هفتگی
تصويرتان از سازماندهی جنبش شورائی .  سازمانگرانه بيانيه است

 چيست؟ کجای کار هستيم و چه اقداماتی بايد صورت گيرد؟
 

برای سازماندهی جنبش شورائی ما از صفر شروع  :سياوش دانشور
جامعه و طبقات و جنبش های سياسی، همواره با سنتهای .  نمی کنيم

سنت مبارزاتی اعمال اراده .  مبارزاتی جاافتاده در سياست دخالت ميکنند
مستقيم کارگری و توده ای، جنبش شورائی، در جنبش بين المللی 
کارگری و در تجارب طبقه و مبارزه کمونيستی وجود داشته، سنتی ريشه 
دار است، تاريخ و روشهای خودش را داشته است و بويژه ميان گرايش 

ً اينکه .  راديکال کارگری و کارگران کمونيست قوی بوده است مضافا
جامعه بسرعت وارد دوره پر تحول و داغی ميشود، نياز عينی و مادی به 
دست بردن به سنت مبارزه راديکال و روشها و چهارچوبهای 

سازمانگری که ابزار وجود سياسی وسيع و مستقيم و 
  ٧صفحه   
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مهمتر اين نکته .  مستمر را ممکن سازد، هر روز بيشتر حس می شود
است که سنت شورائی در حال حاضر جاری است، فعالين و سخنگويان 
و نمايندگانش را دارد، در هر مبارزه و اعتصاب کارگری در شکل 

مجمع عمومی رکن اساسی شورا و سنت .  مجمع عمومی حاضر است
ما برای مبارزه عليه فقر و فالکت و بيکاری .  مبارزه شورائی است

روش سازمانيابی شورا را پيشنهاد ميکنيم چون بايد همين دهها ميليون 
قربانی فقر و فالکت بميدان بيايند و بسرعت می آيند، بايد سازمان يايند، 
بايد در سرنوشت شان دخالت کنند، بايد نيرويشان را بهم گره زنند و 

بدون دخالت اين ارتش وسيع در جنگ . عليه وضع موجود اعتراض کنند
 . عليه فقر و بيکاری حتی خراشی به وضع موجود هم نمی خورد

 
اين نيروی وسيع اجتماعی سازمان مناسب مبارزه توده ای و خط و 
سياست و شعار و تاکتيک ميخواهد، ابتکار و تنوع و گستردگی 
ميخواهد، و همه اينها و بسياری مسائل ديگر تنها زمانی عملی می شود 

تاريخا و در تجربه مبارزه .  اين نيرو راسا در سياست دخالت کندکه 
طبقاتی برای دخالت توده عظيم اهالی در سياست، روش ديگری جز 
سازماندهی شورائی و سنت اعمال اراده مستقيم توده ای وجود نداشته 

. شورا قدرت از پائين است که قدرت از باال را بمصاف می طلبد.  است
شورا ظرف مبارزه و ابتکار برای منافع جمعی و تامين وسيعترين 
وحدت طبقاتی است که قدرت تشکل طبقه کارگر را معنی و مادّی 

در مجمع .  شورا متکی به مجمع عمومی در سطوح مختلف است.  ميکند
عمومی کارگر و انسان زحمتکش ديگر در موقعيت برده مزد با اراده 
سرمايه دار نيست، بلکه در موقعيت انسان دخيل در سرنوشت خويش 
است که آگاهانه برای تغيير وضع کنونی تالش می کند، مسئوليت می 

کارگران و .  پذيرد، آموزش می بيند و آموزش می دهد و حرکت می کند
مردم منکوب شده در شوراها حاکميت را تمرين و آزادی از سلطه 

 . قدرت مافوق را تجربه می کنند
 

در کارخانه ها، .  از نظر عملی سازماندهی شورائی سطوح مختلفی دارد
اما اصول .  محالت، مراکز کار ميتواند تنوع و انعطاف داشته باشد

اساسی حاکم براين سنت دخالت مستقيم و مستمر کسانی است که امر و 
در کارخانه ها و مراکز کار در شرايط کنونی .  منافع مشترک دارند

. برگزاری مجامع عمومی بويژه در اعتصاب و مبارزه رايج است
ارتقا داد و  جنبش مجمع عمومیبرگزاری مجمع عمومی را بايد به 

مجامع .  زيرساخت و پايه اصلی سازمانهای شورائی را ايجاد کرد
عمومی کارخانه و مراکز صنعتی و کار ميتوانند در هر وقت مناسب 

شوراهای پايه حاصل .  خود را بعنوان شورای محل کار اعالم کنند
در مرحله بعد مفصل بندی .  مجامع عمومی و جنبش مجمع عمومی اند

شوراها و سطوح ديگر شوراهای منطقه ای و شهری و سراسری مطرح 
پيوستن و وصل شدن تشکلهای ديگر به جنبش شورائی مطرح .  است
اينها مشکالت اساسی نيستند، مسئله کنونی راه افتادن اين حرکت .  است

. در قالبی متعين و با سنت شورائی و متکی به مجمع عمومی است
واضح است فعالين اين حرکت همواره در قالبهای محدودتر شبکه های 
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فعالين به جوانب ديگری از جمله ايجاد آمادگی، هماهنگی، برگزاری 
مجامع عمومی و غيره را ميتوانند پيش ببرند و در اين زمينه تجربه 

يک وجه ديگر ترکيب محل کار و محالت از طريق .  وجود دارد
بخشهای در دسترس تر طبقه مانند بازنشستگان و بيکاران و شاغلين 

در هر خانواده حتما جوان بيکاری، دانشجوئی، شاغلی و بازنشسته . است
شورا در محل زيست سازمان بازنشستگان و .  ای کم و بيش وجود دارد

حرکت بيکاران و .  بيکاران و شاغلين و خانواده کارگری است
. بازنشستگان را با حرکت در کارخانه پيوند ميزند و تن واحدی ميکند

درد مشترک طبقه و اکثريت جامعه در قالب شوراها متجلی ميشود و 
هماهنگی سياسی و سازمانی و سبک کاری و مبارزاتی را بسهولت ايجاد 

 . ميکند
 

از يکسو و بن بست روشهای   ٩٦در حال حاضر تجارب بعد از ديماه 
پيشين برای تشکل کارگری، مطلوبيت مجمع عمومی را صد چندان کرده 

همينطور .  است و سنت مبارزه شورائی بيش از هر زمان مقبوليت دارد
بعنوان يک افق زنده در ذهنيت جامعه و طبقه "  اداره شورائی"شورا و 

از همين سطح موجود بايد شروع کنيم و ارتقا دهيم .  کارگر حضور دارد
جای ابتکار و تالشهای متنوع در اين مسير .  و تحکيم کنيم و جلو برويم

مثال در جاهائی محافل کارگری تالشهائی برای ايجاد شورا . بايد باز باشد
از طريق مجمع عمومی در مراکز کار يا محالت مختلفی دارند، ميتواند 

در کارخانجات با شرايط مختلف .  حاصل آن يک شورای منطقه ای باشد
امروز ميان بخشهای .  ميتوان جلوتر بود يا از مرحله اول شروع کرد

مختلف مانند بازنشستگان و بيکاران موانع محل کار وجود ندارد و 
ميتوان بالفاصله مجمع عمومی برگزار کرد و شورا را در سطوح 

 . مختلفی ايجاد کرد
  

 -و باالخره اين نکته را بايد تاکيد کرد که تعلق به جنبش شورائی
. کارگری يک رکن هويتی کمونيسم کارگری و حزب حکمتيست است

طرفداران شورا بسيار از ما فراتر ميرود و تلقی های مختلف از شورا 
در طول قرن بيستم بويژه ميان گرايشات کمونيستی و آنارشيستی و آنتی 

شورا و جنبش شورائی صرفا امری .  بورکراتيک وجود داشته است
مربوط به تشکل کارگری و کارکنان نيست، شورا را تقليل دادن به يک 

اين گرايشی قديمی و .  نمود آن در کارخانه و محله تقليل گرايانه است
ريشه دار در جنبش بين المللی طبقه کارگر است و تاريخ مکتوب و 
تجارت کنکرتی در دوره های مختلف از کمون پاريس و انقالب اکتبر تا 

شورا يک سنت مبارزاتی و يک افق .  انقالبات اروپا و انقالب ايران دارد
جاافتاده در درون طبقه کارگر و بويژه گرايش راديکال و کارگران 

 . کمونيست است
 

شورا بعنوان سازمان اعمال اراده توده ای امروز در هر محله و شهر و 
منطقه و کارخانه ابزار بسيج و دخالت توده ای کارگر و مردم زحمتکش 

شوراها با حاد شدن کشمکش طبقاتی از ارگانهای قيام .  و آزاديخواه است
اداری نظام   -شوراها آلترناتيو سياسی.  توده ای و اعمال حاکميت اند

سوسياليستی و حکومت کارگری اند، ارگانهای حاکميت توده ای مستقيم 
و مستمر در مقابل نهاد بورژوائی و اليتيستی پارلمان و اَشکال دمکراسی 

 .نيابتی در سيستم سياسی بورژوازی اند
 
 

 ٢٠٢٠ژوئيه  ٣٠
*** 
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در مقاله ای تحت عنوان ]  ١٨٥٣[ژانويه  ٢٥روزنامه تايمز مورخ  
 :به نکات زير  اشاره دارد" حلق آويز شدن  افراد معمولی "
  
غالبا باور براين است که دراين کشور، در پی اعدامهايی که در انظار "

مردم انجام ميگيرد؛ بالفاصله شاهد مرگهايی هستيم که در اثر حلق  
اين وقايع نتيجه تاثير .  آويز شدن، خودکشی يا تصادف، تداوم مييابد

بسيار قوی اعدام يک جنايتکار معروف برروی اذهان بيمارگونه يا 
روزنامه  تايمز، سپس موارد متعددی را برميشمارد ".  رشد نايافته است

از جمله است .  و مدعی است که اين موارد نمايانگر موضوع فوق است
که طی آن ديوانه ای پير دريک بگومگو با "  شفيلد"نمونه ای در 

با حلق "  باربور"افرادی چون خودش  درمورد بدار آويختن فردی بنام 
مورد ديگر مربوط به يک .  آويز کردن خود به زندگيش خاتمه ميبخشد

 .ساله است که خود را حلق آويز کرد ١٤پسر بچه 
 

پرسيدنی است که برشماردن اين موارد، در خدمت حمايت از چه آيينی 
است؟ چيزی که هيچ آدم معمولی نميتواند آنرا حدس بزند، زيرا اين 
شيوه برخورد چيزی نيست مگر گونه ای تمجيد باز گذاشتن دست جالد، 
زيرا اينجا حکم اعدام بمثابه خرد غايی جامعه ستايش شده است؛ آنهم 

 ."مهمترين روزنامه کشور"در مقاله ای اساسی در 
 

روزنامه مورنينگ ادورتايزر، جانبداری از چوبه دار و منطق خونبار 
همين روزنامه داده های .  تايمز را بشدت و بحق مورد نقد قرار ميدهد

ارائه ميدهد  ١٨٤٩روز از سال ٤٣مورد توجه زير را برای 
 ).١٨٥٣ژانويه ٢٦مورنينگ ادورتايزر مورخ (
 

 قتل و خودکشی  تاريخ و نام اعدام شدگان
 

 مارس ٢٢هانا ساندلس،   مارس ٢٠ميالن، 
 مارس ٢٢نيوتون، . ج. ام  مارس ٢٠پولی، 

 قتل در ليورپول،  ٤گليسون، . ک. ج  مارس ٢٧اسميت، 
 آوريل ٢قتل و خودکشی در لستر،   مارس ٣١هاو، 

  آوريل  ٧ ،قتل بر اثر مسموميت  آوريل  ٩لنديک، 
 آوريل ١٣وارد مادر خود را ميکشد، .چ.ج  آوريل ١٣ارا تامس، س

 آوريل  ١٤باکسی قتل والدين،    
  آوريل ١٤باردلی،                                             

فرزند خود را بقتل ميرساند و             ٢بيلی        
 خودکشی ميکند

 آوريل ١٨چارلز اورتون،    آوريل ٢١رآش، . ج
 می ٢دانيل هولمزدی،   آوريل ١٨گريفيت، .ج
 
جدول فوق همانطورکه روزنامه تايمز نيز بدان اذعان دارد، نه تنها  

تعداد خودکشيها، بلکه تعداد قتلهای بسيار سخيفی را که متعاقب اعدام 
جای شگفتی است که مقاله  .جنايتکاران رخ داده است نيز برميشمارد

مورد بحث تايمز، برای نظريه وحشيانه ای که از آن بحمايت برخاسته 
است، هيچگونه دليل يا مستمسکی که بشود برمبنای آن درستی و يا 
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سودمند بودن بنای حکم اعدام را 
دشوار، اگر .  پذيرفت، ارايه نميدهد

نگوييم غيرممکن، است که در 
جامعه ای که به متمدن بودن خود 
مباهات دارد، اصلی را مستقر کند 
که بر اساس آن، برحق بودن يا 
ثمربخش بودن حکم اعدام پذيرفته 

 .شود
 

در اينجا مجازات بطورکلی بعنوان وسيله ای جهت اصالح و انصراف 
اما، چه کسی حق دارد مرا، .  بزهکاران مورد پشتيبانی قرار ميگيرد

؟ ازسوی ديگر !بمنظور اصالح و منصرف ساختن ديگران مجازات کند
تاريخ، آری در اين مورد آمار و ارقام وجود دارد، بکاملترين وجهی از 
زمان قابيل به اينسو، ثابت کرده است که هيچگاه آدميان در نتيجه 
مجازات نه اصالح و نه منصرف شده اند، بلکه قضيه درست برعکس آن 

 .بوده است
 

تنها يک تئوری وجود دارد که ارزش "  حقوق مجرد"از نقطه نظر 
انسانی را در انتزاع باز ميشناسد، و آنهم تئوری متعلق به کانت است؛ 
بويژه در فورمولبندی بسيار خشکی که هگل از آن ارائه ميدهد، هگل بما 

اين عملی است ناشی از اراده .  مجازات حق يک جنايتکار است: "ميگويد
جنايتکار با تجاوز به حق، آن حق را از آن خود اعالم .  شخص خود او

جنايت او نفی حق است و در نتيجه اثبات حق که توسط خود .  ميکند
 ."جنايتکار برانگيخته شده، بواسطه خود او بر وی تحميل شده است

 
شکی نيست که در اين فورمولبندی مطلب ويژه ای وجود دارد، باين 

و "  موضوع صرف"معنی که هگل بجای اينکه جنايتکار را بعنوان يک 
برده عدالت در نظر نگيرد، او را تا حد يک موجود آزاد و خودمختار 

در نگاهی دقيقتر در خواهيم يافت که ايداليسم آلمانی در .  ارتقاء ميدهد
اينجا نيز چون ساير موارد، سعی براين دارد، بقوانين جامعهء موجود 

 .حقانيت متعالی اعطا کند
 

جايگزين "  اراده آزاد"آيا در واقع اين يک توهم نيست که اين انتزاع 
فردی شود با انگيزه های واقعی، و وضعيتهای گوناگون اجتماعی که بر 
او سنگينی ميکند؟ و يکی از کيفيتهای انسان جايگزين خود انسان شود؟ 
اين نظريه که مجازات را نتيجه اراده خود جانی ميبيند، درنهايت چيزی 

قانون (قديمی )  ماورا طبيعی(نيست مگر همان اصطالح متافيزيکی 
، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، بدون تشبت بشرح )قصاص

مجازات چيزی نيست مگر وسيله ای برای جامعه جهت .  و تفسير بيشتر
دفاع از خود در برابر تمامی آنچيزهايی که شرايط موجوديت آنرا نقض 

 .حال خصلت آن هرچه ميخواهد باشد. ميکند
 

اين چه جامعه رقت انگيزيست که وسيله ای برای دفاع از خود جز جالد 
روزنامه مهم "نمی يابد و تازه بخود جرئت ميدهد از طريق صدای 

 !اعالم کند خشونت وی، يک قانون طبيعی است" جهان
 
انسان و استعدادهايش :  کتله در اثر بسيار عالمانه و ارزشمند خود.آ.ام

"ميگويد ما بودجه قابل مالحظه ای را به انتظام وحشتناکی به اداره : 
ما حتی .  اختصاص ميدهيم...  زندانها؛ بازداشتگاهها؛ چوبه های دار 

ميتوانيم پيش بينی کنيم که چه تعداد افراد دست خود را 

 مجازات اعدام
 

 كارل ماركس

 

  ١٠صفحه   



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

ما كارگران و كاركنان    .  خانه بمانيم و سر كار نرويم      .  كار را تعطيل كنيم   

وضعيت ويژه  .  اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم          

در اوضاع كنونى، سازمان كار جامعه بايد        .  نيازمند اقدامات ويژه است   

ما كارگران مراكز   .  حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای ضروری باشد        

توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى، بدون تست مرتب و بدون               

برخورداری از نيازهای پزشكى حاضر نيستيم در محلهای كار حضور پيدا            

دولت و كارفرمايان موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت            .  كنيم

كار را متوقف مى    .  حقوق ها، تامين سالمت و بهداشت محيطهای كار كنيم         

 !  كنيم

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

آمارهاى .  جهان معاصر ما، وارد هشتمين ماه پاندمى كرونا ميشود
كه بر اساس ديتاى رسمى كشورها "  جان هاپكينز"تاكنونى دانشگاه 

بالغ  ٢٠٢٠ام ژوئيه  ٣٠گردآورى ميشود، حاكى از آن است تا پنجشنبه 
هزار نفر مرگ و مير و  ٧٠٠ميليون نفر مبتالى ثبت شده و  ١٧بر 

مردم جهان بی .  كشور جهان درگير اين بيمارى همه گير هستند ١٨٨
صبرانه چشم به آزمايشگاههای تحقيقاتی و توليد واكسن دوخته اند تا 
دانشمندان علوم پزشكى البته نه خدا، درمانی برای اين كابوس قرن 

 .بيست و يكمی که روی سر بشريت در گشت و گذارست، پيدا کنند
 

. در اين هشت ماه در روانشناسی مردم تغييرات زيادی بوجود آمده است
قرنطينه طوالنی در اکثر كشورها و ترس از مبتال شدن يا باعث ابتالی 
. ديگران، انسان اين موجود اجتماعی را به كنج انزوا سوق داده است

ارزش و .  خرافات مذهبى در قفس شده اند و بی آبروتر از قبل شده اند
احترام يك پرستار و دكتر و نظافت چي و كارگر مواد غذايي و حمل و 

حس هم .  نقل به مراتب بيشتر از پاپ و آيت هللا و خاخام شده است
اين .  سرنوشتی و کمک، جای خودش را به فردگرايی منحط داده است

 . يک زاويه مثبت و نويد بخش است که دنيای ديگری ممکن است
 

طبق نظر كارشناسان حوزه بهداشت و درمان، موثر ترين راه حل 
كماكان شستن دستها، ماسك زدن به  ١٩مقابله با بيماری کوويد 

صورت، رعايت فاصله اجتماعى دو متر در صورت امكان، لغو 
چشم اندازی .  تجمعات بزرگ ورزشی، مذهبی وعزا و عروسي است

هرچند تجارب كادر .  برای واكسن تا نيمه اول سال آينده متصور نيست
درمانی در مقابله با اين بيماری به مراتب بيشتر شده است اما هنوز 
دارويی كه جلو مرگ و ميرناشی از ويروس كرونا را بگيرد كشف و 

نفر آزمايش  ١٠٠٠هم فقط روی "  رمديسوير"داروی .  توليد نشده است
روز كاهش ميدهد و  ١١روز به  ١٥شده است كه دوره بيماری را از 

دولت فاشسيت ترامپ تمام توليدات کارخانه سازنده اين دارو در يک 
 !سال آينده را پيش خريد کرده است

 
اما در اين گير و دار صاحبان سرمايه هم بيکار ننشسته اند و دست به 

فقط در .  بيكارسازی وسيع و دهها ميليونی در سطح جهان زده اند
ميليون نفر بيكار شده اند و رقم كل بيكاری بر اثر  ٤٢آمريكا بالغ بر 

 .ميليون نفر بر آورد ميشود ٤٠٠پاندمى حدود 
 

موج دوم كرونا يا ادامه موج اول آرامش قبل از طوفان است و با خود 
قبل از .  خطر كمبود مواد غذايی و گرسنگی را به ارمغان خواهد آورد

ميليون نفر در جهان پر از نعمات و توليدات  ١٣٥شروع پاندمى كرونا 
نياز شديد به مواد غذائی داشته اند و با ادامه پاندمی، طبق برآورد 

ميليون نفر محتاج مواد غذائی و بدون  ٢٦٥سازمان جهانى غذا بالغ بر 
ادامه پاندمی كرونا زنجيره !  كمك گرسنه سر بر بالين خواهند گذاشت

 ٥٥٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

توليد و توزيع مواد غذائی را از هم 
فقط مردم پاكستان امسال با .  گسيخته است

. ميليون تن گندم روبرو هستند ٣.٥كمبود 
گندم غذای اصلی جمعيت بيش از دويست 

كشورهای كه .  ميليونى آن كشور است
درگير بحران سياسى و جنگ داخلى و 
تحريم اقتصادی هستند وضعيت به مراتب 

 .بغرنج تری دارند
 

ام ژوئيه در گزارشى خطر کمبود  ٣٠خبر گزاری رويترز روز پنج شنبه 
جهان چند قطبى .  و گرانی غذا و دارو در ايران را جدی اعالم کرده است

امروز در مقابله با پاندمى كرونا نتوانست به يك سياست مشترك و واحد 
اين باعث هرج و مرج و .  برای كنترل اين بيمارى خطرناك دست بايد
من قبال در مطالبی پيوسته .  سردرگمى در مقابله با اين بيمارى شده است

مفصل علل اين "  پاندمى كرونا و دوراهى نظم نوين جهانى"تحت نام 
 .سردرگمی را توضيح داده ام که عالقه مندان ميتوانند آنرا مطالعه کنند

 
سياست درست در اين شرايط كه جهان درگير پاندمى كروناست و چشم 

 :انداز سريعى برای عبور از آن ندارد بايد  موارد زير را در برگيرد
 

لغو بی قيد و شرط تمام تحريمهاى اقتصادى در جهان به عنوان   -الف
 .سالح كشتار جمعى عليه مردم عادى

تامين و تضمين امنيت شبكه مواد غذائی و دارويی در جهان و ممنوع  -ب
 .اعالم کردن به گرو گرفتن آن توسط کشورهای متخاصم

قابل دسترس كردن مواد غذائی مجانى و بهداشتی براى تمام   -ت
 .نيازمندان در جهان

 .پرداخت حقوق پايه و جهانشمول برای تمام آحاد جامعه -ث
 

*** 

 موج دوم كرونا،

 آرامش قبل از طوفان و خطر گرسنگى در جهان 
 

 جمال كمانگر

 



 اعدام قتل عمد 

!دولتى است  

بخون آيندگان آلوده خواهند کرد و چه تعداد 
جاعل مسموم کننده خواهند بود؛ تقريبا به 
همانگونه که ميتوانيم تعداد زاد و ولد و مرگ و 

 .مير ساالنه را پيش بينی کنيم
 
کتله؛ در يک جدول احتماالت، منتشره در .آ.ام

؛ بادقت حيرت انگيزی؛ نه تنها ١٨٢٩سال 
انواع؛ که طبيعت و علت جنايات متعددی در 

پيش بينی کرد و  ١٨٣٠فرانسه را برای سال 
اينرا که مقدار ميانگينی از جنايات در ميان 
بخش معينی از يک جامعه در کل نتيجه اوضاع 
و احوال جامعه بورژوازی معاصر است و نه 
آنقدرها حاصل نهادهای ويژه شناسی آن کشور 
را ميتوان از جدول زير؛ که توسط کتله برای 

عرضه شده؛ مشاهده کرد )  ١٨٢٢-٢٤(سالهای  
. 
 
جانی محکوم امريکا و فرانسه  ١٠٠از تعداد  

 . جدول زير بدست می آيد
 

 فرانسه           فيالدلفيا            سن
 ١٩                    ١٩سال             ٢١زير  

 ٣٥                     ٤٤سال           ٣٠تا  ٢١
 ٢٣                     ٢٣سال           ٤٠تا  ٣٠

 ٢٣                     ١٤                ٤٠باالی 
 ١٠٠                   ١٠٠جمع                    

 
بنابراين، اگر جنايات با چنين درجه بااليی از  

؛ چه )فيزيکی(نظمی چون نظم پديده های مادی 
، )رده بندی آن(در کميت و چه در گوناگونی 

دشوار "درج ميدهيد، چنانچه کتله اشاره ميکند؛ 
بتوان تضمين کرد که کداميک از اين علل 

تاثير منظم تری )  جهان مادی و نظام اجتماعی(
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن ".  دارند

نظامی که تمامی اين جنايات را توليد ميکند، 
عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش درباره 
جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام يکدسته 
از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز 

 ميکند؟

 ٥٥٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

 

مبارزه عليه زن ستيزی در منطقه در 

گرو مبارزه عليه ايدئولوژی و جنبش 

 !اسالمى است
 

 آذر ماجدی
 

قتل هولناک يک زن جوان توسط دوست پسر سابقش در ترکيه به اعتراضات وسيع در ترکيه 
بمحض پخش خبر اين قتل فجيع هزاران زن و اکتيويست در شهرهای استانبول، .  دامن زد

تعداد قتل زنان و قتل های ناموسی در ترکيه .  آنکارا، آنتاليا و ازمير دست به تظاهرات زدند
رشد زن کشی . زن به قتل رسيده اند ١١٨تعداد  ٢٠٢٠تاکنون در سال . بسيار افزايش يافته است

اسالم يک ايدئولوژی .  ربط مستقيمی به تحکيم قدرت دولت اردوغان و ايدئولوژی اسالمی دارد
تا مغز استخوان زن ستيز است؛ اسالم زن کشی و قتل ناموسی را نه تنها توجيه، بلکه تشويق 

طی دو دهه اخير که اسالميست ها در قدرت سياسی دست باال يافته اند، زن ستيزی و .  می کند
با زدودن کامل سکوالريسم و حاکميت .  زن آزاری در ترکيه افزايش چشمگيری يافته است

مطلق ايدئولوژی اسالمی حقوق ناچيزی که زنان در دوران حکومت سکوالر از آن برخوردار 
 .بودند دارد بکلی رنگ می بازد

 
فقط در دو ماه اخير چند  قتل .  در ايران نيز اخبار قتل های ناموسی هر روزه منتشر می شود

عالوه بر قتل، ما .  ناموسی مهيب توسط پدر و شوهر در گوشه و کنار کشور انجام گرفته است
. شاهد خودکشی زنان و دختران جوان بعلت فشارهای فزاينده و خفقان آور خانواده هستيم

 .ايدئولوژی حاکم، مشحون از زن ستيزی، موجب گسترش اين کشتار است
 

مردساالری و زن ستيزی يک رکن اصلی ايدئولوژی حاکم در ايران، ترکيه و ساير کشورهای 
در اوايل قرن بيست تالش های .  اسالم يک وجه مشترک اين کشورها است.  منطقه است

مدرنيستی کولونياليستی برای توسعه جوامع تحت سلطه درجه ای از فرهنگ سکوالريستی را 
با شکست اين .  در منطقه رشد داد و تا حدودی قدرت عنان گسيخته اسالم را به مصاف طلبيد

پروژه و بدنبال تقويت و بسيج جنبش اسالميستی توسط دولت های امپرياليستی در افغانستان و 
به ميزانی که جنبش اسالمی .  ايران جنبش اسالمی وسيعا رشد کرد و به جان مردم افتاد

قدرتمندتر شد و ايدئولوژی اسالمی در کشورهای منطقه قدرت بالمنازع پيدا کرد موقعيت زنان 
 .وخيم تر، مردساالری عميق تر و زنان بيحقوق تر شدند

 
برای مقابله با اين شرايط، برای مبارزه با زن ستيزی ضروری است که به يک جنبش منطقه ای 

اين .  در ايران يک جنبش قوی آزادی زن وجود دارد.  عليه اسالم و جنبش اسالمی دامن بزنيم
جنبش از بدو قدرت گيری جمهوری اسالمی شکل گرفت و چهل سال است که عليه اين رژيم و 

آوازۀ .  جنبش آزادی زن يک رکن مهم جنبش سرنگونی طلب در ايران است.  قوانينش می جنگد
جنبش حق زن در منطقه با تحسين و احترام به اين جنبش می .  اين جنبش در منطقه پيچيده است

 .بايد بکوشيم تا اين جنبش را در کل منطقه رشد دهيم. نگرد
 

بدنبال سرنگونی جمهوری اسالمی شرايط برای مقابله جدی و ريشه کن کننده جنبش اسالمی 
مبارزه با ايدئولوژی اسالمی و حاشيه ای کردن آن در جامعه، حاکميت .  فراهم می شود

. سکوالريسم و تبديل مذهب به يک امر خصوصی ابزار مهمی برای مقابله با زن ستيزی است
سرنگونی جمهوری اسالمی منطقه را در شرايط بسيار مناسب تری برای تسويه حساب با اين 

 .جنبش و ايدئولوژی قرار می دهد
 ٢٠٢٠ژوئيه  ٣٠

 ...مجازات اعدام 



وضعيت کرونايی در سراسر ايران و وضعيت قرمز بيشتر با سرانجام 
. استانها و شهرها، سازمان سنجش تصميم به برگزاری کنکور کرد

مساله ای که با توجه به شيوع دوباره کرونا، تصميمی برای به خطر 
اين تصميم در حالی .  انداختن سالمت بخش بزرگی از جامعه است

گرفته شد که مدتی قبل دولت روحانی تصميم به بازگشايی مکانهای 
 .مذهبی و برگزاری نماز جماعت در سراسر ايران گرفت

 
 کنکور و مافيای سرمايه داری

تصور يک زندگی نرمال و حاال با وضعيت اقتصادی موجود نزديک به 
خط فقر برای هر جوان اين جامعه مصيبت زده از کنکور و رسيدن به 

ساالنه ميليونها نفر در سراسر ايران ميلياردها تومان .  دانشگاه می گذرد
هزينه می کنند تا بتوانند در اين رقابت برنده باشند، قرعه يک دانشگاه 

وضعيت .  به نامشان بخورد و رويای آينده ای آرمانی را پرورش دهند
اسفناک جامعه امروز اين است که مدارس و سيستم آموزشی در سطحی 
نيست که دانش آموزان را برای اين رقابت آماده و در سطحی نزديک 
به هم پرورش دهد و دانش آموزان هم برای رسيدن به اين سطح در 

اين رويه چندين ساله سيستم .  مراکزی آموزشی کنکور ثبت نام می کنند
اين وضعيت زمانی چهره کريه تر خود را نشان می دهد . آموزشی است

که رژيم اسالمی تصميم به برگزاری کنکور در اين وضعيت قرمز 
رژيم اسالمی و اقتصاد ورشکسته آن .  جامعه بر اثر بيماری کرونا دارد

به هر دری می زند تا سود و سرمايه را حفظ کند و اينبار قرعه به نام 
جوانانی افتاده است که در بهترين حالت وارد دهه دوم و سوم از 

برگزاری آزمون کنکور يعنی خطر ابتال و شيوع .  عمرشان شده است
بيشتر کرونا در جامعه و مسبب اصلی و اول آن بدون شک جمهوری 

تضمين سود و ميلياردها سرمايه اين موسسات که .  اسالمی است
تعدادشان هم زياد نيست و به تبع آن باريکه ای از جريان سرمايه در 

اين کنکور .  کالبد مرده اقتصاد رژيم، هدف برگزاری اين آزمون است
يعنی به خطر افتادن و در معرض اين بيماری قرار گرفتن دهها ميليون 

جامعه ای که رژيم اسالمی تنها دست روی دست .  انسان در اين جامعه
 .گذاشته و آمار قربانيان اين بيماری را اعالم می کند

 
 خرافات مذهبی

روی ديگر اين ضديت با جامعه و بی مسئوليتی مفرط رژيم در دوران 
وضعيت قرمز شهرها و استانها به دليل کرونا، باز شدن اماکن ترويج 

در طول اين چهل سال رژيم اسالمی، ترويج .  جهل و خرافه است
خرافات مذهبی از رسانه گرفته تا مساجد و مکانهای مذهبی جايگاه اول 

در دوران کرونا اين مراکز جهل و خرافه برای مدتی و .  را داشته است
رژيم اسالمی از هر فرصتی برای .  به صورت دوره ای بسته شد
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تحميق مردم استفاده کرده اما با اذعان 
وابستگان رژيم هيچگاه در اين امر موفق 

با اين وجود کماکان رژيم .  نبوده است
اسالمی از هر منفذی برای اين امر بهره 

مکانهای ترويج اين خرافات .  می گيرد
وزارت .  بهترين امر برای اين کار است

بهداشت در يک تصميمی خندا آور 
درخواست کرده که در دوران محرم هر 

اين .  خانه به يک هيئت مذهبی تبديل شود
پيام برای مردمی است که اکثريت آنها ديگر وقعی به اين خرافات نمی 
گذارند و حتی تحت حاکميتی اسالمی زندگی مدرن و بدور از مذهب خود 

 .را پی می گيرند
 

. رژيم اسالمی در برابر حفظ جان شهروندان جامعه مسئول است
تا کنون آزمونهای مقطع دکتری و   -برگزاری کنکور سراسری 

که ميليونها جوان در آن شرکت می   -کارشناسی ارشد برگزار شده است
. صحبت از جان ميليونها انسان است. کنند بايد فورا و بدون تامل لغو شود

انسانهايی که مستقيم در اين آزمون شرکت می کنند و خانواده هايی که به 
امکان جهل و .  واسطه فرزندانشان در معرض اين بيماری قرار دارند

بايد نگذاشت که رژيم اسالمی از ابزارهايش برای .  خرافه را بايد بست
خود داوطلبان برای حفظ سالمتی خود و .  گسترش اين بيماری استفاده کند

صحبت از .  خانواده هايشان بايد از شرکت در اين آزمون انصراف دهند
صحبت بر سر جان هزاران انسانی .  پذيرش يا رد در اين آزمون نيست

شان در خطر می  است که احتماال بر اثر اين ويروس جانشان و سالمتی
صحبتهای .  بی کفايتی رژيم اسالمی را ببينيد.  آمارها را نگاه کنيد.  افتد

سالمتی هر انسان بايد در اولويت .  سران رژيم اسالمی را گوش کنيد
مردم بايد خود آگاه باشند .  رژيم اسالمی از اين کار سرباز می زند.  باشد

 .و تصميم درست را اتخاذ کنند
 

 ٢٠٢٠جوالی 

 كنكور، كرونا و سالمت 

 بخش جوان جامعه
 

 سيوان كريمى

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

 

سياوش دانشور با اکثريت .  آخرين دستور جلسه دفتر سياسی انتخابات بود
سپس انتخابات .  آرا به عنوان رئيس دفتر سياسی حزب انتخاب شد

رفقا رحمان حسين زاده، .  اعضای هيئت اجرائی دفتر سياسی برگزار شد
صالح سرداری، پروين کابلی، آذر ماجدی و ناصر مرادی بعنوان 

هيئت اجرائی در اولين  .اعضای هيئت اجرائی دفتر سياسی انتخاب شدند
 . جلسه خود رفيق ناصر مرادی را بعنوان دبير اجرائی حزب انتخاب کرد

 

 حکمتيست –دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠ ژوئيه ٢٧ -١٣٩٩ مرداد ٦

 اطالعيه پايانى جلسه دفتر سياسى حزب 

 ...حكمتيست  -كمونيست كارگری 



!زنده باد سوسياليسم  

 ٢٩و  ٢٨برابر با  ٢٠٢٠ژوئيه  ١٩و  ١٨روزهای شنبه و يکشنبه 
 -کمونيست کارگری جلسه دفتر سياسی حزب ، ١٣٩٩تيرماه 

حکمتيست با حضور اکثريت اعضای دفتر سياسی و دبير کميته 
دستور جلسه مصوب دفتر سياسی عبارت .  مرکزی حزب برگزار شد

 :بود از

 

جنبش کارگری   -٣اوضاع سياسی ايران   -٢گزارش و ارزيابی   -١
ارزيابی از موقعيت حزب    -٤ايران، مصافها و مسائل عملی پيش رو 

خيزش توده ای آتی، موقعيت و   -٦پلنوم حزب   -٥و مسئله تاکتيک 
کمونيستها در تندپيچ سياسی آتی :  نقش اردوی کارگری کمونيستی

 .انتخابات -٧ايران کجای کارند؟ 

 

در بحث گزارش و ارزيابی سياوش دانشور به مسائل مطرح در 
سياست ايران، دور جديد اعتصابات کارگری و مبارزات توده ای، 
اعتصاب هفت تپه و سواالت جنبش کارگری، وضعيت غير قابل دوام 
و ملتهب جامعه و امکان قوی و سريع تالقی سياسی، سواالتی که 
جامعه حول آن قطبی ميشود، صفبنديها و اهداف جنبش های 
بورژوائی، آمادگی الزمی که برای دخالت فعال از ما بعنوان حزب و 
رهبری آن ميطلبد، تامين نيازهائی که داريم، تقويت اتحاد حزب، 
همينطور به رئوس اقدامات تشکيالتی و فوکوس سياسی حزب در دو 

رفقا رحمان حسين زاده، صالح سرداری، پروين . ماه گذشته اشاره کرد
کابلی دبيران کميته های داخل، کردستان و خارج گزارش مشخص تر 

رفقای دفتر سياسی نيز در بحث گزارش . و تکميلی به جلسه ارائه دادند
جلسه عمدتا ارزيابی .  نظر و ارزيابی و مالحظات خود را طرح کردند

مثبتی از سياستها و اقدامات حزب داشت، به عالوه بر کمبودها و 
رفقايی به ناکافی بودن حجم اقدامات و تالشها .  نارسايی ها هم تاکيد شد

دفتر سياسی متفقاً بر تالش .  برای رساندن حزب به رويدادها نقد داشتند
و تمرکز روی اقدامات موثر و کليدی برای دخالت در اوضاع پيش رو 

همينطور دو مورد انتقاد سياسی به نکاتی در يک اطالعيه . تاکيد داشت
حزب و يک مطلب مندرج در نشريه کمونيست نيز طرح شد که حول 

 . آن بحث و اظهار نظر شد

 

دستور بعدی مبحث اوضاع سياسی ايران بود که رفيق آذر ماجدی آنرا 
در اين بحث به وضعيت ملتهب جامعه که تداوم روندی .  ارائه کرد

است که از ديماه نود و شش شروع شده است، تقابل صريح مردم با 
جمهوری اسالمی، تشديد بحران اقتصادی و فقر و فالکت گسترده و 
روزافزون، تمهيدات جمهوری اسالمی برای رفع بحران و کسب 
موئتلفی بين المللی برای مقابله با فشارهای آمريکا، خصلت شرايط 
کنونی و تقابلی که جامعه دارد، مسئله غامض بودن پروژه رژيم چينج 
و نخواستن جامعه، خطر تسليم شدن مردم در شرايطی که در فقر و 
بيماری مستاصل شوند، نياز مبرم به يک حزب سياسی راديکال و 
گسترده برای سرنگونی انقالبی و از پائين، تقويت کمونيسم کارگری 
متحزب در داخل کشور، نياز به تحزب قوی برای دخالت موثر در 

دفتر سياسی در اين . سياست، اقداماتی که ميتوانند موثر باشند اشاره شد
بحث توافق باالئی در مورد خطوط سياسی داشت اما در مورد اينکه 
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حزب برای تقويت تحزب و بزرگتر شدن چه اقدامی بايد در اولويت 
بگذارد، به دليل سطحی از تاکيدات مختلف، در اين جلسه نتيجه گيری 

 . قطعی نشد

 

دستور روز اول جلسه دفتر سياسی، مبحث جنبش کارگری و آخرين 
در اين بحث از .  مصافهای پيش رو بود که سياوش دانشور معرف آن بود

جمله به جايگاه کنونی جنبش کارگری در سياست ايران، موقعيت گرايش 
راديکال کارگری و سنتهای مبارزاتی، سازماندهی جنبش مجمع عمومی، 
موانع موجود و سواالت مطرح در بسياری از مراکز کارگری، تاثير 
متقابل جنبش کارگری و جنبش توده ای و مکانيزم تبديل راديکاليسم 
کارگری به پرچم جنبش اعتراضی برای سرنگونی، سياستهای و تاکتيکها 
و روش کاری که حزب بايد متناسب با اوضاع پيش بگيرد و سياستهائی 
که بايد اجتناب کند، چشم اندازی که با گسترش بحران وجود دارد اشاره 

رفقای دفتر سياسی در اين بحث از جمله پيرامون مسائل تاکتيکی، .  شد
الزمه اتصال راديکاليسم کارگری به استراتژی کمونيستی و بر ضرورت 

 .چفت بودن سياست حزب با گرايش راديکال و سوسياليستی تاکيد داشتند

 

دستور اول روز دوم جلسه دفتر سياسی در باره پلنوم، نشست کميته 
رفيق جمال کمانگر دبير کميته مرکزی حزب گزارشی . مرکزی حزب بود

از تصميم قبلی در باره عدم برگزاری حضوری پلنوم، بدليل پاندمی کرونا 
بدنبال همفکری و شنيدن پيشنهادها، دفتر .  و وضعيت کنونی ارائه کرد

سياسی تصميم گرفت پلنوم بصورت نتی برگزار شود و تاريخ آن با 
 .شود هماهنگی دبير کميته مرکزی و هيات اجرايی حزب تعيين و ابالغ 

 

نحوه کار ارزيابی از موقعيت حزب و مسئله تاکتيک و مبحث بعدی 
رفيق صالح سرداری اين بحث را ارائه .  ضروری در اوضاع کنونی بود

در اين بحث از جمله در باره سياست همکاری با احزاب و .  کرد
سازمانهای ديگر، صفبندی سياسی در منطقه، در دستور گذاشتن و پيشبرد 
پروژه های سياسی، ضرورت يک بازبينی در مورد سياستها و تاکتيکهای 

دفتر سياسی در اين زمينه وارد .  ما بويژه در سطح کردستان اشاره شد
بحث شد و عليرغم هر مالحظه و انتقادی که وجود داشته است بر درست 
بودن سياست همکاری با احزاب ديگر در چهارچوب سياستهای مصوب 
حزب تاکيد کرد و توافق داشت برای قوی کردن راديکاليسم و کمونيسم در 
کردستان و تقابل با جريانات بورژوائی و ناسيوناليستی و مذهبی، کميته 
کردستان حزب هرچه سريعتر پالتفرم همه جانبه و استراتژيک فعاليتش 

 . در کردستان را تهيه و برای اجرای آن اقدام کند

 

خيزش توده ای آتی، موقعيت و نقش دستور ديگر جلسه دفتر سياسی، 
کمونيستها در تندپيچ سياسی آتی ايران کجای :  اردوی کارگری کمونيستی

در اين بحث از جمله به .  کارند؟ بود که توسط رفيق فاتح شيخ اراده شد
چگونگی قطبی شدن جامعه، الزمه قطبی شدن حول سرنگونی و آلترناتيو 
باهم، تاکيد بر سازماندهی شورائی بعنوان ابزار مبارزه و قيام و ارگان 
حاکميت، جهتگيری روی دوپای راديکاليسم کارگری و تحزب کمونيستی 
کارگری، احتماالت و اشکالی که به اين روند کمک ميکند، نادرست بودن 
و غير عملی بودن برخی شعارها برای سراسری شدن مبارزات، شعارها 

در اين بحث دفتر سياسی روی .  و خواستهائی که کليدی اند، اشاره داشت
های عملی،  مسائل عمومی اتفاق نظر داشت و رفقا در بحثها روی جنبه

مسائلی که جامعه حول آن قطبی ميشود، از جمله مسئله فقر و سرنگونی 
 .تاکيد داشتند
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