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 ٩٨در سالروز آبانماه 
 

يک برآمد توده ای عظيم  ٩٨خيزش آبانماه 
برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی بود 
که واقعيات جامعه ايران و رابطه مردم با 
حکومت را در آنتاگونيزه ترين شکل تاکنونی 

ادامه خيزش  ٩٨آبانماه .  روی صحنه آورد
و اعتصابات شکوهمند  ٩٦توده ای ديماه 

شکلی از ابراز وجود .  بود ٩٧کارگری 
کارگر و مردم محروم عليه طبقه اجتماعی 

وضع موجود که کل معادله سياست در ايران 
حکومت اسالمی با کشتار .  را دگرگون کرد

سبعانه، دستگيری های وسيع و حکومت 
ً توانست اين سيل خروشان را  نظامی موقتا

فقط .  سرکوب کند اما نتوانست بر آن فائق آيد
چند هفته بعد اعتراضات مجدداً شروع شد و 

آبان "و "  کشته آبان ما ١٥٠٠"شعارهای 
، پيامی بود به حکومت که "ادامه دارد

سرکوب و زندان ديگر نميتواند ديناميزم 
. جنبشی که راه افتاده است را متوقف کند

. آبانماه ادامه دارد.  آبانماه جنبش طبقه ماست
به .  نبردهای اساسی تازه آغاز شده است

استقبال سالروز خيزشهای شکوهمند آبانماه 
ميرويم، ياد عزيزان جانباخته را گرامی 

. ميداريم و برای آزادی اسرايمان تالش کنيم
مجددا سنگرها را بپا کنيم و جنگ تمام نشده 

کارگر سوسياليستی اينبار افق .  را تمام کنيم
برای آزادی جامعه و پرچم اعتراض عليه 
حکومت فقر و فالکت و اعدام در سنگرها 

 !پيش بسوی آبانی ديگر. برافراشته تر است
 

 .سردبير 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 پاندمى كرونا

 كارگران و جان برای نان
 

 ١٢فحه ص  سعيد يگانه                                                                                                                   

 

 اكتبر ١٠تظاهراتها و اجتماعات عليه اعدام در مناسبت 
 استكهلم، گوتنبرک، اسلو، لندن، كلن 

 !وحشت رژيم از تكرار آبانى ديگر
 

 ١١فحه ص  ملكه عزتى                                                                                                                    

 رضا پهلوی و فراخوان ناسيونال شوونيستى
 

 ١٣رحمان حسين زاده                                                                                                       صفحه 

 بيانيه حزب حكمتيست

 رضا پهلوی" پيمان نوين" در باره 

 لغو مجازات اعدام
 راديو انترناسيونال با منصور حكمت گفتگوی 

 حزب ٤١در باره پلنوم 
  گفتگو با جمال كمانگر و سياوش دانشور

 !كه بايد نجات يابند" ناجيانى" 
 

 ١٥صفحه                                                                                                               سياوش دانشور

 !دولت را موظف كنيم



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

تشديد بحران همه جانبه و الينحل جمهوری اسالمی، بن بست راه 
حلهای درون حکومتی و تبديل شدن سرنگونی خواهی به بستر اصلی 
سياست، تحرک ميان نيروهای سياسی اپوزيسيون ايران را سرعت 

آلترناتيو سازی و بدست دادن مشخصات يک نيروی .  بخشيده است
جايگزين و مورد قبول دولتهای غربی، محور فعاليت نيروهای 

پيام رضا پهلوی تالشی ديگر در .  اپوزيسيون بورژوائی ايران است
حمايت بالفاصله و ذوق زده طيف ناسيوناليستهای .  اين مسير است

فدراليست و اصالح طلبان بيرون افتاده از حاکميت اسالمی و 
از اين پيام، "  شورای مديريت گذار"جمهوريخواهان متشکل در 

منعکس کننده تالش مشترک نيروهای اپوزيسيون راست برای شکل 
دادن به يک آلترناتيو مورد قبول دولتهای غربی برای جايگزينی 

 . جمهوری اسالمی است
 
درخود چيزی برای عرضه ندارد، يک بسته بندی جديد "  پيمان نوين"

اما اين نقطه ضعف پيام رضا پهلوی نيست، .  از سخنان کهنه است
سياست کل بورژوازی ايران که قرار است نظم کهنه را اعاده و 

پيمان نوين رضا پهلوی هنوز مشخصات .  بازسازی کند همين است
يک پيمان و تعهد مشترک ميان طيفهای مختلف اپوزيسيون بورژوائی 
ايران را ندارد، هنوز يک سازمان برای عمل با هويت مشخص و 

از نظر محتوائی نيز سخن جديدی در آن ديده .  نيروهای معرفه نيست
نميشود، تکرار مشتی شعار و آژيتاسيون ناسيوناليستی است که بيش از 

 . يک قرن در آن جامعه تکرار شده اند
 

اپوزيسيون راست ايران همواره جهت حرکت و قطبنمای سياسی اش 
. را با دولت آمريکا و ترجيح سياست خارجی آن تنظيم کرده است

اصالح طلبی اسالمی سياست تنش زدائی با غرب و البيگری برای 
ناسيوناليسم ايرانی "  برانداز"جمهوری اسالمی را دنبال کرده و طيف 

و سلطنت طلبان و فدراليست ها و مجاهدين، دنبال آلترناتيوسازی 
ارتجاعی و جابجايی قدرت از باال و بخشاً خواهان حمله نظامی به 

به قدرت رسيدن ترامپ موجب تحرکی خوشبينانه ميان .  ايران بوده اند
اين طيف از اپوزيسيون شد و بخشی از اصالح طلبان را نيز بخود 

در اين اوضاع هم جمهوری اسالمی و هم اپوزيسيون .  جلب کرد
بورژوائی ايران روی نتايج انتخابات رياست جمهوری آمريکا حساب 

برای جمهوری اسالمی آمدن دمکراتها دريچه ای برای .  باز کرده اند
برای اپوزيسيون بورژوائی هوادار .  احيای برجام و رفع تحريمها است

، ترامپ بهترين گزينه است، لذا سياست ايجاد "فشار حداکثری"
همسوئی و انطباق با سياستهای دولت آمريکا در قبال جمهوری 

پيام رضا پهلوی در اين زمان مشخص از .  اسالمی را دنبال می کنند
 . جمله به اين محاسبات عمدتا بی پايه متکی است

 
اين پيام دو نکته اساسی دارد که مشخصه تاريخی طبقه بورژوازی 

 : است

دفاع .  اول، دفاع از آزادی تجارت و آزادی استثمار و تداوم بردگی مزدی
مالکيت خصوصی سرمايه دارانه، "  تقدس"از اصل حاکميت سرمايه، 

تبديل ايران به محلی برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی، نمايندگی 
کردن بورژوازی توسری خورده ايران و وعده بازسازی سرمايه داری 

. و هر ائتالف ديگر نيروهای بورژوائی است"  پيمان نوين"جوهر حرف 
سکوت در مقابل مهمترين خواستهای جامعه، کرنش به اسالم و آخوند و 
صنعت مذهب، تقديس ارتش و سپاه و ارگانهای سرکوب و حمايت از آنها، 
و برعکس صراحت لهجه در دفاع از سرمايه و متعهد نبودن به هر نوع 
اقدام فوری اقتصادی و رفاهی، جملگی در خدمت اين هدف عام 

 . بورژوازی ايران است
 

در تحوالت مهم سياسی ايران همواره بورژوازی با .  دوم، آنتی کمونيسم
سرکوب کمونيسم و .  وعده کوبيدن کمونيسم به قدرت نزديک شده است

تمايالت چپگرايانه در دورانی تعهد دمحم رضا پهلوی به آمريکا و غرب و 
امروز رضا پهلوی .  تعهد خمينی به همان بلوک جهانی بود ٥٧در سال 

نيز در هر مناسبتی سخنی عليه کمونيسم ميگويد و با اشاره به بلوک شرق 
و سيری که اين کشورها در دوره فروپاشی از سر گذراندند، خود را با 

منطبق "  انقالب مخملی"اشکال مختلف انتقال قدرت از باال و ازجمله 
تقابل با کمونيسم صرفا منعکس کننده تعصبات ايدئولوژيکی .  ميکند

ناسيوناليسم ايرانی نيست، اين يک حرکت آگاهانه در مقابل رشد جنبش 
کارگری و چپگرائی و سوسياليسم در جامعه و يک بيان ديگر از قطبی 

 . بودن شديد سياست در ايران امروز است
 

حکمتيست در مقابل تالشهای ارتجاعی  -سياست حزب کمونيست کارگری 
اپوزيسيون بورژوائی ايران برای آلترناتيو سازی، اوال افشای ماهيت ضد 
اجتماعی و ضد کارگری اين سياستها، ايجاد يک خودآگاهی در جامعه و 
به شکست کشاندن هر تالشی از اين دست در پروسه سرنگونی جمهوری 

ثانيا، ايجاد يک سنگربندی محکم در اردوی کارگر و .  اسالمی است
سوسياليسم است که در هر لحظه کشمکش سياسی و طبقاتی دست رد به 

هر زمان رفتن رژيم .  سينه هر نقطه سازش و احيای وضع پيشين ميزند
اسالمی از نظر دولتهای غربی و بويژه آمريکا مسجل شود، بدون ترديد و 
به اشکال مختلف تالش خواهند کرد به يک نيروی جانشين برای حفظ نظم 

لذا اين نيروها اگر امروز غير جدی و فاقد نفوذ .  کاپيتاليستی شکل دهند
اجتماعی موثر ميان مردم هستند، فردا ميتوانند به زور رسانه و پول و 

خطر اينها را به معنای .  تهديد گرسنگی و گرو گرفتن جامعه کسی شوند
اهداف استراتژيک بورژوازی بايد جدی گرفت و آگاهانه برای به شکست 

 . کشاندن پروژه های ارتجاعی آنها کار کرد
 

راه حل بحران دولت سرمايه داری در ايران صرفا تغيير حکومت اسالمی 
و جايگزينی ولی فقيه با شاه و يا يک دولت انتقالی متشکل از نيروهای 

سرمايه برای اينکه بتواند در جوامعی .  اپوزيسيون بورژوائی ايران نيست
راه حل بحران .  مثل ايران کار کند هميشه به استبداد نياز داشته است

امروز نفی مناسباتی است که ديکتاتوری و استبداد يک وجه تفکيک ناپذير 
با شعار محقق نمی شود بلکه با زدن پايه های فقر "  آزادی و رفاه. "آنست

حزب حکمتيست و جنبش .  و استثمار و ديکتاتوری سرمايه ممکن می شود
سوسياليستی طبقه کارگر در مقابل راه حلهای رژيم چينجی، کودتائی و 
انتقال قدرت از باال، قاطعانه می ايستد و تالش ميکند پيشاپيش اردوی 

آزاديخواهی کارگری و انقالبيگری اين تالشها جائی در 

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٦٤شماره    

  ٣صفحه   

 بيانيه حزب حكمتيست
 

 رضا پهلوی" پيمان نوين"در باره 



 ٥٦٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

  

 :دولت را موظف كنيم
               بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای

بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و           

 ! تضمين كند

               بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى

 ! اختصاص دهد

              كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل

تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با           .  كند

 !كاهش ساعات كار باشد

           حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش

 ! يا تعويق پرداخت شود

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

   معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به             نيازهای

 !فوريت تامين كند

             كودكان كار، زباله گردها، 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

                 پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل

 !به بحران لغو شود

                  كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به

 !وضعيت عادی لغو شود

  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 

 

 . جامعه پيدا نکنند
 

حکمتيست در مقابل سياست   -حزب کمونيست کارگری 
و "  گذار از جمهوری اسالمی"شبه اصالح طلبانه 

، بر سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، "مديريت گذار"
بر بسيج جامعه حول عمل مستقيم و انقالبی قاطعانه تاکيد 

حزب در مقابل سياست بازسازی نظم کهنه و .  دارد
پوسيده سرمايه داری و تداوم استثمار خشن دهها ميليون 
کارگر، بر نفی انقالبی تمام و کمال اين مناسبات، بر خلع 
يد سياسی و اقتصادی از سرمايه، بر سازماندهی 
اقتصادی سوسياليستی جامعه و بر حاکميت شوراها 

مردم حق داشتند که شاه و ساواک و .  قاطعانه تاکيد دارد
تبعيض و نابرابری نخواهند و عليه آن قيام کنند، مردم 
حق دارند که حاکميت تحجر و فقر و فالکت و اعدام و 

آگاهانه و .  سرکوب اسالمی نخواهد و عليه آن بپاخيزند
متحدانه به هر پروژه دست راستی که وضع پيشين را در 

 . قالبی جديد اعاده ميکند، دست رد زنيم
 

حکمتيست طبقه کارگر و   -حزب کمونيست کارگری 
مردم آزاديخواه در ايران را به هشياری و مبارزه متشکل 
و متحد برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 

حزب حکمتيست جريانات طرفدار سرنگونی .  فراميخواند
انقالبی جمهوری اسالمی و يک راه حل کارگری و 
سوسياليستی را به يک صفبندی محکم در مقابل 
. سياستهای ارتجاعی اپوزيسيون بورژوائی فراميخواند

 . مردم ايران شايسته زندگی بهتری هستند
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
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!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محالت ! همه جا برپا كنيد

!  شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 

!ارگان حاكميت  

 بيانيه حزب حكمتيست
 

 ...رضا پهلوی" پيمان نوين"در باره 



برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران، يک دنياى بهتر،  :آذر ماجدى
ميخواستم از شما بپرسم .  بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکيد کرده

چرا حزب کمونيست کارگرى ايران تأکيد دارد بر اين که بايد مجازات 
 اعدام بکلى لغو بشود؟

 
از .  مجازات اعدام قتل عمد است.  خيلى روشن است :منصور حکمت

پيش تصميم ميگيرند کسى را بُکشند و ميروند سِر روِز معينى طى 
اين براى کسى که با قتِل نفس مخالف است يک عقيده .  مراسمى ميُکشند

طبيعى و يک نتيجه منطقى است که بگويد مجازات اعدام بايد لغو 
 .بشود، چون اين هم يک جور قتِل نفِس آگاهانه با نقشه قبلى است

 
ولى از مجازات اعدام به عنوان در واقع مجازات قاتلين   :آذر ماجدى

صحبت ميشود و مجازات اعدام را به نوعى سدّى ميدانند در مقابل باال 
 نظر شما در اين مورد چيست؟. رفتن جنايت در جامعه

 
اوال بطور عينى .  اين به نظر من حرف پوچى است :منصور حکمت

اگر شما .  رابطه بين اعدام و موارد قتل در جامعه، به آن صورت نيست
اند و  بياييد کشتارهايى که توسط دولتها شده، کسانى را که دولتها گرفته

اند، در يک  اند و به دار کشيده اند و تيرباران کرده جلوى ديوار گذاشته
اند که به جرم قتل  ستون بنويسد و ببينيد چند نفر از اينها کسانى بوده

آدمها را به .  دستگير شده بودند، ميبينيد رابطه جدى بين اينها نيست
اين .  اند اند و کشته  هاى مختلف گرفته اند، به بهانه جرمهاى مختلف گرفته

کار حکومتها است که در طول تاريخ شهروندان و اهالى را سِر جاى 
خودشان بنشانند، به تمکين بکشانند، به اطاعت از دولت بکشانند و 

در جاهايى هم اصال به جرمهايى نظير اينکه .  جلوى مخالفتها را بگيرند
به مذهب ديگرى تعلق دارى، به قوميت ديگرى تعلق دارى، خونت 

آدمها را ...  ات روش ديگرى است خون ديگرى است، روش زندگى
وقتى که آلمان نازى ميليونها نفر را ميبَرد به .  اند اند و ُکشته گرفته

اتاقهاى گاز، و همه از کودک و پير و جوان را با گاز ميُکشد، آنها 
اگر شما ستون به اصطالح قربانيان حکومتها را .  اند نکرده  جرمى

اند،  مقايسه کنيد با ليست کسانى که به جرم قتل گرفته و مجازات شده
 .ميبينيد ربطى بين اينها نيست

 
اعدام ابزارى است در دست حکومتها براى ترساندن اهالى، براى سِر 

بخشا هم توسط سيستمهاى قضايى براى ...  جاى خود نشاندن اهالى
فقط هم جرِم قتل نيست که با اعدام پاسخ .  مقابله با جرائم بکار ميرود

در خيلى کشورها اقدام عليه امنيت کشور، اهانت به ساحت .  ميگيرد
فالن پيغمبر و امام و آخوند، داشتن فالن روش زندگى، مثال مصرف 

خيلى جاها روابط جنسِى آدمها .  مشروبات الکلى با اعدام جواب ميگيرد
احتکار در شرايط کمبود مواد غذايى با اعدام .  با اعدام جواب ميگيرد

فقط .  اند اعدام چيزى نيست که فقط در مقابل قتل گفته.  جواب ميگيرد
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گوشه ناچيزى از آن، حکمهاى 
اعدامى است که در برابر قتل و 
بخاطر مجازات قاتلين داده شده 

. که خوِد همان هم ايراد دارد
يعنى شما نميتوانيد بگوييد که من 

اگر .  قتل را با قتل پاسخ ميدهم
قتل بد است چرا شما قتل را با 
قتل پاسخ ميدهى؟ اگر قتل قانونى 
است و ميشود کسى را به حکم 

قانون کشت، چرا يک نفر ديگر هم نميتواند تصميم بگيرد که او هم 
ميتواند بنابراين کس ديگرى را به حکم چيز ديگرى بکشد؟ تقدس اين که 
يک عده دولت تشکيل داده اند چيست که به اينها اجازه ميدهد که بطور 
ُمجاز آدم بکشند و براى مثال به عشاير اجازه نميدهد آدم بکشند، به 
خانواده ها اجازه نميدهد آدم بکشند، به اقشار و افراد اجازه نميدهد آدم 

دولت به يک دليل آدمکشى خودش را توجيه ميکند و قاتل هم به .  بکشند
. هر دو اينها منفور است و بايد بنظر من لغو بشود...  يک دليل ديگر

همانطور که جلوى قتل مردم را توسط افراد ميگيريم، بايد جلوى قتلشان 
دولت چيزى بيشتر از يک اداره، نهاد .  توسط ادارات هم بگيريم

هيچ چيزى به دولت حق نميدهد که کسى را .  دلبخواهى آدمها نيست
 .آگاهانه و با نقشه قبلى بکشد

 
شما در پاسختان بيشتر به جنبه سياسى و استفاده سياسى از   :آذر ماجدى

مجازات اعدام اشاره کرديد که دولتها براى مرعوب کردن مردم ميُکشند 
منتها آيا .  و بعضا به مساله استفاده از مجازات اعدام براى مجازات قاتلين

به اين صورت است که چون دولتها دارند از ابزار مجازات اعدام استفاده 
 ميکنند براى سرکوب جامعه، پس کال مجازات اعدام را بايد کنار گذاشت؟

 
اين را بايد بشر باالخره .  قتل آدمى مجاز نيست!  نه!  نه :منصور حکمت

. فهميده باشد که کشتن يک انسان مجاز نيست ٢١اول قرن  ٢٠آخر قرن 
اسم خودت را .  نميشود اين کار را کرد.  قبول نيست.  درست نيست

اسم خودت را بگذارى امام .  بگذارى دولت هم نميتوانى اين کار را بکنى
اسم خودت را بگذارى سازمان ملل هم .  هم نميتوانى اين کار را بکنى

اسم خودت را هر چه بگذارى اجازه ندارى .  نميتوانى اين کار را بکنى
اگر اين حکم جا بيفتد تازه بحث از اينجا شروع ميشود .  انسانى را بُکشى

که چرا دولتها ميُکشند، چرا عشاير ميُکشند، چرا پدرها ميُکشند، چرا 
شوهرها ميُکشند، چرا معتادها و فروشندگان مواد مخدر و باندهاى قاچاق 

ولى فرض .  آنوقت اين بحث ديگرى است...  ميُکشند، چرا ارتشها ميکشند
کسى اجازه ندارد جان کسى را .  اساسى اين است که آدمى را نبايد ُکشت

اين .  چه فرد باشد چه خاندان باشد چه عشيره.  چه دولت باشد.  بگيرد
هاى مختلفى مثل اينکه دولتها  واقعيت اگر قبول بشود آنوقت راجع به جنبه

چرا ميُکشند، افراد چرا ميُکشد، جنايتهاى روزمره در جامعه چه هستند، 
جنايتهاى اخالقى چه هستند، جنايتهاى سياسى چه هستند، ميشود حرف 

ولى حکمى که به نظر من پشت بحث لغو مجازات اعدام هست اين .  زد
اى کسى را بيجان بُکند، با نقشه قبلى  است که کسى حق ندارد به هيچ بهانه

من قتل عمد را .  قتل عمد مجاز نيست.  قتل عمد قبول نيست.  و طرح قبلى
ميگويم براى اينکه ممکن است بطور غير عمد آدمها مثال در تصادف 

ولى آن بحث .  رانندگى و يا در وقايع ديگرى باعث مرگ ديگرى بشوند
کسى که تصميم ميگيرد کسى را بُکشد قاتل .  ديگرى است

 لغو مجازات اعدام
 متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال

 ٢٠٠٠هشتم نوامبر 

!اعدام قتل عمد دولتى است  

 

  ٥صفحه   



وقتى به چيزى .  به عمد است اعم از اينکه دولت باشد يا دولت نباشد
ميگويند مجازات اعدام انگار دارند پرده پوشى ميکنند که خيلى ساده يک 

يک روز صبح يک نفر آلت قتاله را برميدارد، .  قتل دارد اتقاق ميافتد
با نقشه !  به همين سادگى.  مقتول بعدى را ميبرد جايى مينشاند و ميُکشد

حاال آن کس هر کارى کرده است، شما که .  اين ديگر قبول نيست!  قبلى
اى و ميتوانى هراز و يک کار با او بکنى بجز کشتنش،  ديگر او را گرفته

فرقى .  و عليرغم اين تصميم ميگيرى که بُکشى، خودت قاتل هستى
 .نميکند

 
ببينيد اينجا مساله اين ميشود که کسانى که عزيزى را از   :آذر ماجدى
اند يعنى کسى عزيزشان را ُکشته است، بخصوص وقتى ما  دست داده

شان را کسى به قتل  ها فکر ميکنيم، پدر و مادرى که بچه راجع به بچه
کسانى هستند که به اصطالح ...  رسانده، تجاوز کرده و بقتل رسانده

با اينها چه بايد ...  ميکشند، به چندين زن و يا بچه تجاوز ميکنند" سريال" 
 کرد؟

 
به نظر من نفرت برحق همه ما از چنين کسانى بجاى  :منصور حکمت

. خشمى که آدمها حس ميکنند کامال قابل درک است. خودش محفوظ است
اى از  اش را در چنين واقعه اصال غير قابل تحمل است غم کسى که بچه

در اين هيچ شکى .  دست ميدهد يا عزيزش را به هر حال از دست ميدهد
آيا انتقام جواب مساله است؟ و آيا سيستم .  ولى سؤال اين است.  نيست

قضايى کشور بايد بر مبناى خشمى باشد که ما بعنوان قربانى حس 
ميکنيم يا بر مبناى عقلمان و اين که چه چيزى بطور دراز مدت و در 
نهايت از نظر اصولى براى جامعه بهتر است؟ اگر شما بخواهيد 
قانونگزارى را بدست قربانيان بسپاريد، همه چيز جامعه بشکل ديگرى 

خشم ميشود مبناى روابط انسانها و انتقام ميشود مبناى .  صورت ميگيرد
در عين اينکه قربانى حق دارد خشمگين باشد و همه درک .  مناسباتشان

در عين ...  اى که به او وارد شده چقدر طاقت فرساست ميکنند که ضايعه
حال بايد گفت که به همين دليل دقيقا مساله مهمى مثل رابطه انسان و 
جامعه انسانى با خودش، مساله حق حيات را نبايد به کسانى سپرد که 

بايد جامعه بتواند از خودش فاصله ...  اند دقيقا عزيزى را از دست داده
بگيرد و بگويد با اين حال، عليرغم همه اين فشار، آيا ما به خودمان 
اجازه ميدهيم که حاال کس ديگرى را بُکشيم يا نه؟ به نظر من بحث داغ 
قربانيان به جاى خودش محفوظ، مبناى قضايى مجازات در جامعه 

 ...نميتواند انتقام يا تسکين دادن
 

 مبنا چى بايد باشد؟...   :آذر ماجدى
 

مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد که اين اتفاق دوباره ...    :منصور حکمت
مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد که آن آدم بتواند دوباره اين ... تکرار بشود
مبنا بايد اين باشد که اين اتفاق بطور کلى کمتر در جامعه .  کار را بکند

اين را .  اى که اعدام ميکند هميشه هم پُر از قتل است جامعه...  رخ بدهد
ميُکشند و از آن طرف هم .  اش است آمريکا نمونه.  بايد در نظر گرفت
کسى که دارد آدمى را ميُکشد، در آن لحظه که دارد . طرف مقابل ميُکشد

يا قيدش را زده است يا .  اين کار ميکند، ديگر به مجازات فکر نميکند
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باالخره کسى که دارد آدمى را ميُکشد يا از .  فکر ميکند دستگير نميشود
خشم و ناراحتى کور شده، يا اينکه با نقشه و طرح قبلى ميخواهد کسى 

اعدام جواب رشد جنايات در .  را بُکشد و البد فکر ميکند که گير نميافتد
کارى .  هايش را از بين برد و جلويش را گرفت بايد زمينه.  جامعه نيست

که ميشود کرد اين است جامعه را از چنين اتفاقاتى مصون کرد، 
مواردش را کم کرد و کارى کرد که آدمى که اين کار را کرده به قبح 

. مسأله پى ببرد و اصالح بشود و از جامعه بخشش خودش را بخواهد
وقتى در دراز مدت به مساله نگاه کنيد، اگر کسى نگران اين است که 

تر قربانى جناياتى از اين دست  ها، زنان، مردم ضعيف چقدر بچه
اى باشد در آن اين حالت رخ نميدهد و اعدام ابدا  ميشوند، بايد فکر جامعه

اى است براى اينکه اين قتلها ادامه داشته باشد،  اعدام نسخه. راهش نيست
اى ميخواهيد که  اگر جامعه.  اين تجاوزات و اجحافات ادامه داشته باشد

درش قتل و بعد هم مجازاتى نباشد بايد خوِد قانون انسانى باشد، بايد با در 
و تجربه هم نشان داده که در کشورهايى که . نظر گرفتن حقوق بشر باشد

مجازات اعدام لغو شده و حتى براى قتل هم کسى را اعدام نميکنند، 
موارد قتل کمتر از کشورهايى است مثل آمريکا که مرکز مجازات اعدام 
است و جنايت و اسلحه کشيدن بر روى همديگر هم هر روز اتفاق 

 .ميافتد
 

شما به اين اشاره کرديد که انتقام يا پاسخگويى به خشم   :آذر ماجدى
قربانيان نبايد مبناى تنظيم سيستم قضايى يک کشور باشد و مجازات بر 

ولى آيا جوابگيرى احساسات اين قربانيان نبايد .  آن مبنا تعيين بشود
 باالخره به نوعى در اين سيستم قضايى دخالت پيدا بکند؟

 
به نظر من آنچه که قربانى احتياج دارد، محبت عميق  :منصور حکمت

جامعه است به خودش و اينکه وضعش را درک ميکند و اينکه ازش 
اين با اين که .  حمايت ميکند و اينکه درآغوشش ميگيرد و تساليش ميدهد

کسى که ميخواهد از طريق .  چه رفتارى با قاتل ميکنيم ربط زيادى ندارد
کشتن قاتل نشان بدهد که جان عزيزش براى جامعه مهم بوده، ميخواهد 
بگويد که ببينيد که اين فالن کِس را از ما کشت، يا فالن عزيز ما را 
کشت، جامعه با کشتن قاتل به من نشان بدهد که به اين مساله اهميت 
ميدهد، نشان بدهد که جايگاه زيادى براى قربانى قائل بوده، نشان بدهد 

اين البته امتداد صاحب ...  که اين عزيز من براى جامعه هم عزيز بوده
ولى باالخره .  خون و دعواى خون بين خانواده ها و عشاير و قبايل هست

کسى که کسى را از دست ميدهد ميخواهد که جامعه اين ضايعه را عميقا 
جامعه .  حس کند و نشان بدهد که حس کرده و برايش ارزش قائل باشد

به نظر من دفاع از قربانى و .  ميتواند به طرق ديگرى اين را نشان بدهد
اگر يک دفاع واقعى از قربانى باشد، اگر تسالى واقعى باشد و اگر 
بزرگداشت جدى از کسانى باشد که در اين اتفاقات از دست ميروند 

ها و بازماندگانشان تحت يک حمايت جدى مادى و  اگر خانواده...  باشد
معنوى از طرف جامعه قرار بگيرند، آن خشم کاناليزه ميشود به سمت 

به سمت عللى که باعث ميشود ... هاى اين جنايات ديگرى، به سمت ريشه
بجاى اينکه شخصى را به رسم قربانى بخواهند و .  ها رخ بدهد اين پديده

اى ما اين آدم را جلوى چشم تو  بگويند چون تو اين َکَست را از دست داده
ها اين  خيلى.  اين به آدم تسلّى نميدهد.  تکه پاره ميکنيم تا تسلّى پيدا کنى

نميتوانيد با کشتن قاتل قربانى را زنده کنيد و .  طور تسلى نميگيرند
اما .  ممکن است طرف احساس کند که انتقامش را گرفته است. برگردانيد

راههاى ديگرى هست براى .  انتقام گرفتن جواب آن ضايعه را نميدهد
اند حس کنند که جامعه  اينکه آن آدمهايى که کسى را از دست داده

عزيزشان ميدارد، با آنهاست، کنارشان است، غمشان را درک ميکند، 
کمکشان ميکند که بتوانند از چنين اتفاق ناگوار و طاقت 

 ...لغو مجازات اعدام 
 ...متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال 
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راهش کشتن طرف .  شان را ادامه بدهند فرسايى عبور کنند و زندگى
اين کار فقط به سيکل بکش بکش ادامه ميدهد که االن توى .  مقابل نيست

االن مجازات اعدام در .  بگذاريد اين را بگويم.  اين جامعه رايج است
واقعا مساله قتل را حل کرده است؟ واقعا .  خيلى از کشورها هست

هاى مقتولين را آرام کرده؟ واقعا بار کسى را سبک کرده؟ جز  خانواده
اين که يک روز در يک صحنه شنيع کسى را ِخرِکش ميکنند ميبرند زير 
چوبه دار يا ميبندند به يک صندلى و آگاهانه با نقشه قبلى توسط يک 

اگر آمريکا با اعدامهايش . کارمند دولت ميکشندش، چيزى بدست نياورده
باعث شده بود که آن کشور مملکت صلح و صفا بشود آنوقت شايد ميشد 

در کشورى مثل جمهورى اسالمى، .  گفت که اين کار تاثير دارد
بزرگترين قاتل خود دولت است و جالب است که عدالت را هم از خود 

دولت اجازه ندارد کسى را بگيرد و .  بزرگترين قاتل جامعه ميخواهند
تا چه برسد به آن دولتى خودش بايد در مسند اتهام بنشيند بخاطر .  بُکشد

 .هاى عظيمى که کرده نسل کشى
 

البته حساب دولتهايى مثل جمهورى اسالمى معموال در اين   :آذر ماجدى
مباحث جداست از بعضا جايى که مدرن است و از مجازات اعدام براى 

متاسفانه وقتمان کم است و من حتما ميخواهم .  قاتلين صحبت ميکنيم
بحث بر سر مجازات اعدام بخاطر .  سؤال ديگرى را از شما بپرسم

حاال اگر از آنطرف .  سياست مطرح شد و شما کامال اين را رد کرديد
االن مردم زيادى هستند که قربانى به جمهورى داده .  معادله نگاه کنيم

جمهورى اسالمى کسان زيادى را اعدام کرده و اين مردم منتظر .  اند
روزى هستند که بتوانند جواب عدالت را بگيرند، که مقامات جمهورى 
اسالمى را در صندلى محاکمه ببينند و مجازاتى را که حقشان است 

االن با لغو مجازات اعدام يعنى ما عمال اين مجازات را براى .  بگيرند
آيا بنظر .  تمام قاتلين و شکنجه گران جمهورى اسالمى کنار ميگذاريم

 شما اين براى مردم ايران قابل پذيرش خواهد بود؟
 

به نظر من اگر مردم ايران انقالب کنند که دارند  :منصور حکمت
ميکنند، و سران جمهورى اسالمى را بگيرند، که خواهند گرفت و بعد 
نشان بدهند که اينها را نميکشند بلکه حقارتشان را به نمايش ميگذارند، 

ترى در سرنوشت جهان ميگذارند تا اينکه رفسنجانى و  بسيار تاثير عظيم
آن ممکن است براى آدمى .  اى را ِخرِکش بکنند و اعدامشان بکنند خامنه

. اند يک لحظه تسلى باشد که اين جنايتکاران را به اين روز در آورده
ولى بطور واقعى اگر سران جمهورى اسالمى را بگيرند، محاکمه بکنند 
و با جناياتشان روبرو بکنند و بگذارند بشريت اين را ببيند و بعد اين 
آدمها را در جايى که واقعا حقشان است يعنى در موضع پس دادن تقاص 
جناياتشان، بصورت خدمت به جامعه، کار براى جامعه و محروم بودن 

به نظر .  اند ترى کرده از محبت جامعه قرار بدهند، به نظر من کار عظيم
من آخوندها و پاسداران و کسانى که اين حکومت را سر پا نگداشتند و با 

اند، بايد خودشان را به مردم تسليم کنند و  کشت و کشتار تا اينجا آورده
. اميدوار باشند که مردم اين عدالت را آنطور که ما ميگوييم اجرا ميکنند

حزب کمونيست کارگرى اگر در صف مقدم چنين انقالبى باشد، که 
ميخواهد که باشد و ميرود که باشد، اگر نفوذى داشته باشد براى اين نبرد 
که اميدواريم داشته باشد، حتما از مردم خواهد خواست که اينها را اعدام 
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نکنند، اينها را نُکشند، مثل يک جامعه قرن بيست و يکمى متمدن 
محاکمه کنند، اسناد جناياتشان را به مردم جهان نشان بدهند و کارى کنند 
که ديگر هيچ جاى دنيا جمهورى اسالمى هيچوقت نتواند سر بگيرد، با 

اين که خود اين آدمهاى حقير به چه ...  نمايش کثافاتى که اينها کردند
شان  اى زندگى روزى درميآيند به نظر من ما ميتوانيم بگذاريم يک گوشه

باالخره بايد مجازاتى را پس بدهند ولى قتل و يا اعدام جواب .  را بکنند
جامعه ميتواند اينها و ماهيتشان را آشکار بکند و اين مهمتر .  اينها نيست

 .از هر چيز ديگرى است
 

شايد سؤالى که ميکنم کمى از کل بحث جدا باشد، ولى از   :آذر ماجدى
آنجا که به بحث محاکمه مقامات جمهورى اسالمى برميگردد، آيا با چنين 

اى به سازشکارى در مقابل جنايتکاران مردم متهم نخواهيد شد يا  نسخه
اينکه مثل آرژانتين نميشود که در واقع تمام قتلها و کشتارها فراموش شد 

 ...و يک دولت آشتى ملى باصطالح سر کار آمد
 

ما اصال طرفدار بخشيدن سران جمهورى اسالمى !  ابدا :منصور حکمت
چيزى که ما ميگوييم اين است که .  شان هستيم نيستيم ما طرفدار محاکمه

اگر .  مردم ايران ميتوانند يک گام اساسى در راه گسترش مدنيت بردارند
. مجازات اعدام را از ليست مجازات سران جمهورى اسالمى حذف کنند

. اى که اعدام ميکند نميتواند به يک جامعه انسانى اعتال پيدا کند جامعه
معلوم است که کسى که ميخواهيم مجازاتش کنيم جنايتکار بزرگى است 

اينها دارند . خيلى از اسنادش فى الحال معلوم است. از االن اين را ميدانيم
بيست سى سال است زن و مرد جامعه را .  عامدانه و عالمانه آدم ميکشند

کسانى را از مذاهب ديگر، به .  اند شان محروم کرده از حقوق انسانى
در نتيجه در اين شکى نيست که ما با يک عده .  اند همين جرم کشته

جنايتکار طرفيم و آن رديف متهمينى که در آن محاکمات خواهند نشست 
در   و تلويزيونهاى جهان نشانشان ميدهند، يک عده آدمند که لياقت زندگى

ولى با نشان دادن اين که .  ميان مردم ايران را ندارند در اين شکى نيست
مجازات اعدام جزو ليست مجازاتهايى که ما ميخواهيم اعمال کنيم نيست، 
به نظر من جامعه ايران يک گام بزرگ، بسيار بزرگ، به جلو 

ها  يک گام بسيار برميدارد به دوران پس از اين عقب ماندگى.  برميدارد
فکر .  و يک مملکت خيلى متمدن و آزاد و خوبى ميشود براى زندگى

بايد اينطور .  ميکنم مردم ميتوانند اينها را محاکمه کنند ولى اعدام نکنند
اگر بخواهند واقعا اعدام کنند بايد دهها هزار نفر را بگيرند و اعدام . باشد
. اين خونى که ميپاشد براى روند پيروزى مردم حتى زيانبار است.  کنند

شان کرد، کوچکترين سازشى در حقشان نکرد  بايد گرفتشان، محاکمه
اعدام کارى نيست که بشر متمدن در يک .  ولى نبايد اعدامشان کرد

 .سيستم قضايى است ميکند و مردم مردم متمدنى هستند
 

آيا شما همان سياستى که در آفريقاى جنوبى دنبال شد را در   :آذر ماجدى
 مقابل مقامات جمهورى اسالمى توصيه ميکنيد؟

 
آفريقاى جنوبى يک سازش سياسى بود !  ابدا!  ابدا :منصور حکمت

آن کار را کردند براى .  هيچکدام از دو طرف زورشان بهم نميرسيد
اينکه که به اصطالح آن طرف به گناهان خود اعتراف کند و از پيش 

صحبت من بر سر .  ميدانستند که اين طرف هم بايد آنها را ببخشد
وقتى مردم اينها را ميگيرند اينها کوچکترين نيرويى .  بخشيدن نيست

بايد بيايند به جناياتشان اعتراف کنند، شرايط و .  براى مقاومت ندارند
. علل کارهايشان را توضيح بدهند، و از مردم تقاضاى بخشش بکنند

مردم قطعا زندانشان ميکنند ولى اعدامشان نميکنند، اگر 
  ٧صفحه   

 ...لغو مجازات اعدام 
 ...متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال 



ما نفوذ داشته باشيم بر اين روند و مردم خط ما را قبول 
ابدا صحبت .  ما اعدام را در دستور نميگذاريم.  کنند

بايد با عدالت .  اينها قابل بخشش نيستند.  بخشيدنشان نيست
مردم روبرو بشوند ولى اين عدالِت مردم است که بايد 
کشتن آگاهانه و عامدانه حتى جنايتکارترين آدمها را از 

 . *دستور کارش خارج کند
 

اين نوشته توسط خسرو داور از روى نوار گفتار راديويى پياده 
  ٢٠٠٤نوامبر  ٢٨: شده است

توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم از اين نوشته، هنوز نقل قول 
 .غير مستقيم از منصور حکمت است
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 ...لغو مجازات اعدام 
 ...متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال 



نشست کميته مرکزی، پلنوم حزب، در اواخر  :کمونيست هفتگی
 مباحث اين نشست روی چه مسائلی تمرکز داشت؟. سپتامبر برگزار شد

 
قبل از پرداختن به مباحث پلنوم ذکر چند نکته را برای  :جمال کمانگر

پلنوم کميته مرکزی عالی ترين ارگان .  خوانندگان ضروری ميدانم
سياست گذاری و حسابرسی در حزب ما بعد از کنگره که حداکثر هر 

نشستهای کميته مرکزی حضوری .  شش ماه يکبار برگزار ميشود
ما از ماه ژانويه تدارک پلنوم را برای ماه مه در دستور . برگزار ميشود

داشتيم اما متاسفانه به دليل شيوع پاندمی کرونا برگزاری جلسه 
با توجه به اينکه چشم اندازی برای .  حضوری را به تعويق انداختيم

وجود ندارد رهبری حزب تصميم گرفت  ٢٠٢٠عبور از کرونا در سال 
برگزاری اينترنتی پلنوم .  که پلنوم را بصورت اينترنتی برگزار کند

دستورهای پيشنهادی که پلنوم .  تجربه جديدی برای ما محسوب ميشد
 :آنها را تصويب و مورد بررسی قرار داد عبارت بودند از

 

گزارش رئيس دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی و ارزيابی از   -١
 .فعاليت حزب

پاندمی کرونا، بحران اقتصادی و بيکارسازی وسيع، چه بايد بحث   -٢
 .جمال کمانگر: معرف. کرد؟ همراه چند قرار

اوضاع سياسی ايران، آخرين تحوالت، احتماالت پيش رو، بحث   -٣
 .آذر ماجدی: سياست حزب، معرف

مسائل مبرم مبارزات کارگری ايران، خطوط تاکتيکی حزب در سند  -٤
 .رحمان حسين زاده -سياوش دانشور: دوره پيش رو، معرف

رحمان :  پالتفرم و طرح جامع فعاليت ما در کردستان، معرفبحث   -٥
 .حسين زاده

فاتح : معرف. ، همراه با چند قراربحث بازسازی سوسياليستی جامعه -٦
 .شيخ

 .قرارها و قطعنامه ها -٧
 .انتخابات -٨
 

رئوس مباحث پلنوم در اطالعيه پايانی پلنوم در  :سياوش دانشور
شماره قبلی نشريه کمونيست انتشار يافته و در پاسخ رفيق جمال کمانگر 

در باره محتوا و مضمون مباحث و اسناد مصوب .  نيز اشاره شده است
پلنوم در يک يا دو شماره ويژه نشريه کمونيست در هفته های آتی 

اينجا فقط اشاره کنم که بجز دستورهائی .  تفصيلی تر صحبت می کنيم
مانند گزارش سياسی و تشکيالتی، قرارها و قطعنامه ها و انتخابات که 
در هر اجالس ارگانهای رهبری حزب مانند پلنوم و دفتر سياسی ثابت 
هستند، مابقی مباحث مانند پاندمی کرونا و تاثيرات آن بر سياست و 
جامعه و مبارزه طبقاتی، بررسی آخرين موئلفه های اوضاع سياسی و 
فوکوسهای حزب، مسائل مبرم جنبش کارگری و خطوط تاکتيکی 
حزب، طرح جامع فعاليت ما در کردستان با توجه به صفبنديها و 
تحوالت ميان نيروها و احزاب سياسی، و بحث بازسازی سوسياليستی 
جامعه که دو وجه جهانی و کشوری داشت، مجموعا تالش داشتند 
چهارچوبی را طرح کنند که سياست و فعاليت حزب در دوره آتی بايد 
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مضافا در جلسات ارگانهای رهبری حزبی گاهی .  روی آنها تمرکز کند
پيش می آيد که در باره مسائلی بحث ميشود که يا جنبه درون تشکيالتی يا 
امنيتی دارد و يا بعنوان يک بحث سياسی در قياس با مسائل مهم و مطرح 
در جامعه فرعی محسوب ميشود که با تصميم نشست ارگان مربوطه در 

تا به مباحث سياسی و احيانا اختالف .  اطالعيه پايانی منعکس نمی شوند
نظر مربوط است، در عين حال شفافيت و علنيت سياسی از اصول 
اساسی حزب اند و تالش رهبری حزب اينبوده که قالبهای مناسبتری 

مباحث پلنوم و نشست ارگانهای . برای انعکاس اين موارد بدست داده شود
 :منتخب رهبری حزب بطور کلی سه رکن عمومی دارد

 
اول، نگاهی به آنچه انجام داده ايم، سياستهائی که اتخاذ شده و بررسی 

گزارش سياسی و تشکيالتی بصورت فشرده .  نقاط قوت و ضعف آنها
کارنامه حزب را مقابل نشست اعضای رهبری ميگذارد و مجالی برای 
بررسی، نقد و همينطور تاکيد بر سياستها و اقدامات ضروری کمونيستی 

پلنوم جائی است که کميته مرکزی ميتواند سياستی را تغيير دهد و .  است
هدف .  يا سياست و تاکتيک جديدی را در دستور حزب بگذارد

گزارشدهی و بررسی فعاليتها اينست که حزب روی ريل سياست و پرچم 
هويتی و برنامه ای اش پيش برود و مسئولين منتخب حزبی پاسخگوی 

بعنوان فرد شما امروز هرچه ميخواهيد .  سياستها و اقداماتشان باشند
اما وقتی وارد .  ميتوانيد بگوئيد و فردا نگوئيد و يا چيز ديگری بگوئيد

فعاليت و کار جمعی حتی در سطح محدود آن شديد و اصول اوليه کار 
مشترک و مسئوليت فردی و جمعی را پذيرفتيد تا چه رسد به اينکه حزب 
سياسی با سنت مبارزاتی و برنامه و اساسنامه و سياستهای معرفه باشيد، 
مجبوريد برای هر قدم که برميداريد بحث کنيد، قانع کنيد، سياست بياوريد 

نشست های .  تا رهبری حزب يا اکثريت آن را به يک سياست مجاب کنيد
کميته مرکزی و دفتر سياسی حزب تالش می کنند به اين نيازها جواب 
دهند، وحدت فکری و عملی ايجاد کنند و برای حضور سياسی در جامعه 

 . آماده تر شود
  

دوم، تداوم کار حزب با ترسيم افق و سياستهائی که به مسائل گرهی و 
سواالت جامعه و پيشاروی جنبش طبقه ما در تحوالت سياسی و سير 

احزاب سياسی را با پراتيک و سياستها و .  مبارزه طبقاتی جواب دهد
توجه و عدم توجه شان به مسائل جامعه و کشمکش طبقاتی بررسی و 

پلنوم کميته .  تحليل ميکنند نه ضرورتا با آنچه که راجع به خود ميگويند
مرکزی محلی برای محک زدن سياستها و اقدامات حزب در متن جامعه 

به اين معنا جدال برسر تاکتيک ها و سياستها .  و مبارزات جاری است
حزب بايد همواره به .  يک وجه دائمی يک حزب زنده سياسی است

يک حزب .  اصول و برنامه و روش های کمونيستی اش وفادار بماند
انقالبی ابزار مبارزه و تغيير در جامعه است لذا بايد راسا قابليت تغيير 

. در خود و روشها و آماده شدن با شرايط جديد مبارزه را داشته باشد
مباحث اين نشست ها عطف توجه به اين دو وجه مهم است؛ ترسيم و 
صيقل دادن افق مبارزاتی و ترجمه آنها به عمل سياسی مشخص در 

 . مبارزات جاری
 

سوم، قانونيت و مشروعيت ارگانهای رهبری و اصل 

 حزب ٤١در باره پلنوم 
 گفتگو با جمال كمانگر و سياوش دانشور

  ٩صفحه   

 



ما کمبود و .  انتخابات مطابق با اصول سازمانی و اساس نامه حزب
ضعف زياد داريم اما خوشبختانه سنت موروثی و شاه و تاج و تخت 

قبول مسئوليت در احزابی از نوع ما به معنای کار و تعهد و .  نداريم
اعضای کميته مرکزی حزب را کنگره حزب انتخاب .  هزينه بيشتر است

اعضای دفتر سياسی .  ميکند که حداکثر هر دو سال يکبار برگزار ميشود
را نشست های کميته مرکزی، پلنوم، انتخاب ميکند که حداکثر هر شش 

دفتر سياسی حزب ما هر دو ماه يکبار نشست .  ماه يکبار برگزار ميشود
حضوری دارد و رئيس دفتر سياسی و اعضای هيئت اجرائی حزب هر 

کميته های اصلی حزب نيز در .  دو ماه يکبار بايد مجددا انتخاب شوند
کنفرانس ها و جلسات خود چهارچوبی مشابه را برای تعيين مسئولين و 
تصويب چهارچوبهای کار براساس سياستهای مصوب حزب دنبال می 

پيشنهاد عضويت جديد در کميته های حزبی به رای اعتماد نشست .  کنند
ديدگاه و نظر فردی هميشه وجود دارد اما تبديل .  دفتر سياسی نياز دارد

پلنوم و .  آن به سياست به قرار و سند و قطعنامه و تصويب نياز دارد
نشست رهبری حزب جائی برای تبئين و بررسی و رد و تائيد و اصالح 

 .  اين يا آن سياست و ايجاد همنظری گسترده تر در رهبری حزب است
 

ارزيابی تان از بحثها و مصوبات پلنوم چيست و تا  :کمونيست هفتگی
 چه اندازه جوابگوی نيازهای کشمکش سياسی جاری در ايران بودند؟  

 
کميته مرکزی ارگان سياستگذار و درعين حال حسابرسی  :جمال کمانگر

بنابراين هم نگاه به .  از رهبری منتخب پلنوم  يعنی دفتر سياسی است
درون تشکيالت دارد و هم نگاه به آينده و چشم انداز اوضاع پيش رو را 

يک بخش روتين کار نشست بررسی کارکرد حزب در .  ترسيم ميکند
گزارش تشکيالتی کميته های .  فاصله دو نشست کميته مرکزی است

اصلی حزب، ستاد تبليغ، رئيس دفتر سياسی و گزارش مستقل دبير کميته 
مرکزی همراه با خطوط بحثها و اسناد و قرارهای پيشنهادی کتبا در 
. اختيار اعضای اصلی و علی البدلهای کميته مرکزی گذاشته شده بود

ارزيابی من و اعضای کميته مرکزی عموما از کارکرد حزب مثبت بود 
 !البته به معنی آن نبود که ايرادی يا نقدی به کارمان وارد نبوده است

 
. بحثهای پلنوم بخشا برای همنظری و بخشا برای تصويب ارائه شده بود

پلنوم روی مسائل اساسی جنبش طبقاتی ما در دوران حاضر خم شده بود 
صرف نظر از اينکه .  که ليست آنرا در جواب سئوال اول بيان داشته ام

بحثی سند برای تصويب داشت يا نه، اما بيشترين دخالت اعضای کميته 
پاندمی کرونا و "بحث های .  مرکزی  و همنظری را بوجود آورده است

بحران اقتصادی ، اوضاع سياسی ايران و تحوالت پيشا رو، مسائل مبرم 
مبارزات کارگران ايران، پالتفرم و طرح جامع فعاليت ما در کردستان 

تماما رو به جلو و ارائه دهندگان بحثها "  و بازسازی سوسياليستی جامعه
و اعضای کميته مرکزی با دخالتشان، نقشه راه برای پيش روی جنبش 

اينکه در يک نشست معين سه روزه آيا .  طبقاتی مان را صيقل داده اند
ميشود جوابگوی تمام مسائل و کشمکشهای پيش رو بود کمی اغراق 
آميز است اما به معنی آن نيست که پلنوم و مصوباتش در آن جهت نبوده 

مثل هر نشست سياسی ديگر موافق و مخالف هر سند و قراری که . است
. به رای گذاشته شد، اعضا با حرارت تمام از نظراتشان دفاع ميکردند
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انتخابات هر چند يک امر روتين است اما يکی از وظايف اصلی پلنوم 
کميته مرکزی است که در آن دبير کميته مرکزی و اعضای دفتر سياسی 

ارزيابی من از سه روز کار فشرده با بحثهای رو به .  انتخاب ميشوند
 . جامعه پلنوم مثبت است

 
ما از يک کنگره موفق و پرشور کمونيستی بعد از  :سياوش دانشور

رويدادهای آبانماه بيرون آمديم و حزب با ابتکار و سياست روشن به 
سياستهای حزب در .  جدالهای جامعه و نياز سازمانگری معطوف شد

مضحکه انتخابات مجلس وسيعا پراتيک شد و منطبق با نبض سياسی 
در اعتراضات ديگر از دانشگاهها تا ادامه .  جامعه و رويدادها بود

اعتراضات توده ای و کارگری، حزب نسبت به توان کادری و تشکيالتی 
اما پاندمی کرونا کل فعل و انفعال سياسی و زندگی .  اش دخيل بود

بسياری از پروژه های ما و کل .  اجتماعی را تحت تاثير خود قرار داد
در ايندوره نيز سياست حزب روشن .  جامعه با اين محدوديت روبرو شد

و مسئوالنه و کمونيستی بود و در کمک به جنبش همبستگی در اين 
تحليل ما اينبود که نظر به سياستهای .  اوضاع وخيم نقش ايفا کرد

جنايتکارانه جمهوری اسالمی و وضعيت وخيم معيشتی در جامعه، 
بسرعت اين محدوديت فرعی ميشود و تغيير لحن تبليغاتی و سياست 

همينطور هم شد، .  حزب آماده شدن و انطباق با نيازهای مبارزاتی بود
چند ماه گذشته ايران صحنه وسيعترين اعتصابات کارگری و اعتراض 

ارزيابی من و .  عليه اعدام و جنايت روزمره حکومت اسالمی شد
بسياری از رفقای پلنوم با تمام محدوديتهای تحميلی از فعاليت و نتايج 

در عين حال کمبودها و ايراداتی در .  کار حزب مثبت و رو به جلو بود
برخی جنبه های سياسی و تشکيالتی بر کارمان وارد بود که بر روی آن 

ارزيابی رفقائی از رهبری اينبود که رهبری حزب خوب عمل .  تاکيد شد
در مواردی نيز برسر مسائل تاکتيکی .  نکرده و ميتوانست بهتر عمل کند

و بعضا سبک کاری و تشکيالتی نيز اختالف نظر وجود داشته که در 
مباحث .  جلسات حزبی يا در اظهار نظر فردی رفقا منعکس شده است

خوشبختانه سنتی در کمونيسم ما وجود . پلنوم روی همين جهت چکش زد
دارد که بجای رضايت از خود و جاخوش کردن در يک پيشروی و يا 
مقايسه با احزاب ديگر، خود را با نيازها و الزامات مبارزه طبقاتی و 

به اين معنا .  وظايفمان در قبال سازماندهی انقالب کارگری بسنجيم
هميشه ناراضی هستيم و همواره دنبال راه هائی برای پاسخ دادن به اين 

بحثهای پلنوم نيز نظر به تشديد بحران رژيم اسالمی و .  نيازها هستيم
اوضاع سياسی و چشم اندازهای پيش رو، صف بندی سياسی در جامعه 
و تالشهای اپوزيسيون راست و قطبی شدن جامعه، بر پاسخ به اين 
نيازها و تامين رهبری کمونيستی و سازماندهی در وجوه مختلف 

 .  متمرکز بودند
 

نظر به محدوديتهای واقعی و عملی مانند موج دوم و :  کمونيست هفتگی
سوم کرونا در ايران و سياستهای ضد انسانی جنايتکارانه جمهوری 
اسالمی، حزب چه سياستی را در اوضاع کنونی دنبال می کند؟ در 

 شرايط امروز چه بايد کرد؟ 
 

در کنار اسناد مصوب ديگر پلنوم، بطور مشخص دو  :جمال کمانگر
قرار به تصويب رسيد که جواب و سياست ما در قبال پاندمی کرونا و 

قرار .  بحران اقتصادی و بيکاری وسيع را بطور برجسته نشان ميدهد
بخش دوم برنامه .  اول در حوزه بهداشت و درمان رايگان همگانی است

بر اين امر بروشنی تاکيد کرده است اما "  يک دنيای بهتر"حزب، 
برجسته کردن و تبديل آن به مطالبه ای که همين امروز 
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همين .  امکان پذير است يک گام رو به جلو به نفع مردم محسوب ميشود
که خوشبختانه  ١٩-چند روز گذشته بود که تعدادی از بيماران  کوويد

سالمتيشان را بازيافته اند اما بدليل اينکه توان پرداخت مبالغ هنگفت 
قرار .  بيمارستانها را ندارند در مهاباد، اروميه و تبريز ترخيص نميشوند

زير برخورداری آحاد جامعه از بهداشت و درمان رايگان را در همين 
 :نظام بورژوائی ممکن ميداند

  
 همگانی رايگان حق جهانشمول بهداشت و درمان"
پاندمی کرونا نشان داد که نه خدا، نه شاه، نه سرمايه دارها برای نجات  

ای نبوده اند، بلکه کادر درمانی و  بشريت از اين بيماری مهلک کاره
کارگران توليد مواد غذائی، بهداشتی و ترانسپورت در خط مقدم دفاع از 

  .سالمت بشر در ايندوران سخت هستند
 

 :پلنوم کميته مرکزی تصويب ميکند که
خواست درمان و بهداشت عمومی رايگان و استاندارد برای همه   -الف

 .خواستی فوری و قابل اجرا در همين نظام بورژوايی است
به تمام دستآوردهاى علم پزشكى در  دسترسى همگانى و رايگان    -ب

 ".١٩-واكسن از جمله واكسن مقابله با بيمارى كويد  درمان و توليد
 

جدا از مسئله بهداشت و درمان رايگان که به آن اشاره شد مسئله معيشت 
و تامين مايحتاج عمومی زندگی مردم که قبل از بحران کرونا با بيکاری 
وسيع دست و پنجه نرم ميکردند، با ادامه پاندمی کرونا و موج دوم و 
سوم آن و طبق آمارهای خود رژيم اسالمی بالغ بر شش ميليون و نيم 
شغل تحت تاثير بحران کنونی است و يک و نيم ميليون نفر ديگر کامال 

بحث .  شغلشان را از دست داده اند و به صف ارتش ذخيره کار پيوسته اند
بيمه بيکاری و دفترچه های تامين اجتماعی جوابگوی موج وسيع بيکاری 
در ايران نيست و ميليونها نفر از کارگران بيکار شده اساسا مشمول بيمه 

با توجه به عميق تر شدن بحران اقتصادی کنونی پلنوم .  بيکاری نميشوند
 :قراری ديگری برای جوابگويی به اين وضع تصويب کرد تحت عنوان

 
 تامين ماهيانه معيشت"

قبل از بحران کرونا، بيکاری در جهان انبوه و گسترده بود و امواج جديد 
بيکاری در کشورهای مختلف زندگی صدها ميليون نفر از کارگران و 

با پيشرفت تکنولوژی و به کارگيری .  خانواده هايشان را تهديد ميکرد
و آنچه به اتوماسيون "  کامپيوترهای آلگوريتم"و "  هوش مصنوعی"

 .معروف است، تعداد بيشتری از کارگران کارشان را از دست ميدهند
طرح پرداخت تامين ماهيانه معيشت به تمام آحاد جامعه توسط دولتها،  

در شرايطی که کار مناسب و درخور توجهی وجود ندارد، گامی فراتر 
چرا که بيمه بيکاری همواره شامل .  از بيمه بيکاری محسوب ميشود

 ".بخشهائی از مردم کارکن و محرومان نميشود
 

حزب در ايندوره در قبال مسئله کرونا که يک پديده و  :سياوش دانشور
سوال جديد بود، سياستی روشن و مسئوالنه داشت و رئوس آنرا در 

جمع بندی کرده " دولت را موظف کنيم"پالتفرمی ده ماده ای تحت عنوان 
مسئله کرونا و .  پلنوم نيز دو قرار در اين زمينه تصويب کرد.  است
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تاثيرات آن وسيع و عميق و ماندگار است و تداوم مثال يکساله آن 
تاثيرات زير و رو کننده بر اقتصاد و سياست و زندگی اجتماعی خواهد 

کرونا صرفا يک بحران اپيدميولوژيک نيست بلکه بعنوان .  داشت
کاتاليزوری برای بالفعل کردن بحران اقتصادی عمل کرده و کل جوامع 
امروز و فعل و انفعال آنرا از جوانب مختلف تحت تاثير قرار داده 

قبل از کرونا دنيا بشدت محتاج تغيير بود و اينکه نظام سرمايه .  است
. داری جوابگوی نيازهای اوليه بشر امروز نيست يک داده واقعی بود

کرونا عليرغم مشقات و مصائبی که ببار آورد و قتل عامی که سياست 
دولتها و فقدان بديهی ترين حقوق پايه ای مانند حق سالمتی و دسترسی 
به بهداشت و درمان انجام داد، دريچه ای شد که مردم جهان به واقعيت 

نقش .  منظره شنيع و ضد انسانی مناسبات کنونی يکبار ديگر نگاه کنند
مخرب و واپسگرا و ضد اجتماعی صنعت دين لخت و عور در مقابل 

پيامدهای .  هر ناباور و متوهمی به دستگاه مذهب و خرافات قرار گرفت
اقتصادی و بيکاری نجومی و ورشکستگی و حذف و نابودی شاخه 
هائی از اقتصاد، فی الحال تاثيرات وخيمی بر زندگی و معيشت 
ميلياردها مردم کره ارض گذاشته است و هنوز نوری در انتهای اين 

 . تونل ديده نميشود
 

ترديدی نيست اين مسئله بر سياست و نگرش انسان به خود و جامعه 
تاثيرات ماندگار دارد و کل وضعيت سياسی و تداوم وضع موجود را با 

در يک مقياس ماکرو و جهانی تر، حتی .  ابهام جدی روبرو کرده است
ديگر "  بازگشت به زندگی عادی"با ايجاد گشايشی در اين اوضاع 

سياستهای محدود حمايتی و موقت دولتها جوابگوی نتايج .  مقدور نيست
لذا تالطمات سياسی و اعتراضی تند در راهند و نياز .  اين بحران نيست

اينکه اين تغيير نظر به .  به تغيير بيش از هر زمان ضروری شده است
صفبنديها و ناآمادگی سياسی و تشکيالتی و حزبی طبقه کارگر در 
کشورهای مختلف کدام مسير را طی ميکند و چه مشخصاتی خواهد 

اما ترديدی وجود ندارد که .  داشت، هنوز بدرستی روشن نيست
چهارچوبهای امروز حتی جوابگوی سرمايه داری بعنوان يک نظام 

در ايران که جمهوری اسالمی از کرونا . برای تداوم وضع پيشين نيستند
تاکنون بعنوان ابزار قتل عام و مال اندوزی و اعمال محدوديت به 

. اعتراض جامعه بهره برداری کرده است، وضعيت متفاوت تر است
ارزيابی ما اينست که با ايجاد اولين فرجه ها برای حضور در خيابان 
در مقياس توده ای، جنبش آبانماه در مقياسی کيفی تر برای بزير کشيدن 
جمهوری اسالمی قد علم ميکند و اينبار بيش از پيش و عميقا متاثر از 
سياستها و اهداف جنبش کارگری عليه فقر و فالکت و بيکاری خواهد 

 . بود
 

حزب حکمتيست ضمن تاکيد بر سياستهای روشن تاکنونی اش در 
شرايط امروز، نماينده باال بردن توقع مردم، مدافع حقوق انکار ناپذير 
کليه ساکنين کره ارض از جمله جامعه ايران برای دسترسی به بهداشت 
و درمان و طب رايگان، برخورداری از تامين معيشت و لوازم زندگی 
شايسته انسان امروز، کوبيدن سرمايه داری بعنوان مسبب و بانی کليه 
مشقات و مصائب بشر امروز، پرچم و سنگری برای سازماندهی 

اهداف ما قديمی .  انقالب اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری است
تر و تاريخی تر و جهانی ترند، پديده کرونا و کارنامه ضد انسانی و 
جنايتکارانه سرمايه داری امروز از جمله در کشورهائی مانند ايران، 
بر حقانيت اين خط مشی و مبرميت و ضرورت انقالب عليه سرمايه 

 . داری و يک رهائی همه جانبه سوسياليستی تاکيد دارد
 

*** 
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مردم عاصی از وضع موجود در بيشتر شهرهای ايران به  ٩٨در آبان 
نه شاه نه "و "  مرگ بر ديکتاتور"خيابانها آمدند و از جمله با با فرياد 

اوج تنفر و خشم خود را عليه حکومت سرکوب "  مال قدرت بدست شورا
يک سال بعد از شروع اين اعتراضات سايه خيزش . و اختناق فرياد زدند

عظيم اجتماعی مردم زحمتکش و بجان آمده از سرکوب و خفقان و عليه 
هنوز بر ذهن حاکمان جانی جمهوری  ٩٨فقر خارج از توان در آبان 

برای  ٩٩اسالمی چنان سنگينی ميکند که امسال و در آستانه آبان 
پيشگيری از وقوع يک انفجار اجتماعی ديگر و در سطحی همه جانبه 
تر دست به ترفند شناخته شده و نخ نمای بگير و ببند زده و اين شيوه 

سناريوی ايجاد !  آزمايش شده و رنگ باخته را يكبار ديگر امتحان ميكند
برای  "نجات دهنده"وحشت در بزنگاههای حساس به مثابه تاكتيك 

 ٨قبل از .  جمهوری اسالمی به يك نُرم پوسيده و تكراری تبديل شده است
مارس فعالين عرصه زنان را تهديد و بازداشت ميكنند، در آستانه اول مه 

آذر دانشجويان  ١٦فعالين كارگری را تهديد و زندانی ميكنند و قبل از 
آزاديخواه و معترض را احضار و بازداشت ميكنند و امسال در روزهای 
اندک مانده به آبان هر آنچه كه از دستشان برآمده تا به امروز انجام داده 

از اعدام نويد افكاری و تعداد ديگری از معترضين آبان تا تهديد و .  اند
ترور روانی و فيزيکی هر كسی كه در نگاه آنها ميتواند يك خطر بالقوه 

سال زندان به جرم  ٣٨صدور حکم .  برای بقای نظام جنايتكارشان باشد
برگزاری اليو در فضای مجازی برای يک فعال اجتماعی نشان گويای 

ازهمان ابتدای روی کار آمدن .  اوج توحش و وحشت مرگ رژيم است
اين رژيم منحوس تا به امروز هر درجه از انسانيت و آزاديخواهی با 

 .زندان و شکنجه و اعدام پاسخ گرفته است
   

در اين روزهای قبل آبان خشونت فيزيكی و كالمی نيروهای سرکوبگر 
رژيم در سطح جامعه به اوج خود رسيده است، دروغ بزرگ حفظ 
امنيت جامعه آنقدر عيان و آشکار خود را نشان داده که ديگر نيازی به 

در شرايطی که جامعه درگير فقر و فالکت و .  هيچ دليل و سندی نيست
بيکاری روزافزون، تورم افسار گسيخته و انواع مصائب ديگر است 
رژيم اسالمی با  ايجاد رعب و وحشت در جامعه از طريق بازداشت 
فعالين اجتماعی، روزنامه نگاران، فعالين كارگری، نويسندگان و 
دانشجويان و هر آنكس كه مرعوب جنايات اين رژيم نشده قصد زهر 

در کنار دزدی و .  چشم گرفتن و جلوگيری از وقوع آبانی ديگر را دارد
اختالسهای سرسام آور عناصر حکومتی، برای گناه اثبات نشده دزديدن 
يک تلفن موبايل حکم شالق و شکنجه در مال عام اجرا ميشود، دست 
دزدهای درجه هزارم را با تبر قطع ميکنند و کالن دزدها  با حمايت 

پر واضح .  سران رژيم در آمريکا و کانادا به سرمايه گذاری مشغولند
است که هدف از اين کارها مبارزه با جرائم اجتماعی و حفظ امنيت 

ايجاد وحشت و زهر چشم گرفتن از ضعيف ترين اقشار .  جامعه نيست
جامعه جهت ترساندن هر آنکس که بخواهد برای يک درجه از حق 

نمايش .  حيات و زيست قدمی بردارد هدف اصلی اين وحشيگری است
زورگيری داعشی گرداندن متهمين جرائم پيش پا افتاده اجتماعی در 
خيابانها با تحقير و كتك كاری آنها در مال عام، يادآورعمل شنيع آويزان 
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کردن آفتابه بر گردن انسانهايی است که 
. ميخواندند "ارازل و اوباش"آنها را 

ترس از تكرار آبان و خيزش دوباره 
مردم ناراضی و بجان آمده از ستم و 
بيحقوقی و احتمال سرنگونی انقالبی اين 
سيستم سركوبگر و جنايتكار آنچنان لرزه 
بر جانشان انداخته که همه مرزهای 

 .سركوب را درنورديده اند
 

. حکومت اسالمی جامعه را در فقر و نداری و گرسنگی رها کرده است
اينروزها بيش از هر زمان وحشت و هراس از نفس بقا و گرسنگی و 

جامعه در .  مرگ براثر بيماری را ميتوان در چهره جامعه مشاهده کرد
آستانه يك خيزش عظيم اجتماعی قرار دارد و سران جمهوری اسالمی 

به شرايط گرانی .  از وحشت هر روز اينرا به همديگر يادآوری می کنند
هزار تومانی دالر، تخم مرغ  ٣٠بيسابقه، سقوط مرتب ارزش لایر، نرخ 

تومانی، حقوق های چندين برابر زير خط فقر وغالبا معوقه،  ١٢٠٠
سفره های بی رونق، پشت بام خوابی و کليه فروشی، مرگ و مير ناشی 
از شيوع خارج از كنترل ابتال به كرونا را نيز اضافه کنيد، آنوقت ميشود 

 .به عمق فاجعه ای که جامعه را در بر گرفته پی برد
 

سونامی کرونا، بيکاری، اخراج های پيوسته و هر روزه کارگران و 
اقشار تهيدست جامعه، اعتصابات کارگری، شروع دوباره عربده زن 
ستيزی مرتجعين اسالمی در جهت تنگ تر کردن فضا برای زنان ضد 
حجاب اسالمی، اعتراضات هر روزه خيابانی از جمله معلمين و 
کارگران در مراکز مختلف کارگری، گرانی نفس گير، کشتار 
سيستماتيک کولبران تنها گوشه ای از اوضاع از هم گسيخته اجتماعی 

گروگان گيری بيماران کرونايی توسط مراکز درمانی بدليل عدم .  است
پرداخت هزينه مداوا برای شروع آبانی ديگر و طغيان خشم فروخورده 

زمانيكه فقر و فالكت و بيكاری همراه با .  مردم به تنهايی کفايت ميکند
استبداد و سركوب سيستماتيك زندگی را برای اكثريت شهروندان غير 
قابل تحمل كرده، تن دادن به فقر و فالكت بيشتر يا طغيان عليه وضع 
موجود انتخابی است كه تهيدستان جامعه بطور روزمره با آن روبرو 

برای جلو گيری از انتخاب دوم جمهوری اسالمی با سالح .  هستند
سرکوب عريان و گسترش خفقان و ترس به مصاف رودررو با کارگر و 
زن و جوان و معلم و دانشجو و ميليونها انسان معترض جامعه رفته 

ميخواهند عالج واقعه را قبل از وقوع کرده باشند غافل از آينکه .  است
برای جامعه ای که در آستانه ورشکستگی کامل اقتصادی و سياسی قرار 

در .  گرفته ترس از بازداشت و زندان و تهديد و ارعاب جايی ندارد
مقابل گور خوابی و فروش کليه و جنينی که هنوز متولد نشده باتوم و 

به  ٩٨معترضينی که در آبان .  گاز اشک آور قدرت چندانی ندارد
خيابانها آمدند و فرياد مرگ بر ديکتاتور سر دادند توحش و سرکوبگری 

تاريخچه  اعدامها و .  رژيم را به دفعات ديده و تجربه کرده بودند
را در حافظه شان ثبت کرده بودند و با علم به  ۶٠سرکوب بيسابقه دهه 

اين درجه از سرکوب و توحش از زندگيشان مايه گذاشتند و عليه فقر و 
مردمی که چيزی برای از .  بيکاری و اختناق دست به اعتراض زدند

دست دادن ندارند باز هم در خيابان و کارخانه و دانشگاه به اعتراض 
تيشه .  برميخيزند و عليه ستم و استثمار و نابرابری فرياد برخواهند آورد

به ريشه و خواستگاه اين ستم ميزنند و مشت های گره کرده شان کليت 
هيچ درجه از توحش و .  اين نظام را نشانه خواهد گرفت

 !وحشت رژيم از تكرار آبانى ديگر
 

 ملكه عزتى 

 

  ١٧صفحه   



در اوج بحران و فلج اقتصادی در ايران که بيکاری و فالکت وسيعی 
را به مردم تحميل کرده بود، شروع بحران کرونا معيشت، سالمت و 
بطور کلی زندگی اکثريت مردم بخصوص طبقات پائين جامعه را با 

. مخاطرات بيکاری، فقر و گرسنگی و مرگ و نابودی مواجه کرد
دراين شرايط جمهوری اسالمی با دروغگويی و پنهانکاری مردم را 
غافلگير کرد و به دنبال آن با عملکرد و سياستهای بشدت جنايتکارانه 
در قبال سالمت و معيشت جامعه هزينه سنگين اين بحران را تماما بر 

 . دوش مردم انداخت
  

در شرايطی که شيوع ويروس شتاب می گرفت، سران حکومت به 
جای اقدامات پيشگيرانه و قرنطينه و تامين معيشت مردم، خرافات 
مذهبی و طب اسالمی را موعظه ميکردند و توصيه های بهداشتی 

در واقع جمهوری اسالمی با .  بدون پشتوانه را به خورد جامعه می داد
پنهانکاری و بازی کردن با جان مردم و اولويت دادن به مناسک 
مذهبی و حکومتی و رها کردن جامعه در منگنه گرسنگی و بيکاری 
و بيماری، خود به عامل شيوع گسترده ويروس و تشديد بحران تبديل 

بطور .  سپس با عادی اعالم کردن اوضاع به اين روند دامن زد.  شد
مثال دولت مرتب مردم را به رعايت پروتکلهای بهداشتی فراميخواند، 
از آن طرف در نهايت بی مسئوليتی با برگزاری مراسمهای ماه محرم 
و بازگشايی مدارس بدون آمادگی و تسهيالت الزم بهداشتی در 
محلهای کار و مدارس، به شتاب انتشار ويروس کمک کرد و از مردم 

اکنون اوضاع به حدی هشدار دهنده است که .  قربانی بيشمار گرفت
در اکثريت استانها و شهرها وضعيت قرمز و بعضا غيرقابل کنترل 

. تا برابر افزايش يافته است ٩تا  ٣است و قدرت سرايت ويروس بين 
پيش بينی می شود با شروع فصل سرما، ويروس بيشتر شيوع پيدا کند 

 . و معيشت و جان انسانهای زيادی را به خطر بيندازد
 
بحران کرونا مانند همه بحرانها تاثيرات و عواقب اقتصادی و انسانی  

. و روانی آن بر زندگی، زيست و معيشت طبقات مردم متفاوت است
با شروع پاندمی کرونا کارگران و مردم تهيدست جوامع آماج بيشترين 

آنها که از امکانات بهتر و .  بيکاری و فالکت اقتصادی قرار گرفتند
ندارد شانس بيشتری "  غم نان"بيشتری برخوردارند و بقول معروف 

کسی که برای گذران زندگی روزانه و تامين .  برای زنده ماندن دارد
حداقلی برای زنده ماندن ناچار به فروش نيروی کار خود است، بيشتر 

به مشقات "  جان برای نان"در معرض ابتالء به ويروس است و 
بطور مثال تنها در صنعت نفت و پتروشيمی .  پيشين اضافه شده است

نفر از کارگران به دليل ابتال به ويروس کرونا  ۴٠٠تاکنون بيشتر از 
آمار تلفات در ميان کارگران .  جان خود را از دست داده اند
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شهرداريها و محالت فقير نشين و حاشيه 
نشين ها و خيل وسيع مردم بی سرپناه که از 
امکانات بهداشتی و زيستی محرومند بسيار 

تلفات در ميان کادر بيمارستانها در .  باالست
راننده ها، .  ايران در صدر اخبار است

کارگران مترو، دستفروشان، کارگران 
واحدهای توليدی در امان نيستند و زندگی 

. آنان در معرض بيشترين خطر قرار دارد
کرونا در ايران بيش از هر کشوری از مردم قربانی گرفته است و 

 .جمهوری اسالمی از ارائه آمار دقيق سر باز می زند
 

در اوايل شروع کرونا، مرکز .  در ايران آمار واقعی بيکاری پنهان ميشود
ميليون نفر شغل خود را از  ۶پژوهشهای مجلس پيش بينی کرده بود که تا 

درصد از کارگران ساختمانی و فصلی  ٧٠دراين مدت تنها .  دست می دهند
شغل خود را از دست دادند و هزاران کارگر در واحدهای توليدی بيکار 

کارگران ساختمانی روزمزد، .  شدند و حتی حقوق آنان پرداخت نمی شود
دستفروشان، کارگران واحدهای صنفی و خدماتی که عموما فاقد بيمه 

در خبری آمده .  اجتماعی هستند بدون هيچ کمکی به حال خود رها شده اند
هزار کارگر به دليل شيوع  ۴٠بود که تنها در شهر اصفهان قرارداد 

عالوه براين به دليل شرايط کرونايی و .  ويروس کرونا تمديد نشده است
بيکاری سرسام آور، قدرت چانه زنی کارگران برسر دستمزد پائين آمده و 

 .  کارفرمايان با سواستفاده از اين شرايط دستمزد کارگران را کاهش دادند
 

تمام شواهد نشان ميدهد که پاندومی کرونا به اين زوديها زندگی مردم را 
 ٩٠جهان در آستانه بدترين رکود و بحران اقتصادی طی .  ترک نمی کند

ميليون نفر در جهان موقعيت شغلی خود را از  ٣٠٠.سال گذشته قرار دارد
برای .  درصد رسيده است ٢۵دست داده اند و نرخ بيکاری به باالی 

ميليونها کارگری که اندوخته ای ندارند از دست دادن کار و نبود درآمد 
چيزی جز عدم دسترسی به غذا و بهداشت و حداقل امنيت در زندگی آنان 

ميليارد نفر از  ٢/٧طبق آمار سازمان جهانی پاندمی کرونا حدود .  نيست
بسياری از کارگران .  نيروی کار در جهان را تحت تأثير قرار داده است

روزمزد فاقد امکانات و بيمه درمانی هستند و با شيوع ويروس کرونا و 
 .بيکاری بخش بزرگی از درآمد خود را از دست دادند و فقيرتر شده اند

 
در ايران وضع به مراتب وخيمتر است و زندگی مردم با فلج اقتصادی 

مردم کارگر و زحمتکش ناچارند هم برای امرار معاش .  روبرو شده است
بحران کرونا زندگی .  و هم برای مطالبات خود اعتراض و اعتصاب کنند

مردم را فلج کرده و جمهوری اسالمی به بحران دامن می زند و آن را 
نعمتی برای از سرگذراندن بحران سرنگونی هرچند موقت و تضعيف 

بحران کرونا جمهوری اسالمی .  مبارزه و اعتراض مردم به کار ميگيرد
جهان بعد از کرونا جهان قبل از .  را از اين منجالب نجات نخواهد داد

پاندومی "کرونا باقی نخواهد ماند و جمهوری اسالمی به طريق اولی از 
در اين شرايط سخت اقتصادی، .  جان سالم به در نخواهد برد"  سرنگونی
 .بايد به صدر مطالبات رانده شود" تامين معيشت ماهانه"خواست 

 
 ٢٠٢٠اکتبر  ٨

 پاندمى كرونا
 كارگران و جان برای نان

 

 سعيد يگانه

 

! تامين معيشت ماهانه برای همه ساكنين كشور وظيفه دولت است  



 
را اعالم "  پيمان نوين"رضا پهلوی، در مانوور از قبل ناکام ديگر، 

حواريون متعصب مشروطه خواه و بخشی از .  کرده است
ميديای نان به .  جمهوريخواهان سردرگم و بی رهبر به وجد آمده اند

تا ...  نرخ روزخور امثال بی بی سی، من و تو، ايران انترنشنال و 
ديروز دخيل بسته به اصالح طلبان حکومتی، اين بار اميد بسته به 

شتابزده و در رقابت با هم، عناصر ابن الوقت و تملق گو را "  شاهزاده"
گردهم آورده و "  مشروطه خواه دمکرات"در ميزگردهای بيعت با 

 .  را تمرين ميکنند" آلترناتيو سازی"مناسک 
 

با اندک "  شاهزاده"برخالف پروپاگاند و ذوق زدگی طيف دلبسته به 
است و نه "  پيمان"معلوم ميشود اين تحفه نه "  پيمان نوين"خراشی در 

پيمان نيست، چون جز ادعای فرد رضا پهلوی، فعال امضای ".  نوين"
چه "  مشروطه سلطنتی"هم پيمان ديگری حتی از صفوف به هم ريخته 

برسد، به طيف ناهمگون اپوزيسيون راست و ارتجاعی ايران را به 
نيست، چون تکرار مالل آور سياستها و شعارهای " نوين. "همراه ندارد

حافظان نظم سرمايه و ناسيونال شوونيسم ايران است، که رضا پهلوی 
از پدر و پدربزرگش به ارث برده و در سالهای اخير در فرمتهای 

و "  ققنوس"و "  شورای ملی ايرانيان"ناموفق ديگر، همچون پالتفرم 
آنچه قابل مشاهده است، رضا .  و غيره عرضه کرده است"  فرشگرد"

پهلوی و طرحهای او ظرفيت ايجاد همگرايی و اتحاد، حتی در صفوف 
اين مساله ريشه در تناقضات کاراکترسياسی و .  راست ايران را ندارد

پروژه های رضا پهلوی و بعالوه صف چندگانه و به هم ريخته 
" شاهزاده"اولين تناقض .  اپوزيسيون بورژوايی و راست ايران دارد

" خاندانی"و "  شاهی"و مربوط به گذشته "  عهد عتيقی"همين عنوان 
گذشته دور و نزديک اين صفت يادآور استبداد فردی، کهنه .  است

پرستی، عقب ماندگی، کرنش در مقابل خرافه مذهب، راه ندادن ديگر 
بخشهای بورژوازی در قدرت، زورگويی و اختناق بيش از حد، 
استثمار و سرکوب و رنج و محنت و ضديت با کارگر و زن و جوان و 
شهروندان حق طلب جامعه، سمبل ساواک و زندان و شکنجه و اعدام و 
نفی آزاديهای سياسی و اجتماعی و لگد مال کردن حرمت و کرامت 

اين عنوان و پيشينه و فساد و بدنامی سيستم سلطنت .  انسانی است
چشم اسفنديار جناب پهلوی و مانع مهمی در همسو "  خاندان پهلوی"

هيچ درجه از . کردن جناحهای مختلف اپوزيسيون بورژوايی ايران است
تقالی مشروطه طلبان و چاپلوسان و ماله کشانی از قماش نوری زاده 

تجربه يک .  نميتواند اين نقطه ضعف بزرگ را به نقطه قوت تبديل کند
بار سرنگون کرن کل سيستم ستمگر و فاسد سلطنتی از نسل آن دوران 
به نسل امروزی در جنبش آزاديخواهی و انقالبی منتقل شده و امروز 
درسهای مهمی از آن دوره راهنمای خيزش انقالبی اين بار برای جارو 

اين حفره منفی بزرگ . کردن حاکميت سرمايه و جمهوری اسالمی است
به اين دليل کاسبکارانه حول .  را شخص رضا پهلوی خوب فهميده است

" رفراندم گذاشته شود"بايد به "  سيستم مشروطه و يا جمهوری"ترفند 
و "  جمهوريخواه"اگر الزم باشد بنا به مصلحت خود را .  مانوور ميکند

" لبيک"معرفی ميکند، تا "  فدراليسم"حتی سمپات طرح ارتجاعی
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عنصر اپورتونيست و جبونی چون عبدهللا 
ياد گرفته است .  مهتدی را به دست آورد

همانند پيشينيان هفت خط سياسی و ضد 
مردمی اش، آکروبات بازی عوامفريبانه را 

اما دم خروس .  برای جذب نيرو تمرين کند
مانوورهای سطحی و فريبکارانه او در همين 

به "  بازپس گيری کشورم از اهريمن"فرمول 
جناب پهلوی از منظر .  وضوح برمال است

و وارث سيستم سرنگون شده که "  مالک"
را از دست داده، تقال ميکند، کشور را از دست )  بخوان کشور" (امالک"
؟ پرده فريبکارانه تبليغاتش کنار ميرود و !پس بگيرد"  اهريمن غاصب"

معلوم است سودای احيای سيستم شاهی يعنی ساختار سياسی متکی به 
تحت نام "  امالک و رعايا"حکومت مادام العمری يک فرد در راس 

عدم همراهی بخشهای  متعددی از .  را در سر دارد"  کشور و ملت"
و مجاهد و "  الئيک و غير الئيک"اپوزيسيون بورژوايی جمهوريخواه 

بلوک غرب و بازار "طيف سردرگم سابقا اصالح طلب و امروز شيفته 
و "  مشروطه خواهی"به همين کاراکتر و پالتفرم "  شاهزاده"با "  آزاد

رژيم "فاکتور ديگر با کور شدن افق .  عنوان کهنه پرستانه برميگردد
و حمله نظامی آمريکا به جمهوری اسالمی از دوره اوباما و تدوام "  چينج

آن در دوره ترامپ، اپوزيسيون راست ايران، نقطه اتکايش را برای به 
برجام "قدرت رسيدن از دست داده و آچمزشده و هنوز از ديپرشن دوره 

در نتيجه نااميدی و تشتت و سردرگمی .  نجات نيافته است"  و پسابرجام
به اين داليل تقالهای متعدد .  مانع همگرايی و همگامی و اتحاد آنها است

جريانات راست تاکنون حاصلی "  کنفرانسهای آلترناتيو"و برپايی انواع 
نداشته و عمدتا ناکام مانده، که چند مورد توسط خود رضا پهلوی اعالم و 

نيز "  پيمان نوين"به نظر ميرسد، فراخوان .  بعدا به بن بست رسيده اند
 . سرنوشتی بهتر از تقالهای ناکام سابق نخواهد داشت

 
 ! به سر رسيده است" همه باهمی"دوره 

و کل اپوزيسيون راست ايران جای ديگری " شاهزاده"اما مشکل بزرگتر 
رضا پهلوی و همگامان طبقاتی و سياسی اش در قطب راست .  است

جامعه ايران بايد متوجه خودآگاهی و قدرت جنبش کارگری و جنبشهای 
راديکال صحنه جامعه شده باشند، که مسير و طرح ديگری را برای پايان 
دادن به حاکميت استثمارگرانه کاپيتاليستی و سرنگونی جمهوری اسالمی 

جنبشهای "  همه باهمی"بايد متوجه باشند دوران .  در دستور کار دارند
دست در "متمايز طبقاتی و سياسی و در تصوير ماکروی سياسی، دوره 

قطب چپ، .  قطب راست و چپ جامعه به سر رسيده است"  گردنی
کارگری و کمونيستی با روشن بينی و شفافيت باال پالتفرم سرنگونی 
انقالبی جمهوری اسالمی متکی به اراده کارگر و مردم و ساقط کردن 

در چنين تصويری از .  کليت سيستم کاپيتاليستی را در دستور گذاشته است
رضا پهلوی، حتی اگر حمايت بخشهايی از "  پيمان نوين"تحوالت سياسی 

جناحهای بورژوايی ايران را هم، به دست آورد، شانس جدی در صحنه 
اين بار کارگر و کمونيسم با افق و برنامه و سازمان .  سياست ايران ندارد

نوبت تعيين تکليف .  و تاکتيک و تحزب کمونيستی در صحنه حاضر است
 .قطعی نه تنها با جمهوری اسالمی، بلکه با کل کاپيتاليسم در ايران است

 
 ! نجات کاپيتاليسم، دغدغه اصلی رضا پهلوی و اپوزيسيون راست

چشم انداز سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و مضافا سقوط کل 
حاکميت سرمايه داری و عروج کارگر و کمونيسم در قامت رهبری 

تحوالت جامعه و به دست گرفتن قدرت سياسی نه تنها 
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کابوس بورژوازی پوزيسيون، بلکه کابوس اپوزيسيون بورژوايی و 
در نتيجه دغدغه اصلی و محور پالتفرم .  شخص رضا پهلوی هم هست

اپوزيسيون بورژوايی حفظ نظم استثمارگرانه کاپيتاليستی و تداوم 
رضا پهلوی .  حاکميت آن در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی است

: ايشان از الف.  اگر حرف مشخصی دارد، همين است"  پيمان نوين"در 
تضمين حقوق مالکيت   -شفافيت بودجه دولت، ج:  شفافيت نظام مالی، ب

قبول قواعد داوری   -رفاه و امنيت کارگر و کارمند، ه -و سرمايه گذار، د
جناب پهلوی .  بی طرف در حل اختالفات مالی تجاری صحبت ميکند

خود به خوبی بيگانگی و حتی ضديت اين توقعات مورد نظرش را با 
درد و رنج و خواسته های برحق کارگر و مردم محروم بپاخاسته در دی 

و زنجيره اعتصابات و اعتراضات کارگری را به  ٩٨و آبانماه  ٩٦ماه 
روشنی ميداند، اما به عنوان عنصر آگاه به منافع طبقه اش پيام او رو 

کسب حمايت بورژوازی ايران و دولتهای غربی مد .  بجای ديگری دارد
به اميد اينکه از فراخوانش حمايت کنند و استمرار نظم .  نظرش است

الگويش نوع .  کاپيتاليستی را در آينده تحوالت سياسی ايران تضمين کنند
و طبعا )  ليتوانی و استونی(حکومتهای جدا شده از شوروی سابق امثال 

مثل همان کشورها است، تا بلکه از اين " انقالب مخملی"آرزويش وقوع 
او حتی حکومت سرمايه داری نوع .  خود برسد"  مشروطه"طريق به 

کشورهای پيشرفته غربی را که درجه ای از تامين معيشت و امنيت 
. زندگی و آزاديهای اجتماعی و سياسی را تامين کرده اند، وعده نميدهد

بخوبی ميداند بورژوازی متکی به کار ارزان و استبداد خشن در ايران 
نه تنها نميتواند در اين ابعاد بهبود در زندگی مردم ايجاد کند، بلکه در 
سطح همان حکومتهای انباشته از فقر و تبعيض و نابرابری و بيکاری 
امثال جمهوريهای سابق شوروی هم نميتواند بهبودی در شرايط کار و 

اشاره او به اين نمونه ها هم عمدتا برای بازار .  زندگی مردم ايجاد کند
اتفاق افتاده در اين کشورها "  انقالب مخملی"گرمی و اميد به وقوع 

خمينی و جنبش اسالمی کپک  ٥٧مساله اينست در مقطع انقالب .  است
زده و فوق ارتجاعی اسالمی دقيقا با حمايت قدرتهای غربی توانست، 
تحول چپ گرايانه و آزاديخواهانه را کنار بزند و بکوبد و با سرکوب 

سال تحميل  ٤١خشن حاکميت سياه و ستمگرانه سرمايه داری را در اين 
اين بار رضا پهلوی و همپالگيهايش در اپوزيسيون راست در .  کند

طبقه کارگر .  محاسبات غلط خود، چنين وظيفه ای برای خود قائل هستند
و جنبش کارگری حی و حاضر در صحنه مبارزه، کمونيسم و قطب چپ 
جامعه به درجه بااليی اين خودآگاهی طبقاتی و سياسی را به دست آورده 
اند، تا اين بار سد محکمی در مقابل چنين طرح و نقشه و ترفندهای 

 . بورژوازی ايران ببندند
 

 ! ناسيونال شوونيسم ايرانی در پيام رضا پهلوی
در پيام رضا پهلوی کدهای آشنای ناسيونال شوونيسم ايرانی که اساسا از 

. به ارث گرفته، برجسته است"  پدر تاجدار"رضا خان پدر بزرگ و 
و "  تماميت ارضی "و تاکيد بر "  بازگشت به عظمت ايران"تالش برای 

عنوانهای شاخص تحميل "  خاک پاک ميهن"فداکاری برای "  منافع ملی"
زير لوای اين عناوين .  رژيم استبدای جالد و خشن عليه مردم ايران است

خرافی و ناسيوناليستی بيشمار انسانهای حق طلب، آزاديخواه  و چپ و 
کمونيست در دوران سلطنت خاندان پهلوی و بعد توسط رژيم هار 

لشکرکشيها و تهاجم نظامی .  اسالمی زندان و شکنجه و اعدام شدند
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بزرگ و قتل عامهای فراوان در گوشه و کنار ايران، در شمال و جنوب 
و آذربايجان و کردستان در تاريخ جنايات حکومتهای سلطنتی و 

رضا پهلوی و کل شاخه های متحجر و . جمهوری اسالمی ثبت شده است
متعصب ناسيوناليسم ايران درسی نگرفته از گذشته، چنانکه با اتکا به 

پشت "حمايت آمريکا و غرب و ارتجاع منطقه به قدرت برسند، به بهانه 
دوباره زندان و " کردن به منافع ملی و تماميت ارضی و خاک پاک ميهن

. اعدام و جنگ و لشکرکشی و کشتار را عليه مردم سازمان خواهند داد
اين وجه سناريو سياهی پيام رضا پهلوی را از زير عبارت پردازيهای 

ادعايی او بايد بيرون کشيد و "  دمکراسی و حقوق بشر"بی مايه دفاع از 
عمق ارتجاع حاکم بر اهداف و سياستهای اپوزيسيون راست ايران را 

 . افشاء کرد
 

 ! پالتفرم و طرحهای رضا پهلوی و اپوزيسيون راست را بايد ناکام کرد
 

اپوزيسيون راست شامل ناسيوناليسم ايرانی از جمله، ناسيوناليستهای 
عظمت طلب، مشروطه خواهان و حواريون متشکل و غير متشکل حول 
رضا پهلوی، اليه هايی از جمهوريخواهان و ملی گرايان، مجاهدين ، 
ناسيوناليستهای محلی و فدراليستچی های قومی نظير سازمان بدنام 

رياست جمهوری در آمريکا "  انتخابات"مهتدی بار ديگر و در آستانه 
مثل اينکه به انتخاب مجدد ترامپ راسيست و فاشيست و 

اگر چه بيگانگی پالتفرم و راه و .  او چشم دوخته اند"  فشارحداکثری"
روش ضد مردمی اين جريانات نسبت به منافع کارگران و مردم ستمديده 
ايران بيش از پيش افشا شده است، اما تحرک و توطئه های احتمالی 

کارگران، زنان و جوانان و مردم .  قطب راست را نبايد دست کم گرفت
تشنه آزادی و برابری و رفاه همگانی با هشياری الزمست سد محکمی 

ما به سهم خود بارها و .  را در مقابل اپوزيسيون راست سازمان داد
بارها بر مبرميت چنين سنگربندی محکم تاکيد کرده ايم و بار ديگر 
فراخوان  آخرين کنگره حزب حکمتيست را در اين رابطه يادآوری 

 : ميکنم که تاکيد شده است
    

کنگره نهم حزب حکمتيست ضمن تاکيد بر مبارزه مستمر و بی امان 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی، طبقه کارگر، کمونيست ها و 
پيشروان راديکال جنبشهای اجتماعی را به تقابل قاطع عليه آلترناتيوهای  

و جنبشهای اعتراض  ۵٧تجربه انقالب .  راست و بورژوايی فراميخواند
همگانی سالهای اخير در خاورميانه اين واقعيت را تاکيد ميکند، در 

طبقه کارگر و مردم آزاديخواه نميتوانند راه حل "  همه با هم"صف 
اکنون دوره .  آزاديخواهانه و برابری طلبانه خود را به کرسی بنشانند

ترسيم بيش از پيش تمايز، با سياستها و روشهای جريانات راست 
ما اعالم می .  بورژوايی و تقويت صف مستقل طبقاتی و انقالبی است

کنيم در متن کشمکش و جدال افقهای سياسی و طبقاتی جامعه ايران 
شاخص پيشروی .  برای تقويت آلترناتيو سوسياليستی مبارزه می کنيم

برای ما و جنبش اعتراضی عليه رژيم اسالمی در ايران افشای هر 
آلترناتيوی است که انتظارات و توقعات طبقه کارگر و مردم را به هر 
نقطه سازشی با جمهوری اسالمی و احزاب و جريانات راست و 

 -کنگره نهم حزب کمونيست کارگری .  سخنگويان سرمايه سوق بدهد
حکمتيست در مقابل آلترناتيوهای بورژوائی، ناسيوناليستی و فدرالی، 

قاطع به "  نه"قاطعانه خواهد ايستاد و طبقه کارگر و مردم ايران را به 
سلطه رژيم اسالمی و کل استثمار و استبداد و ارتجاع و تبعيض فرا می 

 .خواند
 

*** 
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بار ديگر مدافعان بازسازی نظم استثمارگر سرمايه داری، دشمنان 
کارگر و کمونيسم و مخالفين دوآتشه سرنگونی انقالبی جمهوری 

دفتر تحکيم وحدت "  متحول شده"اسالمی، کهنه ساواکی ها و عناصر 
ايران "  ناجی"به شبکه فاشيستهای فرشگرد، در هيئت بی مثمای 

اسير خرافات دنيای عتيق، بانگ برمی "  ناجيان"اين !  ظاهر شده اند
در "  تمدن کهن"يکی شويم، "  تاريکی"و "  اهريمن"آورند که عليه 

آنها با احضار روح ُمردگاِن !  نجاتش دهيم"  همه با هم"خطر است، 
گفته اند !  اعصار بشر، بزعم خود در جهت درست تاريخ ايستاده اند

صورِت تراژدی، بار دوم  تاريخ دوبار بار تکرار ميشود؛ بار اول به 
ديروز خمينی در مقابِل شاه و امروز رضا !  صورِت نمايِش کمدی به 

اما آنچه فراموش شده است اين نکته ساده !  پهلوی در مقابِل خامنه ای
سناريوی بقدرت رسيدن خمينی در .  است که دنيا عوض شده است
 ! ايران بسادگی قابل تکرار نيست

 
فرانکلين "  نيو ديل"يک کپی برداری ناشيانه از "  پيمان نوين"عنوان 

نيو ديل در .  روزولت اما فاقد محتوای سياسی و اقتصادی آن است
بحران دهه سی با اتکا به دولت و خط مشی اقتصادی کينزی به يک 
مجموعه اصالحات سياسی و اقتصادی دست زد تا به پيامدهای بحران 

رضا پهلوی و کل بورژوازی ايران از نظر .  اقتصادی جواب دهد
در .  اقتصادی تاچريست و طرفدار پر و پا قرص بازار آزاد هستند

واقع آنچه رضا پهلوی در قلمرو اقتصاد می گويد، رفسنجانی و خاتمی 
ايشان نهايتا وعده .  و احمدی نژاد و روحانی تا امروز پيش برده اند

ميدهد که با تحکيم رابطه با آمريکا موانع فعاليت سرمايه داران داخلی 
کاغذ کادوئی است "  پيمان نوين"لذا عنوان .  و خارجی را رفع ميکند

که قرار است نستالژی و توهم بازگشت به نظام پادشاهی سرنگون 
و "  انتخاب بين شاه و آخوند"شده، احيای مناسبات شاه و رعيت، 

روشن !  را بپوشاند"  بد و بدتر"تکرار دو راهی کهنه و ورشکسته 
هم وجود "  نوينی"در کار نيست و نکته "  پيمانی"است که هنوز 

در پروژه .  ندارد، صرفا بسته بندی سخنان کهنه در زروقی جديد است
های ناکام شورای ملی ايرانيان و ققنوس و يا پروژه شورای مديريت 
گذار جمهوريخواهان و فدراليست ها، کم و بيش همين شعارها تکرار 

انتظاری جز اين هم .  شدند و تاکنون جائی در جامعه پيدا نکردند
با اينحال بايد از تبليغات سطحی رسانه ها و صورت .  بيهوده است

ظاهر سخنان رضا پهلوی فاصله گرفت و به اهداف سياسی و طبقاتی 
 .و مخاطرات اين طرحهای ارتجاعی معطوف شد

 
 "!کدام طرف ايستاده ايد"

طرف جمهوری اسالمی ايستاده ايد يا طرف : "رضا پهلوی می پرسد
؟ ظاهراً به ذهِن نوابغِ نويسنده اين پيام !چه قطب بندی روشنی"! ايران

کسانی که عمری در کشورهای !  انتخابی ديگر خطور نکرده است
غربی زندگی کردند، بدليل نگرش عهد عتيقی و شرقزده شان، هنوز 
نمی توانند جامعه را با طبقات، جنبش های طبقاتی، گرايشات 

، "عظمت ايران. "اجتماعی و سنت های سياسی و مبارزاتی تبيئن کنند
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" حاکميت ملی"، "منافع ملی"، "ميهن"
. است"  پيمان نوين"استخوانبدی فکری 

اپوزيسيون راست يک قرن است به 
ناسيوناليسم ميخکوب شده   -االکلنگ اسالم 

علقه های ايران پرستی و .  است
نژادپرستانه، ابزاری است که قرار است 
اينبار بجای اسالم نقش بسيج ايدئولوژيک 

ناسيوناليسم پرچم سياسی و يک .  را ايفا کند
فصل مشترک ايدئولوژيک جريانهای 

 .بورژوائی اعم از حکومتی و اپوزيسيونی است
 

 آلترناتيو سازی     
آنچه که منشأ تداوم تالش نيروهای اپوزيسيون بورژوائی برای سرهم 

گذار از "و "  مديريت دوره گذار"ايرانی جهت "  لويه جرگه"کردن يک 
و تبديل  ٩٨و آبان  ٩٦است، رويدادهای ديماه "  جمهوری اسالمی

سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياست ايران و باز شدن مجدد مسئله 
آنچه جديد است اوضاع ملتهب سياسی، بالندگی و .  قدرت سياسی است

حضور سياسی جنبش طبقه کارگر عليه فقر و فالکت اقتصادی، چپ شدن 
تقابل با .  جامعه و گسترش تمايالت آزاديخواهانه و سوسياليستی است

قدرتگيری کارگر و کمونيسم، تقابل با هر روند انقالبی که حاکميت و سلطه 
سياسی و اقتصادی بورژوازی را مورد تهديد قرار دهد، فصل مشترک و 

رضا پهلوی هم همين .  لوالی وحدت استراتژيک کل طبقه بورژوازی است
نيز "  شورای مديريت گذار"سياست را دنبال می کند، حاميان وی در 

دليل .  تاکنون انواع طرح آورده اند و يک به يک ناکام شده است.  همينطور
اين ناکامی ها در درجه اول بی ربط بودن اين جريانات و سياست هايشان 
به تمايالت واقعی و خواستهای آنی و آتی کارگران و اکثريت مردم ايران و 

اما .  اين واقعيت است که اين طرحها با اقبالی در جامعه روبرو نشده است
عدم موفقيت تاکنونی اين پروژه ها مجوزی برای خوشخيالی و دست کم 

برعکس، يک سياست مسئوالنه و .  گرفتن اين طرحهای ارتجاعی نيست
کمونيستی بايد اين تحرکات را جدی بگيرد و آگاهانه برای درهم شکستن 

هر زمان رفتن جمهوری اسالمی برای دول غربی و .  آن تالش کند
مشخصا آمريکا مسجل شود، تالش برای شکل دادن به يک نيروی 

امروز نمايندگان اين .  جايگزين با هر قالب و ترکيبی به صدر رانده ميشود
پروژه ها عليرغم حمايت وسيع رسانه ای و مالی هنوز جريان موثری 
نيستند اما با تشديد بحران و تالش اسپانسورهای دولتی شان، با تهديد و 

بورژوازی بسادگی و با زبان خوش .  مانيپوالسيون ميتوانند کسی شوند
 . زمين را واگذار نمی کند، توهم نبايد داشت

  
اپوزيسيون راست ايران تاکنون برای رسيدن بقدرت راهی جز اشکال 
کودتائی، بند و بست از باال برای تعريف يک دولت انتقالی يا مذاکره با 

کسانی مانند مهتدی و هجری در دوره بوش . جمهوری اسالمی نداشته است
ً خواهان حمله نظامی به ايران شدند فرشگرديها که به .  پسر رسما و علنا

سخنگوی پيمان نوين رضا پهلوی بدل شدند همين امروز مانند ترامپ 
کار اپوزيسيون بورژوائی اين "!  همه گزينه ها روی ميز است"ميگويند 

نيست که قيام و انقالبی عليه جمهوری اسالمی سازمان دهد بلکه اينست که 
خود را بعنوان نماينده مطلوب تامين منافع سرمايه و اعاده نظم سرمايه 
داری بعد از جمهوری اسالمی به دول غربی بقبوالند و قابليت خود را 

. برای تقابل با کارگر و کمونيسم به دولت آمريکا و بورژوازی اثبات کند
رضا پهلوی و ناسيوناليستها و قوم پرستان تاکنون از تالش ضد کمونيستی 

فردا "اگر خمينی در پاريس ميگفت که .  کم نياوردند

 !كه بايد نجات يابند" ناجيانى" 
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، اينها هنوز دست شان به يک واحه نرسيده "مارکسيست ها هم آزادند
 .   عليه کمونيسم بخط شده اند

 
دولتهای غربی، نيروهای اپوزيسيون بورژوائی ايران، هر درجه با 
جمهوری اسالمی اختالف درون طبقاتی داشته باشند، عليه يک روند 
انقالبی هستند و تالش خواهند کرد که با  دست به دست کردن قدرت 

جای اسالم و .  سياسی ماشين دولتی سرکوب دست نخورده باقی بماند
پيمان نوين "آخوند، ارتش و سپاه و ارگانهای مافوق مردم در پروژه 

" سکوالر"رضا پهلوی که ادای . قوياً محفوظ است" برای نجات ايران
هم درمياورد، بيشتر از فالن کميته چی مسلمان و اصالح طلب 

رقبا و .  حکومتی در مقابل آخوند و اسالم و پاسدار دوال راست ميشود
مجاهدين که در .  موئتلفين رضا پهلوی نيز همين سياست را دارند

مناسکهای اسالمی با راه اندازی عاشورا و شيعه گری ميخواهد کاسه 
جريانات قوم پرست و ناسيوناليست با دستجات .  داغ تر از آش باشد

ً آنها را در  اسالمی در تعامل و همکاری قرار دارند و صريحا
عمده سکوالرها و الئيکهای .  محاسبات سياسی شان وارد ميکنند

اين مشخصات .  اپوزيسيون نيز تاکيد دارند که سکوالرند و نه ضد دين
پرو اسالمی و ناسيوناليستی، در دامنه های مختلف، نياز حياتی 

رضا پهلوی و کل .  نيروها و جنبشهای سياسی بورژوازی ايران است
اپوزيسيون راست وعده ايجاد کار، گشايش سياسی و اقتصادی با رفع 

انتقاد رضا .  تنش با آمريکا و سرمايه گذاری داخلی و خارجی ميدهند
ثروت و قدرت در انحصار گروهی از روحانيان و "پهلوی اينست که 

قرار گرفته است، انگار اين "  يک فرقه تبهکار"و "  سرداران دزد
تاريخ پدر و پدر بزرگ ايشان و کل تاريخ شاهان و بورژوازی 

، يعنی تجديد "ايران را پس می گيريم! "بعنوان يک طبقه نبوده است
اما در جامعه ای .  آرايش در سياست و تجديد تقسيم در ثروت و قدرت

که برسر نفس مالکيت و شکاف طبقاتی نجومی دعواست، پالتفرم 
تجديد تقسيم ثروت و قدرت ميان بورژوازی با مقاومت گسترده جنبش 

لذا يک تسويه حساب خونين .  سوسياليستی طبقه کارگر روبرو ميشود
با کارگر و کمونيسم يک رکن سياست اين جريان است و از هم اکنون 

 . خيلی صريح توسط هواداران فاالنژ آنها بيان می شود
 

 موانع آلترناتيو سازی بورژوائی 
به يک آلترناتيو جدی "  پيمان نوين"تبديل پروژه های تاکنونی و 

مستلزم حمايت همه جانيه سياسی و اقتصادی و ديپلماتيک دولتهای 
کل تالشهای تاکنونی .  غربی و پذيرفتن آن توسط مردم ايران است

برای النسه کردن رضا پهلوی و جار و جنجال رسانه ها نيز همين 
با اينحال سياست آلترناتيوسازی با موانع .  هدف را دنبال می کند

 :واقعی روبروست
 

. اوال، تکرار سناريوی خمينی در ايران بسادگی مقدور نيست
نفس حمايت دولت آمريکا و .  جمهوری اسالمی رژيم سلطنت نيست

غرب از يک نيرو يا ترکيبی از نيروها در اپوزيسيون بورژوائی 
ايران، بالفاصله موجب تسليم جمهوری اسالمی و حتی تشتت درونی 

 . اين دوره جنگ سرد نيست. آن نميشود
ثانيا، مردم ايران از حمله نظامی و شرايطی که با يک خانخانی 
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نيروهائی از جنس مجاهد و قوم .  نظامی روبرو باشيم حمايت نمی کنند
پرستان متفرقه و آريائی های دو آتشه که در شيپور جنگ و حمله نظامی 
ميدمند، با کمترين حمايِت داخلی روبرو هستند و به بقای رژيم اسالمی 

 . نيرو ميدهند
محلی از اِعراب دارد و نه ميتوان "  انقالب مخملی"ثالثا، در ايران نه 

" نجات ايران"ايرانی را بعنواِن مظهِر "  آنگ سان سوچی"يا "  چلبی"
حضوِر کنترل شده مردم با .  بجای ولی فقيه در تهران به تخت نشاند

بسرعت سدها را ميشکند و به سيلی غير قابل کنترل بدل "  نافرمانی مدنی"
 . ميشود

، ۵٧رابعا، رشد سياسی و خودآگاهی جامعه در قياس با دوره انقالب 
حضور نيروهای ُمعرفه در سياست ايران و قطبی بودن شديد اُفقهای 
اجتماعی و طبقاتی، آلترناتيو سازی را با موانع جدی در قياس با موارِد 

 . تجربه شده در کشورهای ديگر مواجه ميکند
 

اين موانع اما هنوز اطمينان خاطری نمی دهد که اينها کاری از پيش 
آلترناتيو سازی دست راستی و حمايت غرب از اين روند يک . نخواهند برد

خطر واقعی در مقابل اهداف سوسياليستی جنبش طبقه کارگر و مبارزه 
 . آزاديخواهانه و انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی است

 
 روندهای محتمل و نقطه سازشها

تالش رضا پهلوی و موئتلفين ناسيوناليست و جمهوريخواه را بايد در ادامه 
اسالمی برای تحميل نقطه سازشهائی در مقابل جنبش   -تالشهای جنبش ملی

اينکه .  سرنگونی و سير راديکاليزه شدن جامعه در شرايط امروز تلقی کرد
، "جمهوری اسالمی اصالح پذير نيست"ايشان بعد از دو دهه تازه فهميده 

اما تحميل نقطه سازشهای جديد .  تنها عقب بودن وی را از دنيا نشان ميدهد
 :ابداً منتفی نشده اند

 
اولين نقطه سازش محتمل بعد از رويدادهای آبانماه و با پيشروی جنبش 

فشرده شدن .  سرنگونی از درون حاکميت اسالمی عروج خواهد کرد
، "اعاده نظم"حکومت، بدست دادن آرايش نظامی برای کنترل اوضاع و 

پشت صحنه فرستادن آخوندها با حفظ اموال مسروقه هنوز يک امکان 
يک جمهوری اسالمی کمتر آخوندی و بيشتر نظامی و آماده برای .  است

 .مذاکره با هدف بقای حکومت
 

يک نقطه سازش ديگر که با اوجگيری مبارزه برای سرنگونی بيش از 
پيش بجلو رانده ميشود، بدست دادن ائتالفی از نيروهای طبقه بورژوازی 
در حاشيه حکومت و اپوزيسيون با طرح يک دولت انتقالی و وعده 

امری .  است"  انتخابات آزاد و رفع تحريمها و تنش زدائی با جهان غرب"
شورای مديريت "پهلوی و "  پيمان نوين"که سياست آلترناتيو سازی و 

 . به آن متکی است" گذار
 

يک احتمال ديگر، جنگ افروزی در منطقه، مسلح کردن و راه انداختن 
نيروهای سناريوی سياهی و دميدن در تقابلهای کاذب قومی و مذهبی، 
اشغال مناطقی با حمايت آمريکا و کشورهای منطقه و تالش برای تضعيف 
قدرت مرکزی برای تحميل يک تعادل جديد به رژيم اسالمی در تهران 

 . است
 
و "  نافرمانی مدنی"و "  مديريت دوره گذار"، "گذار از جمهوری اسالمی"
اسامی رمز اين نقطه سازشها و بند و بست ها هستند که ...  و  "  فدراليسم"

آگاهانه خود را از سرنگونی و يک راه حل انقالبی متمايز 
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اين نيروها پتانسيل و قابليت اين را دارند که با هر روند .  می کنند
 . محتمل برای قيچی کردن مردم از سياست همراه شوند

  
حکمتيست تالش نيروهای اپوزيسيون   -حزب کمونيست کارگری 

بورژوائی برای آلترناتيو سازی را جدی تلقی می کند، مخاطرات اين 
نيروها را برای جامعه می شناسد، تجربه های خونبار در عراق و 
افغانستان و کشورهای ديگر در دنيای بعد از جنگ سرد را در تحليل 

سياست ما در مقابل اين روندها و .  و سياست خود ملحوظ می کند
تشبثات و تالشهای ارتجاعی اپوزيسيون بورژوائی ايران، قدرتمند 
کردن جنبش سرنگونی و بدست دادن معنای سرنگونی، مصون کردن 
و باال بردن توقع جامعه، قدرتمند کردن مبارزه و اعتصاب و جنبش 
بالنده طبقه کارگر عليه سرمايه داری، بسيج نيروی عظيم برابری 
طلبی و رفع تبعيض، و مقابله با نيروهائی است که سياست شان 

 . بازسازی نظم کهنه در قالبی جديد است
 

راه حل بحران سياسی و اقتصادی و اجتماعی در ايران، که بسرعت 
به يک بحران انقالبی فراميرويد،  تنها و تنها سرنگونی انقالبی 

بورژوازی، با هر .  جمهوری اسالمی و استقرار سوسياليسم است
رنگ پرچمی و هر اختالف درون خانوادگی، پالتفرمی جز تداوم 

سياست ما به شکست کشاندن پروژه های دست .  وضع موجود ندارد
کارگر و راستی و ضد جامعه، بميدان کشيدن وسيعتر جنبش طبقه 

اردوی آزاديخواه و برابری طلب و سرنگونی انقالبی جمهوری 
جنبش و طبقه ما با اين پالتفرم در متن اعتراض .  اسالمی است

کارگری و   -ما با جنبش شورائی .  اجتماعی حی و حاضر است
مبارزه انقالبی برای تسخير قدرت هرجا که ممکن باشد حضور می 
يابيم و سنگر و سازمان مبارزه و قدرت آلترناتيو خود را ايجاد می 

آلترناتيو ارتجاعی اپوزيسيون بورژوائی را با آلترناتيو انقالبی .  کنيم
نفی فقر و فالکت و استثمار و .  کارگری و کمونيستی بايد شکست داد

استبداد سرمايه، نفی خطر جنگهای فرقه ای و مذهبی و قومی و 
امپرياليستی، در گرو عروج قدرتمند جنبش رهائيبخش کارگری و 
اردوی چپ جامعه برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و 
استقرار يک دولت انقالبی کارگری برای اجرای برنامه طبقه کارگر 

 . برای آزادی جامعه است
 
 ٢٠٢٠اکتبر  ٨

 ٥٦٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٧صفحه    

 

 ...كه بايد نجات يابند" ناجيانى" 

آبان ادامه .  سرکوب مانع قيام گرسنگان و بردگان مزدی نخواهد شد
آبان، آذر يا دی يا .  دارد، وحشت شما گواهی اين واقعيت عظيم است

از اريکه قدرت پوشالی با .  هر ماه ديگری سرنگونی شما قطعی است
 .خروش انقالبی توده های به جان آمده پايين کشيده خواهيد شد

 
 ٢٠٢٠اکتبر  ٨

 ...وحشت رژيم از تكرار آبانى ديگر 

اكتبر ١٠اسلو، عليه اعدام و بمناسبت   



!زنده باد سوسياليسم  

 ٥٦٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٨صفحه    

 ! 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 

 

 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

   

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون بدون اميد سوسياليسم، 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت

 بارآوری كار و بيكاری 

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

اما در جامعه سرمايه دارى، كه نيروى كار و وسائل كار صرفا كاالهايى هستند كه سرمايه با هدف كسب سود در اختيار گرفته                         .  همه است 
است، جايگزينى ماشين بجاى انسان بصورت بيكارى و بيكارسازى دائمى بخشى از طبقه كارگر، و محروم شدنش از امكان تامين معاش،                      

پيدايش يک ارتش ذخيره از كارگران بيكار، كه حتى امكان فروش نيروى كار خويش را ندارند، يک نتيجه جبرى روند                      .  نمودار ميشود 
وجود ارتش ذخيره اى از بيكاران، كه       .  انباشت سرمايه است كه در عين حال خود يک شرط وجودى توليد سرمايه دارى را تامين ميكند                 

اساسا به هزينه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته ميشود، رقابت در صفوف طبقه كارگر را تشديد ميكند و سطح دستمزد را در حداقل                        
اين ارتش ذخيره همچنين امكان ميدهد سرمايه با سهولت نيروى كار مورد استفاده خود را به تناسب نيازهاى                   .  ممكن پائين نگاه ميدارد   

بيكارى، يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه سياست غلط اين يا آن دولت نيست، بلكه جزء ذاتى كاركرد                     .  بازار كاهش يا افزايش بدهد    
 . سرمايه دارى و جريان انباشت سرمايه است

 از يک دنيای بهتر، برنامه حزب 


