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 حق سالمتى
 

موج ديگری از پاندمی کرونا کشورهای 
مختلف جهان را در مينوردد و هر لحظه 

هنوز حق سالمتی و .  قربانی می گيرد
دسترسی به بهداشت و درمان برای ساکنين 
کره خاکی امری دور دست می نمايد و برای 

فقر و .  بخش زيادی عمالً در دسترس نيست
تهديد بيماری و ترس از آينده، مانند اختاپوسی 

 . گلوی ميلياردها نفر را ميفشارد
   

سخنگويان سرمايه داری حقوق و آزادی های 
فردی و مدنی را بعنوان يکی از مشخصات 

واقعيت اما .  مهم اين نظام مستمراً تبليغ ميکنند
بسيار خاکستری و خيلی جاها وارونه است و 

بجز .  کمترين همخوانی با اين ادعاها ندارد
کشورهای معدودی، و در آنها هم طبقه حاکم و 
بخش معدودی از شهروندان از نظر اقتصادی 
مرفه و نيمه مرفه، مردم عمالً از اين حقوق 

بخش اعظم .  بطور واقعی برخوردار نيستند
مردم جهان از اين حقوق بطور مادّی بی بهره 

سهم اکثريت عظيم کره خاکی بيحقوقی، .  اند
استبداد، فقر، جنگ، سرکوب و خشونت 

مضافا همان حقوق .  سازمانيافته دولتی است
محدود در جوامع پيشرفته، اوالً در قياس با 
امکانات موجود و نيازهای انسان امروز 
ناچيز است و ثانياً خود همين حقوق که حاصل 
مبارزه نسلهای متمادی کارگران بوده است، با 
هر بحران و هر کاهش سود بورژوازی مورد 

 . تهاجم قرار ميگيرد

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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  ٢صفحه 

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

 بازسازی سوسياليستى جامعه
 گفتگو با فاتح شيخ

 

 !اعدام قتل عمد دولتى است
  اجتماعات تشكيالت خارج كشور حزب عليه اعدام

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

 پاندمى كرونا، بحران اقتصادی و بيكارسازی وسيع، چه بايد كرد؟

 گفتگو با جمال كمانگر

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

  مسائل مبرم مبارزات كارگری ايران، خطوط تاكتيكى حزب در دوره پيش رو

 رحمان حسين زاده و سياوش دانشور گفتگو با 

 !ساكنين قره باغ قربانيان جنگ ارتجاعى دولتهای ناسيوناليست حاكم
 

 ٣صفحه  كريم نوری                                                                                                                    

 جنگ، ناسيوناليسم و دولتهای حافظ نظام سرمايه
 

 ٤صفحه   نادر شريفى                                                                                                                   

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

 !پيمان ارتجاع عليه كارگر و سوسياليسم

 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست 

  گرانى و كمبود

 !دولت را موظف كنيم



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

حق سالمتی از جمله حقوقی است که در پاندمی کرونا فرمال بودن آن 
تجربه زندگی در دوره های بحران اقتصادی و .  در اين نظام عيان شد

در پاندمی کرونا نشان داده که دوام همين حقوق محقر تابعی از 
موقعيت اقتصادی طبقه سرمايه دار است و در قاموس بورژوازی 

چرا حق سالمتی در دسترس .  چيزی بنام حقوق پايه ای وجود ندارد
نيست؟ آيا با ثروت و امکانات بشر امروز برخورداری از حق سالمتی 
غير ممکن است؟ اگر بورژوازی تن به بديهی ترين حقوق شهروندان 
نميدهد آيا راه حل ديگری وجود ندارد؟ چه کسی گفته بايد با اين 
بربريت مدرن سوخت و ساخت؟ اين نظام نياز به تغيير دارد، حتی از 

چهارچوب سرمايه .  موضع طبقات حاکم جهان نيز نياز به تغيير دارد
سرمايه اما .  داری امروز نميتواند حتی الشه اش به دهه بعد برساند

برای بازسازی خود از دل هر بحران به تهاجم و قلع و قمع برای 
بار و هزينه بحرانهايش را بازهم بايد .  بازسازی خويش دست ميزند

پاندمی کرونا و بحران اقتصادی و مصائب .  کارگران تحمل کنند
تاکنونی آن سرنخی به آينده مبهم و سياهی است که بورژوازی برای 

سر راست ترين جواب اينست که کارگران راسا .  بشريت ترسيم ميکند
اين تنها از طريق يک انقالب کارگری و .  اداره جامعه را بدست گيرند

يا رشته خيزش ها و قيامهای کارگری در چند کشور بطور نسبتا 
همزمان، خيز برداشتن کارگر و کمونيسم برای قدرت و تکرار اکتبر 

موج چپگرائی و گسترش انتقاد ضد کاپيتاليستی .  ديگری ممکن است
در جهان، با علم به محدوديتهای واقعی، زمينه مادی تحرک کارگر با 

 .  پرچم سوسياليستی خويش را مهياتر کرده است
 

اگر بدست ما کارگران بود؛ در مواجهه با بحرانهائی از نوع کرونا 
اوالً پيشاپيش آمادگی و پتانسيل مقابله جامعه را با تقويت ساختار 

بدون درنگ اقدامات پيشگيرانه و . درمان و بهداشت بشدت باال ميبرديم
قرنطينه را برای مقابله با تسری در علمی ترين و ساده ترين شکل 

کليه امکانات مادی، معنوی، اجتماعی، فنی و .  ممکن جاری می کرديم
تکنولوژيکی جامعه را برای مواجهه با يک درد مشترک بسيج می 

حق سالمتى را از کالف هزارتوی موقعيت اگر بدست ما بود، .  کرديم
اقتصادی و بازار بيرون می کشيديم و برخوردارى از کليه امکانات 
جامعه امروزى براى مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها و 
استفاده از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه را حق همگان و 

اگر بدست ما بود کسی نميتوانست پيران .  قانون جامعه اعالم ميکرديم
سخن بگويد و چنين سياستهائی "  انتخاب اصلح"را دور بريزد، از 

اگر بدست ما بود، طب و خدمات .  جنايت عليه بشريت محسوب ميشد
بهداشتى و پزشکى بطور رايگان در اختيار همگان بود، برای هر 

کسی .  شهروند در هر گوشه جامعه از شهر و روستا قابل دسترس بود
اگر بدست ما .  از بی داروئی و کمبود پزشک و بيمارستان تلف نميشد

بود، هر نوع فعاليت اقتصادی که با سالمت محيط زيست و به اين 
اعتبار با محيط زندگی انسان در تناقض قرار می گرفت، ممنوع می 

اگر بدست ما بود، بيماريهای اپيدمک و عفونی ناشی از تخريب .  شد
محيط زيست ريشه کن می شد و جهت عمومی جامعه ايجاد هارمونی 

اگر بدست ما .  بين انسان و طبيعت بود
بود، بطور اجباری همه شهروندان بطور 
منظم معاينه می شدند، با مخاطراتی که 
سالمتی شان را تهديد ميکند مقابله می 
شد، سالمتی جسمی و روانی جامعه و 
پيشرفت مرتب در اين زمينه يک 
شاخص تعيين کننده از آزادی و اختيار 

اگر بدست ما بود، .  انسان قلمداد ميشد
برای بيماريهای قابل پيشگيری و 

تشخيص به موقع در درمان و تخفيف عوارض آنها اقدامات ويژه صورت 
اگر بدست ما بود، ارتقای مستمر دانش جامعه و اطالعات .  می گرفت

پزشکی و گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت عمومى را يک وظيفه 
اگر بدست ما بود، همه جا دسترسی فوری به دارو .  تعطيل ناپذير ميکرديم

و دکتر و بيمارستان را با گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و 
پاندمی کرونا بيش از پيش تاکيد ميکند .  درمانى ساده و ممکن می کرديم

که برای پايان دادن به اين سبعيت و جنايت سازمانيافته و قانونی 
 ! بورژوازی، بايد بدست ما باشد
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ارمنستان و همپيمانانشان در دو سوی 
بازيگران اين جنگ .  اين کشمکش است

عليرغم هر توجيهی که برای اين 
لشگرکشی و همراهی داشته باشند اهداف 
زمينی خود را دنبال می کنند و هيچ 
ربطی به سعادت انسانهايی که ساليان 
دراز در قره باغ کنار هم زيسته اند 

حکومت فاسد علی اف در .  ندارند
" تماميت ارضی"آذربايجان با تکيه بر 

می نامد و "  اشغالگر"ارمنستان را 
خود "  هويت ملی و قومی"حاکميت ناسيوناليست ارمنستان با تکيه بر 

 . منطقه قره باغ را از آن خود می شمارد
  

عليرغم هر توجيهی که جنگ افروزان برای مشروعيت دادن به اين 
جنگ ارتجاعی طرح ميکنند، نبايد از ياد برد که اين کشمکش ارتجاعی و 
جنايتکارانه تالش برای سهم خواهی دولتهای ناسيوناليستی حاکم در 
آذربايجان و ارمنستان می باشد که اين جنگ را به مردم در منطقه تحميل 

و "  آذری"اينک که تحرکات ناسيونايستی، مردم منتسب به .  کرده اند
را در مقابل هم قرار داده است و با نفرت پراکنی قومی و ملی "  ارمنی"

می کوبد، تاکيدی دوباره بر توقف "  جنگ، جنگ تا پيروزی"بر طبل 
. فوری اين جنگ ارتجاعی در قدم اول يک ضرورت عينی است

ملزومات سياسی يک صلح پايدار در منطقه قره باغ نمی تواند از طرح 
، يا بازگشت به طرح "تماميت ارضی"های ارتجاعی تمکين به 

اين راه حل در بهترين حالت استخوانی در الی . خودمختاری نشات بگيرد
برای ما کمونيست ها .  زخم خواهد بود که دوباره می تواند سر باز کند

مطلوبترين راه حل کوتاه کردن دست نبروهای ضد جامعه با سرنگونی 
حاکميت های ارتجاعی بقدرت يک انقالب کارگری است که می تواند 

 . اراده آزاد انسانها را بر سرنوشت خويش تضمين نمايد
 

اما امروز در نبود نيروهای متشکل در منطقه قفقاز که بتواند از 
بورژوازی خلع يد کنند اتخاذ يک سياست اصولی با خواست توقف فوری 
جنگ، خروج نيروهای مسلح دولت های آذربايجان و ارمنستان از منطقه 
قره باغ، بازگشت آوارگان جنگی به محل زيست خود، عدم به رسميت 
شناسی ادعاهای ناسيوناليست های حاکم، به رسميت شناختن اراده آزاد 
انسانهايی که در منطقه قره باغ زندگی می کنند در يک همه پرسی آزاد، 
می تواند ناسيوناليسم و نيروهای آدمکش در منطقه را به عقب نشينی 

 . وادارد
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روسيه تزاری در انقالب روسيه و خالء قدرت امپراطوری فروپاشی 
بوجود آمده به شکلگيری مرزهای سياسی جديدی در منطقه قفقاز 

جمهوری فدرال دموکراتيک قفقاز جنوبی متشکل از آذربايجان، .  انجاميد
اما اين جمهوری .  گرجستان و ارمنستان در تفليس اعالم موجوديت کرد

بعد از مدت کوتاهی منحل شد و به سه جمهوری مستقل؛ جمهوری 
دموکرات گرجستان، جمهوری دموکراتيک آذربايجان و جمهوری 

با تثبيت حکومت بلشويکها اين .  ارمنستان در جغرافيای منطقه تبديل شد
جمهوری ها با چندين منطقه خودمختار در بطن خود در قالب اتحاد 

با شکست انقالب .  جماهير شوروی همزيستی مسالمت آميزی داشتند
اکتبر، استالين، سياست های دوره لنين که اداره مناطق جغرافيايی 
مشخصی را با ترکيب قومی و زبانی با محتوای سوسياليستی در دستور 
داشت، مانع توسعه مارکسيسم ارزيابی کرد و برای بوجود آوردن يک 

سياست کوچهای اجباری را اتخاذ نمود و تنش های بوجود "  ملت مقتدر"
آمده از سياست استالين بستری برای رشد هويت های حاشيه ای شده 

قبل از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی اقتدار .  قومی و زبانی گرديد
. حکومت مرکزی امکان ابراز وجود اين هويت ها را به سايه برده بود

گورباچف در اواخر دهه هشتاد ميالدی فرصت "  گالسنوست"با آغاز 
مناسبی برای ويروس خفته ناسيوناليسم قومی و ملی پيدا شد که رجعت 
. به هويت های ملی، قومی، مذهبی را بعنوان ارزش تعريف می کرد

نظم نوين "ظهور اين نيروهای ضد جامعه در هم آوايی با سياستهای 
بعد از پايان جنگ سرد سالهاست از جوامع بشری قربانی می "  جهانی

مناقشات مرزی در قفقاز گوشه کوچکی از سياست عمومی اين .  گيرد
نيروهای ضد جامعه است که ادامه اش را در دهه های اخير با تحميل 

 . جنگ های ارتجاعی به مردم منطقه شاهد بوديم
 

بوژوازی جهانی غالب برای سهم خواهی بيشتر و برای از صحنه بدر 
کردن بورژوازی مغلوب، ابزار هميشگی خود، ناسيوناليسم و مذهب را 
به خدمت گرفت و آتش بيار تحرکات ناسيوناليستی و مذهبی در منطقه 

پا گرفتن تشکيالتهای فاشيستی و عظمت طلبانه و به قدرت .  قفقاز شد
رسيدن اين نيروها در ارمنستان و ناسيونال اسالمی ها در آذربايجان، 

اين نيروهای تازه به قدرت .  آغازگر تقابل اين دو نيروی ارتجاعی گرديد
جنايات سومقايت، .  رسيده در منطقه سياست پاکسازی قومی راه انداختند

گنجه، باکو با حمله به انسانهايی که منتسب به ارمنی بودند، و قتل عام 
خوجالی برای راندن ساکنين ترک زبان شهر، کشته شدن بيش از سی و 
پنج هزار انسان و آوارگی بيش ازهشت صد هزار نفر از خانه و محل 

 . زيست خود گوشه ای از فجايع اين کشمکش هاست
 

در هفته های اخير بار ديگر آتش يک جنگ ارتجاعی به بهانه مناقشات 
اين جنگ مردم منتسب به آذری يا .  ارضی در منطقه شعله ور شده است

ارمنی نيست، جنگ حاکمين مرتجع و دست راستی در آذربايجان و 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه جا برپا 

!  در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا كنيد! كنيد  

!امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا ارگان حاكميت  

 

ساكنين قره باغ قربانيان جنگ ارتجاعى 

 !دولتهای ناسيوناليست حاكم
 

 كريم نوری 

 



درک !  تنها تعريف عام جنگ در جهان امروز، ناکافی و خطاست
عمومی از جنگ، درگيری طوالنی يا کوتاه مدت نظامی بين دو کشور 

. ارتقا می يابد"  دو ملت"است که در تبليغات ناسيوناليستی به جنگ 
برای مارکسيسم و کمونيسم کارگری جنگ ادامه سياست است به طرقی 

يعنی همان جنگ درون طبقاتی بورژواها برسر منافع و رقابت .  ديگر
اقتصادی و توسعه طلبی که همواره وجود دارد، در مقاطعی شکل 

دولتهای بورژوازی در مقاطع خاصی .  بحرانی و الجرم نظامی ميگيرد
و در تبعيت از ضرورتهای تامين منافع بلند مدت سياسی و اقتصادی 
خويش، و مشخصا برای تجديد تقسيم جهان، يک منطقه و يا جهان را 

نفس جنگ مادام .  در تقابل و درگيری نظامی با يکديگر قرار ميگيرند
اما بيشتر اين جنگ ها .  که جامعه طبقاتی است اجتناب ناپذير است

اما جنگهائی .  ارتجاعی و ناعادالنه و مبتنی بر جنايت و نسل کشی است
اين ديگر به ماهيت جنگ و اهداف .  عادالنه و انقالبی و برحق اند

ما در نقد جنگهای بورژوازی به ماهيت و اهداف و .  طرفين برميگردد
شرايطی که جنگ را ضروری کرده است می پردازيم و تقابل اين 

روشن است .  اهداف را با منافع کارگران و مردم محروم نشان ميدهيم
وقتی دولتهای حافظ سرمايه از جنگ صحبت می کنند، نه تنها تصوير 

مورد نظر نمی دهند بلکه عامدانه داليل واقعی آنرا "  جنگ"واقعی از 
دست آخر نمی شود طبقه کارگری که در جنگ دائمی با .  مخفی ميکنند

: دولت حافظ سرمايه بسر ميبرد را بدون ابزار تحميق دروغينی مثل
ناسيوناليسم، وطن پرستی و اعتقادات مذهبی در تخاصم دو نظام حافظ 

بنابراين اهداف اصلی .  فرستاد"  جنگهای بورژوازی"سرمايه به 
جنگهای بورژوازی با حکومتهای ديگر هميشه در ميان کوهی از 

، "دفاع مقدس برای حفظ ميهن"، "دشمن خارجی متجاوز"پروپاگاند 
جهاد "، "دشمنان خارجی"، "مقاومت برای آب و خاک پرگهر"

به واقعيت امروز سرمايه داری بحران زده  !و غيره پنهان اند"  اسالمی
نگاهی بيندازيم، بجز ...  در ترکيه، ايران، سوريه، عراق و ارمنستان و 

منفعت عده قليلی برسر جنگ تجاری و فروش تسليحات جنگی و 
دستيابی به منابع طبيعی و انسانی، برای قربانيان و مردم اين کشورها 
نتيجه ويرانی و قحطی و گرسنگی و بيماری و کشتار و کابوس چيز 

صرف نظر از همه ابعاد فجايع جنگی چه در نوع .  ديگری نيست
کالسيک و چه در نوع مدرنش، بزبان ساده جنگهای بورژوازی چيزی 
نيستند بجز نسل کشی در ابعاد صدها هزار نفری و آنهم تنها برای باال 

جنگ يعنی سرکوب همگانی .  بردن و تضمين سود برای سرمايه داری
جنگ يعنی سرکوب !  و بخط کردن در ارتشها برای مقاصد مشخص

غرور ملی، دفاع "طبقه کارگر و تشديد استثمار با حقوق کمتر به نام 
 "! مقدس و جهاد اسالمی

 
روشن است اين جنگها بيربط به طبقه کارگر نيستند بلکه کارگران 

هزينه جنگ دولتهای متخاصم بورژوازی را طبقه .  اولين قربانيان آنند
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" بازسازی"کارگر بايد بدهد، مسئوليت 
جامعه هم تماما به عهده طبقه کارگر 

تمام اين خسارتها با مهر و .  خواهد افتاد
امضای ملت پرستی و دين پرستی به 

طبقه کارگر . طبقه کارگر تحميل می شود
اما فقط يک جنگ دارد و آن جنگ برای 
سرنگونی نظام سرمايه و رهائی جامعه 

! از شر ديکتاتوری سرمايه است
پيروزی اين جنگ، برعکس آن يکی، با 

 !خود صلح، آزادی، رفاه اجتماعی، سعادت و خوشبختی می آورد
 

جنگها بر پايه تسخير بيشتر  ١٩١٤از آغاز جنگ جهانی اول در سال 
مناطق فروش کاال و غارت منابع طبيعی در سراسر جهان و برای 
جوابگوئی به معضالت اقتصادی جهان سرمايه تحت نام ناسيوناليسم، 

در "  جهان اسالم"نژادپرستی و ملی گرائی و از نيم قرن گذشته تحت نام 
نتيجه اين .  با ابعاد بسيار وحشتناکی بوقوع پيوسته اند"  بالد کفر"مقابل 

رقابتهای ديوانه وار تحت کنترل قرار دادن هرچه بيشتر مناطق جهان از 
جمله افريقا، آسيا، آمريکای جنوبی و تشديد فقر و استثمار طبقه کارگر 

نتيجه اين جنگها در ابعاد جهانی و منطقه ای . در سراسر جهان بوده است
بغير از قربانی کردن انسانها، انحالل مدنيت، آوارگی دهها بل صدها 

جنگهای خونينی .  ميليون انسانها برای جوامع بشری ارمغانی نداشته است
جنگهائی که .  که تا بکارگيری بمبهای اتمی و شيميائی بارها جلو رفته اند

و برای طبقه کارگر و "  برکت"برای تداوم حاکميت بربريت سرمايه 
 . بوده است" نکبت"مردم محروم جهان 

 
 ملی گرائی -ناسيوناليسم -جنگ

رجوعی به تاريخ ناسيوناليسم و ملی گرائی از قرن نوزدهم تاکنون، مملو 
از صحنه های رقابت برسر تصاحب منابع و جنايت و کشتار جمعی 

به جنايات بلژيکی ها در کونگو، آلمانيها در ناميبيا، جنگهای .  است
فراوانی که با حمايت آمريکا در سراسر جهان راه اندازی شدند، به دو 
جنگ جهانی، به جنگ ايران و عراق، به جنگ خليج، به جنگ در 
سوريه و امروز جنگ بين ارمنستان و آذربايجان برسر قره داغ نگاه 

و ناسيوناليسم و "  ملت"همه و هر کدام بنوعی مارک جعلی .  کنيد
در جنگ جهانی دوم که يک .  را برخود دارند"  نژاد برتر"ايدئولوژی 

دليل آغازش جلوگيری از رشد کمونيسم در اروپا بود، با تقسيم جهان به 
سهم طبقه کارگر جهانی از اين .  دو بلوک شرق و غرب به پايان رسيد

جنگ بيش از چهل ميليون کشته، ويرانی و نابودی و حداقل سه دهه 
 .تعويق مبارزه طبقاتی، چيز ديگری نبود

 
با فروپاشی بلوک شرق، راسيسم و نژادپرستی در صحنه جهان يکه تاز 
شدند و وطن پرستی، مذهب گرائی و بينش های ضد بشری برای تحميق 

پس از حمله نظامی آمريکا به افغانستان و .  جوامع بشری تقويت شدند
سپس به عراق، در متن راستگرائی جهانی احزاب راست و فاشيستی در 

جنبش های راسيستی در پايان سال دوهزار بر .  سراسر جهان رشد کردند
با تعريف و بازسازی سياسی "  ديگران"پايه ايده ناسيوناليسم و ضديت با 

 -خود دست به تشکيل احزاب و جنبشهای راسيستی

 جنگ، ناسيوناليسم و دولتهای حافظ نظام سرمايه
 

 نادر شريفى

!اعدام قتل عمد دولتى است  

 

  ٦صفحه   



رضا پهلوی تالشی ديگر برای سر و سامان دادن به "  پيمان نوين"
ايران در .  صفوف ارتجاع سرمايه با هدف اعاده نظم سرمايه داری است

تب سرنگونی خواهی ميسوزد، نفرت انباشته شده در جامعه بی حد و 
حصر است، طبقه کارگر و مردم زحمتکش در منگنه بيماری و فقر و 
فالکت و استبداد با اعتراض و اعتصاب راهی برای برون رفت ميجويند 
و انتقاد کارگری و سوسياليستی هر روز جای محکمتری در سياست 

جامعه قطبی تر از هر زمانی است و امکان تالقی .  ايران پيدا ميکند
تشديد تحرک نيروهای .  سياسی و بهم خوردن اوضاع بسيار باالست

طبقه بورژوازی ايران، اعم از حکومتی و اپوزيسيونی، در مقابل اين 
وضعيت مشخص برای مصون داشتن نظم سرمايه و سنگربندی در 

جلوه ای ديگر از صفبندی "  پيمان نوين. "مقابل هر تحول انقالبی است
بورژوازی در مقابل طبقه کارگر در کشمکش طبقاتی جاری برسر آينده 

 . ايران در متن يکدوره ملتهب سياسی است
 

بورژوازی از اينرو که کهنه است و نظام بردگی مزدی را پاس ميدارد، 
"راه حلهايش هم واپسگرا و عتيق است رضا پهلوی نه "  پيمان نوين. 

پيمان است و نه حاوی نکته نوينی است، تکرار مالل آور شعارهای 
نه جنجال .  کهنه و سياستهای ناکام شده در يک بسته بندی جديد است

رسانه های قلم به مزد، که روزی بلندگوی اصالح طلبی اسالمی و 
اند، نه حمايت "  شاهزاده"آخوند و روزی تريبون اعاده سلطنت و 

، "شورای مديريت گذار"جمهوريخواهان و ناسيوناليستهای متشکل در 
نه دفاع فاالنژيستی شبکه فاشيستهای فرشگرد از اين پيمان، نتوانست 

پيمان "به نظر.  جانی به تالش جديد برای آلترناتيوسازی بورژوائی بدهد
 .مرده بدنيا آمده است" نوين

 
ما بعنوان نيروهای چپ و کمونيست، کسانی که بروشنی ماهيت و 
محتوای پروژه های آلترناتيو سازی اپوزيسيون بورژوائی را افشا و به 
آن اعالن جنگ کرده ايم، بعنوان بخشی از جنبش دهها ميليونی طبقه 
کارگر و مردم خواهان برابری و رفع تبعيض که برای سرنگونی 
انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار يک حکومت شورائی و کارگری 

 :مبارزه ميکند، اعالم ميکنيم
 

كارگران و مردم ايران .  در ايران سناريوی خمينی قابل تکرار نيست
اعاده سلطنت که با . چهل و دو سال قبل رژيم سلطنتی را سرنگون كردند

يک قيام مردمی جارو شد و تعويض ولی فقيه با شاه راه حل نيست، 
سلطنت و اسالم هردو به گذشته تعلق .  توهين به شعور مردم ايران است

دارند، آينده را نيروهائی ميسازند که در کار سرنگونی انقالبی جمهوری 
و يا شعار مذهبی و خرافی " همه باهم"سياستهای پوپوليستی . اسالمی اند

تنها با ريشخند کارگران و مبارزان آزاديخواه و "  مبارزه با اهريمن"
رژيم چينج و حمله نظامی که توسط بخشی از .  فهيم بدرقه ميشود

اپوزيسيون بورژوائی مستقيم و غير مستقيم حمايت و تبليغ می شود، 
ناتو بايد در اتاق انتظار "  وطنی"افقی ندارد و تا اطالع ثانوی سربازان 

و فشار کنترل شده در "نافرمانی مدنی"توصيه گسترش سياست .  بمانند
پائين بعنوان ابزاری در معامله و بند و بست در باال، خط مشی مشترک 

امری که آنها را .  اين نيروها برای تبری جوئی از عمل انقالبی است
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همراه با بخشی از رژيم و نيروهای نظامی خواهان يک دولت انتقالی 
اما اين تصور .  متحقق شود"  انقالب مخملی"ميکند که بايد با سناريوی 

و حمايت دولت "  مسالمت آميز"که با چهار تظاهرات کنترل شده و 
، ميتوان يک آنگ سان "رهبر"آمريکا و در بوق کردن افرادی بعنوان 

سوچی را در تهران بقدرت نشاند، همانقدر مسخره است که تعويض 
مذاکره با جمهوری اسالمی هم که سياست .  خامنه ای با رضا پهلوی

لذا .  بخشی از موئتلفين اين پيمان ارتجاعی است نيز جواب نداده است
تنها راه واقعی نفی جمهوری اسالمی، مبارزه مستقيم و متشکل و 
انقالبی، گسترش مبارزه اعتصابی و کارگری، خيزشهای توده ای و 

 . تکرار آبانی ديگر برای سرنگونی جمهوری اسالمی است
 

 !کارگران، مردم آزاديخواه ايران
طرفداران :  اين بورژوازی ايران است که بی پرده در مقابل شماست

تداوم سرمايه داری و نظم مبتنی بر استثمار خشن و استبداد، حاميان 
نور "دستگاه دين و آخوند و شريعت اسالم، مبلغين خرافات دنيای کهن و 

در عصر انقالبات تکنولوژيک و " ناجی"و " ايزد"و " در مقابل اهريمن
. انفجار اطالعات، مدافعين بازسازی ارتش و سپاه و نيروی سرکوب

صد سال است اين نيروها بجز ارتجاع و استبداد و ديکتاتوری در آن 
"مملکت کارنامه ای ندارند تالشی برای تکرار اين دور "  پيمان نوين. 

 . باطل است
 

ما در مقابل کليه راه حلهای بورژوائی راه حل شورايی و سوسياليستی 
ما همراه با کارگران و مردم آزاديخواه در اعتصاب و .  را قرار ميدهيم

ما وعده .  مبارزه و خيزش برای سرنگونی در صف اول حاضر ميشويم
نميدهيم و به هيچ خرافه ای توسل نميجوئيم بلکه معنای سرنگونی را 
بعنوان پرچم پيروزی بر جمهوری اسالمی بروشنی اعالم کرديم و برای 

تنها اين مسير است که می تواند به قدرتگيری يک .  آن مبارزه می کنيم
دولت انقالبی شورايی و کارگری منجر شود که با درهم شکستن دستگاه 

نظامی و نظم استثمارگرانه موجود در سطوح مختلف   -بورکراتيک 
سياست و اقتصاد و قوانين و مناسبات اجتماعی، به سيادت سياسی و 

 . اقتصادی بورژوازی پايان دهد
 

بدون حضور مستقل سياسی و قدرتمند پرچم کارگری و سوسياليستی 
بعنوان يک جنبش قدرتمند و آلترناتيو، بدون نقد و افشای بی امان 
سياستهای ارتجاعی صفوف طبقات حاکم و اپوزيسيون بورژوائی، 
حاصل هر مبارزه قهرمانانه برای سرنگونی ميتواند به شکست کشيده 

اگرامروز اين پروژه ها با تمام حمايت ميديای بورژوايی که از آن .  شود
می شوند هنوز مورد توجه نيستند اما با تشديد بحران انقالبی و مسجل 
شدن سقوط رژيم اسالمی، توسط همين رسانه ها و حمايت دولتها و 

اگر طبقه کارگر و . گروگرفتن مردم ايران ميتوانند به قدرت پرتاب شوند
جنبشهای آزاديخواه و اردوی انقالبی متشكل و آماده نباشند، جبهه 

فراخوان ما اينست که .  ارتجاع ميتواند بار ديگر خود را تحميل نمايد
بدون توهم در مقابل صف آرائی ارتجاع مدافع سرمايه بايستيم و صفوف 

 .  سرنگونی انقالبی و يک رهائی همه جانبه سوسياليستی را تقويت کنيم
 

!سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی  
!زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم  

٢٠٢٠اکتبر  ١٥ - ١٣٩٩مهر ماه  ٢٤  
اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب : امضاها

حکمتيست،  -کمونيست کارگری   
.و هسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   

 اطالعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 

 !پيمان ارتجاع عليه كارگر و سوسياليسم



فاشيستی زدند که در کشورهای مختلف حتی موفق شده اند وارد 
با سرکوب .  پارلمانها شوند و بعضا قدرت دولتی را در اختيار بگيرند

ايران، نيروی سياه اسالم سياسی بقدرت رسيد و  ٥٧خونين انقالب 
به اين ترتيب .  جنبش اسالمی و تروريستی را در منطقه تقويت کرد

جهان بخاطر فقدان آلترناتيو کمونيستی طبقه کارگر در اين بحرانها، در 
 .مقابل اسالم سياسی، ناسيوناليسم، فاشيسم و پوپوليسم بی حفاظ ماند

 
يک وظيفه کمونيست ها و بويژه ما کمونيستهای کارگری نقد سياسی و 

علقه های .  مستمر ناسيوناليسم و اهداف ارتجاعی و ضد کارگری آنست
واپسگرای ملی گرائی، وطن پرستی، تمجيد فرهنگ دوهزار ساله برده 
داری و جنايت، ابزار تخدير برای بسيج ناسيوناليستی از صفوف طبقه 

کارگران در کشورهای مختلف و منتسب به مليتهای .  کارگر است
جواب .  مختلف يک درد مشترک دارند و دشمنانشان هم مشترک است

طبقه کارگر نفی اين نظام و مناسبات با فرهنگ و ايدئولوژی و باورهای 
ارتجاعيش و برپائی دنيائی برمحور منافع کليه شهروندان و خوشبختی 

بزير کشيدن سرمايه داری از طريق يک انقالب کارگری .  همگانی است
 . *و استقرار سوسياليسم جبهه و سنگر جنگ طبقاتی ماست
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 مركز خبری كميته كردستان حزب حكمتيست 
 

 گرانى و كمبود
 

بنا بر گزارشات رسيده از شهر سنندج، کمبود مواد مورد احتياج و 
گرانی افسار گسيخته، اين روزها باعث نگرانی و ترس و وحشت در 

بطور مثال روزهای گذشته قيمت يک .  ميان مردم اين شهر شده است
 ٢٥٠٠٠مهر به  ٢۴تومان بود، امروز پنجشنبه  ١٩۵٠٠کيلو مرغ

تومان  ٢٠٠٠همچنين قيمت يك كيلو گوجه فرنگي ديروز .  تومان رسيد
مهر اکثر نانوايی  ٢۴امروز پنجشنبه  .تومان رسيد ٨٠٠٠امروز به 

کمبود آرد و احتكار آن مايه .  های سنندج بسته و يا کم کار و پخت داشتند
 . نگرانی مردم شهر شده است

  
گرچه مدارس دولتی بعلت وجود کرونا تعطيل هستند، اما مدارس غير 

ميليون تومان می گيرند با  ۴انتفاعی که بابت تحصيل هر دانش آموز 
وجود تهديد کرونا همچنان باز هستند و تبليغاتشان را برای پذيرش بيشتر 

اما بسياری از اوليا دانش آموزان با توجه .  دانش آموزان وسعت داده اند
به وضعيت وخيم مالی پرونده فرزندانشان را از اين مدارس تحويل 

از طرفي ديگر اكثر خانواده ها توان تهيه امكاناتی نظير .  گرفته اند
كامپيوتر و تلفن موبايل را برای دانش آموزان ندارند تا با استفاده از 

 .  اينترنت درس هايشان را ادامه دهند
 

شرايط تهديد آميز گرانی و گسترش فقر در جامعه بصورت کابوسی 
رژيم جمهوری اسالمی در عمل کنترلی بر اين اوضاع    .درآمده است

مخاطره آميز ندارد و اولويت اول و آخر آن نگهداشتن سلطه جنايتکارانه 
های چند  در اين شرايط هر روزه پرده از روی يکی از دزدی. خود است

صد ميليارد تومانی مسئولين برداشته می شود و در حاليکه روحانی 
جنايتکار خوشحال از پايان محاصره تسليحاتی غرب بفکر خريد ابزار 
سرکوب مردم است، مردم مبارز می بايد برای توقف گرانی 
افسارگسيخته و کمبود مايحتاج اوليه يقه مسئولين جمهوری اسالمی را 

اين جنايتکاران که بر روی دريای از پول و امکانات لم داده اند .  بگيرند
 . مسئول جوابگويی به خواستهای برحق مردم بجان آمده هستند

 
 ٢٠٢٠اکتبر  ١۵ -١٣٩٩مهر  ٢۴

 جنگ، ناسيوناليسم 

 ...و دولتهای حافظ نظام سرمايه 

 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و           "

زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در آفريقاى جنوبى،         

ايران اسالمى، عربستان سعودى و اسرائيل و كليه            

رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است،         

امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و          

 ". مدنى انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت

 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مـخـلـوق    

مليت از اين نظر به مذهـب  .  جامعه و  تاريخ  انسان است

اما برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در .  شبيه است

بعنوان فرد نميتوان بـه  .  سطح فرمال هم انتخابى نيست

 .مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد

 منصور حكمت، 

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگری

 

كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  



 ٥٦٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

پاندمی "يکی از مباحث نشست اخير کميته مرکزی  :کمونيست هفتگی
بود که شما " کرونا، بحران اقتصادی و بيکارسازی وسيع، چه بايد کرد

آيا اين بحثی عام برسر تاثيرات کرونا بر زندگی بشر .  معرف آن بوديد
امروز بود و يا برجسته کردن نکات مشخصی را مد نظرداشت؟ کدام 

 محورها اساس اين بحث را تشکيل ميداد؟
 

در .  بحثى كه در پلنوم مطرح شد وجوه مختلفى داشت :جمال کمانگر
اين دوران سخت و وحشت انگيز که بخش وسيعى از مردم جهان از 

 ٣٨بالغ بر .  ترس مرگ و بيماری كماكان در حبس خانگى هستند
ميليون نفر تاكنون مبتال و نزديك به يك ميليون و يکصد هزار نفر جان 

با توجه به اينكه ده ماه از شروع اين پاندمى .  خود را از دست داده اند
ميگذرد هنوز کورسوئی در انتهای تونل وحشتی که در مقابل بشريت 

هرچند كادر درمانى در اين مدت !  سر باز کرده است، مشاهده نميشود
با تجربه تر و جان صدها هزار نفر را نجات داده اند که قابل تقدير 

 !است
 

اما تك تك ما كماكان با اين سئواالت روبرو هستيم كه جهان ما به کدام 
در سطح دولتها چه کسانی  ١٩سو ميرود؟ برنده و بازنده پاندمی کوويد 

هستند؟ آيا اوضاع اقتصادی جهان به قبل از عروج ويروس کرونا باز 
خواهد گشت؟ سرمايه داران با مازاد نيروی کار بعد از بحران چگونه 
رفتار خواهند کرد؟ آيا نظام سالمت عمومی از حيطه بازار خارج 
خواهد شد؟ نقش مذهب و خرافات در آينده چگونه خواهد بود؟ آيا 
ويروس کرونا بشر را بسوی سوسياليسم يا ناسيوناليسم افراطی سوق 

 خواهد داد؟
 

معموال نقطه عطف هايی در تاريخ وجود دارند که سيمای جهان را 
انقالب کبير فرانسه، انقالب اکتبر، .  برای سالهاى متمادى تغيير ميدهند

، ١٩٥٦در بحران کانال سوئز در سال " بريتانيای کبير"دخالت نظامی 
پروستريکا و گالسنوست گورباچف، هر کدام باعث عروج و افول و 
فروپاشی اين يا آن چهارچوب فکری و سياسی و امپراطوری شده 

نيست بلكه كل مناسبات "  يك بحران سالمت"بحران كرونا فقط .  است
 .حاكم در جهان را تحت تاثير قرار داده است

 
جهان چند قطبى و بى لنگر قبل از شيوع ويروس كرونا بيش از پيش 

پاندمى کرونا بيش از هر بحرانی، سردرگمی !  بى لنگرتر شده است
سال پشت  ٧٠آمريکا در نقش رهبری کننده ائتالف سنتی ای که 

. سياستهای ويرانگر آن کشور قرار گرفته اند، را برمال کرده است
درصد از مرگ  ٢٠درصد جمعيت جهان را داراست اما  ٤آمريکا فقط 

ميليون نفر تاکنون  ٨حدود .  و مير در جهان مربوط به اين کشور است
در کشاکش مرگ و زندگی، ترندهای مختلف سياسی در .  مبتال شده اند

 . مقابل هم قرار گرفته اند
نظم "افول نقش آمريکا بعنوان ابرقدرت پيروز در جنگ سرد و داعيه 

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

 پاندمى كرونا، بحران اقتصادی و بيكارسازی وسيع، چه بايد كرد؟
 گفتگو با جمال كمانگر

بوش پدر و پسر با اشغال نظامی "  جينگوئيسم"و سياست "  نوين جهانی
عروج .  عراق به بهانه سالحهای کشتار جمعی در حال تکميل شدن بود

اوباما جواب هيئت حلکمه آمريکا به افول اقتصادی و نظامی آمريکا در 
سردرگمی کنونی آمريکا ريشه در .  مقابل عروج چين و روسيه بود

سياست های انزواطلبانه ترامپ مبنی بر پروتکشنيسم اقتصادی، 
اين تفکر تماما در مقابل .  ناسيوناليسم افراطی و ضديت با خارجيان دارد

بعد از فروپاشی ديوار برلين قرار "  دنيای بدون مرز"گلوباليزاسيون و 
بستن مرزهای !  در جنگ سرد بود"  بلوک پيروز"گرفته است که افتخار 

کشوری يکی پس از ديگری هرچند بعد از پايان بحران کنونی برداشته 
خواهند شد، اما به نظر ميرسد به قبل از شروع بحران کرونا بازنخواهند 

 . گشت
 

سال تحميل رياضت اقتصادی و سرشکن  ١٢دولتهای دست راستی بعد از 
برسر طبقه کارگر، اينبار چند تريليون دالر  ٢٠٠٨کردن بحران مالی 

از ترامپ .  برای نجات شركتها و موسسات مالی به بازار تزريق كرده اند
اتاق "و ماكرون و بوريس جانسون تا پوتين و موودی در هند و ديگران 

سالمت "ظاهرا مسئله !  تشكيل داده اند"  دشمن نامرئی"عليه "  جنگ
اولويت آنهاست اما هر روز قوانين و مقررات جديدى برای "  جامعه

پاندمی کرونا ضعف سياستهای .  کنترل بيشتر مردم اعالم ميكنند
پوپوليستی و راست افراطی را از واشنگتن تا دهلی نو و سائوپولو و 

آينده . بوداپست و بريتانيا و ايران را در معرض ديد همگان قرار داده است
نظم جهانی بعد از پاندمی کرونا هنوز نامعلوم است، آمريکا در جريان 

 .بحران کنونی ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده است
 

کرونا چه تاثيری بر اقتصاد در دنيای امروز عموما و  :کمونيست هفتگی
کار و زندگی طبقه کارگر خصوصا گذاشته است؟ چشم انداز تاثيرات 
پاندمی بر جوامع امروز را چگونه می بينيد؟ ارزيابی تان از کارنامه و 

 سياست دولتها در اين بحران چيست؟
 

سال اخير همواره بحرانهای  ١٢٠نظام سرمايه داری در  :جمال کمانگر
ادواری که ناشی از گرايش نزولی نرخ سود سرمايه بوده است را از سر 

اين بحرانها و مکانيسم بازسازی سرمايه به تشديد رقابتهای .  گذارنده است
امپرياليستی برای تصرف بازارهای کار و کاال، به جنگهای جهانی و 
منطقه ای در جهان منجر شده است و جان دهها ميليون نفر از مردم بيدفاع 

اما سرمايه داری در غياب يک نيروی متشکل، کمونيست .  را گرفته است
و فعال و با اشتها برای کسب قدرت سياسی در سطح جهانی، بحرانهای 
اقتصادی را به فرصتی برای استثمار و خانه خرابی بيشتر مردم کارگر و 

 .زحمتکش تبديل کرده است
 

بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا اما از جنس بحرانهای قبلی نظام 
. سرمايه داری نيست و نتايج و عواقب آن هنوز بدرستی روشن نيست

ً قد  ٢٠٠٨نظام سرمايه داری هنوز از بحران مالی    ٨صفحه   تماما



راست نکرده بود که با مسئله کرونا با بحرانی به مراتب عميق تر 
جهانی شدن سرمايه داری و تحوالت تکنولوژيک در .  مواجه شده است

دهه دوم قرن بيست و يکم بسياری از ناممکن ها را ممکن کرده است و 
موجب دگرگونی عظيمی در حوزه های اقتصاد و سياست و مناسبات 

ظاهرا انقالب انفورماتيک، سرعت و گستردگی .  اجتماعی شده است
دسترسی افراد به اطالعات را بيش از هر زمانی ممکن کرده است اما 
درعين حال چهارچوبی جديد به نظم اقتصادی حاکم داده است که 

 .بيشترين محدوديتها را به انسان قرن بيست و يکم تحميل ميکند
 

اما سرمايه داری نميتواند رکود و بحران .  بحران کرونا خاتمه می يابد
شواهد تاکنونی نشان ميدهد که .  اقتصادی گريبانگيرش را پنهان کند

رکود و بحران اقتصادی کنونی شانه به شانه سقوط بزرگ اقتصادی 
به نظر ميرسد ما با شرايطی مانند دهه بيست قرن گذشته .  ميزند ١٩٢٩

دهه ای که رقابت قدرتهای کوچک و بزرگ برسر !  روبرو هستيم
تصرف بازارهای اقتصادی منجر به ظهور امثال هيتلر و موسولينی و 

در همان حال دهه ای که باعث عرج . دامن زدن به فاشيسم در جهان شد
"کمونيسم اردوگاهی شد از بانک مرکزی آمريکا در "  رابرت وودز. 

اين بحران فقط شوک ناشی از عدم : "باره بحران اقتصادی کنونی گفت
تامين عرضه سه ماهه نيست که از بين برود، بلکه بنگاهها با سر به 
زمين ميخورند و شرکتها نميتوانند نيروی کار خود را حفظ کنند و از 

 ".بين ميروند
 

قبل از پاندمی کرونا ارزهای ديجيتالی و اعتباری رفته رفته جای پول 
اسکانس و سکه به وسيله انتقال ويروس تبديل .  فيزيکی را گرفته بودند

دولت چين بالفاصله اسکانس ها و سکه ها را جمع آوری و !  شده اند
نابود کرد و مردم را تشويق به استفاده از کارتهای اعتباری و بانکی 

اين مدل کمابيش در تمام کشورها به کار .  برای خريد آنالين کرده اند
پاندمی کرونا آخرين مقاومتها در مقابل سرمايه داری .  گرفته شده است

برنده اين .  ديجيتاليزه شده و خريد و فروش آنالين را درهم شکسته است
" والمارت"و "  علی بابا"، "آمازون"وضعيت شرکتهای عظيمی مثل 

روابط اجتماعی .  هستند که صدها ميليارد دالر تاکنون به جيب زده اند
در حين و بعد از کرونا به سمت ايزوله شدن بيشتر در واحدهای 

اينها صرفا وجوهی از تاثيرات اين .  کوچکتر شده، سوق داده ميشود
 .بحران است

 
ترس از مرگ و بيماری ناشی از کرونا حبس خانگی را تقريبا به کل 

ميليونها مغازه کوچک، رستوران، .  جمعيت جهان تحميل کرده است
کافی شاپ، سينما و کتابفروشی و قلمروهای فرهنگی و ورزشی و 

تنها صنعت توريسم در جهان صدها .  خدماتی را تعطيل کرده است
ميليون نفر که در بخشهای مختلف حمل و نقل هوايی، دريايی و جاده 

 .ای و ريلی به کار مشغول بوده اند را بيکار و خانه نشين کرده است
اما .  قطعا بحران ناشی از پاندمی کرونا دير يا زود به پايان ميرسد

سئوال اصلی اين است که چه تعداد از کارگرانی که در اين مدت 
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بيکارشده اند دوباره به سرکار خود باز خواهند گشت؟ وزير خزانه دارى 
در ماه سپتامبر در معرفى طرح حمايتى از "  ريشى سوناك"انگليس 

كه قدرت ماندن در بازار كار "  شغل مناسب"شركتها و كاركنانش مسئله 
. را دارد مطرح كرد و حمايت دولت را از اين دست مشاغل اعالم كرد

البته يك سوم دستمزد را دولت و يك سوم آنرا كارفرما و بقيه از جيب 
پاندمى كرونا اين فرصت را به نظام سرمايه .  كارگر خالى خواهد شد

دارى داده است كه از شر شركتها و كارهاى كه سود باال ندارند خالص 
" زامبی کمپانی"درصد از شرکتهای آمريکايی معروف به  ١٦.  شود

هستند و بدون قرض بيشتر حتی قادر به پرداخت سود بدهی هايشان 
ترديدی نيست که دولتها از اين فرصت برای تعطيلی و اخراج !  نيستند

 ١٠٠فقط در هند بالغ بر .  کارگران اين نوع کمپانيها استفاده خواهند کرد
ميليون کارگر روزمزد و فقير و بدون هيچ حمايتی از طرف دولت 

پاندمی کرونا تاکنون بيکاری عظيمی بوجود آورده .  سرگردان هستند
ميليون نفر ازكارگران آمريكا كارشان را از  ٥٥تا ماه اوت بالغ بر .  است

اين موج جديد .  دست داده اند و از دولت درخواست بيمه بيكارى كرده اند
بيکاری کشورهای درحال توسعه و فقير را با بحران جدی تری مواجه 

براى نمونه طبق آمارهاى خود رژيم بيش از شش ميليون و .  خواهد کرد
چهارصد هزار نفر از كارگران بخشهاى مختلف تحت تاثير اين بحران 
قرار گرفته اند كه يا با پايين آمدن دستمزد و يا با حقوق معوقه مواجه شده 

 ١٣٩٩ماهه اول سال  ٦همين آمار رژيم اعالم كرده است كه ظرف .  اند
طبق آخرين گزارش .  بالغ بر يك ميليون و نيم كارگر بيكار شده اند

صندوق بين المللی پول چهار صد ميليون نفر شغلشان را تاکنون از دست 
 !داده اند

 
اكثر دولتها در وهله اول تصوير روشنى از دامنه گسترش و ماندگارى 

بجز تعداد اندكى متخصص و ويروس شناس حتى .  اين ويروس نداشتند
ايمنى گله "سياست اوليه اكثر كشورها .  عموم مردم آنرا جدى نميگرفتند

به اين معنى اجازه دادند كه ويروس در ميان جمعيت گسترش !  بود"  اى
هركس مقاوم تر بود زنده ميماند و بطور مشخص كسانى كه .  پيدا كند

كم كم .  بيمارى هاى مزمن دارند و يا سالمندان محكوم به مرگ شده اند
افكار عمومى در جهان متوجه خطر اين ويروس و سياست ضد انسانى 

بحث قرنطينه عمومى سياست .  دولتها عقب نشستند.  شد"  ايمنى گله اى"
در كشورهاى پيشرفته سرمايه داری كه قانون .  مشترك اكثر كشورها بود

و بيمه هاى اجتماعى قوام يافته است دولت بخشى از دستمزد كارگران را 
درصد حقوق  ٨٠براى نمونه دولت انگلستان . متقبل شده است كه بپردازد

دولت "  سخاوتمندى"اما اين .  كارگران را به مدت شش ماه پرداخت كرد
اما در كشورهاى تحت .  دود شد و هوا رفت"  شغل مناسب"هم تحت نام 

سلطه مثل ايران، دولت از پرداخت دستمزد كارگران در دوران قرنطينه 
بحران سالمت را با بحران معيشت روى سر مردم خراب .  سر باز زد

كرده اند و ناكارآمدى شان را در اين دوران سخت صد چندان نشان داده 
هرچند سرعت .  كارنامه دولتها در مواجهه با اين بحران متنوع است.  اند

عمل بعضى از دولتها مانند ويتنام، كره جنوبى، سنگاپور، كوبا و حتى 
چين در كنترل و سركوب ويروس قابل قبول است اما در يك كالم عملكرد 

 .ضعيفى را ميتوان مشاهده كرد كه كماكان ادامه دارد
 

قرارهائی همراه اين بحث به پلنوم ارائه شده بود که :  کمونيست هفتگی
" حق جهانشمول بهداشت ودرمان رايگان همگانی"دو مورد آن از جمله 

نظر به وضعيت امروز و .  تصويب شدند"  تامين ماهيانه معيشت"و 
سواالت اساسی که در مقابل بشريت قرارگرفته اند، اين 

پاندمى كرونا، بحران اقتصادی و بيكارسازی 
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 قرارها در چه سطحی به مسائل جوابگو است؟
 

نظام سرمايه داری در جريان اين بحران نشان داد که :  جمال كمانگر
هزاران نفر انسان بی دفاع و تنها . جان انسانها عدد و ارقامی بيش نيستند

در سرای سالمندان به مرگ تدريجی بر اثر ويروس کرونا محکوم شده 
حتی کار به جايی رسيده است که آمار مرگ و مير آنها را مخفی .  اند

نظام بهداشت و درمان در اين کشورها ناکارآمدی خود را . نگاه داشته اند
دهها تريليون دالر از دسترنج طبقه کارگر جهانی .  نشان داده است

ساالنه صرف ساز و برگ نظامی برای کشتار انسانها ميشود، در حالی 
که بدليل عدم سرمايه گذاری و صرف هزينه کافی برای مقابله با 

پاندمی کرونا .  بيماريهای عفونی، جهان به تعطيلی کامل کشيده شده است
نه تنها راه حل سوسياليستی بحران را به مسئله بخش زيادی از مردم 
جهان تبديل کرده است بلکه روی ميز مشاورين نظام سرمايه داری هم 

"گذاشته است " بيزينس"سردبير بخش بين الملل "  امبروس ايوان. 
روزنامه ديلی تلگراف در مقاله ماه مارس خود خطاب به بوريس 

بوريس برای حفظ : "جانسون نخست وزير محافظه کار انگلستان نوشت
وی در ادامه ."  بازار آزاد، موقتا سوسياليسم را بايد در آغوش بگيريد

"مطلبش نوشت برای جلوی گيری ازسوسياليسم ما موقتا بايد : 
سوسياليسم شويم، ما هر اندازه نياز بازار است بايد خرج کنيم تا بازار 

 ".آزاد حفظ شود
 

ادعانامه سوسياليستی خود را عليه نظام "  يک دنيای بهتر"ما در برنامه 
سرمايه داری و با تاکيد بر راه حل سوسياليستی برای اوضاع کنونی را 

ما در بخش دوم برنامه رفرمهايی را برشمرده ايم که .  بيان کرده ايم
دو قراری .  همين امروز و در همين نظام سرمايه داری قابل اجرا هستند

که تصويب شد دو خواست ما و طبقه کارگر در اين دوره مشخص است 
 . و فکر ميکنم هر دو خواست همين امروز قابل اجراء است

 
دنيا قبل از بحران كرونا، پر از نابرابری در سطح بين المللی و محلی 

هنوز در آمريکا با ثروت و تکنولوژی انبوه، ميليونها نفر از مردم، .  بود
بيمار شدن در آن کشور .  محروم از بيمه های درمانی دولتی هستند

ويروس کرونا !  ثروتمند به معنی ورشکستگی مالی و خانه خرابی است
چهره کريه و ضد انسانی نظام سرمايه داری را بيش از هر بحران 

ميزان مرگ و مير در ميان .  ديگری جلو چشم بشريت گذاشته است
تالش .  بخش آسيب پذير جامعه سندی ديگر بر ناکارآمدی اين نظام است

حق "برای زدودن فقر و محروميت، به ويژه فراگير شدن خواست 
، گام نخست در مقابله با "جهانشمول بهداشت و درمان همگانی رايگان

بشر حتی اگر به .  پاندمی بعدی است که در کمين بشر نشسته است
واکسن کرونا هم دسترسی پيدا کند مادام که به اين درک نرسد که بايد 
درمان و بهداشت عمومی و امنيت غذايی در همه دنيا به عنوان حق 
جهانشمول انسان برسميت شناخته شود، هنوز مخاطرات جديدی تهديدش 

حق هر انسان برای زيستن و برخوردار بودن از سالمت جسمی .  ميکند
" يک دنيای بهتر"ما در برنامه .  يک اصل بنيادين جامعه انسانی است
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حق سالمتى، حق برخوردارى از کليه امکانات جامعه امروزى براى "بر
مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها، حق برخوردارى از 

را به عنوان اصلی تخطی ناپذير "  امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه
در کشورهای مختلف از .  و قابل وصول همين امروز اعالم کرده ايم

جمله کوبا و بدرجاتی در انگلستان، درمان و بهداشت عمومی از حوزه 
بازار خارج شده است و به عنوان حق همه شهروندان به رسميت شناخته 

هرچند در انگلستان پزشک خصوصی و درمان بخش .  شده است
در .  خصوصی و لوکس در کنار خدمات پزشکی عمومی وجود دارد

نتيجه خواست درمان و بهداشت عمومی رايگان و استاندارد برای همه 
 .خواستی فوری و قابل اجرا در همين نظام بورژوايی است

 
نجات پيدا کند با هزينه ای سرسام آور  ١٩اگر کسی از بيماری کوويد 

در ايران تعداد زيادی از بيماران در .  بيمارستان مواجه خواهد شد
بيمارستانهای مهاباد، اروميه و تبريز به دليل هزينه باالی بيمارستان 

 : قرار مصوب پلنوم در اينباره تاکيد ميکند. گروگان گرفته شده اند
 
 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
 

اين قرار جواب ما به .  قرار دوم در مورد تامين ماهيانه معيشت بود
پروسه بيکاری که با سرعت سرسام آوری در حال پيشرفت است و 

مارکس در .  سرمايه داری برای کاالهايش نيازمند يافتن خريدار است
سال پيش وضعيت امروز و رابطه نيروی کار  ١٧٢مانيفست کمونيست 

بر اثر توسعه استعمال : "با رشد ماشينها را اين گونه پيشبينی کرده است
ماشين و تقسيم کار، کار پرولتاريا هرگونه جنبه مستقالنه خود را از 

. دست داده و در نتيجه لطف کار نيز براى کارگر از بين رفته است
کارگر به زائده ساده ماشين مبدل ميگردد و از وى فقط ساده ترين و 
يکنواخت ترين شيوه هايى را ميخواهند که آسانتر از همه فرا گرفته 

بدين جهت مصارفى که براى کارگر ميشود تنها منحصر ميگردد . ميشود
به تهيه وسائل معيشتى که براى حفظ خودش و بقاء نسلش ضرورى 

. و بهاى يک کاال، و از آنجمله کار مساوى با مصارف توليد آنست. است
به همان نسبت که بر نامطبوعى کار افزوده ميشود، به همان نسبت نيز 

حتى از اين هم باالتر؛ به همان نسبت که استعمال .  مزد کاهش مي پذيرد
ماشين و تقسيم کار توسعه مييابد، به همان نسبت نيز بر کميّت کار 
افزوده ميگردد، خواه بحساب ازدياد ساعات کار و خواه در نتيجه 
افزايش کميّت کار الزم در يک مدت زمان معين و يا در نتيجه تسريع 

 ".حرکت ماشين و غيره
 

شيوه برخورد با نيروی کار مازاد طبقه کارگر يا همان ارتش بيکاری 
  ١٣صفحه   نظام سرمايه داری قرار "  مصلحين"همواره مورد توجه 
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يکی از مباحث پلنوم "  بازسازی سوسياليستی جامعه"  :کمونيست هفتگی
دقيقا چيست " بازسازی"اوال منظور از . بود که شما معرف آن بوديد ٤١

 و ثانيا خطوط و ارکان اصلی اين بحث کدامند؟ 
 

منظور دقيقا اين .  است نه بازسازی"  سوسياليستی"تاکيد بر  :فاتح شيخ
از "  سوسياليستی"جامعه از ساختار افتاده کنونی را بايد به شيوه :  است

نو ساخت که با زندگی پرولتاريا سازگار گردد، نه به شيوه کاپيتاليستی 
بازسازی .  مرسوم بورژوازی و برای احياء سودآوری سرمايه

جامعه که "  کاپيتاليستی"دقيقا در تقابل است با بازسازی "  سوسياليستی"
بحث آن در مراکز استراتژيک و فکری بورژوازی جهان ماههاست به 

هدف بحث من تالش برای روشن کردن راه .  طور جدی  راه افتاده است
جامعه در برابر پروژه های بازسازی نظام "  سوسياليستی"بازسازی 

سوسياليستی (بازسازی در هر دو صورت .  است ٢٠٢٠دوبل بحرانزده 
به الزام روز برای جامعه درهم ريخته امروز بدل شده )  يا کاپيتاليستی

جو و فضای نظری و عملی طبقه حاکم بورژوازی جهانی درگير .  است
دو بحران .  تالشی فشرده برای بازسازی جامعه سرمايه داری است

توامان جامعه را به لرزه درآورده و ساختارها و شيرازه هايش را به هم 
تاکيد من اين است که اردوی کارگر و کمونيسم سريعا .  ريخته است

دست به يک روياروئی همه جانبه بزند با تالشهای همه جانبه 
بورژوازی جهانی برای بازسازی نظامی که زير شديدترين بحران 

 . بيسابقه دست و پا ميزند
  
. ، نفی بازسازی کاپيتاليستی جامعه است"بازسازی سوسياليستی جامعه"

، بلکه دو بحران فراگير اقتصادی و ١٩-نه يک بحران همه گير کوويد
با هم به جان جامعه افتاده اند، شيرازه و ساختار  ٢٠٢٠کورونايی 

بسياری از کارکردهای اقتصادی و خدماتی را به هم ريخته اند، دارند 
مگر غير از اين است؟ باران شواهد روز و شب . کل جامعه را ميپاشانند

ميبارد که داد ميزنند جامعه سرمايه داری در مقياس جهانی درحال ازهم 
دولتمردان و مراکز فکری حاکم همه جا در تالشند اين .  پاشيدن است

واضح است که .  روند را برگردانند، ناچارند نظامشان را بازسازی کنند
شيرازە ) اگر بتوانند(با استانداردها و حفاظتهای سرمايه دارانه ميخواهند 

های فروپاشيده نظامشان را بازسازی کنند تا از بحران دوگانه اقتصادی 
 ٢٠٢٠جهان از ماههای اول .  کورونائی جان بدر برد و دوام بياورد  -

عرصه دهها قماش از اين تالشها بوده که در فضای تشديد تنش و 
کشمکش و دست به يقه شدن و تهديد به جنگ بخشهای رقيب و متخاصم 
بورژوازی در مناطق مختلف جهان به راه افتاده و با شدت بيشتر 

انتخابات رياست جمهوری آمريکا هم براين فضای (همچنان جريان دارد 
اوکی، الزم است بارزترين شواهد را با ).  اغتشاش جهانی افزوده است

اما الزمتر است ما هم سريعا دست .  هم در ميان بگذاريم و بررسی کنيم
را دقيق و "  بازسازی سوسياليستی جامعه"به کار شويم پروژه های 

کنکرت طراحی کنيم و همه جا و هر جا و به هر ميزان که در توان 
 . داريم به اجرا گذاريم

  
در نشست حزبی برای .  همينجا تاکيد کنم که اين بحث فراحزبی است
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بحث حزب خاصی .  همفکری طرح شد
مخاطبش جنبش .  رو به جامعه دارد.  نيست

جنبشی که .  کارگری و کمونيستی است
ظرفيت تغيير انقالبی بنيادی جامعه را 

ظرفيت به تحقق رساندن رهايی .  دارد
جنبشی که .  سوسياليستی بشريت را دارد

ميتواند تحوالت جاری جامعه بحرانزده 
سرمايه داری را روی ريل تحول 

اين بحث در ادامه دو .  سوسياليستی بيندازد
معضل خالء رهبری در پروسه سرنگونی "اولی :  بحث قبلی من است

و دومی "  رژيم اسالمی حاکم بر ايران، پاسخ راهگشا چيست؟
بازسازی "بحث ".  تندپيجهای اساسی پيش رو، کمونيستها کجای کارند؟"

در نظر دارم (ورژن جامعتر آن دو بحث است "  سوسياليستی جامعه
ظرف آينده نزديکی ارکان و اندامهای کنکرت آن را در رساله ای منتشر 

 ).کنم
 

ضرورت، مطلوبيت و امکانپذيری :  رکن اصلی و پوست کنده بحث
بازسازی سوسياليستی جامعه در تقابل با تالش بورژوازی برای 

امکانپذيری .  بازسازی سرمايه دارانه جامعه به هم ريخته کنونی است
مورد نظر اين بحث به طور مشخص به تندپيچهای سياسی آتی جامعه 

در اين بحث محورهای ضرورت، مطلوبيت، .  ايران ارتباط دارد
امکانپذيری مقوالت دلبخواهی و انتزاعی نيستند، از تلفيق استراتژی 
کمونيستی طبقه کارگر با اوضاع جهان بحرانزده کنونی و به طور 

 . مشخص چشم انداز تحوالت جامعه ايران اسنتاج شده اند
 

دو بحران بيسابقه توامان در مقياس جهان، ارکان جامعه را به :  ببينيد
در دل اين بحران گلوبال مشخصا در .  لرزه در آورده و به هم ريخته اند

روزانه با ارقام باالی  ١٩-ايران از طرفی شرايط بسيار بحرانی کوويد
قربانی و ابتال کابوس اين بيماری عالمگير را بازتوليد ميکند و پانيک 

از طرف ديگر و پابپای آن، حاکميت اسالمی حامی سرمايه دم .  ميپراکند
به دم شديدتر از چهار دهه گذشته بحران مرکب اقتصادی، سياسی، 

انزوای تام از اقتصاد گلوبال، .  اجتماعی، فرهنگی گريبانش را ميفشارد
چندبرابر شدن فاجعه اجتماعی بيکاری و دهها فاجعه فراگير ديگر 
شواهد زنده جامعه و عمق زندگی روزمره دهها ميليون انسان است، 
شواهدی که من و شما و هر ناظر و تحليلگری را از هرگونه جروبحث 

 . و استدالل چوبين بی نياز ميکند
 

کم يا بيش همه .  جهانی است.  اين شرايط بحرانی منحصر به ايران نيست
دولتمردان همه کشورها با تمرکز بر بحران کورونا .  جا ديده ميشود

همزمان، .  آگاهانه تالش ميکنند بحران اقتصادی را حاشيه ای نشان دهند
که گزازش ساالنه اش درباره اقتصاد جهانی (در عوض، بانک جهانی 

، صندوق بين المللی )اکتبر منتشر کرد ١٣بحرانزده را همين سه شنبه 
، بانکهای مرکزی اقتصادهای کشوری ناگزيرند بحران (IMF)پول  

از ماه مارس به رگهای بازار و .  را چاره جوئی کنند ٢٠٢٠بيسابقه 
سيستم بانکی زير پوشش خود دهها تريليون دالر تزريق کرده اند نه فقط 
برای احيای سودآوری سرمايه بلکه برای اينکه جلو فلج شدن کل اقتصاد 

 .سرمايه را بگيرند، نگذارند از هم بپاشد
  

نظام بانکی جهان، .  امروز بالی جهانگير بشريت، تنها کورونا نيست
شريان اصلی اقتصاد گلوبال در گزارشهای سال قبل 

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

 بازسازی سوسياليستى جامعه
 گفتگو با فاتح شيخ

 

  ١١صفحه   



که هنوز هيچ خبری از کورونا در هيچ چين و ماچينی )  ٢٠١٩اکتبر (
بروز پيدا نکرده بود، از احتمال بروز بحران اقتصادی در سال 

هشدار داده بودند که بحرانی به مراتب شديدتر .  خبر داده بودند ٢٠٢٠
اتفاق  ٢٠٢٠در چشم انداز است و ميتواند در سال  ٢٠٠٨از بحران 

با اولين حمله به توليد  ٢٠٢٠همان اولين ماه  ١٩-بيماری کوويد.  بيفتد
و تجارت گلوبال باعث بالفعل شدن نزول نرخ سود سرمايه و تحقق 

بانک ليمن  ٢٠٠٨سپتامبر  ١٥آنچه ورشکستگی . بحران اقتصادی شد
برادرز آمريکا برسر اقتصاد جهان آورد، موج اول حمله کورونا 
برسر اقتصاد گلوبال آورد و بحرانی را کليد زد که به مراتب شديدتر، 

بود و در تاريخ بحرانهای  ٢٠٠٨فراگيرتر و مخربتر از بحران 
 . بيسابقه درآمد ١٨٢٥اقتصاد جهانی از 

 
ازجمله (اين شرايط هولناک، که جامعه را در سطح جهان  ٢٠١٩سال 

. امروز هست.  به پرتگاه کشانده، وجود نداشت)  در ژئوپوليتيک ايران
بورژوازی ناگزير است به آن برسد، بازسازی صدمات آن را در 

و بيگمان ناگزير پروسه بازسازی جامعه .  صدر اولويتهايش بگذارد
. را با پروژه ها، ابزارها و مکانيسهای کاپيتاليستی رو به راه کند

اردوی کارگری و کمونيستی هم در برابر اين بحران بيسابقه دو 
يک انتخاب پذيرفتن پروژه بازسازی سرمايه :  انتخاب بيشتر ندارد

دارانه جامعه است که مستلزم تشديد استثمار و ناامنی معيشتی و 
گسترش بيسابقه و کابوس آفرين بيکاری است و همزمان بيگمان بر 
دفاع از دستاوردها و تالش برای بهبود شرايط زيست و مبارزه خود 

انتخاب ديگر اما تن ندادن به سناريوی بازسازی .  تمرکز ميکند
سرمايه داری بحرانزده و در همان حال تالش برای تدارک تعرض 
طبقاتی در راستای بازسازی سوسياليستی جامعه و تامين ملزومات 

 . تحقق آن است
 

اگر ضرورت و مطلوبيت انتخاب راديکال دوم برای فعاالن راديکال 
کارگری و کمونيستهای انقالبی روشن و مفروض است، اين هم 
واضح است که حد و حدود امکانپذيری پيشبرد پيروزمند اين انتخاب 
راديکال يک مساله مشخص است و فراهم آوردن ملزومات پراتيک 
تحقق آن در جهان امروز، در هر گوشه جهان در ژئوپوليتيک معين 

برای يک مدافع .  منطقه ای، نياز به سنجش مشخص دارد  -کشوری
بازسازی سوسياليستی جامعه درعين تاکيد بر ضرورت و مطلوبيت 
اين هدف و مبارزه راديکال و نقشه مند برای رسيدن به آن، سنجش 
حد و حدود امکانپذيری و راههای تامين ملزومات تحقق آن، يک بحث 
باز است، طبعا همفکری خالقانه و مبتکرانه حول آن، شرط پيشروی 
در اين راه است و يکی از ملزومات بی بروبرگرد پيروزی است که 

 . الزم است صميمانه و هدفمند از آن استقبال کرد
 

در وجه جهانی بحث، اين نياز بيش از پيش طرح  :کمونيست هفتگی
ميشود که سرمايه داری بعنوان نظام مسلط دنيای امروز نيازمند تغيير 

 ٥٦٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

بازسازی سوسياليستی دنيای امروز با کدام موانع روبرو است و اين .  است
بحث چه پاسخی به رفع اين موانع ميدهد؟ در قلمرو کشوری و مشخصا 

 ايران که حوزه نفود و کار مستقيم حزب است چطور؟ 
 

با درجه بااليی از اطمينان ميتوان گفت بخش اعظم نظريه  :فاتح شيخ
پردازان بورژوازی بر ضرورت بازسازی کاپيتاليستی جامعه در شرايط 

راههای پيشنهادی آنها .  بحرانی امروز توافق و تاکيد و اجماع نظر دارند
البته گوناگون و بعضا تماما متضادند، اما تقريبا همگی اذعان دارند که 
نظام سرمايه داری همچون نظام مسلط دنيای امروز نيازمند تغيير و 

به نظريه صاحبنظران صاحب نام و نشان اين عرصه .  است"  بازسازی"
 . کوتاه اشاره ميکنم

  
هنری کيسينجر سياستمدار باسابقه بخش راست محافظه کار هيات حاکمه 

روابط بين دولتی موجود و مشخصا کشمکش و )  اکتبر ٨(آمريکا هفته قبل 
رقابت تصاعدی دولتهای آمريکا و چين همچون دو قطب تجارت جهانی را 
به عنوان عامل اصلی پشت بحران جهانی و تهديد جدی نظام جهانی 
موجود برجسته ميکند و هشدار ميدهد که در صورت کنترل نکردن آن 
خطر جنگ جهانی سوم در پيش خواهد بود که قربانيان آن ميتواند از 

از توضيحات .  مجموع قربانيان دو جنگ جهانی قرن پيش فراتر رود
کيسينجر به طور واضح برميآيد که راه بازسازی اوضاع بهم ريخته جهان 
را در روابط دولتها و صراحتا در ادامه سلطه جهانی دولت آمريکا با 

رويکرد کالسيک جناح راست .  شراکت درجه دوم دولت چين ميداند
حزب (حاکميت آمريکا و دولتهای محافظه کار حاکم بر آمريکا 

در سه دهه اخير .  در طول دوران بعد از جنگ جهانی دوم)  جمهوريخواه
تکيه دولتهای پياپی آمريکا بر ميليتاريسم و جينگوئيسم و تالش برای تحميل 
سرکردگی يگانه دولت آمريکا بر نظام بين دولتی جهان، فاکتور اصلی 
تشديد و پيچيده تر شدن بحرانهای مکرر جهان، بر متن تناقضات بنيادی 

خط مشی ترامپ ادامه زمخت اين رويکرد .  نظام سرمايه داری بوده است
واضح است که اين رويکرد تنها .  جناح راست هيات حاکمه آمريکاست

 National Review).ميتواند شرايط بحران جهانی جاری را بحرانی تر کند
-14 Oct 2020) 

 
 (WEF- Davoos)داووس "  فوروم اقتصاد جهانی"کالوس شواب موسس 

با پنجاه سال سابقه و تجربه در مديريت فوروم اقتصاد جهانی اواخر ژوئيه 
 COVID-19 THE GREAT) "نوسازی بزرگ ١٩-کوويد"در کتاب 

RESET)  تسايت آنالين"در گفتگو با )  اواخر سپتامبر(و اخيرا"   (ZEIT 

ONLINE)  پرده از پروژه مفصل خود برای بازسازی سرمايه داری
بحرانزده برداشته است که تاکيد اصلی آن بر ضرورت فاصله گرفتن از 

و رو آوردن به دوز معينی از دخالت دولت در اقتصاد "  نئوليبراليسم"
کالوس شواب شخصيتی جهان نگرتر و تغيير طلب از کيسينجر .  است

روزگار "او در گفتگو با تسايت آنالين با عنوان .  محافظه کار است
منتقدان مشکل را :  ، در جواب اين پرسش که"نئوليبراليسم به سر آمدەاست

مشکل از سرمايه داری "از خود سرمايه داری ميبينند، نظرت چيست؟ 
را شديدا رد ميکند اما بر اورژانس بودن ايجاد تغييرات ساختاری "  است

نکته اصلی نظريه بازسازی کالوس شواب در آخرين .  در آن پاميفشارد
"ميگويد.  پاسخ او به تسايت آنالين جالب است بی ايجاد تغييرات با : 

از راه :  تغييرات از راههای ديگر مواجه خواهيم شد

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

 ...بازسازی سوسياليستى جامعه 

! تامين معيشت ماهانه برای همه ساكنين كشور وظيفه دولت است  
  ١٢صفحه   



 ". کشمکشهای خشونت بار يا از راه انقالبات
  

جايزه صلح نوبل امسال به سازمان پروگرام جهانی غذا داده شد و 
نماينده کميته نروژی جايزه صلح نوبل تلويحا اين ترجيح را به نگرانی 

 . از گسترش گرسنگی جهانی و بروز شورشهای گرسنگان ربط داد
 

همين موارد از تاکيد سخنگويان بورژوازی، از دو طيف محافظه کار و 
خواهان تغيير، در ارتباط با لزوم ايجاد تغيير معين در نظام موجود 
سرمايه داری با هدف بازسازی کاپيتاليستی جامعه بحرانزده کنونی 

مقابله راديکال اردوی کارگری و کمونيستی با پروژه های .  کافی است
بازسازی کاپيتاليستی در سطح جهان بيگمان با موانع فراوان و پيچيده 

 .روبروست که بررسی آنها مجال ديگری الزم دارد
  

در ارتباط با مبحث بازسازی سوسياليستی در گوشه هايی از جهان که 
در قلمرو ژئوپوليتيک آنها روزنه های بازتری از امکانپذيری پيشروی 
اردوی کارگری کمونيستی موجود است، مشخصا به مورد جامعه ايران 

هم اقتصاد کشوری در .  و مختصات ژئوپوليتک آن کوتاه اشاره ميکنم
ايران در قياس با دايره گلوبال اقتصاد جهان و هم مجموعه قلمرو 
ژئوپوليتيک ايران چه در بعد کشوری و چه در عمق استراتژيک منطقه 
خاورميانه، بيانگر اين فاکتور است که فارغ از هيچ درجه ای از اغراق 
ميتوان گفت، ايران زير حاکميت رژيم اسالمی حامی سرمايه، يکی از 

 .ضعيفترين حلقه های کاپيتاليسم جهان امروز است
 

اين موقعيت فقط حاصل اوضاع کنونی نيست، ريشه در سابقه دورتری 
اما عالوه بر چنان سابقه ای، هم اکنون شرايط بحرانی وخيمتری .  دارد

گريبان قلمرو اقتصادی سياسی ايران را گرفته است که مولود موقعيت 
پر از تناقضات العالج و مهلک است که در گردابی چنين هائل حاصل 

بر گرده نحيف اين حلقه ضعيف  ٢٠٢٠از بحران اقتصادی جهان سال 
 .سرمايه داری گلوبال انباشته شده است

  
عالوه بر شاخصهای واقعی ناشی از موقعيت جهانی و منطقه ای ايران، 
حضور جسورانه يک جنبش راديکال کارگری در رديف اول 
اعتراضات ريشه دار اعماق جامعه که هر از گاه در انفجار خيزشهای 
توده ای عظيم خود را نشان ميدهد، آن فاکتور اجتماعی طبقاتی 

بازسازی "نيرومندی است که قادر است ملزومات ضروری برای 
را در اين گوشه جهان فراهم آورد و تا مقصد "  سوسياليستی جامعه

اين تحول بنيادی از کانال قدرتگيری سياسی .  پيروزی هدايت کند
 . کارگری با پرچم رهايی سوسياليستی تحقق مييابد

 
در اين پروسه اما اردوی کارگری کمونيستی جامعه ايران پروژه های 
گوناگون متعدد برای اجرا و پايگاههای بسياری برای فتح و پيشروی 

در راس وظايف و اقدامات پيش رو، بيگمان بايد بر .  در پيش رو دارد
تالش فشرده برای سروسامان دادن به صفوف گرايش راديکال 
سوسياليست طبقه کارگر تاکيد کرد، گرايشی جسور و روشن بين که در 
سالهای اخير منشا مبارزه طبقاتی راديکال و گسترده و اميدبخشی بوده 

 ٥٦٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

يک رکن اين تالش فشرده ايجاد پلهای پيوند هرچه فشرده تر ميان .  است
جنبش راديکال کارگری و جنبش سياسی کمونيسم طبقه کارگر است که 

به اين سو گامهای بلندی در اين راه روشن بی جايگزين  ٥٧از انقالب 
 . برداشته است

 
ممکن ساختن و پيشبرد هر ميزان همکاری مشخص ميان جريانات 
کمونيست فعال در مجاری مبارزاتی کارگران، زنان، نسل جوان و توده 
های محروم و ستمديده اعماق جامعه، بيگمان به تسريع روند سرنگونی 
انقالبی رژيم اسالمی که يکی از ملزومات حرکت طبقه کارگر در مسير 

گره زدن مبارزه برای بهبود .  انقالب سوسياليستی است ياری ميرساند
شرايط معيشت و مبارزه با انقالب در مفهوم پيوند تاريخی اصالحات با 
انقالب، به راه انداختن جنبشهای گسترده کارگری توده ای نظير جنبش 
عليه بيکاری، طرح شعارهای راديکال امروزی نظير کاهش مداوم زمان 
کار، تحميل ماهيانه معيشت برای هر شهروند جامعه، تحميل برقراری 
آزاديهای سياسی و مدنی، از کار انداختن و درهم شکستن ماشين توحش 
و سرکوب و قتل عام رژيم کنونی، ممانعت قاطع از بازسازی ارگانهای 
خفقان و ارعاب و دهها خواست راديکال ديگر خشتهای الزم بنای 
بازسازی سوسياليستی جامعه است که در روند سرنگونی انقالبی رژيم 

 . اسالمی روی هم چيده خواهند شد
 

جوهر طرح بازسازی سوسياليستی جامعه در ايران اکتفا نکردن به 
خواست سرنگونی فوری رژيم اسالمی به نيروی انقالبی کارگران و 
ستمديدگان و گذاشتن قطبنمای سوسياليستی در پيشاپيش هر قدم پيشروی 
در هر عرصه مبارزه طبقاتی و آزاديخواهانه اعم از قلمروهای اقتصادی 

پيروزی سوسياليستی در ژئوپوليتيک ايران .  و سياسی و اجتماعی است
بيگمان اميدی درخشان و تابنده بر مسير رهايی سوسياليستی در ديگر 

 . گوشه های جهان سرمايه ميتاباند
   

در هر (اهميت به قدرت رسيدن طبقه کارگر در گوشه ای از جهان 
برای پيشروی موقعيت جهانی طبقه )  منطقه ای  -ژئوپوليتيک کشوری

حاکميت رژيم اسالمی حامی سرمايه در .  کارگر نياز به روشنگری ندارد
ايران به رغم داشتن يکی از وحشيانه ترين ماشين های کشتار و 
سرکوب، آشکارا يکی از آسيب پذيرترين و شکننده ترين رژيمهای 

تالش بيوقفه جريانات اپوزيسيون .  ضدمردمی جهان امروز است
بورژوايی در راستای دست و پا کردن آلترناتيو مورد پشتيبانی طبقه 
سرمايه دار ايران و جهان برای جايگزينی رژيم اسالمی و بازسازی 
اقتصاد سرمايه داری در آستانه فروپاشی کنونی ايران تالش بيثمری است 
که با اين حال بايد با جديت جلوی مخاطرات تحرک ارتجاعی آن را 

 . گرفت
 

رشد غول آسای فاشيسم و ضدکمونيسم در سالهای اخير در سطح طبقه 
بورژوای چند کشور هشدار واضحی است که در دوره بعد از بحران 
جاری دوگانه اقتصادی کورونايی، عروج ترندهای دشمنی با کمونيسم 

. نظير مک کارتيسم بعد از جنگ دوم جهانی در آمريکا خطر جدی است
اشانتيونهای توحش عريان اينچنين رژيمهايی در پيکر حاکميتهای مکبث 
گونه در آمريکا، ايران، فيليپين، مجارستان، برزيل و غير آنها و همچنين 
در عملکرد ضدمردمی استبداد سياسی عريان حاکم بر روسيه و چين 

 . شيپور هشدار اين خطر جدی را به صدا در آورده اند
 

بعنوان يک استتناج بحث شما  :کمونيست هفتگی

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 

 ...بازسازی سوسياليستى جامعه 

  ١٣صفحه   



در باره چاپ "قرارهائی به پلنوم ارائه کرده بوديد که دو مورد آن يعنی 
درباره شرکت در گراميداشت جهانی "و "  و انتشار آثار منصور حکمت

توضيح .  تصويب شدند)"  ٢٠٢١مارس (مين سالگرد کمون پاريس ١٥٠
تان در مورد اين دو قرار و رابطه اش با بحث بازسازی سوسياليستی 

 چيست؟ 
 

آن دو قرار با همه کوتاهی متن گويای دو داستان هستند و  :فاتح شيخ
يکی در تاريخ معاصر تئوری کمونيسم، :  يادآور دو ضرورت تاريخی

ديگری در تاريخ يک قرن و نيم پيش مبارزه طبقاتی پرولتاريا در 
عرصه دست بردن به قدرت سياسی در لحظه حساس ضرورت 

 ).فرانسه(بازسازی سوسياليستی جامعه 
 

در غياب او .  حکمت در جنبش کمونيسم کارگری موقعيت مرکز داشت
مارکس موقعيت مرکز .  غياب موقعيت مرکز را تا به امروز شاهديم

داشت، مشخصا در راس انترناسيونال اول، به ويژه در دوره صعود به 
قدرت بردن کمون تا شکست آن، موقعيت مرکز بودن او دقيقا مستند 

، مارکس مرجع فکری )پراتيک سياسی(عالوه بر مرکز بودن .  است
. در غياب مارکس خالء غياب موقعيت مرکز پر نشد.  کمونيسم هم بود

تالش انگلس بسيار ارزشمند بود ولی به آستانه پاسخگويی به خالء غياب 
موقعيت مرجع بودن مارکس به نظر .  موقعيت مرکزی مارکس نرسيد

از (  ١٩١٧لنين در .  من تا امروز هم منحصر به خود مارکس مانده است
به موقعيت مرکز پراتيک سياسی پرولتاريا و انقالب )  آوريل به بعد

حکمت هم در .  سوسياليستی صعود کرد و تا سالهای آخر زندگی ماند
موقعيت مرکز جنبش کمونيسم کارگری معاصر مشخصا در ارتباط با 

ايران جايگاه  ١٩٧٩جامعه ايران و عروج کمونيسم بعد از انقالب 
انتشار باقيمانده منتشر نشده آثار او در آستانه تحوالتی .  ماندگاری دارد

. که در جامعه انتظار ميرود در شمار يکی از پروژه های فوری است
کاربست گنجينه فکری حکمت به موازات کاربست تئوری کمونيسم 
مارکس و تئوری انقالب لنين، از زاويه بازسازی سوسياليستی جامعه 

 .بسيار ضروری است
  

مين سالگرد دست بردن ١٥٠قرار درباره شرکت فعاالنه در بزرگداشت 
کمون به قدرت سياسی که در چند ماه آتی کليد زده ميشود يک پروژه 

مضمون آن .  ديگر در همان دايره بازسازی سوسياليستی جامعه است
متن قرار گويای دليل طرح و .  کارگری و کمونيستی و فراحزبی است

اجرای آن هم با توان و انرژی و .  در دستور قرار گرفتن آن است
ميکوشم سهم خود در گراميداشت .  اولويتهای شخصی ام خوانايی دارد

در اين دوره با توجه به انرژی واقعی ترجيح ميدهم .  کمون را ادا کنم
تالش برای پيروزی اردوی کارگری کمونيستی را در مدار کمونيسم 

 .اجتماعی و انقالبی طبقه کارگر با پراتيک و نگاه فراحزبی ادامه دهم
 

 به اميد پيروزی و تحقق رهايی سوسياليستی
 

 ١٣٩٩مهر  ٢٤/ ٢٠٢٠اکتبر  ١٥
 

*** 
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 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم  

 ...بازسازی سوسياليستى جامعه 

ميالدی برميگردد که برای اولين بار  ١٦تاريخ آن به قرن .  گرفته است
انگليسی مسئله تامين درآمد ثابت برای تمام آحاد "  توماس موری"توسط 

يکی از رهبران انقالب کبير فرانسه .  جامعه توسط دولت را مطرح کرد
نيز ايده بيمه های اجتماعی برای کاهش "  مارکوس دی کوندرست"بنام 

اما بعدها اين خواست در .  نابرابری، ناامنی و فقر را طرح کرده بود
با مبارزات جنبش کارگری در سراسر جهان بطور  ٢٠و  ١٩قرون 

جدی گره خورد و طی مبارزات کارگری پرداخت بيمه بيکاری بعنوان 
بخشی از قوانين کشورهای صنعتی و پيشرفته به سرمايه داری تحميل 

 .شد
 

به تمام آحاد جامعه، در "  تامين ماهيانه معيشت"بنظر طرح پرداخت 
شرايطی که کار مناسب و درخور توجهی وجود ندارد، گامی فراتر از 

چرا که بيمه بيکاری همواره شامل .  بيمه بيکاری محسوب ميشود
اخيرا کشورهای مختلف .  بخشهائی از مردم کارکن و محرومان نميشود

در جريان .  سرمايه داری اين مسئله را به طرق گوناگون طرح کرده اند
بحران کرونا اکثر کشورهای صنعتی بخشی از معيشت مردم را هرچند 

اسپانيا اولين کشور اروپايی است که قانون .  موقت پرداخت کرده اند
دولت فنالند .  را تصويب کرده است"  تامين ماهيانه معيشت"پرداخت 

آزمايشی به مدت يکسال آنرا اجرا کرد و دولت سويس قبل از بحران 
 .کرونا آنرا به رفراندوم گذاشت که رای نياورد

 
پرداخت درآمد جهانشمول پايه توسط دولتها نه در شرايط بحران، بلکه 
بعد از آن هم، چنانچه جوابگوی حداقل نيازهای اقتصادی و رفاهی باشد، 
ميتواند آزادی عمل بيشتری به طبقه کارگر برای رهايی از ناامنی شغلی 

هرچند تا عملی شدن اين خواست فاصله زيادی وجود .  و بيکاری بدهد
دارد اما طبقه کارگر اعم از بيکار و شاغل نميتواند ترس هميشگی از 
بيکاری و ناامنی مطلق اقتصادی را نسل اندر نسل روی سرشان حفظ 

شکوفايی خالقيتهای طبقه کارگر و آحاد جامعه در گرو تامين .  کنند
امری که .  معيشت و درآمد مکفی و جوابگوی يک زندگی امروزی است
 .کارگران در چهارچوب همين نظام همواره برای آن جنگيده اند

 
 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 

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

اتوماسيون 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

پاندمى كرونا، بحران اقتصادی و بيكارسازی 

 ...وسيع، چه بايد كرد 



مسائل مبرم "  ٤١يکی از سندهای مصوب پلنوم  :کمونيست هفتگی
" مبارزات کارگری ايران، خطوط تاکتيکی حزب در دوره پيش رو

وضعيت مشخص جنبش اين سند در مورد . بود که شما معرف آن بوديد
کارگری چه تحليلی دارد و يا چه مفروضاتی بر آن حاکم است و 

 سياست حزب در جنبش کارگری بر چه ارکانی استوار است؟ 
 

از نظرما جنبش کارگری نقش تعيين کننده ای در   :رحمان حسين زاده
در کنگره حزب .  سير تحوالت سياسی و مبارزاتی جامعه ايران دارد

بيش از هر دوره ای در تاريخ سياسی اين واقعيت را تاکيد کرديم که 
ايران، برای نجات جامعه از مصائب فاجعه بار حاکميت کاپيتاليستی و 
جمهوری اسالمی، اميد و نگاهها به نقش رهايی بخش طبقه کارگر و 

تداوم اعتصابات و اعتراضات .  جنبش کارگری دوخته شده است
کارگری در همين يکساله اخير تاکيدی مجدد بر پيش بينی درست ما از 

اعتصاب کارگری بيش از سه ماهه .  پتانسيل جنبش کارگری است
نيشکر هفت تپه و پيچيدگی و ابتکارات و تجارب مهم آن و گسترش 
اعتصابات کارگری در بيش از پنجاه مرکز کارگری کليدی همچون 
نفت و پتروشيمی ها گوشه ای از واقعيات بزرگتری است که سند 

به اين شکل بر اهميت آنها تاکيد )  ٤١پلنوم(مصوب پلنوم اخيرحزب ما 
با ورود بخشهای کليدی صنعتی ايران به اعتصاب، سير "کرده که؛ 

روزافزون اعتصاب و اعتراض کارگران و پتانسيل انفجاری ميليونها 
مردم به فقر و فالکت اقتصادی و بيکاری محکوم شده، بحران سياسی 

اين واقعيت صرفا ".  در ايران وارد مراحل تعيين کننده ای می شود
آرزوی تحليلی ما به عنوان حزب کمونيستی متعلق به طبقه کارگر 

فقر و فالکت و بيکاری، .  نيست، بلکه واقعيت عينی جدال طبقاتی است
زندگی زير خط فقر را نه تنها به طبقه کارگر بلکه به کل اردوی انسان 
کارکن و به تدريج به بخشهای ميانی جامعه تحميل کرده، به عالوه در 
اين دوره و با گسترش فاجعه کرونا خطر بالقوه گرسنگی و به نان 
روز و شب محتاج ماندن به معنای واقعی کلمه کابوسی بر فراز 

به اين دليل ما .  زندگی خانواده های کارگری و مردم بی بضاعت است
مهمترين خصلت مشخصه مقطع کنونی قطبی شدن جامعه "تاکيد داريم 

حول مسائل مبرم معيشتی و اقتصادی است که جنبش کارگری 
در عين حال ما با چشمان باز محدوديتهای سياسی و ".  پرچمدار آنست

سازمانی و موانع پيش پای بسيج گسترده و متحدانه نيروی طبقه کارگر 
را می بينيم، برای فايق آمدن براين مشکالت همگام رهبران و 

بر اين .  پيشروان آگاه و کمونيست جنبش طبقه کارگر در تقال هستيم
اساس در شرايط مشخص کنونی در پلنوم اخير دو رکن اصلی سياست 

 :حزب را در اين دوره چنين تعريف کرديم
  
اول، حزب در کشمکش جنبشهای طبقاتی در بحران کنونی، بعنوان "

نماينده و پرچمدار پرشور سياست و راه حل کمونيستی طبقه کارگر در 
حزب در اين قلمرو چهارچوبهای سياسی، افق .  جامعه ظاهر می شود

طبقاتی، تمايزها، سبک کار، سنت مبارزاتی و تاکتيک های کلی را 
 .ترسيم ميکند
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دوم، با اعتراض جاری اعتصابی و کارگری چفت ميشود، سطح اعتراض 
. را برسميت می شناسد و تالش دارد آنرا ارتقا دهد و گام به گام بجلو براند

حزب در اين قلمرو به مسائل روز مبارزاتی، به پيشبرد اعتصاب و 
مبارزه جاری، به تاکتيک روز، به گسترش مجمع عمومی و دخالت 

 ." مستمر توده ای کارگری کمک می کند
 

به اين ترتيب تالش ما اينست گرايش سوسياليستی طبقه کارگر خودآگاه و 
سازمانيافته و هدفمندتر بتواند نقش خود را در هدايت و رهبری جنبش 
کارگری و جنبش آزاديخواهانه عليه نظم حاکم سرمايه داری و جمهوری 
اسالمی و ايجاد دگرگونی اساسی و قدرت گيری طبقه کارگر در تحوالت 

 . سرنوشت ساز سياسی اين دوره ايفا کند
 

با توجه به اين مفروضات، ملزومات پيشروی جنبش  :کمونيست هفتگی
کارگری در اوضاع امروز کدامند؟ کدام اقدامات سازمانگرانه و عملی و 

 تاکتيکی را بايد در دستور گذاشت؟
 

ملزومات پيشروی جنبش کارگری در اوضاع امروز دو  :سياوش دانشور
دسته اند؛ يکی قدرتمند کردن موقعيت و جايگاه جنبش طبقه کارگر در 
قلمرو سياست سراسری و ديگری پاسخ به نيازهای عملی و تاکتيکی و 

غفلت از هر کدام، در تحليل نهائی تنها به .  سازمانی مبارزات جاری
سياستهای محدودنگرانه و اصالح طلبانه و رفرميستی ميدان ميدهد و در 
کشمکش طبقاتی جاری، پتانسيل اعتراضی جنبش طبقه را منفعل و يا به 

قدرتمند کردن .  نيروی جريانات غير کارگری و بورژوائی بدل ميکند
موقعيت جنبش طبقه کارگر در سياست سراسری يعنی تالش بيوقفه برای 
حضور ماکرو و سراسری طبقه در جامعه و پاسخ به هر سوال جامعه از 

حفظ و تقويت استقالل سياسی و تشکيالتی طبقه از .  يک موضع آلترناتيو
دولت و جنبش های بورژوائی و تالش برای معرفه کردن پاسخهای 

ترجمه و ترکيب .  کارگری و سوسياليستی در مقابل پاسخهای بورژوائی
سياستها و پاسخهای طبقه کارگر به سواالت جامعه در اعتصاب و 
اعتراض توده ای و تالش بيوقفه برای تبديل افق کارگری و کمونيستی به 

اين يک وظيفه اساسی .  پرچم رهائی از جمهوری اسالمی و وضع موجود
احزابی از نوع ما و رهبران راديکال و کمونيست و سوسياليست طبقه 

 .  است
  

ملزومات پيشروی در قلمرو پاسخ به نيازهای عملی و تاکتيکی و سازمانی 
مبارزات جاری، اگر نخواهيم قالبها و شعارهای آرمانی را به يک مبارزه 
واقعی با تمام محدوديتها و ويژگی های آن تحميل کنيم، از تناسب قوا و 
سطح مبارزاتی و توان و ظرفيت بالفعل شروع ميکند، بعنوان پراتيسين 
ابژکتيو آنرا برسميت می شناسد، درعين حال تسليم آن نميشود و برای 

تاکتيکها و .  ارتقای مستمر اين سطح مبارزاتی و تغيير تناسب قوا ميکوشد
سياستهای روز در يک مبارزه واقعی جاری اعتصابی حتما در جهت و 
ملهم از تاکتيهای عمومی تر طبقه برای پيشروی اند، اما نعل به نعل يکی 

نيستند، بلکه ترجمان و بيان آنها در يک چهارچوب 

 حزب ٤١در باره مباحث پلنوم 
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درعين .  مشخص اند که بايد به تداوم مبارزه و پيشروی آن کمک کنند
حال بايد در نظر داشت که انعکاس فضای قطبی جامعه، کشمکش 
گرايشات اجتماعی و سياستهای متفاوت، تاکتيک ها و شعارهای مختلف، 
نيز بدرجات متفاوت در جنبش کارگری و ديگر جنبشهای اعتراضی 

بعبارت ديگر، هيچ ديوار چينی بين جنبش طبقه ما، با .  بازتاب می يابند
تمام تمايزات و تالش برای حفظ و تحکيم استقالل طبقاتی، با جنبشهای 
طبقات ديگر وجود ندارد و اين سياستها و شعارها و روشهای متمايز 

جنبش طبقه .  خود را در اعتراضات و مبارزات کارگری منعکس ميکنند
کارگر بمثابه يک بخش مهم جامعه يک پديده زنده است و همواره در 
درون خود با کشمکش دائمی گرايشات و سياستها و راه و روشهای آنان 

در عين حال اتحاد طبقه يک سوال هميشه حاضر است و .  روبروست
تامين وحدت طبقه بطور .  هر سياستی بايد بدوا به اين مسئله جواب دهد

عينی در گرو اتخاذ سياستها و تاکتيکهائی است که اوال در اتحاد و 
استقالل طبقه از جنبشهای طبقات دارا ذينفع است و ثانيا مورد اقبال و 

 . وثوق کارگران در مقياس وسيع قرار گرفته است
 

حضور قدرتمند جنبش اعتصابی کارگری از دو فاکتور اختناق و فقدان 
ديوار اختناق خيلی وقت است شکسته شده و .  تشکل رنج برده است

اعالم "  اعتصاب حرام"هزاران اعتصاب در سال آنهم در مملکتی که 
حکومت اسالمی نيز در حد امکاناتش .  شده بود، گواه اين واقعيت است

اعتراض و اعتصاب کارگری را امنيتی می کند، برای فعالين کارگری 
پرونده می سازد و احکام شالق و زندان ميدهد، اما اينها نتوانسته مانع 

امروز ديگر اعتصاب کارگری و .  روزافزون اعتصابات کارگری شود
اشکال متنوع اعتراضی آن به قالب اعتراضات مستمر کارگری تبديل 

در مورد تشکل، اعم از تشکل پايه تا اشکال عاليتر، حکومت .  شده است
با تمام وجود مقابله می کند تا از شکل دادن به يک رهبری محلی در 

با اينحال نيازهای مبارزه طبقاتی راه و جواب .  اعتراضات ممانعت کند
خود را از دل تناسب قوا و مجموعه شرايط پيدا می کنند و به ابتکارات 
. و چهارچوبهائی دست می برد که مقدور و ممکن و پاسخگو باشند

تثبيت مجمع عمومی بعنوان ظرف اعتراض و اعتصاب بعنوان مثال 
مجمع عمومی اين بن بست را می شکند و بحث . پاسخی به اين نياز است

تشکل کارگری قرار است در .  تشکل را جای واقعی خود ميگذارد
بهترين حالت توده کارگران را متحدانه برای منافع واحد بميدان مبارزه 

مجمع عمومی بسادگی و بسيار عالی همين کار را می کند و .  بياورد
کارکرد آن در اعتصابات گسترده و بزرگ سالهای اخير يکی از عواملی 

 .  بوده که جنبش طبقه را در سطح سراسری مطرح کرده است
 

سياست ما برای تامين ملزومات پيشروی در دو سطح مطرح شده فوق، 
جمعبندی تجارب دوره اخير مبارزات کارگری و تداوم و تقويت اين 

کارگران در فقدان تشکلهای سراسری و برسميت .  روند و ارتقای آنست
شناخته شده، ابتدا در سطح فابريک و شهری و سپس در سطح سراسری 

اين سياست .  بصورت رشته ای بميدان آمدند و به اين خالء پاسخی دادند
در سطح رشته ها و مراکز کارگری گسترش بايد بصورت نقشه مندتر 

در تناسب قوای کنونی و در فقدان تشکلهای کارگری و همينطور با .  يابد
اتکا به تجارب مبارزات کارگری، يک مکانيسم واقعی و عملی برای 
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گسترش اعتراضات کارگری، اعتصاب 
در مراکز کارگری يک رشته، اعتصاب 

اين .  شهری است  -فابريکی و فرا  -فرا
تجربه در اعتصابات صنايع نفت و گاز، 
پتروشيمی ها، پرستاران، معلمان، 
بازنشستگان، کارگران شهرداريها، 

تجربه .  وجود دارد...  معادن، برق و 
هماهنگی چند کارخانه در يک شهر و 
اعتصاب و اعتراض همزمان و زنجيره 

تاکتيک حضور در مقابل نهادهای دولتی، .  ای را نيز داشته ايم
راهپيمائی و رژه خيابانی، اجتماع همراه با خانواده های کارگری، بستن 

اين .  جاده، بستن درب کارخانه و ممانعت از خروج کاال را نيز داريم
صورت نگرفتند بلکه حاصل فعل و انفعال و "  خودبخودی"اقدامات 

سوخت و ساز درونی طبقه از جمله تالش و ايجاد سطحی از هماهنگی 
درک .  شبکه محافل کارگری و رهبران عملی در سطوح مختلف است

 . اين کارکرد و رفع موانع گسترش آن بسيار حياتی است
 

هر جنبشی با چهره های خوشنام و .  هر جنبشی به رهبری نياز دارد
شناخته شده که به زبان گويای اعتراض آن جنبش بدل می شوند شناخته 

ارتقای اين درجه اتحاد و همدلی ايجاد . و برای توده اهالی ملموس ميشود
شده به شکلی عاليتر يک شرط اساسی ملزومات پيشروی جنبش طبقه ما 

لذا بازهم بايد از همين سطح تشکل درونی و .  در دوره کنونی است
قدم ضروری و مهم بعدی، .  ديناميزم واقعی طبقه شروع کرد و ارتقا داد

قوام يافتن شبکه های فعالين و رهبران کارگری در سطوح مختلف رشته 
ای و غير رشته ای و داشتن تصويری واحدتر از اقدامات اعتصابی و 

يک رکن ديگر که .  اعتراضی و خواستهای بسيج کننده و سراسری است
به تشکل مربوط است، تقويت و تثبيت سنت مبارزاتی عمل مستقيم 
کارگری و توده ای و تبديل آن به الگوی اعتراض راديکال در جامعه 

سنت مجمع عمومی و شورائی تنها سنت مبارزاتی در درون طبقه .  است
کارگر نيست، گرايشات قانونگرا و شبه دولتی، رفرميست و امکانگرا 

اين گرايشات در هر سوال و مبارزه کارگری راه حل و . نيز وجود دارند
شعار و تاکتيک خود را پيشنهاد ميکنند که با دو مسئله اتحاد کارگران و 
منافع آنها بعنوان يک طبقه در تناقض و جاهائی در ضديت قرار 

شبکه های رهبران عملی کارگری و کارگران کمونيست در .  ميگيرد
صنايع مختلف و در سطح رشته ها، ضروری است سنت مبارزاتی 

دامن زدن به و تثبيت مجمع .  واحدی را تقويت و به آن متکی شوند
عمومی بعنوان رکن اساسی دخالت توده کارگران در امر خويش، 

به اين معنا و در .  ضروری است به يک تالش آگاهانه و بيوقفه بدل شود
سطحی باالتر، نمايندگان مجامع عمومی کارگری مبادرت به تشکيل و 

امری که خالء .  برگزاری مجمع نمايندگان مجامع عمومی کارگری کنند
سطحی از تشکل سراسری را با اتکا به اراده کارگران در مجمع 
عمومی پايه در فابريک تامين ميکند و در اعتراضات و اعتصابات 

 .رشته ای اخير بدرجه ای انجام شده است
 

از ميان خواستهای متعدد و مختلف کارگری در رشته های مختلف که 
ليستی طوالنی است، ميتوان محورهائی را بعنوان خواستهای طبقه 

اعتراض عليه فقر و گرانی و .  کارگر برای کل جامعه طرح کرد
بيکاری و خواست حرمت و معيشت و سالمت و بهداشت و آموزش از 

نه به ".  خواستهای محوری طبقه کارگر و اکثريت عظيم جامعه است
فشرده "  حرمت، معيشت، سالمت"و تامين "  فقر، فالکت، بيکاری

شعارهای محوری نميتوانند .  خواستهای مبرم امروز است

مسائل مبرم مبارزات كارگری ايران، خطوط 

 ... تاكتيكى حزب در دوره پيش رو

  ١٦صفحه   

 



اختياری و فی البداهه باشند بلکه از چهارچوبی انتقادی مايه می گيرند 
و از وضعيت مشخصی نتيجه ميشوند و به يک نياز عمومی و متحد 

ما همواره در ميدان مبارزه از کف خيابان تا .  کننده پاسخ می دهند
صحن کارخانه، بعضا با شعارها و تاکتيکهای تفرقه افکنانه، تملق 
مقامات حکومتی را گفتن، خودزنی و شبه مذهبی، سکتاريستی، يا 

حفظ .  توهم به بخشی از بورژوازی را دامن زدن مواجه می شويم
وحدت کارگران و متحدتر بيرون آوردن آنان از هر اعتصاب و 

در متن .  مبارزه کارگری، امر و فرض هر کارگر کمونيست است
مبارزه جاری، ضروری است هر تاکتيک و شعار و روش تفرقه 
افکنامه، دولتی و قانونگرايانه، رفرميستی و سکتاريستی، از موضع 
منفعت استقالل طبقه کارگر و تحکيم وحدت صفوف طبقه کارگر نقد 
شود و شعار و سياست و تاکتيک آلترناتيو متناسب با آن طرح و جاری 

 . شود
 

يک نياز ديگر و يکی از ملزومات جدی پيشروی طبقه کارگر، تحزب 
حزبيت يکی از اشکال کشمکش طبقاتی و يک رکن ضروری و .  است

طبقات اجتماعی لخت و عور در مقابل هم صف .  تعيين کننده آنست
آرائی نمی کنند بلکه از طريق جنبشهای سياسی و احزابی که اين 

تجربه .  جنبشها بيرون داده اند، در قلمرو سياست حضور بهم ميرسانند
را داريم با حضور تعيين کننده طبقه کارگر و جنبش  ٥٧انقالب 

شورائی در پروسه سرنگونی رژيم سلطنت اما فاقد يک حزب 
کمونيستی با برنامه کارگری که نماينده و سخنگوی آن جنبش مشخص 

طبقه کارگر تاوان اين کمبود را با .  در آن تحول انقالبی مشخص باشد
نابودی نسلی از رهبران کارگری و سرکوب خشن شوراها و سرکوب 

تجارب تحوالت يکدهه اخير در کشورهای ديگر نيز .  کمونيسم داد
تبليغات بورژوازی تالش دارد .  برهمين خالء اساسی صحه ميگذارد

" کمونيسم"کل تجربه سرمايه داری دولتی بلوک شرق را به حساب 
بگذارد، عليه احزاب کمونيستی و نفس نقد کمونيستی و مارکسيسم 

يک گرايش حاشيه ای در چپ و ميان کارگران نيز، بخشا . سخن بگويد
ازسر آنارشيسم و بخشا ازسر ضديت با لنين و احزاب لنينی و کال 
. احزاب سياسی، تحزب گريزی را در ميان کارگران اشاعه ميدهد

تحزب گريزی گرايشی است که ميخواهد کارگر بدون آمادگی و تشکل 
. و بدون تامين صف مستقل طبقاتی در جدال حاد جاری حضور يابد

اين يعنی بردن دست و پا بسته کارگران به مسلخ بورژوازی هار و تا 
دندان مسلح در يک دوره تند تحول سياسی که کارگر و کمونيسم 

برعکس، ما .  نيازمند ابراز وجود و اعمال قدرت در تمام سطوح است
به کارگران کمونيست و پيشرو و فعالين جنبش شورائی ميگوئيم که 

جنبش طبقه ما را ممکن است حزب .  جنبش طبقه ما به حزب نياز دارد
يا احزابی کارگری نمايندگی کنند اما در هر حال حزبيت جزء 
اليتجزای تشکل و مبارزه طبقه است و فقدان آن نتايج خونباری ببار 

اين تصور که طبقه کارگر روزی توسط تشکلهای توده ای .  می آورد
خود در يک روز آفتابی برميخزد و عليه سرمايه داری قيام می کند، 

اين مبارزه پيچيده تر و .  زيادی سانتی مانتال و خودخشنود کن است
اگر جنبش شورائی کارگری يک رکن حضور .  چند وجهی تر است

طبقه در تحول انقالبی است، حزب کارگری کمونيستی رکن اساسی تر 
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لذا ما ضرورت عاجل نياز .  انقالب کارگری عليه سرمايه داری است
حزب را به کارگران کمونيست و سوسياليست و پيشرو اکيدا يادآوری می 
کنيم و آنها را به متحزب شدن و ترجيحا کار مشترک با حزب حکمتيست 

از نظر ما حزب کمونيستی بايد ابزار و حزب مبارزه .  دعوت ميکنيم
کارگری، حزب برافراشتن برنامه و سياستهای طبقه کارگر برای آزادی 

کمونيسم جدا از مبارزه کارگری و کارگر جدا از کمونيسم، .  جامعه باشد
 . هر دو، محکوم به شکست اند

 
يک مسئله اساسی ديگر خواستهای مطرح در جنبش :  کمونيست هفتگی

سند از مجموعه ای خواست بعنوان خواستهای کانونی شده . کارگری است
اين خواستها کدامند و چرا مرکزی و عمومی ترند؟ آيا .  صحبت می کند

 اولويتی در زمينه طرح خواستها وجود دارد؟ چرا؟
 

از بخش آخر سئوالتان شروع کنم، واضح است در  :رحمان حسين زاده
هر دوره و در اين دوره هم  در ميان مجموعه خواسته ها و شعارهای 

. مطرح در جنبش کارگری، الزمست شعارهای اولويت دار برجسته شوند
تعيين "  ذهنی"اما اين اولويت را ما براساس عاليق خود و به بيان ديگر 

نميکنيم، بلکه پاسخ به معضالت و مصائب و مشکالت کنکرت گريبانگير 
جنبش طبقه کارگر، سطح خودآگاهی و آمادگی مبارزه بالفعل کارگری، 
ظرفيت متحد کننده و بسيج گری در صفوف جنبش کارگری، خواسته ها و 

وظيفه رهبران و فعالين .  شعارهای اولويت دار را مشخص ميکنند
کمونيست طبقه کارگر و حزب کمونيستی طبقه اينست با دقت، هر دوره 
خواسته ها و شعارهای اولويت دار و متحد کننده و موثر را تشخيص داده 

براين اساس محور مشترک و متحد کننده خواسته های .  و نمايندگی کنيم
متعدد، اقتصادی و سياسی مطرح ايندوره در مبارزات جاری کارگری و 

نه به فقر و فالکت و بيکاری، "توده ای را در طرح شعار و خواسته های 
پيگيری و تحقق .  ميتواند برجسته شود"  تامين حرمت، معيشت، سالمت

اين شعار محوری و اولويت دار قاعدتا بايد در زندگی و مبارزه طبقه 
در بندهای  ٤١کارگر به نحو ملموسی منعکس شود که ما در سند پلنوم 

 :  زير فرموله  کرده که عينا اينجا يادآوری ميکنم
 

برخورداری از معيشت و لوازم يک زندگی شايسته حق همگان و . ١
کارگران بيکار، ميليونها حاشيه نشين، .  تامين آن وظيفه دولت است

کودکان کار، هر کسی که دستمزدی ندارد، بايد هزينه زندگی اش 
 .  اين يک حق پايه ای است. توسط دولت تامين شود

برخورداری از سالمت و بهداشت و تامين دارو و وسائل .  ٢
اين يک حق . بهداشتی حق همگان است و تامين آن وظيفه دولت است

 . پايه ای کليه ساکنين جامعه است
افزايش دستمزد متناسب با سطح هزينه ها و .  افزايش دستمزدها  -٣

تامين زندگی شايسته متناسب با نيازهای امروز يک خواست فوری 
 .   کارگران است

حقوقهای معوق بايد فورا و با خسارت و محاسبه مابالتفاوت   -٤
کارگران بايد عليه کارفرمايان برای عدم .  تورمی پرداخت شود

پرداخت سر وقت و .  پرداخت بموقع دستمزدها اعالم جرم کنند
دولت در مقابل .  يکجای حقوق ها بايد توسط کارفرما تضمين شود

 . عدم پرداخت حقوق مسئول است
تالش برای .  مقابله با اخراج و بيکار سازی، ممنوعيت اخراج -٥

ايجاد شوراهای بيکاران و .  رفع موانع سازماندهی ميليونها بيکار
 .     اتحاد کارگران شاغل و بيکار

لغو .  حذف شرکتهای پيمانکاری از سازمان کار  -٦

مسائل مبرم مبارزات كارگری ايران، خطوط 

 ... تاكتيكى حزب در دوره پيش رو

  ١٧صفحه   



انعقاد قرارداد دستجمعی .  قراردادهای سفيد و موقت و پيمانی
استخدام رسمی با حقوق و مزايای .  کارگران با کارفرمايان

 .مربوطه، خواست اعتصابهای اخير و کارگران است
کارگران مخالف واگذاری .  خصوصی سازی بايد متوقف شود  -٧

اموال عمومی، معادن، جنگلها، کارخانجات به افراد حکومتی يا 
واگذاری صندوق های بيمه و بازنشستگی و سهام کارخانه و 

 . معدن به بازار بورس هستند
. اعمال نظارت کارگران بر امور در محيط کار و توليد  -٨

کارگران خواهان اعمال نظارت کارگری بر عملکرد کارفرمايان 
 .  و دولت هستند

 
حق معيشت و سالمت از نظر کارگران و اکثر مردم محروم 
امری فوری است و هر اعتراض توده ای قريب الوقوع 
حول اين خواستها و عليه فقر و گرانی و بيکاری شکل می 

 . گيرد
نقد کردن حقوقهای معوقه و افزايش دستمزدها يک قلمرو ديگر 

 . است که بخشهای مهمی از طبقه کارگر با آن روبرو هستند
نفی شرکتهای پيمانی و متوقف کردن خصوصی سازی از ديگر 
خواستهائی است که امروز بصورت سلبی طرح ميشود اما 
هر عقب نشينی در آن جنگ برسر مالکيت بطور کلی را 

 . بجلو ميراند
 

سياست ما در ايندوره کار سازمانگرانه حول اين خواستها، کوبيدن 
اقشار مختلف سرمايه اعم از دولتی و خصوصی، نشان دادن وحدت و 
ضديت شان با کارگران از يکسو، و تمرکز روی سياست و تاکتيک 

 .  روز در اعتراضات و اعتصابات جاری از سوی ديگر است
 
جنبش مجمع "يک محور اين سند تاکيد بر :  کمونيست هفتگی 

جنبش مجمع عمومی چيست و با مجمع عمومی .  است"  عمومی
کارگری چه تفاوتی دارد؟ چرا اين جنبه برای حزب و گرايش راديکال 

 و سوسياليست و کمونيست در ايندوره مهم و کليدی است؟    
 

جنبش مجمع عمومی يعنی يک تالش مستمر فعالين  :سياوش دانشور
و رهبران کارگری برای تشکيل مجمع عمومی جهت پاسخ به هر 

تشکيل مجمع عمومی در دوره اعتصاب .  سوال و مسئله در محيط کار
تقريبا به امری ثابت بدل شده اما بحث جنبش مجمع عمومی بسيار 

منظور اينست که کارگر به مجمع عمومی بعنوان ظرف .  فراتر ميرود
سياست گذاشتن، مخالفت کردن، قانع کردن، مبارزه  ،سخن گفتن

کردن، متحد شدن، کانديد شدن و کانديد کردن، انتخاب کردن و انتخاب 
شدن، نماينده را انتخاب يا عزل کردن، سياست و تصميمی را عوض 
کردن متکی شوند و نه نامه نگاری به مقامات و مراجعه فردی به 
کارفرما و تومار جمع کردن بعنوان روش کار و يا سپردن مسائل 

يعنی برگزاری مجمع عمومی .  کارگران به چند نفر برای مدت نامعلوم
مختص به جلسات ساليانه و يا اعتصاب چند وقت يکبار در فالن مرکز 
کارگری نيست، بلکه يک سوخت و ساز درونی هر مرکز کارگری 
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است که روزمره با مسائل مختلفی روبرو است و برای تبادل نظر 
همکاران و تصميم گيری در هر موارد در فرصتی حتی کوتاه وقت ناهار 

مجمع .  يا بعد از کار و يا در زمان کار مجمع عمومی برگزار ميکنند
منظور از دائر اينست .  تلقی شود دائرعمومی کارخانه و مرکز کار بايد 

. که اوال مجمع عمومی در زمانهای مشخصی بطور منظم برگزار شود
ثانيا هر زمان در فاصله دو مجمع عمومی نياز باشد مجمع عمومی توسط 

مجمع عمومی دائر رکن اساسی .  نمايندگان منتخب فراخوان و تشکيل شود
شورای کارگری است و شورای کارگری متکی بر مجمع عمومی منظم 

 . است
 

مجمع عمومی يعنی جلسه و اجتماع کارگران يک کارخانه يا يک بخش و 
يا يک قسمت برای تبادل نظر و تصميم گيری در مورد سواالت مد نظر 

مجمع عمومی نمايندگان بخشهای مختلف يک واحد بزرگ .  کارگران
جنبش مجمع .  توليدی نيز شکل ديگری از برگزاری مجمع عمومی است

عمومی يعنی تشکيل مجامع عمومی برای مسائل مختلف بطور مستمر که 
جنبش مجمع .  تبديل ميکند سنت مبارزاتی بازتوليد شوندهآنرا به يک 

عمومی يعنی تبديل مجمع عمومی به باالترين ارگان تصميم گيرنده و اجرا 
. هر وقت که کارگران بخواهندکننده و بررسی کننده مصوبات کارگران 

ايجاد چنين حرکتی در مراکز مختلف توليدی و خدماتی و آموزشی و 
درمانی، قوام دادن جنبش مجمع عمومی، يعنی تامين دخالت منظم توده 
وسيع کارگران در امر روز خويش، ايجاد امکان تصميم گيری برسر 
سياستها و اعتراض و اعتصاب، انتخاب و موظف کردن نمايندگان به 
پيگيری اين تصميمات، تامين حمايت کارگران هر مرکز پشت اين 
تصميمات و نمايندگان منتخب آن، بررسی هر موضوع جديد و رد و يا 
قبول آن، مقابله با اليتيسم و نخبه گرائی مرسوم در جنبش رفرميستی و 
سنديکاليستی که توده کارگر را از مبارزه جاری حذف و بورکراتهای 
رفرميست و سنديکاليست را جای آن ميگذارد، يعنی ساختن آجر به آجر 

کارگری که پايه ايجاد و اعالم شوراها در   -يک جنبش وسيع شورائی 
 . مراکز کار در يک شهر و منطقه تا سطوح سراسری و فدراسيونی است

 
چرا جنبش مجمع عمومی برای حزب و گرايش راديکال و سوسياليست و 
کمونيست در ايندوره مهم و کليدی است؟ داليل روشن و معرفه اند؛ 
کارگران از تشکلهای برسميت شناخته شده و مستقل از دولت که توده 

دعوت به ايجاد تشکل .  کارگران را نمايندگی کنند برخوردار نيستند
سراسری در حالی که در هر مرکز کارگری فاقد تشکل هستيم، از يک 

ما موظفيم در چهارچوب کنونی با تمام .  شعار بی آزار فراتر نميرود
اختناق و استبداد و محدوديتها، عطف توجه به نتايج ديگر تالشها برای 
ايجاد تشکل کارگری، و مهمتر تجاربی که سالهای اخير و بويژه بعد از 
ديماه نود وشش در سطوح کارخانجات و محالت داريم، به خالء تشکل 

مجمع عمومی امروز در هر اعتراض و . بطور عينی و واقعی جواب دهيم
اعتصاب به سطحی از نيازها جواب ميدهد و جنبش مجمع عمومی برای 

طرفداری از .  تثبيت و ارتقای اين داده و فراتر رفتن از آن تالش می کند
شورا و جنبش شورائی اگر در حد ارادت سياسی و آرمانی نخواهد بماند، 
بايد به يک حرکت مادی و واقعی و قدرتمند بدل شود که ميليونها توده 

کارگری   -ساختن قدم بقدم جنبش شورائی .  طبقه کارگر را بميدان بکشد
امر و وظيفه ماست، جنبش مجمع عمومی در شرايط امروز دورخيزی به 
اين سمت و سنگ بنای يک حرکت شورائی جديد طبقه کارگر در تحوالت 

ما رفقای کارگر، رهبران عملی مبارزات کارگری را به .  جاری است
 . متکی شدن به اين سنت و تقويت جنبش شورائی فراميخوانيم

 

 ٢٠٢٠اکتبر  ١٥

مسائل مبرم مبارزات كارگری ايران، خطوط 

 ... تاكتيكى حزب در دوره پيش رو



    

 ٥٦٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٨صفحه    

 

 :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 ! 

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

 !مراكز ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با 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 فوريت تامين كندنيازهای! 

                  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 

 



اعدام خشونت و .  اعدام قتل عمد و برنامه ريزی شده دولتی است
جنايت سازمانيافته و ابزاری در خدمت ارعاب و سرکوب جامعه 

ما بعنوان کمونيست، از موضع دفاع از حق حيات انسانها، .  است
مخالف قاطع و بی تبصره اعدام هستيم و معتقديم با اعدام نه حقی استيفا 

ما قويا .  می شود و نه هيچ معضل و ناهنجاری در جامعه حل می شود
براين باوريم که برای نفی خشونت دولتی و غير دولتی، بايد ريشه 
مادی و اجتماعی و اقتصادی خشونت و جنايت را از بين برد و به 

 . چرخه خشونت و آدمکشی دولتی و غير دولتی پايان داد

 

جمهوری اسالمی رکورد دار اعدام در جهان و يکی از حکومتهائی 
است که طی عمر ننگين خود هر روز آدم کشته است و در مقاطع 
مختلفی جنايتهای دستجمعی و هولناک که در نوع خود در جهان بی 

حکمتيست   -حزب کمونيست کارگری ايران .  نظيرند مرتکب شده است
اکتبر روز جهانی مبارزه برای الغای مجازات  ١٠هر سال در مناسبت 

اعدام، همراه با بشريت آزاديخواه و مخالف اعدام، عليه جمهوری 
اسالمی بعنوان حکومت اعدام و نفس قانون شنيع اعدام در هر جای 

 . جهان اعتراض ميکند

  

حکمتيست از   –تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران 
يکماه قبل کمپينی را برعليه احکام اعدام زندانيان بويژه دستگيرشدگان 

آغاز نمود و با تماس و فرستادن نامه به احزاب  ٩٨و آبان  ٩٦ديماه 
سياسی و اتحاديه های کارگری و سازمانهای چپ و بشردوست، به 

در ادامه اين کمپين .  اکتبر روز مبارزه عليه اعدام رفت ١٠پيشواز 
تشکيالت حزب حکمتيست در خارج از کشور همراه با احزاب و 
سازمانهای چپ برگزاری اجتماعات و تظاهراتهائی را در کشورهای 

 .مختلف در دستور کار خود قرار داد

  

سپتامبر در اعتراض به اعدام نويد  ١٩در روز  :کانادا، تورنتو
 ١٧افکاری اجتماعی اعتراضی عليه جمهوری اسالمی از ساعت 

در اين آکسيون رفقا .  بعدازظهر در ميدان مل لستمن برگزار گرديد
فخری جواهری و احمد بابائی از اعضای مرکزيت حزب سخنرانی 

 .کردند

 

 ١۶تشکيالت حزب حکمتيست در استکهلم روز  :سوئد، استکهلم
در ميدان سرگل اجتماعی اعتراضی همراه با ديگر  ١٧سپتامبر ساعت 

در اين گردهمايی سياوش .  سازمانهای چپ و آزاديخواه برگزار کرد
در ادامه اين کمپين، .  دانشور رئيس دفتر سياسی حزب صحبت کرد

اکتبر اجتماع ديگری بدعوت حزب و ديگر احزاب چپ  ١٠روز شنبه 
و شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم از 

در .  برگزار گرديد"  مدبوريارپالتسن"بعدازظهر در ميدان  ١۵ساعت 
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بعد .  اين اجتماع رفيق رحمان حسين زاده از رهبری حزب سخنرانی کرد
از پايان اجتماع و سخنرانيها، شرکت کنندگان بطرف يکی از ميدانهای 

 . مرکزی راهپيمايی کردند

 

بعدازظهر تجمعی اعتراضی  ١٣اکتبر از ساعت  ١٠روز شنبه  :گوتنبرگ
در اين تجمع رفيق کريم نوری از .  برگزار گرديد"  يرن توريت"در 

 .  اعضای مرکزيت حزب سخنرانی کرد

 

بعدازظهر در  ١٧اکتبر آکسيونی از ساعت  ١٠روز شنبه  :آلمان، کلن
مقابل درب اصلی بانهوف با شرکت تشکيالت حزب در آلمان و احزاب 

 .چپ ديگر برگزار گرديد

 

سپتامبر تجمعی اعتراضی در محکوميت اعدام  ١٣روز   :انگليس، لندن
جنايتکارانه نويد افکاری  در مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی برگزار 

رفيق جمال کمانگر دبير کميته مرکزی حزب  در اين گردهمايی .  گرديد
اکتبر هم تشکيالت حزب در بريتانيا همراه با ديگر  ١٠روز .  صحبت کرد

در مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی  ١۴احزاب و سازمانها از ساعت 
رفيق سعيد آرمان از اعضای مرکزيت حزب در اين تجمع .  تجمع نمودند

 . سخنرانی نمود

 

تجمعی اعتراضی همراه  ١۵اکتبر از ساعت  ٨روز پنجشنبه  :نروژ، اسلو
اکتبر روز جهانی  ١٠با احزاب چپ در مقابل پارلمان نروژ بمناسبت 

 . عليه مجازات اعدام برگزار گرديد

 اعدام_به_نه#
 زندگی_باد_زنده#

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 حکمتيست -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٠اکتبر  ١١برابر با  ١٣٩٩مهر  ١٩

 !اعدام قتل عمد دولتى است

 اجتماعات تشكيالت خارج كشور حزب عليه اعدام



!زنده باد سوسياليسم  
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 ! 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 


