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اعﻼميه حزب حكمتيست
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تائيد حكم اعدام پنج زندانى سياسى در اصفهان
اين احكام بايد متوقف و لغو شوند!
محروميت ميليونها دانش آموز از تحصيل
سعيد يگانه
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اين دنيای وارونه را بايد از قاعده بر زمين گذاشت!

اپوزيسيون راست

ملكه عزتى

نوری در انتهای تونل؟
شکست دونالد ترامپ در انتخابات آمريکا،
اميدهای اپوزيسيون راست پرو ترامپ را به
ياس تبديل کرد .با سقوط ترامپ نژادپرست،
ت تخيﻼت ساده انديشانه اپوزيسيون
عمار ِ
راست نيز فرو ريخت و توهمات چلبی ها و
آنسوان سوچی های ايرانی دود شد و هوا
رفت.
ترامپ قصد نداشت جمهوری اسﻼمی را
سرنگون کند و صريحا خواهان تغيير رفتار
رژيم و يک "معامله خوب" با آن بود .اما
اپوزيسيون بورژوائی مذهبی و ناسيوناليست و
فدراليست ،در سياست "فشار حداکثری"
ترامپ نه اهداف بارها اعﻼم شده وی بلکه
آرزوهای خود را تبئين و بيان ميکرد.
همانطور که جنبش ملی اسﻼمی در سيمای
خاتمی آيت اله گورباچف و گﻼسنوست را
جستجو ميکرد .اين اولين بار نيست که که
آرزوهای ارتجاعی جريانات رژيم چينجی و
راست ناکام می ماند و قطعا آخرين بار نيز
نخواهد بود .با پيروزی بايدن ،جناح پرو رژيم
اپوزيسيون راست فعالتر می شود ،از سياست
اروپا و بازگشت جمهوری اسﻼمی به برجام و
"تنش زدائی" سخن خواهند گفت و به
ﻻبيگری برای رژيم اسﻼمی مشغول خواهند
شد .در سياست فدراليست ها و جريانات قومی
و ناسيوناليست کرد ،تکيه بر شق "مذاکره" با
جمهوری اسﻼمی مکان قويتری
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فقر و فﻼكت و وحشت جمهوری اسﻼمى از سرنگونى
صفحه ٦

نادر شريفى

كدام آبان؟!
صفحه ٨

جاويد حكيمى

تراژدی بعد از تراژدی
سهم پناهجويان در اين جهان وارونه
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سعيد آرمان
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زنده باد شوراها!
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آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

دولت را
موظف كنيم!
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اپوزيسيون راست
نوری در انتهای تونل؟ ...
پيدا می کند .اپوزيسيون راست ايران سنتا روی اﻻکلنگ رژيم چينج و
مذاکره با جمهوری اسﻼمی سياست کرده است .اين وضعيت رقت بار
در اساس حاصل بی افقی و توهمات از يکسو و بی ربطی به کشمکش
واقعی در ايران برای آزادی و برابری و رفاه از سوی ديگر است.
در اين فضای ديپرشن سياسی اپوزيسيون راست ،نيويورک تايمز به
نقل از چند مقام دولت آمريکا خبر داد که "دونالد ترامپ روز پنجشنبه
 ٢٢آبان ،طی نشستی در کاخ سفيد از مشاوران ارشد خود پرسيده که
آيا امکانی برای اقدام عليه سايتهای هستهای مهم ايران در هفتههای
آتی وجود دارد يا نه"؟ اين خبر ناگهان به جست و خيز موقتی ميدان
داد .نوری در انتهای تونل ديده شد که بيشتر شبيه سراب بود.
اپوزيسيون راست فی الحال مثل تاجر ورشکسته است اما مضمحل
نشده و هنوز هست و در چهارچوبهای ديگری در دفاع آينده سرمايه
دارانه ايران عليه کارگر و کمونيسم تﻼش خواهد کرد.
سپاهی ها هم که اينروزها از رئيس جمهور سپاهی و حکومت نظامی
سخن می گويند ،در واکنش به خبر نيويورک تايمز مجال يافتند ژست
بگيرند و از "جنگ تمام عيار" بگويند .اما مستقل از لفاظی های
جنگی ،وقتی تهديد داخلی حکومت از سوی مردم باﻻ ميرود ،اصل
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بقای نظام بر هر چيز مقدم است .رژيم اسﻼمی ناچار است مجاری تنفسی
در اقتصاد و سياست و ديپلماسی را باز نگهدارد تا بتواند به مصاف مسائل
و جنبشهای واقعی در داخل کشور برود .دولت آمريکا و شرکای اروپائی
نيز حفظ جمهوری اسﻼمی با تحميل تعادلی به آن را به يک تحول انقﻼبی
ترجيح ميدهند .لذا مخالفين يک تحول انقﻼبی بستری وسيعی از
بورژوازی را در برميگيرد که عليرغم تناقضات و بعضا دشمنی باهم،
منفعت واحد طبقاتی و ضد کارگری و ضد کمونيستی شان آنها را مجموعا
در مقابل اميال آزاديخواهانه و انقﻼبی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر
قرار ميدهد.
سياست واقعی در ايران را نه اين محاسبات فرصت طلبانه و منافع
ارتجاعی بلکه خيزش های کارگری و توده ای نوع آبانماه و بمراتب
گسترده تر تعيين ميکند .آنهائی که دنبال "ناجی" بودند ،بهتر است روی
پای خودشان بايستند و به راه حل واقعی يعنی سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی متکی شوند .راه حل بحران سياسی و اقتصادی و اجتماعی در
ايران که بسرعت به يک بحران انقﻼبی فراميرويد ،تنها و تنها سوسياليسم
است .بورژوازی ،با هر رنگ پرچمی و هر اختﻼف درون طبقاتی و
خانوادگی ،راه حلی جز تداوم وضع موجود ندارد .نفی اين اوضاع و
مناسبات استثماری و حاکميت استبدادی سرمايه ،نفی خطر جنگهای فرقه
ای و مذهبی و قومی و امپرياليستی ،در گرو حضور قدرتمند جنبش
رهائيبخش کارگری برای نابودی سرمايه داری و استقرار فوری يک
دولت انقﻼبی کارگری برای اجرای برنامه طبقه کارگر برای آزادی
جامعه است.
سردبير.

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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اعﻼميه حزب حكمتيست

تائيد حكم اعدام پنج زندانى سياسى در اصفهان

اين احكام بايد متوقف و لغو شوند!

در سالروز آبان  ٩٨و کشتار بيش از  ١٥٠٠نفر از جوانان و فرزندان
ما ،جنايتکاران اسﻼمی قصد دارند پنج نفر از زندانيان سياسی در
زندان اصفهان را بی سر و صدا اعدام کنند .آقايان؛ مهدی صالحی قلعه
شاهرخی ،ﷴ بسطامی ،عباس ﷴی ،مجيد نظری کندری و هادی
کيانی بدنبال اعتراضات توده ای ديماه  ١٣٩۶بازداشت شدند .آنها بعد
از شکنجه های وحشيانه و پرونده سازی ،با اتهام "قيام مسلحانه عليه
حکومت" هر کدام به دو بار اعدام محکوم شدهاند .اين احکام توسط نهاد
آدمکشان اعظم موسوم به "ديوان عالی کشور" تائيد شده است.
کل اين ماجرا مبتنی بر دروغ و پرونده سازی با هدف انتقام از
کارگران و مردم معترض است .تعيين مناسبت سالروز آبانماه نود و
هشت برای اعدام اين زندانيان خود افشاگر اهداف رژيم اسﻼمی است.
بقول زنده ياد نويد افکاری "دنبال گردن برای طناب دارشان می
گردند" .اين پنج نفر با شکنجه و اعمال فشار بازجوها ،اتهاماتی را به
پرونده شان الصاق کردند .نکته اينست که اين جوانان اصوﻻ در
رويدادهای ديماه نود و شش حضور نداشتند و يا در جريان آن دستگير
نشدند .متهمان به اعدام بنا به اخبار و نکات پرونده ،حداقل يکسال و در
موردی دو سال بعد از وقايع ديماه نود و شش بازداشت و زندانی شدند.
واضح است رژيم جنايتکار اسﻼمی ميخواهند خون بريزد ،ارعاب
ايجاد کند و برای رسيدن به اين هدف کثيف از مخالفين سياسی با
پرونده سازی تحت شکنجه قربانی می گيرد .نويد افکاری را با همين
روش پرونده سازی و با سرعت اعدام کردند.
در اصفهان يکبار تﻼش داخلی و بين المللی مانع اجرای اعدام سه جوان
معترض در خيزش آبانماه به نامهای اميرحسين مرادی ،سعيد تمجيدی
و ﷴ رجبی شد .بايد اينبار بسيار وسيع تر در داخل و خارج جنبش
عليه اعدام برای توقف اجرای احکام اعدام اين پنج زندانی سياسی
بميدان بيايد .خانواده اين زندانيان تهديد شدند که خبررسانی نکنيد و يک
نگرانی جدی اينست که مانند مورد نويد افکاری با سرعت اين جوانان
را اعدام کنند.

حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست مردم آزاديخواه و جنبش عليه
اعدام در ايران و جهان را به يک عمل سريع و موثر فراميخواند .به هر
ابتکاری دست بزنيد ،جلوی زندان اصفهان ،در شهرها ،جلوی مجلس و
هر جائی که ميتوانيد تجمع و اعتراض کنيد .ديوارنويسی و خبررسانی و
کمپين کنيد .در سطح بين المللی ضروری است در تماس با نهادهايی
ذيربط ،رسانه ها ،اعمال فشار و عمل ويژه و فوری صورت گيرد .مقابل
سفارتخانه ها و کنسولگريها تجمع کنيم .نبايد اجازه داد در سالروز آبان
خونين که هنوز سرنوشت فرزندان ما نامعلوم است ،قاتلين سريال
اسﻼمی جان پنج جوان ديگر را بگيرند .هر کسی هر کاری که ميتواند
بدون معطلی بايد انجام دهد .اعدام قتل عمد دولتی با هدف ارعاب و
سربزير نگهداشتن جامعه است .بپاخيزيم و مانع شويم اين عزيزان را
اعدام کنند.
#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_دولتی_است
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
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"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است ،كه در آفريقاى
جنوبى ،ايران اسﻼمى ،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
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محروميت ميليونها دانش آموز از تحصيل
سعيد يگانه
با گسترش شيوع کرونا ،بسياری از مدارس در ايران تعطيل و آم وزش
به صورت آنﻼين و از طريق سامانه شاد "شبکه آموزشی دان ش آم وز"
که وزارت آموزش و پرورش راه اندازی کرده است صورت می گيرد.
از زمان راه اندازی اين سامانه ،بسياری از دانش اموزان بخصوص در
ميان خانواده های محروم و کارگری ب ه دلي ل نداش تن ت وان م الی ب رای
تهيه گوشی موبايل يا تبلت و اينترنت ،مسئله آموزش به مشکﻼت عدي ده
اي ن خ انواده ه ا و فرزندان شان اض افه ش ده اس ت .دول ت هزين ه تامي ن
وسائل آموزش آنﻼين را روی دوش اوليای دانش آموز گذاشته است .در
اين شرايط سخت اقتصادی ،بيکاری و محروميت و هزينه ه ای س نگين
معي شتی ک ه م ردم ک ارگر و زحمتک ش ب ر دوش ميک شند و ب ا ش يوع
پاندومی کرونا سر به فلک کشيده است ،خ انواده ه ا باي د ب ه فک ر تامي ن
هزينه امکانات آموزش آنﻼي ن دان ش آم وزان همچ ون گوش ی هوش مند،
تبلت و اينترنت در منازل برای آموزش فرزندانشان نيز باشند .تهيه اي ن
امکانات در اين شرايط سخت معيشتی ب رای روس تاها و حاش يه ش هر و
خانواده های محروم يا غير ممکن است و يا به سختی می تواند صورت
گ يرد .نتيج ه اين ست ک ه ميليونه ا دان ش آم وز ب دليل فق ر و ع دم پوش ش
اينترنتی محل زندگی شان از آموزش و ادامه تحصيل محروم شدند.
محرومي ت از ادام ه تح صيل ب دليل ع دم دسترس ی ب ه وس ائل آم وزش
آنﻼين و ويران شدن دنيای کودک به عاملی برای اقدام ب ه خودک شی در
ميان دان ش آم وزان تب ديل ش ده اس ت .در اي ن م دت اخب ار ن اگوار ش ش
مورد خودکشی دانش آموزان در شهر رامهرمز و يک دان ش آم وز ١١
س اله ب ه اس م ﷴ موس وی زاده اه ل بن در دي ر در اس تان بوش هر در
روزنامه ها و شبکه های اجتماعی منت شر ش د ک ه واکن شهای زي ادی را
برانگيخ ت .م سئولين محل ی و نماين دگان مجل س ابت دا بي شرمانه آن را
تکذيب کردند و در صدد برآمدند که اين اتفاقات دلخراش را به مشکﻼت
ديگری نسبت دهند .اما نهايتا بعد از تکذيب ها استاندار خوزستان ناچار
شد شش مورد خودکشی ک ه دو م ورد آن ب ه م رگ منج ر ش ده اس ت را
تائي د کن د .ک سی از ح ال و روز ميليونه ا دان ش آم وز در روس تاها و
مناطق محروم و فاقد امکانات ابتدائی خبر ندارد .بيشرمی اداره آموزش
و پرورش جمهوری اسﻼمی تا اي ن ح د پي ش رف ت ک ه در اواي ل ش يوع
کرونا ،تامين هزينه مواد بهداشتی و ض د عفون ی در م دارس را ن يز ب ه
پای خانواده دانش آموزان گذاش تند ک ه ب دنبال اع تراض ه ا ناچ ار ش دند
دست از اين اخاذی بردارند.
بنا به آماری که مجلس ارائه داده است نزديک به  ۴ميليون دان ش آم وز
امک ان دسترس ی ب ه تبل ت و ي ا گوش ی هوش مند ندارن د و ي ا از داش تن
اينترنت در منازل خود برای حضور در آموزش آنﻼين محرومند .يعن ی
از  ١۵ميليون نفر دانش آموز در سال تح صيلی جدي د ٢۵ ،درص د آن ان
به دليل فقر مالی از کﻼسهای درس در دنيای مجازی محروم می باشند.
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آم ار دان ش آم وزان مح روم باي د بي شتر از
آم اری باش د ک ه در رس انه ه ا عن وان م ی
ش وند ،ام ا قب ول همي ن چه ار ميلي ون آم ار
رسمی دول تی بي انگر ي ک فاجع ه اس ت .اي ن
ع ﻼوه ب ر م شکﻼتی اس ت ک ه در ط ول
حاکمي ت جمه وری اس ﻼمی همي شه م سئله
آموزش از جمله تامين هزين ه ش هريه ،کت اب
و غ يره م شکل خ انواده ه ای ک ارگری و
مح روم ب وده اس ت .قبل تر ه زاران ک ودک
خيابانی و کارتن خواب و کودکان من اطق مح روم و دورافت اده و کودک ان
مه اجرين افغان ستانی از نف س آم وزش و مدرس ه رفت ن مح روم بودن د.
پاندومی کرونا و عدم قب ول هرن وع م سئوليت از جان ب دول ت ،ب ه فق ر و
بيک اری و م شقات م ردم اف زوده اس ت و محرومي ت از تح صيل چه ار
ميليونی به آن اضافه شده است.
دولت مسئول تامين معيشت ،سﻼمت و آموزش رايگان است
جمهوری اسﻼمی دراين ش رايط ک ه روزان ه ص دها نف ر ج ان خ ود را از
دس ت م ی دهن د و م ردم ب ا م شکﻼت معي شتی و تهدي د س ﻼمتی روب رو
هستند ،نه تنها اقدامات جدی در جهت سﻼمت و بهداشت و ت امين معي شت
مردم انجام نمی دهد ،بلکه خود به يک ی از ع املين ش يوع و گ سترش اي ن
اپيدمی ،نا امنی و وخيمتر کردن زندگی مردم تبديل ش ده اس ت .م دارس و
محل کسب و کار را تعطيل می کنند بدون اينک ه اي ن م ردم م ورد حماي ت
مالی قرار بگيرند و تسهيﻼتی در اختي ار آن ان ق رار بدهن د .بيمارس تان ب ه
مح ل اخ اذی از بيم ار تب ديل ش ده اس ت .گ سترش وي روس کرون ا و
سواستفاده حکومت و سرمايه داران و س ودجويان ،م شقات زن دگی م ردم
را غير قابل تحمل کرده است.
دولت در هر جامعه ای بن ا ب ه تعري ف م سئول ت امين معي شت ،س ﻼمت و
آموزش رايگان است و موظف است که ب ه اي ن نيازه ا رس يدگی کن د .ام ا
جمهوری اسﻼمی که همه امکانات اقتصادی ک شور را در اختي ار دارد و
ب ر دري ايی از ث روت نش سته اس ت ،اولوي ت آن ن ه پاس خ دادن ب ه اي ن
نيازهای پايه ای ،بلکه دزدی و اختﻼس و تامين بودجه سازمانهای نظامی
و دستگاههای سرکوب و خرافه برای حفظ بق ای خ ويش اس ت .مدتهاس ت
که سرنگونی اين جنايتکاران اسﻼمی به انتخاب مردم کارگر و زحمتک ش
و نسل جوان و محروم جامعه ايران تبديل شده است .مبارزات کارگری و
اعتراضات توده ای ضروری است روی تامين اين خواس تهای پاي ه ای و
همگانی و متحد کننده متمرک ز ش ود .اي ن تنه ا راه عق ب ران دن جمه وری
اسﻼمی و يک عامل مهم در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اس ﻼمی و
خﻼص ی از اي ن جهنم ی اس ت ک ه رژي م س رمايه داری اس ﻼمی ب رای
اکثريت مردم رنجديده ايران بوجود آورده است.
 ١٩نوامبر ٢٠٢٠

كمونيست را بخوانيد و به دوستانتان معرفى كنيد!

اعدام قتل عمد دولتى است!
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اين دنيای وارونه را بايد از قاعده بر زمين گذاشت!
ملكه عزتى
در دنيايی که پول و ثروت و تعلقات طبقاتی نقش تعيين کننده ای در
برخورداری از امکانات و مزايای زندگی دارد ،همه چيز به همه کس
تعلق نميگيرد .آموزش و امکانات تحصيلی ،خانه و محل سکونت،
لباس و خوراک ،لذتهای زندگی و حتی هوا و آب هم به يکسان بين
همه تقسيم نميشود .در حلبی آبادها و حاشيه نشين های کﻼن شهر
تهران و در محﻼت ثروتمند نشين همان شهر ،دو دنيای متفاوت با دو
نوع آب و هوا وجود دارد .درد و رنج و محنت روزانه از مناطق
مشخصی به بعد اجازه ورود ندارند ،همچنانکه شادی و رفاه،
خوشبختی و سعادت .دره عميقی بين فقر و ثروت ،بين دنيای طبقات
دارا و ندار وجود دارد .شرايط مشقت بار زندگی اکثريت عظيم جامعه
گواه اين مدعاست .آنهايی که بدليل کمبودهای متعدد و حتی موردی در
زندگی خودکشی ميکنند ،آنهايی که قادر به تامين مايحتاج روزمره
زندگيشان نيستند و هر روز با دست خالی و شرمسار بايد به منزل
برگردند ،هيچ قرابتی با اقليتی که ثروت و رفاه زندگيشان به قيمت
فﻼکت اکثريت مردم بدست آمده ندارند .نظامی که در آن اقليتی ناچيز،
با تکيه بر ابزار قدرت ،ماشين سرکوب و اشاعه خرافه؛ اکثريتی عظيم
را به اسارت کشيده است .در اين نظام هيچ چيز بر قاعده اش استوار
نيست.
منطق حاکم بر مناسبات سرمايه داری در همه جا تحصيل سود بيشتر و
هزينه کمتر است .در اين ميان و برای رسيدن به اين درجه از
سودآوری آنچه که قربانی ميشود زندگی ،سﻼمت ،سعادت و آينده توليد
کنندگان ثروت اجتماعی است .اين نظام تنها به تشديد استثمار و
سرکوب سياسی متکی نيست ،ايدئولوژی يک رکن مهم توجيه اين
وضعيت است .هر مانعی برسر راه بسط سرمايه وجود داشته و دارد
بناچار کنار ميرود اما در عين حال استفاده از هر ابزاری برای سرپا
نگهداشتن اين مناسبات مبتنی بر نابرابری و تبعيض مجاز است .دين و
خرافه ،مليت و قوميت ،تبعيض براساس جنسيت ،ايجاد شکافهای کاذب
ميان مردم ،از ابزارهای رايج تداوم سلطه طبقات حاکم هستند.
مرزهای جغرافيايی و محل سکونت هم نقش تعيين کننده ای ندارد .از
دولتهای به اصطﻼح دمکرات تا ديکتاتوری های عريان بورژوائی،
منطق عام سلطه اين اقليت ناچيز با درجاتی از شدت و ضعف همه جا
يکسانند.
از ريودوژانيرو تا تهران کودکان کار برای تامين زندگی خود و
خانواده ناچار به دستفروشی ،زباله گردی و انجام کارهای سنگين
ميشوند .زنان برای سير کردن شکم کودکانشان تن فروشی ميکنند و
مورد تجاوز و خشونت و تحقير قرار ميگيرند .تحت اين مناسبات
بشدت خشن و ضد بشری است که محسن ﷴپور کارگر  ١٧ساله اهل
خرمشهر تنها با دو دست لباس برای پيدا کردن کار و تامين زندگی و
معيشت خود و خانواده اش به تهران ميايد و در آبان خونين  ٩٨با
شليک مستقيم گلوله مزدوران رژيم اسﻼمی به قتل می رسد١۵٠٠ .
جان شيفته را گرفتند تا حکومت جنايتکار اسﻼمی موقتا سرپا بماند.
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اين نظام بانی و مسبب مشقات مردم است.
مسئول خودکشی جوانان و نوجوانان و
کارگران اين نظام است .خودکشی برای
محروم شدن از مدرسه ،نداشتن يک تلفن،
گرسنگی ،اخراج از کار ،فشارهای فرهنگی
واپسگرا در خانواده و جامعه ،امری "عادی"
نيست .اينها از يک فروپاشی اجتماعی و
سقوط ارزش جان انسانها خبر ميدهند .کسی
هم خود را پاسخگو نميداند ،انگار حق اين
مردم نگون بخت بيشتر از اين نيست ،انگار برای مردن به دنيا آمده اند!
نمونه تازه اين وضعيت فجيع کارگر ساختمانی اهل کرمانشاه است که
بدليل قطع بيمه بيکاری خود را به آتش ميکشد .ديدن اين صحنه آنچنان
دردناک و سخت است که زبان از بازگويی آن قاصر ميشود .اين در
شرايطی است که اخبار اختﻼس و دزديهای نجومی و ريخت و پاش
حکومتی ها و نکبت زاده هايشان آنطرف سکه گرسنگی و خودکشی است.
برای تداوم اين وضعيت ،تﻼشی عظيم با سرمايه گذاری سرسام آور جهت
جدا کردن سرنوشتها ازهم ،ممانعت از اتحاد اين توده عظيم کارگر و
زحمتکش و ايجاد تفرقه و تنش ميان آن در جريان است .اشاعه خرافات
دينی و مذهبی ،تحميل جنگ و آوارگی ،تبليغات و تحريکات قومی و
مذهبی و فاشيستی ،در مقابل هم قرار دادن انسانهايی که هيچ منفعتی از
اين جنگ و دشمنی ها ندارند ،يک وظيفه تعطيل ناپذيرشان است.
در اين نظام کارگری که برای حقوق معوقه و بيمه بيکاريش مبارزه
ميکند ،به فقدان ايمنی محل کار اعتراض دارد ،تن به استثمار قرون
وسطايی نميدهد و حرمت و کرامت انسانيش را اعاده می کند ،سر و
کارش با پليس و يگان ويژه و زندان و شکنجه می افتد .برايش سناريوهای
سوخته می سازند تا مجبورش کنند بر اتهامات واهی و احکام کيلويی
زندان صحه بگذارد .در همان حال سرمايه دار دزد و اختﻼسگر و
شارﻻتان از امتيازات ويژه و محافظت قانونی برخوردار است که
مهمترين وظيفه اش مراقبت و دفاع از سيستم موجود است .در اين
مناسبات وارونه و بشدت نابرابر است که خبرنگار-بازجو شاکی زندانی
آزاديخواه می شود .در اين نظام آمنه سادات ذبيح پور بازجو -خبرنگار
صاحب حق است و عليه سپيده قليان دختر معترضی که عليه بيحقوقی
کارگران اعتراض کرده ،پرونده باز ميکند.
در آبان  ٩٨مردم کارگر و زحمتکش خسته از اينهمه ستم و سرکوب و در
منگنه فقر و گرانی ،به خيابان آمدند و خشم فروخفته را با "جمهوری
اسﻼمی نميخوايم ،نميخوايم" فرياد زدند .پايه های قدرت اسﻼمی و
نمادهای مذهب و سرمايه را مورد تعرض قرار دادند و با ارگانهای
سرکوب وارد جنگ خيابانی شدند .حاکميت اسﻼمی وحشت زده از خيزش
توده ای ،با کشتن صدها تن و بازداشت هزاران نفر مردم معترض را
سرکوب کرد .اما نفرت و خشم مردم نه تنها فروکش نکرد بلکه عميق تر
و جديتر شد .بدون ترديد مردم کارگر و زحمتکش منزجر از اين اوضاع
وخيم ،با آبانی ديگر و خيزشهای ديگر به عمر ننگين اين حکومت خاتمه
خواهند داد .اين وضع قابل ادامه نيست و بايد تغيير کند ،تصميم و عزم
جنبش طبقه ما بر اينست که جامعه وارونه کنونی را از قاعده اش بر
زمين بگذاريم!
 ١٩نوامبر ٢٠٢٠
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صفحه ٦

فقر و فﻼكت و
وحشت جمهوری اسﻼمى از سرنگونى
نادر شريفى
وضعيت اسفبار و وخيم معيشتی در ايران از قرار بر کسی بجز
حکومتگران اسﻼمی پوشيده نيست! وضعيت واقعی زندگی امروز
کارگران و طبقه زحمتکش بشدت سخت و غير قابل ادامه است.
گرسنگی و بی خانمانی و بيحقوقی اجتماعی ،حداقل سه پيامد بارز
حاکميت عنان گسيخته سرمايه داری جمهوری اسﻼمی است .دزديهای
ميلياردی و فشاد طبقه حاکم که با حمايت کامل نظام اسﻼمی انجام
ميگيرند ،در کنار تحريمهای اقتصادی و تجاری که مستقيما وضعيت
معيشت طبقه زحمتکش جامعه را هدف قرار ميدهند و پاندمی کرونا که
سايه شوم خود را در سراسر کشور گسترانيده است ،وضعيت غيرقابل
تحملی را برای طبقه کارگر ايران بوجود آورده اند .فقر و گرانی،
بيکاری در کنار سقوط هزار درصدی تومان تنها درطی هفت ساله
گذشته باعث شده که مواد غذائی و ميوههای فصلی از سفره حتی "طبقه
متوسط" جامعه حذف شود .مواد غذايی ،کاﻻهای مورد نياز و امور
خدماتی نسبت به قبل از عروج پاندمی کرونا دستکم دو برابر افزايش
قيمت يافته اند .فشار معيشتی و کمبود و گرانی سرسام آور دارو و
درمان و وسائل بهداشتی ،حداقل  ٪ ٧٠جامعه را به ورطه فقر شديد
رانده است .در کنار همه اينها گرانی  ٦٠-٥٠تا  ١٠٠و  ٣٠٠درصدی
اجاره بها طی يکسال گذشته ،حداقل بيست ميليون کارگر و زحمتکش در
ايران را حاشيه نشين ،مغازه خواب ،پشت بام خواب ،بی خانمان ،خيابان
خواب ،و حتی گورخواب کرده است.
با گسترش عمومی فقر و فﻼکت در جامعه ،اعتصابات کارگری و
نارضايتی عمومی کل جامعه را درخود گرفته است .بر اساس آمار
منتشر شده حداقل خط فقر در تهران  ٩ميليون تومان تخمين زده شده
است در حالی که حداقل دستمزد کمتر دو ميليون تومان اعﻼم شده است.
از کارگران هفت تپه تا کارگران آب و فاضﻼب در خوزستان ،از
رانندگان کاميون تا کارگران نيروگاه توليد برق رامين اهواز ،از
کارگران شهرداريها تا کارگران پيمانکار پتروشيمی ها و بسياری از
مراکز کارگری بزرگ و کوچک ،هر روز شاهد اجتماع و اعتصاب در
اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها و مزايای معوق و خواستهای ديگر
هستيم .فضای عمومی جامعه عليرغم عامل بازدارنده پاندمی کرونا ضد
حکومتی و بسيار متحول است.
دولت روحانی هم در اين ميان برای سلب مسئوليت از خود و نظام ضد
کارگر اسﻼمی ،ريشه گرانی ها را تحريم های اقتصادی بين المللی
بخصوص آمريکا ميداند! چيزی که بغير از ﻻقيدی مزمن حکومت به
وضعيت اسفبار مردم محروم چيزی را نشان نمی دهد .در کنار بيکاری،
گرانی ،شيوع پاندمی کرونا ،دزديهای ميلياردی "مديران" و سرمايه
داران موسوم به "کارساز" حکومتی و در راس آن خانواده خامنه ای و
مافيای سپاه ،وضعيت معيشتی بخش اعظم جامعه را وخيم تر کرده
است.
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رشد سعودی ابتﻼی حتی کودکان به
ويروس کرونا ،وضعيت قرمز اعﻼم شده
تقريبا تمامی شهرهای ايران ،حداقل يک
و نيم ميليون مبتﻼ به ويروس کرونا
)بنابر گفته های دست آندرکاران در
حکومت ،آمار رسمی را بايد حداقل
ضربدر دو کرد!( باعث نشده که دولت
کارخانه ها و صنايع کشور را تعطيل
اعﻼم کند .گوئی در جمهوری اسﻼمی،
کارگران و زحمتکشان کرونا نمیگيرند و
اين فقط کارمندان و اصناف هستند که "شايد" کرونا بگيرند !رئيسی،
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اين که به هيچ وجه
کارخانهها تعطيل نمیشوند ،ميگويد" :افراد شاغل در کارخانهها شامل
محدوديتهای حضور يک سوم يا يک دوم نمیشوند" .طی روزهای
گذشته دولت روحانی همچنين رفت و آمد در مناطق قرمز ايران از
ساعت  ٢١تا  ٤صبح را ممنوع اعﻼم کرده است که بنظر می آيد اعﻼم
ممنوعيت رفت و آمد بيشتر اعﻼم يک نوع حکومت نظامی برای
پيشگيری از اعتراضات اجتماعی باشد تا مقابله واقعی با شيوع هرچه
بيشتر ويروس کرونا .يک دستفروش با روبرو شدن با اعﻼم ساعات
ممنوعه ميگويد" :حاضرم کرونا بگيرم اما زن و بچهام گرسنه نمانند.
يک شب بساط نکنيم نان برای خوردن نداريم" .روشن است دولت بايد
برای قرنطينه و يک مقابله موثر با پاندمی بايد هزينه معيشت و سﻼمت
جامعه را بعهده بگيرد.
متاسفانه کرونا در کنار ضربات سنگين جانی تنها با خود مشکﻼت
اقتصادی و بيکاری بهمراه نيآورده است .افسردگی و حمﻼت هراسی در
حال حاضر از جمله نتايج گسترده عروج پاندمی کوويد  ١٩در جامعه
هستند .هزينه ها سرسام آورشده اند .ترس از از دست دادن شغل،
بيکاری و بی خانمانی ،عدم امکان پرداخت اجاره ،هزينه های درمانی
و  ...بر دوش طبقه کارگر ايران در کنار سرکوب و فضای نظامی،
اعدام جوانان و زندانی و شکنجه معترضين ،جامعه را به سمت
انفجارهای غيرقابل پيش بينی رانده است که سقوط جمهوری اسﻼمی
تنها می تواند بخش کوچکی از آن را تعريف کند.
در اين دوران حکومت گران با تعرض بيشتر و همه جانبه تر به مردم
"اميدوارند" که از يک طرف بتوانند جامعه را مهار کنند و از طرف
ديگر برای آمادگی در فرار ،چپاول و اختﻼس و خروج سرمايه جامعه
به حسابهای شخصی در بانکهای آمريکا و اروپا سرعت بخشيده اند.
"کارسازان"" ،مديران" و فاسدان نظام اسﻼمی با وجود پرونده های
قضائی سنگين مشغول تاراج و فروش جامعه اند .امضای قرارداد ميان
سپاه و مهدی جهانگيری يکی از اين نمونه هاست .تحت نام "طرح
توسعه مجتمع صنعت فوﻻد بناب" با گردش مالی دهها هزار ميليارد
تومانی در شرايطی با مهدی جهانگيری برادر اسحاق جهانگيری معاون
اول حسن روحانی با مافيای سپاه امضاء می شود که او به عنوان يکی
از افراد فاسد دستگاه حاکميت با پرونده فساد اقتصادی و اداری
روبروست .خارج از اينکه فاسدان دست اندرکار در نظام اسﻼمی اسم
خود را اصولگرا و يا اصﻼح طلب بنامند ،عضو دستگاه مافيای سپاه
پاسداران باشند و يا به خاندان خامنه ای و بقيه دستگاه آيت ﷲ دزدان
ربط داشته باشند ،از يک طرف عماراتها و رقمهای
صفحه ٧

صفحه ٧

شماره ٥٧٠

كمونيست هفتگى

فقر و فﻼكت و
وحشت جمهوری اسﻼمى از سرنگونى ...
بانکی سر به فلک می کشد و ازطرفی ديگر خانه های کلوخی برسر
کارگران و زحمتکشانی که در اين جامعه دهها سال کار و زحمت کشيده
اند ،خراب و يا از آنجا به خيابان پرتاب ميشوند .حيرت آور نيست که
در اين ميان دختران جوانی که آينده ای در اين نظام نمی بينند ،خود را
از پلها پرتاب ميکنند ،خانواده های جوان دستجمعی دست به خودکشی
ميزنند ،کودکان محروم از درس خودکشی می کنند ،خانواده ها حاضرند
حتی با به خطر انداختن جان نوزادان خود از جهنم جمهوری اسﻼمی با
قايقهای شکسته برای رسيدن به محيط امنی از ايران اسﻼمی فرار کنند.
اينها توصيف کوچکی از زندگی در جهنم جمهوری اسﻼمی است.
در سالروز قيام آبان ،در سالگرد قتل عام در نيزارهای ماهشهر ،در
سالروز اعتراضات آبان ماه برای نان ،حق معيشت و آزادی ،نيروهای
مسلح مزدور و آدمکش جمهوری اسﻼمی برای کشتار دوباره
زحمتکشان ،جوانان و آزاديخوهان معترض در کوچه و معابر عمومی
شهرها مستقر شده اند .سال گذشته جمهوری اسﻼمی با قساوتی که در
کشتار جوانان نشان داد ،يکبار ديگر ثابت کرد که جمهوری اسﻼمی با
جانی ترين نظامهای شناخته شده جوامع بشری همانند حکومت فاشيستی

موسولينی و نازيستی آلمان هيتلری قابل مقايسه می باشد .جمهوری
اسﻼمی سال گذشته بيش از  ١٥٠٠جوان را تنها در چند روز قتل عام
کرد .کسانيکه به ياری زخمی شدگان شتافته بودند را کشت و حتی چهار
ميليون و نيم ميليون تومان "غرامت" گرفت تا جنازه کشته شدگان را
تحويل خانواده های آنان بدهد .مجروحين را از تختخوابهای بيمارستانها
يکسره به روی تختهای شکنجه فرستاد .اين اما پايان ماجرا نبود و
نخواهد بود .با وجود کشتار غيرقابل باور در آبان  ،٩٨با وجود
دستگيری و شکنجه بيش از هشت هزار نفر معترض و صدور احکام
اعدام برای تعدادی از آنان ،اين نظام بربريت اسﻼمی است که در
سالروز قيام آبان وحشت کرده است .اين حکومتگران و آدمکشان نظام
بربريت و ترورند که خواب خوش ندارند و از ترس سرنگونی به خود
می پيچند .چرا که نه! يک جامعه در کمين اين آدمکشان نشسته است ،تا
اينکه جمهوری اسﻼمی را در کليت سرنگون و تمامی عوامل اش را به
دادگاههای عادﻻنه خودش بسپارد .تا آن زمان از پای نخواهد نشست!
امروز سرنگونی جمهوری اسﻼمی محتمل تر از هر دوره ای از عمر
ننگين اين نظام بربريت است.
#مرگ_بر_جمهوری_اسﻼمی
#کدام_آبان
#روايت_آبان_خونين
#آبان_ادامه_دارد
***

تراژدی بعد از تراژدی ،سهم پناهجويان در اين جهان وارونه ...
امامان جماعت تان مردم را از جهنم ديگری ميترسانند.
و اما سخنی با جوانان:
جوانان عزيز! ترديدی در اين نيست که يکايک شما از وجود رژيمی که هيچ سنخيتی با اميال و آرزوهای شما ندارد ،به تنگ آمدە و خواهان خﻼصی
از اين اوضاع ناهنجار هستيد .شما خوب بر اين حقيقت واقف هستيد که اقليتی انگل کل قدرت در ايران را در دست خود گرفته و اقتصاد اين کشور
 ٨٠ميليونی را در انقياد خود گذاشته است .گريز از اين حقيقت تلخ راە به جايی نمی برد .شما که عمدتا فرزند زحمتکشان جامعه هستيد و برای ادامه
تحصيل در کشوری پيشرفته تر تﻼش می کنيد و يا برای تامين زندگی خود و والدين تان در جستجوی يافتن کاری در يکی از کشورهای اروپايی
هستيد؛ اما متاسفانه در ورای اين تصورات مسير پر خطری از بدو حرکت تا مقصد آغاز خواهيد کرد .در نورديدن درياهای مواج با قايقهای
خطرناک و ناامن ،عبور از جنگلها و بازداشت توسط مامورين مرزی و يا ماندن در اردوگاەهای پناهندگی فاقد هرگونه استاندارد انسانی از يونان تا
قلب اروپا .جنگل کاﻻس زبانزد خاص و عام است .تاکنون بالغ بر  ١٠هزار انسان در درياها جان باختهاند.
سوال اين است آيا ماندن و مبارزە کردن از به جان خريدن اين همه ريسک بهتر نيست؟ آيا غير ممکن است در محﻼت خود به شيوە سازمانيافته به
مبارزە عليه رژيم فاسد و جنايتکار اسﻼمی برخيزيد؟ مگر آبان  ٩٨را چه کسانی سازمان دادند و جمهوری اسﻼمی را به لرزە در آوردند؟ دشمن به
خوبی به نيروی عظيم دەها ميليونی شما سازندگان فردا واقف است ،کافيست متحد باشيم و سازمانيافته عمل کنيم .حزب حکمتيست ابزار جنگ طبقاتی
شما عليه رژيم هار اسﻼمی سرمايه است.
ترديدی نيست اين حق هر کسی است که نخواهد در آن جامعه بماند و جای ديگری را برای ادامه زندگی برگزيند .ترديدی نيست که ايران جامعه ای
ناامن است .با فرض اينها ،انتخاب ماندن يا طی اين مسير ناهموار با شماست .آنچه از دست ما در خارج کشور ساخته باشد از شما دريغ نخواهيم
کرد.
جمعه  ٢٠نوامبر ٢٠٢٠
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كدام آبان؟!
جاويد حكيمى
می گويند ملکه ماری آنتوانت وقتی صدای شورشيان گرسنه را مقابل
کاخ ورسای شنيده بود با شگفتی از مﻼزمان خود پرسيده بود اينها چه
می خواهند؟ گفتند نان! ملکه جواب داده بود؛ اينکه مشکلی نيست ،اگر
نان ندارند کيک بخورند! اين تحقير آشکار برای گرسنگان شورشی
گران آمد و بر ملکه آن رفت که می دانيم.
در صحت نقل قول منسوب به ملکه آنتوانت ترديد وجود دارد ليکن
واکنش تحقيرآميز دفتر خامنه ای نسبت به دادخواهان آبان کامﻼ واقعی
است .از خواهر يکی از کشته شدگان سوال می شود چرا شکايت کرده
ای؟ جواب می دهد پيگير قتل برادرم هستم که در آبان ماه کشته شد .با
بی شرمی تمام می پرسند کدام آبان! وانمود می کنند چيزی از آبان
خونين نمی دانند آنچنانکه ملکه فرانسه از قحطی زدگان هيچ نمی
دانست .کدام آبان ،کدام کشتار ،کدام نيزارها؟ اين فقط تحقير معترضان و
کشته شدگان نيست ،اين تمسخر يک جامعه است" .رهبر" ،هزار مرتبه
بی شرم تر و جنايتکارتر از ملکه است.
حکومت در آبان خونين بسان هميشه و اينبار سبعانه تر از پيش،
معترضان را قتل عام نمود تا فرياد حق طلبی شان برای هميشه خاموش
شود .در مقابل ،آزاديخواهان تصويری تابناک از جانباختگان ترسيم
کردند تا نام و يادشان در حافظه تاريخ و توده ها جاودان بماند.
آدمخواران ،محسن ﷴپور اين دانش آموز -کارگر را کشتند؛ نوجوانی
که هجده سالگی را نديده بود اما سيمای خسته اش تجربه پنجاه سال کار
و زحمت را بازمی تاباند .آزاديخواهان ،آن چشمان معصوم و آن نگاه
زﻻل و غمگين محسن را در صدها و هزاران توئيت و ری توئيت
جاودانه کردند .تا لحظه نگارش اين سطور ،هشتگ کدام آبان ،در
گراميداشت نام و ياد جانباختگان دويست و سی و هفت ميليون بار بازديد
و صد و هشتاد و پنج هزار بار توئيت و ری توييت شده است .حاﻻ ديگر
کمتر پدر و مادر شريف و زحمتکشی هست که محسن را نشناسد و چون
فرزندان خويش عزيز نشمارد .حاﻻ دبگر محسن ،آن کودک گمنام و
غريب و تنها در پايتخت نيست۔ او اکنون فرزند دوست داشتنی تمام
کارگران و زحمتکشان است .در اين نبرد نابرابر برای حذف
ستمديدگان ،حکومت اسﻼمی شکست سهمگين و خفت باری خورد.
آبان خونين آکنده از صحنه های غيرقابل تصور قساوت و جنايت است.
گلنار صمصامی را مستقيم به جمجمه و آزاده ضرابی را به حنجره اش
شليک کرده بودند .فجيع تر از اينها قتل آمنه شهبازی است .او را در
حالی از پشت سر و از ناحيه گردن مورد هدف قرار دادند که مشغول
بستن شال خود به پای جوانی تير خورده بود .به راستی يک مزدور
چقدر بايد هيوﻻصفت و قسی القلب باشد که همنوع خود و آن هم يک
مادر را در چنين وضعيتی به قتل برساند! آمنه پيش از مرگ برای
گرفتن دارو بيرون رفته بود ،دارو شايد برای صامره دوازده ساله يا
باران دختر چهار ساله اش .بچه ها ديگر هرگز مادرشان را نخواهند
ديد!

اما هولناکترترين کشتار بيگمان در
نيزارهای ماهشهر اتفاق افتاد .جايی که
جوانان پس از يک مقاومت قهرمانانه
باﻻخره ناگزير به عقب نشينی و پناه
بردن به درون نيزارها می شوند.
شاهدان عينی می گويند معترضان را در
حالی که قصد تسليم و خروج از نيزار
داشتند با تيربار و دوشکا به رگبار می
بندند .حتی تماشای اين کشتار دهشتناک
در فيلمها نيز از عهده انسان طبيعی خارج است .وقتی يک حکومت تمام
پايه های ضروری هستی خود را از دست می دهد ،ﻻجرم جز با
سرکوب و کشتار ،جز به اتکای مزدورانی هيوﻻ صفت و تهی از عقل و
عاطفه نمی تواند بر مسند قدرت بماند.
انقﻼبات البته زمينه های اجتماعی و عينی خود را دارند با اين همه
لحظه وقوع و جرقه نخستين شان ،اغلب با تحقير آشکار توده ها همراه
بوده است .سکينه احمدی مادر ابراهيم کتابدار را از هر کجا که برای
تظلم و دادخواهی رفته بود بيرون می اندازند .مزدوران اطﻼعاتی در
پاسخ به سوال کامﻼ برحق اين مادر که پسرم را چرا کشتيد ،بی شرمانه
تر از پاسخ دفتر رهبری ،می گويند "کشتيم که کشتيم ،خوب کرديم"!
آنگاه قلدرمآبانه مادر داغديده را امر به سکوت می کنند .مادر اما
برعکس ،سکوت يکساله خود را می شکند و اعتراضش را جهانی می
کند .فرياد می زند که شما مرا بيرون انداختيد و من گفتم که آبرويتان را
می برم .گفتم شما را رسوای جهان می کنم .طغيان به حق سکينه احمدی
اثبات کننده يک حقيقت نويدبخش است؛ اينکه ديناميزم خيزش انقﻼبی
آبانماه عليرغم قلع و قمع خونين اش پابرجاست و ما داريم به نقطه
انفجار مجدد جامعه نزديک می شويم ،نقطه ای که هر تحقيری می تواند
به مثابه آخرين قطره سرريز کننده کاسه صبر توده ها باشد.
 ١٩نوامبر ٢٠٢٠

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده
ای را همه جا برپا كنيد! در كارخانه
ها و محﻼت شوراها را برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و
فردا ارگان حاكميت!

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

تراژدی بعد از تراژدی
سهم پناهجويان در اين جهان وارونه
سعيد آرمان
دريای مديترانه در ماەهای اخير اشتهای سيری ناپذيری را در بلعيدن
پناهجويان آفريقايی از خود بنمايش گذاشت .ضجه مادر آفريقايی نجات
يافته که فرياد ميزد بچهام ،بچهام ،ديگر از يافتن بچه مايوس شدند.
سرنوشت آرتين  ١٥ماهه در دريان مديترانه مجددا برای کودکان
افريقايی رقم خورد .روزهای  ١١تا  ١٣نوامبر در چهار حادثه دلخراش
واژگون شدن قايقهای پناهجويان آفريقايی دستکم  ١٢٠پناهجو در چند
فقرە جان جانشان را از دست دادند .تنها در يک قايق  ٧٤نفر جانباخته
در نزديکی سواحل ليبی .در دريای مديترانه در سال جاری به گفته
نهادهای بين المللی حدود  ٩٠٠نفر جانشان را از دست داد .اين
سرنوشت غم انگيز فراريان جهنم اسﻼمی ايران ،عراق ،افغانستان،
ليبی ،سوريه و کشورهای آفريقايی که در زير منگنه حکومتهای فاسد و
ديکتاتور قرار گرفته و نان و آزادی و امنيت را از آنان سلب ميکنند و
بناچار عليرغم عواقب غم انگيزی که برايشان بعضا محرز است ،باز
خود را به آب و آتش ميزنند.
 ١٨اکتبر  ٢٠٢٠قايق حامل  ٥٥پناهجوی ايرانی و کردستان عراق از
ترکيه به سمت ايتاليا در آبهای مديترانه در حرکت بود که روز  ٢١اکتبر
در اثر از کار افتادن موتور قايق و بعدها شکستن بادبان آن ،قايق بطور
کامل از کار افتاد و در ميان امواج وحشی دريای مديترانه دو روز بدون
هيچ امدادرسانی و تغذيه کافی دوام آوردند تا با خطر غرق شدن روبرو
شدند و ناچار به تماس با پليس شدە و نزديکترين نجات دهندە کشتی
نيروی دريايی مصر بودە و آنها را به مصر انتقال دادەاند.
از آنموقع تاکنون اين پناهجويان مدتی در قرنطينه بودە و بعدها به مرکز
پليس الخليفه واقع در قاهرە مستقر و دو بار برای "امورات اداری" به
دفتر حافظ منافع ايران در خاورميانه انتقال دادە شدەند تا آنان را با
توهين و تحقير تشويق به بازگشت "داوطلبانه" بکنند .با تﻼش و کمک
گرفتن از رفقای عراق موفق به يافتن وکيل مدافع شدە و خوشبختانه
وارد ديالوگ با کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNHCRشدە و آنان نيز از وزارت خارجه کسب تکليف نمودە تا
هيئتی را جهت ديدار بازداشت شدگان به محل نگهداری پناهجويان
بفرستند .در اين چند روز بار ديگر آنها را به دفتر حافظ منافع ايران در
مصر انتقال دادە و مجددا تﻼش کردەاند اين پناهجويان اسنادی را به
زور امضا کنند که بدليل ابهامات زياد و شکاکيت پناهجويان و ندانستن
زبان عربی هنوزمشخص نيست که چه اوراقی امضا شدەاند.
سعيد خطيب زادە بعد از رسانهای شدن ماجرا از تلويزيونهای ايران
اينترنشنال و بی بی سی فارسی به خود آمدە و طی کنفرانس مطبوعاتی
جدا از تعارفات ديپلماسی و چگونگی قرنطينه و پروسه اداری احتمالی
اين ماجرا به پذيرايی دفتر حافظ منافع ايران در قاهرە به پناهجويان،
اشارە نمودە که اگر کسی رژيم فاشيست اسﻼمی را نشناسد در اولين نگاە
تصور ميکند فرش قرمز را پهن کردەاند و سه وعدە غذای گرم را برای
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آنان سفارش دادەاند و به مکانی امن
انتقال دادە شدەاند.
سعيد خطيب زادە بهتر از هر کس ميداند
که اين پناهجويان چرا از ايران تحت
حاکميت جمهوری اسﻼمی می گريزند.
چرا اين همه خطرات را بجان می خرند
و با جان خود بازی ميکنند .سعيد خطيب
زادە سخنگويی وزارت توجيه جنايات
رژيم اسﻼمی در خارج از کشور است و طی ساليان متمادی چشم بر اين
حقيقت عيان پوشيدە اند که چه عواملی خانوادە ايران نژاد را به اين
سرنوشت تراژيک دچار کرد؟! کدامين وزير و وکيل و آخوند و "آقا
زادەای" در دريای اژە و مديترانه و درياچه وان غرق شدەاند؟ اين چه
رسمی است که درياها هم از ضعيف ترين و سيه روز ترين طبقات
اجتماعی را به قعر خود ميبلعد و برای هميشه داغ سنگينی را بر قلب
عزيزانشان حک ميکند؟
وزارت خارجه جمهوری اسﻼمی کور است و نمی بيند که ميليونها
جوان ايرانی فارغ التحصيل از نبود کار رنج می برند و به سوی پدر و
مادر کم درآمدشان دست دراز ميکنند و روزنهای برای تحقق
روياهايشان در ايران نمی بينند .سهم مردم زحمتکش ايران از اين کشور
سرشار از منابع طبيعی و زير زمينی و نيروی کار چرا بايد آوارگی و
سرگردانی در دريای اژە و مرزهای بلغارستان و آلبانی و يونان و
دريای مديترانه و غرق شدن در آبهای اژە و مديترانه و کانال مانش
باشد؟ در همين کشور که سخنگوی وزارت خارجهاش در اوج وقاحت
صحبت ميکند و دليل فرار موج موج انسانها را اغماض ميکند،
تروريستهای القاعدە و حزب ﷲ لبنان و هيئت های طالبان و غيرە در
خيابانهای تهران پرسه می زنند و با ماشينهای لوکس در تردد اند.
هنگاميکه موساد مسئوليت کشته شدن فرد دوم القاعدە در تهران را در
هماهنگی با آمريکا برعهدە ميگيرد ،جهان بيشتر متوجه می شود که سر
اين مار و حامی تروريسم اسﻼمی دولتيست که نان و امنيت مردم را
گرو گرفته تا به اهداف شوم سياسی خود برسد .دولتی که اعتراضات
بحق تودەای زحمتکشان و جوانان پر شور را در اوج شقاوت به خون
ميکشد ،تنها در چند روز  ١٥٠٠نفر را بقتل رساندە ،هزاران معترض
آبانماە را به بند کشيدە و شبانه روز نيروهای اوباش و مسلحش دست به
ماشه و در کمين نشستهاند.
هنگاميکه رژيم اسﻼمی ميلياردها دﻻر را صرف ادوات جنگی و
ارتزاق جريانات تروريستی و ساخت مراکز جهل و خرافه در منطقه و
جهان ميکنند ،معلوم است که کولبر و انسان محروم يا در مرزهای ايران
کشته می شود يا در درياها غرق می شوند و يا به اسارت پليس وحشی
مصر در ميايند .سخنگوی وزارت خارجه رژيم ايران از خود نمی پرسد
که چه کسی دوست دارد عزيزان زندگيش را جا بگذارد و توشه سفری
نامشخص بر دوش نحيف خود حمل کند؟! و باز هم از خود نمی پرسد
که صدها هزار فارغ التحصيل دانشگاە در اين کشور که بختک اسﻼمی
سرمايه بر آن چنگ انداخته چرا بايد بيکار باشند و تا کی بيکار بمانند؟
چرا کارگران به خاطر عدم پرداخت دستمزدهايشان اقدام به خودسوزی
و خودکشی بکنند و کودکان  ١١و  ١٣ساله از فرط نداری خودکشی
کنند؟ جناب سخنگوی وزارت کشور جﻼدان اسﻼمی ،مردم از سر
خوشی فرار نميکنند .زندگی را به جهنم تبديل کردەايد و ا
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زنده باد شوراها!
كمونيست هفتگى ميپرسد؛
"زنده باد شوراها" از شعارهای شناخته شده
جنبش کمونيسم کارگری و حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست است .حزب ايجاد شوراها را
در اين دوره ،چه بعنوان ابزار مبارزاتی و چه
بعنوان اُرگان اعمال اراده مستقيم توده کارگر و
مردم زحمتکش گسترده تر تبليغ ميکند .چرا اين
شعار امروز بيش از هر دوره ای ضروری شده
است؟ فراخوان و رهنمود حزب حکمتيست برای
ايجاد شوراها چيست؟
سياوش دانشور :تعلق به جنبش شورائی يکی از ويژگی ها و
خصوصيات پايه ای و هويتی جنبش کمونيسم کارگری است که بسيار
سنت مبارزاتی
فراتر از حزب است .ما بعنوان کمونيست کارگری به ُ
شورائی در جنبش کارگری تعلق داريم .ما آن رگه ای در جنبش
سنت
کارگری و کشمکش طبقاتی هستيم که بر اِعمال اراده توده ای ،بر ُ
سنت های
عم ِل مستقيم کارگری تاکيد داريم .ما در مقابل ديگر ُ
مبارزاتی درون جنبش طبقه کارگر و الگوهای سازمانی مورد نظر
آنها ،در عين حال که از هر تﻼش کارگران برای ايجاد تشکل های
مستقل از دولت حمايت ميکنيم و تﻼش ميکنيم کارگران در اشکال
مختلف قدرتمندتر و متشکل تر در مقابل کارفرمايان و سرمايه داران
ظاهر شوند ،بر عم ِل مستقيم کارگری و جنبش مجمع عمومی و ايجاد
شوراها تاکيد ويژه داريم .برای بسياری از رگه های فکری در چپ و
حتی گرايشات غير سوسياليستی در ميان کارگران ،شوراها ضرورتا
نفی نميشوند بلکه ادعا ميشود که "شوراها ُمختص دوره انقﻼبی" است.
ما به اين نوع تقسيم بندی های کاذب قائل نيستيم .ما فکر نمی کنيم شورا
بدرد دوره انقﻼبی ميخورد و سنديکا برای دوره غير انقﻼبی و معامله
کارگر با کارفرما .اين جدال گرايشات اجتماعی ،جدال کمونيسم و
ناسيوناليسم و رفرميسم ،جدال افق های متمايز طبقاتی در جامعه است
که در جنبش کارگری نيز مابه ازای خود را دارند و بازتاب می يابند.
در دوره مورد اشاره شما بويژه قبل و بعد از رويدادهای ديماه ،يک
فراخوان ما ايجاد شوراها بوده است .شعار و خط تبليغاتی ما اينبوده؛

"همه جا شوراها را برپا کنيد! شورا امروز بعنوان ُارگان اِعما ِل اراده
ُمستقيم توده ایُ ،ارگان مبارزه و قيام ،و فردا بعنوان ُارگا ِن حاکميت"!
مبارزه توده ای سازمانيافته نيازمند مکانيزمها و اُرگانها و ابزارهای
خود ويژه است .نه فقط بايد برسر هژمونی افق کمونيستی در مقياس
جامعه جنگيد ،نه فقط بايد آلترناتيو کارگری و سوسياليستی را بعنوان
يک انتخاب قدرتمند در مقياس سراسری به صحنه آورد ،نه فقط تحزب
کمونيستی از ضروريات غير قابل بحث و حياتی برای پيشروی و
نفس سرنگونی ارتجاع
پيروزی جنبش کمونيستی طبقه کارگر و حتی ِ
اسﻼمی است ،بلکه نهادهای توده ای که بخشهای مختلف مردم کارگر و
زحمتکش و اردوی چپ و آزاديخواه را در هر گوشه جامعه اعم از
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کارخانه و محله و شهر تا مقياس منطقه و
سراسری متحد و بجلو ميراند ،ضروری و
ُمبرم هستند.
ده سال پيش عده ای می گفتند جامعه
تغييرات بزرگی را از سر گذرانده است،
اشکال مبارزاتی تغيير يافته اند ،تحوﻻت
تکنولوژيک و ارتباطات موجب شده اند که
اشکال "قديم" ديگر کارساز نباشند .بحث
"انقﻼب تويتری و انقﻼب فيس بوکی"  -که عمدتا از کودتاهای سازمان
سيا تحت عنوان انقﻼب مخملی استنتاج شده بود -تﻼش داشت که همراه با
سنت های انقﻼبی و
برجسته کردن افق های راست و ضد کارگریُ ،
مبارزاتی کﻼسيک را دفن کند .ضدّيت با تحزب و تشکل را ميان
کارگران برده بودند و انفراد و خودمحوری را تقديس ميکردند.
بورژوازی در قلمرو اقتصاد پرچم فرديت و مالکيت خصوصی و
سلطنت بازار آزاد را برافراشته بود و مثﻼ قرارداد دستجمعی کارگر با
روشنفکران
کارفرما را مغاير با "حقوق فردی کارگر" معنی ميکرد.
ِ
ب دمکراسی و بازار نيز تقابل با تحزب و تشکل و "قديمی" بودن
مرعو ِ
آنها را تبليغ ميکردند و همه را به دنيای انزوا و انفراد در شبکه ها
فراميخواندند .ترديدی نيست که فاکتورهائی که روی شرايط مبارزه ما و
طبقه ما تاثير ميگذارد را بايد در نظر گرفت و بعنوان يک نيروی پيشرو
و کمونيست که برای برپائی دنيائی متمايز تﻼش ميکند ،مرتبا
دستاوردهای جديد را در اشکا ِل حضور سياسی و مبارزاتی ترکيب و
سنت های سياسی و مبارزاتی و
دخيل کرد .اما اين بحث که طبقات و ُ
احزاب سياسی حاصل از آنها يکباره دود ميشوند و هوا ميروند؛ و يا مثﻼ
دوره احزاب سياسی نمانده است و قديمی اند ،ديگر زياده روی های تسليم
طلبانه دست راستی و شبه آنارشيستی است که در دهه گذشته به وفور
طرح شدند و بعد از دوره ای به ُحکم تحوﻻت سياسی و نيازهای واقعی و
مادّی مبارزاتی به فراموشی سپرده شدند.
شوراها ابزار و ظرفی هستند که ميتوانند مردم معترض و سرنگونی
طلب را متشکل کنند و بميدان مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی
بياورند .شوراها ظرفی هستند که ميتوانند درون صفوف مردم انقﻼبی
وحدت عمل بوجود بياورند و اتحاد ايجاد شده را تقويت کنند .شوراها
اُرگانی هستند که ميتوانند متناسب با نيازهای مبارزه انقﻼبی سازمان دفاع
از خود را در مقابل نيروی سرکوب و اوباش اسﻼمی ايجاد کنند .شوراها
ظرفی هستند که بعد از هر تظاهرات و اعتراض عنصر "خودبخودی"
را به عنصر مبارزه آگاهانه و هدفمند ارتقا می دهند .شوراها آن ابزاری
هستند که قدرت جمعی را معنی ميکنند و مادّيت می بخشند و در مقابل
قدرت ضدّ توده کارگر و مردم زحمتکش سنگری بنا می کنند .شوراها آن
ت ايجاد شده و ناشی از ضعف
اُرگانی هستند که ميتوانند بتدريج خﻼء قدر ِ
و فروپاشی حکومت را پُر کنند و در روندی به يک قدرت دوگانه شکل
دهند .شوراها آن نهادی هستند که انواع ابتکارات انقﻼبی را در مبارزه
ت
توده ای در خود جا می دهند و رهبری و هدايت می کنند .شوراها قدر ِ
ت قاهره و
ت پائين را اِعمال می کنند و فی النفسه ضدّ قدر ِ
توده ای ،قدر ِ
ت مشتی اقليت ناچيزند .شوراها در روند مبارزه برای
ضدّ حاکمي ِ
سرنگونی اُرگانهای بسيج و بميدان کشيدن توده های وسيع تری به مبارزه
اند ،اُرگان متحد کردن و متحد نگاه داشتن و ايجاد همبستگی وسيع
طبقاتی اند .شوراها در سير گسترش مبارزه توده ای به اُرگان های قيام
ارکان
برای کسب قدرت بدل می شوند و در کنار ديگر
ِ
صفحه ١١
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زنده باد شوراها ...
کن
ضروری سازماندهی و رهبری مبارزه طبقاتی مانند حزب ،يک ُر ِ
منحوس بورژوازی اسﻼمی اند.
ت
ُمهم قيام عليه حاکمي ِ
ِ
شوراها در محل کار و کارخانه ها اُرگان تشکل توده ای کارگران،
اُرگان عقب راندن فعال مايشائی سرمايه داران ،اُرگان بيرون راندن و
الغای نهادهای پليسی و سرکوب بورژوازی ،اُرگان دخالت در امر توليد
و قوانين و مقررات در کارخانه و اُرگان کنترل کارگری اند .شوراها
ت کارگران اند.
اُرگان سازماندادن بريگا ِد کارگری برای دفاع از قدر ِ
شوراها سازمان کنترل بر توليد و توزيع نيازهای جامعه و پايه های
ت کارگری اند .شوراها اُرگان اساسی حاکميت طبقه
ت حکوم ِ
اساسی قدر ِ
نوين کارگری اند .حکومت
نظم
کارگر ،اُرگان قدر ِ
ت سوسياليستی بعنوان ِ
ِ
ت احزاب
ت حزب يا حکوم ِ
کارگری و جمهوری سوسياليستی حکوم ِ
ت شوراها است .شوراها در فردای پيروزی کارگری بر
نيست ،حکوم ِ
سازمان حکومتی اداره جامعه اند.
بورژوازی
ِ
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست با شعار؛ "همه جا شوراها را برپا
کنيد" با اتکا به وجود عينی يک گرايش راديکال درون طبقه کارگر و در
جامعه ،به آن سازمان ضروری مبارزاتی و بسيج کننده و متحد کننده
شکل دهد که نيروی انقﻼبی و کارگری را در مقياس وسيع به صحنه
آورد و در صحنه نگاهدارد .اپوزيسيون بورژوائی تﻼش ميکند قدرت را
ماشين دولتی بورژوائی را
اساس
با بند و بست دست بدست کند،
ِ
ِ
نگاهدارد و در فردای سرنگونی عليه طبقه کارگر و اردوی انقﻼبی بکار
گيرد .ما بعنوان کمونيست کارگری و فعالين جنبش شورائی ميخواهيم از

حاکميت و سلطه سياسی و اقتصادی بورژوازی خلع يد کنيم و قدرتی
آلترناتيو را جايگزين کنيم .از نظر عملی در دوره انقﻼبی نسخه واحد و
تدريجی و قدم بقدمی نمی تون طرح کرد .بايد مطابق الزامات مبارزه
ب اوضاع و تغيير
طبقاتی و تناسب قوا پيش رفت .گاهی سرعت و شتا ِ
تناسب قوا هر نسخه تدريجی و قدم بقدم از پيشی را بی خاصيت ميکند.
اصل اينست که بايد نهادهای مبارزاتی متناسب با اوضاع امروز را
سنت عمل مستقيم و راديکال
ايجاد کرد .نهادها و اُرگان هائی که از ُ
کارگری سر بر می کنند و توانائی و قابليت و ظرفيت آنرا دارند که در
مقياس جامعه عم ِل راديکا ِل مبارزاتی را سازمان و جهت دهند.
کارگران کمونيست و سوسياليست و فعالين و رهبران عملی کارگران
بايد دست بکار شوند .بايد از فرصت سوزی اجتناب کرد و مضمون و
سنت
سنت مبارزاتی را چسپيد .بايد برای همه نوع ابتکار در قالب ُ
ُ
شورائی منعطف بود و جا باز گذاشت .بايد پتانسيل مبارزاتی کنونی را
آگاهانه و با توجه به کمبودهای سازمانگرانه خيزشهای توده ای اخير،
ب شوراها و نهادهای انقﻼبی و اُرگان های دفاع از خود و کنترل
به قال ِ
مستقيم توده ای برد .بايد حضور و وجود شوراها را با شعارها و
تاکتيک های انقﻼبی و مبارزاتی عمﻼ نشان داد و الگوهای شوراها را
در قلمروهای مختلف تکثير و همگانی کرد.
شوراها بايد به صف نه قاطع به ّ
ت جمهوری اسﻼمی ،صف
کلي ِ
انقﻼبيون و آزاديخواهان در مقابل صفِ ارتجاع بورژوائی و گذشته
پرستی بدل شود .فراخوان ما اينست که سنت مبارزه شورائی را در
محل کار و زيست تحکيم و برای ايجاد شوراها دست بکار شويم .زنده
ت و اِعما ِل اراده مستقيم و مستمر کارگری و توده ای!
باد اِعما ِل قدر ِ
زنده باد شوراها!

كارگران در اعتراضات
به مجمع عمومى متكى شويد!
جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد!

***

جهان بدون فراخوان
سوسياليسم،

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر« سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل
ميشود!

منصور حكمت

صفحه ١٢

شماره ٥٧٠

كمونيست هفتگى

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 كند .تداوم فعاليت 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!



نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به 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!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است .لطفا

سردبير :سياوش دانشور

كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

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

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را

منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه

دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

