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تأمين واكسن كُرونا و ارائه رايگان آن،
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خواست فوری طبقه كارگر است!
"عاديسازی" روابط كشورهای عربى با اسرائيل
و چشم انداز حل مسئله فلسطين
سياوش دانشور
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پيام تسليت به مناسبت مرگ نابهنگام رفيق شيرزاد فاتح

واكسن بخريد!
واكسيناسيون همگان

حذف محمد كمالى از تلويزيون كومه له

وظيفه دولت است!

در خدمت كدام انتخاب سياسى؟

تامين واکسن کرونا وظيفه فوری دولت است.
اين اولويت اورژانس هر دولتی است .هيچ
مانعی برسر راهتان نيست .تعلل و بهانه جوئی
برای تهيه واکسن سازماندهی کشتار جمعی
است .حکومتی که عرضه تامين اين بديهی
ترين و ساده ترين نياز همگانی را نداشته باشد
بايد فورا گورش را گم کند .مقامات آن بايد
استعفا دهند و محاکمه شوند .برای دستگاه
خرافه و ماشين سرکوب و تروريسم پول داريد
اما برای ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان
در معرض خطر پول نداريد! دروغ ميگوئيد.
با جان مردم بازی می کنيد .اين اقدام يک
جنايت آشکار دولتی عليه ساکنين ايران است.
تامين و ارائه سريع واکسن رايگان با
استاندارد سازمان بهداشت جهانی حق فوری
کليه ساکنين ايران است .واکسيناسيون همگان
وظيفه فوری دولت است! اين خواست طبقه
کارگر است!
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آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٩

صفحه ٢

شماره ٥٧٥

كمونيست هفتگى
اطﻼعيه مشترک

تأمين واكسن كُرونا و ارائه رايگان آن ،خواست فوری طبقه كارگر است!
قربانيان ويروس ُکرونا در ايران هر روز بيشتر می شوند و بی
مسئوليتی رژيم جمهوری اسﻼمی آشکارتر و توده های مردم به ستوه
آمده تر! هنوز هيچ نشانه ای از تﻼش جدی و برنامه ريزی دست
اندرکاران رژيم برای مقابله با گسترش شيوع اين ويروس و کنترل آن
وجود ندارد .بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که تنها انعکاس
بخشی از واقعيت است ،شمار جانباختگان اين بيماری در ايران به بيش
از »پنجاه و سه هزار نفر« رسيده است و بيش از »يک ميليون نفر« نيز
به ُکرونا مبتﻼ شده اند و به رغم تﻼش خستگی ناپذير و جانفشانی های
کادر پزشکی و پرستاران اوضاع بسيار فاجعه بار است.

سران رژيم از همان ابتدا به پنهان کاری عامدانه در مورد حقايق
مربوط به زمان انتقال اين ويروس و ابعاد شيوع آن پرداختند و اين بی
مسئوليتی را در طی يک سالی که اين ويروس گسترش پيدا کرده،
همچنان ادامه داده اند .دست اندرکاران رژيم به ملزومات پيشگيری از
قبيل آزمايش گسترده از افراد برای جلوگيری از گسترش کوويد ،١٩
جداسازی آنهايی که عﻼئم ابتﻼء به ويروس را نشان می دهند ،رديابی
تماس و قرنطينه کسانی که در تماس نزديک با فرد مبتﻼ بوده اند و
بستری کردن افراد نيازمند مراقبت های ويژه ،فراهم کردن ملزومات
و تعطيلی مدارس و کارخانه ها و مؤسسات صنعتی و خدماتی که در
آنها چرخه توليد جنبه حياتی ندارد ،قرنطينه شهرها و مراکز عمومی؛
رعايت دستورالعمل های بهداشتی و تأمين ملزومات آن از قبيل تهيه
ماسک و مواد ضدعفونی کننده رايگان برای عموم بی توجه بوده اند.

اگر کشورهايی که اين موارد را رعايت و عملی کردند ،تا حدود
زيادی شيوع ويروس ُکرونا را به کنترل درآوردند ،اما در ايران تحت
حاکميت رژيم جمهوری اسﻼمی ،اين موارد به دليل نداشتن يک
سياست روشن در مقابله با بحران ُکرونا ،زير ساخت ضعيف بهداشتی
و درمانی توأم با فساد نهادينه شده در ارگان ها و نهادهای حکومتی،
ضعف مديريت و وجود مراکز مختلف تصميم گيری ،دست به دست
هم داده و بحران ُکرونا را به فاجعه ای هولناک تبديل کرده است.

و  ...از ضرورت تامين اين واکسن طفره می روند .اين در حالی است که
رئيس اتحاديه واردکنندگان داروی ايران میگويد برای انتقال ارز به
خارج و واردات دارو و اقﻼم پزشکی هيچ مشکلی وجود ندارد .اين
تناقض گويی ها و تعلل آشکار در خريد واکسن نشانه آن است که دولت
تاکنون برای تهيه اين واکسن نه تصميمی گرفته و نه بودجه ای
اختصاص داده است.

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن محکوم کردن بی
مسئوليتی و تناقض گوييهای سردمداران رژيم در برابر سﻼمت و ايمنی
توده های مردم ايران و بويژه کارگران و تهيدستان جامعه که به علت فقر
و تنگدستی از قربانيان اصلی اپيدمی ُکرونا هستند ،تامين واکسن و ارائه
رايگان به مردم را يک خواست فوری و عاجل می داند و از بيانيه
مشترک نوزدهم آذر ماه ،هفت تشکل صنفی که اعﻼم کرده اند» :تأمين و
در دسترس قرار دادن فوری ،عمومی و رايگان واکسن ُکرونا خواست
آنی ،مبرم و جدی مردم و وظيفهی حياتی حکومت نسبت به عموم ساکنان
اين سرزمين است« و همچنين از بيانيه روز بيست و پنجم آذر ماه ،پنج
تشکل و نهاد کارگری که در مورد ﻻيحه بودجه دولت انتشار داده اند و
در آن تأکيد کرده اند» :واکسيناسيون ) ُکرونا( مورد تاييد سازمان بهداشت
جهانی از ضروريات فوری مردم است .بايد هزينه آن در اولويت اول
رديف بودجه قرار گيرد« پشتبانی می کند و همه فعالين و تشکل های
جنبش های اجتماعی را فرا ميخواند که فعاﻻنه از اين از خواست دفاع و
پشتبانی کنند.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم

اگر در بسياری از کشورها و بويژه در اروپا در مورد توليد واکسن و
ميزان مؤثر بودن آن ،در مورد خريد و رزرو واکسن و مرحله بندی
کردن واکسيناسيون شهروندان خبر رسانی می شود و اين کار آغاز
شده است ،در ايران مقامات حکومتی در اين مورد هم به تناقض گويی
و دروغ پردازی روی آورده اند و به بهانه های مختلف از جمله به
امکان يا عدم امکان انتقال ارز برای خريد واکسن به خاطر تحريم ها
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امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و
هسته اقليت

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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صفحه ٣

"عاديسازی" روابط كشورهای عربى با اسرائيل
و چشم انداز حل مسئله فلسطين
سياوش دانشور
خاورميانه بعنوان يکی از کانونهای بحرانی جهان در يک پروسه
بازسازی بورژوائی است .تحوﻻت خاورميانه را نميتوان مستقل از
اوضاع و تحوﻻت جهانی بررسی کرد .کشمکش جاری و نافرجام دنيای
بعد از جنگ سرد و قطب بنديهای سرمايه داری ،پيامدهای تحوﻻت
تکنولوژيک بر سيمای آينده مناطق مختلف جهان و مسائل کليدی
خاورميانه تاثيرات جدی دارد .رقابت قدرتهای جهانی و کشورهای
منطقه ،تغيير صفبنديهای سياسی ،موقعيت رو به افول جنبش اسﻼم
سياسی ،موضوعاتی مانند جايگاه انرژی و آب و محيط زيست ،گوشه
هائی از اين تحوﻻت هستند که هر کدام بايد جداگانه در توضيح کشمکش
جاری و روند بازسازی خاورميانه مورد بررسی قرار گيرد .بموازات
اينها ،يک روند مهم و بنظر من تعيين کننده ،خيزشهای توده ای و
کارگری است که دهسال پيش ابتدا در تونس و مصر و سپس در
کشورهای ديگر جهان عرب آغاز شد و به سرنگونی تعدادی از
ديکتاتوری های قديمی منجر شد .روندی که در سال جاری در عراق و
لبنان و ايران و اخيرا در کردستان عراق ادامه داشته و چشم انداز
گسترش آن به حکم اوضاع عينی توده های طبقه کارگر قويا محتمل
است.
در اين ميان مسئله فلسطين يک سوال قديمی تر است که تحت تاثير اين
رويدادها و سياست يکجانبه حمايت آمريکا از اسرائيل هر روز بيشتر به
محاق رفته است و اخيرا با روند باصطﻼح "عاديسازی" و بعبارت دقيق
تر سازش دولتهای منطقه بيش از پيش در ابهام فرو رفته است .موضوع
اين يادداشت بطور فشرده همين جنبه است و بررسی تحوﻻت خاورميانه
و مسائل آن مد نظر نيست .به اين تحول جديد يعنی آنچه که عاديسازی
روابط سياسی و ديپلماتيک کشورهای عربی با دولت اسرائيل نام گرفته
است چگونه بايد برخورد کرد و در اين ميان چشم انداز حل مسئله
فلسطين چيست؟
مروری مختصر بر مسئله فلسطين
مسئله فلسطين معرفه ترين و قديمی ترين مسئله ملی قرن بيستم است که
قريب هفتاد سال است ﻻينحل مانده است .در دوران جنگ سرد و جهان
دوقطبی شرق و غرب ،جنبش ناسيوناليسم عرب و جنبشهای استقﻼل
طلبانه و ضد کولونياليستی تحت تاثير هژمونی افکار سوسياليستی چپگرا
و سکوﻻر بودند و رهبران مشهور اين جنبش از جمال عبدالناصر در
مصر تا بن بﻼ در الجزاير تا سرهنگهای کودتاچی حتی خود را
"سوسياليست" معرفی ميکردند .در فلسطين در کنار سازمان آزاديبخش
فلسطين ،سازمانهای چپگرا و شخصيتهای آن مطرح بودند و زمانی
فلسطين يک پايگاه اصلی آموزش چپگرايان و فعالين جنبشهای چريکی
کشورهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بود .در ايندوره جنبش اسﻼمی
در حاشيه است و ناسيوناليسم سکوﻻر و ميليتانت عرب و سوسياليسم
چهارچوب فکری ای است که بيشتر حرکتهای سياسی در منطقه از آن
متاثرند.

شماره ٥٧٥

بعد از جنگ شش روزه اعراب و
اسرائيل در سال  ١٩٦٧و نتايج آن که
تاثيرات پايداری در منطقه بجای
گذاشت ،همينطور با مرگ جمال
عبدالناصر و بقدرت رسيدن انور سادات
در سال  ١٩٧٠و بعدتر انعقاد پيمان
کمپ ديويد در سپتامبر  ،١٩٧٨تناسب
قوا بدرجه زيادی تغيير کرد .سياست
آمريکا عليه بلوک رقيب شرق و طرح
کمر بند سبز امنيتی برژينسکی و سازماندهی اسﻼميون در افغانستان،
هدفش تضعيف جريانات و جنبشهای سکوﻻر و سوسياليست در منطقه
در چهارچوب رقابت جهانی با شوروی آندوران بود .با افول
ناسيوناليسم عرب ،اسﻼميسم و جنبش اسﻼمی جلو صحنه می آيد .با
انقﻼب ايران و بقدرت نشاندن خمينی توسط دول غربی ،موقعيت
جريانات اسﻼمی زير و رو ميشود .پان اسﻼميسم و جنبش اسﻼمی در
فلسطين و در کشورهای منطقه ،قدرتگيری بيشتر اخوانيها در مصر ،از
تغيير تناسب قوا و معادﻻت سياسی بنفع جريانات اسﻼمی سخن ميگويد.
صدام حسين و معمر قدافی که اين اواخر يکپا آخوند شده بودند آخرين
سنگرهای ناسيوناليسم ميليتانت عرب بودند .سقوط بلوک شرق و
راستگرائی جهانی سرعت اين روند را بنفع ارتجاع منطقه تشديد کرد.
در تمام اين دوره مسئله فلسطين با فراز و نشيب روبرو است .اگرنه
بهترين راه حل اما تنها راه حل مطلوب قرارداد اسلو و طرح تشکيل دو
دولت در سالها  ١٩٩٣بين ياسر عرفات و اسحاق رابين بود .همينطور
پيمان اسلو  ٢در سال  ١٩٩٥با عنوان "توافق موقت در مورد کرانه
باختری و نوار غزه" مکمل اين طرح بود که با ترور رابين در همين
سال توسط جريان راست افراطی در اسرائيل بهم خورد و به محاق
رفت .يک فرصت ديگر در سال  ٢٠٠٢طرح وليعهد عربستان عبدال
بن عبدالعزيز در زمان فهد بود که آنهم عمﻼ دنبال نشد.
در دوره بيل کلينتون مذاکرات کمپ ديويد در سال  ٢٠٠٠براساس
اجرای قرارداد اسلو ،تخليه سريعتر زمينهای اشغالی ،تعيين حدود
مرزهای بيت المقدس و مسئله بازگشت آوارگان ،با اينکه بنظر ميرسيد
که طرف فلسطينی به حداقل ها رضايت ميدهد اما اسرائيل نپذيرفت و
باز به شکست انجاميد و به انتفاضه فلسطينيان منجر شد .يکسال بعد نيز
مذاکرات طابا در مصر با حضور ناظران اتحاديه اروپا اهود باراک هر
توافقی را به کل توافق موکول کرد و انتخابات اسرائيل اين مذاکرات را
تحت الشعاع قرار داد .با پيروزی آريل شارون قصاب تمام روزنه ها
برای مذاکره و هر توافقی عمﻼ بسته شد.
"طرح صلح عربستان" که بعدتر "طرح صلح اتحاديه عرب" نام گرفت
بعد از بقدرت رسيدن ملک عبدﷲ مجددا توسط اتحاديه عرب در مارس
 ٢٠٠٧تصويب شد .در اين طرح آنچه امروز در جريان است پيش بينی
شده بود .از جمله در آن عنوان شده بود "در برابر استرداد همه
زمينهايی که اعراب آنرا متعلق به خود می دانند ٢٢ ،کشور عضو
اتحاديه عرب ،و درصدر آنها ،عربستان سعودی با اسرائيل رابطه کامل
سياسی در سطح سفير برقرار می کنند" .طرح صلح عربستان هرچند
از قرارداد اسلوی  ١و  ٢عقب تر بود اما در قياس با بﻼتکليفی طوﻻنی
مسئله فلسطين و بن بست مذاکرات بهتر و مورد توافق فلسطينيان بعنوان
يکی از اعضای اتحاديه عرب نيز بود .اين طرح نيز پيگيری نشد.
صفحه ٤
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"عاديسازی" روابط كشورهای عربى با اسرائيل
و چشم انداز حل مسئله فلسطين ...
اجﻼس آناپوليس در دوره جرج بوش در نوامبر  ٢٠٠٧با مخالفت حماس
روبرو شد و وعده پيگيری مذاکرات در سال  ٢٠٠٨با حمله اسرائيل به
غزه در همين سال باطل شد .در دوره اوباما در سپتامبر  ٢٠١٠در
واشنگتن ،ديدار و مذاکره محمود عباس و نتانياهو با حضور حسنی
مبارک رئيس جمهور مصر و ملک عبدﷲ پادشاه اردن از سر گرفته شد
که از همان ابتدا معلوم بود که نتيجه ای نخواهد داشت .اين مذاکرات نير
بسرعت به بن بست رسيد.
با قدرتگيری ترامپ چشم انداز حل مسئله فلسطين اگرنه تماما اما بطور
جدی کور شد .طرح الحاق و کولونياليستی موسوم به "معامله قرن" با
نمايش مسخره نتانياهو -ترامپ و بدون حضور نماينده و فلسطين دست
اسرائيل را بازتر کرد .برسميت شناسی حاکميت اسرائيل بر بلنيهای
جوﻻن و انتقال پايتخت اسرائيل به اورشليم و تائيد آمريکا موضوع را
پيچيده تر کرد .بايدن اخيرا از زبان يک سفير سابق آمريکا اشاره
ناروشنی به پيگيری مسئله فلسطين کرده است اما چشم انداز مذاکرات
مجدد و رسيدن به توافقی که مورد قبول فلسطينيان باشد بشدت مبهم
است.
رويدادهای جديد
آنچه با عنوان "عاديسازی روابط کشورهای عربی با دولت اسرائيل" در
جريان است ،عقب نشينی از چهارچوبهای طرح صلح اتحاديه عرب و
قراردادهای اسلو است .مصر و اردن و موريتانی تاکنون تنها
کشورهائی بودند که مناسبات رسمی با اسرائيل داشتند .اما اتفاقات
يکسال اخير روند جديدتری را آغاز کرده که قالب تاکنونی را می شکند.
واضح است کشورهای عربی و حکومتهای اسﻼمی هيچوقت طرفدار
حقوق و استقﻼل مردم فلسطين نبودند و از مسئله فلسطين بعنوان يک
کارت فشار و مانور ديپلماتيک استفاده کردند .اما به هر حال بقيه
حکومتهای کشورهای عربی ظاهرا ً تاکنون با دولت اسرائيل مناسبات
رسمی نداشته اند .نهايت پيشنهاد کشورهای حاشيه خليج برای بهبود
مناسبات يا عاديسازی روابط با دولت اسرائيل ،توقف شهرک سازی ها
توسط اسرائيل در اراضی فلسطينی است.
روند جاری با سفر سال گذشته نتانياهو به عمان شتاب گرفت .عربستان
در دوره بن سلمان سياستش در رابطه با دولت اسرائيل بيشتر با سياست
مصر هماهنگ شد و تﻼش دارد با پروژه های بزرگ اقتصادی مانند
شهر ديجيتالی نئوم تماما از چهارچوبهای قديمی مناسبات اعراب و
اسرائيل بکند و به دوره جديد وارد شود .اعﻼم عاديسازی مناسبات
امارات و بحرين و شورای رهبری سودان و همينطور مراکش با
اسرائيل موارد بعدی اند .اين روند با دادن مشوق ها و امتيازهائی
اقتصادی از جانب ترامپ از فروش تسليحات تا مسائل قديمی مثل
بازگشت صحرای غربی به مراکش همراه بوده است .آمريکا و دول
غربی اين حرکتها را "تحولی بزرگ" مينامند .اگر بشود اسم اينرا تحول
به هر معنی گذاشت ،اين واقعيت است که چهارچوبهای سياسی قديم
همراه با تحوﻻت خاورميانه فرو ميريزند و اشکال جديدتری بخود
ميگيرند .يک جنبه مهم اين تحوﻻت قبل از اينکه به فلسطين مربوط
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باشد ،صفبندی در مقابل جمهوری اسﻼمی و نيروهای اسﻼمی در منطقه
و ادامه سياست تضعيف متحدين جمهوری اسﻼمی در لبنان و سوريه و
عراق است .در اين ميان تنها جمهوری اسﻼمی است که از مسئله
فلسطين بهره بردای ميکند و در تﻼش برای تقويت نيروهای اسﻼمی در
آنست .اردوغان نيز در رقابتی با جمهوری اسﻼمی مشغول تقويت جبهه
خود است اما هدف دولت ترکيه بيشتر امتياز گيری است و قصد سرشاخ
شدن با اسرائيل را ندارد .اتحاديه عرب حتی حاضر نشد پيشنهاد نماينده
دولت خودگردان فلسطين مبنی بر محکوم کردن اين باصطﻼح روند
عاديسازی مناسبات را بپذيرد .رياض المالکی ،وزير خارجه دولت
خودگردان فلسطينی ،که قرار بود رياست دوره ای اتحاديه عرب را
داشته باشد ،در يک نشست خبری در شهر رام ﷲ روز اول مهرماه از
تصدی اين سمت انصراف داد .به اينها بايد اعمال فشار به حزب ﷲ،
تشديد کشمکش با نيروهای جمهوری اسﻼمی در سوريه و عراق ،نهائی
کردن صلح با طالبان در افغانستان و تﻼشی مشابه در يمن را اضافه
کرد .اين رويدادها همه موقعيت جمهوری اسﻼمی در منطقه را بسيار
وخيم تر و تناسب قوا بنفع حکومتهای متحد آمريکا و اسرائيل را هدف
قرار داده است .در اين معادﻻت حل مسئله فلسطين در اولويت هيچ
دولتی نيست و هر پروژه فرضی موسوم به "صلح" با اين چهارچوبها
راه بشدت سختی را پيش رو دارد.
در اين زمينه پاسخ به دو سوال ضروری است:
اول ،موضع و سياست کمونيست ها و حزب ما در قبال حل مسئله
فلسطين با توجه به اين تحوﻻت چيست و دوم در قبال اين روند نزديکی
و سازش دولتهای عربی با دولت اسرائيل چه نظری داريم؟
در مورد اول ،يعنی حل مسئله فلسطين روشن است کشمکش برسر
بازسازی بورژوائی خاورميانه در متن صفبنديهای جهانی و منطقه ای
در جريان است و مسائل قديم و جديد در اين چهارچوب طرح و ميشوند.
شرايط امروز بشدت بضرر حل مسئله فلسطين است اما از نظر ما
مسئله ملی بايد حل شود .از نظر ما نه بهترين راه حل اما يک راه حل
مطلوب هنوز طرح دو دولت در چهارچوب مفاد قرارداد اسلو است .نه
سياست کولونياليستی الحاق ترامپ -نتانياهو و نه ادامه وضع موجود
قابل ادامه نيست .دولت مستقل فلسطين را بايد برسميت شناخت .در
درجه اول آمريکا بايد از حمايت يکجانبه از اسرائيل دست بردارد و
دولت اسرائيل حمله به مردم بيدفاع فلسطين و قتل عام آنها را متوقف
کند .قرارداد اسلو بايد مبنای هر مذاکرات جديدی باشد .ما نيازی به هيچ
تجديد نظری در سياست مان نداريم.
يک روند مطلوب ديگر ،بازسازی خاورميانه از موضع طبقه کارگر و
ايجاد يک صلح و همزيستی پايدار مردم منطقه است که موتور محرکه
آن برآمدهای انقﻼبی و خيزشهای توده ای مجدد در کشورهای
خاورميانه از جمله در فلسطين و اسرائيل است .روندی که اتفاقا با بيانيه
جوانان غزه شروع شد که ضروری است در مقابل کليه نيروها و
دولتهای ارتجاعی ،نسل جديد و طبقه کارگر اين کشورها عليه روند
بازسازی بورژوائی خاورميانه قد علم کند و راه حل آزاديخواهانه و
سوسياليستی خود را در قبال مسائل اساسی منطقه اعم از تروريسم
اسﻼمی و دولتهای مرتجع و ديکتاتوری های بورژوائی ،عليه فقر و
فﻼکت و استبداد سياسی بميدان بياورد .تحوﻻت در ايران و عراق و
لبنان و کردستان عراق و کشورهای منطقه ،ظرفيت اينرا دارد که
معادﻻت و بازی باﻻئی ها را بهم بزند .دراين چهارچوب
صفحه ٥
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"عاديسازی" روابط كشورهای عربى با اسرائيل
و چشم انداز حل مسئله فلسطين ...
حل مسئله فلسطين شرايط بسيار مساعدتری پيدا ميکند و ميتواند با
منزوی کردن دو ارتجاع ناسيوناليسم عرب و اسﻼميسم و خيزبرداشتن
برای سرنگونی حکومتهای اسﻼمی و بورژوائی به سمت سکوﻻريسم
و سوسياليسم برود .اما مطلوبيت اين روند نبايد يک لحظه تاکيد بر حل
فوری مسئله فلسطين و اعمال فشار برای تشکيل دولت مستقل و
متساوی الحقوق فلسطينی را کمرنگ کند.
در مورد سوال دوم و روند عاديسازی مناسبات دولتهای مرتجع منطقه
با دولت مذهبی و نژادپرست اسرائيل ،سياست چپ ناسيوناليست و
اسﻼمگرا در قبال اين وقايع شبيه موضع جمهوری اسﻼمی و ادامه
ديدگاه ناسيوناليسم اسﻼمی است و کوچکترين ربطی به منافع و آزادی
مردم فلسطين ندارد .ما بعنوان کمونيست و مارکسيست ،مدير و مشاور
سازش و عاديسازی روابط دولتهای بورژوائی نيستيم .موافقت يا
مخالفت با اين روند سوال ما و طبقه کارگر نيست .اين سوال شايد
برای خط باصطﻼح "تنش زدائی" جمهوريخواهان و اصﻼح طلبان با
حمايت روبرو شود و يا از موضع ناسيوناليسم اسﻼمی با مخالفت
روبرو شود ،اما برای ما بعنوان کمونيست کارگری و حکمتيست
موضوعيت ندارد.
 ٢٤دسامبر ٢٠٢٠

جهان بدون فراخوان
سوسياليسم،

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

پيام تسليت به مناسبت مرگ نابهنگام
رفيق شيرزاد فاتح
با اندوه و تاسف فراوان ،رفيق شيرزاد
فاتح ،کمونيست محبوب ،مبارز پيگير و
خستگی ناپذير حقوق کارگران ،کودکان،
زنان و معلمان ،کادر برجسته هر دو حزب
کمونيست کارگری کردستان و عراق،
مسئول مرکز دفاع از حقوق کودکان در
سن  ۵۶سالگی بر اثر بيماری کرونا
امروز  ٢٣دسامبر در بيمارستان شهر "يه
وله" در سوئد جانباخت.
رفيق شيرزاد فاتح بيش از سه دهه از پيشروان پيگير مبارزه عليه نظم
وارونه سرمايه ،عليه تبعيض و نابرابری و برای تحقق آزادی و برابری
بود .بيشک مرگ نابهنگام رفيق شيرزاد برای جنبش کمونيستی و
کارگری و احزاب کمونيست کارگری عراق و کردستان ،برای جنبش
دفاع از حقوق کودکان خسارت بزرگی است .فقدان او را با تداوم اهداف
و به کارگيری تجارب و دستاوردهای با ارزش فعاليتهای عميقا انسانی او
ميتوان پر کرد.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست درگذشت رفيق شيرزاد فاتح
را به همسر و فرزندان و همه بستگانش ،به رفقای حزب کمونيست
کارگری عراق و کردستان و فعالين دفاع از حقوق کودکان ،به دوستان و
آشنايانش تسليت ميگويد و خود را در اين اندوه بزرگ شريک ميداند .ياد
او را با پيگيری تﻼشهای انسانی و مبارزاتی اش گرامی ميداريم.
ياد رفيق شيرزاد فاتح زنده و گرامى باد!
دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست
 ٢٣دسامبر ٢٠٢٠

دولت موظف به تامين نيازهای
معيشتى ،درمانى و بهداشتى
شهروندان در شرايط گسترش
پاندمى كرونا است!

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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حذف محمد كمالى از تلويزيون كومه له
در خدمت كدام انتخاب سياسى؟
صالح سرداری
مارکسيست ها همواره تاکيد کرده اند که احزاب و جريانات سياسی را
نه با آنچه که راجع به خود ميگويند بلکه با عمل سياسی و تمايﻼت
واقعی شان بايد ارزيابی کرد .رهبری کومله برای چندمين بار ،با
توجيه "معذوريت" و "ديپلماسی" ،حاضر شد در مقابل شليک گلوله
های سرمايه و حمله سرکوبگران حکومت بورژوا ناسيوناليست کرد
سکوت کند و مشغول ناخن جويدن باشد ،اما اين تنها اقدام کومله نبود و
به آن اکتفا نکرد" .جديت" در انتخاب های سياسی را بدانجا رسانده
که هر روز بيشتر از ديروز ،جناح چپ اين تشکيﻼت را در پيشگاه
ناسيوناليسم کرد قربانی ميکند .اين بهائی است که متاسفانه رهبری
كومله برای دفن کردن تاريخ کمونيستی کومله در باتﻼق ناسيوناليسم
کرد و چشمک زدن به قاتلين فرزندان مردم کارگر و زحمتکش در
کردستان عراق می پردازد.
در اين مسير ،تصميم گستاخانه اخير آنها ،حذف و برکناری رفيق ﷴ
کمالی از تلويزيون کومه له آنهم بدليل گفتگو با يک فعال سياسی چپ
در باره رويدادهای کردستان عراق و همزمان صدور دستپاچه اطﻼعيه
دلجوئی از ناسيوناليسم کرد ،رفع مسئوليت در باره اين گفتگو و
"نامسئوﻻنه" قلمداد کردن آنست.
با اين اقدام در واقع رهبری کومله "مسئوليت" خود را در دفاع از
سرکوبگران جنبشی اعﻼم ميکند که برای نان و آزادی بميدان آمده و
احزاب حاکم را مسئول و بانی اين وضعيت ميداند .کسی البته از
رهبری کومله نشنيد که از خانواده قربانيان و جانباختگان اين رويدادها
حتی بصورت پنهانی دلجوئی کند! رهبری کومله با اقداماتی از اين
دست و تهاجم با "زبان زبر" و تهديد و اخراج مخالفين چپ خود ،در
يکی دوسال گذشته دهها کادر چپ و انقﻼبی و منتقد راست روی
رهبری کومه له را يا اخراج کرده و يا مجبور به کناره گيری شده اند.
اين دقيقا راهی است که پيشکسوتشان عبدﷲ مهتدی سالهاست در
سازمان زحمتکشان پيشه کرده اند.
ﷴ کمالی جوان تازه وارد و کم تجربه ای نيست که در سايه معذوريت
استقرار و يا امکانات مالی بتوان بدليل مخالفت وی را خط زد و کنار
گذاشت .او چهره شناخته شده ای در تشکيﻼت کومله و در كردستان
است .ﷴ کمالی سالهای متمادی لوگوی راديو کومله بود .بسياری از
جوانان انقﻼبی با صدای پر خروش وی و با جمله معروف "اين صدای
انقﻼب ايران است" )ئيره ده نگی شورشی ئيرانه( کومله راشناختند.
کومله کمونيست را در دهه اول بعد از انقﻼب  ۵٧صدها کادر
کمونيست و محبوب ،از جمله ﷴ کمالی که يک صدای رسا در ميان
آنها بود ساختند ،نه ديپلماتها و بورکراتهای راستی که امروز اخراج
ميکنند و اعضايشان را برای کامنت فيسبوکی مورد بازخواست و سين
جيم در دبيرخانه قرار ميدهند .اما هميشه تاريخ اينگونه بوده است که

راست ابتدا عناصر چپ خود را می بلعد
و واقعيات را تحريف می کند تا بتواند
روايت و تاريخ جعلی و سياست خود را
به کرسی بنشاند.
معذوريت و مﻼحظات سياسی هميشه در
تاريخ و موقعيت احزاب وجود داشته ،اما
در شرايطی که عناصر سطح باﻻی همين
حکومت اقليم علنا در خيابانها اعتراض
می کنند ،برای کومله که تمام دنيايش را اردوگاه و گرفتن امکانات مالی
از "حکومت اقليم" تشکيل داده است ،اين صرفا يک بهانه و توجيه بی
پايه است .تشکيﻼت کومله در دوره ای که ما کمونيستها حضور داشتيم
و من شخصا و مستقيما در جريان بودم ،در بدترين شرايط بداد هزاران
آواره جنگ و بمباران رسيد ،خيلی ها سال  ٩١كوچ دستجمعی مردم
شهرهای كردستان عراق را از ترس حمله جنايتكارانه ارتش صدام را
بياد دارند .آن زمان كومله با تمام توان و امكاناتش به كمك مردم آواره
شتافت و در اطراف مقرهايی كومله برای هزاران نفرمسكن ايجاد کرد و
خوراك و آذوقه و دارو برای حداقل يك هفته در اختيارشان قرار داد .آن
موقع کومله کمونيست مسئوليتش را آنگونه نشان داد .البته كسانيكه امروز
ﷴ كمالی را برای دفاع از همين مردم كردستان در مقابل دولت
ضدمردمی حذف ميكنند ،آن روزها در سياست گذاری و تصميم گيريهای
مهم نقشی نداشتند.
برای من بعنوان کسی که سالهای طوﻻنی در سطوح مختلف مسئول و از
کادرهای قديمی کومله کمونيست بوده ام ،برای امثال من که هنوز داغ
صدها جانباخته راه آزادی و سوسياليسم را در دل داريم ،اين اقدامات
ننگين و حذف کادرها و فعالين چپ بنام کومله بشدت آزار دهنده است.
ﷴ کمالی ارج و حرمت و احترامش را از تاريخی می گيرد که اين
روشهای زننده و عقب مانده نمی تواند آنرا خدشه دار کند.
دسامبر ٢٠٢٠

كارگران در اعتراضات

به مجمع عمومى متكى
شويد!

جنبش مجمع عمومى

كارگری را گسترش دهيد!

صفحه ٧

شماره ٥٧٥
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خلع يد ،يک كﻼم ،والسﻼم!
جاويد حكيمى
تنها کسانی که حقيقتا و با تمام وجود در ميدان يک جنگ واقعی حضور
دارند می فهمند فتح يک سنگر و يک خاکريز دشمن گاهی چه اهميت
عظيم استراتژيکی دارد .تنها نيروهای درگير در مبارزه می دانند هر
پيروزی وهر پيشروی ولو کوچک ،چقدر شورانگيز است و می تواند
در سرنوشت نهايی جنگ تعيين کننده باشد .جدال ميان بورژوازی و
غارتگر
پرولتاريا در ايران با کشمکش کارگران هفت تپه با کارفرمايان
ِ
آن آغاز نشده ،با اين همه مرکز ثقل اين جدال ،اکنون و اينجا ،به هفت
تپه منتقل گشته است .موج جديدی که هفته پيش با هشتگ "خلع ايد ،يک
کﻼم ،والسﻼم" در جامعه راه افتاد ،پاسخ مثبت اقشار مختلف تحت ستم
به درخواست اسماعيل بود برای ياری رساندن به کارگران .استقبال از
اين درخواست بی نظير بود ،خاصه حضور بازنشستگان در تجمع مقابل
دادگستری اشک از چشمان هر انسان شريفی جاری می ساخت۔
اگر بگوييم جنگ در هفت تپه اينک شکلی کامﻼ حماسی و حيثيتی به
خود گرفته است اغراق نکرده ايم .بورژوازی اسﻼمی چنانچه خرده
هوشی و سر سوزن عقلی داشته باشد بايد حکم به رفتن اسدبيگی بدهد.
ادامه پشتيبانی از اين زالوی آبروباخته ديگر نه فقط به صرفه و ميسر
نيست بلکه هر روز ابقای زالو می تواند به تعميق و راديکال تر شدن
اعتراض کارگران و تسری ان به تمام جامعه منتهی گردد۔ هم از
اينروست که بسيجيان ذوب شده در وﻻيت برای کاناليزه کردن
اعتراضات ،بار ديگر با ادبيات مستعمل و مستضعف پناهی خويش وارد
کارزار شده اند تا اقا و نظام را از تيررس شورش کارگران گرسنه دور
نمايند .می خواهند طبق سنت اسﻼمی خمس و ذکاتشان ،اينجا هم
مفتخوری کنند .ليکن خطای فاحش بسيجيان بی عقل اين است که نمی
دانند رفتن اسدبيگی می تواند توازن قوا را نه فقط به زيان دولت که کل
نظام تغيير دهد .اراذل و اوباش بی مخ نمی دانند اگر طبقه در نتيجه اين
پيروزی ،اعتماد به نفس خويش را بازيابد و به غليان درآيد ،آنگاه نبرد با
انان از جنس اسيدپاشی به زنان و قلع و قمع فﻼن سازمان چپ و
آزاديخواه نيست.
در عدم درک عواقب پسا خلع يد و تغيير توازن قوا ،چپ رفرميست و
ناسيوناليست با بسيجيان اصولگرا به رغم تفاوت ديدگاه ،اشتراک نظر
دارند۔ اگر بسيج عدالت خواه صحنه پسا خلع يد را ثابت فرض می کند و
می پندارد به سادگی می تواند دستاورد مبارزات کارگران را هاپولی
نمايد ،چپ رفرميست نيز با اتکا به همين تصوير ثابت می پرسد :گيرم
اسدبيگی رفت بعد چه؟ و بدين ترتيب درک متافيزيکی و ﻻيتغير خود را
از جدال طبقاتی آشکار می کند .مثل اين است بگوييم گيرم رهبران
اخراجی کارگران به کارخانه بازگردند ،بعد چه؟ اينها متوجه نيستند
نتايج نهايی پسا خلع يد را ادامه جدال طبقاتی تعيين می کند و درست به
همين دليل بايد با تمام قوا خود را برای آن آماده ساخت۔ اگر حکومت
اراذل و اوباش بسيجی را برای هاپولی کردن هفت تپه به ميدان فرستاده
است ،کمونيست ها نيز به مثابه پيشروان آگاه و آماده جانفشانی ،اين
سوی ميدان آماده اند.

اين نکته را انگل های نشسته در شورای
امنيت ملی به حکم موقعيت عينی شان
در جدال طبقاتی نيک می دانند و راز
ادامه حمايت سفيهانه از زالو درست در
همين "دانايی" است .حاصل آنکه
حکومت نه می تواند از زالو دست بکشد
و نه از او خلع يد کند .تمام هوشمندی
اسماعيل اين شايسته ترين و صديق ترين
نماينده کارگری در همينجاست۔ او که
روزی با شعار تشکيل شوراهای مستقل کارگری پايه گذار نقطه عطفی
در تاريخ مبارزه جنبش کارگری گرديد اينک با مطالبه خلع يد از
کارفرما حکومت را عمﻼ بر سر دوراهی قرار داده و آچمز کرده است.
حکومت می داند مستقل از اينکه اسدبيگی بماند يا برود نخست بايد
کارگران به ويژه نمايندگان شجاع و از جان گذشته آنان را مرعوب و در
صورت امکان محو نمايد .اخراج پانزده نماينده کارگران به بهانه دفاع
از حرمت نداشته يک پيرمرد پرحاشيه اقدامی در اين راستا بود .عليرغم
اينکه حکومت پيروزی خود را در اين اقدام مسجل می دانست و برای
تضمين و تثبيت آن ،نيروی انتظامی و يگان ضد شورش را به استمداد
طلبيده بود ،ليکن چيزی جز شکست خفت بار و بازگشت شکوهمند
کارگران اخراجی عايدش نشد .وقتی می گوييم جنگ اينجا شکل حماسی
و حيثيتی به خود گرفته است يعنی همين .عقل سود محور و محاسبه گر،
بورژوازی را به رفتن اسدبيگی مجاب می کند .انها برای حفظ نظامشان
گنده تر از زالو را قربانی کرده اند .با اين همه تحمل يک شکست خفت
بار ديگر ،بورژوازی را از اعﻼم نظر قطعی پيرامون مساله خلع يد
منصرف می سازد .خوب می دانند که تن دادن به صدور حکم خلع يد
تحت فشار کارگران راه رفتن روی لبه تيغ است .مساله برای بورژوازی
بودن يا نبودن اسدبيگی نيست .حضور کارگران در صحنه و آمادگی
کامل جامعه برای حمايت بی دريغ از آنهاست که کار را برای
زالوصفتان دشوار ساخته است .آن بازگشت شکوهمند نمايندگان اخراجی
به آغوش کارگران ،هفت تپه ای ها را برای هجوم جری تر ساخت.
"شما نتوانستيد قهرمانان طبقه را از ما جدا کنيد ليکن ما نوچه شما را با
خفت و خواری از کارخانه بيرون می کنيم" .فشرده اين پيام به حکومت
چنين شد؛ خلع ايد ،يک کﻼم ،والسﻼم!
 ٢٤دسامبر ٢٠٢٠

منصور حكمت را بخوانيد
و به ديگران معرفى كنيد!
http://hekmat.public-archive.net
www.hekmat.com
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جمهوری اسﻼمى و واكسن كوويد١٩-
سعيد يگانه
در شرايطی که مردم جهان از توليد واکسن کوويد ١٩-خوشحال هستند و
همه دولتها واکسيناسيون رايگان را آغاز کرده اند ،مردم ايران بايد برای
آن بجنگند و هشتک بزنند که واکسن تهيه کنيد! مردم رژيم اسﻼمی را
خوب می شناسند و شکی نداشتند که دراين زمينه مثل همه موارد ديگر
با مشکل روبرو خواهند شد .از ابتدا روشن بود که با توزيع واکسن
کوويد ،١٩-جمهوری اسﻼمی باز مردم را با دشواری روبرو خواهد
کرد و همين هم شد .در روزهای اخير بحث خريد واکسن و تناقض
گويی مسئولين اين واقعيت را بخوبی آشکار کرده است .جمهوری
اسﻼمی با اينکه تحريم دارويی نيست و قاعدتا نبايد موانعی برای خريد
واکسن وجود داشته باشد ،بطور جدی پای تهيه و خريد واکسن نيست و
سوال اينست که اين مسئله مهم مربوط به سﻼمتی و جان مردم به چه
سرنوشتی دچار خواهد شد.
خودشان اعتراف ميکنند که در حوزه دارو مشکل تحريم نداريم ،اما
مشکل "اف آی تی اف" داريم که نتوانسته ايم به موقع هزينه واکسن را
پرداخت کنيم .از طرف ديگر مسئوﻻن وزارت بهداشت گفته اند که به
دليل دشواری حمل و نقل واکسن ضد کرونای فايزر که می بايست در
دمای منهای  ٧٠درجه سانتيگراد نگهداری شود از خريد واکسن
صرفنظر کرده اند .علی مطهری گفته است که به سبب آنکه جمهوری
اسﻼمی در فهرست سياه "اف آی تی اف" قرار دارد نتوانسته اند ۵٠
ميليون دﻻر سهميه ايران برای خريد واکسن را پرداخت کنند در نتيجه
سهميه ايران باطل شده است .علی ربيعی سخنگوی دولت نيز به همين
چرنديات بسنده کرده و از زير بار مسئوليت شانه خالی می کنند و
مشکﻼت را به همديگر پاس می دهند .به روی خود نمی آورند که
مسئول همه مشکﻼتی که مردم امروز به آن دچار شده اند خود اينها و
ديگر سران جنايتکار رژيم منحوس شان است.

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!

شماره ٥٧٥

اين رفتار بشدت جنايتکارانه و بازی با
جان مردم ،امتداد سياست رژيم اسﻼمی
از آغاز شيوع ويروس کرونا است که با
پنهانکاری تلفات انسانی باﻻيی به مردم
تحميل کرد .هرچند کسی به سران
دروغگو و قاتل رژيم اسﻼمی باور ندارد
اما حتی و بفرض محال حرفهايشان
واقعيت داشته باشد ،باز آشکارا سران
جمهوری اسﻼمی مسبب درجه اول
شرايطی هستند که مردم را مثل برگ خزان از پای در می آورد و اکنون
نيز با تعلل در تهيه واکسن به آنان خسارت جانی و روانی بيشتری
تحميل می کند .مردم توليد تاسيسات اتمی و موشکهای بالستيک را به
جمهوری اسﻼمی سفارش نداده اند که امروز مجبور باشند ضرر و زيان
آن را بر دوش بکشند .واقعيت اين است که جمهوری اسﻼمی در مورد
هر آنچه که به بقا و تداوم حيات ننگين اش مربوط باشد ،ولخرج است و
موانع را بر طرف می کند .اما برای آنچه که به زندگی ،معيشت و
سﻼمت مردم ربط داشته باشد ،پول ندارد و توجيه می کند.
کسی نميداند که در آغاز شيوع ويروس کرونا ،کمک  ۵ميليون يوروئی
بريتانيا و فرانسه و آلمان از طريق سازمان بهداشت جهانی چه
سرنوشتی پيدا کرد؟ حتی کمکهای فوری بهداشتی اين سازمان سر از
بازار سياه درآورد .آيا واکسن کوويد  ١٩نيز به چنين سرنوشتی دچار
خواهد شد و مردم ناچار خواهند شد برای تهيه آن دست به جيبهای خالی
خود ببرند؟ نبايد اجازه داد که جمهوری اسﻼمی به بهانه تحريم و قاچاق
و پولشويی و هر مانعی که خود به وجود آورده و مردم کوچکترين نقشی
در آن نداشته اند ،بيش ازاين زندگی مردم را با مرگ و نابودی روبرو
کند .برخورداری از واکسن کوويد  ١٩حق بی چون و چرای همه
شهروندان است و دولت موظف است که آن را تهيه و بطور رايگان در
اختيار عموم ساکنين ايران قرار دهد .تامين معيشت ،سﻼمت و اکنون
تهيه فوری واکسن کوويد  ١٩وظيفه دولت است و بايد اين مطالبات را با
قدرت اعتراض به حکومت جنايتکار اسﻼمی تحميل کرد.
 ٢٣دسامبر ٢٠٢٠

"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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روز جهانى مهاجرت
وريا روشنفكر
سازمان يونسکو روز ١٨دسامبر را بعنوان روز جهانی مهاجرت
نامگذاری کرده است .مهاجرت پديده ای دائمی است ،از مناطق و
شهرهای کوچک به مناطق و شهرهای بزرگ و يا از اين کشور به
کشور ديگر .مهاجرت عمدتا برای اسکان در جاهائی که امکان تداوم
کار و زيست به لحاظ طبيعی بيشتر است و گردش نيروی کار و
نيازهای اقتصادی صورت می گيرد .در طول ادوار مختلف؛ انسانها به
دﻻيل گوناگون مجبور به تغيير و عزيمت از سکونتگاه خود شدند تا
محلی ديگر برای بنا نهادن زندگی نو و تامين شرايطی مطلوب تر برای
ادامه حيات پيدا کنند .مهاجرت برای بخشهای مرفه تر غالبا با خواست
خود فرد و به منظور هدف مشخصی انجام ميگيرد اما برای بخش
ديگری يک اجبار اقتصادی برای ادامه زندگی بوده است .مهاجرت با
پناهندگی تفاوت دارد .اين دومی يک نوع ديگر از کوچ و تغيير محل
زندگی است که عمدتا برای نجات جان از حکومتهای وحشی و خودکامه
و آدمکش که افراد را بدﻻئل مختلف سياسی و عقيدتی تحت تعقيب قرار
ميدهند ،صورت می گيرد .پناهنده کسی است که انگار خانه اش آتش
گرفته و گريخته است .پناهندگی تماما محصول نظام امروز و جنگ و
رقابت و شرايط اجتماعی ای است که توسط حکومتها به بخشهای
مختلف مردم اين کشورها تحميل شده است.
در دنيای امروز که سلطه سرمايه داری و قوانين تبعيض گر آن در کره
خاکی حکمفرماست ،در دنيائی که کليه نيازهای متنوع انسانها تا قدرت
خﻼقيت و نيروی کار بعنوان کاﻻ در بازار عرضه ميشود و در جهت
تامين سود و فربه نمودن طبقه حاکم سرمايه دار به کار گرفته ميشود،
پناهندگی يک محصول عملکرد و قوانين حاکم اين نظام است .جنگ،
گرسنگی و قطحی ،ناامنی اقتصادی و اجتماعی ،فقر ،ممنوعيت های
قانونی و مذهبی برای ابراز وجود فردی و جمعی انسانها ،وجود
حکومتهای فاسد و ديکتاتور ،ازجمله عوامل اجبار انسانها برای ترک
اجباری محل زندگی خويش و پناهنده شدن به جائی ديگر است.
طبق گزارش جديد کميساريای عالی پناهندگی سازمان ملل ،تعداد کسانی
که در تعريف کلی پناهندگی از نظر اين سازمان جای ميگيرند از مرز
هشتاد ميليون نفر گذشته است که حدود چهار درصد اين پناهندگان از
کشور ايران می باشند .کشورهای سوريه ،ونزوئﻼ ،افغانستان ،سودان
جنوبی ،ميانمار ،سومالی ،کنگو ،سودان ،آفريقای مرکزی و اريتره در
حال حاضر در صدر ليست کشورهای پناهنده ساز جهان قرار دارند .
براستی اگر قوانين حرکت و سلطه تبعيض گر و نابرابر سرمايه بر
جهان حاکم نباشد ،نظامی که در آن انسان و کرامت و امنيت و رفاهش
جايی ندارد و فقط تامين منافع طبقه حاکم قطبنمای اصلی حرکت است،
اگر افراد آزاد بودند و از حقوق و رفاه مناسبی برخوردار بودند ،آيا هيچ
دليلی برای آوارگی ميليونها انسان در کره خاکی وجود داشت؟

را تجربه کرده باشد ،به خوبی ميداند که
مشقات آواره شدن و تﻼش برای ساختن
يک زندگی جديد ،بدرجات مختلف
تاثيرات عميقی بر روان پناهجويان
برجای ميگذارد ،هرچند در موارد زيادی
زندگی در جامعه جديد بسيار دلچسپ تر
و نسبتا ايمن است .بقول برتولت برشت
"موضوع غم انگيز در پديده مهاجرت
فقط آنجا نيست که از جايی به جای ديگر
بايد کوچ کرد بلکه آنجايی که ميروی در می يابی که جای تونيست"! اين
عبارت البته شايد در دورانی خاص و برای اشخاصی مصداق داشته
باشد و يا کسانی که روحيات شديد ملی گرايانه دارند ،هر جای دنيا را
"جای خود ندانند" و يا فرد نتواند در جامعه جديد جای خود را بازيابد .با
اينحال در مورد پناهندگی اين انتخاب و پشيمانی هم وجود ندارد و امری
که از اول بر اجبار متکی است ،ديگر اينگونه مسائل شايد بﻼموضوع
است.
آنچه که روزانه در تراژدی های انسانی که پناهندگان را در کام خود می
کشد ،صدها انسان بی پناه از زن و مرد و نوجوان و کودک تا افراد
ميانسال و پا به سن گذاشته که در مسير جنگ برای زندگی جان خود را
از دست ميدهند ،تنها يک سند از جنايت نظام کنونی و سردمداران آن در
قرن بيست و يکم است .امری که بايد مايه شرم دنيای کنونی باشد به
مسابقه در تعيين تشديد اين سياستها توسط دولتها بدل شده است .بی شک
هيچ پدری کودکش را در قايق مرگ نمی گذارد و به تﻼطم دريا نمی
سپارد مگر اينکه زادگاهش متﻼطم تر و طوفانی تر از دريا باشد .هيچ
مادری کودکش را از آغوشش دور نمی کند مگر آنکه بداند بايد برای
جنازه کودکش آخرين ﻻﻻيی را بخواند .اين تراژديهای بی پايان صحنه
هائی از بربريتی است که بر جهان ما حاکم است.
به اعتقاد ما همه انسانها فارغ از تعلقات کاذب نژادی و ملی ،فارغ از
جنسيت و رنگ پوست ،حق دارند و شايسته يک زندگی آزاد و مرفه در
هرجای اين کره خاکی هستند .آنچه که به عنوان مرزهای جغرافيايی و
کشوری توسط دولتها و مناسبات دنيای امروز بر جمعيت کره خاکی
تحميل گشته است ،در واقع زنجير اسارت آنها در بازار داخلی سرمايه
داران متعدد برای سازماندهی استثمار فرد از فرد است .اين نظام و
قوانين حاکم بر آن پاسخگوی نيازهای سرمايه داران و دولتهای سرمايه
داری است اما در تناقض با ازادی عمل انسان ها در ظرفيتهای مختلف
است .چرا نبايد هر فردی برحسب توانش در سرپانگاهداشتن جامعه و
توليد نيازهايش شرکت کند و برحسب نيازش از نعمات و امکاناتی که
دستجمعی ايجاد شده است بهره مند باشد؟
اين امری ممکن است اگر قيد و بندها و زنجيرهايی که نظام امروز بر
دست و پا و جسم و روان ما بافته است را بگسﻼنيم و ازهم باز کنيم .تنها
راه نيل به چنين وضعيتی يک تغيير راديکال ،درهم شکستن قهر و
سلطه طبقه حاکم توسط يک انقﻼب کمونيستی است .بشر ميتواند آزاد
باشد اگر بخواهد!
 ٢٤دسامبر ٢٠٢٠

هرکس که تجربه سخت و بايد گفت در موارد زيادی خطرناک پناهندگی

شماره ٥٧٥

صفحه ١٠

شماره ٥٧٥

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!

