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كارگران بايد ابتكار عمل 

 ! سياسى را بدست گيرند
 

به حکم وضعيت برده واری که به ما طبقه 
کارگر در سطح جهان تحميل شده است، 
سرمايه داری جوابگوی نيازهای بشر امروز 

لذا امروز انقالبات کارگری عليه .  نيست
حکومتها و نظم سرمايه داری از هر زمان 
ضروری تر است و الزم است که رهبران 
طبقه کارگر در هر کشور ابتکار عمل سياسی 
را در مقياس جامعه برای تغيير راديکال به 

دولتهای سرمايه .  نفع خود در دست بگيرند
داری با اِعماِل زور و با پشتوانه پارلمانها و 
رسانه ها و دستگاه مذهب، هر روز به گوشه 
ای از دستاوردها و زندگی طبقه کارگر حمله 

تنها در پاندمی کرونا باندازه يک .  می کنند
جنگِ جهانی َمهيب کشته داديم، تا اوائل آوريل 

وجود جوامع فقرزده و !  قريب سه ميليون نفر
بيکاری انبوه در دهه سوم قرن بيست و يکم، 
آنهم در عصر انقالبات انفورماتيک و 
تکنولوژيک و در اوج توانائی انسان کارکن 
برای توليد نيازهای بشر، محصول منفعت 
زمينی نظم وارونه سرمايه در همين عصر 

همه دولتهای حاکم در جهان حافظ . مدرن است
و ُمجری اين مناسباِت وارونه و استثمارگر 

 . سرمايه داری هستند
  

  ٢صفحه   در بحران اقتصادی جهانی 
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دولتهای سرمايه داری با سياسِت حمايِت مالی از سرمايه داران و اِعماِل 
رياضِت اقتصادی عليه کارگران جلو رفتند و در پاندمی کرونا اين 

تنها در .  سياست را با بيکارسازی و استثمار شديدتر به اوج رساندند
يکسال، عليرغم ورشکستگی بخشی از سرمايه ها و بيکاری وسيع در 
مشاغل کوچک و خدماتی، شاخه های قدرتمندتر سرمايه سوپرسودهای 

ميلياردرهای جهان طی يکسال پاندمی کرونا .  نجومی انباشت کرده اند
بعضا چند برابر و دو برابر بر ثروت شان افزوده اند و به همين تناسب 

بجای آنکه تحوالت .  سطح زندگی ميلياردها کارگر سقوط کرده است
عظيم در رشد بارآوری کار به آزادی و برابری و رفاه ساکنين کره خاکی 
ترجمه شود، به اسارت و نابرابری بيشتر و فالکت اقتصادی، به گيگ 
اکونومی، به بيکاری و ناامنی هميشگی شغلی و پرت شدن به ورطه 

پاندمی کرونا تاثيرات ماندگار بر شرايط کار و .  گرسنگی معنی شده است
از حاال معلوم است که سودآوری نجومی .  زندگی کارگران خواهد داشت

 .     سرمايه داری بعد از کرونا را بايد ما کارگران تامين کنيم
 

اما اين تنها راه و تنها مسير ممکن نيست، پرولتاريا ميتواند سد محکمی 
اين نظام وبال گردن بشريت کارگر شده .  در مقابل تعرض سرمايه ببندند

اين نظام امکانات و ثروت و دانش و تکنولوژی و .  و جوابگو نيست
نيروی خالقه در اختيار دارد، اما همه دستاوردهای بشر را به کاال و 

بدون ترديد و با رفع بيشتر .  تجارت و وسيله کسب سود بدل کرده است
. محدوديت ها، کارگران در هر گوشه جهان عليه اين اوضاع بپاميخيزند

طبقه کارگر برای پايان دادن به فقر و بيکاری و تبعيض، تنها بايد بعنوان 
تمام آنچه که بورژوازی ادعا ميکند که . رهبر آزادی جامعه به ميدان بيايد

نميتواند بدهد و يا نميخواهد بدهد، دولت انقالبی کارگری ميتواند تامين و 
کارگران بعنوان يک طبقه و يک جنبش عظيم با پرچم .  تضمين کند

سوسياليستی، ميتوانند راه حل اين اوضاع باشند، حاکميت بورژوازی را 
 . ساقط کنند و قدرت را بدست گيرند

 
اگر بدست ما کارگران باشد با امکانات و ثروت عظيمی که خود خالق 

اگر .  آنيم، رفاه و آزادی و سعادت همگانی را تامين و تضمين ميکنيم
بدست ما کارگران باشد، با هزينه ای که صرف دستگاه عريض و طويل 
دولتها، پارلمانها، ارتشها و نيروهای سرکوبگر نظامی، نهادهای مذهبی 
و بورکراسی ميشود، فقر و گرسنگی و بيکاری موجود را بسرعت پايان 

اگر بدست ما کارگران باشد، بنياد تبعيض و نابرابری، نفس .  ميدهيم
مالکيت خصوصی بر ابزار کار و توليد اجتماعی، نفس مناسبات مزدبده 
و مزدبگير، اصل توليد با هدف کسب سود و انباشت سرمايه را بطرق 

اگر بدست ما باشد، اين دنيای وارونه را که برسر .  انقالبی تغيير ميدهيم
ايستاده است، روی پاهايش ميگذاريم، در رفع تناقض انسان با طبيعت 
حرکت خواهيم کرد و جامعه و اجتماعی براساس هماهنگی انسان آزاد و 

برای اينکه .  نيروی خالق با همنوع و کار و طبيعت برپا خواهيم کرد
بدست ما کارگران باشد، انقالب ضروری است؛ انقالبی زير و رو کننده 
. با هدف سرنگونی سرمايه داری و اوضاع موجود هرآنطور که هست

 كارگران بايد ابتكار عمل سياسى 

 ...را بدست گيرند 

در شرايط پاندمی کرونا، در هرگوشه جهان، دولت موظف به تامين 
لوازم زندگی مناسب و حقوق و دستمزد جوابگوی اين نيازها، تامين 

اينها از خواستهای .  رايگان درمان و بهداشت و واکسيناسيون است
 . محوری اول مه در ايران و هرگوشه جهان است

  
حکمتيست اول مه روز جهانی کارگر را به   -حزب کمونيست کارگری 

طبقه کارگر جهانی، طبقه کارگر ايران و کمونيست ها و آزاديخواهان 
اول مه روز اتحاد طبقاتی و جشن کارگران، روز اعالم . تبريک ميگويد

فراخوان ما .  عزم طبقه کارگر برای تغيير ريشه ای اين نظام است
اينست، هرجا که مقدور است و با رعايت پروتکلهای بهداشتی، اول مه 

در سخنرانی ها و قطعنامه ها .  را با برگزاری اجتماعات گرامی بداريم
و مانيفست های اول مه، ادعانامه کارگری عليه کاپيتاليسم و مصائب آن 

 . را اعالم و برای بيشترين اتحاد و همسرنوشتی طبقاتی بکوشيم
 

ما می گوئيم ايجاد جامعه ای به دور از کار مزدی و استثمار فرد از 
فرد، به دور از مالکيت خصوصی بر ابزار کار و توليد، به دور از فقر 

. و بيکاری و زشتی های امروز جامعه سرمايه داری، ممکن است
سرمايه داری جوابگو نيست، دنيای ديگری ممکن است؛ حکومت 

در روز اول مه بر اتحاد !  کارگری، يک نظام شورائی سوسياليستی
طبقاتی، بر ضرورت، مطلوبيت و ُمبرميِت آلترناتيو کارگری پای 

  .ميفشاريم
 

 ! کارگران تنها يک راه مطلوب پيش رو دارند؛ انقالب کارگری
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

دولت موظف به تامين نيازهای 

معيشتى، درمانى و بهداشتى شهروندان 

 ! در شرايط گسترش پاندمى كرونا است



بار ديگر بازنشستگان تامين   ١۴٠٠فروردين  ١۵يکشنبه امروز 
اجتماعی اعتراضات سراسری خود را جهت پيگيری خواستهای 

اجتماعات سراسری بازنشستگان تامين .  برحق شان دنبال کردند
اجتماعی ازجمله در شهرهای تهران، مشهد، اراک، خرم آباد، 
کرمان، اهواز، کرج، اصفهان، ايالم، اردبيل، کرمانشاه، رشت، 
قزوين، سنندج، يزد، شوش و هفت تپه، گرگان، شيراز، نيشابور، 

 . تبريز، البرز و ساری برگزار شده است
 

بازنشستگان حقوق مکفی و جوابگوی نيازهای زندگی، سالمتی و 
دولت قرار بوده قانون .  بيمه مناسب و زندگی بی دغدغه ميخواهند

حقوقها را اجرا کند، همين را نيز اجرا نکرده و "  همسان سازی"
درصدی به حداقل  ٣٩در عوض ميخواهد براساس افزايش 

در .  دستمزدها به سطح مستمری بازنشستگان اينکار را بکند
صورتی که خط فقر حول ده ميليون به باال است و با چهار ميليون 
حقوق با فرض افزايش همين درصد يا اجرای همين قانون، يک 

 .ذره از مشکالت معيشتی بازنشستگان کم نمی شود
 

اجتماعات امروز نسبتا گسترده بود و اين در حالی بود که پليس 
امنيت با تلفن بازنشستگان را تهديد کرده بود که در اجتماعات 
شرکت نکنند و از جمله از آقای اسماعيل گرامی از فعاالن 
. بازنشستگان خواسته بودند که تجمع امروز را لغو کند

تهديد، "بازنشستگان در اجتماعات امروز ازجمله شعارهای؛ 
تا حق خود نگيريم، هر روز همين بساط "، "زندان ديگر اثر ندارد

گرانی، تورم، بالی "، "ساالری حيا کن حق ما را ادا کن"، "است
حقوق ما رياليه؛ "، "فرياد، فرياد، از اين همه بيداد"، "جان مردم

سر "  ديم خيلی دروغ شنيديم، ديگه رای نمی"، "ها دالريه هزينه
 .  دادند
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حکمتيست از اعتراض و خواستهای   -حزب کمونيست کارگری 
برحق بازنشستگان قويا حمايت ميکند و کارگران، معلمان و 
بخشهای مختلف مردم محروم را به اعتراض عليه بانيان فقر و 

برخورداری از يک زندگی شايسته انسان .  اختناق فراميخواند
امروز و استفاده از امکانات جامعه حق همه شهروندان و ساکنين 

امروز همبستگی جنبشهای اجتماعی پيشرو و .  ايران است
سازمانيابی محلی و منطقه ای و سراسری کارگران از ضروريات 

زنده باد مبارزه سراسری .  بالفصل پيشروی مبارزات کنونی است
 !بازنشستگان برای يک زندگی انسانی و مرفه

 
 ما_درد_گرسنگی#
 ما_بيدرنگ_خواست_همگانی_واکسن_معيشت_تامين#
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اينکه در اين .  روبرو است"  انتخابات"جمهوری اسالمی با کابوس 
اوضاع وخيم و ملتهب داخلی و شرايط تحت فشار و شکننده خارجی، 
چگونه بايد رژيم اسالمی را سرپا نگهداشت و مشخص تر چگونه بايد 

انتخاباتی که هر سناريوئی برای آن بچينند، .  را مديريت کنند"  انتخابات"
نهايتا ميخواهند رژيمی يکدست تر، فشرده تر و بيرحم تر در مقابل 

اين شرط آمادگی برای مذاکره و .  طغيان انقالبی جامعه بيرون بياورند
 . بند و بست و امتياز دادن به شرکای خارجی است

 
" خودی"جمهوری اسالمی ميداند داستان بازی سنتی دوجناح ديگر حتی 

های نظام را جذب نمی کند تا چه رسد به مردمی که در آخرين نمايش 
انتخابات در سال نود و هشت، توی دهان خامنه ای زدند و با عدم 
شرکت در نمايش انتخابات و اعتراض ميليتانت به آن، حکومت را با 

که بعد از آبان خونين "  انتخاباتی. "يک شکست مفتضحانه روبرو کردند
انقالبی مردم کارگر و زحمتکش را برخود "  نه"صورت گرفت و ُمهر 

. دو جناح اعالم شده بود"  پايان ماجرای"دو سال قبلتر در ديماه .  داشت
اکنون کشتار مهيب کرونا به جنايتهای آبان ماه و بعد آن افزوده شده 

" نه شرقی نه غربی"است، اقتصاد به نفس نفس افتاده است، حکومت 
کل حکومت .  زير فشار به دريوزگی هم شرق و هم غرب افتاده است

دنبال تکيه گاهی برای بقا می گردد و در عين حال شاخه ها و نمايندگان 
طرفدار سرمايه های شرق و غرب در درون و بيرون حکومت عليه 

 . همديگر جنجال راه انداخته اند" خيانت"
 

اينبار صرفا با يک .  هدفی چند منظوره دارد"  انتخابات"در اين ميان 
تکرار تقويمی و مذاکرات برای تقسيم منافع و رد صالحيت نشدن 

اينبار وضعيت کنکرتی در جامعه هست، شرايط .  روبرو نيستيم
مشخصی در منطقه و جهان هست، دوره قبل سپری شده است، با 
سياستهای پيشين نمی توان جواب مشکالت امروز را داد، مشکالتی که 

هدف .  قديمی اند اما به اشکال مزمن و الينحل و خردکننده رسيده اند
اساسی جمهوری اسالمی از مذاکره با آمريکا و اروپا و امضای تفاهم 
نامه های اقتصادی و سياسی و نظامی با قدرتهای جهانی، تضمين بقای 

می خواهد از رژيمی که تهديد می شود به رژيمی که .  خود است
برسميت شناخته شده، شريک است و سهمی در نظام منطقه دارد بدل 

به همين دليل برجام دوم دريچه ای برای توافق وسيعتر و .  شود
 . استراتژيک تر است

 
يک هدف انتخابات بيرون آمدن حکومتی قدرتمند در مقابل کارگران و 

يک .  مردم معترض است که صالحيت دفاع از سرمايه ها را داشته باشد
هدف ديگر انتخابات کسب مشروعيت فرمال نظام و شخص خامنه ای 

جمهوری اسالمی شايد برای از سر گذراندن انتخابات بقول .  است
و کنترل شده راضی باشند، اما اين با " مشارکت حداقلی"خودشان با يک 

پيشينه اوضاع و نارضايتی عريان و تصميم قاطع مردم به عدم شرکت، 
ميتواند به يک شکست سياسی تمام عيار ختم شود که دستش را در 

جمهوری اسالمی در هر حال .  معامله و ديپلماسی خالی می گذارد
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نيازمند درجه ای از مشروعيت فرمال 
 .است

 
 پديده ضرغامی

تعجب آور نيست که يک حکومتی 
آدمکش هم شعار سرنگونی طلبان را سر 
. دهد و هم رنگی از چپگرائی بخود بزند

اين يعنی معادله سياست ايران بدوا از 
مذاکره با آمريکا و قرارداد با چين يا 

نزديکی به شرق تبعيت نمی کند، بلکه رابطه مردم و حکومت است که 
در حل اين معما است که خيل .  سير اين رويدادها را جهت ميدهد

کانديداهای حکومتی بويژه از طيف خشکه مقدس ترهای موسوم به 
اصولگرا، همه می خواهند ضد دو جناح سنتی ظاهر شوند و بعنوان 
مخالفت با دو جناح و فساد و طرفداری از کارگران و مردم محروم، 

 . دکان انتخاباتی رژيم را رونق بدهند
 

جناب ضرغامی شاگرد بازجو حسين شريعتمداری و از طرفداران 
ميگويد؛ شعار .  احمدی نژاد، حاال خودش را يک پا چگوارا ميداند

" نان مسکن آزادی"و "  اصالح طلب اصولگرا ديگر تمام است ماجرا"
اگر راست ميگی بگو مرگ بر !  ؟ چه باهوش!شعار انتخاباتی من است

ديگر فرماندهان سپاه نيز همين خط را بدرجات !  جمهوری اسالمی
و قدرت "  پدرخوانده ها"برخی شان ظاهرا عليه .  مختلف دنبال می کنند

 !! آنها سر به شورش برداشته اند
 

اين روحوضی انتخاباتی اگرچه با مزاح مردم فهيم و کارگران روبرو 
شود، اما هدف خود را بسيج بخشی از مردم گرسنه ای قرار داده که 

است، نه عناصر "  نو"اگر چيزی در اين سناريو .  محتاج نان شب اند
" ضد سيستم"و " ملی"و " خلقی"امتحان پس داده و جنايتکاری که اينبار 

شدند، بلکه فشار جامعه ای است که حکومت را تا لب پرتگاه عقب رانده 
 . است

 
ضرغامی و ضرغامی ها پديده نوی نيستند بلکه منعکس کننده فشار 

جنبش طبقه کارگر که تاکنون در .  نيروئی براستی نو در سياست اند
شکل اعتصابات و خيزشهای توده ای ُمهر خود را بر سياست ايران 
کوبيده است، آن پديده نو است که به جنايتکاران حرفه ای سواری 

اکنون که قاتلين و چهره های کريه حکومتی فشار .  انتخاباتی نمی دهد
کارگر و انتقاد کارگری را برسميت شناختند و هر کدام در تالشند بنوعی 

ميتواند "  کهنه"و نه ادای آن توسط "  نو"به آن آويزان شوند، خود 
 . ميدانداری کند

 
کارگران نه رژيم سرمايه داری را برسميت می شناسند و نه انتخابات 

سرنگونی انقالبی در دستور جامعه است و نيروی آن در .  کذائی اش را
کل اين نمايش .  هزاران اعتصاب و اعتراض هر روز رخ نشان ميدهد

انتخاباتی و منازعه و مذاکره با دولتها، برسر بقای حکومت و تداوم 
 . حکومت همين اوباش است

 
ما و طبقه کارگر، حتی اگر آمريکا و قدرتهای جهانی به شما تضمين 

 . بقای حکومت را بدهند، در خيابانهای ايران از رويتان رد خواهيم شد
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 !پديده ضرغامى 
 

 سياوش دانشور

 



کارگران ميگويند، اگر سرنوشت خود را به دست بگيريم و جامعه را 
اداره کنيم، با امکانات و ثروت عظيمی که خود خالق آنيم، آزادی، 
. برابری، رفاه همگانی همه شهروندان اين کره خاکی را تامين ميکنيم

اگر حاصل کار خود ما، توليدات و ثروت جامعه در اختيارمان باشد، 
اگرقدرت دست ما کارگران .  دنيای بهتر و زندگی بهتری را ايجاد ميکنيم

باشد، با همين پول و ثروتی که هزينه دم و دستگاه عريض و طويل 
دولتها و پارلمانها و ارتشها و نيروهای سرکوبگر نظامی و نهادها و 
موسسات خرافه مذهبی و ملی و غير مذهبی ميشود، فقرو گرسنگی و 
بيکاری و بيماری موجود را فورا پايان ميدهيم و زندگی شايسته انسان 

 . امروزی برای همه شهروندان جامعه را تامين ميکنيم
 

اعالم ميکنيم علت .  ما کارگران در اول مه همين حقايق را اعالم ميکنيم
وارونگی دنيای کنونی، نظم و مناسباتی ضد انسانی است که زندگی و 
حيات همه کارگران و خانواده های کارگری را در مقابل کار مزدی و 

تازه نرخ .  کسب سود نجومی سرمايه داران به گروگان گرفته است
نيروی کار ما يعنی همين منبع تداوم زيست و حيات ما را در بسياری 

علت .  کشورها و از جمله در ايران چند بار زير خط فقر تعيين ميکنند
اين وضعيت نظمی است که تحميل گرسنگی و فقر و بيکاری  و بيماری 

نظم ظالمانه ای که فلسفه وجودی .  بر طبقه کارگر الزمه دوام آن است
آن را کسب سود و فقط سود و تلنبار کردن سرمايه در دست يک انگل 

الزمه اش نيروی کار ارزانی است .  مفتحور سرمايه دار قرار داده است
الزمه اش وجود لشکر .  که به کمترين دستمزد و کمترين مزايا تن دهد

بيکاری است تا همچون شمشير داموکلس مداوما باالی سرکارگر شاغل 
الزمه اش گرسنگی است که کارگران به چيزی جز سير .  قرار دهد

الزمه اش آن شرايط برده واری .  کردن شکم خود و خانواده فکر نکنند
است که کمترين فرصت برای کسب آگاهی و کمترين فرصت برای 

وجود جوامع فقرزده و بيکار و .  ايجاد اتحاد و تشکل وجود داشته باشد
بيمار زده و اکنون کرونا زده و گرسنه در آغاز قرن بيست و يکم و 
عصر انفورماتيک و دوره فراوانی و اوج ابتکار انسان، زاده منفعت 

بر خالف .  زمينی نظم وارونه سرمايه در همين عصر مدرن است
اندرزهای اخالقی خيلی ها تحميل فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری و 
بی بضاعتی به دهها ميليون انسان کارگر از اخالق بد سرمايه داران و 
از ندانم کاری اين و آن دولت و يا از بحران اين دوره و آن دوره و از 

درنمی آيد، بلکه جزو تارو پود و هويت استثمارگرانه نظم ...  تحريم و 
وارونه و ضد انسانی کاپيتاليستی و از ضروريات تداوم حيات انگل وار 

همه دولتهای حاکم در جهان امروز و جمهوری اسالمی خود .  آن است
به قول .  حافظ اين مناسبات و مجری نظم گنديده سرمايه داری هستند

و اين گفته تيزبينانه را "  دولتها کميته اجرايی سرمايه دارانند"مارکس 
در فرمت تحميل حاکميت دولتهای بورژوايی ضد کارگر و ضدانسان در 
همه کشورهای جهان معاصر بر طبقه کارگر و مردم محروم با تلخی 

در همه کشورها سرمايه داران قدرت خود را در قالب .  تجربه ميکنيم
عليه اين مناسبات، .  دولت سازمان داده اند تا همين مناسبات را حفظ کنند

عليه کار مزدی و سود ورزی نجومی نظم ضد انسانی سرمايه و 

 ٥٩٠شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

. دولتهايش بايد به ميدان آمد و شوريد
برای اينکار معجزه ای در کار نيست، 
جز آگاهی و اتحاد و تشکل کارگران و 
مردم تحت ستم برای ساقط کردن نظم 

برای پايان دادن به .  ضد انسانی سرمايه
نظم موجود، برای پايان دادن به فقر و 
بيکاری و بيماری وگرسنگی، طبقه 
کارگر به عنوان نيروی نجات دهنده 

هيچ نيروی .  جامعه بايد به ميدان بيايد
در جامعه .  نجات دهنده غيبی برای نجات کارگران و جامعه وجود ندارد

ايران، آگاهی و اتحاد و تشکل و مجامع عمومی کارگران و اداره 
شورايی در هر کارخانه و کارگاه و موسسه کارگری و محله و شهر، 
اتحاد و همبستگی و همسرنوشتی کارگران شاغل و بيکار، اتحاد و 
همبستگی با اقشار تحت استثمار و ستم ديده جامعه اجزای يک حرکت 

 . آگاهانه کارگری است که در اول مه بايد مبنای آن را محکم کنيم
 

طبقه سرمايه دار برای حفظ منافع خود در مقابل طبقه ما به انواع شيوه 
طبقه کارگر نيز با آگاهی بر منافع امروز و .  خود را سازمان داده است

طبقه ما حول حزب کمونيستی .  فردای خود بايد خود را سازمان دهد
بايد .  بايد سازمانهای توده ای خود را بسازد.  پيشرو خود بايد گرد آيد

الزمست  به فکر .  مجامع عمومی و شوراهای خود را سازمان دهد
سرنگونی سرمايه و دولتهايش و تصرف قدرت و ايجاد حکومت 

ايجاد جامعه ای به دور از کار مزدی و استثمار انسان به .  کارگری باشد
دست انسان و به دور از فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری و زشتی 

طبقه کارگر رسالت تحقق اين امر . های امروز جامعه بشری ممکن است
در روز اول مه براتحاد و همبستگی طبقاتی .  انسانی را به عهده دارد

 . مان در راستای اين رسالت تاريخی پای ميفشاريم
 

و باالخره به عنوان حرکت عاجل در ايران، در اول مه امسال اعالم 
ميکنيم که اتحاد و تشکل و مبارزه ما و خواسته های روشن ما ميتواند 
راهگشای پايان دادن به فقر و گرانی و گرسنگی و بيکاری و بيماری و 

. تالش برای خالصی از فجايع ويروس کرونا و تامين سالمتی باشد
اتحاد مبارزاتی ما ميتواند دولت را موظف به تامين معيشت و سالمت و 
واکسيناسيون همگانی و تحقق اين شعار بکند، که ماهها قبل در جريان 

تامين   -گرسنگی، بيکاری، بيماری، درد ما "مبارزات جاری اعالم شد، 
اتحاد وسيع ".  معيشت و سالمت و واکسن کرونا، خواست بيدرنگ ما

نيروی اردوی کار، همگامی محکم جنبش کارگری با جنبش معلمان، 
جنبش رهايی زنان، بازنشستگان و پرستاران، و نسل جوان و 

انسان کارکن و تحت فشار جامعه اعتراض  دانشجويان و صف ميليونی
اهرم قدرتمند پيشروی ما در مبارزات جاری عليه وضع غيرقابل تحمل 

به عالوه نپذيرفتن حداقل دستمزد تعيين شده جمهوری .  کنونی است
اسالمی و افزايش دستمزدها در سطح تامين کامل هزينه زندگی شايسته 
يک خانواده کارگری، بيمه بيکاری مکفی برای همه بيکاران، تامين 
مسکن مناسب برای شهروندان جامعه، تامين رايگان طب و آموزش و 
وسايل حمل و نقل و بسياری اقدامات ممکن ديگر جزو مطالبات فوری 

متحقق کردن اين خواسته های برحق و . کارگران در اول مه امسال است
فوری تامين کننده گشايش جدی در شرايط زندگی امروز مزدبگيران 

با اتحاد و قدرت مبارزاتی اين مطالبات .  جامعه و همه شهروندان است
 . فوری را ميتوان بر سرمايه داران و دولت سرمايه اسالمی تحميل کرد
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 به مناسبت اول مه  

 ! اگر كارگران جامعه را اداره كنند
 

 رحمان حسين زاده

 



کنوانسيون منع خشونت عليه زنان   -چند هفته پيش ترکيه از معاهده
دولت تركيه به رهبری اردوغان فاشيست با امضای خروج .  خارج شد

. از معاهده راه را برای خشونت و زن ستيزی بيش از پيش هموار كرد
در طی يكسال گذشته حتی با وجود تعهد به مفاد اين معاهده، بيش از 

زن در تركيه قربانی خشونت و قتل ناموسی توسط نزديکانشان  ٤٠٠
زن بدليل اعمال  ٧٠بيش از  ٢٠٢١در همين چند ماه اول سال .  شدند

اين جنايات از طرف زنان و مردان برابری .  خشونت به قتل رسيده اند
طلب  و سازمانهای مدافع زنان مورد اعتراض قرار گرفته و در 
ميتينگهای متعدد خيابانی عليه اين بربريت قرن بيست و يكم فرياد حق 

 .خواهی زنان قربانی خشونت سرداده شده است
  

سياستمداران مرتجع كراوات زده دولت اردوغان ميگويند حمايت از 
زنان و تضمين حقوق آنها به اندازه كافی در آيين نامه های الحاقی و 

تعجب آور نيست كه اين ادعا از طرف ! قانون اساسی تركيه وجود دارد
اردوغان .  اردوغان و حزب متبوع اين فاشيست قلدر مطرح ميشود

رئيس دولتی که زندانهايش جايی برای زندانيان جديد ندارد با ژست 
در استانبول با امضای  ٢٠١١دفاع از حقوق شهروندان و زنان در سال 

وارد معامله با دول "  اسالم مدرن و امروزی"اين معاهده و با ژست 
غربی شد و از اين طريق امتيازات مالی و تجاری فراوانی برای دولتی 
گرفت که از زمان بقدرت رسيدن تا امروز دهها هزار نفر با اتهامات 
سياسی و به جرم مخالفت با اردوغان و حزب عدالت و توسعه دستگير 

 . و در زندان حبس کرده است
 

هرچند عمالً عضويت در اين كنوانسيون و امضای معاهده توسط ترکيه 
سال گذشته مانع از اعمال خشونت عليه زنان نشد، اما  ١٠در طی 

خروج از اين كنوانسيون با خواست و تالش حزب عدالت و توسعه و 
بقيه جريانات ارتجاعی و مذهبی ميدان را برای قتل و خشونتهای 
بيشمار ديگر باز ميكند و مرتكبين اين جنايات با مانع قانونی جدی 

احزاب اسالمی و در راس آنها حزب عدالت و .  روبرو نخواهند شد
کنوانسيون  و تعهد به مفاد توسعه مدعی هستند امضای اين معاهده

بر اساس اين اظهارات !  است"  نهاد مقدس خانواده"تهديدی برای بقای 
خانواده زمانی معنی دارد که زن در پی تغيير شرايط زندگی خفت بار 
خود نباشد و تبعيت از مرد و قوانين مردساالرانه را بدون کوچکترين 

همزمان اعضا و سران اين حزب .  اعتراضی بپذيرد و دم برنياورد
مدعی هستند اين معاهده به همجنسگرايان هم امكان ميدهد آزادی عمل 
داشته باشند و ممانعتی برای ابراز وجود علنی در جامعه نخواهند 

معاون حزب عدالت و توسعه ميگويد دو مورد در اين معاهده !  داشت
 !هست كه ما نميتوانيم آن را بپذيريم، اول جنسيت و دوم گرايش جنسی

بحث جنسيت بنيان خانواده را بهم ميريزد چرا  معنی اين جمله اين است
كه خشونت بر زنان و کودکان ميتواند پيگرد قانونی داشته باشد و 

زنان ميتوانند .  جنسيت زن معنا پيدا ميکند
قانونا شاكی شوند و مقابل ستم و خشونت و 

. تحقير بايستند و خواهان مجازات هم باشند
اين شنيع ترين و همزمان واقعی ترين 
اظهار نظر هم پيمانان اخوان المسلمين 
است که از زبان معاون حزب عدالت و 
توسعه بيرون ميايد، ضديت با هر درجه از 

 . حقوق انسانی و مدنی
 

از اين قبيل اظهارات ارتجاعی در ميان سياستمداران زن ستيز حزب 
جمهور ترکيه هم ميگويد با  فواد اوکتای، معاون رييس.  حاکم کم نيست

حفظ بافت سنتی و اجتماعی در جامعه و خانواده از کرامت زنان حفاظت 
قطعا حفظ بافت سنتی برای فواد اوکتای و مرتجعينی مانند .  خواهد شد

وی، الزم است تا بتوانند زنان را در موقعيت فرودست و تحقير شده 
الزام به اين معاهده حداقل به شكل قانونی و .  قرون وسطی نگه دارند

صوری برای تغيير موقعيت فرودست زنان در جامعه و خانواده وعليه 
اين سيستم .  خشونت و تحقير و آزار جنسی محدوديتهايی ايجاد ميكرد

مردساالر با بنيادهای بشدت ارتجاعی و مذهبی حتی اين ميزان اندک از 
امنيت را بر زنان روا نميدارد و خواهان آزادی عمل مردان در اعمال 

هر چند ستم و خشونت بر زن و موقعيت .  زور و اذيت و آزار زنان است
فرودست زنان مختص كشورهايی نيست كه جامعه با قوانين كثيف 
شريعت و دين اداره ميشود و در همه جای دنيا اين ستم و نابرابری كم و 
بيش موجود است، اما آنجا كه دين در قدرت سياسی و ارکان حكومتی 
حضور مستقيم دارد خشونت سازمانيافته و كشتار و قتل زنان در حمايت 
قانون و تثبيت سنتهای مردساالرانه و ضد زن  تصوير عمومی اين 

 . جوامع است
 

دولت تركيه و حزب حاكم و در قدرت با خروج از اين معاهده و با اين 
اظهارات شنيع  در دفاع از اين خروج نه تنها زمينه را برای خشونت و 
تثبيت بيشتر موقعيت فرودست زنان مهيا ميكنند بلكه اقشار عقبمانده و 
مرتجع جامعه را برای حمله به همجنسگرايان و جامعه ال جی بی تی هم 

اما آنچه اين حزب و در راس آن اردوغان ديکتاتور  .بسيج خواهند كرد
فراموش ميکنند حضور ميليونها مردم معترض و ناراضی از وضع 
موجود و قوانين عقبمانده مصوب دولت فعلی است که کل دولت را 

از روز امضای ترک .  روزانه با چالش های جدی روبرو می سازد
معاهده هر روز انسانهای معترض، زنان و مردان آزاديخواه و مخالف 
خشونت و تبعيض جنسيتی در آنکارا، استانبول، دنيزلی و ديگر شهرهای 
ترکيه خيابانها را ترک نکرده اند و عليرغم يورش وحشيانه پليس و 
نيروهای امنيتی ترکيه، برعليه تصميم دولت اردوغان دست به تظاهرات 

ممکن است .  اين موج نارضايتی خاموش نخواهد شد.  و اعتراض زده اند
پليس فاشيست ترکيه بتواند با ضرب و شتم وحشيانه اين مخالفين را به 
خانه هايشان بفرستد اما نفس مخالفت، نفس اعتراض و ريشه تنفر از اين 

عمر دولت .  سيستم فاشيستی را هرگز قادر نخواهند شد مهار کنند
شعله های جنبشی که زنان در .  اردوغان نهايتا به پايان خواهد رسيد

ترکيه برای دفاع از حرمت و زندگی خود آغاز کرده اند با باتوم و زندان 
 .و سرکوب خاموش نخواهد شد

  
  ٢٠٢١آوريل  ٨
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 حمله دولت به زنان  : تركيه
 "!حفظ كرامت زنان"پوچ ادعای 

 

 ملكه عزتى

 



در شهر سليمانيه منتشر "  يوان سه"مدتی قبل تصاويری از گورستان 
يوان، محل  حداقل برای بخشی از جامعه کردستان، گورستان سه.  شد

. دفن انسانهايی بود که در برابر ارتجاع ايستاند و آنرا به سخره گرفتند
جانباختگانی که بعضا در . اينروزها، دوباره سخن از گردان شوان است

. اما حکايت امروز متفاوت است.  اين گورستان به خاک سپرده شدند
" ژن"تنها روی آن کلمه .  گورهای زيادی که نه نامی دارند و نه نشانی

شده "  شرف"يوان امروز جايی برای فرار از  سه.  نوشته شده است
 !لکه شرافت از دامن خانواده" پاک کردن"گورستانی برای . است

 
 اتحاد دين و ناسيوناليسم عليه زن

ميالدی که  ٩١از سال .  اين اتفاق يک شبه اتفاق نيافتاده است
ناسيوناليسم در کنار احزاب اسالمی دست باال را در جامعه پيدا کردند، 
. زندگی برای بخش وسيعی از جامعه به بدترين شکل ممکن پيش رفت

ها جوانان روستاهای  از همان روزهای اول اين اتحاد نامبارک، اسالمی
به .  اطراف حلبجه، کرکوک و سليمانيه را دستگير و شکنجه می دادند

چه خاطر؟ خوردن مقداری مشروب و يا دوست داشتن کسی که از ديد 
اين اتحاد حلقه .  اين اتحاد ناميمون ارتجاع، خارج از عرف روزگار بود

تر کرد و نهايتا آنچه پس از سی سال اتفاق  تر و تنگ را به جامعه تنگ
افتاد، محجبه کردن زنان و دختران در حلبچه و گراميداشت روزهای 

. اين روبنای جامعه بود.  جمهوری اسالمی در اين جغرافيا بود"  مقدس"
اين چيزی بود که به وضوح قابل ديدن بود و نيازی به ژرف نگری 

اما پرورش افکار ارتجاعی توسط احزاب حاکم، نوک تيز اين .  نيست
جايی که چند سال قبل، هر مرد به شرط .  ارتجاع را به سمت زنان برد

طرح اين .  توانست تا چهار زن را به ازدواج درآورد توانايی مالی می
آور اين بود که جمعی از زنان در  مساله به پارلمان رفت و شوک

 .پارلمان، حامی پروپا قرص اين سياست بودند
 

هر .  آنچه که در اين سی سال اتفاق افتاد، تبديل زن به مايملک مرد بود
توانست که زن را به جرم عبور   فرد از جنس نر در خانواده و طايفه می

دولت چه .  آن جامعه، بگيرد، سنگسار کند و بکشد"  خط قرمز"از 
کند؟ دولت و احزاب ناسيوناليست و مذهبی پشت اين سياست رفتند و  می

خانواه شدند و مسئله زنان در جامعه را به تيغ ارتجاع و " شرف"حامی 
ماحصل اين سياست، خلق گورستانهائی مانند  .پرستی سپردند کهنه
يوان را  شايد ميديا تنها سه.  يوان در گوشه و کنار اين جامعه شد سه

برجسته کرد، اما نقاط مختلفی در اين جغرافيا، گورهای زنان و 
کودکانی هستند که به ارتجاع تن ندادند و يا فرياد اعتراضشان، به 

 .يوان ختم شد گورستان سه
 

 شود می" شرف"حامی " قانون"وقتی 
بدترين نوع حکومت، مدلی است که بر مبنای عشيره و طايفه و ايل و 
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قانونی که توسط اين .  گيرد تبار شکل می
آيد، مبنا و  حکومتها به اجرا درمی

ای است و قاعدتا  اساسش فرهنگ عشيره
" فرهنگ"و "  سنت"بر مبنای دفاع از 

کردستان عراق و نمونه .  شان است
حکومت اقليم کردستان، بارزترين 

جايی که ناسيوناليسم، .  ی آن است نمونه
های  المسلمين ای و اخوان فرهنگ عشيره

اينبار نه "  مه فاجعه روستای حه"خالق 
برای خود، بلکه برای کل جامعه تصميم 

 . گيرند می
 

کردن قوانين کهنه و مرتجع اسالمی در جامعه عمال حرمت زنان  با پياده 
بزرگی يک زن را با پذيرفتن و عمل کردن و .  به صفر رسيده است

زن را به .  اند قانون ساخته.  سنجند سکوت در برابر افکار ارتجاعی می
شان دفاع "  شرف"فرستند و با همين قوانين از قاتل، از  کام مرگ می

را بر گردن آويزان ميکنند و اگر "  ناموس"مدال افتخار دفاع از .  کنند می
. دهند سخنی در اعتراض به وضعيت موجود شود، به قانون ارجاع می

های نوع جمهوری اسالمی  همان تالشی که سالهاست از تريبون رسانه
شود، اينبار از ميديای اقليم کردستان  به قانون می"  احترام"برای ادای 

کنند و راه  حتی اعتراض به وضعيت دستمزد را تهديد می.  شود شنيده می
 .دهند را نشان کارگران می" قانون"پيگيری از 

 
 نام قربانيان بی

هزاران قبری که نه نامی دارند و نه نشانی، متعلق به زنانی هستند که به 
هايی هستند که  اند، قبر بچه کشته شده"  شرف و ناموس"واسطه دفاع از 

آنها .  اند شايد تعداد نفسهايشان به اندازه انگشتان دو دست طول نکشيده
پرستانه،  اين فرهنگ ارتجاعی و کهنه.  همه زن و دختران جوان بوده اند

. برد، جايی که بايد در آن نهان شوند دوباره زنان را به پستوی خانه می
اين فرهنگ ارتجاعی با حمايت اين احزاب حامی خود، زوال جامعه را 

 . رود مسيری که به قهقرا می. است  در پيش گرفته
 

اگر آزادی زن، يک معيار آزادی جامعه باشد، برای آزادی اين جامعه و 
سی سال از .  دان انداخت پرستی را به زباله زنان آن، بايد ارتجاع و کهنه

به قدرت رسيدن اين حاميان ارتجاع و اخوانيها در کردستان عراق 
چه ُگلی به سر مردم زدند؟ مگر صاحبان کشتار روستای .  گذرد می

، قاتلين کمونيستها در سليمانيه و سرکوبگران آزادی بيان در "مه حه"
سی .  اربيل، در قدرت نيستند؟ سی سال است که قدرت را در دست دارند

يوان منتظر مسافری بی نام و نشان  سال است که هر روز گورستان سه
داشتن، به جرم نخواستن و تن ندادن  ای که به جرم دوست زنی، بچه.  است

  .يوان ختم شود به ارتجاع، مسيرش به سه
 
يک نام و يک محل است، يکی که تنها نيست "  خاوران"مانند "  يوان سه"

اما بطور سمبليکی جوهر ارتجاع ناسيوناليسم و مذهب، زن ستيزی و زن 
 . يکجا برمال و مستند می کند ،کشی مشترک آنها را

 
 ٢٠٢١آپريل 

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 "شرف"يوان، آغوش  گورستان سه
 

 سيوان كريمى

 



که همه ابزارها در خدمت به "  انتخابات"در جمهوری اسالمی نه تنها 
نمايش های انتخابات رئيس .  انقياد در آوردن اراده اکثريت جامعه است

جمهوری تا مجلس و انتخابات شورای شهر جملگی در خدمت حفظ بقای 
جمهوری اسالمی عمل می کنند و سر سوزنی به منفعت مردم ربط 

"ندارند به ويژه در شرايطی که "  انتخابات رياست جمهوری ايران. 
اکثريت مردم کارگر و زحمتکش در يک جدال روزانه برسر رفاه و 
آزادی و رهايی از چنگال ستم و استبداد حکومت اسالمی مبارزه می 
کنند، امروز بخصوص بی ربط ترين مسئله به زندگی اکثريت مردم 

امروز بطور روشن و در کف خيابان، دعوای اصلی مردم با .  است
که برسر موجوديت حکومت ضد " انتخابات"جمهوری اسالمی نه برسر 

برسر فقر و بيکاری و معيشت . کارگری، ضد انسانی و فرسوده آن است
برای رژيم اسالمی که غرق در بحران است و "  انتخابات"اين .   است

برای بقا تالش می کند، مهم است، اما برای جامعه ای که خواهان 
 .سرنگونی آنست، بی ارزش است و آن را جدی نمی گيرند

 
، نه سياست دقيقی است و "تحريم انتخابات"عالوه بر اين سياست سنتی 

شرکت نکردن يعنی برسميت نشناختن نظام و .  نه با اوضاع منطبق است
انتخاباتش اما تحريم هنوز ميتواند محدود به انتخابات باشد و نه کليت 

را "  تحريم"حکومت، هرچند مخالفين کل حکومت نيز به نادرست 
در هر حال، اين موضع در شرايط کنونی بی معنی .  استفاده کرده اند

. در هر صورت برای جمهوری اسالمی اين انتخابات مهم است.  است
رژيم اسالمی امروز .  سال قبل متفاوت است ۴شرايط سياسی امروز با 

در محاصره نفرت عمومی قرار دارد و بحران همه وجوه آن را در 
ابزارهای قديمی کارايی خود را از دست داده اند و يا .  برگرفته است

اصالح طلبی و رقابت دو جناح شکست .  مردم از آن عبور کرده اند
سبز و بنفش . يعنی مردم شکستش دادند و پشت سر گذاشتند. خورده است

" بد و بدتر"انتخاب بين .  محلی از ارعاب ندارند و امتحان  پس داده اند
.  از اول نادرست بود اما در شرايط کنونی تماما دفاع از رژيم است
. مردم رژيم اسالمی را سرجمع دشمن خود می دانند و با آن در ستيزند

 . سياست در قبال انتخابات با اين فرض بايد شروع کند
 

عالوه براين، جامعه ايران در سه سال گذشته تحوالت مهمی را پشت 
مردم از پلهايی عبور کرده اند و سنگرهايی را فتح .  سر گذاشته است

طبقه کارگر موقعيت بهتر و جديدی در مبارزه عليه سرمايه .  کرده اند
داری کسب کرده است و حضور فعال در اين کشمکش سياسی و طبقاتی 

اعتراض مستمر بازنشستگان به يک وجه جدی مبارزه تبديل شده .  دارد
يعنی بعد از خيزشهای .  معلمان به همين ترتيب خواهان تغييرند.  است

انقالبی ديماه و آبانماه، اين مبارزات به عناوين مختلف، در واحدهای 
توليدی، در کف خيابانها، مقابل مجلس و ادارات دولتی بالانقطاع ادامه 
داشته و هر روز بر دامنه اين بروز اين نارضايتی عظيم اجتماعی 
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در چنين شرايطی، در .  افزوده می شود
هر حال برگزاری اين انتخابات و از 
سرگذراندن آن برای رژيم  اسالمی از 

به اين .  اهميت زيادی برخورداراست
خامنه ای از سر عجز "دليل است که 

کاسه گدائی رای دست گرفته و می گويد 
اگر با من مخالفيد، بيائيد به خاطر "که 

اينها بيشرمی را به "!  ايران رای بدهيد
جايی رساندند، که گفته نمکی وزير 

اگر هماهنگی ها به نتيجه برسد در روز انتخابات همه رای "بهداشت 
رژيم اسالمی تالش می .  خبر ساز شد"  دهندگان را واکسينه خواهيم کرد

کند که با ترفندهای مختلف و به ميدان آوردن چهره های جديد، تنور 
رژيم اسالمی برای مقابله .  هدف آنان پوشيده نيست.  انتخابات را گرم کند

نظاميان، بخصوص .  با مردم و احتماالت آتی خود را آرايش می دهد
می .  سپاه و بسيج را وسيعا برای مقابله با مردم به ميدان آورده اند
اين .  خواهند با انتخابات جديد يکدست خود را در مقابل مردم قرار دهند

 . شايد آخرين و تنها حربه رژيم برای رويارويی با مردم خشمگين باشد
 

مورد  ١٢سال حاکميت منحوس اسالمی با  ۴٢اما واقعيت اين است که 
. انتخابات رياست جمهوری، هنوز رژيم اسالمی از بقايش مطمئن نيست

هنوز جايگاهی در ميان مردم ندارد که .  هنوز کالهش پس معرکه است
هنوز اقتصادش بحرانی که چه عرض کنم، .  هيچ، مورد نفرت است

ورشکسته و درگل نشسته است و دست به دامن شرق و غرب برای 
آنهم نه برای تامين معيشت مردم که .  کاهش فشار بحران اقتصادی است

برای رفع و رجوع امورات و کسری بودجه دولت برای سرپا ماندن، 
در برون مرز، دولتی مزاحم و حامی تروريسم و .  فقط برای ادامه بقا

سناريو سياهی است و کلی دردسر و مزاحمت برای مردم منطقه ايجاد 
اقتصاددانان شان، که هنگام توضيح اوضاع وخيم اقتصادی .  کرده است

، ١۴٠٠اول به سر خامنه ای قسم می خورند، پنهان نمی کنند که سال 
اگر چاره ای "وضع آنقدر آشفته است که می گويند . سال اَبر بحرانهاست

نينديشند و اقتصاد سياسی ايران روی همين مداری که هست بچرخد و 
برای دردهای آن داروی نيرومندی تجويز نشود، احتمال سکته قلبی و 
مغزی دردناک و کشنده وجود دارد و ممکن است دراين سکته های پشت 

، يعنی جمهوری اسالمی "سرهم روزی برسد که به کمای طوالنی برود
اين را البته بارها از زبان سران خود رژيم شنيده . فاتحه اش خوانده است

ايم و مرتب هشدار می دهند که اوضاع درهم و برهم و خطرناک شده 
است و جناحی، جناح ديگر را مقصر ميداند و همديگر را در سرباالئی 

اينها همه مسئله روز سياست ايران است و اين بحرانها .  گاز می گيرند
 .خانه از پايه ويران است. قابل عالج نيستند

 
 !بساطتان را جمع می کنيم

اين يکی از شعارهای "!  خيلی دروغ شنيديم، ما ديگه رای نميديم"
بازنشستگان در ادامه زنجيره اعتراضات هفته ها و ماههای قبل در روز 

اين شعار چکيده .  فروردين در کنار طرح مطالباتشان بود ١۵يکشنبه 
يعنی .  خواست و مطالبه ميليونها کارگر و مردم رنجديده ايران است

! دست از سرمان برداريد!  بساط دروغ و فساد و چپاولتان را جمع کنيد
اين شعار بايد در وجوه مختلف، به همه اعتراضات !  گورتان را گم کنيد

کارگران، معلمان و پرستاران و همچنين در اول ماه مه روز جهانی 
کارگر تجلی پيدا کند و به يکی از شعارهای روز همه 

 انتخابات بى انتخابات،  

 !بساطتان را جمع مى كنيم
 

 سعيد يگانه

 

  ٩صفحه   



 .تبديل شود" انتخابات"اعتراضات تا 
 

از زاويه منافع اکثريت مردم کارگر و زحمتکش در ايران، نه 
صورت مسئله اصلی روز جامعه "  سرنگونی"که "  انتخابات"

ترديدی نيست و به تجربه ثابت شده است که .  ايران است
امروز حتی کوچکترين بهبودی در زندگی مادی و معنوی 
مردم و به دست آوردن ابتدايی ترين حقوق و آزاديهای فردی، 
فرهنگی و اجتماعی در گرو به زير کشيدن انقالبی رژيم ضد 
بشری و ضد کارگری جمهوری اسالمی است، حکمی که 

مردم آزادی و رفاه و تامين معيشت . مدتهاست صادر شده است
مردم در شرايطی که ويروس کرونا .  و سالمت می خواهند

عالوه بر اين .  جان انسانها را درو می کند از واکسن محرومند
مردم از سرکوب و زندان و بی حرمتی و اختناق فرهنگی به 

 .تنگ امده اند
 

جامعه ايران و در راس آن طبقه کارگر و پيشروان 
سوسياليست اين طبقه، نياز به انقالبی دارد که کل مناسبات 
استثمارگرانه حاکم را واژگون کند و به همه مصائب و مشقات 

انتخابات بی انتخابات، بساط تان را .  ناشی از آن خاتمه دهد
 !جمع می کنيم
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 كار، انسان و ماشين
 

 احمد بابائى
 

اولين باری بود که اسرار دنيای سرمايه داری، پروسه 
ابتدای .  توليد اعم از ابزار و ماشين آالت و نيروی کار کارگر را کنار هم ميديدم

قطعات آهن به کمک .  آغاز کارم در ايران خودرو در بخش اسکلت سازی بود
نيروی بازوان کارگران در دستگاههای مخصوص قرار داده ميشد تا در يک خط 
منظم دست به دست بچرخد و در انتهای خط بصورت اسکلت نهايی خودرو 

 . بيرون داده شود
 

مشاهده انسانهايی در کنار دستگاهها و ماشينهايی که تکه تکه قطعات را در کنار 
هم ميگذاشتند و هر بار قسمتی تکميل ميشد، معلوم نبود کداميک بر ديگری تسلط 

تنها تفاوت مشخص اينبود که .  دارند؛ ماشين يا انسان؟ هردو بهم فرمان ميدادند
کارگر برای رفع خستگی لحظاتی از دستور ماشين سرپيچی ميکرد تا با حداقل 

هر بار که ريل . جابجايی بتواند جان تازه ای برای ادامه حرکت ماشين داشته باشد
کرد تعقيبش ميکردم، گويی در حال مطالعه داستانی بطور واقعی بودم  حرکت می

 .که مجذوب خواندن آن بودم تا بفهمم برای قهرمانان داستان چه اتفاقی افتاده است
 

در حالی که سرم را به .  در هر قسمت با دستگاه ها و کارگران جديدی آشنا ميشدم
عنوان سالم کردن تکان ميدادم مجذوب حرکات دستها و بازوان انها بودم که 

. قطعات جديد را برای ماشين آماده ميکردند تا کم کم شکل کاملتری پيدا کند
داد کارگر نفسی تازه کند، داشتم به آخرين  ماشين خيلی بيرحم بود، امان نمی

هنوز .  مرحله خط توليد يعنی جايی که اسکلت کامل خودرو آماده ميشد ميرسيدم
اين پايان کار نبود، از اين ببعد به جايی ديگر با دستگاه ها و ماشين آالت ديگر و 

جايی که آخرين مرحله تکميل خودرو .  همراه آن با کارکران ديگری منتقل ميشد
 . به پايان برسد و روانه انبار و سپس بازار گردد

 
برای اولين بار شاهد نزديک تبديل آهن و مصالح به کاالئی بودم که هميشه و 

. هرجا آنرا ديده بوديم و چه بسا غرق زيبائی اش و عاشق آن بوديم، يک اتوموبيل
اما حاال آنقدر از نزديک و همراه اين روند بودم که نفس نفس های خسته 
کارگران و همکارانم را می شنيدم که خود را با ماشين منطبق می کنند و برده و 

شاهد بودم که اين کارگران .  تابع حرکت وسيله ای می شوند که خود ساخته اند
. چگونه ثروت جامعه را در مراکز کار تحت شرايط نسبتا يکسانی توليد ميکنند

ارزش يک خودرو چند ده برابر برابر مبلغی بود که به کارگر پرداخت می کردند 
. و ارزش کل توليد با حقوق کارگران و سرمايه پيش ريخته فاصله نجومی داشت

آن راز توليد ارزش اضافه که مارکس آنرا روشن جلوی چشم ما گذاشت در 
 . پروسه توليد عيان تر و خشن تر است

 
ناگهان چشمهايم به .  از کشفم آنچنان ذوق وشوق داشتم که يادم رفته بود کجا هستم

هيوالئی خورد که نعره کنان باال و پايين ميامد، هيوالی آهنينی که نامش دستگاه 
پرس بود و هر بار که باال ميرفت آماده ميشد تا ورقهای آهنين را به شکل دلخواه 

معلوم نبود که تاکنون کمر چند کارگر را له کرده يا ! خيلی وحشتناک بود. درآورد
نمی دانستم اين جانور آهنين که بوی خون !  دستان چند کارگر را قطع کرده است

اما فهميدم که منظور مارکس چه بوده که گفت سرمايه داری با ! ميداد را چه بنامم
خون و جنايات به دنيا آمده است و فقط با استثمار و ريختن خون و جنايت ميتواند 

 . اين نظم را سرپا نگهدارد
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 انتخابات بى انتخابات، 

 ...بساطتان را جمع مى كنيم 

!وضع شما عاليه! جيب های ما خاليه  



ش از  ه پي انزده دقيق ا پ اتوری ت ای ديکت ام ه د در نظ ی گوي ت م هانا آرن
شمول . فروپاشی همه چيز خوب به نظر می رسد جمهوری اسالمی اما م

د  ی دان د م رده باش ال ک ران را دنب اين حکم نمی شود۔ هر کس اوضاع اي
د و سراشيبی  ای تن م ه رض تالط ت در مع ال اس ست س نظام اسالمی بي

قوط .  سقوط قرار دارد م س ر ه ال ديگ ست س ت بي ل اس ه محتم با اين هم
 . نکند، دقيقتر بگوييم جهان سرمايه نگذارد سقوط کند

 
د و آن  ی دانن ان م ل را همگ وری جه ا جمه علت مماشات جهان متمدن ب
ه  ه ب ريشه در تحوالتی دارد که از پی سقوط حکومت رخ می دهد۔ جامع
ی  يزم را در پ روج کمون چپ چرخيده و رفتن حکومت مذهبی بيگمان ع
رين شخصيت  ودن ت ه ک دارد۔ اين حقيقت چنان بر همگان آشکار است ک

ت ه .  حکومِت کودن ها نيز  آنرا دريافته اس سی ک رغامی ک زت هللا ض ع
ان را  ر از دستفروش اس زي دن لب کوه خري ات پرش ه اش لحظ در کارنام

عار  ا ش سکن، آزادی"دارد، می خواهد ب ان، م اتی راه "  ن ارزار انتخاب ک
دازد ود.  بيان ه ب ای زمان رين آدمه ريف ت عاِر ش ن ش ش، اي ال پي ل س . چه

ا  وده ه ب ت کسانی که مطالبه نان، مسکن، آزادی نه مستمسکی برای فري
د ان باختن رايش ج ود و ب ا .  که فلسفه زندگی شان ب ه ب ايی ک ست ه کموني

شان  أوائی براي د، م ردم بياورن فره م ه س انی ب تند ن ی خواس ود م تمام وج
افسوس فقدان .  فراهم کنند و زنجيرهای اسارت از دست و پايشان بگسلند

 . انسجام فکری و تشکيالتی آنان را به مسلخ داعشی های اسالمی کشاند
 

لی  داران اص اکنون ضرغامی قاتل با غرور و افتخار از قلع و قمع پرچم
اک .  اين شعار سخن می گويد شتار هولن از  اينکه می تواند در سايه آن ک

تايش  ه س وده ب اطری آس ا خ ا ب ست ه اب کموني ودش در غي و به زعم خ
ود ور ش س جمه پردازد و رئي وارا ب کار .  چگ يادی آش رمی و ش ی ش ب

صر و .  خصوصيت بارزشان است بح و ع ه ص ايی ک ارالتان ه ان ش هم
دايش را در  د و ص ی زنن ست م گ کموني شام به هر کارگر حق طلبی ان

ل؛ ! گلو خفه می کنند، اينجا مدعی اند کمونيزم ُمرده است ال باط ذهی خي
سکن،  ان، م ای ن م و واژه ه ار از ريت اه عم تونهای قرارگ ال س ی الح ف
ت و  ده اس رزه درآم ه ل ان ب الکی خودش آزادی آن هم از دهاِن کثيف همپ

وز .  کانديدای کودن را نکوهش می کنند باش تا صبح دولتت بدمد کاين هن
 .  از نتايج سحر است

 
ی  يز ب ام ن وه نظ ه ق ران س ه و س ی فقي ود دارد، ول ضرغامی که جای خ
ارزش تر از آن هستند که وقت را با اراجيف آنها تلف کنيم۔ غرض ارائه 
المی،  ت اس تصويری از جامعه چپ زده ايران بود و اينکه سقوط حکوم
ی  اب م ی پرت تخر سياس ط اس ه وس ه، ب ا ن کمونيست ها را، آماده باشند ي

کابوسی که جهان آزاد و مدافع بربريت را واداشته تا حکومت اعدام .  کند
 .را با يک دست تهديد کند و با دست ديگر تکيه گاهش باشد

 
سکن، آزادی"اما مصادره شعار  لب "  نان، م ان و س ارتگران ن ط غ توس

ورژوازی  ه ب د؛ اينک ی کن کنندگان آزادی يک نکته ديگر را نيز روشن م
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ن  د راديکالتري ی توان قوط م ال س در ح
مطالبات توده ها را از آِن خود نمايد و بر 
دف  مصدر قدرت باقی بماند، حال آنکه ه
ی  ما حتی آنجا که برای يک مطالبه ابتداي
رنگون  م س ی جنگي ديهی م ق ب ک ح و ي

 . کردن کل نظام است
 

ی  ارب تاريخ اعی و تج ی اجتم روانشناس
ه  ذارد ک ی گ حه م ت ص ن حقيق ر اي ب
دی  ری، ناامي ه گ ه مطالب زايش روحي اف

کامل از اصالح سيستم و بن بست مطلق سياسی، هنوز برای طغيان توده 
صويری .  ها کافی نيست ود ت وب خ اتيو مطل د از آلترن ن باي مردم  همچني

صويری  وييم ت ی گ ند۔ م ته باش ود داش مير خ ن و ض هر چند مبهم در ذه
ده آل  ه اي يم و ن مبهم تا صرفا بر يک واقعيت اجتماعی صحه گذاشته باش

ق از .  خود ن و دقي يمائی روش ی س اد ميليون ا در ابع وده ه تصور اينکه ت
ست  طالح سوسيالي د و باص سوسياليسم و حکومت کارگری بدست بياورن
ردم  شوند، تنها می تواند در مخيله يک روشنفکر خرده بورژوا بگنجد۔ م
ازار آزاد،  ا ب اعی ي ت اجتم ت، مالکي ا راس پ ي ان چ ايی مي ل نه در تحلي
ف  حکومت کارگری يا بورژوايی يکی را برمی گزينند بی آنکه از ظراي

هنوز برای سقوط " مرگ بر شاه"به اين اعتبار . و دقايق آنها مطلع باشند
اد  رار ب ارگری، برق ت ک اد حکوم ده ب ا زن ر ب ود اگ افی نب لطنت ک س
ان  تاب جه د۔ ش ی ش ل نم ری تکمي ديل ديگ ر ب ا ه المی ي وری اس جمه
ن  ردن اي ر ک دفش پ اريس، ه ه پ سرمايه برای کشف خمينی و انتقال او ب

رازد ارگری را براف ت ک رچم حکوم پ، پ ه چ ش از آنک ود پي الء ب . خ
ا  شی آری ي دوم فرماي روردين و رفران جمهوری اسالمی نه در دوازده ف

ود ده ب اب ش نی انتخ ل خمي ا تحمي اه و ب قوط ش ش از س ه پي عار .  نه، ک ش
" انتخاب"گواه تحميل و باصطالح "  استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی"

ت  ت حکوم ی از ماهي ه اطالع ود ک ی ب ط مردم ت توس اتيو راس آلترن
 . اسالمی نداشتند و راهی جز اين برويشان باز نبود

 
ن  ی بنيادي والت سياس تانه تح ران زده در آس ه بح ر جامع ار ديگ ون ب اکن
د  ی توان تر م ذرد کم ی گ ه م ه ک ر لحظ ت ه ت۔ حکوم ه اس رار گرفت ق

نه به "کمپين کاغذی . سرکوب کند و مردم کمتر می خواهند تمکين نمايند
ردم "  جمهوری اسالمی يز م تايش برانگ هامت س شانه ش ل ن ر در داخ اگ

ه  ت ک ذی اس ان کاغ باشد در خارج اما اعتبار و استحکامش به اندازه هم
ای  رات ه کوالر دمک ب و س لطنت طل شوران س بر سينه می گيرند۔ سلح
ونين را  اد خ شجاع، مبارزه و نبرد رو در رو با حکومت و در موارد زي

 . با کمپين و جنجال رسانه ای اشتباه گرفته اند
 

رگ "بر مبنای آنچه گفته شد هرچه جلوتر می رويم ضروری است که  م
ا "  بر جمهوری اسالمی م ت ب کني تی ترکي اتيو حکوم اد آلترن ده ب ا زن را ب

ان  ه خياب تر ب ده ای به توده ها را در ابعادی هرچه وسيع تر و به اميد آين
رخ . بکشاند وب الی چ دون چ اق و ب ه اتف اين سياست که چپ و راست ب

سان و  س موس ای مجل اه پ د و آنگ رنگون کنن ت را س هم گذاشتن، حکوم
ست  ستی و شک تخوان پوپولي ز اس ا مغ تی ت د، سياس ه رون اب آزادان انتخ
تان  سم در آس بی پوپولي سليم طل ر ت ت ب ی اس ط گواه ن فق ت۔ اي طلبانه اس

ورژوازی س از آن۔ .  ب ه پ د ن ی آي ت م رنگونی بدس ش از س ی پي هژمون
ی  د انقالب ت ض ا دول ارگری ي ی ک ت انقالب داوم دول ت و ت سئله تثبي م

ت ری اس ث ديگ ی بح ا .  بورژواي ا ي دال آلترناتيوه ار ج ه انک ر گون ه
ر  ش از ه ست پي ذيرش شک کمرنگ کردن آن، به منزله پ

 " نان، مسكن، آزادی"از 

 "!زنده باد حكومت كارگری"تا 
 

 جاويد حكيمى 

  ١١صفحه   
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 !كارگران جهان متحد شويد
 

در اول مه نه شاهى تاجگذاری كرده         

است، نه مذهبى آمده است، و نه           

اول مه روز   !  درست شده است  "  ملتى"

يک طبقه جهانى، روز يک جنبش بين        

المللى كارگری است كه برای تغيير        

ريشه ای جهان، برای انقالب كمونيستى      

 ! مبارزه ميكند

  

! اول مه روز صاحبان واقعى جهان است      

روز بشريتى است كه جهان بدون كار او        

روزى است كه    !  نميتواند سرپا بماند   

اسپارتاكوس هاى اين جنبش، رهبران      

كمونيست و سوسياليست كارگران، اعالم     

براى رهائى جامعه راهى جز      :  ميكنند

انقالب كارگری، انقالب بردگان مزدی،     

 !عليه سيستم بردگى مزدى وجود ندارد

 

 ! زنده باد اول مه

 !زنده باد انترناسيوناليسم كارگری

 !زنده باد انقالب كارگری
 

 

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگری ايران  

 ٢٠٢١مارس  

 .جنگی است
 

اما خطای فاحشی است اگر چپ برای کسب هژمونی در جدال آلترناتيوها، به جای 
ف و  تاکيد بر ضرورت استقرار حکومت کارگری، انرژی خود را مصروف تعري

توده ها اينگونه به چپ متمايل . تدقيق سيمای نظام سوسياليستی برای توده ها نمايند
وی .  نمی شوند ت و در پرت اتی اس گ طبق ست جن وانگهی رسالت کمونيست ها نخ

غ .  ما مبارزيم نه معلم. آن روشنگری ای تبلي از سوی ديگر، کمونيست ها اگر به ج
ا  سکن ت ان و م و ترويج حکومت کارگری، هزار مطالبه صنفی و سياسی اعم از ن

ه "  نه به جمهوری اسالمی"آزادی و لغو اعدام را به نشانه  ورژوازی ب َعلَم کنند، ب
دان .  سادگی و در گام آخر همه آنها را به نفع خود مصادره می کند ا چن نزد توده ه

ازه  ای ت صيت ه ا شخ د ي ده ان اهميتی ندارد ابتدا کمونيست ها خواهان لغو اعدام ش
 . سرنگونی طلب شده بورژوازی

 
لبی  ش س ک جنب د در ي سم باي اتی سوسيالي دف اثب ا ه ارگری ب ستی ک زب کموني ح

د .  رهبری کند ه ميخواه ه ک اتی از آنچ امال اثب صويری ک ه ت ن اينک بعبارتی در عي
اژ  ه پمپ را در جامع الاقل در خطوط کلی دارد و تالش ميکند بمثابه حزب وسيعا آن
ع  لب وض ه س ارگر ب ه ک ت طبق ه منفع يز از زاوي کند، در جدال برسر سرنگونی ن

اين بدان معناست که کمونيست ها برای آحاد مردم که فقط معترض .  موجود ميرود
ه  ک طبق ه ي ه مثاب ورژوازی ب د ب ت کنن نی ثاب ه روش ست، ب ه سوسيالي د و ن ان
م  شه ه ه ري شه ب د و تي انواده ان ک خ استثمارگر در حاکميت و در اپوزيسيون از ي

ی .  نمی زنند ورژوازی، آن حقيقت ف ب ای مختل ف ه هم صف و هم منفعت بودن طي
ه  ی آن را ب صاديق واقع ه در م ل ک ه و تحلي است که کمونيست ها بايد نه در نظري

انی و .  مردم نشان دهند دارهای پنه ال، دي ا ح ته ت مماشات با اصالح طلبان از گذش
ترل  ار و کن رای مه ذی ب ای کاغ ن ه پاه، کمپي آشکار با مقامات، رابطه با سران س
تعفا و  شونت، تقاضای اس ه خ ردم خشمگين و معترضين ب ردن م توده ها، متهم ک
ات  شانه مماش ه ن د ب ا باي ست ه ت را کموني ن دس واردی از اي عفو جنايتکاران و م

د يح دهن سيار توض بر ب ا ص ا ب وده ه رای ت ت ب سيون راس ت .  اپوزي عار حکوم ش
کارگری نزد توده ها بايد معنای مرگ بر جمهوری اسالمی به همراه تمام مماشات 

ود ا ش اه معن ن .  گران ديروز و امروزش، به معنای تحقق آزادی و رف ردم همچني م
ه  نی طبق ود يع د خ اعی قدرتمن بايد اطمينان يابند کمونيست ها به اتکای پايگاه اجتم
ستقر  ود را م وب خ م مطل کارگر با رهبران آگاه و حاضر در ميدان، می توانند نظ

 . سازند و تثبيت کنند
  

م :  فشرده کالم ر سرنگونی نظ ری، در ام جدال آلترناتيوها و هژمونی يکی بر ديگ
د . مستقر بسيار حائز اهميت است ی باي سب هژمون نبرد ميان چپ و راست برای ک

ت  رمايه داری، حکوم ا س سم ي يرد؛ سوسيالي ورت گ ود ص کال خ در کلی ترين اش
ی ا بورژواي ارگری ي ت .  ک ای حکوم ه ج ه ب انی ک ازمان و جري زب، س ر ح ه

ات  ستی از مطالب يح آن لي رای توض د و ب ی کن اب م ری انتخ ديل ديگ ارگری، ب ک
ورژوازی  پ ب ه کم ود را ب اطر خ ق خ دمکراتيک را روی ميز می گذارد فقط تعل

 .اعالم کرده است
 

ی .  مرگ بر جمهوری اسالمی را فی الحال توده ها سر داده اند سب هژمون برای ک
کمونيسم و سرنگونی با يک پرچم چپ، بايد زنده باد حکومت کارگری را برجسته 

واب دارد؛ .  کنيم ک ج ود ي رح ش انی مط ر زب آلترناتيو ارتجاعی بورژوازی در ه
 !   دولت انقالبی کارگری
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 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 !زنده باد اول مه
 

ُافِق طبقه كارگر مّلى نيست، مذهبى نيست، جنسيتى نيست، استقالل طلب و خودمختاری طلب نيست، منفعِت                

. صنِف خاصى را دنبال نميكند، ديِن ويژه ای نمى آورد و در پى احيای ُسنت های عتيق و باستانى بشر نيست                    

كارگران ميخواهند مبنای نظم ُمبتنى بر تبعيض و نابرابری، نظم ُمبتنى بر استثماِر كار ُمزدی و مالكيِت                    

اول مه پرچم طبقه كارگر راديكالى است كه تغيير اين جهان وارونه و نظم سرمايه                .  خصوصى را تغيير دهند   

اگر جنبشها و طبقات ديگر آزادی قسمتى و حقوق ويژه ای را نهايِت اهداف              .  داری را امر فوری خود ميداند     

خود قرار داده اند، طبقه كارگر در عين طرح مطالباِت بالواسطه اش، كه آنهم در چهارچوِب رفاه همگانى                   

قرار دارد، پرچم آزادی انسان از ُسلطه و انقياِد سياسى و اقتصادی سرمايه داری و ُمناسباِت بردگى ُمدرن                   

اين يعنى كارگر برای آزادی ناچار است همه را آزاد كند و در اسارت نگهداشتِن               .  ُمزدی را برافراشته است   

 . اين يعنى طبقه كارگر آزاد نميشود مگر اينكه كل جامعه را آزاد كند. بخشى از جامعه منفعتى ندارد
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