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 !تجارت مرگ

 واكسن؛ رايگان، همگانى، فورًا
 

ً واردات و خريد  ً و علنا حسن روحانی رسما
اين در .  واکسن را به بخش خصوصی سپرد

شرايطی است که موج چهارم کرونا در روز 
اول ساعتی بيش از هزار نفر را مبتال کرده و 
چنانچه اقدامات اورژانس و فوری در قبال آن 
صورت نگيرد، افزايشی تصاعدی خواهد 
داشت و موجی از کشتار مردم بيدفاع حاصل 

کارنامه جمهوری اسالمی در .  آن خواهد بود
. پانزده ماه گذشته پاندمی کرونا سياه است

قرار است سياست تاکنونی ادامه يابد تا دو 
اول، زمين گيرکردن :  هدف حاصل شود

جامعه و استفاده از محدوديتهای ناشی از 
پادندمی بعنوان سپر دفاعی در مقابل شورش و 

دوم، سلب .  خيزش توده ای و کارگری
بازاری و "  نوآوری"مسئوليت دولت از خود، 

تبديل واکسن به تجارت پرسود؛ تجارت 
 !مرگ

 
در ناصر خسرو تهران که يکی از بازارهای 
سياه دارو است، واکسن کرونا تا شصت 

روشن است .  ميليون تومان بفروش رفته است
دالل هر کسی که هست اما فروشنده اصلی 
حکومتی است، کسانی هستند که به واکسن 

خريداری هم .  های وارد شده دسترسی دارند
که ميتواند اين مبلغ را برای تهيه يک واکسن 

. بپردازد از همين قماش و از همين طبقه اند
کدام کارگر و معلم و بازنشسته 

  ٢صفحه   



 ٥٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 ! ميتواند برای تهيه واکسن خود و خانواده اش چنين مبالغی بپردازد
 

واگذاری تهيه و خريد واکسن به بازار و بخش خصوصی و ارائه آن با 
هر قيمتی، تنها يک عمل رذيالنه و کثيف سودجويانه نيست که فقط 
ميتوان در قاموس بورژوازی اسالمی يافت، اين يک جنايت سازمانيافته 

اين يک تصميم .  و آگاهانه حکومتی در ابعاد ميليونی با ابزار کرونا است
سياسی و امنيتی است که در باالترين سطح نظام گرفته شده که روحانی 

. هدف اين سياست از روز روشن تر است.  آنرا اعالم کرده است
جمهوری اسالمی وقت ميخواهد، مشغول مذاکرات طوالنی با شرکا 
است، مضحکه انتخابات را پيش رو دارد، از وحشت انفجار انقالبی و 
توده ای بخود می پيچد و بقای حکومت را هدف اصلی خود قرار داده 

وجه اقتصادی و فساد و سودجوئی روی جان انسانها تنها شناعت .  است
نگرش اسالم و سرمايه به انسان و نفس حق حيات و حقوق بدوی وی را 

 .  برمال می کند
 

 ! کارگران، مردم آزاديخواه
دولت چکاره است که !  توی دهان خامنه ای و روحانی بزنيد!  نپذيريد

جان مردم را گرو می گيرد؟ در تمام دنيا دولتها بنا به وظيفه تعريف شده 
شان، واکسن خريداری يا توليد کردند و رايگان در اختيار همگان می 

دولت اسالمی و رئيس جمهور قاتلش غلط می کند برای تهيه .  گذارند
اين وظيفه بی اما و اگر .  فوری واکسن از خود سلب مسئوليت می کند

دولت، هر دولتی، است که در چنين شرايطی تمام امکانات جامعه را 
دولت و .  برای کنترل بيماری و نجات جان ساکنين کشور بکار گيرد

حکومتی که نميتواند مسئله به اين سادگی را در حد مقدورات جهانی رفع 
 .کند، تنها بايد سرنگون شود

 
 قرنطينه با حقوق جواب فوری امروز

هر روز که می گذرد فاجعه ابعاد دامنه .  مسئله اساسی فاکتور زمان است
تر و غير قابل کنترلی بخود می گيرد، اگر تاکنون کنترل تماماً از دست 

خريد فوری واکسن حتی يکساعت و يکروز هم نبايد عقب .  نرفته باشد
تا دسترسی به واکسن با وضعيت قرمز و رو به سياهی رفتن .  بيافتد

سياست .  بيشتر شهرهای ايران، تنها جواب فوری قرنطينه کامل است
تعطيلی های محدود و دو هفته ای جواب نيست، قرنطينه با حقوق کامل و 
تامين الزامات قزنطينه مانند سازماندهی تامين نيازهای معيشتی و 
درمانی و بهداشتی و همزمان تالش برای خريد واکسن استاندارد و کافی 

بحث قرنطينه اگر از .  تنها جواب ممکن در شرايط امروز ايران است
همان ابتدا از شهر قم آغاز می شد، امروز جامعه ايران چنين وضعيتی 
نداشت و امروز اگر در موج چهارم در ابعاد کشور عملی نشود، بسرعت 

می گويند دولت اينکار .  با وضعيت بشدت پيچيده ای روبرو خواهيم شد
بله، .  را نمی کند چون هزينه دارد و نمی خواهد اين هزينه را بپردازد

اگر ما سکوت کنيم و با دو شعر و جوک کردن سران حکومت از مسئله 
نه فقط هزينه نمی کند بلکه به فکر .  بگذريم، دولت کار خودش را می کند

 !تجارت مرگ

 ...واكسن؛ رايگان، همگانى، فورًا 

نمی کند، اين "  هزينه"دولت از جيب پدرش .  چايپدن بيشتر است
مسئله تخصيص . امکانات و ثروت کشور است که در اختيار دولت است

اما اگر قبول نکنيم که نبايد قبول ".  هزينه کردن دولت"هزينه است و نه 
کنيم، اگر عليه شان برخيزيم که بايد برخيزيم، آنوقت حرفشان را پس 

 . می گيرند، به غلط کردم می افتند و عقب می نشينند
 

يا تلفات .  راه های زيادی بروی کارگران و مردم زحمتکش باز نيست
شديد انسانی و عواقب بشدت زيانبار روانی و فردی و اجتماعی اين 
کشتار سازمانيافته را تحمل می کنيم، يا بعناوين مختلف برميخيزيم و در 
يک اعتراض و رشته اعتصابات پس شان ميزنيم و دولت را موظف به 
تامين لوازم زندگی و دسترسی همگان به درمان رايگان و واکسن می 

خود حکومتی ها از آمار هشتاد هزار کشته در اين پانزده ماه سخن . کنيم
در موج چهارم پاندمی با پتانسيل باالی فراگيری لين رقم قرار .  گفته اند

است به کجا برود؟ بيکاری و فقر شديدتر و محروميت هائی که طی 
امروز سياست در ايران !  همين دوره تشديد شده اند، بجای خود محفوظ

 .روی مسئله کليدی واکسن و سالمت و معيشت کانونی شده است
 

فراخوان ما اينست با قدرت و بسرعت عليه سياست حکومت اعتراض 
قرنطينه با حقوق کامل و واکسن رايگان در اولويت کل جامعه و .  کنيم

واگذاری خريد واکسن به .  مشخصا جنبش رهائی بخش کارگری است
بخش خصوصی با تسهيالت دولتی و بازاری کردن آن موقوف و 

تهيه واکسن استاندارد و واکسيناسيون رايگان و همگانی وظيفه !  ممنوع
هر واکسنی و .  هيچ عذر و بهانه ای قابل قبول نيست.  فوری دولت است

از هر جائی که ميشود خريد بايد بسرعت خريد و وارد کرد و 
در غير اينصورت بايد گورتان .  واکسيناسيون را بطور وسيع آغاز کنيد

خامنه ای در راس نظام و کل دستگاههای حکومتی مسئول .  را گم کنيد
 . مستقيم جنايت عظيمی هستند که هر لحظه در شرف وقوق است

 
 .سردبير

   ٢٠٢١اوريل  ١٥

!مرگ بر جمهوری اسالمى  



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

امروز انقالبات کارگری عليه 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 داری با اِعماِل زور و با .  نفع خود در دست بگيرند
پشتوانه پارلمانها و رسانه ها و دستگاه مذهب، هر روز به گوشه ای از 

تنها در پاندمی کرونا .  دستاوردها و زندگی طبقه کارگر حمله می کنند
باندازه يک جنگِ جهانی َمهيب کشته داديم، تا اوائل آوريل قريب سه 

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

همه دولتهای .  زمينی نظم وارونه سرمايه در همين عصر مدرن است
حاکم در جهان حافظ و ُمجری اين مناسباِت وارونه و استثمارگر سرمايه 

 . داری هستند
  

در بحران اقتصادی جهانی دولتهای سرمايه داری با سياسِت حمايِت 
مالی از سرمايه داران و اِعماِل رياضِت اقتصادی عليه کارگران جلو 
رفتند و در پاندمی کرونا اين سياست را با بيکارسازی و استثمار شديدتر 

تنها در يکسال، عليرغم ورشکستگی بخشی از سرمايه .  به اوج رساندند
ها و بيکاری وسيع در مشاغل کوچک و خدماتی، شاخه های قدرتمندتر 

ميلياردرهای جهان طی .  سرمايه سوپرسودهای نجومی انباشت کرده اند
يکسال پاندمی کرونا بعضا چند برابر و دو برابر بر ثروت شان افزوده 
. اند و به همين تناسب سطح زندگی ميلياردها کارگر سقوط کرده است

بجای آنکه تحوالت 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 

پاندمی کرونا تاثيرات .  و پرت شدن به ورطه گرسنگی معنی شده است
از حاال معلوم .  ماندگار بر شرايط کار و زندگی کارگران خواهد داشت

است که سودآوری نجومی 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 

تمام آنچه که بورژوازی ادعا .  بعنوان رهبر آزادی جامعه به ميدان بيايد

 ٥٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

ميکند که نميتواند بدهد و يا نميخواهد بدهد، دولت انقالبی کارگری 
کارگران بعنوان يک طبقه و يک جنبش .  ميتواند تامين و تضمين کند

عظيم با پرچم 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
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 و . را با برگزاری اجتماعات گرامی بداريم
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
 

 ! مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری

 

 ٢٠٢١آوريل  ٦ -١٤٠٠فروردين  ١٧

 اعالميه حزب حكمتيست بمناسبت اول مه 
 

 كارگران بايد ابتكار عمل سياسى 

 ! را بدست گيرند



تاکنون طبق اعتراف نمايندگان .  ساعتی هزار نفر و بيشتر.  نفر مبتال شدند ٢٥٠٠٠فقط در يکروز بيش از .  موج جديد کرونا بيشتر از وحشتناک است
بيمارستانها فی الحال پر هستند، واکسن نيست، تبليغات حکومتی هم از .  مجلس و وزير بهداشت، از هر هزار نفر يکنفر بدليل کرونا فوت شده است

اين سياست اگر زودتر اجرا .  تنها را توقف اين زنجيره مرگ قرنطينه وسيع است.  فاجعه ای تمام عيار پشت در است.  وعده های پوچ فراتر نمی رود
 . ميشد امروز بسياری زنده بودند، اگر امروز اجرا نشود تعداد بسيار بسيار بيشتری جان شان را از دست می دهند

 
هر سياست اعتراض به اين وضعيت ضروری است به موظف کردن فوری دولت و کل حکومت به قرنطينه و تامين نيازهای مترتب بر آن تمرکز 

 ما از ابتدا گفتيم و مجدداً می گوئيم؛. نگذاريم. اين يک دو راهی مرگبار است و جمهوری اسالمی از آن بنفع فلج جامعه سود می برد. کند
 

 ...دولت را موظف كنيم
 

                   بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه را

 !تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد! 

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

 !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! 
  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 
 ١٣٩٨اسفند 

 ٥٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 ، با حقوق كامل و الزامات آن(Lockdown)قرنطينه،  

 تنها راه اوضاع خطرناک كنونى

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، درمانى، بهداشتى و واكسيناسيون  

 ! رايگان ساكنين ايران در شرايط گسترش پاندمى كرونا است



  
نام کارگران پاريس، با کمونشان برای هميشه به عنوان "

پيام آور پرافتخار جامعه نوين با احترام تمام ياد خواهد 
 مارکس . "شد

 
پانزده سال بعد از کمون پاريس و سرمستی بورژوازی از سرکوب آن، 

زنگ خطر کمون .  کارگران شيکاگو خواب بورژوازی را آشفته کردند
در اول مه .  پاريس اينبار توسط پرولتاريای صنعتی آمريکا بصدا درآمد

 ١٢٠٠کارگران آمريکا با تظاهرات های گسترده و بيش از  ١٨٨٦
. اعتصاب برای کاهش ساعت کار و خواستهای طبقاتی خود بميدان آمدند

اول مه شيکاگو، اين آغاز روز جهانی کارگر، تداعی کننده و ادامه سنت 
اما اعتراضات با توطئه پليس و سپس خشونت تمام .  کمون پاريس بود

عدالت بورژوازی طبق معمول رهبران .  عيار بورژوازی سرکوب شد
کارگران را به خرابکاری متهم کرد و بعد از دادگاهی فرمايشی هفت تن 

 . از رهبران اول مه شيکاگو را اعدام کردند
 

اما رويداد .  تاريخ طبقه ما همه جا با خون کارگران مستند شده است
همانطور که کموناردها با قهرمانی و .  شيکاگو پايان ماجرا نبود

انقالبيگری شان در تاريخ ماندند، اول مه خونين شيکاگو به روز جهانی 
پس از آن تمام دنيا و مبارزه طبقاتی وارد .  کارگر گسترش پيدا کرد

تحوالت عميقی شد که در يک طرف آن طبقه کارگر و پرچم 
سوسياليستی اش عليه سرمايه داری به نسلهای متمادی کارگران الهام 

، تنها دستاورد مبارزه "کارگران جهان متحد شويد"شعار .  می بخشيد
کارگران قهرمان کمون پاريس، رهبران پرشور اول مه شيکاگو و 
مانيفست کمونيست نيست، اين ضرورت رهائی يک طبقه جهانی، 
پرولتاريا، از اسارت و استثمار و بردگی يک طبقه جهانی ديگر، 

 .بورژوازی است
 

از آن به بعد اعتصابات و شورشها گسترش پيدا کرد و انقالبات کارگری 
اين جنبش احزاب کمونيستی بيرون .  در دستور طبقه کارگر قرار گرفت

در .  داد و کمونيسم بعنوان اعتراض راديکال طبقه کارگر قد علم کرد
ايندوران هر تحرک اعتراضی مهر و نشان آرمانخواهی پرولتری را 

انقالب اکتبر نمونه عيان و عملی پيروزی پرولتاريا بر .  برخود داشت
کارگران .  بورژوازی در متن جنگ و رقابت دولتهای سرمايه داری بود

در نبردهای زيادی از تحرک اعتصابی و شورش و انقالب شرکت 
کردند، در بسياری نبردها دستاوردی هائی داشتند و در موارد زيادی 

بورژوازی برای تداوم استثمار و بردگی ما .  بيرحمانه سرکوب شدند
کارگران و تداوم نظام سرمايه داری، تنها سرکوب نمی کند بلکه هر 
روز و به هر بهانه ای تالش می کند آرمانخواهی کارگری را اتوپی نام 

اما تا طبقات هست، مبارزه .  بگذارد و شکست کمونيسم را جار بزند
طبقاتی ادامه دارد و سرمايه داری بناچار گورکنان خود يعنی پرولتاريا 

 .را می زايد
 

 ٥٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

اول ماه مه يک گوشه از تاريخ مبارزه 
طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری 

سنت مبارزاتی و گرايش راديکال .  است
و سوسياليستی درون طبقه، اتحاد و 
همبستگی طبقاتی را به يک اصل بدل 

کره خاکی را طبقاتی اين آگاهی .  کرد
کارگران کمونيست همه جا .  درنورديد

از هم آموختند و تجارب کارگری در 
هر کشور را بعنوان تاريخ خودشان 

طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران از اين .  ديدند و به آنها متکی شدند
تحوالت در دوره های مختلف نه تنها بی نصيب نماند بلکه نشان داد 

امروز کارگران صنعتی ايران .  ميتواند پيام آوران جامعه نوين آتی باشند
همراه با اردوی عظيم طبقه کارگر و مردم زحمتکش، از هفت تپه، 
فوالد، هپکو، آذراب، نفت و گاز، پتروشيمی ها تا کادر درمان و معلمان 
و بارنشسته ها و زحمتکشان و حاشيه نشين ها، ميتوانند اقدامات نيمه 

اين يک رويا .  تمام کمون پاريس و کارگران شيکاگو را به اتمام برسانند
و خيالپردازی نيست، عملی و شدنی خواهد بود اگر کارگران دقيقا در 
بحران کنونی آلترناتيو خود را جلو برانند و بعنوان نماينده آزادی جامعه 

 . ظاهر شوند
 

در شرايط امروز که دنيا درگير کرونا است و مردم محروم ايران در 
بدترين شرايط معيشتی و بهداشتی و درمانی قرار دارند، کارگران 
پرچمدار دفاع از معيشت و سالمت و واکسيناسيون رايگان همگان 

جنبش اول مه امسال بايد سرمايه داری را در پيشگاه عدالت .  هستند
کارگری محاکمه و محکوم کند و در خط مقدم دفاع از جامعه پرچم راه 

زنده باد اول ماه . حل کارگری، نظام شورائی و سوسياليستی را برافرازد
 !مه
 

  ٢٠٢١آوريل  ١٥

 !زنده باد اول ماه مه 
 

 احمد بابائى

 



" مفتخور"در وارونگی اين دنيا همين بس که آخوند به کارگر می گويد 
همين چندی پيش بود که "!  نمک نشناس"و شاه به مردم می گويد 

روحانی رئيس جمهوری وحوش اسالمی بازنشستگان را شايسته 
حاال زالوی ديگر .  دريافت حقوق ندانسته چون ديگر کار نمی کنند

حکومت، علی مطهری فرزند صدقه بگير مرتضی مطهری هم گفته 
بايد از !  کاش به جای کشتن ستار به او دو کيسه برنج داده بوديم  ؛است

جنس کارگران زحمتکش و مردمان فرودست باشی تا زخم عميقی که 
چه .  از طعنه های شيخ و شاه بر جانت می نشيند را به تمامی دريابی

رنج عظيمی کشيده گوهر عشقی وقتی اين سخنان ياوه را در خصوص 
مطهری که پيش تر نگاه چندش .  جگرگوشه اش برايش نقل کرده اند

آور و مردساالرانه اش به زنان را برمال کرده بود، اينبار قلب تک تک 
کارگران، همه انسان های آزاده و شريف و بيش از همه مادر داغداِر 

از ميان .  زنده ياد ستار بهشتی را به درد آورد و جگرش را سوزاند
هزاران جواب درشت و دندان شکنی که توسط انسان های آزاده به علی 
مطهری داده شد البته هيچکس مثل همين مادر پاسخ درخور شأن و 

گوهر عشقی مادر ستار و تمام .  شرافت نداشته اين آخوندزاده را نداد
صدقه بگير آن بابای روضه خوانت :  زحمتکشان خطاب به زالو گفت

بود که خانه به خانه می رفت و بابت هر روضه ای که می خواند به 
گفت منبعد قصد کردی نام هر .  قاعده يک وعده، غذا طلب می کرد

چقدر حس خشم و نفرت .  کارگر را بياوری اول دهانت را آب بکش
نسبت به مفتخوران جامعه از يک سوی و عالقه و همبستگی با 

 .کارگران از سوی ديگر در اين پاسخ شجاعانه نهفته است
 

اما اين نگاه حقارت بار به زن و به کارگر نه تازگی دارد و نه چنانکه 
شاه نيز مردم را .  گفته شد مختص به آخوندها و حکومت اسالمی است

مبتنی بر همين موضع .  می نگريست"  صدقه بگير"و "  رعيت"به چشم 
ملوکانه است که رضا پهلوی فرزند خلف پدر، هر از گاهی مردم را 

تو گويی مملکت ملک طلق پدرش بوده .  خطاب می کند"  نمک نشناس"
و اگر مردم يا به زعم وی همان رعيت ها، آن زمان اندک لقمه نانی بر 

خشم و غيض !  سفره داشتند از صدقه سر پدر تاجدار ايشان بوده است
شازده مستعفی نسبت به فرودستان نسل پنجاه و هفت از همين موقعيت 
ملوکانه ايشان مايه می گيرد، فرودستانی که پدر تاجدارش را از 

صدای "به موضع ملتمسانه ببخشيد، "  شاه شاهان"موقعيت فرادست 
 .، انداختند"انقالبتان را شنيدم

 
جامعه ای که به طبقات تقسيم شده باشد اين بينش تحقيرآميز به انسان را 

تبعيض، محصول اجتناب ناپذير آن مناسباتی .  مدام بازتوليد می کند
است که ابزار توليد را تحت عنوان حق مالکيت، به انحصار سرمايه 

تحت مناسبات سرمايه داری، کارگران اگر روزی ده، .  دار درمی آورد
پانزده و هجده ساعت، بيوقفه و به مدت سی سال در کارخانه کار کنند و 
جان بَکنند، دست آخر گرسنگانی هستند که بايد چشم به کرم دست 

سرمايه داران داشته باشند به اين دليل ساده 
که محصول توليد از آِن صاحبان کارخانه 

اينکه مالکين ابزار    .است و نه کارگران
توليد يک دوره شاهان باشند و دوره ديگر 
آخوندها، يک دوره رضا پهلوی ها باشد و 
دوره ديگر علی مطهری ها تفاوتی در 

مهم اين است که با .  ماهيت مسئله ندارد
وجود مناسبات سرمايه داری و مالکيت 
بورژوايی، اين سرمايه دار است که 
محصول توليد را تصاحب می کند؛ الجرم 

اين طبقه سرمايه دار است که تعيين می کند بودجه کشور کجا و چگونه 
 . صرف شود

 
کيست که نداند تمام دول بورژوايی اولويت نخست شان تامين هزينه قوای 
سرکوبگر و دستگاه اطالعات و پليس مخفی برای ممانعت از اقدام عليه 

کيست که نداند بخشی عظيمی از درآمد کل جامعه .  امنيت سرمايه است
صرف لفت و ليس و ريخت و پاش زندگی تجملی و نکبت بار شاهان و 

جالب اينجاست کليه پروژه های عمران و .  شيوخ سرمايه دار می شود
آبادانی در کشور و طرح های توسعه اقتصادی، در حالی که با کار و 
خون و عرق کارگران عجين است، ليکن در تاريخ به نام شخص اول 

می گويند دوره رضا شاه فالن جاده احداث گرديد .  مملکت ثبت می گردند
و دوره رفسنجانی بهمان سد ساخته شد، انگار خودشان کار کرده اند و از 

اما تلخ ترين بخش .  جيب پدرشان هزينه اين پروژه ها را تامين کردند
ماجرا، جايی که دستمزد کارگر را پرداخت می کنند تو گويی صدقه ای 

 .به نيازمندی می دهند
 

کارگر کار می کند و از قِبَل کار او، سرمايه دار فربه .  دنيا وارونه است
يک مشت انگل و بيکاره، توليدکنندگان و زحمتکشان جامعه را .  می شود

متاسفانه اين .  به چشم گرسنگان، نيازمندان و صدقه بگيران می نگرند
فرهنگ کثيف و ضد انسانی چنان در اعماق جامعه رسوخ کرده که 
بخشی از مردم يک جامعه به انسان های آواره و پناهنده در ديگر جوامع 

بورژوازی با تملک ابزار توليد و با اشغال همه .  می گويند سوشيال بگير
مقامات سطوح باالی سياسی و اداری، اينطور تبليغ می کند که افراد 

پرسش هر کارگر بيکاری از .  گرسنه هستند چون کار نمی کنند
بورژواهای بيکاره اين است آيا کار و توليد بدون ابزار توليد ميسر است 

آن را اجتماعی کنيد آنگاه .  و اگرنه، چرا ابزار توليد در انحصار شماست
ببينيد چه کسانی کار می کنند و چه کسانی قرن های متمادی و نسل اندر 

 .نسل انگل و بيکاره بوده اند
 

الغرض اين جامعه وارونه است و قاعده مند نمی گردد مگر با لغو 
و اين يعنی عمل انقالبی کارگران عليه .  مالکيت خصوصی بر ابزار توليد

تنها در چنين شرايطی است که همه انسان ها از قِبَل کار و .  نظم موجود
با لغو مالکيت .  دسترنج خود ارتزاق می کنند و نه استثمار ديگران

خصوصی بر ابزار توليد نيازها جامعه، ديگر هيچکس نه سرمايه دار 
است و نه کارگر بلکه به سادگی هر کس در حرفه ای که مهارت دارد 

در چنين مناسباتی ديگر آخوند، کشيش، خاخام، شاه، ملکه، .  کار می کند
  مقام ملوکانه يا معظم، بعبارتی سرمايه دارانی وجود ندارند تا به ديگران

 .بدهند" صدقه"
 

  ٢٠٢١آوريل  ١٥

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٩١شماره    

 قاعده مند كردن دنيا كار ما كمونيست هاست

 در دفاع از شرافت كارگران
 

 جاويد حكيمى

 



 واكسن به بازار آزاد سپرده شد
 

روحانی، اين تجسم فريب و دروغ، با ژستی مطلع و دلسوز، اعالم کرد 
که برای واکسن منتظر تابستان نخواهيم شد و از تمام واکسن های 

. های ارديبهشت و خرداد استفاده خواهيم کرد موجود در بهار و ماه
سپس فرمودند که بخش خصوصی برای خريد و واردات واکسن وارد 

روحانی وقيح گفت در بخش خصوصی هر کسی مشکلی .  کار شود
ً رفع مانع  دارد راسا با دفتر رياست جمهوری تماس بگيرد تا شخصا

 !!!کند
 

 ! مردم، کارگران
سخنان روحانی يعنی رسميت دادن به بازار ناصر خسرو و تعميم آن به 

بخش خصوصی هم نکبت زاده ها و سپاه و امثال کابينه .  کل ايران
اين يعنی رفع مسئوليت دولت از خود در .  روحانی و اتاق بازرگانی اند

يعنی سپردن جان و .  مقابل اصلی ترين وظيفه اش در شرايط حاضر
 .سالمتی مردم به باغ وحش بازار آزاد

 
دولت، هر دولتی، موظف به تامين فوری واکسن با !  نخير، بيجا کرديد

استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است که بايد رايگان در اختيار 
سپردن تهيه واکسن و روند واکسيناسيون .  کليه ساکنين ايران قرار دهد

به بخش خصوصی، آنهم با فساد و کارنامه سياه تاکنونی، يعنی فرمان 
 .  روحانی بايد حرفش را پس بگيرد. قتل عام
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 !عادی سازی كشتار كرونا
 

مسئوالن مرگ حکومت اسالمی به ما مژدگانی می دهند که هفته های 
زمينه چينی می کنند که .  آتی يک هوالکاست کرونائی خواهيم داشت

وعده نسيه توليد .  بتوانيم فاجعه هولناک را هضم کنيم و باز عادت کنيم
واکسن روسی و کوبائی در ايران و خريد واکسن در کنار مذاکرات 

 .  وين، حلقه ای از سياست عاديسازی کشتار جمعی با ابزار کرونا است
 

هر کسی :  عليرضا رئيسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت
او .  عالئم سرماخوردگی دارد، بدون نياز به تست بداند، کروناست

نفر  ٣٠٠های روزانه در ايران تا دو هفته آينده به  همچنين افزود فوتی
 !رود طور باال می رسيده و همين
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نفر در روز و به باال هنوز  ٣٠٠اين 
سردستی است، واقعی نيست، اگر کشور 
عمدتا وضعيت قرمز تيره دارد و به 
بقول وزير بهداشت رو به سياهی 
ميرود، فاجعه بسيار عظيمی در شرف 
وقوع است که ابعادش نسبت به تلفات 

اگر ادعای .  تاکنونی قابل مقايسه نيست
بلومبرگ براساس ريتم تاکنونی 
واکسيناسيون در کشورها، ده سال وقت 

برای واکسيناسيون هفتاد و پنج درصد از مردم ايران نزديک به صحيح 
" ستاد ملی مبارزه با کرونا"باشد، و اين را در کنار حرفهای رئيس 

شايد .  بگذاريم، ابعاد کشتار مردم ايران توسط حکومت روشن تر می شود
بگوئيد موج چهارم و ويروس های جهش يافته کشورهای دنيا را مجددا 

اين درست است اما به همان ميزان آمادگی و بسيج .  درگير کرده است
در .  نيرو و اولويت ها هم روی ميزان تلفات تاثير بالفصل و قاطع دارد

ايران حکومت جنايتکار اسالمی و در راس آنها خامنه ای مسئول اين 
 .اين را بايد صريح و روشن همه جا گفت و فرياد زد. کشتار عظيم است

    
اولويت هر دولتی در اين وضعيت بايد نجات مردم، قرنطينه، تهيه 
الزامات قرنطينه، سازماندهی تهيه لوازم زندگی و نيازهای درمانی و 

اولويت .  بهداشتی جامعه، تقويت کادر درمان و کاهش تلفات باشد
جمهوری اسالمی سواری بر موج کرونا، ديپلماسی هسته ای و ناتوان 

 .کردن جامعه زير فشار فقر و بيماری و مرگ است
 

بعبارتی ديگر، .  ظاهرا صحبت برسر نوع مرگ و زمان زنده ماندن است
يا بايد خودمان را عادت دهيم که اين .  انتخاب های مختلفی متصور نيست

ميزان تلفات عادی است و تقصير کسی نيست، يا حاال که قرار است در 
اول، :  دو راهی اينست.  هر حال بميريم، مرگی با عزت را انتخاب کنيم

دوم، .  سياست عادت کردن به مرگ عزيزان و تالش برای بقای فردی
سياست دفاع از خود و جامعه از طريق نابودی حکومت مرگ با پرچم و 
خواست بالفصل قرنطينه کامل و تامين نيازهای معيشتی و درمانی برای 

 .همگان
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 كارگران در وضعيت قرمز كرونائى
 

مجوز .  پيک چهارم کرونا با سرعت عجيبی ايران را فراگرفته است
سفرهای تعطيالت نوروز دولت روحانی و ستاد مبارزه با کرونا نتايج 

شهر در ايران از  ٢۵٧با قرمز شدن وضعيت .  خود را ببار آورده است
جمله تهران، با پر شدن سريع بيمارستانها، با امکان افزايش تندتر آمار 
فوتی ها، دولت و وزارت بهداشت ناچار به تعطيلی دو هفته ای کشور در 

بنا به اظهارات وزارت .  فروردين شده اند ٢١سطوح مختلف از فردا 
های شغلی  فعال و گروه ١های شغلی  بهداشت، در شهرهای قرمز گروه

به  ٢و  ١های شغلی  تعطيل هستند و در شهرهای نارنجی گروه ۴و  ٣، ٢
اينها .  تعطيل هستند ۴و  ٣های شغلی  دهند و گروه فعاليت خود ادامه می

شامل مراکز آموزشی و تفريحی و ورزشی و مراسم 

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 يادداشت ها، 
 

 سياوش دانشور

 

  ٨صفحه   



منع کامل سفر، بيرون بر "مضافا .  مذهبی ميشود که تماما تعطيل اند
ها، محدوديت جدی تردد  ها و غذاخوری هتل شدن همه رستوران

شامگاهی و اعمال جرايم سنگين برای هرگونه مراسم يا تجمعات در 
 . تاکيد شده است" سراسر کشور

 
 !کارگران کرونا نمی گيرند

در اين ميان تنها مشاغل گروه يک و عمدتا کارگران هستند که بايد تحت 
هر شرايطی کار کنند و کمترين امکانات بهداشتی و واکسن و غيره هم 

اما همه اين گروه جزو مشاغل ضروری مثال توليد مواد غذائی و . ندارند
داروئی و بهداشتی و اورژانسی نيستند، عمدتا برای اينست که چرخ 
سرمايه و توليد بگردد، کارگران هزينه دولت و سود سرمايه دار را 

اين سياست قرنطينه نيست، آوار کردن کل .  بپردازند و خود نابود شوند
در اين وضعيت بايد مراکز کار تعطيل و . هزينه ها برسر کارگران است

 .   آنجا که بايد باز باشد ساعات کار کاهش و حقوق ها کامل پرداخت شود
 

ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنيتی، امدادی "در گروه يک، بجز 
که جزو دستگاه سرکوب و حاضر به يراق اند، مابقی مراکز "  و ستادی

بخشی در هر شرايطی ضروری اند اما بخش .  توليدی و خدماتی است
زيادی هيچ ضرورتی به ادامه کاری ندارد بجز سود سرمايه داران 

! حريص که فکر می کنند که کارگران در هر شرايطی بايد کار کنند
مشاغل "اينها فهرست مشاعل گروه يک هستند که زير عنوان 

گانه  های سه  دسته بندی شدند و در هيچيک از وضعيت"  ضروری
 .شوند تعطيل نمی

 
های توليدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شيالت و  کارخانه  -  

 خدمات وابسته؛
مراکز زيرساختی و حياتی، مراکز تأمين و توزيع آب، برق، گاز،   -  

ها و  های تصفيه تهويه هوا، پااليشگاه مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت
 های عرضه سوخت؛ جايگاه

حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل ريلی، هوايی،   -  
 ای و دريايی؛ جاده

 حمل و نقل عمومی درون شهری؛ -  
 ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنيتی، امدادی و ستادی؛ -  
ها و سبزی  فروشی ها، ميوه ای، سوپرمارکت های زنجيره فروشگاه  -  

 بار؛ ها، ميادين ميوه و تره فروشی
مراکز توليد، نگهداری، توزيع و فروش محصوالت غذايی و خدمات   -  

 وابسته؛
های  توليد فراورده(های لبنی نانوايی  مراکز توليد و عرضه فرآورده  -  

 ؛)نانوايی
مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تأمين آمبوالنس دولتی   -  

 و خصوصی؛
های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری  ها، مراکز و فروشگاه داروخانه -  

 و داروهای سنتی؛
 بر؛ مراکز تهيه، توليد و توزيع مواد غذايی آماده و بيرون -  
های  خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونيک و فعاليت  -  

 پستی؛
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اعم از تأمين کنندگاناينترنت، (های خدمات اينترنتی  شرکت  -  
 ؛)های خدماتی مبتنی بر اينترنت های اينترنتی و شرکت فروشگاه

 های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛ رسانه -  
مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولين، جانبازان، مراکز   -  

 ها؛ بخشی، و مراقبتی، آسايشگاه توان
 های انواع قطعات و لوازم يدکی؛ تعميرگاه -  
 آالت؛ های انواع مصالح ساختمانی و آهن فروشگاه -  
 ؛)مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(های صنعتی  کارگاه -  
 ها؛ چاپخانه -  
 ها؛ خشکشويی -  
 ها؛ آرامستان -  
تامين کنندگان مواد شيميايی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نياز   -  

 ها و صنايع مختلف؛ ها، آزمايشگاه کارخانجات دارويی، بيمارستان
عرضه کنندگان ابزار و يراق مشتمل بر تامين کنندگان مواد و مصالح -  

 ايزوگام، قطعات پمب و ابزار مورد نياز صنايع؛
 .فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم يدکی کشاورزی - 
 

تعطيلی .  اينرا نبايد قبول کرد.  رفتن سر کار کارگران ريسک جانی دارد
مراکز کار و شيفتی شدن مراکز ضروری با کاهش ساعات کار و 

دولت حق ندارد با .  پرداخت حقوق کامل را بايد طرح کرد و بجلو راند
خودشان در خانه شيشه ای نشسته اند و .  کارگران چنين معامله ای بکند
 .ما بايد در ميدان مين کار کنيم
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كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

 

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  



در آستانه اول مه، روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر، رنج و 
مصائب نظم کاپيتاليستی بيش از هرزمانی طبقه کارگر را در جهان و در 

شکاف فقر و ثروت  به عريانترين .  ايران تحت فشار قرار داده است
سرمايه داری از يک طرف .  شکل سيمای دنيای معاصر را ترسيم ميکند

با تحميل فقرگسترده و در بسياری کشورها فقر مطلق زندگی اکثريت 
عظيم صدها ميليونی انسان کارکن و کارگران را در آستانه تباهی قرار 
داده و از طرف ديگر با تامين شرايط کسب سود نجومی اقليت سرمايه 
داران صاحب موسسات کاپيتاليستی تداوم استثمار خشن اين نظم وارونه 

دولتهای سرمايه داری حاکم در سراسر .   و ضد انسانی را تضمين ميکند
دنيا، نهاد کارگزار و حافظ منافع همين سرمايه داران و مستقيما ضد 

کشمکش روزمره و دايمی .  کارگر و ضد منافع اردوی بيشمار کار هستند
کارگران و اردوی کارپاسخی به مصائب گسترده و ناهنجاريهای عميق 
ناشی از شکاف پايه ای فقرو ثروت تحميل شده بر طبقه کارگر و بشريت 

 . است

 

در سال گذشته و جاری اپيدمی کرونا ابعاد فجايع جاری را به سطح غير 
ميليونها انسان را به کام مرگ .  قابل تحمل در سراسر جهان رسانده است

فاجعه کرونا بر اثرات .  کشاند و در ابعاد دهها ميليونی به آن مبتال شده اند
کرونا .  نان و جان و معيشت و سالمت انسان بی سابقه و تکان دهنده است

بيش از هر واقعه ای بدون نقاب ارجحيت سودپرستی سرمايه داری را بر 
ناآمادگی و ناتوانی دولتهای بزرگ و کوچک .  حيات انسان برمال کرد

نه از سر بی امکاناتی  ١٩  -سرمايه داری، برای مقابله با ويروس کوويد
و نداشتن دانش علمی و پزشکی، يا بی اطالعی از راههای موثر مقابله با 
يک فاجعه طبيعی و پزشکی، بلکه از سر گردش سرمايه در حوزه های 
سودورزی نجومی به نفع انباشت سرمايه غير از عرصه های پزشکی و 

هم اکنون توليد .  تامين سالمت و معيشت و رفاه شايسته برای انسان است
و توزيع واکسنهای کرونا به بيزنسهای بزرگ سود ورزی در ميان 
قدرتهای بزرگ و شرکتها و دولتهای سرمايه  تبديل شده و به جای تعاون 
و همکاری در جهت سرعت عمل سريعتر و با کيفيت تر برای مقابله با 
ويروس کرونا، رقابت و مانع تراشی در مقابل واکسيناسيون سريع و 

اين حقيقت .  همگانی به قيمت ادامه مرگ و ميرانبوه انسانها، جاری است
تلخ نظم وارونه کنونی و اوج ضديت کارکرد دولتهای سرمايه با حيات 

کارگران و مردم در جهان يکبار ديگر اين واقعيت تلخ را .   انسان است
تجربه  کردند، که اين نظام ضد انسانی منشاء فقر و فالکت و گرسنگی و 
بيکاری و بيماری و عدم تامين معيشت و عدم تامين درمان و امکانات 
. پزشکی برای شهروندان و مانع مقابله موثر با ويروس کرونا است

سرمايه داری نظم استثمارگر و اسارتبار انسانها است که در روز جهانی 
 . کارگر بر واژگونی آن پای ميفشاريم

 

در ايران فقر و گرسنگی، بيکاری و بيماری، عدم تامين معيشت و 
شرايط زندگی برای اکثريت جامعه يعنی مردم .  سالمت بيداد ميکند
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محروم و کارگر و زحمتکش، هر روز و هر ساعت غير قابل تحملتر 
کرونا نيز به گرانی و گرسنگی و سيل و زلزله و کليه فروشی .  ميشود

زندگی زير خط فقر، ابتالی ميليونی به .  و سرکوب روزانه اضافه شد
کرونا و مرگ و مير روزمره و نبودن امکانات پزشکی و درمانی و 
عدم دسترسی به واکسن، مساله عدم تامين معيشت و درمان و واکسن را 
اکنون به معضل اکثريت عظيم چند ده ميليونی کارگران و مردم ايران 

اين در شرايطی است که حاکميت سياه جمهوری .  تبديل کرده است
اسالمی و دولت پاسخگوی کمترين نيازهای معيشتی و سالمتی 

با اين شرايط دشوار کارگران به اشکال مختلف . کارگران و مردم نيست
 .کنند برای تحقق مطالبات خود مبارزه کرده و می

  

در اول مه امسال رسالت جنبش ما، جنبش طبقه کارگرجهانی و جنبش 
کارگری ايران به عنوان بخشی از اردوی بين المللی کارگران، 
برافراشتن رساتر ادعانامه و نقد و اعتراض عميق عليه عملکرد ضد 

با .  کارگری و ضد انسانی کاپيتاليسم و حکومتهای سرمايه داری است
صدای رساتر از هميشه ميگوئيم اين نظام صالحيت اداره  جامعه را 

کارگران که هر روز چرخهای توليد در جهان را .  ندارد و بايد برود
بحرکت در مياورند، هر دقيقه نيازهای ميلياردها بشر را توليد ميکنند، 
خود نيز ميتوانند، سرنوشت خود را به دست بگيرند، جامعه را اداره و 

بايد سرنگون شود و .  اين نظام شايسته بشر امروز نيست.  مديريت کنند
به جايش آلترناتيو کارگری و سوسياليستی متکی به اداره شورايی 

 .  جامعه جانشين شود

 

اول مه روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه نظم وارونه 
کاپيتاليستی، روز اعالم اتحاد و همبستگی حول راه حل کارگری و 
سوسياليستی نجات بشريت از رنج و درد و مصائب غير قابل تحمل 

طبقه کارگر در هر کشور الزمست به .  نظام سرمايه داری است
حزب .  ابزارهای موثر نبرد با دولتهای سرمايه داری حاکم مجهز شود

کمونيستی و طبقاتی خود را بعنوان ابزار سازماندهی انقالب کارگری 
به سازمانهای توده ای پيشبرد مبارزات آنی و آتی و اقتصادی و .  بسازد

شوراها و ديگر ارگانهای عمل مستقيم کارگری . سياسی خود متکی شود
و توده ای را سازمان داده و برای بزير کشيدن نظام سرمايه داری و 

 .برقراری دولت کارگری شورايی متحد شود

 

ما احزاب و جريانات کمونيست و چپ همراه با طبقه کارگر ايران در 
اول مه امسال، ضمن اعالم همبستگی با ديگر بخشهای طبقه کارگر در 
جهان، اعالم ميکنيم، فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری و تداوم 

اعتصابات و اعتراضات .  اختناق و سرکوب در جامعه را تحمل نميکنيم
کارگران، معلمان، بازنشستگان و ديگر بخشهای حق طلب 

جامعه،عليرغم محدوديتهای کرونائی و سرکوب و زندان 

 اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مناسبت اول مه 
 

 !عليه سرمايه داری، زنده باد انقالب كارگری

  ١٠صفحه   



!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 
در كارخانه ها و ! همه جا برپا كنيد

!  محالت شوراها را برپا كنيد  

 امروز شورا ارگان مبارزه و قيام 

!و فردا ارگان حاكميت  

و بازداشتهای فعالين کارگری و اجتماعی،تنها گوشه هايی از اعتراضات 
. تلنبار شده در حال فوران عليه وضع موجود و جمهوری اسالمی است

در اعتراضات و مبارزات جاری کارگران بر تامين فوری هزينه لوازم 
زندگی و معيشت مکفی، درمان،سالمت و واکسيناسيون همه ساکنين 

کارگران در مقابل دستمزدهای چند بار زيرخط فقر .  کشور تاکيد ميکنند
دستمزد نبايد  کمتر از دوازده اعالم کرده اند،  حداقل دولتی، به روشنی 

به عالوه بر تامين بيمه بيکاری مکفی برای .  و نيم ميليون تومان باشد
همه افراد آماده بکار، آزادی فوری کارگران زندانی و کليه زندانيان 
سياسی، بر آزاديهای سياسی و حق اعتصاب و تشکل و ديگر خواستهای 

 . عاجل اقتصادی و سياسی طبقه کارگر پافشاری ميکند

 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست اول مه را به طبقه کارگر و 
همه انسانهای کارکن و معترض به نظم کاپيتاليستی در جهان و ايران 

به سازماندهندگان اعتصابات و اعتراضات کارگری در .  تبريک ميگويد
با خانواده های کارگری و .  سال سختی که گذشت درود ميفرستد

محرومان و کسانی که قربانی بيماری کرونا شدند، اعالم همدری 
ما از کارگران و رهبران و فعالين پيشرو مبارزات کارگری .ميکند

ميخواهيم، با رعايت استانداردهای پزشکی و بهداشتی، با اجتماعات 
در اول مه .  ممکن و ابتکارات متنوع، روز اول مه را گرامی بدارند

اعالم کنيم، سرمايه داری مسبب و بانی کليه مشقات انسانها در کره 
 ! خاکی است، انقالب کارگری و سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است

 

 زنده باد اول مه

 زنده باد اتحاد بين المللی کارگران

 داری  سرنگون باد نظام استثمارگر سرمايه

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 

  ٢٠٢١مه  -١۴٠٠ارديبهشت 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضاها
و هسته )  اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کارگری

 اقليت

 ٥٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٠صفحه    

 اعالميه حزب حكمتيست 

 

 آزادی جعفر عظيم زاده

 كليه زندانيان سياسى بايد آزاد شوند
 

جعفر  ١۴٠٠فروردين  ٢١بنا به خبر اتحاديه آزاد کارگران، امروز 
عظيم زاده دبير هيأت مديره اين اتحاديه با پايان دوره محکوميت از 

 .زندان رجايی شهر آزاد شد
 

واقعيت اينست که جعفر عظيم زاده، فعالين کارگری، فعالين اجتماعی و 
سياسی زندانی، نه بدليل جرائمی مشخص بلکه با پرونده سازی و 
اتهاماتی از پيش ساخته و آشنا، توسط پليس سياسی دستگير و براساس 

اين اختناق سياسی است که .  اکاذيب حکمی عليه آنها صادر می شود
نيازمند سرکوب مستمر است و قربانيان خود را از ميان فعالين جنبشهای 

کارگران هميشه پرچمدار آزادی عمل و .  اجتماعی و مخالفين می گيرد
کارگران سياستهای .  تشکل و بيان و ابراز وجود سياسی بودند

سرکوبگرانه احضار و تهديد، بازداشت و وثيقه گيری، پرونده سازی و 
احکام زندان را محکوم کردند و خواهان پايان دادن فوری به اين 

همه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند و .  سياستهای سرکوبگرانه هستند
 .   سياست امنيتی کردن اعتراض و حق خواهی بايد خاتمه يابد

 
با اينحال، آزادی يک روز زودتر زندانيان دربند هم خوشحال کننده 

آزادی جعفر عظيم زاده را به خانواده وی و دوستانش در اتحاديه .  است
 . آزاد تبريک ميگوئيم

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
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  ٢٠٢١آوريل  ١٠ – ١۴٠٠فروردين  ٢١

 اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست به مناسبت اول مه 
 

 ...عليه سرمايه داری، زنده باد انقالب كارگری 
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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  

!وضع شما عاليه! جيب های ما خاليه ٢٠٢١مارس    

 



 

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد 
 سوسياليسم، 

سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل  » خطر«بدون 
 !ميشود

 منصور حكمت

 

 ٥٩١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

  

!زنده باد سوسياليسم  ١٥صفحه     

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :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
 

 !زنده باد انقالب كارگری
 

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگری ايران  
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