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حداقل دستمزدها

گفتگو با رحمان حسين زاده

حقوق مكفى برای همگان!
امسال بحث تعيين حداقل دستمزدها با دست
اندازهای جديدی از جانب دولت و کارفرمايان
مواجه شده است .يک تﻼش بيوقفه سرمايه
داران و دولت اسﻼمی شان ،کاهش مرتب
نرخ دستمزدها ،ارزانتر تمام کردن کل هزينه
بازتوليد کارگران و کارکنان و افزايش نرخ
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بحث حداقل دستمزد  .١٤٠٠اين حقيقت را در
گوشه ذهنمان داشته باشيم که خط فقر در
ايران در حال حاضر نه ميليون است و حقوق
بسياری از کارگران دو و پانصد و در جاهای
حتی کمتر است.
بحث تعيين "مزد منطقه ای" از ابتکاراتی بود
که سال گذشته بجلو رانده شد تا با احتساب
تفاوت هزينه های استانی و کﻼن شهرها به
حداقل حقوق در بسياری مناطق تعرض
جديدی بکند .فعﻼً اين سياست در آرشيو است
اما دو مورد جديد در ماه اخير طرح شده
است :اول ،محاسبه حقوق پايه براساس مجرد
يا متاهل بودن .دوم ،دستمزد توافقی .دولت
بعنوان يک سرمايه دار بزرگ ادعا کرده که
محاسبه "سبد معيشت" کنونی براساس اندازه
خانوار را برسميت نمی
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حداقل دستمزدها
حقوق مكفى برای همگان ...
شناسد .استدﻻل ميکند بسياری از کارگران مجرد هستند و برای محاسبه
دستمزد و سبد معيشت آنها نبايد مبنای  ٣.٣نفر را کنونی را برای اندازه
خانوار در نظر گرفت .يعنی بخشی از کارگران هزينه کمتری دارند در
نتيجه ميتوان در محاسبه همان حقارت "سبد معيشت" دولتی هم صرفه
جوئی کرد.
مورد ديگر "مزد توافقی" است که با نامه معاون حقوقی روحانی به
مدير سازمان تامين اجتماعی ابﻼغ شده است .در مزد توافقی مبنا حتی
اگر حداقل حقوق مصوب دولتی سال قبل باشد ،افزايش يا عدم افزايش
آن در سال جديد به توافق کارگر و کارفرما موکول شده است .کارفرما
ميتواند حقوقی که برايش بيشتر می صرفد بدهد ،بسياری مزايا و حق
اوﻻد و غيره را ندهد و کارگر يا بايد قبول کند يا برود .اگر قبول کرد،
توافق شده و قانونی است .اين نامه دو هدف را بروشنی دنبال ميکند:
اول ،کارفرمايان موظف با دادن افزايش دستمزد نيستند حتی همان
افزايش اسمی و محاسبه جعلی نهاد کارفرمائی "شورای عالی کار".
دوم ،کارها اساسا بايد قراردادی باشد و نه دائم و رسمی با مزايای
متعلق به آن .بنابراين کارفرما ميتواند هر سال قرارداد کارگر را تمديد
نکند و اگر تمديد ميکند اضافه دستمزد بدهد يا ندهد ،پايه های سنوات و
غيره را محاسبه بکند يا نکند ،دستمزد بايد "توافقی" باشد .در واقع از
يکسو بصورت فرمال مثﻼ ميگويند دستمزدها بيست تا سی درصد
افزايش يافت و از سوی ديگر ميگويد رعايت قانون برای کارفرمايان
عزيز الزامی نيست .در واقعيت هم کارفرما نمی پردازد و مجرد يا
متاهل بودن کارگر ،قراردادی و موقت و شرکتی بودن ،کابوس
بيکاری ،همه بايد کمک کنند که کارفرما کمتر بپردازد و کارگر کمتر
دريافت کند.
دستمزدهای ١٤٠٠
با دورخيزهای تاکنونی دولت برای تهاجم به سفره خالی کارگران،
اظهارات غير رسمی تاکنونی و آنچه که در ﻻيجه بودجه آورده اند،
شورای عالی کار متشکل از دولت و کارفرمايان روی يک نرخ
افزايش اسمی  ٢٠الی  ٢۵درصدی کار ميکنند .در چنين صورتی
حداقل دستمزد و مزايا در سال  ١۴٠٠رقمی بين سه ميليون تا سه و نيم
ميليون ميتواند باشد .با اين حقوق همين امروز در تهران و کﻼن شهرها
بزور بتوان دو اتاق در پائين شهر اجاره و يک هفته نان خشک خورد.
کارگران نفت جواب داده اند!
کارگران صنايع و مراکز مختلف از حقوق جوابگوی هزينه ها و تامين
يک زندگی آبرومند و شايسته حرف ميزنند .کارگران نفت در تهران
رقم دوازده ميليون را اعﻼم و تاکيد کردند هيچ کارگری نبايد کمتر از
ده ميليون تومان حقوق بگيرد .اين تفاوت خواست کارگران با حداقل
دستمزد کنونی و سياست دولت و کارفرمايان ،خود را در اعتراض و
اعتصاب هر روزه بخشهای مختلف طبقه کارگر به دولت و سرمايه

داران بيان می کند.
مضافا فاکتوری جديد وارد معادله شده است
که بی توجهی به آن زيانبار است .پاندمی
کرونا اقتصاد بحران زده را زمين گيرتر
کرد و آوارش مانند همه بحرانها اساسا برسر
صفوف طبقه کارگر و مردم محروم ريخت.
بيش از يک و نيم ميليون شغل طی يکسال
در ايران از دست رفته اند و بيکاری سه الی شش ميليونی مضاف به
حجم عظيم بيکاری کنونی در انتظار است .نظر به فقدان يک سيستم بيمه
و خدمات اجتماعی روشن و جوابگو و محروم بودن جمعيت عظيمی از
حداقل حقوق و مستمری و بيمه درمانی ،همينطور نظر به اينکه حداقل
دستمزد شامل بخش وسيعی از کارگران نميشود و از افزايش اسمی همان
شندرغاز هم با اين ترفندهای کارفرمائی چيزی عايد کسی نميشود ،لذا
بحث حداقل دستمزد امسال به بحث تامين معيشت همگان گره ميخورد.
مسئله بسيار روشن است ،به افزايش حقوق نهادهای نظامی و حکومتی تا
مديران و ﻻيه های متحد کارفرما و دولت نگاه کنيد و آنرا با اين
استدﻻلهای کارفرمايان و دولت مقايسه کنيد .اينها تنها راهی که بلدند
اينست که با باﻻبردن شدت استثمار ،کاهش مستمر حقوق ها ،زدن مزايا
و سنوات و تغيير قوانين ،سودشان را باﻻتر ببرند و سهم طبقه کارگر را
کمتر و کمتر کنند .با مردم قيمت سوخت و هزينه های زندگی را با دﻻر
محاسبه ميکنند و به آنها با ﷼ حقوق ميدهند ،همين را هم نميدهند و
برای مکيدن آخرين قطره های خون کارگران نقشه کشيده اند.
کارگران خواهان تامين لوازم و نيازهای زندگی هستند نه "سبد معيشت"
محاسبه شده سرمايه داران برای خانواده های کارگری .حقوقی که اينها
برای يکماه کارگر در نظر گرفته اند ،هزينه خرده تفريح روزانه نکبت
زاده های حکومتی و سرمايه داران هم نيست .اين را نبايد بپذيريم .در
دوران کرونا ،بيش از هر زمان صفوف طبقه کارگر فداکاری کرده و
قربانی داده است .حاصل اما بيکاری و کاهش دستمزد و مرگ هزاران
جان شيفته بوده است .دولت را بايد با گسترش اعتراضات خود به تامين
معيشت جوابگوی نيازهای زندگی امروز و در شأن و حرمت همه افراد،
به تامين رايگان و جوابگوی درمان و سﻼمت و واکسيناسيون رايگان و
همگانی موظف کنيم .شعار کارگران نفت بايد مبنای يک مبارزه توده ای
کارگری چه برای حداقل دستمزدها و چه برای تامين معيشت همگان
قرار گيرد.
سردبير.
 ١١فوريه ٢٠٢١

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

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٣

روزهای سوخته رژيم ،روزهای زنده ما و مردم
گفتگو با رحمان حسين زاده
سيوان کريمی :اخيرا جمهوری اسﻼمی سريالهای مضحک تلويزيونی
را عليه نيروهای اپوزيسيون در کردستان پخش کرده است .حزب
حکمتيست طی اعﻼميه ای اين پرونده سازی شناخته شده را افشاء کرده
و در آن اعﻼميه تاکيد شده که "جمهوری اسﻼمی صﻼحيت قضاوت و
زير سئوال بردن هيچ نيروی اپوزيسيون و مخالف خود را ندارد".
دﻻيل اين ادعای حزب حکمتيست چيست؟
رحمان حسين زاده :دﻻيل فراوانند .بر همگان در دنيا و بيش از هر
جايی در خود ايران واضح است که جمهوری اسﻼمی ،حکومت ۴٢
سال قتل عام و نسل کشی ،زندان ،شکنجه و اعدام صدها هزار نفره و
کردن خودی ترين عناصر منفور امثال
بعﻼوه؛ نمونه مجسم سربه نيست
ِ
رفسنجانی و احمد خمينی و مظهر تروريسم اسﻼمی در جهان و منطقه
است .رژيم هولوکاست اسﻼمی به قول اعﻼميه حزب که نوشته شده
"شما مطلقا صﻼحيت قضاوت و زير سوال بردن هيچ نيروی مخالف و
اپوزيسيون را نداريد" .با اين کارنامه جنايات کسی به او حق قضاوت
در مورد اپوزيسيون را نميدهد .بگذاريد مواردی از مقاطع جنايات اين
رژيم را از فردای بعد از انقﻼب  ۵٧بيان کنيم .هنوز يک ماه از
حاکميت ننگين اسﻼمی نگذشته بود تعرض به حقوق زنان را با عنوان
"يا روسری يا توسری" در روز جهانی زن ،هشتم مارس ) ١٧اسفند(
سال  ۵٧شروع کردند .در اواخر اسفند همانسال حمله به تحصن بيکاران
در اصفهان و تهران را سازمان دادند .فضای آزاد و حاکميت مردمی در
کردستان را تحمل نکرده و جنگ خونين سنندج را بر مردم تحميل
کردند .دانشگاهها را بستد .جنگ عليه شوراهای مردم در ترکمن صحرا
را سازمان دادند .ارتجاع مکتب قرآن و ته مانده های فئودالی را در
کردستان به جان مردم انداختند .نهايتا در  ٢٨مرداد  ۵٨هجوم نظامی
سراسری به فرمان خمينی جﻼد به کردستان شروع شد .به همراه گسيل
گله حزب ﷲ ،دادگاههای يک دقيقه ای خلخالی و اعدام جوانان راه
اندازی شد .جنايات قارنا و قه ﻻتان و ايندرقاش جاری شد .اعدام دسته
جمعی  ۵٩نفر را در مهاباد سازمان دادند .در سراسر ايران جانوران
بسيج و حزب ﷲ و سپاه پاسداران تازه سازماندهی شده را برای منکوب
کردن آزاديخواهی و حق طلبی مردم انقﻼب کرده سازمان دادند .در
خرداد  ۶٠هزاران جوان را در مدتی کوتاه به قتل رساندند .برای تحميل
حاکميت سياه اسﻼمی ،در آتش جنگ با دولت عراق دميدند و به اين
بهانه عﻼوه بر به کشتن دادن دهها هزار انسان ،در ابعاد ميليونی اسير و
مصدوم جنگی را تحويل جامعه دادند .هشت سال سوخت و ساز نرمال
جامعه را فدای جنگ طلبی و "صدورانقﻼب اسﻼمی" کردند .در پايان
ناکاميشان با نوشيدن "جام زهر خمينی" و قبول شکست در جنگ،
خمينی جﻼد دستور قتل عام جمعی هزاران زندانی را در تابستان ۶٧
صادر کرد .تمامی سالهای تداوم حاکميت جمهوری اسﻼمی متکی بر قتل
عام و زندان و اعدام ،و آخرين موارد کشتار معترضين در ديماه  ٩۶و
در آبانماه  ٩٨و قتل جمعی و عم ِد  ١٦٧مسافر اميدوار به زندگی در
موشک زنی سپاه پاسداران به هواپيمای اوکرائينی را شاهد بوديم .در
نتيجه جمهوری اسﻼمی مشابه فاشيسم هيتلری با پرونده سنگينی از
جنون و جنايات و نسل کشی و اعدام مطلقا صﻼحيت قضاوت و بررسی
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نيروهای اپوزيسيون از چپ و راست،
مترقی و يا ارتجاعی را ندارد .تازه آنچه در
همه اين سالها ديده شده ،هنوز تمامی ابعاد
جنايات رژيم اسﻼمی نيست ،در فردای
سرنگونی اين رژيم و علنی شدن تاريک
خانه های اين سيستم مخوف ،جهان متوجه
خواهد شد بر مردم ايران و حتی مردم
منطقه طی حاکميت جمهوری اسﻼمی چه
گذشته است .آنوقت بايد سران و کاربدستان جانی اين سيستم درست مثل
سران فاشيسم هيتلری و موسولينی به جرم جنايات عليه بشريت به
سزای اعمال سبعانه شان برسند.
سيوان کريمی :جمهوری اسﻼمی چرا در اين مقطع و با چه هدفی
اينکار را کرده است؟
رحمان حسين زاده :اينکه چرا در اين مقطع دست به اينکار زده اند،
چون در بدترين دوران حيات عمر ننگين نظام اسﻼمی هستند .براستی
خامنه ای و ديگر سران جمهوری اسﻼمی کابوس مرگ نظامشان را می
بينند .فاجعه کرونا در يکسال اخير برای جمهوری اسﻼمی ،فرصتی
شد ،تا اعتراضات گسترده و تعيين کننده مشابه آبانماه  ٩٨ادامه پيدا
نکند .اين دوره به اتمام ميرسد .بارديگر نشانه سربرآوردن قدرتمندتر
جنبش کارگری و توده ای و ديگر اعتراضات بخشهای اردوی کار و
حقوق بگيران و مردم حق طلب به وضوع خود را نشان ميدهد.
اعتراضات موفق و سراسری هفتم بهمن بازنشستگان و فراخوان مجدد
آنها در چند روز آتی در  ٢۶بهمن تنها يک نمونه است .ميدانند اوضاع
سخت معيشتی و گرسنگی و زندگی زير خط فقر و عدم تامين امکانات
پزشکی و سﻼمتی برای اکثريت عظيم شهروندان جامعه به نقطه
غيرقابل تحمل و انفجاری رسيده است .اعتراضات گسترده و سراسری
و تعيين کننده در کمين حاکميت جمهوری اسﻼمی نشسته است.
جمهوری اسﻼمی پاسخی برای حل معضﻼت عميق اقتصادی گريبانگير
مردم ،تامين معيشت و سﻼمت و امکانات اوليه زندگی ميليونها انسان
ندارد .ميدانند با اراده کارگر و مردم به ميدان آمده و هرچه جلوتر
ميرويم ،خودآگاهتر ،سازمانيافته تر و متحدتر ،سرنگونی جمهوری
اسﻼمی نزديک است .برای مقابله با اين اوضاع ابزار سرکوب که تازه
مثل گذشته کارايی ندارد و در کنارش انواع ترفندها و همين
سناريوسازيها و نمايشهای تلويزيونی رسوا شده را علم کرده اند .طبق
محاسبات استيصال آميز خود ،هدف از قبل ناکامشان اينست که به نسل
جوان و مردمی که در تاريخ يک دهه اول عمر جمهوری اسﻼمی
زندگی نکرده اند ،بگويند ،رژيمشان با چه نوع "اپوزيسيونی" و به
زعمشان با چه "موانعی" روبرو بوده است .کورخوانده اند ،نسل جوان
و مردم به آسانی به روايت واقعی از تحوﻻت مقطع انقﻼب  ۵٧و
سالهای بعد آن دسترسی دارند .اين جعل بافيهای رژيم شناخته شده و
رسوا است .به خيال خامشان ميخواهند نسبت به متشکل و متحزب شدن
و به صف اپوزيسيون پيوستن ،به ويژه اپوزيسيون چپ و کمونيست
نااميدی اشاعه دهند .اولين بارشان نيست به چنين اقدامات مذبوحانه
دست ميزنند و آنچه ديده اند ،گسترش اعتراض و نفرت از جمهوری
اسﻼمی بوده است .اين "سريال سازيهای جعلی" دقيقا از سر زبونی و
جبونی است و انعکاس پريشان حالی سران جمهوری اسﻼمی است.
سيوان کريمی :مقاطع مهمی از مبارزه آزاديخواهانه
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روزهای سوخته رژيم،
روزهای زنده ما و مردم ...
مردم به ابتکار کمونيستها در جامعه کردستان ثبت شده ،که جمهوری
اسﻼمی عليه آن پرونده سازی ميکند .خود شما در بطن اين مبارزه و
تاريخ حضور داشته ايد ،برای اطﻼع بيشتر نسل جوان ،به طور فشرده
مقاطع مهم آن تاريخ مبارزاتی را يادآوری کنيد؟
رحمان حسين زاده :ابتدا تاکيد کنم تاريخ مبارزه راديکال ،انقﻼبی و
کمونيستی در جامعه کردستان بسيار غنی است و به نوشتن کتابها احتياج
هست .خوشبختانه در اين مورد کتاب با ارزشی منتشر شده به نام
"تاريخ زنده کردستان ،چپ و ناسيوناليسم" اثر رفيق حسين مرادبيگی
)حمه سور( از رهبران وقت کومه له و حزب کمونيست ايران و اکنون
از چهره های شناخته شده حزب ما ،اولين فرمانده نظامی سراسری
آنوقت نيروی پيشمرگ کومه له در جنگ مقاومت عليه جمهوری
اسﻼمی و ارتجاع در کردستان بود .اين کتاب در سايتها قابل دسترس
است و به زودی هم قرار است توسط رفيق حمه سور مجددا آپ ديت و
باز نشر شود .عﻼقمندان را به مطالعه آن کتاب فراميخوانم .اما در اينجا
من ميتوانم رئوس وار به مقاطع مهمی از مبارزات ما کمونيستها که
جمهوری اسﻼمی قصد وارونه گويی آن را دارد ،اشاره بکنم .بهمن ماه
 ١٣۵٧سراسر ايران شور انقﻼب بود .قيام  ٢٢بهمن به عمر رژيم
سلطنت پايان داد .از همان روز خمينی و دارودسته اش که به قدرت
رسيده بودند ،خطاب به مردم انقﻼب کرده ،اعﻼم نمودند ،به خانه هايتان
برگرديد و کار تمام است!؟ در صورتيکه انقﻼب اوج گرفته و تعميق
ميشد .کارگران ،نسل جوان ،مردم حق طلب خواستار اجرا و تحقق،
آزادی ،رفاه و سعادت و زندگی بهتری بودند ،که برايش انقﻼب کرده
بودند .ضد انقﻼب اسﻼمی به قدرت رسيده ،تحول انقﻼبی را تمام شده،
اعﻼم کرد و اتفاقا ماموريت اصلی اش يعنی سد کردن و سرکوب انقﻼب
آزاديخواهانه و چپ گرايانه در حال گسترش را شروع کرد .در تهران و
در سطح سراسری ضد انقﻼب اسﻼمی دست باﻻ پيدا کرده بود ،هر چند
تا خرداد  ۶٠وقت طلبيد ،تا به طور اساسی شرايط انقﻼبی را سرکوب و
پايان دهد .اما در شهرهای کردستان از همان فردای  ٢٢بهمن انقﻼب
تداوم پيدا کرد .بی دليل نيست در همين سناريو سازی جعلی گفته اند ،از
" ٢٣بهمن کردستان را ناامن کردند"!؟ بايد پرسيد ،ناامنی برای کی و
چه جريانی؟ معلوم بود ،با تداوم انقﻼب و رويدادهای انقﻼبی در
کردستان اوضاع برای ضد انقﻼب اسﻼمی تازه بقدرت رسيده ،ناامن
شد .دارودسته های مزدور خمينی چون مکتب قرآن و مفتی زاده ای ها
و صفدری نماينده مستقيم رژيم و  ...با موج انقﻼبی مردم روبرو شده و
اوضاع را بر خود ناامن ميديدند .اما شاهدان زنده آن دوران هنوز
فراوانند تا روايت کنند از  ٢٢بهمن  ۵٧تا بيست و هشتم مرداد  ۵٨که
خمينی جﻼد دستور هجوم نظامی به کردستان را صادر کرد ،در
شهرهای کردستان اراده انقﻼبی اکثريت عظيم جامعه در قالب شوراها و
تشکلها و جمعيتها و انواع نهادها و اقدامات و تحرک انقﻼبی ،و گسترش
سياست چپ و راديکال تداوم پيدا کرد .در اين فاصله آزادترين و امن
ترين شرايط برای شهروندان جامعه حاکم بود .بی دليل نبود ،که شعار
"کردستان ،سنگر انقﻼب" در سراسر ايران شنيده ميشد .جمهوری
اسﻼمی اين اوضاع را ميديد و در همان بهمن و اسفند  ۵٧توطئه گريها
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عليه تحوﻻت انقﻼبی در کردستان را شروع کرد .تحميل جنگ نوروز
خونين سنندج به مردم از مهمترين اين اقدامات ضد مردمی جمهوری
اسﻼمی بود .در اين جنگ بود ،که رفيق جانباخته صديق کمانگر هدايت
و مقاومت نظامی و انقﻼبی مردم شهر سنندج را به عهده گرفت و
عاقبت جمهوری اسﻼمی سرش به سنگ خورد و با اعزام هيات
حکومتی از باﻻترين مقاماتش مجبور به مذاکره و سازش با صديق
کمانگر و همرزمانش و نمايندگان مردم سنندج شد .تن به اداره شورايی
منتخب مردم شهر سنندج دادند .در تداوم اين فضای انقﻼبی در دوازدهم
فرودين  ١٣۵٨جانيان به قدرت رسيده ،مضحکه رفراندم "آری يا نه" به
جمهوری اسﻼمی را برپا کردند که در آن رويداد مهم مردم کردستان و
نيروهای سياسی دخيل در صحنه با نقش هدايت گر و موثر کمونيستها به
رفراندوم جمهوری اسﻼمی "نه" گفتند .خمينی و اطرافيانش بيش از پيش
متوجه شدند ،در کردستان سرشان به سنگ خورده است .در نتيجه بيش
از قبل به بسيج ارتجاع مذهبی نوع مکتب قرآن و ته مانده های ارتجاع
فئودالی و سنتی عليه مردم و نيروهای چپ و کمونيست عمدتا متشکل
در جمعيتها و تشکلهای کارگری و توده ای پرداختند .در آن دوره
مبارزات کارگری و توده ای در قالب اعتصابات و تحصنها و راهپيمايی
ها ،سازمانيافته در شوراها و اتحاديه و کانونهای کارگری و توده ای
وسيعا تجربه شد .از جمله در يک مورد مبارزه بيکاران در همه شهرها
منجر به گرفتن وام بيکاری برای همه کارگران بيکار در کردستان شد.
زنان و تشکلهای آنها هر چند هنوز نارسا اما برای اولين بار به صحنه
مبارزات متشکل پا گذاشتند .روحيه همنوع دوستی و اتحاد و همبستگی
در ميان مردم وسيعا تجربه شد .مبارزات زحمتکشان روستا و دهقانان
عليه بازمانده ارتجاع فئودالی مورد حمايت جمهوری اسﻼمی از
سومابرادوست تا اطراف مهاباد و پيرانشهر و سردشت و کرفتوی سقز
و کامياران و برجسته تر در مريوان با حمايت و هدايت فعالين و نيروی
چپ و کمونيست متشکل در جمعيت ها که بعدا عمدتا در کومه له چپ و
کمونيست ،سازمان پيدا کرد ،در جريان بود و موفقيتهای مهمی را کسب
کرد .وقايع مهمی چون مبارزه مردم مريوان برای جلوگيری از حاکم
شدن پاسداران در  ٢٣تير و بعد کوچ تاريخی شهر مريوان با رهبری
زنده ياد فواد مصطفی سلطانی و کمونيستهايی چون فاتح شيخ ،عبدﷲ
دارابی و صالح سرداری و همايون گدازگر که اکنون در حزب
حکمتيست تﻼش مبارزاتی خود را ادمه ميدهند و ديگر شخصيتهای
کمونيست حاضر در صحنه کنونی مبارزه جزو برگه های تاريخی
مبارزات آن دوره اند .واقعيت اينست تا قبل از  ٢٨مرداد  ۵٨فضای
شهرهای کردستان شور مبارزه و بيشترين آزادی و امنيت و قدم به قدم
تقويت جنبش و نيروی چپ و کمونيست را تجربه ميکرد .جمهوری
اسﻼمی و سرکرده اش خمينی جنايتکار اين شرايط را تحمل نکرد و
دستور هجوم نظامی به مردم کردستان را صادر کرد .برای مقابله با
لشکرکشی نظامی رژيم نقطه عطف مبارزاتی مهمی رقم خورد .زمينه
مقاومت و مبارزه سياسی ،توده ای و نظامی عليه حکومت اسﻼمی تازه
بقدرت رسيده در کردستان وجود داشت .اين مبارزه رهبری راديکال و
چپ را ميطلبيد .آن مقطع تاريخی فرا رسيد که رهبری وقت کومه له،
کسانی مثل فواد مصطفی سلطانی ،دکتر جعفر شفيعی و شعيب زکريايی
و حسين مرادبيگی )حمه سور( ،عبدﷲ مهتدی )که متاسفانه اکنون به
مسير ديگری راه کج کرده( ،ابراهيم عليزاده ،ايرج فرزاد ،ساعد
وطندوست ،و شخصيت برجسته ای چون صديق کمانگر ،تصميم به
تامين رهبری سياسی و نظامی جنبش مقاومت بگيرند .آنها با انتشار
بيانيه "خلق کرد در بوته آزمايش" پايه گذار جنبش مقاومت مردم
کردستان در مقابل جمهوری اسﻼمی شدند .تصميم
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روزهای سوخته رژيم،
روزهای زنده ما و مردم ...
کمونيستها آن مقطع به فاکتور مهمی تبديل شد ،تا حتی حزب متزلزل و
اميد بسته به ساخت و پاخت با حکومت مرکزی ،مثل حزب دمکرات
کردستان ايران عمﻼ به جنبش مقاومت بپيوندد .به اين ترتيب مردم در
کردستان در مقابل جمهوری اسﻼمی با همه ابتکار قد علم کردند .کمتر
از سه ماه جمهوری اسﻼمی سرش به سنگ خورد و شکست سختی را
تقبل کرد و همان خمينی دستوردهنده هجوم نظامی ،پيام قبول شکست و
عقب نشينی را در آبانماه  ۵٨صادر کرد .مذاکرات دولت و هيئت
نمايندگی خلق کرد متشکل از نيروهای سياسی حاضر در صحنه
کردستان شروع شد .به مدت قابل توجهی همه شهر و روستاهای
کردستان همچون منطقه آزاد توسط خود مردم و نيروهای سياسی
مخالف جمهوری اسﻼمی اداره شد .در همان دوره که جمهوری اسﻼمی
مانور مذاکره پناه آورده بود ،از توطئه گريها و تجهيز مجدد نيروی
به ّ
سرکوبگرش برای هجوم مجدد کوتاهی نميکرد .تحصن بزرگ و توده
ای شهر سنندج در زمستان  ۵٨و شکل گيری بنکه ها و شوراهای
مردم در آن مقطع از تجارب غنی و مهم آن دوره بود .بعد از نوروز
سال  ۵٩جمهوری اسﻼمی حمله نظامی از جمله از جنوب کردستان را
مجددا شروع کرد .مقاومتهای حماسی در کامياران و به ويژه جنگ
مقاومت  ٢۴روزه سنندج و بعدا سقز و بانه و جاده ها و مسيرهای
محوری ،در مهاباد و سردشت و بانه و مريوان دوره پر از درس و
تجربه غنی مقاومت و مبارزه مردم کردستان است .بعد از تصرف
شهرها توسط ارتش و سپاه پاسداران ،به مدت نزديک به سه سال بخش
زيادی از مناطق روستايی ،همچون منطقه آزاد ،عرصه نبرد و مبارزه
عليه جمهوری اسﻼمی و ارتجاع بود .در همه اين دوران آنچه رشد و
گسترش پيدا ميکرد ،باﻻ رفتن خود آگاهی سياسی و مبارزاتی در ميان
مردم به ويژه کارگران و مردم زحمتکش کردستان به دليل حضور
موثر کمونيستها به خود آگاهی طبقاتی باﻻيی دست پيدا کردند .حاصل
آن در سازمانيابی و متشکل شدن متنوع کارگران و به ويژه در
مراسمهای پرشکوه ماه مه سالهای  ۶٨ ، ۶٧ ،۶۶سنندج در اوج
استبداد و سرکوب و جاری بودن جنگ ايران و عراق و در اعتصابات
وسيع کوره پزخانه ها با نقش محوری کارگران آگاه و سوسياليست بود.
بی دليل نبود کمونيسم و حزب کمونيست ايران و سازمان کردستانش
)کومه له( در آندوره با استقبال و رشد چشمگيری در مبارزه کارگری
و توده ای روبرو شد .عکس العمل جمهوری اسﻼمی حتی در همين
سناريو سازيهای جعلی نسبت به حضور کمونيستها در جامعه کردستان
در واقع اعتراف به وزن و قدرت جنبش کمونيستی و کارگری و
احزاب چپ و کمونيست از جمله حزب حکمتيست در کردستان است.
سريال سازی جعلی جمهوری اسﻼمی در واقع نقطه ضعف جمهوری
است و اين درماندگی او را به فرصت تشديد تضعيف و سرنگونی رژيم
بايد تبديل کرد.
سيوان کريمی :حزب حکمتيست در تقابل با اين پرونده سازی جعلی
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جمهوری اسﻼمی چکار ميکند؟ انتظار شما از مردم و اپوزيسيون
سرنگونی طلب جمهوری اسﻼمی در اين رابطه چيست؟
رحمان حسين زاده :حزب ما با اطﻼع از ماجرا اولين جريان سياسی
بود ،طی اعﻼميه ای رئوس سياست روشنی در جهت خنثی کردن اهداف
رژيم و نحوه مقابله موثر مردم و نيروهای اپوزيسيون اعم از چپ يا
راست را منتشر کرد .اين اعﻼميه کمک کرد ،در اين رويداد جهت
درستی برای مقابله با جمهوری اسﻼمی جا بيفتد .براساس جهت سياسی
اعﻼميه حزب ،تعدادی ار کادرهای رهبری حزب که خود جزو
سازندگان تاريخ مبارزه راديکال و کمونيستی در کردستان هستند ،به
افشای اين ترفند جمهوری اسﻼمی پرداخته اند .هدف ما اينست اوﻻ مشت
محکمی به دهن جمهوری اسﻼمی کوبيده شود و همانطور که در اعﻼميه
تاکيد شده ،به جمهوری اسﻼمی بگوييم ساکت شو و شما حق هيچ نوع
قضاوتی را در مورد اپوزيسيون و مخالفان خود را نداريد .جمهوری
اسﻼمی ميخواهد تاريخ پر افتخار مبارزه انقﻼبی راديکال مردم کردستان
و مشخصا تاريخ مبارزه ما کمونيستها و نيروهای چپ و کمونيست در آن
جامعه را وارونه کند .ما نه تنها نميگذاريم به اين هدف برسد ،مهمتر
رهبران و شخصيتهای حزب حکمتيست که از رهبران و سازندگان
مبارزه راديکال و سوسياليستی جامعه کردستان بوده و هستيم ،آن تاريخ
واقعی و برحق مبارزاتی را بازگو ميکنيم و در دسترس جامعه و نسل
جوان قرار ميدهيم .همين مصاحبه کنونی بخشی از اين تﻼش است .به
عﻼوه تاکنون رفقا عبدﷲ دارابی و همايون گدازگر و صالح سرداری طی
ميزگردی به روايت تاريخ واقعی رويدادهايی که در مستندهای جمهوری
اسﻼمی مورد تعرض قرار گرفته اند ،پرداخته و اين رفقا و کادرهای
ديگر حزب اين کار را ادامه ميدهند.
ضمنا در اعﻼميه حزب آمده و اينجا هم مطرح ميکنيم ،که ﻻزم است
نيروهای اپوزيسيون اعم از چپ يا راست ،آنهايی که با تعبير خود برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی فعاليت دارند ،ميخواهيم در اين ماجرای
مشخص فوکوس خود را بر تعرض به جمهوری اسﻼمی بگذارند .بگذار
عکس العمل محکم اپوزيسيون ،جمهوری اسﻼمی را بيشتر رسوا کند.
تا آنجا به جامعه و مردم مربوط است ،ما مطمئن هستيم بخش وسيع مردم
ارزشی برای اين سناريوهای آبروباخته جمهوری اسﻼمی قائل نيستند و
آن را به ريشخند ميگيرند .با اين وجود فراخوان ما به مردم اينست اين
سريال سازی مشمئز کننده را بعنوان ضعف و استيصال جمهوری
اسﻼمی و بعنوان شکنندگی دشمن نگاه کنند .عﻼوه بر اعتراض محکم و
اعﻼم نفرت و انزجار از کارناوال پوچ رژيم ،درعين حال ضعف و
استيصال جمهوری اسﻼمی را به اراده و نيروی متحد وسازمانيافته برای
سرنگونی سريعتر جمهوری اسﻼمی تبديل کنيم .موقعيتی است همه دست
در دست هم اين فرصت را هم به گردآوری نيروی بيشتر برای جارو
کردن قطعی جمهوری اسﻼمی تبديل کنيم.
سيوان کريمی :به عنوان سئوال آخر بخشی از صحبتهای خود شما و
فعالين کمونيسم کارگری و حتی فعالين سياسی ديگر در اين سريالهای
مضحک جمهوری اسﻼمی پخش شد ،عده ای اين را به دست گرفته و آن
را نشانه "همسويی با جمهوری اسﻼمی" معرفی کرده اند،
صفحه ٦

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ٦

شماره ٥٨٢

كمونيست هفتگى

روزهای سوخته رژيم،
روزهای زنده ما و مردم ...
اوﻻ هدفشان از اين ادعاها چيست و ثانيا پاسخ شما چيست؟
رحمان حسين زاده :بگذار تاکيد کنم کاش کسانی که خود را فعال سياسی
و ضد رژيم ميدانند ،صرفنظر از هر گرايشی که دارند و با وجود
خصومتی که با کمونيستها و حزب حکمتيست دارند ،از آن درجه از
عقل سليم ،درايت سياسی بهره مند بودند ،که متوجه باشند ،در اين ماجرا
ﻻزم است ترفند جمهوری اسﻼمی عليه اپوزيسيون را رسوا کنند .اگر به
اين شيوه عمل ميکردند ،اکنون در اين مصاحبه مجبور نبوديم به فضا
سازی پوچ آنها بپردازيم .مساله اينست بخشی از ناسيوناليستهای کرد و
مشخصا سمپاتها و فعالين سازمان زحمتکشان تحت مسئوليت عبدﷲ
مهتدی ،به جای جمهوری اسﻼمی يکبار ديگر خصومتشان را عليه
کمونيسم کارگری و مشخصا حزب حکمتيست و شخصيتهايش بيان
کردند.
هدفشان اينست در مقابل نقد و بيان عقيده و آگاهگری راديکال و
کمونيستی در قبال سياست و کارکرد نيروهای سياسی و اساسا نيروهای
ناسيوناليست مانع و محدوديت ايجاد کنند .اگر دقت کنيد ،اينها از موضع
راست گرايانه و ارتجاعی خود به هيچ درجه از نقد و اعتراض به
جريانات چپ و مترقی و کمونيست اعتراضی ندارند .اما از همان
موضع عقبمانده و شرمگينانه ،نقد و آگاهگری از ناسيوناليسم و فدراليسم
و اَعمال سازمان متبوعشان به ويژه از جانب ما کمونيستها را قلمرو
ممنوعه ميدانند و ترمز بريده به کمونيستهای کارگری و حزب
حکمتيست اتهامات سخيف ميزنند .از آنها بايد پرسيد در همان سريال
سازی کذايی جمهوری اسﻼمی بيشتر از سخنان ما کمونيستهای
کارگری ،سخنان فعالين سياسی و هنری و نويسنده و ژورناليست غير
کمونيست کارگری و عمدتا ناسيوناليست را چگونه توضيح ميدهند؟ به
سبک جمهوری اسﻼمی اينها هم وارونه سازی ميکنند .در کجای دنيا اين
را تجربه نکرديم ،که دولتهای حاکم ،نه فقط در جوامع استبداد زده ،در
همين کشورهای اروپايی هم دولتها برای مخالفين و اپوزيسيون خود
پرونده سازی و پاپوش دوزی ميکنند .اپوزيسيون به آنها جواب ميدهد و
مردم "سينه زنی" و تحريک تعصبات و رديف کردن اتهامات بی پايه
عليه نيروی اپوزيسيون را به تمسخر ميگيرند .واقعيت ديگر اينست،
سياستها و کارکرد جريانات ناسيوناليست و مشخصا جريان فدراليست
عبدﷲ مهتدی چنان مشمئز کننده و غير قابل دفاع است ،که آگاهگری و
افشاگری ما کمونيستها "دکان عقب مانده سياسی شان" را به شدت
لرزانده است .از ادامه اين آگاهگريها نگرانند و ميخواهند با فضا سازی
مانع درست کنند .همين جا تاکيد ميکنم اين ترفندها نميتواند مانع ادامه نقد
و آگاهگری کمونيستی ما شود .نميتواند مانعی در مقابل آزادی بی قيد و
شرط سياسی باشد که چند دهه است برای تثبيت آن در فضای سياسی
مبارزه کرده ايم .شخصا به تک تک جمﻼت و کلمات و نقدهايی که در
چند دهه اخير از درون حزب کمونيست ايران و کومه له و تاکنون عليه

گرايشات و جريانات راست و ناسيوناليست و مشخصا سازمان بدنام و
بدسابقه و ارتجاعی تحت مسئوليت عبدﷲ مهتدی گفتم و نوشتم افتخار
ميکنم .فراتر از آن از همه نقدها و ادبيات چپ و سوسياليستی از مقطع
کنگره دوم کومه له به بعد که گرايش چپ و مارکسيست انقﻼبی درون
کومه له و حزب کمونيست ايران به ويژه در يکدهه اول مبارزه با
سرمايه و جمهوری اسﻼمی بيان و تدوين شده و به صف متمايز جنبش
سوسياليستی و کمونيستی در صحنه سياست کردستان شکل داد و از
جمله بخش معينی از آن در دهه شصت شمسی توسط شخص عبدﷲ
مهتدی پشيمان از آن دوره نوشته شده ،دفاع ميکنم .ما سازنگان تاريخ
مبارزه انقﻼبی و کمونيستی بعد از انقﻼب  ۵٧که اسکلت اصلی آن
اکنون در حزب حکمتيست فعاليت داريم ،در مقابل جمهوری اسﻼمی و
جريانات ارتجاعی و عقبمانده ناسيوناليست از تک تک مقاطع افتخار
آميز مبارزه کمونيستی آندوره تاکنون دفاع ميکنيم .جمهوری اسﻼمی و
مزدوران سريال سازش گويا در اين سناريوها ميخواهند روايت جعلی
وقايع مهمی چون کوچ مريوان و جنگ سنندج و از عملکرد انقﻼبی
شخصيتهای رهبر اين وقايع چون زنده يادان فواد مصطفی سلطانی و
صديق کمانگر ارائه دهند ،به آنها گوشزد ميکنيم ،کور خوانده اند ،ما
همرزمان آنها درهمان وقايع اکنون در رهبری حزب حکمتيست روايت
واقعی آن مبارزات درخشان را مجددا بيان ميکنيم .جانيان جمهوری
اسﻼمی به خود جرئت داده اند روايت وارونه از جانباختن عزيزانمان
در گردان شوان پخش کنند .به آنها ميگوييم شما که بازماندگان اسير
گردان شوان را در شکنجه گاهها و زندانهای شهر سنندج به قتل
رسانديد ،حق صحبت در مورد آنها را نداريد .ما تضمين کرده و ميکنيم
به جمهوری اسﻼمی و ارتجاع اجازه نميدهيم به تاريخ مبارزه کمونيستی
چند نسل از کمونيستها در ايران و کردستان خدشه ای وارد کنند.
***

"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".

جنبش مجمع عمومى را دامن بزنيم و تقويت كنيم!

منصور حكمت

صفحه ٧

شماره ٥٨٢

كمونيست هفتگى

گسترش اعتراض و نارضايتى و كابوس
جمهوری اسﻼمى
سعيد يگانه
جامعه ايران در چهل و دومين سالگرد حکومت ضد انقﻼب اسﻼمی و
"دهه زجر" در شرايط به مراتب بسيار دشوارتر سياسی و اقتصادی
قرار دارد .فقر و بيکاری و فﻼکت دامن بخش اعظم مردم کارگر و
تهيدست جامعه را گرفته است .گرانی و تورم افسار گسيخته و بيکاری
زندگی مردم را هر روز بيشتر تحت فشار قرار می دهد و فقر و فﻼکت
تار و پود جامعه را گرفته است .انواع مصيبت اجتماعی دامنگير مردم
شده و باﻻخره کرونا و تبعات اقتصادی و روانی آن ،جامعه را در
معرض مخاطرات جدی قرار داده است .جمهوری اسﻼمی و سرمايه
داری بحران زده ايران ناتوان از حل مشکل بيکاری و کاهش فقر و
تامين حداقلی از معيشت ،بخش اعظم مردم کارگر و زحمتکش،
بازنشسته و پرستار و معلم و زحمتکش جامعه را به يک رويارويی و
اعتراض روزانه در خيابانها و محيط کار و واحدهای توليدی کشانده
است و به يک جبهه اصلی جنگ ميان مردم و جمهوری اسﻼمی تبديل
کرده است .
جمهوری اسﻼمی در مقابل موج اعتراض و نارضايتی و گسترش آن به
خشونت و ارعاب غير قابل وصفی روی آورده است و برای حفظ نظام
و جلوگيری از فروپاشی آن ،به هرآنچه در مخيله انسان نمی گنجد و هر
جنايتی برای ممانعت از گسترش اعتراضات دست می زند .موج
دستگيری و احضار فعالين در همه شهرها روز به روز گسترش می
يابد .تنها در هفته های گذشته در شهرهای کردستان بيشتر از صد و
چهل نفر از فعالين سياسی و اجتماعی را دستگير و روانه زندان کرده
اند .مهرداد تالشی فعال سياسی اهل ديواندره را در تهران دستگير و در
زندان زير شکنجه به قتل رسانده اند .موج اعدام در سيستان و
بلوچستان ،تهيه سناريوهای جعلی از مبارزات برحق مردم و اپوزيسيون
در کردستان؛ همه اين خشونت عليه شهروندان قرار است به جمهوری
اسﻼمی کمک کند تا نظام فقر و استثمار و تبعيض و اختناق اسﻼمی را
سرپا نگهدارد.
در کنار آن جمهوری اسﻼمی تﻼش می کند که بخش زيادی از
نابسامانيهای اقتصادی را به تحريمهای آمريکا نسبت بدهد و از زير بار
مسئوليت شانه خالی کند .بخصوص با آمدن بايدن بيشتر به اين توهم
دامن می زنند و کيست که نداند با توافق برجام و رفع تحريمها و برگشت
پولهای بلوکه شده ايران ،همان موقع هم چيزی عايد اکثريت عظيم مردم
نشد .تﻼش و تبليغات کنونی رژيم نيز برسر توافق با غرب نه برسر رفع
گوشه ای از مشکﻼت جامعه و مردم ،بلکه فرصتی برای تخفيف بحران
مزمن اقتصادی و مواجهه با خطر سرنگونی را هدف خود قرار داده
است.
در پرتو چنين شرايطی است که روز به روز نارضايتی مردم اوج می

گيرد و اعتراض به بخش قابل توجهی از
زندگی مردم تبديل شده است .گسترش
اعتراضات کارگری اکنون نه تنها جنبش
کارگری را در آستانه تحولی جديد در
تاريخ مبارزاتی خود قرار داده است بلکه
بر فضای سياسی ايران تاثير جدی
گذاشته است .اعتراض کارگری و جنبش
کارگری امروز در محور سياست ايران
قرار دارد .جمهوری اسﻼمی خوب آگاه
است که جنس اين جنبش متفاوت است و روياروئی با جامعه ای که
حرف طبقه کارگر را ميزند با روشهای گذشته ممکن نيست .به اين
اعتبار گسترش اعتراضات کارگری و به هم بافتن اين اعتراضات يکی
از حلقه های مهم اين جنگ طبقاتی است .مبارزات امروز طبقه کارگر
در هفت تپه ،فوﻻد ،هپکو ،پتروشيمی و نفت و گاز ،راه آهن ،شهرداری
ها ،اعتراضات بازنشستگان ،معلمان ،پرستاران و دهها اعتراض از
همين جنس عليه خصوصی سازی ،برسر دستمزد و معيشت و سﻼمت و
بيمه و غيره ،نه تنها جمهوری اسﻼمی را در منگنه قرارداده است در
عين حال به مبارزه و جنبش طبقاتی عليه سرمايه داری دامن زده است،
جهت سياسی تعيين کرده و طبقه کارگر و جنبش عليه فقر را در موقعيت
مناسبتری قرارداده است.
جمهوری اسﻼمی بدون خشونت و سرکوب و ارعاب قابل تصور نيست
و با کشتار و اعدام و خشونت سر پا مانده است .واقعيت اين است که
جدال برسر ماندن و نماندن جمهوری اسﻼمی در کانون سياست ايران
قرار دارد و فی الحال خيزشهای عظيم اجتماعی ديماه  ٩٦و آبانماه ٩٨
را رقم زده است که وحشيانه سرکوب شد .حقيقت اين است که رژيم
اسﻼمی سخت از تکرار برآمدهای توده ای و گسترش اعتراضات
کارگری نگران است و ارعاب و وحشيگری رژيم اسﻼمی در مقابل
مردم ،ريشه در اين واقعيات انکارناپذير دارد.
به نظرم تحوﻻت کنونی سياسی در ايران برای آزادی و برابری و رفاه
و رفع تبعيض است .اعتراضاتی که امروز با صﻼبت و آگاهی و بلوغ
سياسی بيشتری می رود که سرنوشت سياسی ايران را رقم بزند .مبارزه
برای آزادی همه دستگير شدگان و همه زندانيان سياسی ،يکی از حلقه
های مبارزه برای پايان دادن به عمر جمهوری اسﻼمی است.
 ١١فوريه ٢٠٢١

كارگران در اعتراضات به مجمع
عمومى متكى شويد!

جنبش مجمع عمومى كارگری را
گسترش دهيد!

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

در ستايش يک انقﻼب
به ياد بهمن پنجاه و هفت
جاويد حكيمى
مردمی که تاريخ خود را آنگونه که هست به ياد نياورند مجبور به
تکرار آن هستند .درست به همين علت يک رسالت هميشگی مورخان قلم
به مزد تحريف تاريخ است .آنها وقايع تاريخی را به نفع روايت مطلوب
خويش چنان دستکاری می کنند که گاه از يک دلقک ،قهرمان می سازند
و گاه از تمام مردم ،جماعتی ابله.
اکنون و پس از چهل سال حکومت اعدام اسﻼمی ،تنها يک واقعه می
تواند جامعه را به هيجان آورد و غرق شادی کند و آن سقوط حکومت
اسﻼمی است .دامنه و عمق شادی بی حد و حصری که از اين اتفاق
فرخنده نصيب رنجديدگان و ستمکشان می شود برای کسانی جز اينها
درک ناشدنی است .آيندگان در باره کنش سياسی معترضان و مخالفان
امروز هر قضاوتی داشته باشند نمی توانند آنان را بابت نفرت عميق
شان از نظام اسﻼمی نکوهش کنند .نمی توانند برای رهبر مادام العمر و
مستبد کنونی کمترين حقانيتی قائل شوند .نفس نفرت کارگران و توده ای
عظيم از خامنه ای و دولت تحت امرش ،حکم بر محکوميت بی اما و
اگر او در تاريخ می دهد.
چهل سال پيش توده ها درست همين احساس را نسبت به شاه و نظام
سلطنت داشتند .چهل سال پيش وقتی حکومت شاهنشاهی سقوط کرد و
پادگان ها به تصرف قيام کنندگان درآمد ،جز خانواده سلطنت و نزديکان
آنها ،هيچکس متاسف و غمگين نبود .مردم پس از سالها خفقان مطلق در
آن گورستان آريامهری ،برای نخستين بار طعم آزادی را می چشيدند و
از شعف و خوشحالی سر از پا نمی شناختند .حکومت منهای دربار،
ساواک ،دستگاه سرکوب و گارد جاويدانش ،تقريبا تمام جامعه اعم از
اقشار باﻻيی ،ميانی ،تحتانی و حاشيه نشينان را از خود رانده بود.
آزادی زنان و برابری با مردان پيشکش ،شاه حتی شهبانو را نيز
آشکارا تحقير می کرد و او را ناقص العقل می دانست .اين آدم بی مايه
که با حمايت انگليسی ها به سلطنت رسيده بود و با کودتای آمريکايی ها
از پس نخست وزير خود برآمده بود هيچکس را به حساب نمی آورد.
براستی که سقوط نظام سلطنتی همانقدر عين عدالت بود و شرط تحقق
آزادی که امروز سرنگونی حکومت اسﻼمی .اين نکته حقيقت محض
است ليکن در تضاد کامل با منافع سلطنت طلبان .راست می گويند اگر
بديهی ترين قضايای هندسی با منافع افراد برخورد می نمود محققا آنرا
رد می کردند .فلسفه طعن و تمسخر انقﻼب پنجاه و هفت توسط مخالفان
ديروز و امروزش ،در همين تضاد منافع با حقايق بديهی نهفته است.
اما از تاج و تخت افتادگان و ساواکی های سالها خزيده در سوراخ موش
هرگز جرات نمی کردند انقﻼبيون را تمسخر کنند اگر انفﻼب ناتمام نمی
ماند .بهمن پنجاه و هفت ديکتاتوری شاه سقوط کرد اما آنکه آمد برخﻼف
انتظار انقﻼب بنيانگذار داعش بود و با حمايت و اراده آمريکا آمد.
صاحبان سرمايه برای مقابله با کمونيزم ،خفاشی خون آشام را رنگ
کردند و به جای قناری به مردم فروختند .خمينی ،اين صادراتی ترين
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شخصيت سياسی تاريخ ،از وحشت
قدرتگيری چپ و برای سرکوب انقﻼب با
حمايت آمريکا و غرب بقدرت رانده شد و
سپس با آمريکائی ستيزی مبتذل به جنگ
انقﻼبی رفت که حکومت ژاندارم آمريکا
در منطقه را سرنگون کرده بود.
رژيم خمينی اين پدرجد داعش ،انقﻼب را با
نام انقﻼب سرکوب کرد و ابتدا کارش را با
اعدام بدنام ترين سران ساواک که به دست مردم افتاده بودند آغاز نمود،
قتل عام مخالفان را از روی ليست ساواک و شاه ادامه داد ،با فرمان
جهاد عليه مردم کردستان اين آخرين سنگر آزاديخواهان و برابری
طلبان و با قلع و قمع شوراهای کارگری و احزاب و سازمان های چپ و
کمونيست رسالتش را خاتمه داد .بدرجه ای که جامعه از واقعه سقوط
شاه دور شد و با سرکوب انقﻼب و قدرتگيری ضد انقﻼب اسﻼمی از
چاله به چاه افتاد ،از تاج و تخت افتادگان و استثمارگران پيشين زبانشان
برای تمسخر انقﻼبيون و قيام کنندگان دراز و درازتر گرديد .و اکنون به
جايی رسيده ايم که آن انقﻼب ناتمام و بخون کشيده شده ،دستمايه هجو و
هزل مشتی ساواکی گريخته از دست مردم شده است .حاﻻ ديگر هر
سلبريتی جويای نامی خواهان عذرخواهی انقﻼبيون بابت سرنگون
ساختن خاندان مستبد پهلوی می شود!
سياستمداران راست در تمسخر مردمی که با شعار "توپ ،تانک ،مسلسل
ديگر اثر ندارد" به خيايان ها آمدند و کشته شدند ،می گويند آنها فريب
وعده آب و برق مجانی خمينی را خوردند .به شريف ترين و شجاع ترين
جوانانی که در هفده شهريور خونين پرپر شدند می گويند آنها پول نفت
می خواستند .اين جاعﻼن تاريخ خوب می دانند تمام اين وعده ها را
خمينی خيلی دير و زمانی داد که مردم ديگر تنها به قصد برانداختن
رژيم آمده بودند .وانگهی مگر شاه نيز نگفته بود غلط کردم و صدای
انقﻼب را شنيدم .راست اين است تنها مردمی دل به انقﻼب می سپارند و
سينه را مقابل گلوله سپر می کنند که تصميمی راسخ برای عبور از يک
وضعيت گرفته باشند .مردمی که برای برپائی يک دنيای بهتر و انسانی
برای همگان مبارزه می کنند و برای تحقق آن از بذل مال و جان خويش
دريغ نمی کنند .بورژوا جماعت کﻼمی از روحيه آرمان خواهی و
عدالت طلبی انقﻼبيون پنجاه و هفت بر زبان نمی آورد همانا چون بکل با
اين مفاهيم بيگانه است.
آزادگی ،برابری طلبی و رهائی همان چيزی است که بورژواهای مزور
و مال پرست بويی از آن نبرده اند .وگرنه محال بود کسی ادعای مبارزه
با استبداد داشته باشد و در عين حال مردمی را نکوهش کند که روز
خودش نظام دو هزار و پانصد ساله استبدادی را سرنگون کرده اند .در
اين ميان اظهار ندامت شارﻻتان هايی که از خمينی تا خاتمی همراه نظام
اسﻼمی بودند و اکنون در خدمت شاهزاده منتظر تاج و تخت هستند ،اوج
رياکاری است و نه گواه صداقت ايشان.
اپوزيسيون راست امروز بدون مخالفت با انقﻼب و کمونيسم نميتواند
خودش را توضيح دهد و بطور ويژه در مناسبت بهمن ماه چپ جامعه را
آماج طعنه و دشنام قرار می دهد .حقيقت آن است که جامعه ايران و
انقﻼب آتی ربط يکی به يکی با دوران انقﻼب پنجاه و هفت ندارد .اينکه
اين انقﻼب بايد چکامه اش را از دنيای امروز و
صفحه ٩

صفحه ٩

شماره ٥٨٢

كمونيست هفتگى

نمايش فاشيسم ايرانى  -اسﻼمى
شناسنامه دادن به كودكان با پدر "غير ايرانى"
سياوش دانشور
غﻼمرضا شريعتی استاندار خوزستان ،اين شخصيت منفور ميان
کارگران خوزستان و از دشمنان قسم خورده کارگران هفت تپه ،امروز
از دادن شناسنامه به "اولين فرزند با مادر ايرانی و پدر غير ايرانی"
خبر داد .نفس اينکه هزاران کودک صرفا بجرم اينکه پدر و مادرشان
مهاجر و کارگر هستند از مدرسه رفتن محروم باشند ،کارت ملی نداشته
باشند ،فاقد دکتر و درمان و بيمه باشند ،از بازی و جست و خيز و دنيای
کودکانه محروم باشند ،فورا ً حکومت آپارتايد را به اذهان متبادر ميکند.
آپارتايد اسﻼمی سياست نژادپرستانه را با ضديت ويژه اسﻼم با زن
ترکيب کرده و معجون بسيار خطرناکی را بدست داده است .اين رسم و
قانون فاشيسم ايرانی  -اسﻼمی است که از يکسو با کارگران مهاجر
افغانستانی اين رفتار را دارد و از سوی ديگر در تهران برای طالبان
فرش قرمز پهن ميکند.
فرزندان مهاجرين مانند مادران و پدرانشان بجای خود محفوظ که با اِذن
خامنه ای اصﻼً شمارش نميشوند تا چه رسد به اينکه حقی داشته باشند و
در سيستم اداری مملکت باشند .آنها بردگان سوپر ارزان ،مسئول
کارهای سخت و طاقت فرسا و وسيله اخاذی اوباش حکومتی اند .حاﻻ
فرزندانی داريم که مادرشان متولد ايران و شريک زندگی شان متولد
افغانستان يا کارگر مهاجر است .نکته ظريف اينجاست که چون زن در
شرع اسﻼم اساسا ً انسان بحساب نمی آيد و نهايتا جزو "متعلقات و
اموال" مرد است" ،مادر ايرانی" کفايت نميکند و فرزند اين خانواده از
ت مضاعفی بر پيشانی اش کوبيده شده است .وی حق
روز تولد داغِ لعن ِ
ق ُمحقری برخوردار باشد که قانون ارتجاعی آن
حقو
ندارد از همان
ِ
مملکت برای شهروندان ﻻاقل روی کاغذ برسميت شناخته است.
حاﻻ بعد از کلی مشورت با دايناسورهای موسوم به "علما" و سبک و
سنگين کردن سود و زيان ،سال گذشته قانونی با تبصره هائی آوردند که
بعد از بررسی يک به يک پرونده ها ،که معلوم نيست چه روالی بر اين
بررسی حاکم است ،قرار است برای اين کودکان بخت برگشته شناسنامه
صادر شود .اين کودکان تاکنون "بی هويت" محسوب می شدند چون از
"پدر و مادر ايرانی" نيستند بلکه فقط مادرشان متولد ايران است .حتی
مهم نيست خود اين کودکان متولد ايرانند مهم اينست که پدر "ايرانی"
نيست .ايلنا می نويسد فقط "در خوزستان  ٢هزار و  ٣٠٠فرزند از مادر
ايرانی و پدر غير ايرانی وجود دارد که برای  ۵٢۴آنها پرونده تشکيل
شده و به تدريج شناسنامه آنها صادر خواهد شد".
رژيم اسﻼمی در تعرض فاشيستی به مهاجرين ساکن ايران شهره آفاق
است .نهاد ضد کارگری موسوم به خانه کارگر در تهران آنهم در روز
کارگر ،باندرول آورده بود که از کارفرمايان ميخواست کارگر
افغانستانی را استخدام نکنيد .اينها اگر تحريک شوند ميتوانند دست به
قتل عام کارگران مهاجر بزنند! از شعار فاشيستی تا عمل فاشيستی راه
دوری نيست .اين فاشيسم و خارجی ستيزی يکسرش در حکومت است و

سر ديگر آن در ناسيوناليسم عظمت طلب و آريائی مسلک ايرانی در
اپوزيسيون .ناسيوناليسم از هر نوعش ،ابزار ايجاد تفرقه و تشتت ميان
کارگران و شهروندان ،ابزار بورژواهای متفرقه برای کسب سود با
ايجاد شکاف و رقابت و موقعيت نابرابر ميان اردوی کارکن ،زن و
مرد ،بومی و غير بومی ،ايرانی و خارجی است .ناسيوناليسم وقتی
افراطی ميشود محصوﻻتی مانند هيتلر و موسولينی و نژادپرستان نوع
ترامپ توليد ميکند .ناسيوناليسم يک پايه اساسی فاشيسم است.
ناسيوناليسم ايدئولوژی فاشيسم است .تحريک ملی "هنر" ناسيوناليسم
است چرا که هويت بخشی به "ملت" خود و ايجاد وحدت درونی خويش
را در تعرض به "ملت" ديگر و همسايه و همکار جستجو می کند.
مهمترين تابوها و افتخارات "يک ملت" در زيرپا له کردن همين تابوها
و افتخارات "ملت ديگر" معنی ميشود.
براستی يک جامعه چقدر بايد پس رفته باشد که مقاماتش دادن شناسنامه
به بکی از هزاران کودکی که تصميم نگرفته اند در کدام خراب شده بدنيا
بيايند ،با مراسم و حضور استاندار و تبليغات همراه باشد! اين نمايش تنها
گوشه ای از پرده عملکرد فاشيستی حکومت در آن جامعه را باﻻ برد.
پشت اين پرده دنيائی از جنايت و تبعيض نهفته است .اين حکومت
اسﻼمی سرمايه است که با کليت اين جامعه در تناقضی مهلک قرار دارد
و فقط بايد بطرق انقﻼبی سرنگون شود.
کودکان دين ،مذهب ،مليت و ايدئولوژی ندارند .کودکان بر هر منفعت و
ترجيح سياسی و مذهبی و ملی و ايدئولوژيک مقدم اند.
 ٢٢بهمن ١٣٩٩

در ستايش يک انقﻼب
به ياد بهمن پنجاه و هفت ...
پاسخ به سواﻻت آن بگيرد ترديدی نبايد داشت .اين پچ پچ اين انقﻼب و
تحولی ديگر است که توضيح دهنده ابراز پشيمانی های عده ای از
انقﻼب و سنگربندی کنار ارتجاع سرنگون شده عليه نسل انقﻼبيون
امروز است .سرنگون ساختن حکومت اسﻼمی و برقراری يک جامعه
آزاد و خوشبخت سوسياليستی ،دست کمونيست ها و جنبش طبقه کارگر
و انسانهای آزاديخواه و برابری طلب را می بوسد .کسانی که برای
انقﻼبيون پنجاه و هفت احترام عميق قائل اند و به ياد جانباختگانش ،کﻼه
از سر برمی دارند.
 ١١فوريه ٢٠٢١

زندانيان سياسى را آزاد كنيد!
دستگير شدگان كردستان را آزاد كنيد!

صفحه ١٠
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"شعارمان اين زمان ،معيشت است و درمان" !
روز  ٢٦بهمن اجتماعات سراسری در تهران و شهرستانها








بازنشستگان همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر خواهان واکسيناسيون رايگان و همگانی با استانداردهای معتبر جهانی هستند.
بازنشستگان به طرح "بيمه تکميلی" و وعده "بازسازی حقوق ها" اعتراض دارند و خواهان بيمه درمانی و خدمات پزشکی و
داروئی رايگان و معيشت مکفی هستند.
بازنشستگان به تاراج صندوق های بيمه بازنشستگی و دست درازی سازمان تامين اجتماعی و سرمايه داران بورس باز اعتراض
دارند و برآنند که هيچ مسئول و ارگانی حق ندارند به اندوخته اين صندوقها که توسط خود آنان در دوران اشتغال تامين شده ،دست
درازی کنند و يا خود را صاحب اختيار آن بدانند.
ت مستقيم نمايندگان منتخب خود و انتخاب هيئت مديره و بازرسان توسط خود آنان برای اداره
بازنشستگان خواهان اِعمال نظار ِ
صندوقها هستند.
بازنشستگان به سياست ايجاد تفرقه دولت و نهادهای حکومتی براساس فرق بين بازنشستگان بخشهای مختلف از لشکری و کشوری
تا مستخدمين دولتی و بازنشستگان تامين اجتماعی و مستمری بگيران اعتراض دارند.
بازنشستگان خواهان تامين معيشت مکفی و برخورداری از سﻼمتی و واکسيناسيون برای همه مردم ايران هستند.

از اجتماعات برحق بازنشستگان حمايت كنيم!
حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
فوريه  - ٢٠٢١بهمن ١٣٩٩

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

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

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

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

سردبير :سياوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com
اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
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 پنجشنبه دريافت شده باشند.
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اعﻼميه كميته كردستان حزب حكمتيست

فراخوان به اعتراض عمومى مردم در كردستان
کارگران ،مردم آزاديخواه کردستان!
موج بازداشتهای وسيع دو هفته اخير و دستگيری بيش از صد نفر از
فرزندان شما به دست سرکوبگران جمهوری اسﻼمی و همزمان نمايش
مضحک "سناريو های تلويزيونی" عليه نيروهای اپوزيسيون و بويژه بر
ضد جنبش چپ و کمونيستی در کردستان و احزاب و شخصيتهای آن با
هدف انتقام از  ۴٢سال مبارزه انقﻼبی و حق طلبانه شما و مهمتر به
منظور مقابله با روند رو به رشد خيزش اعتراضی و انقﻼبی مردم از
جانب سردمداران جمهوری اسﻼمی طراحی شده است .اين اقدامات در
شرايطی است که گرسنگی ،بيماری و بيکاری ،عدم تامين معيشت و
سﻼمت و نبودن واکسن کرونا گريبان اکثريت دهها ميليونی شهروندان
جامعه را گرفته است ،اين اقدامات در شرايطی است که بی مسئوليتی و
ناتوانی و ناکارايی رژيم فاسد جمهوری اسﻼمی در مقابله با فاجعه کرونا
زبانزد خاص و عام است.
در همان حال سردسته جنايتکارن اسﻼمی ،خامنه ای جﻼد ،تامين واکسن
مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی را منع و خريد آن را به قيمت مرگ
مردم به تاخير انداخت .سران جمهوری اسﻼمی به خوبی ميدانند ،اين
شرايط موجب تلنبار شدن نفرت و بيزاری عميق و گسترده اکثريت قاطع
و عظيم جامعه عليه سراپای نظامشان است .آنها از به ميدان آمدن غول
بيدار شده مردم معترض برای برچيدن نظام اسﻼمی وحشت دارند .آنها
گوشه های محدودی از جنبش سرنگونی طلبانه را در ديماه  ٩۶و آبانماه
 ٩٨تجربه کرده اند .چشم انداز همه گير شدن جنبش انقﻼبی برای
برچيدن جمهوری اسﻼمی خواب از چشم آنها ربوده است .مثل تمام عمر
جنايتکارانه شان ،به عبث بار ديگر سرکوبگريها ،زندان و شکنجه و
اعدامها را ضامن بقای نظامشان ميدانند .اما سرشان به سنگ ميخورد و
دوره عوض شده و اين ترفندها ديگر نه عامل بقا ،بلکه اعتراض
سازمانيافته و آگاهانه برای پايان دادن به عمرشان را موجب ميشود.
در اين بستر و در اين شرايط آنها پتانسيل مبارزاتی باﻻی جامعه حزبيت
يافته در کردستان را خطر جدی در مسير برچيده شدن نظامشان ميدانند.
بازداشت و دستگيريهای وسيع و "سناريو سازيهای تلويزيونی مضحک
اخير" عکس العملی از سر ضعف و زبونی در مقابل روند رو به
گسترش اعتراضات موثر در شهرهای کردستان است.

واکسن همگانی رايگان برای مردم قدرت مبارزاتی خود را به ميدان
بکشيم.
بر اين اساس کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران -
حکمتيست مردم مبارز در کردستان را به اعتراض عمومی حول؛
 -١عليه دستگيرهای اخير در کردستان و خواست آزادی فوری بازداشت
شدگان و زندانيان سياسی
 -٢انزجار از "سريالهای مضحک" عليه مبارزه مردم کردستان و
نيروهای سياسی
 -٣خواست فوری تامين معيشت و درمان و واکسن رايگان و همگانی،
فراميخواند.
جامعه و مردم کردستان در  ۴٢سال گذشته تجارب غنی از اشکل متنوع
مبارزه موثر توده ای را اعم از اجتماعات اعتراضی ،اعتصاب ،تحصن
و راهپيمايی و  ...تجربه کرده و ميتوانند با اتکا به اين تجارب اين بار
نيز اعتراض عمومی و گسترده را در همه شهر و روستاهای کردستان
سازمان دهند .ما از فعالين و پيشروان مبارزات کارگری و توده ای و
اجتماعی ميخواهيم ،مثل هميشه ابتکار را به دست بگيرند ،بنا به
تشخيص خود اعتراض عمومی گسترده و موثر را در همين روزهايی
که توقع حرکت مبارزاتی موثر مطرح است ،سازمان دهند.
ما از کارگران و مردم آزاديخواه در سراسر ايران ،از همه نيروهای
سياسی ،چپ و کمونيست و آزاديخواه ميخواهيم از اعتراض عمومی
مردم در کردستان عليه جمهوری اسﻼمی حمايت کنند.
زنده باد اعتراض عمومی مردم در کردستان
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
زنده باد جمهوری سوسياليستی
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست

مردم آزاديخواه کردستان!
ميتوانيم و بايد با نيروی اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانيافته
سرکوبگری و موج دستگيريهای وسيع را در شهرهای کردستان سد
کنيم .ميتوانيم با اقدام و صدای اعتراضی محکم "سناريو سازی پوچ و
بی مايه" جمهوری اسﻼمی عليه چهاردهه مبارزه انقﻼبی در کردستان
را رسوا کنيم .ميتوانيم و ﻻزمست عليه شرايط سخت زندگی ،عليه
گرسنگی و بيماری و بيکاری و عدم تامين معيشت و سﻼمت و نبودن

زنده باد سوسياليسم!

 ١٧بهمن  ۵ - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

