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اعﻼميه حزب حكمتيست

تامين دستمزد و معيشت شايسته زندگى در
گرو اتحاد مبارزاتى كارگران است
سناريوی "شورايعالی کار" سرمايه داران به
نام پروسه "تعيين حداقل دستمزد ساﻻنه" در
طول عمر ننگين جمهوری اسﻼمی ،نه پروسه
ای برای افزايش دستمزد کارگران و
مزدبگيران بلکه تﻼشی برای کاهش مستمر
دستمزدها بوده است .دستمزدهای اسمی
ظاهرا هر سال درجه ای افزايش داشته است
اما سقوط ارزش ﷼ و تورم لجام گسيخته،
دستمزد واقعی و قدرت خريد کارگران و
مزدبگيران را مرتبا کاهش داده است .مﻀافا
اينکه هيچوقت کارگران و نمايندگان واقعی
شان بدليل ممنوعيت و فقدان تشکلهای مستقل
کارگری در پروسه تعيين حداقل دستمزد
حﻀور نداشتند .نهاد موسوم به شورای عالی
کار ،متشکل از دولت و کارفرما است و
حﻀور فرمايشی نمايندگان سازمانهای دست
ساز حکومتی و ضد کارگری تحت عنوان
"سه جانبه گرائی" بيانگر حﻀور کارگران
در پروسه تعيين دستمزد نبوده و نيست .حتی
اگر نمايندگان واقعی کارگران در اين نهاد
حﻀور داشتند ،دولت و کارفرما دو رای در
مقابل يک رای دارند .لذا طبقه کارگر و بخش
پيشرو جنبش کارگری همواره اين پروسه را
محکوم و تصميمات اين مرجع دولتی-
کارفرمائی را برسميت نشناخته است.
کارگران آگاه همواره اعﻼم کردند که تنها
مرجع صاحب صﻼحيت تعيين
صفحه ٢

شعار و خواست خلع يد ،واقعيات و تناقضات
صفحه ٥

سياوش دانشور

حلبجه ،اسﻼم سياسى ،كردستان ايران
بنازم به حافظه اين شهر
صفحه ٨

سيوان كريمى
اعﻼميه كميته كردستان حزب حكمتيست

نمايش محجبه كردن دختران در كردستان عراق!
اجتماعات سراسری و موفق بازنشستگان در تهران و شهرستانها برگزارشد!
اطﻼعيه پايانى جلسه دفتر سياسى حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست
در رابطه با محكوميت روزنامه نگاران و فعالين مدنى
منطقه بادينان در اقليم كردستان

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!
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تامين دستمزد و معيشت شايسته زندگى در
گرو اتحاد مبارزاتى كارگران است ...
دستمزد ،نمايندگان مستقيم و منتخب کارگران هستند و حداقل دستمزد
ساﻻنه بايد تامين کننده لوازم زندگی و جوابگوی نيازهای خانواده
کارگری براساس استانداردها و امکانات دنيای امروز باشد .براين
اساس کارگران به حق و با انزجار هر ساله حداقل دستمزد تعيين شده
توسﻂ "شورايعالی کار" را قاطعانه مردود اعﻼم کرده اند.
در تداوم تحميل فقر مستمر به طبقه کارگر ،امسال کارفرمايان و دولت
تهاجم جديدی را سازمان داده اند .از طرح بحث تعيين "دستمزد منطقه
ای" تا "تعيين پايه دستمزد براساس مجرد و متاهل" و "مزد توافقی"،
همه تﻼشهائی برای کاهش دستمزدها است .هدف "مزد توافقی" مورد
نظر دولت روحانی ،نپرداختن همان باصطﻼح اضافه دستمزد اسمی
مصوب شورايعالی کار و موقت کردن بيشتر قراردادهای کار است.
اين حربه های شناخته شده و رسوای سرمايه داران شورايعالی کار و
مانورهای پوچ نمايندگان شوراهای اسﻼمی و خانه کارگر ،با انزجار و
اعتراض بحق کارگران روبرو شده است .واقعيت اينست پيشروان
جنبش کارگری نه فقﻂ تصميمات شورای عالی کار را برسميت نمی
شناسند بلکه راسا با محاسبه نيازهای واقعی خانواده کارگری در شرايﻂ
حاضر ،ميزان حداقل دستمزد جوابگوی نيازهای امروز را اعﻼم کرده
اند .از جمله کارگران نفت حداقل دستمزد را دوازه ميليون تومان اعﻼم
و تاکيد کردند هيچ کارگری نبايد کمتر از ده ميليون مزد بگيرد .اين
نرخ دستمزد در جنبش کارگری و در جامعه با استقبال روبرو شده
است .نهادهای مدافع حقوق کارگران و معلمان و بازنشستگان نيز طی
بيانيه ای همين سطح دستمزد را اعﻼم کرده اند.
به اين ترتيب کارگران نه فقﻂ پيشاپيش به تصميم ضد کارگری نهاد
دولتی  -کارفرمائی "شورايعالی کار" دست رد زدند ،بلکه با طرح
آلترناتيو خود برای افزايش دستمزد ،به يک مبارزه واقعی برای افزايش
دستمزدها فراخوان دادند و قطب نمای روشنی برای تامين يک زندگی
شايسته انسان و پيگيری مبارزه هدفمند تا تحقق آن را ترسيم کردند.
پيوستگی مبارزه عليه دستمزد زير خط فقر با تامين معيشت و سﻼمت
و واکسيناسيون برای همگان!
امسال همزمان با مساله تعيين حداقل دستمزد و پيامدهای دهشتناک
پاندمی کرونا ،سوال تامين معيشت و سﻼمت و واکسيناسيون مسئله
اکثريت عظيم جامعه است .خواست تامين معيشت و سﻼمت و واکسن
رايگان و همگانی با استاندارهای معتبر جهانی ،در اعتراضات
بخشهای مختلف طبقه کارگر از جمله در تجمعات سراسری هفتم و
بيست و ششم بهمن بازنشستگان با جديت مطرح شده است .در شرايﻂ
ويژه امروز ،مبارزه عليه دستمزد زير خﻂ فقر با مبارزه برای تامين
معيشت و سﻼمت و واکسن رايگان و همگانی درهم تنيده است .توقع
اينست جنبش کارگری و رهبران و فعالين راديکال آن پرچم حرکت

سازمانيافته ،گسترده و سراسری حول اين خواسته های عاجل را به دست
بگيرند .با به ميدان کشيدن پتانسيل بالقوه و عظيم جنبش سراسری ميتوان
عقب نشينی اساسی به دولت سرمايه اسﻼمی تحميل کرد .هر نوع بهبود
جدی در زندگی طبقه کارگر و ايجاد اتحادی سراسری و همگامی درگرو
بدست گرفتن اين حلقه های اساسی و سازماندهی جنبشی عظيم عليه فقر
و فﻼکت و گرانی و بيکاری و بيماری است.
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست ،کارگران را به اعتراض
گسترده و سراسری و مبتکرانه منطبق با شرايﻂ مبارزاتی امسال عليه
دستمزد زير خﻂ فقر ،برای تامين لوازم زندگی و معيشت ،برای تامين
سﻼمت و دسترسی رايگان به خدمات پزشکی و دارو و درمان ،برای
واکسن رايگان و استاندارد برای کليه ساکنين ايران فراميخواند.
اعتصابات و مبارزات کارگری مستمر کنونی و تجمعات اخير سراسری
بازنشستگان ،پتانسيل اين خواستهای برحق و پايه ای و گسترش مبارزه
حول آنرا را نشان ميدهد .ترديدی نيست برای تامين پيشروی و پيروزی
اين جنبش ،بايد سازمانها و تشکلهای توده ای چنين مبارزه ای را گسترش
دهيم .ما کارگران را به برپائی مجامع عمومی و شوراها در مراکز کار
فراميخوانيم .هرجا و همه جا صدايمان را يکی کنيم ،خواستهای واحد
خود را اعﻼم و به جنبش واحد و سراسری برای تحقق آن بپيونديم.
بازنشستگان ،بيکاران ،معلمان ،پرستاران ،کارگران مراکز توليدی و
خدماتی ،کليه مزدبگيران می توانند و بايد مانند تنی واحد حول اين
خواستها بميدان بياند .همگامی موثر رهبران و فعالين جنبش کارگری و
ديگر جنبشهای اعتراضی راديکال در اين تﻼش اهميت حياتی دارد.
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
اول اسفند  ١٩ - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

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

كارگران در اعتراضات به مجمع
عمومى متكى شويد!

جنبش مجمع عمومى كارگری را
گسترش دهيد!

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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وﻻديمير ايليچ لنين
درسهای کمون1
بعد از کودتا ،که پايان انقﻼب  ١٨۴٨را نشان می داد ،فرانسه برای يک
دورۀ  ١٨ساله تحت يوغ رژيم ناپلئونی قرار گرفت .اين رژيم برای
کشور نه فقﻂ خرابی اقتصادی ،بلکه خفت ملی به بار آورد .پرولتاريا در
قيام عليه رژيم کهنه دو وظيفه را عهده دار شد :يکی از آنها ملی و
ديگری طبقاتی .آزادی فرانسه از تجاوز آلمان و رهايی اجتماعی
کارگران از سرمايهداری .اتحاد اين دو وظيفه ،ويژگی منحصر به فرد
کمون را تشکيل میدهد.

بورژوازی يک "دولت دفاع ملی" تشکيل داده بود و پرولتاريا مجبور
بود برای استقﻼل ملی تحت رهبری آن نبرد کند .در واقع ،آن يک دولت
"خيانت ملی" بود که مأموريت خود را در جنگيدن با پرولتاريای پاريس
می ديد .ايده ميهن پرستانه که ريشه در انقﻼب کبير قرن هجدهم داشت،
بر اذهان سوسياليستهای کمون چيره شد؛ و بﻼنکی بدون ترديد يک
انقﻼبی و يک هوادار دوآتشه سوسياليسم ،به عنوان مثال ،هيچ عنوانی
بهتر از فرياد بورژوازی برای روزنامه خود نمی ديد" :کشور در خطر
است"!
تلفيق وظايف متﻀاد وطن پرستی و سوسياليسم ،اشتباه مرگبار
سوسياليستهای فرانسه بود .در خطابيه انترناسيونال ،منتشر شده در
 ،١٨٧٠مارکس به پرولتاريای فرانسه عليه گمراه شدن به وسيله يک
ايده ملی دروغين هشدار داده بود 2.با انقﻼب کبير ،تﻀادهای طبقاتی
حاد شده بودند ،و در حالی که در آن زمان مبارزه عليه کل ارتجاع
اروپايی کل ملت انقﻼبی را متحد میکرد ،پرولتاريا ديگر نمیتوانست
منافع خود را با منافع ديگر طبقات متخاصم با خود تلفيق کند .بگذاريد
بورژوازی مسئوليت خفت ملی را بدوش بگيرد -وظيفه پرولتاريا نبرد
برای رهايی اجتماعی کار از يوغ بورژوازی بود.
در واقع طولی نکشيد که ماهيت حقيقی "وطن پرستی" بورژوازی خود
را نشان داد .دولت ورسای که يک صلح خفتبار را با پروسیها امﻀاء
کرده بود به وظيفه فوری خود پرداخت -حمله کرد تا اسلحههايی را که
وی را به وحشت انداخته بودند ،از دست پرولتاريای پاريس خارج کند.
با آنکه پرولتاريای سوسياليست به جناحهای گوناگون تقسيم شده بود،
کمون نمونه شکوهمند يگانگی بود که پرولتاريا با آن قادر بود وظايف
دمکراتيکی را که بورژوازی فقﻂ اعﻼم میکند ،انجام دهد .بدون هيچ
قانون پيچيده خاص ،به شيوهای ساده و سرراست ،پرولتاريا که قدرت را
به دست گرفته بود ،دمکراتيزه کردن نظام سياسی را انجام داد،
بورکراسی را برانداخت و تمام مناصب رسمی را انتخابی کرد.
اما دو اشتباه ثمرات پيروزی شکوهمند را نابود کردند .پرولتاريا در نيمه
راه متوقف شد :به جای اقدام به "مصادرۀ مصادره کنندگان" ،به خود
اجازه داد با رؤياهای برقراری يک عدالت برتر در کشوری که با يک
وظيفه ملی مشترک متحده شده بود به بيراهه برود .به عنوان مثال،
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مﺆسساتی مانند بانکها مصادره نشدند ،و
تئوریهای پرودونيستی در بارۀ يک
"مبادله عادﻻنه" و غيره ،هنوز در ميان
سوسياليستها رايج بود .دومين اشتباه
بزرگواری بيش از حد از طرف پرولتاريا
بود :به جای نابود کردن دشمنانش در صدد
برآمد تاثير اخﻼقی بر آنها بگذارد.
پرولتاريا به اهميت عمليات نظامی مستقيم
در جنگ داخلی کم بها داد ،و به جای شروع يک تهاجم قاطعانه عليه
ورسای که می توانست پيروزی آن را در پاريس تأمين کند ،تأخير نمود
و به دولت ورسای زمان داد تا نيروهای سپاه خود را گرد آورده و هفته
خونين ماه مه را تدارک ببيند.
اما کمون عليرغم تمام اشتباهاتش ،بزرگترين نمونۀ بزرگترين جنبش
پرولتری قرن نوزدهم بود .مارکس ارزش باﻻيی برای اهميت تاريخی
کمون قايل شد -اگر ،در جريان تﻼش خائنانه باند ورسای برای گرفتن
اسلحههای پرولتاريای پاريس ،کارگران میگذاشتند بدون يک نبرد
خلعسﻼح شوند ،تأثير فاجعه بار باختن روحيه که اين ضعف میتوانست
در جنبش پرولتری موجب شود ،به مراتب بيش تر از زيانهايی می بود
که طبقه کارگر در نبرد برای دفاع از اسلحههای خود متحمل شد3.
فداکاریهای کمون ،گرچه سنگين بود ،با اهميت آن برای مبارزه
عمومی پرولتاريا جبران میشود :کمون جنبش سوسياليستی را در
سراسر اروپا به حرکت درآورد ،نيروی جنگ داخلی را نشان داد،
توهمات وطن پرستانه را باطل کرد ،و باور ساده لوحانه به تﻼشهای
بورژوازی برای اهداف ملی مشترک را نابود کرد .کمون به پرولتاريای
اروپايی به طور مشخص وظايف انقﻼب سوسياليستی را نشان داد.
درسهايی که پرولتاريا آموخت هرگز فراموش نخواهند شد .طبقه
کارگر از آنها استفاده خواهد کرد ،همانطور که تاکنون در روسيه در
جريان قيام دسامبر استفاده کرده است.
دورۀ قبل از انقﻼب روسيه و تدارک آن شباهت مشخصی به دورۀ يوغ
ناپلئونی در فرانسه دارد .در روسيه ،نيز ،گروه استبدادی ويرانی
اقتصادی و خفت ملی به سر کشور آورده بود .اما شروع انقﻼب برای
يک مدت طوﻻنی به تأخير افتاد ،چون که رشد اجتماعی هنوز شرايﻂ
برای يک جنبش توده ای را به وجود نياورده بود ،با وجود تمام
شجاعتی که به نمايش گذاشته شد ،اقدامات پراکنده عليه دولت در دوره
ماقبل انقﻼب در مقابل بیتفاوتی تودهها شکست خورد .تنها سوسيال
دمکراتها ،با کار طاقتفرسا و سيستماتيک ،تودهها را به سطح اشکال
باﻻتر مبارزه -اقدامات تودهای و جنگ داخلی مسلحانه -آموزش دادند.
سوسيال دمکراتها توانستند توهمات "مشترک ملی" و "وطن پرستانه"
پرولتاريای جوان را درهم شکنند و بعداً ،موقعی که مانيفست هفدهم
اکتبر 4در نتيجه مداخله مستقيم آنها از تزار گرفته شد ،پرولتاريا تدارک
پرتوان برای فاز اجتناب ناپذير بعدی انقﻼب -قيام مسلحانه -را آغاز
کرد .پرولتاريا با کنار انداختن توهمات "مشترک ملی" نيروهای طبقاتی
خود را بر سازمانهای تودهای خويش -بر شوراهای کارگران و
نمايندگان سربازان و غيره -متمرکز کرد .و باوجود تمام تفاوتها در
اهداف و وظايف انقﻼب روسيه ،در مقايسه با انقﻼب  ١٨٧١فرانسه،
پرولتاريای روسيه مجبور بود به همان شيوه مبارزه که
صفحه ٤

كمونيست هفتگى

صفحه ٤
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در باره درس های كمون ...

ابتدا در کمون پاريس به کار گرفته شد -جنگ داخلی -متوسل شود .با
خبر از درسهای کمون ،میدانست که پرولتاريا نبايد شيوههای مسالمت
آميز مبارزه را ناديده بگيرد -آنها به منافع معمولی ،روزمرۀ آن خدمت
میکنند ،آنها در دورههای تدارک انقﻼب ضروری اند -اما پرولتاريا
هرگز نبايد فراموس کند که در شرايﻂ مشخصی از مبارزه طبقاتی شکل
درگيری مسلحانه و جنگ داخلی به خود میگيرد؛ اينها زمانهايی است
که منافع پرولتاريا نابودی بيرحمانه دشمنان آن را در برخوردهای
مسلحانه علنی میطلبد .اين اول بار توسﻂ پرولتاريای فرانسه در کمون
به نمايش گذاشه شد و پرولتاريای روسيه به طور درخشان در قيام
دسامبر تأييد نمود.
و گرچه اين قيامهای با شکوه طبقه کارگر درهم شکسته شدند ،قيام
ديگری خواهد بود ،که نيروهای دشمنان پرولتاريا در مصاف با آن بی
اثر خواهند بود ،و پرولتاری سوسياليست از آن کامﻼً پيروز بيرون
خواهد آمد.
توضيحات:
 -1مقاله "درسهای کمون" در "زاگرانيچنايا گازتا" )روزنامه خارجی( ،شمارۀ
 ٢٣ ،٢مارس  ١٩٠٨گزارش کلمه به کلمه از يک سخرانی لنين است .تحريريه
روزنامه مقاله را با يادداشت زير معرفی کرد" :يک نشست بينالمللی در ١٨
مارس در ژنو برای بزرگداشت سه سالگرد پرولتری برگزار شد :بيست و
پنجمين سالگرد مرگ مارکس ،شصتمين سالگرد انقﻼب مارس  ١٨۴٨و
سالگرد کمون پاريس .رفيق لنين به نمايندگی از حزب سوسيال دمکرات
کارگری روسيه در آن نشست پيرامون اهميت کمون سخنرانی کرد".
زاگرانيچنايا گازتا -روزنامهای که از طرف گروهی از مهاجران روسی در
ژنو در مارس -آوريل  ١٩٠٨منتشر شد.
-2

نگاه کنيد به ک .مارکس و ف .انگلس ،آثار منتخب ،جلد  ،١٩۵٨ ،١ص.

.۴٩٧
 -3برای ارزيابی مارکس از نقش تاريخی کمون پاريس ،به مثابه پيشقراول يک
جامعه تراز نوين ،نگاه کنيد به "جنگ داخلی در فرانسه" )ک .مارکس و ف.
انگلس ،منتخب آثار ،جلد  ،١٩۵٨ ،١صفحات  (۴٧٣-۵۴۵و "نامهها به
کوکلمان برای  ١٢و  ١٧آوريل" ) ١٨٧١ک .مارکس و ف .انگلس ،منتخب
نامهها ،مسکو ،صفحات .(٣١٨-٣٢٠
 -4اين به مانيفست هفدهم اکتبر  ١٩٠۵اشاره دارد که در آن تزار ،ترسيده از
انقﻼب ،به مردم آزادیهای مدنی و قانون اساسی وعده داد.

پيام تسليت به مناسبت درگذشت نازنين برومند!

با تاسف فراوان اطﻼع يافتيم که امروز رفيق نازنين برومند عﻀو کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران بعد از دوره ای بيماری درگذشت.
ما درگذشت رفيق نازنين برومند را به رفيق حميد تقوايی و ديگر اعﻀای خانواده و رفقايش در حزب کمونيست کارگری ايران صميمانه تسليت
ميگويم .ياد نازنين عزيز گرامی باد!
دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٧فوريه ٢٠٢١

كمونيست هفتگى

صفحه ٥

شعار و خواست خلع يد،
واقعيات و تناقضات
سياوش دانشور
شعار و خواست خلع يد از بخش خصوصی در هفت تپه از زوايای
مختلف مورد بحث و مجادله است .نفس اينکه يک مبارزه کارگری و
لحظات و شعارهايش مورد توجه فعالين و دوستان جنبش کارگری قرار
می گيرد و با حرارت در مورد آن سخن ميگويند جای خشنودی است.
ما در اينجا وارد برخی اظهارنظرها که اهداف ديگری دارد و نقطه
عزيمت شان محاسبات و منافعی حاشيه ای است نمی شويم .بگذاريد
تيتر وار برخی ادعاها و سواﻻت را در بهترين فرم آن مرور کنيم:
دوگانه دولتی  -خﺼوﺻی
ميگويند شعار خلع يد از بخش خصوصی توهم به مالکيت دولتی يا
دستکم تطهير آنست .براين اساس استدﻻل می کنند که در دوران دولتی
بودن اين شرکتها ،از هفت تپه تا هپکو و شرکتهای ديگر ،اوضاع
کارگران بهتر نبوده و بعﻀا ادعا ميکنند بدتر هم بوده است.
اگر نخواهيم از موضع "دانشمندان بحرالعلوم" برای "کارگران بيسواد"
در باره عدم تفاوت و ماهيت اقتصاد مبتنی بر مالکيت دولتی و اقتصاد
مبتنی بر مالکيت خصوصی روشنگری کنيم ،حقيقت اينست که هيچ جا
و از زبان هيچ رهبر عملی جدی مبارزه کارگران اين ادعا شنيده نشده
است که شعار و خواست دولتی کردن ،حتی بدون پيشوند و پسوند ،دفاع
از مالکيت دولتی است .بحث مطلقا برسر درک آبستراکت و تئوريک
از مالکيت سرمايه دارانه بطور کلی نيست .بحث بر سر مطلوبيت
استراتژيک مالکيت سرمايه داران بخش دولتی به سرمايه داران بخش
خصوصی نيست .غلتاندن اين بحث که گويا کارگر معترض و خواهان
برچيدن بخش خصوصی در سنگر سرمايه دولتی شمشير می زند ،اگر
مغرضانه نباشد ،دست کم گرفتن رهبران کارگری و تحريف مبارزه
آنهاست .شايد نهادهای وابسته به اين و آن سرمايه دار و يا نسل جديد
حزب الهی های تازه "طرفدار کارگر" شده و خواهان "بخش
خصوصی خوب و اصيل" چنين حرفی بزنند و می زنند .اينها ابواب
جمعی حکومتی ها هستند و در زمين جنگ جناحی بازی می کنند.
واقعيت اينست که اين نوع استدﻻل تنها انعکاس ذهنيت مجرد کسانی
است که بزعم آنان کارگران و رهبران اين حرکت فاقد اين تشخيص
هستند و يا احيانا به بازيچه بخشی از سرمايه داران عليه بخشی ديگر
تبديل شده اند .کارگری که دارد عليه سرمايه دار و سرمايه داری حرف
ميزند در اين توهمات شريک نيست ،برعکس ،وی در شرايﻂ و تناسب
قوائی مشخص با تدوين خﻂ مشی تاکتيکی معينی برای اهداف مشخص
و معلومی مبارزه می کند .به نظر من کارگر هفت تپه و هپکو تناقض
ندارد ،تناقض در ذهنيتی است که اساسا اين مقوله در سيستم تحليلی و
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تلقی اش از کارگر و مبارزه کارگری
نمی گنجد .وی ميخواهد واقعيت
بيرونی را براساس ذهنيت خويش
آرايش دهد و يا انتظارش از يک
جنبش واقعی با مشخصات کنکرت
برآورده کردن چهارچوبهائی است که
او از مبارزه کارگری بطور کلی
جستجو ميکند .رهبر کارگری اما
واقعيت موجود را با تمام
محدوديتهايش برسميت می شناسد،
شناخت دقيق واقعيت و سطح مبارزه کارگران نقطه شروع پراتيکش
است ،تﻼش دارد آنرا ارتقا دهد و واقعيت موجود را گامی بنفع کارگران
جلو براند .وانگهی سوال اين نيست که ماهيت اقشار مختلف سرمايه يکی
است ،اين بديهيت چيزی به آگاهی و وحدت کارگر اضافه نمی کند .مسئله
برسر مسئوليت دولت است که ظاهرا برای منتقدين علی السويه است.
شر مطلق" است و
کسی ميتواند از موضع آنارشيستی بگويد دولت " ّ
مبارزه برای تحميل هر خواستی به دولت را انحراف درخود بنامد .اما
بازهم واقعيت بيرونی پديده ديگری است .هر دولتی با تمام ارتجاعی
بودنش ،مادام که دولت است و اسم دولت را برخود دارد ،سطوح مختلفی
از مسئوليت دارد؛ از تامين سرمايه و نيازهای تکنولوژيکی و فنی
کارخانه تا مسائل متنوع مربوط به پروسه توليد و کار و استخدام و
قراردادها و همان حقوق محقری که ناچار شده روی کاغذ برسميت
بشناسد.
وقتی دولت شرکتی را واگذار می کند ،زير همه مسئوليتهايش ميزند و
بخش موسوم به خصوصی که قرار است "چابک و سودآور" باشد،
بطريق اولی زير همه چيز و کل دستاوردهای نسلها از کارگران ميزند.
نتيجه بﻼفصل اينست که بيکارسازی ،تغيير کاربری شرکت ،تغيير
قراردادها ،نپرداختن بيمه و مزايا ،ناامن تر شدن محيﻂ کار و ليستی از
مصائب را برسر کارگران نازل ميکند .مﻀافا مالکين جديد بيشتر
کارخانه را اوراق و طی مدت کوتاهی يک شرکت معين را زير بار
قرض و تاراج زمينگير ميکند .در اين پروسه ،دولت مسئوليتی ندارد و
آنچه را که تحت عنوان فرمال "شرط واگذاری و بعد از واگذاری" نام
ميگذارد ،انجام نميدهد .نتيجه اينست که آوار اين روند روی سر کارگر
می ريزد و در بهترين حالت اگر شرکت را به تعطيلی نکشاند ،خود را
در شکل بيکارسازی ،کاهش دستمزدها ،تغيير قراردادها و از دست رفتن
دستاوردهای قبلی کارگران نشان ميدهد .يک تفاوت ديگر اينست که فساد
مديران دولتی نهايتا دولت را بدهکار ميکند و نه شرکت را .در بخش
خصوصی مسئله برعکس است ،کارگر برای حفظ شرکت و بيکار نشدن
بايد تن به هر ذلتی بدهد چون شرکت مقروض و ورشکسته است ،چون
توقعات کارگر بايد با اوضاع اقتصادی شرکت "تناسب" داشته باشد و
آنچه ميشود که تاکنون ديده ايم.
در ايران دولت يک سرمايه دار بزرگ است و سياست خصوصی سازی
و واگذاری ها حتی همان پروسه دهشتناکی که در ديگر کشورها پيش
رفته را منعکس نمی کند ،بلکه روند جاری ماراتن تاراج ثروتهای جامعه
ميان اليت دولتی و نظامی و خصوصی و رانت خواران و

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ٦
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صفحه ٦

شعار و خواست خلع يد،
واقعيات و تناقضات ...
هزار فاميل دايره قدرت سياسی است .از موضع منافع آنی و آتی کارگر،
تفاوت و تاثير اين روند روشن و باﻻفصل است .برای کسی که از دور
مسائل را تجزيه و تحليل ميکند ،البته "تفاوتی ندارد" ،البته "سرمايه
سرمايه است و نبايد توهم داشت"!
جهانی سازی و دترمينيسم اقتﺼادی
ميگويند خصوصی سازی و "نئوليبراليسم" خصوصيت سرمايه داری
امروز است ،روندی جهانی است ،سياست اساسی جمهوری اسﻼمی
است ،طرح لغو خصوصی سازی يک توهم و يک ناممکن است.
جوهر اين بحث ابدا تازگی ندارد .روند جهانی شدن سرمايه از مانيفست
کمونيست طرح شده است .سرمايه بيوقفه چه با اتکا به جنگ و تقسيم
حوزه های نفوذ و فتح بازارهای کار و کاﻻ ،چه با صدور سرمايه و
بويژه با تحوﻻت تکنولوژيک به دورافتاده ترين اکناف جهان رسوخ
کرده است .توليد سرمايه داری مدتهاست که پروسه ای جهانی است و
در توليد يک کاﻻی معين کارگران دهها کشور جهان شريک هستند.
مناسبات سرمايه داری با تقسيم کار و چهارچوبها و قوانين مختلف مرتبا
اين روند را تشديد کرده است .آنچه که امروز گلوباليسم و جهانی شدن
اطﻼق ميشود ،تنها شکلی تکامل يافته تر از يک روند ﻻينقطع جهانی
شدن سرمايه است .ترديدی نيست سرمايه داری در قرن بيستم با تحوﻻت
تعيين کننده روبرو بوده است و تا به بحث ما مربوط است ،دستکم از
دهه هشتاد تا به امروز بويژه با تحوﻻت جهانی و سقوط بلوک شرق و
از نفس افتادن سوسيال دمکراسی و دولتهای رفاه ،رژيم انباشت و مدل
رشد ديگری را طی کرده است .همينطور تحوﻻت تکنولوژيک تغييرات
اساسی در سازمان کار در مقياس جهانی بوجود آورده و کارگر زير
فشار يک تعرض مستمر سرمايه برای پس دادن هرآنچه بوده که با اتکا
به انقﻼبات و مبارزات قهرمانانه بدست آورده بود.
اما برای کارگران کمونيست و مارکسيست ها و انقﻼبيون ،هيچ زمان
اين روندها امری ﻻيتغير نبوده است .من اين تلقی خشک و دترمينسيم
اقتصادی از روند جهانی شدن سرمايه را درک نميکنم .اينکه روند
جاری اقتصاد سرمايه داری امری جهانی است و يا خصوصی سازی
سياست اساسی جمهوری اسﻼمی است ،مجوز تسليم کارگر به آن نيست.
چه کسی گفته که سرمايه هرچه بخواهد همان است و کارگر بايد بپذيرد؟
بله ،اگر مقاومتی در مقابل هر تهاجم سرمايه صورت نگيرد ،دولتها و
سرمايه داران می تازند و حتی ما را بدوران بردگان عتيق برميگردانند.
کسانی که در مقابل شعار خلع يد و مقابله با خصوصی سازی ،فورا از
الغای مالکيت سرمايه دارانه و اِعما ِل کنترل کارگری در تناسب قوائی
غير ممکن حرف ميزنند ،چرا توصيه شان را در مقابل روند جهانی
شدن و سياست اصلی جمهوری اسﻼمی نمی بينند؟ کسانی که ميگويند
اين سياست را جمهوری اسﻼمی اگر بپذيرد بقيه هم سرش ميريزند و
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بنابراين نمی پذيرد ،چرا بايد تشکل کارگری و کنترل کارگری را
بپذيرد؟ کسانی که ميگويند سرمايه سرمايه است ،دولتی و خصوصی
ندارد ،جز اين است که کارگران را به تسليم در مقابل واقعيت ﻻيتغير
سرمايه با ژستی راديکال دعوت ميکنند؟ اگر تعرض کارگر به پس
گرفتن حداقل دستاوردهايش ممکن نيست ،چرا بايد افزايش دستمزد پنج
برابر و ايجاد تشکل و انقﻼب عليه سرمايه ممکن باشد؟ آيا در پس اين
راديکال نمائی و ذهنيت کليشه ای نوعی پاسيفيسم مزمن ﻻنه نکرده
است؟
با اين استدﻻل بازپس گيری تعدادی از شرکتهای واگذار شده از کشت و
صنعت مغان تا پاﻻيشگاه کرمانشاه و کشمکش در هپکو و آذرآب را
چگونه بايد توضيح داد؟ چطور سياست جهانی و سياست اساسی
جمهوری اسﻼمی لغو شد؟ اگر از گفتن بديهيات در باره سيمای اقتصاد
سرمايه داری امروز بگذريم ،در بسياری از کشورها از جمله در ايران،
آنجا که کارگر زور دارد و ميتواند اِعمال فشار کند ،روندی را متوقف يا
دستکم به عقب می اندازد .بﻼتکليفی ﻻيحه های مختلف در فرانسه و
ايتاليا و بسياری کشورها برسر بازنشستگی و استخدام و قراردادها و يا
تقابل با سياستهای رياضت اقتصادی ،صرفا تابعی از حﻀور کارگر در
صحنه سياسی بوده است نه ميل سرمايه دار و روند جهانی .در ايران هم
مسئله همين است با اين تفاوت که ايران وضعيت سياسی نامعلوم و
متشنجی دارد که هر کشمکش طوﻻنی برسر هر موضوعی ميتواند
پتانسيل های فراتر از خود سوال را داشته باشد .عقب نشينی دولت در
واگذاری يک شرکت ،نه يک عقب نشينی از سياستهای مصوب و روند
جاری اقتصادی بلکه محاسبه ای سياسی برای کنترل و مديريت اوضاع
و جلوگيری از بروز جرم انفجاری اين اعتراضات در جامعه است .گفتن
اينکه اين سياست اساسی جمهوری اسﻼمی است ،بسياری واقعيات را يا
ناديده ميگيرد و يا وقتی به کارگر ميرسد ،چهارچوبهای تحليلی اش
دچار تناقض می شود ،شايد به اين دليل که کارگران را فاقد چنين
پتانسيلی ميداند.
کارگران شکست ميخورند!
می گويند تاکتيک و سياست خلع يد از بخش خصوصی نادرست و توهم
زا است و کارگران در اين مبارزه شکست ميخورند .ميگويند اگر
تاکتيکی پيروزی اش مسجل نباشد نبايد طرح شود.
من می پرسم در دويست سال گذشته چه تعداد از مبارزات و اعتصابات
و قهرمانی های طبقه ما در چهار گوشه جهان پيروز شده اند؟ بسياری
از نبردهای طبقه ما از کمون پاريس تا انقﻼبات قرن نوزدهم اروپا ،از
انقﻼب اکتبر تا حرکتهای اساسی در طول قرن بيستم ،بخون کشيده شده و
نهايتا شکست خورده اند .حتی آنجا که سنگرهای مهمی را فتح کرديم و
قدرت را از دست شان درآوريم ،آنجا که اراده و قدرت مان را برای
يکدوره معين تحميل کرده ايم ،نهايتا با سازشی با طبقه کارگر مواجهه
شديم و بدليل محدوديتهای عمل تاريخی مان به نتيجه نهائی نرسيده ايم.
آيا پيروزی کمونيسم امری اجتناب ناپذير است؟ آيا پيروزی هر جنبش و
حرکت آوانگارد و خﻼف جريان امری مسلم است؟ آيا پيروزی هر
اعتصاب کارگری از ابتدا بر پيشانی آن حک شده است؟ واضح است هر
عقل سليمی ميگويد نه! روشن است هر مبارز راه تغييرات بنيادی،
پيروزی را بدون تامين ملزوماتی تعيين کننده و اقداماتی
صفحه ٧
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شعار و خواست خلع يد،
واقعيات و تناقضات ...
سر وقت و بدون توهم ممکن نمی داند .بديهی است که حتی پيروزی بر
حکومت سرمايه در يک جغرافيای معين و کسب قدرت تا تثبيت و
پيروزی نهائی راهی پر پيچ و خم است و تابع پاسخ به بسياری از
سواﻻت تعيين کننده و خنثی کردن بسياری موانع پيش رو است.
کمونيست ها مانند خشکه مقدسهای مذهبی وعده بهشت برين نمی دهند.
کارگران قول نداده اند که هر تﻼش شان به نتيجه ميرسد .هيچ مبارزه
ای از پيش پيروزی اش مسجل نيست .با اينحال کسی به اين دليل که
ممکن است به نتيجه دلخواه نرسد دست از تﻼش برنداشته است و هيچ
جامعه ای بدون مقاومت تسليم نشده است .طبقه ما ناچار است روی
دوش تجارب تاريخی و تبئين وضعيت کنونی و مشخصات سرمايه داری
امروز با چنگ و دندان جلو برود و راهش را پيدا کند .ما ياد گرفته ايم
بارها زمين بخوريم و بلند شويم و هر بار نيروی تازه ای بگيريم.
مبارزه کارگری و جدال طبقاتی صرفا در قلمرو افکار و آرا نيست ،در
جبهه های متعددی برسر سواﻻت ريز و درشتی در جريان است .تمام
مسئله برسر اين است که هر تاکتيک و سياست کارگری ،اوﻻ تا چه
اندازه قابليت و پتانسيل اين را دارد که کارگران را متحد کند و متحد
بميدان بياورد ،و ثانيا پيشروی در آن کارگر را در فردای پيروزی در
چه شرايﻂ جديدی قرار ميدهد .شکست و پيروزی ،هر دو ،ممکن و
محتمل است.
خط مشی تاکتيکی و شرايط سياسی
مبارزه طبقاتی بطور کلی و مبارزه کارگری بطور مشخص ،در خﻸ
سير نمی کند بلکه تابع مجموعه شرايﻂ و اوضاع و احوال است .هيچ
نوع کليشه پردازی و هيچ نوع تعميم نابجای شرايﻂ های مختلف به
وضعيت کنکرت در اتخاذ خﻂ مشی تاکتيکی نميتواند جوابگو باشد .در
ايران مبارزه با خصوصی سازی با مبارزات مشابه در کشورهائی که
ثبات نسبی سياسی دارند تفاوت ماهوی دارد .جمهوری اسﻼمی امروز و
فردايش معلوم نيست ،جهت و محتوای اساسی سياست اقتصادی
جمهوری اسﻼمی بقای حکومت است .ما با حکومتی که دچار بحران
حادی نيست و زندگی اش را ميکند روبرو نيستيم .کارگران هم چنين
توهمی ندارند که اوضاعشان در اين حکومت بهبود پيدا می کند .امروز
مبارزه با خصوصی سازی و تبعات آن اعم از شرکتهای پيمانی و
مناطق ويژه اقتصادی و قراردادهای کار امری همگانی شده است .از
کارگر نفت و گاز و پتروشيمی تا معادن و کشت و صنعت ها و بسياری
از شرکتها و بخش درمان و آموزش با درد مشترکی مواجه هستند .طبقه
کارگر ايران با روند بازاری کردن و مالی سازی و ناامنی ناشی از آن
درافتاده است و خواهان نفی قراردادهای موقت و پيمانی و شرکتی،
انعقاد قراردادهای دستجمعی و استخدام رسمی با مزايای مربوطه ،جمع
کردن شرکتهای واسطه و زالوصفت پيمانی ،نفی روند تقسيم ثروت
جامعه بين مشتی طفيلی حکومتی و نزديک به حکومت تحت عنوان
خصوصی سازی است .اين روند تقابل سراسری و روزمره حاصل يک
شرايﻂ ناامن است و کارگر ناچار است در مقابل آن بايستد.
اين يک کشمکش وسيع است که جمهوری اسﻼمی حاضر نيست تماما به

آن تن دهد و کارگران نيز قبول نمی کنند .اين کشمکش بدوا ً کارگر را
بعنوان يک فاکتور مهم در قلمرو سياست آنهم در جامعه ای متحول جلو
صحنه رانده است و مبنائی برای وحدت و همصدائی اش شده است.
کسانی که اين وضعيت کنکرت را نمی بينند و از ذهنيت مجرد و بدون
دغدغه کارگر به آن برخورد می کنند ،حتی از نظر تئوريک صرف هم
برحق نيستند .برای اين طيف منتقدين اين روند متناقض است اما اين
تناقض ايشان است نه تناقض واقعيت کشمکش طبقاتی .مبارزه طبقاتی
زنده و جاری و کنکرت است و پيشروی آن نيز تابعی از درک مجموعه
اوضاع و تکيه بر منفعت آنی و آتی طبقه و بميدان کشيدن نيرو برای هر
لحظه آنست .کسانی که فکر ميکنند کارگران در پس راندن بخش
خصوصی در ايستگاه دولت لم می دهند و در توهم کرامات دولت
بعنوان بزرگترين سرمايه دار غرق می شوند ،نه شرايﻂ سياسی و نه
جايگاه اين مبارزات در جلو راندن کل طبقه و نه نقش اساسی آنرا در
سياست سراسری بدرستی درک نمی کنند .تشکل و اتحاد کارگر نيز تنها
از اين مسير ممکن است ،کسب دستمزدهای بهتر و ايمنی شغلی و مقابله
با بيکارسازی نيز همينطور .مقابله با خصوصی سازی و متعلقات آن
حلقه ای است که طبقه را بسيج و متحد ميکند و در راس مبارزه و
کشمکش اجتماعی قرار ميدهد .امری که برای يک تاکتيسين جنبش
کارگری حياتی است و برای ذهنيت مجرد يک منتقد که منفعتی بﻼفصل
در اين پروسه ندارد متناقض.
کنترل کارگری ،نظارت کارگری
در اين زمينه بايد جداگانه نوشت .اينجا همين قدر ﻻزم است که شرايﻂ و
تناسب قوای کنترل کارگری هنوز وجود ندارد .طرح اين موضوع کامﻼ
ذهنی است و تاکتيکی برای عمل بﻼفصل نيست .اِعمال نظارت کارگری
توسﻂ شورای کارخانه اما هم عملی و هم ممکن است .هيچ چيز طبيعی
تر و موجه تر از آن نيست که کارگران بر شرايﻂ کارشان در سطوح
مختلف نظارت داشته باشند .دامنه اين مسئله را نيز پيروزی در مسير
کنونی تعيين ميکند .نظارت کارگری سطحی معين از سياست کنترل
کارگری است.
 ١٨فوريه ٢٠٢١

جهان بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت
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صفحه ٨

حلبجه ،اسﻼم سياسى ،كردستان ايران
بنازم به حافظه اين شهر
سيوان كريمى
در دنيای سياست ،زمان و مکان اهميت زيادی دارند .شايد تعريفی قابل
قبول برای همگان اين باشد که سياست يعنی انجام کاری در زمان و
مکان مشخص.
جمهوری اسﻼمی هر سال سعی میکند تا مﻀحکههايی را حول و حوش
سالروز قيام  ۵٧برپا کند .هر جا که میرسد ،هر جا که توان دارد،
مﻀحکهای براه میاندازد .لبنان ،بغداد ،لندن و حاﻻ حلبچه .اين آخری
متفاوت است .حلبچه هم برای رژيم اسﻼمی و هم برای مخالفين رژيم
اسﻼمی معنی خاص خود را دارد .سی سال حکومت کردستان عراق را
زير چتر خود گرفت ،از اربيل و سليمانيه شروع کرد .امروز به تعداد
قهوهخانههای سليمانيه و اربيل ،مراکز وابسته به جمهوری اسﻼمی فعال
هستند .هر ترفندی که ﻻزم بود ،به اين دست به سينه های خود آموخت،
دﻻرهای نفتی را به کيسه اسﻼميون ريخت و کاری کرد که قانون و
اساسنامه اين بخش از عراق کامﻼ و همسو با منافع جمهوری اسﻼمی
نوشته و اجرا میشود .اسﻼم سياسی ،که اين روزها در ايران زير پای
مردم معترض به خاک کشيده میشود ،در کردستان عراق ميدانداری
میکند .ساخت هزاران مسجد و تکيه و حسينيه در اين جغرافيا ،نشان از
آن دارد که در بر پاشنه جمهوری اسﻼمی میگردد .مراسم هائی که
برای قاسم سليمانی در کردستان عراق گرفته شد ،در تهران هم بی مانند
بود .تاريخ را ورق بزنيد ،اين موارد را مو به مو ببينيد .رشد اسﻼم
سياسی ،اما ،با سرعتی شگفتانگيز .اين رشد با حمايتهای مالی و
فکری جمهوری اسﻼمی ،از يک سو و ترکيه از سوی ديگر ،همراه
بوده است و حکومت اقليم کردستان هم "نه" نمیگويد .ساخت هزاران
مسجد در کمتر از دو دهه و دادن تمام تريبونهای ميديای رسمی و غير
رسمی به اسﻼمگرايان و پرورش آخوندهايی همچون "مﻼههلو" برای
به عقب بردن جامعه ،خروجی آن میشود جامعهای اسﻼم زده که از هر
گوشه به سوی ارتجاع کشيده میشود.
جمهوری اسﻼمی به عنوان يک سوی اين معادله با انتخاب حلبجه برای
برگزاری مراسم مربوط به قيام  ،۵٧میخواهد به جامعه بگويد که حاﻻ
دست باﻻ را دارد .شهری که به خاطر گردان "شوان" و جانباختن
کمونيستها و آزاديخواهان صفوف حزب کمونيست ايران در دهه
شصت زبانزد است ،حاﻻ با اين ترفند رژيم به محلی برای مراسم رژيم
اسﻼمی و محجبه کردن هزاران دختر تبديل شده است.
کردستان ايران
در دو دهه اخير ميدان برای اسﻼمیها در کردستان ايران بيشتر از هر
زمان ديگری است .در روزهای اخير ،جمهوری اسﻼمی با پخش
مستندهايی که بخشی درباره کردستان و حوادث سالهای  ۵٨به بعد
است ،تصويری مردمی از اسﻼمیها و بويژه "مکتب قرآن" میدهد .از
روزهای اول بعد از قيام  ۵٧تا به امروز ،اسﻼمگرايان نوع سنی در
کردستان ،ميدانی برای طرح سياستها و تبليغ آن داشتهاند .اگر اين بخش،
از ورود به خﻂ قرمزهای جمهوری اسﻼمی امتناع کنند ،تا ديدار با
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خامنهای هم پيش میروند.
پس از سالهای اول بعد از قيام  ،۵٧زمينه
رشد اسﻼم گرايان سنی با تغذيه از سلفیها
و اخوانالمسلمين کردستان عراق که بعﻀا
از خود رژيم و بعﻀا از عربستان تغذيه
می شدند ،با چراغ سبز خود رژيم همراه
شد .امروزه مکانهای تجمع اين اسﻼمیها
که به واقع خطری برای جامعه هستند ،نه
تنها برای رژيم بلکه برای مردم هم رو شده است .مردم آنها را
میشناسند و با روشنگری نيروهای چپ و کمونيست فعال در جامعه
کردستان و ايران چهره واقعی آنها نمايان است.
اما اين تمام ماجرا نيست
کردستان عراق ،ميدان تاختوتاز اسﻼمیها است .اين برای همه روشن
است .اما مساله زمانی حاد میشود و اهميت پيدا میکند که احزاب
اپوزيسيون مستقر در اين منطقه ،به نوعی تحت تاثير سياستهای احزاب
حاکم قرار گرفتهاند .اين ميدان دادن در سالهای گذشته با دعوت و
پذيرش حزب خبات در جمع خودمانی شان بود .کار به جايی رسيد که
برای سخنگوی خبات شدن ،سر و دست میشکستند .در يکی دو سال
اخير ،احزاب ناسيوناليست کردستان ايران ،عمﻼ و با صدايی رسا از
احمد مفتیزاده دفاع میکنند و حتی برخورد رفقايی که در تير  ۵٨در
دفاع از خود مجبور به درگيری مسلحانه با مکتب قرآنیها شدند را
نکوهش می کنند.
آيندهای که اين نيروها برای کردستان ايران متصور هستند ،از نگاه
عينک امروز حکومت اقليم کردستان میگذرد .عين اين سيستم را برای
کردستان ايران در سر می پرورانند و ﻻبد سياستشان را با چانه زنی با
پهلویها برای گرفتن "حق کردها" تعريف و به پيش میبرند .همان
کاری که امروز پارتی ،اتحاديه ميهنی ،تغيير و جريان نسل جديد به
همراه اسﻼمیها هر لحظه انجام میدهند.
اين سيستم يعنی ميدان دادن به اسﻼمیها و برقراری احکام اسﻼمی در
جامعه ،يعنی اساسنامه خبات و مکتب قرآن ،قانون جامعه شود .اين يعنی
به خاطر قدرت ،جامعه را به عقب برد .پاسخ اعتراض به اين موضوع
هم در دستان خالد عزيزی بود که گفت" ،کرد توسﻂ کرد اعدام شود".
بنازم به حافظه اين شهر
دو سال قبل و در روزهای جانباختن شريف باجور و رفقايش ،شهر
مريوان دوباره سرخپوش شد و مراسم خاکسپاری اين عزيزان ،تصوير
کوچ تاريخی مريوان را دوباره زنده کرد .تصاويری که بارها در
شبکههای اجتماعی بازپخش شد .دشمن اصلی مردم جمهوری اسﻼمی
است .در اين شکی وجود ندارد .اما در کنار اين ،مردم بايد مخاطرات
پيش رو را هم بشناسند .بايد بدانند که چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
آيا دوباره کردن تجربه کردستان عراق ،زير سايه احزاب ناسيوناليست و
اسﻼمیهايی همچون خبات تکرار دراماتيک تاريخ نخواهد بود؟ اگر اين
چنين است بايد منتظر يادبود قياده موقت هايی بود که در دفاع از رژيم
اسﻼمی عليه کمونيستها اسلحه بدست گرفتند .کردستان جايی برای اين
سياستها نيست.
فوريه ٢٠٢١

صفحه ٩

كمونيست هفتگى

اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست درباره:

نمايش محجبه كردن دختران در كردستان عراق!
در حاليکه در آنطرف مرز ،در داخل شهر و شهرک جامعه بجوش آمده
و جان به لب رسيده ايران ،يکی از ميدانهای مبارزه و خروش مردم
عليه رژيم اسﻼمی ،عليه سمبل بردگی زن يعنی حجاب اسﻼمی و
سوزاندن آن است ،محجبه کردن  ١٣۵٧دختر زير سن در شهر حلبچه
در کردستان عراق تحت حاکميت احزاب ناسيوناليست کرد ،نشان از
تحميل عقبگردی کشنده بر مردم بيدفاع و بخصوص زنان بی حقوق در
آنجا دارد .اين ادامه طبيعی روندی است که نزديک به سه دهه است در
کردستان عراق حاکمان در قدرت آن ،زنان را زير چنگال ناموس
پرستی و خرافه رها کرده اند و بر قصابی شدن آنها به حکم شريعت و
قوانين اسﻼم چشم بسته اند .ادامه ميدان دادن حکومت ناسيوناليست کرد
به ارتجاع مذهبی است و يکبار ديگر نمونه ای است از خويشاوندی
حاکميت آنها با جريانات مذهبی.
در فاجعه سياه پوش کردن زندگی  ١٣۵٧دختر بيگناه شهر حلبچه که
تاثيرات مخرب آن کمتر از بمباران شيميايی اين شهر نخواهد بود چه
کسی مقصر است؟ ناسيوناليستهای متشکل ،منفرد و مستقل همگی به
صف شده اند و انگشت اتهام را بسوی جمهوری اسﻼمی ،ترکيه،
عربستان و غيره نشانه رفته اند .متفکرين شان بافت عقب افتاده منطقه و
مذهبی بودن مردم آن را دليل اين بی آبرويی می دانند.
همه اينها در تﻼشند حکومت عزيز خودی را از زير ضرب واقعيت
محفوظ نگهدارند .می گويند هرچی باشد حکومت کردی است و بايد در
هر تند پيچی هوای آن را داشت .انگار حاکمان اربيل و سليمانيه تنها در
ت مسئول آن
حين انتخابات ها و يا شليک به مردم معترض و گرسنه دول ِ
مناطق هستند و بقيه امور را به مرتجعين اسﻼمی درون و بيرون
مرزهای خود واگذار کرده اند .آيا همين يک مورد از رسوايی برای
پايين کشيدن آنها از تخت حاکميت کافی نيست؟ چه کسی هست نداند که
اين احزاب و جريانات اسﻼمی در کردستان عراق که اين دختران بيگناه
را به اسارت ارتجاع درآورده اند ،با پول و بودجه دولتی و حسن نيت
حاکمان اقليم فربه شده و برای خود حکومت می رانند؟ اين بده و بستان
و پرده پوشی کردن فساد متقابل ،دو دهه است رمز بقا ادامه حکومت
ناسيوناليستی و جوﻻن جريانات اسﻼمی در کردستان عراق است ،که
دود آن قبل از هرکس به چشم زنان تيره بخت آن منطقه رفته است.
اگر جمهوری اسﻼمی و اردوغان و حزب ﷲ و عربستان و حکومت
مذهبی عراق مسئول به بند کشيدن زنان و پايمال کردن حقوق آنها
هستند ،چرا نوبت به اقليم کردستان که می رسد حکومت آن بی تقصير و
هيچکاره است؟ امروز ديگر بر همه کس روشن است که دخالت
دولتهای منطقه در کردستان عراق و صدور هر نوع فرهنگ و آداب و
رسوم ارتجاعی از کانال حکومت اقليم می گذرد .هديه جشن و سرور
هر ساله سالگرد حکومت اسﻼمی در سليمانيه امسال در نوع شنيع تر آن
با محجبه کردن دختران به شهر حلبچه رسيده است .بايد جلو اين افسار
گسيختگی را گرفت.

شماره ٥٨٣

فعالين آزادی زن در کردستان عراق درسه دهه گذشته با ارتجاع اسﻼمی
همواره درگير بوده و در مقاطعی توانسته اند دستاوردهايی بدست
بياورند .مراسم مشمئز کننده حلبچه تعرض ارتجاع اسﻼمی به
دستاوردهای تاکنونی آنها و هم چنين نقطه عطفی است که مقابله با آن
ميتواند گامها جنبش رهايی زن را به پيش ببرد .بايد در مقابل آن ايستاد.
بايد کاری کرد حجاب بردگی با دست خود زنان و دختران بيگناه به آتش
کشيده شود .بايد از تمامی نهادها و تشکلهای آزاديخواه دعوت کرد که
علنا و به شيوه های مختلف اين نمايش ارتجاعی را محکوم و بانيان و
مسئولين آن را به جامعه معرفی کنند.
و خﻼصه احزاب و سازمانهای سياسی کردستان ايران و بخصوص
آنهايی که قيافه چپ و دفاع از حقوق زن را هم به خود گرفته اند و
امکانات مادی حکومت اقليم کردستان برايشان حکم حق السکوت را پيدا
کرده است ،می خواهند سری بلند کنند و يکه تازی اسﻼم سياسی را در
چند کيلومتری مقرهايشان ببينند؟ يا به اميد تحول و گشايشی غيبی دوباره
روبرميگردانند و خود را به کوچه علی چپ می زنند؟ تجربه تاکنونی به
ما ميگويد که دودی ازشان بلند نمی شود و نزديکيشان به حکومت اقليم
بيشتر است تا به دفاع از حقوق زنان.
کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن تقبيح مراسم چندش آور محجبه
کردن دختران در شهر حلبچه از تﻼش و مبارزه زنان و مردان
آزاديخواه در مقابل اين پديده شوم پشتيبانی می کند.
کميته کردستان حزب حکمتيست
 ١٣فوريه ٢٠٢١

رفيق آذر ماجدی عزيز،
با درود و آرزوی تندرستی
نامه کناره گيری تان از حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست را
دريافت کرديم .از اين تصميم شما ،که بدون ترديد راجع به آن فکر کرده
ايد ،بسيار متاسفيم با اينحال به تصميم سياسی تان احترام ميگذاريم.
حزب حکمتيست برای همراهی شما در سالهای طوﻻنی ارزش قائل
است و تﻼشهای کمونيستی شما را ارج می نهد.
اميدواريم شما را مجددا ً در سنگرهای مبارزه کمونيستی کارگری کنار
خود ببينيم .برای شما رفيق گرامی آرزوی سﻼمتی و موفقيت در اهداف
سوسياليستی و کمونيستی داريم.

از جانب دفتر سياسی حزب حکمتيست
سياوش دانشور
 ٦فوريه ٢٠٢١

صفحه ١٠

شماره ٥٨٣

كمونيست هفتگى

اعﻼميه حزب حكمتيست

اجتماعات سراسری و موفق بازنشستگان در
تهران و شهرستانها برگزارشد!
امروز يکشنبه  ٢٦بهمن  ،١٣٩٩اجتماعات سراسری و از قبل اعﻼم
شده بازنشستگان در تهران و شهرهای مختلف ايران با موفقيت برگزار
شد .به دنبال اجتماعات سراسری هفتم بهمن ،اينبار هم تجمعات
اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی "برای دست
يابی به مطالبات و حقوق از دست رفته" ،در سطح کشور برگزارشد .در
تهران در مقابل مجلس اسﻼمی عﻼوه بر بازنشستگان همزمان فرهنگيان
تجمع کردند .طبق اخبار رسيده در مقابل شعبه های اداره "تامين
اجتماعی" در شهرهای شيراز ،ايﻼم ،نيشابور ،خرم آباد ،اراک ،يزد،
کرمانشاه ،اردبيل ،کرمان ،تبريز ،قزوين ،سنندج ،زنجان و مشهد
اجتماعات پرشور و حق طلبانه برگزار شده است .شرکت کنندگان در
اين تجمعات ،با سردادن شعارهای؛ "فرياد فرياد ،از اين همه بيداد"،
"گرانی ،تورم ،بﻼی جان مردم"" ،سفره هامان خاليه ،وعده وعيد
کافيه"" ،ظلم و ستم کافيه ،سفره ما خاليه"" ،تا حق خود نگيريم ،از پای
نمی نشينيم"" ،بازنشسته بيدار است ،از تبعيض بيزار است"" ،هزينه ها
دﻻريه ،حقوق ما رياليه" ،و  ...اعتراض شان را بيان کردند.
بازنشستگان تحت فشار فقر و گرسنگی و بيماری ،در سخنرانيها،
قطعنامه ها و پﻼکاردها و بنرهای اين اجتماعات ،به شرايﻂ سخت و
غير قابل تحمل ،با اراده ای قوی و صدائی رسا اعتراض کردند.
اجتماعات اعتراضی و سراسری امروز عليه فقر و گرانی ،عليه پايين
بودن حقوقهای چند بار زير خﻂ فقر مزدبگيران و مستمری بگيران ،در
واقع صدای اعتراض ده ها ميليون مزدبگير و حقوق بگير و بازنشسته
عليه شرايﻂ سخت معيشتی است که دولت جمهوری اسﻼمی به انسانهای
کارکن در جامعه تحميل کرده است .اعتراضات پرشور امروز بيست و
ششم بهمن بار ديگر نشان داد ،بازنشستگان و کارگران و معلمان و
ديگر بخشهای زير فشار سخت معيشتی و اقتصادی در ايران ،بيش از
اين اجازه نخواهند داد حکومت سرمايه و زالوصفتان از محدوديتهای
دوره کرونا برای تحميل گرسنگی و مرگ تدريجی استفاده کنند و با
خروش اعتراضی خود همانطور که شعار دادند؛ "تا گرفتن حقوقمان از
پای نمی نشينيم" ،واقعا از پای نمی نشينند .اجتماعات اعتراضی امروز
با تکيه به تجربه تجمعات قبلتر در هفتم بهمن با جمعيت بزرگتر،
سازمانيافته تر و صدای رساتر ،عزم و اراده محکمتری را برای گرفتن
حقوق از دست رفته و تامين معيشت آتی زندگی محرومان جامعه به
صحنه کشيد .در تعدادی از اين اجتماعات قطعنامه هائی عليه فقر و
گرانی و تبعيض و نابرابری قرائت شد .اجتماعات هماهنگ و متحدانه
امروز تجربه مهمی برای گسترش اعتراضات سراسری کارگری و توده
ای در سراسر ايران است.
حزب کمونيست کارگری ايرن  -حکمتيست ،به سازماندهندگان و شرکت
کنندگان در اجتماعات پرشور و قدرتمند و موفقيت آميز امروز
بازنشستگان درود ميفرستد .بازنشستگان و شرکت کنندگان در تجمعات
اعتراضی و سراسری در هفتم بهمن و امروز در بيست و ششم بهمن،

راه گسترش مبارزات برحق جاری برای گرفتن حقوقهای از دست رفته
و عليه وضع موجود و حاکمان سرمايه و جمهوری اسﻼمی را نشان
دادند .اين مسير مبارزاتی را با گامهای محکمتر ،آگاهانه تر و
سازمانيافته تر ميتوانيم و بايد طی کنيم.
درود بر اجتماعات پرشور و سراسری بازنشستگان!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢۶بهمن  ١۴ -١٣٩٩فوريه ٢٠٢١
اطﻼعيه کميته كردستان حزب حکمتيست

در رابطه با محكوميت روزنامه نگاران و فعالين مدنى
منطقه بادينان در اقليم كردستان
در جريان آخرين اعتراضات مردم در شهرهای کردستان عراق به فقر
و نابسامانی اقتصادی در اوايل دسامبر سال گذشته ،بغير از به قتل
رساندن تعدادی از معترضين ،شمار زيادی نيز از جمله در منطقه
بادينان دستگير و بازداشت شدند.
روزسه شنبه  ١۶فوريه پنج نفر از روزنامه نگاران و فعالين مدنی به
نامهای کوهدار زيباری ،شيروان شيروانی ،شقان سعيد ،مريوان عيسی
و نياز کرم از منطقه بادينان در يک دادگاه غيرعادﻻنه در شهر اربيل
توسﻂ "قاضی" زرار هرکی بدون هيچ مدارکی دال بر مجرم بودن آنان،
هر کدام به  ۶سال زندان محکوم شدند .اين احکام ناعادﻻنه بﻼفاصله
مورد اعتراض و نفرت مردم ،احزاب چپ و كمونيست ،نهادها و فعاﻻن
و تعدادی از پارلمانتاران اقليم قرار گرفت.
ﻻزم است اشاره کنيم که قبل از محاكمه اين فعالين ،رئيس اقليم کردستان
در يك سخنراني آنها را "سيخور" يعنی جاسوس قلمداد کرد ،اين
اظهارات باعث شد تا دستگاه قﻀايي اقليم كردستان ،كه زير نفوذ احزاب
حاكم است و از استقﻼل برخوردار نيست ،چنين حكم ناعادﻻنه اي را
صادر نمايد.
اين اولين بار نيست که در اقليم کردستان ،روزنامه نگاران و فعالين
سياسی و مدنی دستگير و زندانی می شوند .در طول سالهای گذشته
تاکنون چندين روزنامه نگار و فعال سياسی از جمله کاوه گرميانی،
سردشت عثمان ،سوران مامه حمه ،به دليل افشاگری عليه حاکمان،
ترور شده اند.
کميته کردستان حزب حکمتيست اين حكم ناعادﻻنه روزنامه نگاران و
فعالين مدنی و سياسی را به شدت محکوم و خواهان آزادی فوری آنان
می باشد .حق اعتراض و آزادی بيان ،از حقوق اوليه همه شهروندان و
دفاع از آن وظيفه همه مردم آزاديخواه و برابری طلب است .ما از همه
مردم آزاديخواه کردستان ،سازمانها و احزاب سياسی می خواهيم که به
دستگيری و زندانی فعاﻻن مدنی اعتراض کنند و تا آزادی زندانيان به
اعتراض خود ادامه دهند.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری – حکمتيست
 ١٨فوريه ٢٠٢١

صفحه ١١

شماره ٥٨٣

كمونيست هفتگى

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

صفحه ١٢

شماره ٥٨٣

كمونيست هفتگى

اطﻼعيه پايانى جلسه دفتر سياسى حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست
روزهای شنبه و يکشنبه  ٦و  ٧فوريه  ٢٠٢١برابر با  ١٨و  ١٩بهمن  ،١٣٩٩جلسه دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست با حﻀور
اکثريت اعﻀای دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی حزب برگزار شد .دستور جلسه مصوب دفتر سياسی عبارت بود از:
 -١گزارش سياسی و تشکيﻼتی  -٢تحوﻻت جهانی و پيامدهای آن  -٣وضعيت سياسی ايران مسئله سرنگونی و استنتاجات آن برای ما  -٤اوضاع
اپوزيسيون از راست و چپ و خﻂ مشی حزب  -٥دنيا پس از پاندمی کرونا  -٦پلنوم حزب و طرح و مباحث هيئت اجرائی و د س برای آن  -٧قرارها
و قطعنامه ها  -٨انتخابات.
در بحث گزارش سياوش دانشور اساسا به بررسی فوکوسها و اقدامات حزب طی دو ماه گذشته راجع به مسائل مطرح در سياست ايران و جهان و
بطور ويژه تحوﻻت در جنبش کارگری ،سياست حزب در قبال موج دستگيری ها در کردستان ،سناريوی امنيتی جمهوری اسﻼمی راجع به
رويدادهای دوره انقﻼب و واکنش و اقدامات حزب ،تحوﻻت درون چپ ،برنامه های آموزشی ،امور تشکيﻼتی ،و حﻀور اعﻀای رهبری حزب در
رسانه ها اشاره کرد .در ادامه رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،پروين کابلی دبيران کميته های داخل ،کردستان ،خارج و سيوان کريمی مسئول
تی وی حزب گزارش مشخص تر و تکميلی به جلسه ارائه دادند .ارزيابی رفقای دفتر سياسی از اقدامات و فعاليتهای ايندوره حزب اساسا مثبت بود
درعين حال بر کمبودها و ضعف هائی در موارد مشخص تاکيد شد.
مباحث "تحوﻻت جهانی و پيامدهای آن توسﻂ رحمان حسين زاده و حسين مرادبيگی )حمه سور( ،وضعيت سياسی ايران مسئله سرنگونی و
استنتاجات آن برای ما توسﻂ عبه دارابی ،اوضاع اپوزيسيون از راست و چپ و خﻂ مشی حزب توسﻂ سياوش دانشور ،و دنيا پس از پاندمی کرونا
توسﻂ جمال کمانگر به جلسه ارائه و معرفی شدند .اين مباحث برای همفکری و همنظری دفتر سياسی و تهيه اسنادی براين اساس برای پلنوم ٤٢
حزب بود که بزودی برگزار ميشود .در دستور پلنوم  ٤٢حزب ،رئوس مباحث پيشنهادی دفتر سياسی برای پلنوم تصويب شدند.

دستور پايانی جلسه دفتر سياسی انتخابات بود .سياوش دانشور به اتفاق آرا به عنوان رئيس دفتر سياسی حزب انتخاب شد .در انتخابات اعﻀای هيئت
اجرائی ،دفتر سياسی رفقا رحمان حسين زاده ،عبداله دارابی ،پروين کابلی ،ناصر مرادی و سعيد يگانه را بعنوان اعﻀای هيئت اجرائی دفتر سياسی
انتخاب کرد.
دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
 ٢٦بهمن  ١٤ -١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

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