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اوضاع جديد سياسى

بخش سوم :ابتكارات و اقدامات فوری در قبال شرايط كنونى
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رحمان حسين زاده
اعﻼميه حزب حكمتيست

عليه سياست اعاده قدرت طالبان
ضرورت سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای

 ٢٢مرداد  ١٣ - ١٤٠٠اوت ٢٠٢١

كابوس طالبان

اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

در مورد رويداد نگران كننده شهر نقده

از زنان ايزدی تا زنان افغانستانى!
اينروزها صدای خيلی از دمکراتها درآمده که
برج های ديده بانی "حقوق بشر"" ،مبارزه
عليه خشونت"" ،مقابله با تروريست ها" و
دفاع از "حقوق زن" و "حقوق کودک" چرا
چشم شان کور و گوش شان کر است؟ مگر
نمی بينند که کرور کرور مردم بيدفاع از
وحشت طالبان خانه و زندگی شان را بجا
گذشته و جانشان را برداشته و بسوی مرزها
روان شده اند! مگر نمی بيند طالبان هر ده و
شهری را می گيرد ،اولين کارش گرفتن دختر
بچه های  ١٢ساله و وادار کردن به "نکاح
اجباری" است! رسانه ها سکوت مرگباری را
دنبال می کنند و اخبار بيشتر به حاشيه ها و
مناسبات ديپلماتيک و توافقات با قديم
تروريستهائی اشاره دارد که در چشم بهم
زدنی شکل و شمايل دولت گرفته اند!
سرنوشت وحشتناک زنان ايزدی در اسارت
داعش هنوز مو بر تن آدم راست می کند.
افغانستان تحت سلطه طالبان و باندهای متفرقه
اسﻼمی و جهادی کمتر از اين نبوده است ،با
اينحال در مناطقی که طالبان قدرت نداشت ،نه
حکومتی ها توانستند اين درجه توحش را عليه
زنان اعمال کنند و نه زنان چنين اجازه ای را
دادند .حال طالبان برگشته ،حتی بدون اعﻼم
قوانين اسﻼمی و اقداماتش تاکنونی اش ،مردم
ميدانستند که چه آينده تاريک و وحشتناکی در
انتظار است .امروز در مقابل
صفحه ٢

وقتى معصومه ابتكار "هيجانى" مى شود!
صفحه ٦

ملكه عزتى

بازگشت به آغوش پر مهر مادر؟
از طالبان تا جمهوری اسﻼمى
صفحه ٧

نادر شريفى

ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

يادداشتها،

منتشر شد:

اعتراف به جنايت
خامنه ای مسئول قتل عام
كنونى است

نقد كتاب توماس پيكتى
سرمايه در قرن بيست و يكم

سياوش دانشور

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

حسين مرادبيگى )حمه سور(
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كابوس طالبان
از زنان ايزدی تا زنان افغانستانى ...
چشم جهان نيروهای طالبان به کودکان تجاوز می کنند و البته وجدان
دمکرات های ليبرال ابدا ً جريحه دار نميشود.
وضع کنونی محصول توافق آمريکا با طالبان و آزاد گذاشتن وی برای
تصرف مناطق و دست باﻻ پيدا کردن قبل از مذاکرات نهائی است.
بايدن رسما ميگويد مردم طالبان بايد از خودشان دفاع کنند و سياست
آمريکا روشن است .دولتهای اروپائی يادشان افتاده که امواج آوارگی
ميتواند به اروپا بيايد ،لذا ميگويند "پيام بد ندهيم" ،در نتيجه شش کشور
اروپائی اخراج پناهجويان افغانی را ادامه ميدهند .وقتی قرار است با
تروريست ها تانگو برقصند ،ديگر حقوق بشر جائی گم و گور ميشود.
حال اروپا محوری و سياستهای ضد مهاجر در بورس است .جمهوری
اسﻼمی نيز در شهرهای مختلف ايران مرتبا به مهاجران و کارگران
زحمتکش افغانستانی تهاجم ميکند .بطور موسمی و طبق دستورالعمل،
مزدوران انتظامی در حوزه خود به گشت و تعقيب و بازداشت
مهاجران افغانستانی می پردازند .به مراکز اصلی کار و زندگی
کارگران افغانستانی يورش ميبرند .بدنبال پذيرائی از طالبان و توافق با
وی در تهران ،چه بسا اين بخت برگشتگان ديپورتی را مستقيما به
طالبان تحويل بدهند .آمريکا با فشار موجب آزادی زندانيان طالبان شد،
کشورهای اروپائی اخراج پناهجويان افغانی را ادامه می دهند و
جمهوری اسﻼمی نيز کار قديمی اش را ادامه ميدهد .همه به طالبان
نيرو ميدهند.
کارگران افغانستانی در ايران در دشوارترين شرايط توسط سرمايه
داران "وطنی" استثمار ميشوند .کارگران افغانستانی بی حقوق ترين و
محرومترين بخش طبقه کارگر ايران هستند .سرکوب خونين ،زندگى
تروريزه شده ،تبليغات راسيستى مداوم در رسانه ها و توسط ارگانهاى
دولتى ،دستمزد کمتر ،ساعت کار طوﻻنى ٬کار شاق و طاقت فرسا،
منشا سود سرشار سرمايه داران در ايران بوده است .بساط لفت و ليس
سرمايه دارى در ايران با کار کارگر -چه متولد ايران و چه مهاجر-
ميچرخد و تمام جﻼل و جبروت اين مرتجعين را کارگران تامين کرده
اند!
فاشيسم ايرانى و آلمانى و اسرائيلى و امريکائی از يک قماش اند.

کودکان شهروندان افغانى را صرفا بدليل
نداشتن يک تکه کاغذ به اسم شناسنامه از
تحصيل محروم کردند ،مرتبا اتهام "قاتل و
دزد و تجاوزگر" را باﻻى سر اين مردم
شريف نگاهداشته اند .مانند هر فاشيست
ديگری در دنيا "منشا بيکارى را مهاجرين
قلمداد ميکنند" .کارگران آگاه فريب اين
سياستهای سرمايه داران "خودى" که به فکر
"جوانان بيکار ايرانی" اند را نميخورند! کارگران آگاه ميدانند سرمايه به
کارگر نه به چشم يک انسان بلکه به چشم يک ابزار توليد سود نگاه ميکند
و از موقعيت کارگر مهاجر براى پائين نگهداشتن سطح دستمزدها و ايجاد
رقابت ميان صفوف طبقه کارگر استفاده ميکند.
کارگران تبليغات فاشيستى حکومت اسﻼمى و تهاجم سرکوبگران به
بخشى از هم طبقه هاى خود را قويا محکوم ميکنند .کارگران در مقابل اين
ارتجاع فاشيستى که هدفش را تضعيف کل طبقه کارگر و رواج خرافات
ملى قرار داده است ،سياست همبستگى طبقاتى و اتحاد کارگرى را پيش
رو ميگذارند و بر همسرنوشتى طبقه کارگر بعنوان يک موجوديت جهانى
تاکيد ميکنند .اين جمهورى اسﻼمى و سرمايه داران هستند که به هزينه
کارگران و از جمله شهروندان افغانستانى زندگى طفيلى خود را
ميگذرانند.
کمونيست ها ،جنبش طبقه کارگر ،جنبش آزادی زن ،اردوی آزاديخواهی
و برابری طلبی ،موظف است در اينروزها صدای مردم افغانستان و زنان
و مردانی باشند که حاضر نيستند به سلطه طالبان تن دهند .زنان و مردان
آزاديخواه و مردم مخالف طالبان راهی جز سازماندهی يک مقاومت توده
ای و مسلحانه برای پاکسازی محيط زندگی شان از وحوش طالبان ندارند.
سياستی که در مقابل قدرتگيری مجدد و سلطه طالبان می ايستد ،بطور
واقعی عليه کل سياست آمريکا ،دول غربی ،جمهوری اسﻼمی و ارتش
پاکستان و بخش مهم نيروهای شريک در دولت حاکم در افغانستان است.
مرگ بر طالبان ،چه در کابل چه تهران!
 ١٢اوت ٢٠٢١

جهان بدون
فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت
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اعﻼميه حزب حكمتيست

عمومی و توده ای نياز دارد ،الزامات و موانع سياسی و عملی جدی
دارد ،اما بيشترين ظرفيت بسيج در لحظه کنونی را دارد.

عليه سياست اعاده قدرت طالبان
ضرورت سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای
طالبان اين نيروی تروريست و عهد عتيقی ،با سادگی و در جاهائی
بدون درگيری ،به فتوحاتش می افزايد و فی الحال نقشه تصرف
شهرهای بزرگ و کابل را دارد .طالبان منتظر رفتن باقيمانده نيروهای
آمريکا است تا آخرين حمﻼت را آغاز و مسئله قدرت دولتی را نهائی
کند .بازگشت طالبان در هر شهر و روستا با اعمال قوانين شنيع اسﻼمی
و ضد زن و قتل و جنايت همراه بوده است .بازگشت طالبان تنها کابوس
زنان و مردم رنجديده افغانستان نيست ،سوالی منطقه ای هم هست.
آمريکا بدنبال حمله تروريستی  ١١سپتامبر با حمله به افغانستان
حکومت طالبان را سرنگون کرد" .جمهوری اسﻼمی افغانستان"
حاصل صدور دمکراسی موشک کروزی بود .بعد از دو دهه جنايت و
فساد به نقطه اول برگشتند :بازگشت طالبان اينبار با حمايت آمريکا!
زيرعنوان بی مثمای "مذاکرات صلح" آمريکا با طالبان به توافق رسيد
که آنها را به قدرت و شرکت در حکومت بازگرداند .اين بند و بست
آمريکا و طالبان با همکاری و حمايت جمهوری اسﻼمی ،ارتش پاکستان
و بخشی از هيئت حاکمه کنونی و جنگ ساﻻران صورت گرفته است.
بازگشت طالبان بار ديگر افغانستان را به قتلگاه زنان و يک پايگاه فعال
صدور تروريسم تبديل می کند .بازگشت طالبان يعنی محو کردن مجدد
زنان از جامعه ،حمله به هر ذره از حقوق و آزادی فردی و اجتماعی،
بستن مدارس و ممنوعيت آموزش و هر جلوه از زندگی ،خريد و فروش
زنان و کودکان در بازار برده فروشی ،قتل شرعی و قانونی تحت پرچم
"صلح در افغانستان"! بازگشت طالبان در معادﻻت سياسی منطقه
فاکتوری بنفع تروريسم اسﻼمی است .بازگشت طالبان بلوک ارتجاع
منطقه ،تروريسم و ميليتاريسم ،شکاف و دشمنی ميان مردم محروم
منطقه را تقويت ميکند.
امروز چه بايد کرد هر کمونيست و آزاديخواهی در افغانستان ممانعت
از بازگشت طالبان و به شکست کشاندن نقشه ائتﻼف ارتجاعی حامی
طالبان است .يک دو راهی سرنوشت ساز در مقابل مردم زحمتکش
افغانستان قرار گرفته است؛ تسليم به حاکميت طالبان يا مقاومت در
مقابل آن! دستور کار يک کمونيست ،يک آزاديخواه و برابری طلب،
هر کسی که نمی خواهد بساط توحش اسﻼمی طالبان مجددا راه بيافتد،
در لحظه حاضر برافراشتن پرچم مقابله فعال با طالبان است.
سازماندهی يک جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه برای دفاع از خود و
شهرها و روستاها در مقابل نيروهای طالبان ،تنها سياست انقﻼبی و
بسيج کننده در لحظه حاضر است .جنبشی که ميتواند سازمان دفاع از
خود و تامين نيازها و امنيت شهروندان را با ايجاد شوراهای مردمی
مسلح در محﻼت و مناطق آغاز کند و در مقابل تﻼش طالبان برای
قدرتگيری مجدد سدی ببندد .اين سياست به رهبری و سازمان و تسليح

زنان و مردان آزاديخواه ،مردم زحمتکش ،کمونيست ها و سوسياليست ها
و جريانات سکوﻻر بايد استخوانبدی اين جنبش مقاومت در مقابل ترور و
توحش طالبان را شکل دهند .اينبار فرصتی هست که جامعه روی پای
خود و مستقل از نيروهای اسﻼمی و حکومتی و حاميان جهانی اش ،عليه
اسﻼم سياسی طالبان بميدان بيايد .در اين جدال مردم منطقه از تهران و
بيروت و بغداد تا پاريس و برلين و پايتخت های جهان کنار جنبش
مقاومت عليه حکومت طالبان خواهند ايستاد .يک رکن مهم چنين جنبشی،
يک حرکت گسترده بين المللی ،عليه تروريسم دولتی و اسﻼمی ،در دفاع
از سکوﻻريسم و يک دولت غير قومی و غير مذهبی در افغانستان است.
جنبش مقاومت توده ای نيازمند يک جنبش حمايت بين المللی بيرون
مرزهای افغانستان است.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست بند و بست دولتهای آمريکا و
پاکستان و جمهوری اسﻼمی با طالبان را قويا محکوم ميکند .ما از حق
مردم آزاديخواه و زنان و مردان زحمتکش افغانستان برای ايستادگی
قاطع در مقابل طالبان حمايت می کنيم .کارگران و مردم آزاديخواه ايران،
بويژه جنبش آزادی زن که چهار دهه است عليه طالبانهای تهران مبارزه
می کنند ،کنار جنبش مقاومت توده ای عليه حاکميت طالبان خواهد ايستاد.
مردم افغانستان اينبار بايد به افکار عمومی پيشرو و حرکتهای ضد
سرمايه داری در منطقه و جهان متکی شوند تا بتوانند در مقابل کمپ
ارتجاع داخلی و متحدان منطقه ای و بين المللی اش ،از حکومت مجدد
طالبان ممانعت کنند و با اعمال اراده مستقيم سرنوشت خود را به دست
بگيرند .جنبش مقاومت توده ای مسلحانه در مقابل طالبان ،مشابه آنچه در
کوبانی داعش را شکست داد ،زمينه مقاومتی خاموش نشدنی عليه جنبش
اسﻼم سياسی ايجاد ميکند .عقب راندن و شکست طالبان مقدمه ای برای
ريشه کن کردن کل نيروهای جنگ ساﻻر و تروريسم و تحجر اسﻼمی در
منطقه است.
مرگ بر طالبان ،چه در کابل چه تهران!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسياليستی!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٤مرداد  ٥ - ١۴٠٠اوت ٢٠٢١
دستور كار يک كمونيست ،يک آزاديخواه و برابری طلب ،هر كسى
كه نمى خواهد بساط توحش اسﻼمى طالبان مجددا راه بيافتد ،در
لحظه حاضر برافراشتن پرچم مقابله فعال با طالبان است.
سازماندهى يک جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه برای دفاع از
خود و شهرها و روستاها در مقابل نيروهای طالبان ،تنها سياست
انقﻼبى و بسيج كننده در لحظه حاضر است.

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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اوضاع جديد سياسى
بخش سوم :ابتكارات و اقدامات فوری در قبال شرايط كنونى
رحمان حسين زاده
مولفه های مهم جديدی
در دو بخش قبلی تاکيد کردم ،با اوضاع جديد و ُ
در اوضاع سياسی روبرو هستيم .از جمله دربخش اول به هدف
جمهوری اسﻼمی از ايجاد آرايش جديد در ساختار قدرت سياسی ،و
اکنون دست بکار شدن رئيسی جنايتکار در رأس قوه مجريه برای
مقابله با روند گسترش يابنده مبارزات کارگری و توده ای پرداختيم.
حرکت سراسری و هدفمند دهها ميليونی مردم ايران در به شکست
کشاندن جمهوری اسﻼمی در روز  ٢٨خرداد و به دنبال آن روز بعدش
 ٢٩خرداد و شروع اعتصاب دهها هزار نفری کارگران بخش وسيعی
از مراکز صنايع نفت و پتروشيمی ها به عنوان نقطه عطف های تعيين
کننده ،بررسی کرديم .در بخش دوم بر پديده بسيار مثبت همزمانی
جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض شهری به عنوان دو عرصه
اصلی نبرد سياسی و طبقاتی تاکيد کرديم .اکنون در بخش سوم و پايانی
به چه بايد کرد مشخص و فوری کارگران و مبارزين آگاه و
سوسياليست و کمونيستهای دخيل در جنبش کارگری و توده ای
ميپردازيم.
چه بايد کرد!
يک وجه مهم و محور اول هر چه بايد کرد و تدوين نقشه درست کار،
بدوأ تحليل درست اوضاع و تشخيص تناسب قوا و ديدن صفبنديهای
سياسی و طبقاتی و بر اساس آن تدقيق استنتاجات راهگشا و مشخص
است .به نظرم در دو بخش قبلی بحث تبيين درستی از اوضاع بدست
داديم .براين اساس ميتوانيم محورها و سرخط های تاکتيک و اقدامات
کنکرت را مطرح کنيم.
الف -جمهوری اسﻼمی و مردم ،دوره تعيين تکليف قطعی با هم :وقتی
به صف آرايی جمهوری اسﻼمی و مردم در مقابل هم خيره ميشويد ،به
وضوح معلومست صف بنديها در راستای تعيين تکليف قطعی و نهايی
با همديگر است .اشاره کرديم در آرايش جديد هيئت حاکمه جمهوری
اسﻼمی برای بقای خود ،فشرده ترين بخش ارتجاع و عصاره جانی
ترين جانيان چهل ساله عمر خود )به قول خودشان ،هسته سخت قدرت(
را به جلو صحنه رانده و در مسند قدرت قرار داده اند .اين آرايش برای
مقابله با جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه مردم صاحب اراده ای
است که سران جمهوری اسﻼمی به وضوح کابوس گسترش روز
افزون آن را لمس ميکنند .از آنجا که همه پلهای پشت سرشان را خراب
کرده اند ،درست مثل تجربه همه مستبدين جهان راهی جز تقابل
لجوجانه و مذبوحانه با مردم برای خود باقی نگذاشته اند .خيال ميکنند
ميتوانند جنبش عروج کرده اعتصابی و اعتراضی و جنبش گسترش
يافته سرنگونی را اگر شکست هم ندهند ،چنان عقب برانند تا مدتها
نگران سرنگونی نظامشان نباشند .کور خوانده اند ،به نظرم سرشان به
سنگ ميخورد و سرنگون ميشوند .در جبهه مقابل ،جنبش ما کارگران و
مردم هم نه تنها بيکار ننشسته به حکم شرايط عينی با صف آرايی
جديدی به ميدان آمده است .همزمانی جنبش اعتصاب کارگری و جنبش

اعتراض شهری و تﻼشهايی که برای تحکيم همسرنوشتی و همبستگی
اين دو بخش پرقدرت جنبش اعتراضی کارگر و مردم در جريان است،
نشان دهنده آمادگی و آرايش جديد جنبش ما با پيام مشترک و قاطع تعيين
تکليف قطعی و سرنگونی جمهوری اسﻼمی است .به نظرم دو طرف اين
جدال سرنوشت ساز به روشنی ميدانند که پا به عرصه نبرد نهايی با هم
گذاشتند .اين واقعيت را همه رهبران و پيشروان جنبش کارگری و جنبش
توده ای به روشنی بايد تشخيص دهيم و بر اين اساس خود را آماده کنيم.
نا آمادگيهای موجود را پر کنيم .به اتحاد و همبستگی و فصل مشترکها و
تشکل و تاکتيک و شعارها و اقداماتمان شکل دهيم .فوری ترين چه بايد
کرد ،گره زدن همه پتانسيلهای مبارزاتی مان بر محور سرنگون کردن
جمهوری اسﻼمی و تحقق آزادی ،برابری ،رفاه همگانی و اداره شورايی
است.
ب -متحد و همگام کردن جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض
شهری :اکنون دوره همگام و متحد کردن دو جنبش گسترش يافته
اعتصاب کارگری و اعتراض شهری در يک پيکره قدرتمندی است که با
پتانسيل مبارزاتی کوبنده خود ،جمهوری اسﻼمی را زير ضرب خرد
کننده خود بگيرد .ايجاد چنين همگامی و اتحاد مبارزاتی در گرو همگامی
و دست در دست هم گذاشتن شبکه رهبران و فعالين کارگری راديکال و
سوسياليست و فعالين راديکال جنبش اعتراضات شهری در نقشه ای
هماهنگ و هدفمند برای گسترش جنبش اعتصابات کارگری و
اعتراضات شهری در سراسر ايران است .جنبش اعتصابات کارگری و
جنبش اعتراضات شهری ستونهای اصلی جنبش سرنگونی انقﻼبی
جمهوری اسﻼمی هستند ،متحد شدن و همبستگی اين دوعرصه مهم نبرد
سياسی و مبارزاتی يعنی قدرتمند شدن جنبش سرنگونی ،که در هر قدم
قوی شدن خود ميتوانند قدم به قدم تناسب قوا را به نفع جنبش آزادی و
برابری تغيير دهند .حول پﻼتفرم سرنگونی جمهوری اسﻼمی متکی به
اراده اجتماعی کارگر و مردم و حول شعارهای انقﻼبی از جمله "آزادی،
برای ،رفاه همگانی" ،و "معيشت و سﻼمت و اداره شورايی" پيروزی
بر جمهوری اسﻼمی و نظم حاکم سرمايه را به فرجام برسانند.
ج -ايجاد شوراهای محل کار و محﻼت :قدرت کارگران و جنبش
اعتصاب کارگری و به همين ترتيب قدرت جنبش اعتراض شهری را به
فوريت به مجامع عمومی و تشکل شورايی بايد متکی کرد .مراکز کار به
عنوان مکان شکل گيری اعتصابات و محﻼت شهرها به مثابه مکان شکل
گرفتن اعتراضات شهری کانونهای هم اکنون موجود قدرت جنبش
کارگری و توده ای هستند .پتانسيل مبارزاتی موجود در مراکز کار و در
محﻼت بسرعت ﻻزمست تجلی سازمانيافته پيدا کند .بر اين اساس دوره
اقدام عاجل برای ايجاد مجامع عمومی پايدار و شوراها در مراکز کار و
در محﻼت شهرها است .اين اقدام فوری فعالين کارگری و سوسياليست
در مراکز کار و محﻼت و تﻼش همه نيروهای کمونيست برای تحکيم و
وسعت بخشيدن به اين حرکت را ميطلبد .با تشکيل
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اوضاع جديد سياسى
بخش سوم :ابتكارات و اقدامات فوری
در قبال شرايط كنونى ...
شوراهای پايه در محل کار و در محﻼت در موقعيت
محکم و جديدی قرار ميگيريم ،آن وقت ترسيم حرکت
آتی سازمانيابی شورايی به سمت ابعاد باﻻتر و
مرکب تر وسراسری تر موضوعيت جدی پيدا ميکند
و به موقع به آن پاسخ داده ميشود.
د -طرد و خنثی کردن سياستهای اپوزيسيون راست:
جمهوری اسﻼمی چنان به پايان خط رسيده ،که بخش
زيادی از اپوزيسيون راست پروغربی سالها اميد
بسته به "رژيم چينج" و دخالت قدرتهای بزرگ
اکنون به سمت "براندازی" و "نه به جمهوری
اسﻼمی" چرخيده اند .اينکه دامنه جنبش سرنگونی
گسترده تر شده ،جريانات راست هم به آن پيوسته اند،
نشانه قدرت برخاسته از اعماق جامعه و اراده
کارگر و مردم برای تغيير وضع موجود و کنار زدن
جمهوری اسﻼمی است .اما همانطور که تا بحال ديده
شده ،با روشن بينی سياسی و طبقاتی ﻻزمست
سياستها و ترفندهای جريانات راست در ميان
کارگران و مردم افشاء و خنثی شوند .به ويژه آنجا که
رياکارانه خود را به مبارزه کارگر و مردم آويزان
ميکنند .درس و تجربه تلخ و بزرگ جابجايی قدرت
در سال  ١٣۵٧برای طبقه کارگر و مردم متنفر از
استثمار و فقر و تبعيض و نابرابری و اردوی کارگر
و مردم خواهان آزادی و رهايی قطعی از نظم
سرمايه ،اين حقيقت است ،که اين بار به نيروی
ذخيره آلترناتيو بورژوايی تبديل نشويم .نميگذايم آن
تجربه تلخ تکرار شود .بيش از چهاردهه مبارزات
کارگری و توده ای ،اکنون آلترناتيو خود طبقه
کارگر ،آلترناتيو سوسياليستی کارگری و بنياد گذاشتن
حاکميت شورايی را به واقعيت جدی تبديل کرده و
برای تحقق آن ميکوشيم.
 ١٣اوت ٢٠٢١

جنبش مجمع

عمومى كارگری را
گسترش دهيم!

شماره ٦٠٨

اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

در مورد رويداد نگران كننده شهر نقده
روز شنبه  ١۶مرداد به دنبال کشمکش شخصی ،فردی به اسم فردين ابراهيمی از کرد زبانان شهر
نقده متاسفانه به قتل رسيد و فرد ديگری به اسم کمال ﷴی نيز زخمی ميشود .بنا به اخبار
منتشرشده ،فرد قاتل رضا نام دارد وازمزدوران محلی سپاه و ترک زبان می باشد.
مردم شهرنقده و عمدتا کرد زبانهای ساکن شهر دراعتراض به اين جنايت و احتمال اعمال نفوذ
مقامات قضايی و نظامی اين شهردر پرونده اين جنايت ،در خيابان پيرانشهر شهر نقده مقابل
کﻼنتری با شعارهای ضد حکومتی به اين جنايت اعتراض می کنند.
اين اعتراض بمدت چند ساعت ادامه پيدا می کند و جوانی به اسم ﷴ عليزاده توسط شليک مستقيم
نيروهای سپاه و گارد ويژه کشته و تعدادی ديگر از جوانان معترض نيز زخمی می شوند.
در شرايطی که جامعه ايران دستخوش تحول است و هر روزاعتراض و نارضايتی مردم عليه
جمهوری اسﻼمی گسترش پيدا می کند ،بنا به اخبارمنتشرشده به دنبال اين جنايت ،تعدادی از
ناسيوناليست های ترک با حمله به مغازه های کرد زبان شهر و نفرت پراکنی عليه مردم کرد زبان
به فضای کينه و نفرت قومی دامن می زنند .عامل اصلی اين جنايت ،جمهوری اسﻼمی و مقامات
محلی وابسته می باشند.
در شرايط کنونی با توجه به فضای اعتراضی و نفرت عمومی از رژيم جمهوری اسﻼمی ،حکومت
و مزدوران محلی آن تﻼش می کنند که برای تفرقه و دودستگی ميان مردم ،به کينه و کشمکش ملی
که مطلوب جمهوری اسﻼمی برای بقای ننگينش است دامن بزنند .متاسفانه در شهر نقده در بهارسال
 ۵٨به مدت چند روز و اساسا به تحريک مﻼحسنی امام جمعه جنايتکار جمهوری اسﻼمی در
اروميه ،جنگ چند روزه کرد و ترک را راه انداختند .به دنبال آن ،قتل عام مردم بيگناه "قارنا و
قﻼتان " دوباره با تحريک مﻼحسنی مرتجع و همچنين دامن زدن به کينه و نفرت قومی ميان مردم
توسط مزدوران سپاه صورت گرفت .اين جنايات ،هنوز از حافظه مردم پاک نشده است.
امروز نيز رژيم جمهوری اسﻼمی که به طرف سرنگونی ميرود ،برای ادامه بقا از اين ابزار برای
تفرقه و دودستگی وسرکوب مردم قطعا استفاده می کند.
نبايد اجازه داد که فجايعی از اين دست دوباره تکرار شوند .مردم بايد هوشيار باشند که اين واقعه به
ابزاری در دست ناسيوناليست های "ترک و کرد" برای باد زدن کينه و نفرت قومی ميان مردم
تبديل نشود .تکرار آن تاريخ و اين وقايع فقط به نفع جمهوری اسﻼمی و به ضرر مردم تمام خواهد
شد.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست اين جنايت را محکوم می کند ،مسببين ايجاد چنين
وضعيتی بايد مجازات شوند .ما از مردم و آزاديخواهان شهر نقده ميخواهيم ،که هوشيار باشند،
درشرايطی که مردم برای مقابله با رژيم جنايتکار اسﻼمی بيشتر از هر زمانی به همدلی و اتحاد و
همبستگی نياز دارند اجازه ندهند مسائل قومی و ملی به ابزاری در دست جمهوری اسﻼمی برای
تفرقه و تضعيف مبارزات متحدانه مردم تبديل شود .مردم شهر نقده اعم از "کرد و ترک زبان"
شهروندان متساوی الحقوق ،دارای منافع و درد مشترک و درمقابل يک دشمن مشترک يعنی
جمهوری اسﻼمی قرار دارند و بايد تمام توان و نيروی متحد خود را برای خﻼصی از زندگی پر از
فﻼکتی که رژيم سرمايه داری اسﻼمی برای مردم محروم ساخته است بکار گيرند .انتظار از صف
انسانهای آزاديخواه و برابری طلب شهر نقده اين است که بيشترين تﻼش را برای ايجاد همدلی و
همبستگی ميان مردم به بکار بگيرند.
زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردمان نقده
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
 ١٠اوت ٢٠٢١
امضاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری – حکمتيست،
سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( ،هسته اقليت

صفحه ٦

كمونيست هفتگى

وقتى معصومه ابتكار "هيجانى" مى شود!
ملكه عزتى
هفته گذشته در شهر اروميه يكی از آتش به اختياران خامنه ای كه از
نحوه حجاب دو زن عابر در خيابان ناراضی بوده ،وظيفه "امر به
معروف و نهی از منكر" را با به زير گرفتن اين دو زن با ماشين انجام
داد و مصداق آتش به اختيار در خيابان عليه دو زن جوان به قصد ُكشت
آنها شد.
معصومه ابتكار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در اين
رابطه در توئيتی اظهار نظر کرده است .ای کاش علم الهدای مونث دهن
باز نميکرد و فضا را با اظهارات ضد زن و روحيات ساديستی -
جنايتکارانه اش مسموم نميکرد .معصومه ابتکار مشکلی با "تذکر دادن
که وظيفه هر مسلمان مومنی است" ندارد و در اينمورد چيزی نگفته
است .قسمت وقيح اظهار نظر وی توضيح و توجيه زير ماشين گرفتن آن
دو زن است که ميگويد" :زير گرفتن دو زن بعد از تذکر حجاب،
اقدامی هيجانی بود"! مﻼحظه می کنيد؟ اين تحفه فمينيسم اسﻼمی و
حکومتی است ،آنهائی که در گنداب اسﻼم دنبال حقوق زن می گردند .از
نظر ابتکار که خود در اقدامات هيجانی در طول حيات سياسی اش
شرکت داشته ،زير ماشين گرفتن دو زن در خيابان که درهر جامعه
نيمچه متمدن اقدام به قتل عمد است ،برای کماندوی حزب اللهی
"هيجانی" است و موجب باﻻ رفتن آدرنالين ميشود .آدم ياد بازجوها در
زندان می افتد که هرچه شکنجه زندانی وحشيانه تر و هرچه بيحرمتی
عميق تر باشد ،هيجان جﻼدان و رقابت شان باﻻتر و داغ تر است!
معصومه ابتكار از همان اوان جوانی در صف دانشجويان حرب اللهی و
خشکه مقدس "پيرو خط امام" هيجانات زيادی را تجربه كرده و با مفهوم
هيجان آشناست .هيجان باﻻ رفتن از ديوار سفارت امريكا ،هيجان داشتن
تابعيت دوگانه امريكا-ايران ،هيجان اقامت پسرش در سرزمين "شيطان
بزرگ" ،هيجان دستگيری فعالين محيط زيست  -زمانی كه وی رياست
سازمان محيط زيست را بعهده داشت -و مهم تر ازهمه هيجان تصويب
طرح "برابری عدالت جنسيتی اسﻼمی" است که با پيشنهاد ايشان در
"ستاد زن و خانواده جمهوری اسﻼمی" تصويب شده و نتيجه اش چيزی
نبوده جز تعدد قتل های ناموسی ،افزايش چند همسری و خشونت بيسابقه
بر زنان در محيط كار و خانواده ،اجازه ازدواج با فرزند خوانده تحت
عنوان ارتجاعی و پدوفيليستی "کودک همسری" که ايشان مفتخرانه و با
باد درغبغب انداختن طرح جايگزينی سن  ١٢سالگی به جای  ٩سالگی
را برای ازدواج پيشنهاد داده است .او در مصاحبه ای ميگويد "تﻼش
کرديم تعريف ما ازعدالت جنسيتی هم با واقعيتهای کف جامعه هم با
فرهنگ بومی منطبق باشد و هم رويکرد عدالت محور داشته باشد .بر
همين اساس شاخصهای عدالت جنسيتی ،طرحی ايرانی و اسﻼمی است
که با وجود مقابله و مخالفتهای فراوان ،در ستاد زن و خانواده تصويب
شد!"
طرحی منطبق و بر اساس شاخص های عدالت جنسيتی اسﻼمی! همان
عدالت اسﻼمی که زنان را در رده احشام بحساب مياورد و دادگاههای
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زن ستيز جمهوری اسﻼمی آنها را بدليل تن
ندادن به رابطه جنسی تحت فشار و خشونت،
دادگاهی و محکوم ميکنند! نفرت انگيزتر از
اين طرح خود معصومه ابتکار است.
معصومه ابتكار با اين نگاه و تفکر زن آزار
و مبلغ خشونت در راس ارگانی بوده كه
"مسئوليت رسيدگی به امور زنان" را بعهده
داشته است .درست مثل همکاران دزدش كه در راس بانك مركزی و
وزارت دارايی قرار دارند ،درست مثل قاتلين هم خط و هم نظرش كه
در راس قوه قضاييه قرار دارند ،درست عين آدمكشانی كه در راس قوه
مجريه و مقننه قرار دارند .كل مجموعه اين حكومت باندهای قاتل و
سركوبگری هستند كه روزگار مردم محروم جامعه را سياه كرده اند.
اينها با هر جنايتی كه خلق ميكنند به "هيجان" می آيند.
ما بعنوان يک حزب انقﻼبی و کمونيست که برابری بيقيد و شرط زن و
مرد يک هدف قديمی ماست از کاربدستان جمهوری اسﻼمی ذره ايی
توهم در هيچ عرصه ای و خصوصا در مسئله زننداريم .ما اين
جنايتکاران را خوب ميشناسيم .به کارنامه آنها و ميزان دشمنيآنها با زنان
آشنايی کامل داريم .ما نسلی هستيم که ظرفيت باﻻی سرکوب و
وحشيگری آنها عليه زنان را تجربه کرديم و عليه شان جنگيديم و قربانی
ها داديمزمانی که همکاران آتش به اختيار و جنايتکار معصومه ابتکار با
پونز و اسيد و تيزبر به زنان "بد حجاب" و بی حجاب حمله ميکردند.
اينها کسانی هستند که زنان را تا سينه در خاک محبوس کرده و
سنگسارشان ميکردند .ما شاهدان کشتار دهه  ۶٠هستيم .برای ما
کارنامه معصومه ابتکار و کليت جمهوری جنايت و اعدام اسﻼمی مملو
از سياهی و تباهی است .ظرفيت باﻻی خشونت و سرکوب در اينها برای
همه روشن است .اينها از انسانيت تهی شده اند.
انسانهای نرمال که مذهب آنها را مسخ و بی اختيار نکرده در شادی در
نوآوری در خﻼقيت و آفريدن و تحول دچار هيجان ميشوند .تبيين
سخيفانه معصومه ابتکار از واژه هيجان تنها کاربردش سرپوش گذاشتن
بر جناياتی است که زنان روزانه در معرض آن قرار دارند و امنيت
شان بخطر می افتد .استفاده چندش آور از واژه هيجان در توضيح اقدام
به قتل از اين دست ،بيانگر افکار مهجور و سوپر ارتجاعی است که
زنان را در هر صورت مقصر ميداند و حتی سلطه حکومت آپارتايد
جنسی را ناشی از فرهنگ و خواست زنان معرفی ميکند .کم شنيديد که
به زن مورد تجاوز قرار گرفته اينگونه برخورد شده که "اگر اينطور
لباس نمی پوشيد ،اگر اينطور راه نميرفت ،اگر بلند نمی خنديد" ،اگر ...
شايد اين اتفاق رخ نمی داد ،تقصير خوش است ،تحريک کرده است!
حرف معصومه ابتکار از اين هم بدتر است.
با اينحال در لبه گور قرار داريد .اين حجم از سرکوب و خشونت
سازمانيافته و تحقير شخصيت زنان هنوز نتوانسته زنان را از صحنه
جامعه بيرون کند .اعتراض زنان و جنگ روزمره با حکومت درد بی
درمان بارگاه اسﻼم است .در اين روزهای پر تﻼطم که جامعه در
خروشی آشکار است و سرنوشت جمهوری اسﻼمی به مرحله تعيين
تکليف رسيده است ،معصومه ابتکار و آتش به اختيارها بايد دنبال
سوراخ موش باشند .غلط اضافی موقوف! *
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بازگشت به آغوش پر مهر مادر؟
از طالبان تا جمهوری اسﻼمى
نادر شريفى

)"جنگ طوﻻنى با تروريسم" ،يعنى جنگ قدرت آمريکا با
اسﻼم سياسى ،پس از افغانستان ماهيتاً کشمکشى سياسى خواهد
بود ،حتى اگر طرفين در مقاطعى دست به اقدامات نظامى
موضعى و عمليات تروريستى عليه يکديگر بزنند .هدف اين
جنگ از جانب آمريکا حذف اسﻼم سياسى نيست.
...
هدف غرب در اين زورآزمايى نه نابودى اسﻼم سياسى و
ياحتى لزوماً سرنگونى د َُو ِل اسﻼمى ،بلکه قبوﻻندن هژمونى
سياسيش به جنبش اسﻼمى و تعيين مقررات بازى است .از نظر
آمريکا اين جنبش بايد حدود خود را بشناسد .بايد قلمرو عملياتى
خودش را به منطقه محدود کند ،مکان خويش و جايگاه ويژه
آمريکا را بفهمد .نه فقط دولتهاى اسﻼمى ميتوانند سر کار
باشند ،بلکه حتى تروريسم هم مجاز است ،مشروط بر اينکه
قربانىاين تروريسم کمونيستها و چپها در ايران و افغانستان و
پاکستان و ترکيه باشند .اما حمله در خاک خود آمريکا ديگر
غلط زيادى است .آمريکا ميخواهد اين درس و اين موازنه را به
خاورميانه ببَرد .منصور حکمت(.
يازدهم سپتامبر امسال ،بيستمين سال حمله تروريسم اسﻼمی به آمريکا
و يادآور کشتار هزاران مردم بيگناه و پس از آن لشگرکشی عظيم
ارتش آمريکا و ناتو به افغانستان و عراق است .از يازدهم سپتامبر
 ٢٠٠١تا امروز جوامع بشری شاهد رويدادهای مهم و سرنوشت ساز
زيادی و جنايات متعددی توسط دو قطب تروريستی دولتی و اسﻼمی
بوده اند .يازدهم سپتامبر را هيئت حاکمه آمريکا روز جنگ عليه
"تروريسم جهانی" ،مبارزه عليه شيطانهای بزرگ و "محورهای
شرارت" نام گذاری کرد و با قول انتقام "بی رحمانه" ،بمبها و
موشکهای فوق مخرب "مادر" خود را با "افتخار" بر سر مردم بی
دفاع افغانستان ريختند و يا با هواپيماهای بی سرنشين از هزاران
کيلومتری ،هر جنبنده ائی در عراق را موشک باران کردند .نزاع دو
قطب تروريستی در تحکيم هژمونی خود در منطقه ،مولد نيروهای فوق
ارتجاعی ديگری از جمله داعش ،حشدالشعبی در عراق ،سلفی ها و در
ادامه براه انداختن "جنگ داخلی" در سوريه هم بود .به هر صورت
يازدهم سپتامبر يادآور "جنگ" دو قطب تروريستی است که يکی از
اين دوقطب با فرياد "ﷲ اکبر" سر زنان و کودکانی که از بخت بد
جلوی تروريستهای اسﻼمی سبز شده بودند را می بريد و آن يکی بنام
صدور دموکراسی و مبارزه با تروريسم هر جنبنده ای را با به موشک
می بست.
در سرآغاز بيستمين سالروز يازدهم سپتامبر  ٢٠٠١مردم منطقه،
بخشی از همان قطب سوم و بشريت آزاديخواه و متمدن ،در منطقه
نشان دادند که نه طرفدار حاکميت تروريسم دولتی و نه اسﻼم سياسی
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اند .مردم عراق همزمان خواهان خروج
ناتو و انحﻼل سازمان تروريستی ساخت
رژيم ايران حشدالشعبی از محل زندگی
شان شدند .چنين تصاويری ديروز در لبنان
و امروز در افغانستان بخوبی قابل رويت
اند .شايد قطب سومی که هر دو قطب
تروريستی را محکوم کند در ابعاد چند ده
ميليونی وارد مبارزات اجتماعی خود برای
ﻻيروبی جامعه از شر تروريسم دولتی و تروريسم اسﻼمی نشد ولی با
تمام نقاط ضعف اش نشان داد که نه حمايت کننده اين است و نه آن .دولت
آمريکا و ناتو که بر اين تصور بودند با بنمايش گذاشتن عظيم ترين
نيروی نظامی شناخته شده تاريخ بشری به منطقه بسرعت می توانند
هژمونی حاکميت خود را به اسﻼم سياسی تفهيم کنند ،متوجه شدند که
شکست خوردند و اين حقيقت روشن شد که مادامی که مسائل اساسی در
منطقه مثل مسئله فلسطين و خواست سکوﻻريسم و آزادی و برابری حل
نشده باقی بماند ،حتی با صرف صدها ميليارد دﻻر و استفاده از نيروی
نظامی فوق مدرن و محاصره اقتصادی قادر نخواهند بود ،نه "فرزندان"
ناخلف خود را به تمکين وادار کنند و نه منطقه را بزنجير اسارت خود
بکشند .بنابر اين و پس از يک دوره نسبتا دراز مدت و برگذاری دهها
کنفرانس تحت نام "کنفرانس افغانستان" يا "کنفرانس اسﻼمی" بطور
مقطعی در پی زد و بند افتادند تا خود را از اين نزاع بی انتها نجات دهند.
خاورميانه امروز شاهد تحرکات و سياستهای جنس ديگری است که
درخود نه جديد بلکه با سياستهای بيست سال غرب و آمريکا متفاوت
بنظر می آيند .در اين راستا دولت آمريکا با خروج از افغانستان و با
تاکيد در پيدا کردن راه حلی با رژيم ايران حول توافق برجام دو ،سياستی
را امروز به پيش ميبرد که بيست سال پيش و پس از عروج يازده
سپتامبر شايد برای کمتر انسانی قابل پيش بينی و تصور بود .آمريکا و
متحدانش در توافق با طالبان افغانستان را ترک ميکنند و در مقابل رئيسی
جﻼد اعﻼم ميکنند که مذاکرات با ايران برای دستيابی توافقنامه پايانی،
کانون توجه هيئت حاکمه آمريکا است .در همين راستاست که در کنار
گله ای از نمايندگان مرتجع اسﻼمی در مراسم تحليف ابراهيم رئيسی،
نمايندگان اتحاديه اروپا هم حضور پيدا ميکنند .همان نمايندگان "حقوق
بشر" که برای عاديسازی روابط اقتصادی و سياسی با تروريست ها
تﻼش می کنند و بفکر بازگرداندن جمهوری اسﻼمی به آغوش
"پرمحبت" جهان سرمايه و مشخصا غرب هستند .امروز غرب و شرق
به معنی سابق وجود ندارد و سرمايه داری در يک بازار جهانی کار
ميکند .اما رقابت قطبهای سرمايه داری در کانون های بحرانی جهان از
جمله خاورميانه وجه ديگر و مهم مسئله است و هنوز اسﻼم سياسی و
دولتهای اسﻼمی در اين جدال جهانی و منطقه ای قدرتهای سرمايه داری
برای طرفين درگير از آمريکا و دول غربی تا چين و روسيه کاربرد
دارند .هيچکدام از اين دولتها بطور واقعی با اسﻼم سياسی در منطقه و
سرکوب جنبشهای آزاديخواهانه و کارگری مشکلی نداشتند.
هنوز چهارچوب توافقات بين آمريکا و دول غربی با جمهوری اسﻼمی و
طالبان معلوم نيست .روشن است جمهوری اسﻼمی خواهان ضمانت در
حفظ حکومت خود است و طالبان خواهان بازگشت به قدرت در
افغانستان .آمريکا هم بغير از حفظ امنيت اسرائيل ،خواهان پايان حمﻼت
به منافع خود در منطقه است .عدم دستيابی جمهوری
صفحه ٨
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اسﻼمی به سﻼح اتمی ،بطور حتم مهمترين سئوالی است که بايد برای
آن راه حلی پيدا کنند .در نتيجه پس از دستيابی به هر توافقنامه ای که
همه طرفين با آن خرسند باشند ،هنوز اين سوال که جمهوری اسﻼمی و
طالبان قرار است چه بﻼئی برسر مردم بياورند روی ميز است که البته
مشغله و مسئله دول دمکرات و حقوق بشری و رسانه هايشان نيست.
گفتيم غرب خواهان پايان تنش با اسﻼم سياسی در خاورميانه است .اين
بدان معناست که بايد "فرمولهای" دوران جنگ سردی مثل دفاع از
حقوق بشر ،حقوق جهانشمول انسانی ،آزادی و دموکراسی از جنسی
غربی اش را از "فرهنگ غرب" برای "شرق" خارج کرد و يا حداقل
کاربرد تبليغاتی آن را خارج از امور خاورميانه و آفريقا برای مثال
حمﻼت جنگ سردی به رقبای درنده تر مثل چين و روسيه مورد
استفاده قرار داد .شايد قدم بعدی و اميدشان اين باشد با رفع مجازاتهای
اقتصادی برای رژيم ايران و طالبان در افغانستان ،آنها نيز به تامين
منافع دولتهای اسرائيل و آمريکا متعهد شوند ،تﻼشی که تاکنون شکست
خورده است .در ميان بند و بست تروريستها ،مردم افغانستان فراموش
شده اند ،مبارزات و خيزشهای توده ای در ايران و امواج اعتصابات
کارگری خبر محسوب نمی شوند و بندرت ميتوان ردی جدی از آنها در
رسانه های غربی پيدا کرد .در مقابل اخبار از چين "کمونيست" که يک
سکوی بندريش در شهر بندری دچار حادثه شده است و يا اين بانکهای
چينی نود درصد نيروگاههای برق زغال سنگی را در سراسر جهان
حمايت مالی ميکنند ،و يا تظاهرات در کوبا موضوعاتی هستند که اين
روزها ميديای غربی از تکرار چندصد باره آن خسته نمی شوند.
آينده اين توافقات هم ،با اتکاء به تجارب چهل و دو ساله ما بخوبی
روشن اند .عمارات برپا شده از صدها هزار اعدام و توحش اسﻼمی
سياسی را نه در ايران و نه در افغانستان با رنگ زدن در و ديوارهايش
و چند تا ستون حمايتی غرب نمی توان برپا نگهداشت .دو طرفين توافق
هم آنقدر "توافق" خواهند داشت تا مصالح شان حکم کند .همين امروز
اخبار حاکی از آنند که توافقات آمريکا در افغانستان با طالبان توسط
نيروهای طالبان زيرپا گذاشته شده است .اخبار حاکی از توافق آمريکا
و طالبان در استقرار نيروهای طالبان خارج از مراکز شهری بود ولی
طالبان با اشغال شهرها ،امارات دولتی را يکی پس از ديگری اشغال،
زنان و کودکان را بی حقوق و روانه زندانهای خانگی و قوانين متحجر
و کپک زده اسﻼمياش را در مناطق اشغالی يکی پس از ديگری دوباره
جاری ميکند .در مورد جمهوری اسﻼمی وضعيت حتی از اين بدتر
خواهد بود .جمهوری اسﻼمی حتی با برجام دو ،دست از پروژه اتمی
شدن بر نخواهد داشت .ديگر اينکه جمهوری اسﻼمی نه می خواهد و نه
قادر خواهد بود از حمايت از نيروهای نظامی تروريستی اسﻼمی مثل
حماس ،حزب ﷲ لبنان و يا حوثيها دست بشويد .جمهوری اسﻼمی برای
حفظ خود ،احتياج به تشنج ادامه دار در منطقه دارد .بنابراين نميتواند
کشورهای منطقه مثل عراق ،اقليم کردستان و عمان و لبنان را به حال
خود رها کند .در مورد تضمين به امنيت و منافع اسرائيل موضوع حتی
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پيچيده تر است .در اين ميان نه تنها حماس از فکر حمله به اسرائيل
کوتاهی نخواهد کرد که نيروهای راست افراطی در خود اسرائيل برای
دست يابی دوباره به قدرت آرام نخواهند نشست .نتيجتا بنظر من اين
توافقنامه ها و سازشها عمر کوتاه تری خواهد داشت از اينکه بتوان به
پايداری آنان "خوشبين" بود .دنيا را محاسبات آمريکا و ترويست ها نمی
سازد.
مبارزات کارگری ،مبارزات شهری در ايران
اما آنچه به مبارزات طبقه کارگر ايران و مبارزات سرنگونی طلبانه
شهری در مقابل جمهوری اسﻼمی برميگردد ،موضوع بسيار بسيار
شفاف است؛
يک :در هيچ کجای دنيا ،هيچ جنبش کارگری چنين طبقاتی و هوشمند در
کمين حکومت ننشسته و خواهان دستيابی به قدرت سياسی نيست.
دو :کشمش طبقاتی و قطبی شدن سياست نشان بارز ديگری در تحوﻻت
سياسی امروز ايران است .
سه :تحريم سراسری انتخابات و از صندوق رای درآوردن جﻼد رئيسی
و پس از چهار روز از آن گسترش خيزشهای شهری و اعتصابات
گسترده کارگری ،نشان از آرايش تهاجمی جامعه عليه حکومت است که
کمتر از سقوط نظام اسﻼمی را نمی پذيرد.
چهار :سياست سرکوب در آبان  ٩٨به وحشيانه ترين شکل در دستور
قرار گرفت اما جواب نداد ،قتلهای وسيع و دستگيری ها و زندانی کردن
هزاران نفر به سکوت منجر نشد .جمهوری اسﻼمی نخواهد توانست
جامعه را از تصميم قطعی خود در سرنگونی عقب براند.
پنج :فساد در کل پيکره حکومت اسﻼمی ،بحرانهای ﻻينحل اقتصادی و
اجتماعی ،دزديهای ميلياردی ،جمهوری اسﻼمی را بجائی رسانده که
نميخواهد برای تامين حداقل معيشت ،سﻼمت و بهداشت مردم گامی
بردارد .امروز برای مردم گرفتن هر حق ساده ای به سد حکومت
ميخورد و به يک معنا تا جمهوری اسﻼمی سرنگون نشود ،جامعه روی
سﻼمت و تامين حداقل معيشت زندگی را نخواهند ديد.
شش :دستيابی به برجام دو و مجموعه سياستهای سازش و توافق با
آمريکا ،جامعه متنفر از جمهوری اسﻼمی را ساکت نخواهد کرد.
بعنوان نتيجه :امروز با گذشت بيست سال از واقعه يازدهم سپتامبر برای
همگان روشن است که جهان غرب و با آن اپوزيسيون آويزان به آنان،
برای حفظ عمارت پوسيده سرمايه بدون حمايت از جنبش ارتجاعی اسﻼم
سياسی نمی توانند منافع خود را در منطقه دنبال کنند .اين آشتی کنان
تروريست ها نتايج اش معلوم است .نه مردم افغانستان و نه عراق و نه
ايران ديگر نبايد توهمی به دول غرب که هميشه در پی منافع خود بوده
اند ،داشته باشند .حمايت آمريکا از اسﻼم سياسی و توافق غرب با
جمهوری اسﻼمی و طالبان و يا حضور نمايندگان اتحاديه اروپا در مراسم
تحليف رئيسی اکيدا ربطی به عدم آگاهی آنان از ساختار حکومت
جنايتکاران اسﻼمی ندارد .منافع آنها ايجاب ميکند کنار خامنه ای و
طالبان بايستند .مردم در افغانستان و ايران بايد خود سرنوشت شان را
بدست گيرند ،در جبهه و صف متمايزی با پرچم همزيستی مردم منطقه و
سرنگونی دولتهای اسﻼمی به ميدان بيايند .دستور کار کمونيست ها و
طبقه کارگر در کشورهای منطقه بسيج کارگران و مردم عليه دولتهای
فاسد نظامی و ديکتاتوری و اسﻼمی و پاکسازی کشورها و منطقه از
نيروهای متفرقه ارتجاع سرمايه داری است*.

صفحه ٩
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ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
نه به شورای اسﻼمی کار و رای منفی به رفتن نمايندگان کارگری به
جلسه با مقامات استان:

 مختومه کردن پرونده قضايی وکيل مان خانم فرزانه زيﻼبی -واکسيناسيون عمومی ،سريع و رايگان در مقابل کرونا

کارگران نيشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب ،روز شنبه  ١۶مرداد،
ابتدا در مقابل فرمانداری شهر شوش دست به اعتراض زدند .کارگران
به اداره کار بابت همدستی شان با شورای اسﻼمی منحل شده اعتراض
کردند و اعﻼم کردند افراد شورای اسﻼمی کار نمايندگان کارگران
هفت تپه نيستند و حق ندارند به نام ما کارگران وارد مذاکره شوند.
بدنبال اعتراض کارگران ،فرمانداری از فعالين مستقل دعوت به جلسه
و مذاکره ميکند .فعالين اين موضوع را در جمع کارگران طرح کردند
و با اکثريت باﻻ رای به عدم رفتن با اين افراد بی خاصيت و نوکر
اسدبيگی ها دادند.

تجمع کارگران کارخانه سيمان سپاهان
روز شنبه  ١۶مردادماه کارگران کارخانه سيمان سپاهان ديزيچه واقع در
مبارکه اصفهان در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و وضعيت بد
معيشتی دست از کار کشيده و مقابل فلکه ورودی کارخانه تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارگران آب و فاضﻼب هويزه
روز يکشنبه  ١٧مرداد کارگران و پرسنل آب و فاضﻼب هويزه در
اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل اين اداره تجمع کردند.
کارگران و پرسنل اداره آب و فاضﻼب شهرستان هويزه  ٩ماه حقوق و ٣
سال حق بيمه طلب دارند.

سهشنبه  ١٩مردادماه در بيست و نهمين روز از اعتصاب کارگران
هفت تپه ،کارگران با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش
پﻼکاردهايی برای حمايت از اعتراضات به بیآبی و وضعيت معيشتی
مردم استان استفاده کردند و شعار »خوزستان آب ندارد ،هفت تپه جان
ندارد ،کارگر نان ندارد« سر دادند .چهارشنبه  ٢٠مردادماه در سی
امين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه ابراهيم عباسی منجزی
سخنرانی کرد .در اين تجمع کارگران با در دست داشتن عکس شفيق
چنانی عليه وزير بهداشت شعار دادند .شفيق چنانی از همکارانی بود
که متاسفانه روز سه شنبه به دليل ابتﻼ به کرونا جانباخت .پنجشنبه
بيست و يکم مرداد  ١۴٠٠اعتصاب هفت تپه سی و يک روز را پشت
سر ميگذارد.

تجمع اعتراضی اينترنها در کرمانشاه
پزشکی درحال آموزش در اعتراض
روز شنبه  ١۶مردادماه دانشجويان
ِ
به شرايط کاری و معيشتی خود مقابل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دست به تجمع زدند .ﻻزم به ذکر است که از اينترن ها به بهانه آموزش و
کسب تجربه در حقيقت بيگاری ميکشند و بويژه در جريان همه گيری
کرونا ،حجم کاری سنگين و پر مشقتی را بر آنان تحميل کردند که در زير
اين فشارهای خردکننده چند نفر از آنان دوام نياورده و جان باختند .روز
يکشنبه  ١٧مردادماه نيز دانشجويان پزشکی برای دومين روز متوالی در
اعتراض به شرايط شغلی ،آموزشی و معيشتی خود مقابل دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه دست به تجمع زدند.

خبر پرداخت دو ماه حقوق در شنبه و يکشنبه و اعﻼم و اجرای رای
پرونده هفت تپه طی دو هفته آتی .کارگران اعﻼم کردند که تا چند روز
آخر مرداد چهار ماه حقوق معوق دارند و با دو ماه حقوق چيزی
درست نميشود .حقوق ها بايد سروقت پرداخت شوند .همينطور اعﻼم
کردند در دو هفته آتی اعتصاب ادامه دارد تا وضعيت هفت تپه
مشخص شود.

تجمع اعتراضی کارکنان آتشنشانی ساوه
شماری از کارکنان سازمان آتشنشانی ساوه ،روز يکشنبه  ١٧مردادماه،
با هدف پيگيری مطالباتشان در داخل ساختمان شورای اين شهر تجمع
اعتراضی برپا کردند .آنها ضمن ديدار با رئيس شورای شهر ساوه،
خواستار رسيدگی مسئوﻻن به مطالبات صنفی و حقوقی و برطرف شدن
مشکﻼتشان شدند.

اهم مطالبات کارگران اعتصابی نيشکر هفت تپه به شرح زير است:
 اخراج فوری کارفرمای خلع يد شده ،محاکمه مختلسين و ممنوعيتورود هرگونه بخش خصوصی ديگر به هفت تپه
 پرداخت فوری حقوق معوقه همه همکاران تمديد فوری قراردادهای تمام همکاران منجمله همکاران دفع آفات وغيرنيشکری و فصلی های تجهيزات و کارخانه
 -بازگشت به کار همکاران اخراجی

تجمع نانوايان يزد و زنجان مقابل استانداری
روز شنبه  ١۶مردادماه نانوايان زنجان در اعتراض به عدم افزايش قيمت
نان و باﻻ رفتن هزينه نانوايي ها مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.
روز سهشنبه  ١٩مرداد نيز جمعی از نانوايان يزد در اعتراض به
وضعيت بد کاری و معيشتی مقابل استانداری يزد دست به تجمع زدند.
تجمع نخلداران در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ١٠
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كمونيست هفتگى

ستون اخبار كارگری و حركتهای
اعتراضى ...
روز سهشنبه  ١٩مرداد جمعی از نخلداران استان خوزستان در اعتراض
به کم آبی ،از بين رفتن نخلستانها ،سياستهای قيمت گذاری و ورود
دﻻﻻن به خريد و آنچه خسارات جبران ناشدنی دانستند وارد سازمان
جهاد کشاورزی خوزستان شدند و فعاليت اين اداره را متوقف کردند.
مردم جونقان استان چهارمحال و بختياری در پی بازداشت حبيب فدايی
به خيابان آمدند
صبح روز سهشنبه  ١٩اسفندماه  ،٩٩نيروهای امنيتی با يورش به منزل
حبيب فدايی ،وی را بازداشت کردند .حبيب فدايی به دليل سخنرانی در
جمع مردم معترض جونقان بازداشت شد .نيروهای امنيتی فرزند وی را
نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند .در ادامه ،مردم جونقان به اعتراض
برخاستند و با بستن جاده و خيابان ها خواهان آزادی فوری آقای فدايی
شدند .مردم متحد جونقان با اعتراض شان مقامات را مجبور به عقب
نشينی کردند و دادستان شهر اعﻼم کرد که چهارشنبه ساعت  ١٠صبح
حبيب فدايی آزاد خواهد شد .مردم به تجمع خود تا آزادی حبيب فدائی
ادامه دادند و با شعار آزاديت مبارک به استقبال وی رفتند.
نقده ،شليک به معترضين
روز شنبه  ١۶مرداد ماه ،در جريان برگزاری تجمع بخشی از
شهروندان در مقابل کﻼنتری شماره  ١١شهر نقده ،يک فرد بر اثر
تيراندازی نيروهای انتظامی ﷴ عليزاده ٢٧ ،ساله جان خود را از دست
داد .ماموران گارد ويژه به سمت اجتماع شهروندان اقدام به پرتاب گاز
اشک آور و گلولههای ساچمهای کردند که دهها نفر طی آن زخمی شدند.
شکنجه و ضرب و شتم ﷴ جواد لعل ﷴی توسط نيروهای امنيتی
ﷴ جواد لعل ﷴی معلم معترض پس از آزادی از بازداشت تصاويری
از بدن شکنجه شدهاش را در فضای مجازی به انتشار گذاشت .ﷴ جواد
لعل ﷴی روز  ١٠مرداد به همراه فاطمه سپهری در پارک ملت مشهد
و در يک تجمع کامﻼً مسالمتآميز در حمايت از مردم تشنه خوزستان
بازداشت شدند.
سهيل عربی به  ٢سال حبس ،پرداخت جزای نقدی و مجازات های
تکميلی محکوم شد
سهيل عربی ،زندانی سياسی که در زندان رجايی شهر کرج در حال
تحمل دوران محکوميت خود است ،در پرونده ای ديگر توسط شعبه ٢۶
دادگاه انقﻼب تهران به  ٢سال حبس تعزيری ،جزای نقدی ،ممنوعيت
خروج از کشور و الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پيگيری
ضابطين محکوم شد .جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات سهيل عربی در
تاريخ  ۶مردادماه در اين شعبه برگزار شده بود .براساس اين حکم که
توسط شعبه  ٢۶دادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضی ايمان افشاری طی
روزهای اخير صادر و ابﻼغ شده است ،سهيل عربی از بابت اتهام
واهی ”نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی به وسيله سامانه های

مخابراتی“ محکوم شده است.
ادامه اعمال فشار به فعالين معلمان
برای سه نفر از اعضای هيئت مديره کانون صنفی فرهنگيان گيﻼن
آقايان تيمور باقری کودکانی )عضو هيئت مديره( ،محمود صديقی پور
)عضو هيئت مديره( و عزيز قاسم زاده )عضو هيئت مديره و سخنگو(
پروند سازی تازه ای شکل گرفته است .هنوز موارد اتهامی اعضای
هيئت مديره کانون صنفی فرهنگيان گيﻼن مشخص نشده و طبق پيامک
ارسالی برای هر سه نفر آنها با شماره پرونده مشترک پرونده ای در
شعبه  ١۴بازپرسي -ناحيه  ٣رشت تشکيل شده است .پيش از اين نيز
برای رسول بداقی عضو هيئت مديره کانون صنفی فرهنگيان اسﻼمشهر
به همراه هشت نفر ديگر از فعاﻻن مدنی و حقوق بشری و وکﻼ پس از
برگزاری تجمع حمايتی از مردم خوزستان در مقابل وزارت کشور،
پرونده ای از سوی مقامات تشکيل شد .شايان ذکر است رسول بداقی پس
از شهريور  ٨٨تا ارديبهشت  ٩۵هفت سال را در زندان بدون مرخصی
گذرانده است.
يکشنبه های اعتراضی بازنشستگان
جمعی از بازنشستگان و مستمریبگيران صندوق بازنشستگی فوﻻد
خوزستان و اصفهان روز يکشنبه  ١٧مرداد مقابل ساختمان اين صندوق
در شهرهای اهواز و اصفهان تجمع کردند .بازنشستگان فوﻻد خواهان
افزايش حقوق و مستمری و همسانسازی واقعی حقوق خود هستند.
کشته و زخمی شدن دو کولبر در نوار مرزی کردستان
روز دوشنبه  ١٨مردادماه نيروهای هنگ مرزی ههنگهژال از توابع بانه
به سوی دستهای از کولبران آتش گشودند که در نتيجه آن يک کولبر اهل
مهاباد با نام اميد خضری  ۴٧ساله و ساکن شهرستان ربط ،جانش را از
دست داد و يک کولبر نوجوان ديگر با نام فرهاد اسماعيلی  ١٨ساله و
اهل پيرانشهر به شدت زخمی شد*.

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم

توده ای را همه جا برپا كنيد!

در كارخانه ها و محﻼت شوراها
را برپا كنيد!

صفحه ١١

شماره ٦٠٨

كمونيست هفتگى

يادداشتها،
سياوش دانشور

اعتراف به جنايت
زالی رييس ستاد مقابله با کرونای تهران در گفتگوئی به جنايت آگاهانه
رژيم عليه مردم اعتراف کرده است:
او گفته است" :وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ايران آمدند
ما به جای مشورت با آنها مدام از آنها میخواستيم در رسانهها از نظام
سﻼمت ايران تعريف کنند" .او ميگويد "ما ممنوعيت وارد کردن واکسن
داشتيم و کمکهای جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه
برگردانديم" .او تاکيد دارد که "سفرای حکومت دنبال تهيه واکسن
نبودند" و سياست تهيه واکسن نداشتند .او ميگويد "آمار فوتیها را از
سازمان بهداشت جهانی پنهان کرديم"! و روشن است که بيشتر از همه با
دستکاری آمارها از مردم ايران پنهان کردند.
وقتی می گوئيم جمهوری اسﻼمی از پاندمی کرونا بعنوان ابزار کشتار،
برای به استيصال کشاندن مردم و بقای حکومت استفاده می کند ،به
عملکرد جنايتکارانه خامنه ای و سران حکومت اسﻼمی اشاره داريم که
آگاهی عمومی است .حال که در نتيجه مجموعه سياستهای حکومت
روزانه مردم مثل برگ خزان ميريزند و نظام سﻼمت در حال فروپاشی
کامل است ،اکنون که واکسن و زنده ماندن به صدر رانده شده و همين
ميتواند دريچه ای برای يک تﻼقی سياسی جديد باشد ،خامنه ای دستور
رفع ممنوعيت وارد کردن واکسن ميدهد و رياکارانه آنرا "مسئله اول
کشور" اعﻼم ميکند.
بعبارت ديگر با اعتراف به جنايت از زبان خود حکومتی ها ،بروشنی
ميتوان گفت که حداقل بيش از دو سوم قربانيان کرونا بدليل سياستهای
حکومت جانشان را از دست داده اند .اين قتل نفس و آگاهانه دولتی و با
محاسبات کامﻼً سياسی و امنيتی بوده است .يک بند کيفرخواست خامنه
ای و سران حکومت جنايت جمعی با استفاده از شيوع پاندمی کرونا
است.
 ١٢اوت ٢٠٢١

خامنه ای مسئول قتل عام كنونى است
برای نان و واكسن برخيزيم!
ايران به روايت پزشکان و ناظران اهل فن ،هشت برابر بيشتر از بدترين
کشورهای دنيا بدليل کرونا تلفات ميدهد .آمار دولتی مورد اعتماد
هيچکسی از جمله گويندگانش نيست .اگر کفن کم آمده و سرجاده ها کفن
ميفروشند ،معنی اش اينست که سهام صنعت مرگ در بازار بورس باﻻ
رفته است.

کمترين ترديدی در اينکه جمهوری
اسﻼمی و در راس آنها خامنه ای،
آگاهانه مردم را به کشتن ميدهد،
آوانس دادن به جمهوری اسﻼمی است.
بيمارستانها پُر ،بيماران فاقد هزينه
درمان ،بساط عاشورا و تعزيه براه،
مسئولين واکسن فايزر زدند و مشغول
تجارت مرگ برای بقای نظام هستند.
در آبان ماه هزار و پانصد کشته داديم.
در پيک های مختلف کرونا بيشمار فوتی با رنج و درد و خفگی داشتيم.
امروز آمارهای دولتی ،که آنهم مربوط به چند جای مشخص است و
آنهم دستکاری شده است ،از  ٥٠٠و  ٥٥٠نفر فوتی در روز سخن
ميگويد .اگر واقعی تر ببينيم ،آمار تلفات ما در کرونا در يکروز معادل
تلفات خيزش آبانماه است .قتل های دولتی  -کارفرمائی محيط کار،
وضع وخيم جاده ها و ميزان وحشتناک مرگ و مير ،اعدام ها و قتلهای
غير دولتی فعﻼ بکنار.
جمهوری اسﻼمی و خامنه ای دروغ ميگويند ،يکسال است حرف مفت
ميزنند ،از صدور واکسن به آمريکا تا اعﻼم توليد انواع واکسن فقط
روضه خوانی برای وقت خريدن بوده است .سياست جمهوری اسﻼمی
اينست که با افت هر پيک کرونا ،مقدمات اوج پيک بعدی را فراهم کند.
آگاهانه و دقيقا همين کار را کرده است .کرونا به ابزار سکوت مردم و
کارگران و به ابزار اعمال حاکميت سرنيزه بدل شده است .کرونا در
ايران تنها پاندمی نيست ،تجارت مرگ است .اين مرگ ها سياسی است.
قتل است .عامدانه و حکومتی است.
ت مشخصی سوال اينست که تحت حاکميت جمهوری
در چنين وضعي ِ
اسﻼمی کرونا بيشتر تلفات دارد يا برخاستن ميليونی؟ حتی تامين واکسن
و نقد کردن حقوق معوقه و لقمه ای نان درگرو اينست که اين ابزار را
از حکومت بگيريم ،حکومت را پس برانيم ،دولت و حکومت را مجبور
و موظف به تامين واکسن و چهارچوبهائی مانند قرنطينه و تامين
معيشت و نيازهای دوران قرنطينه کنيم .هيچ کسی با عقل متوسط در
دنيای کنونی قبول نمی کند که حکومتی درها را بروی کمک جهانی و
خريد واکسن ببندد و مشغول قتل عام با ابزار پاندمی باشد .اينها برای
بقای خود می جنگد ،نبايد بگذاريم موفق شوند .خيزش برای برق ،آب و
نان و واکسن حلقه های يک زنجيرند.
برای بخش بزرگی از مردم نان نيست ،کار نيست ،آب نيست ،برق
نيست ،دارو و درمان نيست ،واکسن نيست ،سرپناه نيست ،تنها مرگ
ارزان هست و يک گور دستجمعی .راهی وجود ندارد ،يا انتظار می
کشيم و تکرار ميکنيم گذشته ها را ،دردها را جوک و طنز می کنيم تا
طعم تلخش راحت تر شود ،و يا ميگوئيم کافی است و با عزمی باندازه
کافی قدرتمند برميخيزيم.
دوباره برخيزيم ،اينبار برای نان و واکسن!
 ١١اوت ٢٠٢١
***

صفحه ١٢

شماره ٦٠٨

كمونيست هفتگى

دولت را موظف كنيم:


بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را
قرنطينه

كند،

نيازهای

بهداشتى،

اقتصادی ،تداركاتى و خدماتى ويژه
قرنطينه را تامين و تضمين كند!



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

دهد!



كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از
دولتى و خصوصى را تعطيل كند .تداوم

فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،

بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار

باشد!



حقوق كارگران و پرسنل واحدهای

توليدی و خدماتى بدون كاهش يا
تعويق پرداخت شود!



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط



نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى

كارفرمايان ممنوع شود!

كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين
كند!



كودكان كار ،زباله گردها ،بى مسكنان
و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت

كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای
معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد!



وسائل بهداشتى از قبيل ماسک،
دستكش و شوينده ها بصورت رايگان

توزيع شود!



پرداخت قبوض آب و برق و گاز و

اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به
بحران لغو شود!



كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا
پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی
لغو شود!

حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست
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 منتـشـر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

