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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

ادامه توطئه علیه 

علی نجاتی و 

اسماعیل بخشی 

 موقوف!
 رحمان حسین زاده

طبق اطالعیه سندیکای کارگران 

نیشکر هفت تپه توطئه و فشارهای 

جمهوری اسالمی علیه علی نجاتی و 

اسماعیل بخشی از رهبران شناخته 

شده این مرکز کارگری ادامه دارد. 

در تازه ترین اقدام دم و دستگاههای 

فشار و سرکوب جمهوری اسالمی،  

از جمله دادگاهی در تهران روز سه 

تیر علی نجاتی را احضار  ۱۱شنبه 

  -و اتهامات بی پایه و ساختگی  الف

"اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" 

"اقدام به تبلیغ علیه امنیت ملی  -ب

کشور" را به او ابالغ 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 ۹۱۴۳ژوئیه  ۵ -۴۹۳۱تیر  ۴۱

۹صفحه   

www.hekmatist.org 

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست 

بند و بست ومماشات با جمهوری اسالمی  

 قویا محکوم است!
  4صفحه 
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 ِ افتخارآمیز سال ۹۵نگاهى به 
سخنرانى آذر ماجدى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت 

 ۹۱۱۹پنجم ژوئیه  -هال لندن  کانوى

جنبش توده اى براى سرنگونى رژیم آغاز 

 میشود

 تیر ۴۱مصاحبه با رادیو انترناسیونال درباره 

 “مشاهیر کرد”کنگره 
 ترفند دیگری از طرف جمهوری اسالمی و وابستگان آن در کردستان

http://www.hekmatist.org


کرده اند. این اتهامات طرح شده نخ نما و شناخته شده 

است. نه تنها صفوف جنبش کارگری و اعتراضی در 

جامعه، بلکه همه شهروندان حق طلب و آزادیخواه، 

برپوچی این ادعاها آگاهند. چنین اقدامات و اتهامات بی 

پایه از جانب جمهوری اسالمی مایه اعتبار به اصطالح 

"متهمین" مبارز کارگری و توده ای و مایه رسوایی و 

بی اعتبار هر چه بیشتر جمهوری اسالمی و دم و دستگاه 

سرکوبش در میان مردم میشود. در قاموس جمهوری 

اسالمی، حق طلبی علی نجاتی و همه فعالین کارگری و 

مبارز، صدای رسا و ابتکارات مبارزاتی آنها در دفاع از 

حقوق کارگران و اقدام به اعتصاب و اعتراض و متحد و 

متشکل شدن در تشکلهای کارگری، در شورا و سندیکا 

در هفت تپه و هر مرکز کارگری دیگر، گویا علیه امنیت 

کشور)بخوان امنیت حاکمیت سرمایه و سرمایه داران( 

است. این حقیقتی است، گسترش اعتصابات و 

اعتراضات کارگری و توده ای و شکل گیری اتحاد و 

تشکل و ابتکارات مبارزین دلسوز و متعهد در این 

مبارزات علیه امنیت مورد نظر سرمایه و سرمایه داران 

و مناسبات و نظم و حاکمیتی است، که بانی فقر و فالکت 

و تبعیض و استثمار و ناهنجاریهای اجتماعی و دریک 

کالم ناامنی وسیع اجتماعی است. اعتصابات و 

اعتراضات کارگری و توده ای و تالش شایسته و 

مبتکرانه رهبران و فعالین این مبارزات امثال علی نجاتی 

ها و بخشی ها و مبارزین جسور و رادیکال علیه ناامنی 

تحمیل شده بر جامعه و علیه مناسبات و نظم و حاکمیتی 

است که اتفاقا باسودورزی نجومی متکی به استثمار شدید 

و سرکوب خشن، با بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام 

چهل سال است، امنیت را از اکثریت عظیم دهها میلیونی 

شهروندان جامعه ایران ربوده و با تغییر این وضع امنیت 

همه جانبه  را در همه شئون زندگی به اجتماع بر 

 میگردانند. 

* در اقدام ضد انسانی دیگرکارفرمای نیشکر هفت تپه به 

گفته خودش طبق دستور صادر شده از "مقامات امنیتی 

استان" قرارداد کار اسماعیل بخشی را فسخ کرده و از 

واریز کردن حقوقش خودداری کرده اند. بی شرمی اینها 

هیچ مرزی ندارد. بیش از شش ماه است فقط و فقط 

متکی به قانون زور و جنگل اسماعیل بخشی را در کنج 

زندان و زیر شکنجه و اذیت و آزار و فشار نگه داشته 

اند. رنج و محنت را بر خانواده و دختر او و بستگانش 

تحمیل کرده و البته به اهداف جنایتکارانه شان همانا به 

تمکین کشاندن این رهبررادیکال کارگری نرسیده اند. 

اکنون با به گرو گرفتن سفره فقیرانه زندگی زن و بچه و 

خانواده او میخواهند به این اهداف شوم برسند. 

جنایتکاران متوجه نیستند، حامیان و همکاران و 

همقطاران اسماعیل بخشی با حمایت مادی و معنوی گرم 

خود، خانواده او را حلقه زده و میزنند. این را کارگران 

نیشکر هفت تپه مسئوالنه و متعهدانه در کانال مستقل 

کارگری خود چنین اعالم کرده "ما کارگران هفت تپه 

تالش و مصیبتهایی که آقای بخشی در رسیدن به اهداف 

کارگران کشیده، هر گز فراموش نخواهیم کرد، زیرا 

غیرت ما اجازه نمیدهد که نماینده ما و خانواده او بیشتر 

از این زجر بکشند. کارفرما و نهادهای امنیتی باید 

عواقب اینکار را بپذیرند و در صورتیکه طی روزهای 

آتی قرارداد وی تمدید نشود و حقوقش پرداخت نشود، 

دور جدید اعتراضات کارگری آغاز خواهد شد".  به این 

ترتیب انتظار اینست کارگران هفت تپه در همبستگی 

موثر با دیگر بخشهای جنبش کارگری و اعتراضی 

رادیکال، فشارها و ترفندهای جمهوری اسالمی را خنثی 

کرده و کاری کنند این بار هم سرشان به سنگ بخورد و 

چیزی جز رسوایی نصیبشان نشود.  به عالوه در 

اعالمیه دیگری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

"هرگونه پرونده سازی بر علیه علی نجاتی و دیگر 

کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این 

 پرونده سازیها میباشد". 

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۱۳۳شماره  کمونیست هفتگی                                                                                                                                                                            ۹صفحه 

 ادامه توطئه علیه علی نجاتی و اسماعیل بخشی موقوف!
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 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!
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ادامه توطئه 

علیه علی 

نجاتی و 

اسماعیل 

ارتجججججججججججججاعججججججی احججججججزاب  بخشی موقوف!

ناسیجونجالجیجسجت عجلجیجه مجردم 

باشد. اکنون و بیش از پجیجش 

و در شججرایججط پججیججچججیججده تججر 

کمونیستهجا و آزادیجخجواهجان 

همین رسجالجت را بجه عجهجده 

داریجججم. بجججیجججش از پجججیجججش 

کارگران و مردم حق طجلجب 

الزمسججت بججا آگججاهججی بججاال  

سیاست مماشات ججویجانجه و 

معامجلجه گجرایجانجه ججریجانجات 

نججاسججیججونججالججیججسججت بججا ارتجججججاع 

حاکم را درپوشش  دفجاع از 

"مججججججردم کججججججرد "طججججججرد 

کنند.واقعیت اینست ستم ملی 

اعجججمجججال شجججده بجججه مجججردم 

کردستان  به وسجیجلجه ای در 

دسججت ایججن احججزاب بججرای 

مججعججامججلججه و چججانججه زنججی بججر 

سرسهمی ازقدرت وشریجک 

شججدن در قججدرت بججا هججمججیججن 

ستمگران حاکم تبدیل شده و 

ربطی نه به رفع سجتجم مجلجی 

ونه به  مجنجفجعجت وحجقجوق و 

 آزادیهای مردم ندارد.

کججمججیججتججه کججردسججتججان حججزب 

حکمتیست تقالی ارتجججاعجی 

و توطجئجه گجرانجه ججریجانجات 

ناسیونجالجیجسجت را از بجاالی 

تالش کرد. احجزابجی کجه بجا 

چججنججیججن رایججم جججنججایججتججکججاری 

نشست و بر خاست دارند و 

بر سرمنفعت مردم ومسائل  

مجردم کجردسجتجان از ججمجلجه 

رفع ستم ملی  قصد معامجلجه 

و تبانی دارند،  بجه وضجوح 

ضدیت آشکار با مجبجارزه و 

مججنججافججع مججردم دارنججد و بججه 

همین اعتبار باید اهجداف و 

سجیججاسججت  آنججان افشججا و در 

جامعه کردستان مجنجزوی و 

دسججت آنججان از دخججالججت در 

سججرنججوشججت مججردم کججوتججاه 

 شود . 

در چهار دهه اخیر مجبجارزه 

انقالبی جامجعجه کجردسجتجان، 

صجف گسجتجرده و خجودآگججاه 

کمونیستها و آزادیجخجواهجان 

مستمرا ماهیت سیجاسجتجهجا و 

مواضع احزاب و کجارکجرد 

ضججد مججردمججی جججریججانججات 

ناسیونالیست و بجی ربجطجی 

مطلق آنان به منفعت مجردم 

را افشججا کججرده و بججا شججکججل 

دادن بجججه ججججنججبجججش مجججوثجججر 

کججمججونججیججسججتججی و کججارگججری 

اجججازه داده نشججد صججحججنججه 

سیاسی ججامجعجه کجردسجتجان، 

تججنججهججا صججحججنججه مججانججورهججای 

سججرمججردم و بججرای بججنججد و 

بست و سازش با جمهوری 

اسججالمججی قججویججا مججحججکججوم و 

مجردود اعججالم مججیجکجنججد. مججا 

اعالم می کنیم کجه نشجسجت 

این احزاب چه در گجذشجتجه 

و چججه حججال بجججر خجججالف 

اهداف و منافع حق طلبجانجه 

مردم در کردستان وامروز 

بخصجو  در خجدمجت بجه 

بججقججای جججمججهججوری اسججالمججی 

است، آن هم در شجرایجطجی 

که مردم کردسجتجان هجمجراه 

با مبارزه مردم در سراسر 

ایران برای به گور سپردن 

رایم جنایتکار اسالمی بجه 

 پا خواسته اند.

سیاست مماشجات و بجنجد و 

بست با جمهوری اسجالمجی 

باید از جانب مردم و هجمجه 

احججججزاب و نججججیججججروهججججای 

آزادیخواه ، چپ و مجتجرقجی 

محجکجوم و مجمجنجوع اعجالم 

 شود .

کممتممکممسممن کمم   ممسمم    مم   

 -کتونکست ک رگ ی ایم ا 

  کتسکست

 -۱۹۳۱تججججججیججججججر  ۱۱

 ۱۱۱۳اوئیه۹

 

واقعیت اینست تداوم 

توطئه و فشار علیه 

اسماعیل بخشی و علی 

نجاتی را اساسا با فشار 

مبارزاتی میتوان به 

توقف کشاند. سندیکای 

کارگران نیشکر هفت 

تپه در حمایت از علی 

نجاتی و اسماعیل 

بخشی و دیگر 

بازداشت شدگان هفت 

تپه و روز جهانی 

کارگر همانطور که 

خود اشاره کرده اند، 

میتوانند پرچمدار دوره 

جدیدی از اعتراضات 

و ابتکارات مبارزاتی 

موثر در داخل کشور 

باشند. قطعا به جریان 

افتادن جنبش موثرتر 

اعتراضی در داخل با 

حمایت گسترده در 

سطح بین المللی 

 روبرو خواهد شد. 

 *** 

 

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست 

بند و بست ومماشات با جمهوری اسالمی  قویا 

 محکوم است!



  ۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ۱۳۳ شماره    

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست 

 بند و بست ومماشات با جمهوری اسالمی  قویا محکوم است!

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

ارتجاعی و ناسیونالیسجتجی 

این جریانات  تالش بجرای 

بندوبست آنها با این رایجم 

پجججدیجججده ججججدیجججد و غجججیجججره 

مججنججتججظججره ای نججیججسججت. مججا 

کمونیستها و آزادیخواهجان 

در کجججردسجججتجججان بجججارهجججا 

مضججرات و مججخججاطججرات 

چنین سیاستها و کجارکجرد 

ضججد مججردمججی جججریججانججات 

ناسیونالیست علیه مردم و 

مبارزه حق طجلجبجانجه شجان 

را بججا افججکججار عججمججومججی و 

 مردم در میان گذاشتیم. 

مسججالججه ایججنججسججت، اوضججاع 

سیجاسجی ایجران و بجحجران 

هججمججه جججانججبججه جججمججهججوری 

اسججالمججی  فججاکججتججورهججای 

ججدیججدی را وارد صججحججنججه 

کرده است.بن بست کجامجل 

ججججمجججهجججوری اسجججالمجججی، 

گسترش فشاراعتجراض و 

مبجارزه مجردم درسجراسجر 

ایجججران، انججججزوای بجججیججججن 

المللی، جمهوری اسالمجی 

را تماما در تجنجگجنجا قجرار 

داده اسجججت. ججججمجججهجججوری 

اسالمی نجگجران از دسجت 

رفتن کنترلش بر جامعه و 

از جمله در کردستجان، بجا 

در پجیجش گجرفجتجن تجوطجئجه 

های متعدد، در صجدد حجفج  

حاکمیت سیاه خود و مقابجلجه 

با روند اعتراضات انقالبجی 

و سرنگونی طجلجبجانجه دارد. 

همزمانی پخش خبر نشسجت 

بججا احجججزاب و ججججریجججانجججات 

ناسیونالیجسجت و بجرگجزاری  

بجججه اصجججطجججالح کجججنجججگجججره 

"مشاهیرکرد" توسط دوایجر 

اطالعاتی و امجنجیجتجی رایجم 

ایجن مجاه در  ۱۱و  ۱۱در 

شهر سجنجنجدا بجا دعجوت از 

"هنرمندان سر شناس کرد"  

وروحججانججیججون و مججزدوران 

کجججاسجججه لجججیججج  رایجججم و 

برگزاری کنگره یجاد آوری 

جججنججایججات مججزدوران مججحججلججی  

کشجججتجججه شجججده  رایجججم در 

کردستان تحت نام "کجنجگجره 

شهیدان کردسجتجان" تجوطجئجه 

هججای جججمججهججوری اسججالمججی 

عججلججیججه گسججتججرش جججنججبججش 

سرنگونی طلبانه و انقجالبجی 

درسجججججراسجججججر ایجججججران و 

کججردسججتججان اسججت. تججقججالی 

پنهانی و مذبوحانه جریانات 

ناسیونالیست و فجدرالجیجسجت 

برای بندو بسجت و تجوطجئجه 

گجججری و هجججمجججسجججویجججی بجججا 

جججمججهججوری اسججالمججی عججلججیججه 

آزادیخواهی ، علجیجه مجنجافجع  

کججارگججر و زحججمججتججکججش و 

خججاپ پججاشججیججدن بججه چشججم 

 مردم  کردستان است .

مردم آزادیخواه کردسجتجان 

بجججر خجججالف سجججیجججاسجججت 

مماشات جویانجه وتجوطجئجه 

گرانه احزاب و جریجانجات 

ناسیونالیسجت،سجر سجازش 

با رایم جنایتکار اسالمجی  

نداشته و ندارند. عجلجیجرغجم 

چهار دهجه تجحجمجیجل فجقجرو 

فالکت و سرکوب و اعدام 

و اختناق زیر بارحاکمیجت 

سیاه رایم اسالمی نجرفجتجه  

و بججابججت آن هججزیججنججه داده 

اند.رایمی کجه در چجهجار 

دهه حاکمیت ننگجیجن خجود 

سر جنگ با مردم داشجتجه، 

کردستان را پادگجان کجرده  

و هم اکنون از هیچ گجونجه 

جنایتی علیجه مجردم ابجایجی 

نججدارد. رایججمججی کججه هججر 

روزه کجججولججبجججران را بجججه 

گلوله می بنجدد، کجارگجران 

مبارز و فعالین اجتجمجاعجی  

و انقالبی را دسجتجگجیجر و 

شکنجه می کجنجد نجه تجنجهجا 

جایگاهی در مجیجان مجردم 

نججدارد ، بججلججکججه از هججر 

فرصتی برای تضعیجف و 

  3صفحه نابودی آن بجایجد 

کممممم رگممممم ا    ممممم    

 آزا یخواه  

درروزهججای گججذشججتججه 

خججبججرنشججسججت پججنججهججانججی 

نمایندگان چهجارحجزب 

و ججججججججججججریجججججججججججان  

نجاسجیجونجالجیجسجت کججرد، 

حجججججزب دمجججججکجججججرات 

کجججردسجججتجججان ایجججران، 

حجججججزب دمجججججکجججججرات 

کججردسججتججان ، هججر دو 

شجججججاخجججججه ججججججریجججججان 

زحمتکشان کردسجتجان 

با عوامل دست چجنجدم 

جمهوری اسالمجی در 

کشور نجروادرشجبجکجه 

های اجتماعی علنی و 

 افشا شده است. 

سکوت تایید آمیز ایجن 

چهارجریان در مجورد 

ایججن مسججئججلججه وسججابججقججه 

نشججسججت و بججرخججاسججت 

آنها در گجذشجتجه و در 

مناسبتهای مختلجف بجا 

عجججوامجججل ججججمجججهجججوری 

اسالمی، گجمجانجه زنجی 

درمججورد صجججحجججت و 

سقم این نشست را بجر 

طرف کرده و اسجاسجا 

بجججنجججا بجججه مجججاهجججیجججت 



 نه به حکومت ضد زن    
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نیستیم. ما فکر نمی کنیم 

شورا بدرد دوره انقالبی 

میخورد و مثال سندیکا 

برای دوره غیر انقالبی و 

معامله کارگر با کارفرما. 

این جدال گرایشات 

اجتماعی، جدال کمونیسم و 

رفرمیسم، جدال افق های 

متمایز طبقاتی در جامعه 

است که در جنبش کارگری 

نیز مابه ازای خود را 

 دارند و بازتاب می یابند. 

 

در دوره مورد اشاره شما 

بویژه قبل و بعد از 

رویدادهای دیماه، یک 

فراخوان ما ایجاد شوراها 

بوده است. شعار و خط 

 تبلیغاتی ما اینبوده؛ 

 

"هتن ج  شوراه  را ب پ  

کنکد  شورا ا  وز بعنوا  

اُرگ   ِاعت ِل ارا ه ُ سسقکم 

تو ه ای، اُرگ    ب رزه و 

قک  ، و ف  ا بعنوا  اُرگ ِ  

   کتکت "

 

مبارزه توده ای نیازمند 

مکانیزمها و اُرگانها و 

ابزارهای خود ویژه است. 

نه فقط باید برسر هژمونی 

افق کمونیستی در مقیاس 

کمونیست کارگری به ُسنت 

مبارزاتی شورائی در 

جنبش کارگری تعلق داریم. 

ما آن رگه ای در جنبش 

کارگری و کشمکش طبقاتی 

هستیم که بر اِعمال اراده 

توده ای، بر ُسنت عمِل 

مستقیم کارگری تاکید داریم. 

ما در مقابل دیگر ُسنت های 

مبارزاتی درون جنبش طبقه 

کارگر و الگوهای سازمانی 

مورد نظر آنها، در عین 

حال که از هر تالش 

کارگران برای ایجاد تشکل 

های مستقل از دولت حمایت 

میکنیم و تالش میکنیم 

کارگران در اشکال مختلف 

قدرتمندتر و متشکل تر در 

مقابل کارفرمایان و سرمایه 

داران ظاهر شوند، بر عمِل 

مستقیم کارگری و جنبش 

مجمع عمومی و ایجاد 

شوراها تاکید ویژه داریم. 

برای بسیاری از رگه های 

فکری در چپ و حتی 

گرایشات غیر سوسیالیستی 

در میان کارگران، شوراها 

ضرورتا نفی نمیشوند بلکه 

ادعا میشود که "شوراها 

ُمختص دوره انقالبی" 

است. ما به این نوع تقسیم 

بندی های کاذب قائل 

 زنده باد شوراها!
 سیاوش دانشور

جامعه جنگید، نه فقط باید 

آلترناتیو کارگری و 

سوسیالیستی را بعنوان یک 

انتخاب قدرتمند در مقیاس 

سراسری به صحنه آورد، 

نه فقط تحزب کمونیستی از 

ضروریات غیر قابل بحث 

و حیاتی برای پیشروی و 

پیروزی جنبش کمونیستی 

طبقه کارگر و حتی نفِ  

سرنگونی ارتجاع اسالمی 

است، بلکه نهادهای توده 

ای که بخشهای مختلف 

مردم کارگر و زحمتکش و 

اردوی چپ و آزادیخواه را 

در هر گوشه جامعه اعم از 

کارخانه و محله و شهر تا 

مقیاس منطقه و سراسری 

متحد و بجلو میراند 

 ضروری و ُمبرم هستند. 

 

ده سال پیش عده ای می 

گفتند جامعه تغییرات 

بزرگی را از سر گذرانده 

است، اشکال مبارزاتی 

تغییر یافته اند، تحوالت 

تکنولوایک و ارتباطات 

موجب شده اند که اشکال 

"قدیم" دیگر کارساز 

نباشند. بحث "انقالب 

تویتری و انقالب فی  

که  -بوکی" 
  6صفحه 

 

کتونکست هفسگی 

"زنده باد  کپ  د: 

شوراها" از شعارهای 

شناخته شده جنبش 

کمونیسم کارگری و 

حزب کمونیست 

حکمتیست  -کارگری

است. حزب ایجاد 

شوراها را در این 

دوره، چه بعنوان 

ابزار مبارزاتی و چه 

بعنوان ُارگان اعمال 

اراده مستقیم توده 

کارگر و مردم 

زحمتکش گسترده تر 

تبلیغ میکند. چرا این 

شعار امروز بیش از 

هر دوره ای ضروری 

شده است؟ فراخوان و 

رهنمود حزب 

حکمتیست برای ایجاد 

 شوراها چیست؟ 

 

تعلق   ک وش  انشور:

به جنبش شورائی یکی 

از ویژگی ها و 

خصوصیات پایه ای و 

هویتی جنبش کمونیسم 

کارگری است که 

بسیار فراتر از حزب 

است. ما بعنوان 



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!
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 زنده باد شوراها!

"قدیمی" بودن آنها را 

تبلیغ میکردند و همه را 

به دنیای انزوا و انفراد 

در شبکه ها 

فرامیخواندند. تردیدی 

نیست که فاکتورهائی که 

روی شرایط مبارزه ما و 

طبقه ما تاثیر میگذارد را 

باید در نظر گرفت و 

بعنوان یک نیروی پیشرو 

و کمونیست که برای 

برپائی دنیائی متمایز 

تالش میکند، مرتبا 

دستاوردهای جدید را در 

اشکاِل حضور سیاسی و 

مبارزاتی ترکیب و دخیل 

کرد. اما این بحث که 

طبقات و ُسنت های 

سیاسی و مبارزاتی و 

احزاب سیاسی حاصل از 

آنها یکباره دود میشوند و 

هوا میروند؛ و یا مثال 

دوره احزاب سیاسی 

نمانده است و قدیمی اند، 

دیگر زیاده روی های 

تسلیم طلبانه دست راستی 

و شبه آنارشیستی است 

که در دهه گذشته به 

وفور طرح شدند و بعد از 

دوره ای به ُحکم تحوالت 

سیاسی و نیازهای واقعی 

و مادّی مبارزاتی به 

 فراموشی سپرده شدند. 

 

شوراها ابزار و ظرفی 

هستند که میتوانند مردم 

معترض و سرنگونی 

طلب را متشکل کنند و 

بمیدان مبارزه برای 

سرنگونی جمهوری 

اسالمی بیاورند. شوراها 

ظرفی هستند که میتوانند 

درون صفوف مردم 

انقالبی وحدت عمل 

بوجود بیاورند و اتحاد 

ایجاد شده را تقویت کنند. 

شوراها اُرگانی هستند که 

میتوانند متناسب با 

نیازهای مبارزه انقالبی 

سازمان دفاع از خود را 

در مقابل نیروی سرکوب 

و اوباش اسالمی ایجاد 

کنند. شوراها ظرفی 

هستند که بعد از هر 

تظاهرات و اعتراض 

عنصر "خودبخودی" را 

به عنصر مبارزه آگاهانه 

و هدفمند ارتقا می دهند. 

شوراها آن ابزاری هستند 

که قدرت جمعی را معنی 

میکنند و مادّیت می بخشند 

و در مقابل قدرت ضدّ 

توده کارگر و مردم 

زحمتکش سنگری بنا می 

کنند. شوراها آن اُرگانی 

هستند که میتوانند بتدریج 

خالء قدرِت ایجاد شده و 

ناشی از ضعف و 

فروپاشی حکومت را پُر 

کنند و در روندی به یک 

قدرت دوگانه شکل دهند. 

شوراها آن نهادی هستند 

که انواع ابتکارات 

انقالبی را در مبارزه 

توده ای در خود جا می 

دهند و رهبری و هدایت 

می کنند. شوراها قدرِت 

توده ای، قدرِت پائین را 

اِعمال می کنند و فی 

النفسه ضدّ قدرِت قاهره 

و ضدّ حاکمیِت مشتی 

اقلیت ناچیزند. شوراها 

در روند مبارزه برای 

سرنگونی اُرگانهای بسیج 

و بمیدان کشیدن توده 

های وسیع تری به 

مبارزه اند، اُرگان متحد 

کردن و متحد نگاه داشتن 

و ایجاد همبستگی وسیع 

طبقاتی اند. شوراها 

ارگان قیام و رهبری قیام 

و بعقب راندن و درهم 

شکستن قوه قهریه و ضد 

انقالبی بوراوازی و 

حکومت اسالمی اند. 

شوراها در سیر گسترش 

مبارزه توده ای به اُرگان 

های قیام برای کسب 

قدرت بدل می شوند و در 

کنار دیگر ارکاِن 

  7صفحه ضروری 

عمدتا از کودتاهای 

سازمان سیا تحت 

عنوان انقالب مخملی  

 -استنتاا شده بود

تالش داشت که 

همراه با برجسته 

کردن افق های 

راست و ضد 

کارگری، ُسنت های 

انقالبی و مبارزاتی 

کالسیک را دفن کند. 

ضدّیت با تحزب و 

تشکل را میان 

کارگران برده بودند 

و انفراد و 

خودمحوری را 

تقدی  میکردند. 

بوراوازی در قلمرو 

اقتصاد پرچم فردیت 

و مالکیت خصوصی 

و سلطنت بازار آزاد 

را برافراشته بود و 

مثال قرارداد 

دستجمعی کارگر با 

کارفرما را مغایر با 

"حقوق فردی 

کارگر" معنی 

میکرد. روشنفکراِن 

مرعوِب دمکراسی و 

بازار نیز تقابل با 

تحزب و تشکل و 



 زنده باد شوراها!
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

سازماندهی و رهبری 

مبارزه طبقاتی مانند 

حزب، یک ُرکِن ُمهم 

قیام علیه حاکمیِت 

منحوِس بوراوازی 

 اسالمی اند. 

 

شوراها در محل کار و 

کارخانه ها اُرگان 

تشکل توده ای 

کارگران، اُرگان عقب 

راندن فعال مایشائی 

سرمایه داران، اُرگان 

بیرون راندن و الغای 

نهادهای پلیسی و 

سرکوب بوراوازی، 

اُرگان دخالت در امر 

تولید و قوانین و 

مقررات در کارخانه و 

اُرگان کنترل کارگری 

اند. شوراها اُرگان 

سازماندادن بریگاِد 

کارگری برای دفاع از 

قدرِت کارگران اند. 

شوراها سازمان کنترل 

بر تولید و توزیع 

نیازهای جامعه و پایه 

های اساسی قدرِت 

حکومِت کارگری اند. 

شوراها اُرگان اساسی 

حاکمیت طبقه کارگر، 

اُرگان قدرِت 

سوسیالیستی بعنوان 

نظِم نویِن کارگری اند. 

حکومت کارگری و 

جمهوری سوسیالیستی 

حکومِت حزب یا 

حکومِت احزاب نیست، 

حکومِت شوراها است. 

شوراها در فردای 

پیروزی کارگری بر 

بوراوازی سازماِن 

 حکومتی اداره جامعه اند. 

 

حزب کمونیست کارگری 

حکمتیست با شعار؛  -

"همه جا شوراها را برپا 

کنید" تالش دارد به آن 

سازمان ضروری 

مبارزاتی و بسیج کننده و 

متحد کننده شکل دهد که 

نیروی انقالبی و 

کارگری را در مقیاس 

وسیع به صحنه آورد و 

در صحنه نگاهدارد. 

اپوزیسیون بوراوائی 

تالش میکند قدرت را با 

بند و بست دست بدست 

کند، اساِس ماشیِن دولتی 

بوراوائی را نگاهدارد و 

در فردای سرنگونی علیه 

طبقه کارگر و اردوی 

انقالبی بکار گیرد. ما 

کمونیست های کارگری 

 -و جنبش شورائی 

را به قالِب شوراها و 

کمیته ها و نهادهای 

انقالبی و اُرگان های 

دفاع از خود و کنترل 

مستقیم توده ای برد. باید 

حضور و وجود شوراها 

را با شعارها و تاکتیک 

های انقالبی و مبارزاتی 

عمال نشان داد و 

الگوهای شوراها را در 

قلمروهای مختلف تکثیر 

و همگانی کرد. شوراها 

باید به صف نه قاطع به 

کلّیِت جمهوری اسالمی، 

صف انقالبیون و 

آزادیخواهان در مقابل 

صِف ارتجاع بوراوائی 

و گذشته پرستی بدل 

شود. شوراها بعنوان 

ظرف مبارزاتی باید به 

چپ جامعه هویت عام 

دهد و اردوی چپ جامعه 

را تقویت کند. فراخوان 

ما اینست که همه جا 

نهادهای انقالبی، کمیته 

های کارخانه، کانون 

های اعالم شوراها را 

ایجاد کنید. زنده باد 

شوراها! زنده باد اِعماِل 

قدرِت و اِعماِل اراده توده 

ای و کارگری! زنده باد 

حاکمیِت انقالبی 

 سوسیالیستی و کارگری!  

 *** 

کارگری میخواهیم از 

حاکمیت و سلطه سیاسی 

و اقتصادی بوراوازی 

خلع ید کنیم و قدرتی 

آلترناتیو را جایگزین 

کنیم. از نظر عملی در 

دوره انقالبی نسخه واحد 

و تدریجی و قدم بقدمی 

نمی تون طرح کرد. باید 

مطابق الزامات مبارزه 

طبقاتی و تناسب قوا پیش 

رفت. گاهی سرعت و 

شتاِب اوضاع و تغییر 

تناسب قوا هر نسخه 

تدریجی و قدم بقدم از 

پیشی را بی خاصیت 

میکند. اصل اینست که 

باید نهادهای مبارزاتی 

متناسب با اوضاع امروز 

را ایجاد کرد. نهادها و 

اُرگان هائی که از ُسنت 

عمل مستقیم و رادیکال 

کارگری سر بر می کنند 

و توانائی و قابلیت و 

ظرفیت آنرا دارند که در 

مقیاس جامعه عمِل 

رادیکاِل مبارزاتی را 

سازمان و جهت دهند. 

فعالین و رهبران عملی 

کارگران باید دست بکار 

شوند. باید از فرصت 

سوزی اجتناب کرد و 

مضمون و ُسنت را 

چسپید. باید برای همه 

نوع ابتکار در قالب ُسنت 

شورائی منعطف بود و 

جا باز گذاشت. باید 

وحدت ایجاد شده کنونی 



 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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را بجججبجججازی گجججرفجججتجججه و 
حاضر به کمترین امتیاز 

 به آنها نبوده است.
ناسیونالیسم در کردستان 
هججیججچ وقججت بججه عججنججوان 
شکل و بیجان بجوراوائجی 
اعتراض در مقابل رایم 
ججججمجججهجججوری اسجججالمجججی 
قاطعانه و حتی به انجدازه 
وزنی که در مقاطعی از 
تاریخ پیدا نجمجوده اسجت، 
ظاهر نشد و همجیجشجه بجه 
جمهوری اسالمی متوهم 
بوده و این دو عامل  در 
شکست ها و تلجفجاتجی کجه 
حزب دمکرات کردستان 
در گفتگو بجا ججمجهجوری 
اسججالمججی مججتججحججمججل شججده 

 موثر بوده است.       
                            

تاریخ ناسیونالجیجسجم کجرد 
تاریجخ رو در رویجی بجا 
کمونیست ها و دشمنی با 
طبقه کارگر از یک سجو 
و حجمجایجت از صجاحجبجان 
سرمایه در کردستجان بجه 
بججهججانججه ضججرورت دفججاع 
همگانی از جنبش ملی و 
سججازش و مججمججاشججات بججا 
جمهوری اسالمی اسجت. 
ستم ملی برای جریجانجات 
سیجاسجی مجذکجور چجیجزی 
جز ستجم بجه بجوراوازی 
کججججرد کججججه خججججارا از 
گجججردونجججه قجججدرت قجججرار 
گرفته و عجدم دسجتجرسجی 
بججه سججهججمججی مججنججاسججب از 
اسجججتجججثجججمجججار کجججارگجججران 

شکست های بیشتری را 
بججه آنججهججا تججحججمججیججل کججرد. 
تاریخ ناسیونالجیجسجم کجرد 
مملو از این بازهجای بجی 
حاصل با هجم طجبجقجه ای 
های سنیور خجود اسجت. 
بنا بر این مجیجتجوان گجفجت 
ناسجیجونجالجیجسجت کجرد در 
هیجچ دوره ای بجه طجور 
جدی سجرنجگجونجی طجلجب 
نبوده و تنهجا زمجانجی کجه 
هججیججچ سججوراخججی بججرای 
معامله و چجانجه زنجی بجا 
رایم و یا بخجشجی از آن 
بجاقججی نججمججانجده و در ایججن 
زمینه با بن بست روبرو 
شججده اسججت بججه شججعججار 
سرنگونی چنگ انداختجه 
است. شعار سجرنجگجونجی 
بججججججججججرای احججججججججججزاب 
نججاسجججیجججونججالجججیجججسججت یجججک 
تججاکججتججیججک و سججازش و 
مججمججاشججات بججاجججمججهججوری 
اسجججالمجججی اسجججتجججراتجججژی 

 محسوب میشود.
حزب دمجکجرات از بجدو 
پججیججدایججش بججنججا بججه دالیججل 
تجججاریجججخجججی و مجججاهجججیجججت 
طبجقجاتجیجش، بجه ویجژه از 
چهار دهه قجبجل هجمجیجشجه 
مججنججتججظججر سججهججم نججاچججیججزی 
بوده، که دولت مجرکجزی 
از سر بجزگجواری بجه او 
بدهجد. و در ایجن راسجتجا 
هججمججیججشججه بججا یججک اشججاره 
رایججم بججا سججر دویججده و 
دست دوستی را بطرفش 
دراز کرده است. ولی به 

شهادت تجاریجخ 

کجججردسجججتجججان نجججبجججوده و 
نجججججججیجججججججسجججججججت.احجججججججزاب 
ناسیجونجالجیجسجت حجتجی بجه 
کمترین اخجتجیجار و سجهجم 
در کنجتجرل کجردسجتجان و 
درجه ای از تامین منافجع 
بوراوازی کرد راضجی 
بودند. تمجام ججنجگ چجنجد 
دهججججه اخججججیججججر احججججزاب 
ناسجیجونجالجیجسجت کجرد در 
دوره هججای مججخجتججلجف در 
راستجای ججلجب مجوافجقجت  
رایجججم در ججججهجججت بجججه 
رسججمججیججت شججنججاخججتججن ایججن 
نججقججش اسججت. ولججی ایججن 
جریانات هر گز ججوابجی 
از جججمججهججوری اسججالمججی 
دریججججافججججت نججججکججججردنججججد. 
جمهوری اسالمجی حجتجی 
این اندپ اختیجار را هجم 
به احزاب ناسجیجونجالجیجسجم 
واگجججججججذار نجججججججکجججججججرد. 
سازشکاری و جنیوریسم 
احجججزاب و ججججریجججانجججات 
نججاسججیججونججالججیججسججم کججرد در 
مقابل جمهوری اسالمی، 
نه تنها پجروسجه شجریجک 
شجدن در خججوان یججغججمججای 
ناشی از استثجمجار طجبجقجه 
کارگر کجردسجتجان و راه 
یجججافججججتججججن بججججه بججججارگججججاه 
بجججوراوازی ایجججران را 
بججججرای ایججججن احججججزاب 
طججوالنججی و پججرتججلججفججات 
نججمججود، بججلججکججه  دسججت 
حکومت اسجالمجی ایجران 
را در ببازی گرفتن ایجن 
احزاب را هر چه بیشتجر 
بجججاز نجججگجججاه داشجججت و 
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حجججزب کجججه خجججبجججر ایجججن 
دمجججکجججرات کجججردسجججتججججان 
ایجججران،حجججزب دمجججکجججرات 
کججردسججتججان و دو شججاخججه 
جریان زحمجتجکجشجان دور 
از چشم جامعجه بجه شجکجل 
مخفیانه وارد گفتگو برای 
سازش با ججمجهجوری شجده 
انججد، وسججیججعججا پججخججش شججده 
اسججت. ایججن جججریججانججات تججا 
کنون سجکجوت کجرده انجد، 
امججا سججکججوت جججریججانججات 
ناسیونالیست مجیجتجوانجد بجه 
مججعججنججی نشججسججت آنججهججا بججا 
جمهوری اسجالمجی بجاشجد. 
الججبججتججه ایججن چججیججز جججدیججدی 
نججیججسججت، چججرا کججه تججاریججخ 
احزاب ناسیونالیجسجم کجرد 
تاریخ، گجفجتجگجو و کجوتجاه 
آمدن در مقابل دولتهای تا 
مجججغجججز اسجججتجججخجججوان ضجججد 
مجججردمجججی و ججججمجججهجججوری 
اسالمی اسجت، امجا آنجچجه 
جدید است شجرایجط بجرای 
گفتگویشان بجا ججمجهجوری 
اسالمی بشدت نامناسب و 
غجیججر عججقجالنججی اسججت. در 
غیر این صورت احجزاب 
مذکور اهداف خود را در 
چهار چوب رایم اسالمی 
سرمایه قجابجل تجحجقجق مجی 
دانند و در راسجتجای ایجن 
بجججاور حجججزب دمجججکجججرات 
بهای گزافی نیز پجرداخجت 
نموده اسجت. امجا تجججارب 
چهار دهه گذشتجه گجویجای 
این واقعیت می بجاشجد کجه 
رایم اسالمی همیشه آنجهجا 
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زحمتکشان نیز از زمجانجی 
کججه نججاسججیججونججالججیججسججم را بججه 
عججنججوان پججرچججم خججود بججلججنججد 
کجججردنجججد، روش اسجججالف 
ناسیو نالیجسجت خجود را بجا 
سججرعججت بججیججشججتججری دنججبججال 

 کرده اند. 
اما آنچه سازش امجروز را 
از بند و بست هجای سجابجق 
ایججن جججریججانججات مججتججمججایججز 
میکند، شرایطجی اسجت کجه 
زمین زیر پجای ججمجهجوری 
اسالمی را به آتجش فشجانجی 
شبیه کرده کجه هجر لجحجظجه 
احجتججمججال فجوران آن وجججود 
دارد، شججججرایججججطججججی کججججه 
حکومت اسالمجی بجیجش از 
هر زمانی مشروعیت خود 
در مججیجان اکجثججریجت بسجیججار 
باالیجی از مجردم از دسجت 
داده است و طجی دو سجال 
گججذشججتججه کججارگججران، زنججان، 
دانشجویان، بازنشستگان و 
سجججایجججر اقشجججار نجججاراضجججی 
جججامججعججه در اعججتججراضججات 
گسججتججرده خججیججابججانججی نشججان 
دادنججججد، ایججججن رایججججم را 
نججمججیججخججواهججنججد و بججارهججا بججا 
شعارهجایشجان اعجالم کجرده 
انججد هججر دو جججنججاح پشججت 
روی یجک سجکجه انجد. ایجن 
چججهججار جججریججان در چججنججیججن 
شججرایججطججی و هججمججزمججان بججا 
برگزاری کنگره مشجاهجیجر 
کرد! باب گفتگو و سجازش 
با جمهوری اسالمی را باز 
کرده اند که در این شرایجط 
جز تنجفجر مجردم مجعجتجرض 
ایجججران و بجججویجججژه مجججردم 
کجججردسجججتجججان بجججرای ایجججن 
جججریججانججات را بججه هججمججراه 
نخواهد آورد. اینها مجاهجیجتجا 

خججود را بججه جججمججهججوری 
اسججالمججی از کججارگججران و 
مردم زحمتكش کجردسجتجان 
نججزدیججکججتججر مججیججدانججنججد. هججیججچ 
عدالت خواهی اججتجمجاعجی 
در نججاسججیججونججالججیججسججم یججافججت 
نجمججیجشججود. دفجاع از آزادی 
هججای سججیججاسججی، ازحججقججوق 
کجججودپ، حجججقجججوق زن و 
اضججافججه نججمججودن نججانججی بججه 
سفره کارگر نه تجنجهجا امجر 
احزاب ناسیونالیسم نجبجوده 
و نیست، بلجکجه هجنجوز هجم 
هر از گاه با انکجار وججود 
کججارگججر در کججردسججتججان بججه 
مثابه یک طبقه، بی ربطی 
خجججود را بجججه ججججامجججعجججه 
کردستان به اثبات رسجانجده 
  انججججججججججد.    
مردم کجردسجتجان بجیجش از 
چهار دهه تجربه، مجاهجیجت 
جمهوری اسالمی و جنجاح 
هجای مجخجتججلجف آن را مججی 
شناسند و چانه زنی و بجنجد 
و بست این چهار حزب و 
جریان نجاسجیجونجالجیجسجت بجا 
رایم جنایتکار اسالمی را 
آنججهججم در زمججانججی کججه در 
بدترین و بجحجرانجی تجریجن 
شرایط سیاسی و اقجتجصجای 
و انزوای شدید بین الملجلجی 
قججرار دارد، بججی ربججط بججه 
جامعه و در جهجت خجالف 
منجافجع و مصجالجح خجود و 
کمک به سر پا نگاه داشتن 
این الشه گندیده برای چنجد 
صباحی میدانند. کجارگجران 
و مجججردم زحججججمجججتجججکججججش 
کجججردسجججتجججان هجججمجججرا بجججا 
کمونیستها و آزادیخجواهجان 
نمیجگجذارنجد، مجبجارزاتشجان 
وجه المصالحه سجازش بجا 

جمهوری فجاسجد اسجالمجی 
قرار بگیرد. تجربه غجنجی 
کجججججارگجججججران و مجججججردم 
زحجمججتججکججش کججردسججتججان و 
شججنججاخجججتججی کجججه از ایجججن 
احزاب بجیجمجایجه دارنجد از 
یججک سججو و روشججنججگججری 
مججداوم کججمججونججیججسججت هججا و 
آزادیججخججواهججان در افشججای 
مججاهججیججت طججبججقججاتججی و بججنججد 
وبسجججت و سجججازش ایجججن 
جججریججانججات بججا جججمججهججوری 
اسالمی، عامل مهمجی در 
ججججلجججوگجججیجججری از وججججه 
المصالجحجه قجرار گجرفجتجن 
کججارگججران ومججردم آزاده 
کججججردسجججججتججججان تججججوسجججججط 
ناسیجونجالجیجسجم کجرد و بجه 
شکست کشاندن تحرکجات 
رایم اسالمی سجرمجایجه و 
هر جناح و دسجتجه آن در 
کججردسججتججان اسججت. بججایججد 
کارگران و مردم هر چجه 
بیشتری را متوجه زیجانجی 
کرد، کجه احجزاب ریجز و 
درشت ناسیونالیجسجم کجرد 
بججه جججنججبججش کججارگججری و 
مججبججارزات حججق طججلججبججانججه 
مردم کردستان جهت رفع 
ستم ملی وارد نمجوده انجد. 
بجایججد بججار دیججگججر یججاد آور 
شد، که تنها کمونیست هجا 
مدافعان پی گجیجر و هجمجه 
جججانججبججه رهججایججی کججامججل 
کارگران از ستم طبجقجاتجی 
و کلیه مصجائجب گجریجبجان 
گیر ججامجعجه و از ججمجلجه 
رفججع سججتججم مججلججی هسججتججنججد. 
چججهجججار دهججه مجججبجججارزات 
رادیکال و بدون تجخجفجیجف 
کمونیستها در کجردسجتجان 
 ایران گواه این امر است.

 *** 
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همیشه سر شجکجسجتجه و 
دست خالی مجددا خود 
را در مقابل رایجم بجاز 
یججافججتججه اسججت و بجججججای 
آموختن از این گجذشجتجه 
بی حاصل، مجججددا در 
جهت پجنجاه گجرفجتجن در 
سایه  جناحی از رایجم 
گججام بججرداشججتججه اسججت. 
پروسه سازش و کوتجاه 
آمجدن حججتجی وقججتجی کججه 
رهبران این حجزب بجه 
دسججت تججروریسججتججهججای 
دولججججت جججججمججججهججججوری 
اسجججالمجججی در چجججنجججیجججن 
نشججسججتججهججایججی  بججه قججتججل 
رسیده اند، بجه فجاصجلجه 
نه چنجدان طجوالنجی دو 
بججاره ادامججه پججیججدا کججرد 
است. با توججه بجه ایجن 
سیکل بسته و تکراری 
ناسیجونجالجیجسجم کجرد بجه 
توپ فوتبجالجی شجبجاهجت 
دارد که هر بجار یجکجی 
از تیم هجای دولجتجی بجه 
دیجججگجججری پجججاس داده، 
بدون ایجنجکجه حجتجی بجه 
کججمججتججریججن سججهججمججی از 
قججدرت دولجججتججی و یجججا 
سپردن اداره گوشه ای 
از کجردسجتجان دعجوتجش 
نجمجوده بجاشجنجد. شجایجعجه 
مذاکره ایجن دوره نجیجز 
چه واقعی باشجد و چجه 
نججبججاشججد چججیججز عجججججیججبججی 
نججیججسججت،  بججلججکججه ادامججه 
همان راهجی اسجت کجه 
حجججججزب دمجججججکجججججرات 
کردستان از چهل سجال 
قبل که هنوز دو شاخجه 
نشده بود شروع نمجوده 
و دو شججاخججه جججریججان 
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

و  مبارزه براى برابرى

آزادى احساس خواهیم 

روز بعد  ۹٣٣کرد". ولى 

از آن روز میفهمم که در 

شب نه عمق کابوس و  آن

نه عمق این تنهایى و جاى 

خالى را بمعناى واقعى 

احساس نکرده بودم.  کلمه

روز هر روز از  ۹٣٣

صبح تا شام این کابوس 

از نو زندگى  هولناپ را

کردم. هر روز جاى 

خالیش را در گوشه و کنار 

در ذهنم،  زندگى، در قلبم،

و در هر حرکت کوچک و 

بزرگ، از نو و هر روز 

عمیق تر از روز 

احساس کردم.  ییش

میگویند زمان درد و غم 

را التیام میدهد، میگویند 

درد است،  زمان مرهم

زمان همه چیز را حل 

میکند. باید دید. براى من 

که زمان جهت 

حرکت کرده. هر  عک 

روز عمق درد، عمق زخم 

  بیشتر شده است.

  

فکر میکنم که اینهم بخاطر 

شخصیت عظیم اوبین، 

نادر، یا منصور 

است. این سه اسم  حکمت

بنوعى سمبلیک وجوه 

مختلف این شخصیت 

من  عظیم را در زندگى

نشان میدهد. جاى هر 

شان بشدت خالى است.  سه

چنان منشاء زندگى 

چنان منشاء حرکت  بود،

رو بجلو بود، چنان افق 

آینده را زنده و زیبا 

میکرد، چنان  تصویر

موانع را ترسیم میکرد و 

راه پرش از آنها را نشان 

بدون او انسان  میداد، که

احساس میکند بچه کوچک 

اى در یک بازار  گمشده

  شلوغ است.

 

در این یکسال وقتى 

را  ٧و  ٣کتابهاى جلد 

آماده میکردم،  براى چاپ

هاى زیبا  همراه این نوشته

یکبار دیگر زندگیمان را 

زندگى کردم،  در ذهن

یکبار دیگر از نقطه 

امروز، از درون حزب 

کمونیست کارگرى 

حزب کمونیست ایران  به

سال بعد  ۱۱نگاه کردم، 

از طلوع خونین نظم نوین، 

چند سال پیش از این  به

طلوع خونین نگاه کردم 

 ۱۳۱۱وقتى که درسال 

که در انتظار  آنچه را

بشریت بود بروشنى ترسیم 

کرد. قبل از سقوط 

سقوط  شوروى از این

گفت. بما گفت که از 

خواب خرگوشى بیدار 

شویم. با چه روشن 

آینده را پیش بینى  بینى

کرد: گفت: "که بسیارى 

صفوف مبارزه 

سوسیالیستى را 

خواهند کرد، و در  ترپ

عین حال سوسیالیسمى 

که برجاى خواهد ماند 

تر و  کارگرى خصلتى

رادیکالتر بخود خواهد 

گرفت" و هشدار داد که 

تحوالت  "در حالى که

منفى در سیر 

خودبخودى اوضاع 

بطور اجتناب ناپذیرى 

تحوالت  رخ خواهند داد،

مثبت کال منوط به 

پراتیک آگاهانه و 

مند کمونیسم  نقشه

است". و کمر  کارگرى

بست تا این پراتیک 

مند را در  آگاهانه و نقشه

روشن و  تمام ابعاد آن

ترسیم کند. در تئورى، 

در برنامه، در 

استراتژى، در 

حتى در  ها، تاکتیک

زندگى روزمره حزبى. 

  11صفحه و حزبى 

 ِ افتخارآمیز سال ۹۵نگاهى به 
سخنرانى آذر ماجدى در مراسم بزرگداشت منصور حکمت 

 ۹۱۱۹پنجم ژوئیه  -هال لندن  کانوى

چهارم اوئیه سالگرد 

مرگ منصور حکمت 

است. باین مناسبت 

این سخنرانی بازچاپ 

 می شود.

 

در ستایش 

انسانى چه  چنین

میتوان گفت؟ در 

گرامیداشت چنین 

انسانى چه میتوان 

کالمى  کرد؟ هیچ

باندازه کافى گویا 

نیست و هیچ عملى 

باندازه کافى بزرگ. 

بیکران، احترام  عشق

عمیق و دین عظیم به 

این انسان بزرگ را 

نشان  چگونه میتوان

 داد؟

  

  

شب  ۱۱۱۱اوئیه  ٤

از بیمارستان که 

نوشتم:  برگشتم،

"کابوس هولناپ 

بوقوع پیوست." 

نوشتم "جاى خالیش 

را همیشه 

کنارمان، در قلب  در

هایمان، در زندگى 

هر روزمان، و در 
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ساخت به این عظمت 

که میبینیم و نه 

ایران که در عراق  در

هم حزبى ساخت که 

امروز حتى 

سخنگویان صریح 

بوراوازى 

نمیتوانند از نقش و  هم

اهمیت تاریخى آن 

نگویند... حتى نشریه 

اکونومیست 

اعتراف میکند که  هم

اگر امیدى در مقابل 

ارتجاع و اسالم 

سیاسى در عراق 

دارد، در حزب  وجود

کمونیست کارگرى 

عراق است. و این 

احزاب بزرگ و 

مبارز را  قدرتمند و

در تاریک ترین و 

سیاه ترین دوران 

بشریت ساخت. در 

خود  دورانى که

اینطور توصیفش کرد: 

"این پایان سوسیالیسم 

نبود، اما سرنخى بود 

اینکه پایان  به

سوسیالیسم واقعا چه 

کابوسى میتواند باشد و 

فراخوان  دنیا بدون

سوسیالیسم، بدون امید 

سوسیالیسم و بدون 

"خطر" سوسیالیسم به 

منجالبى بدل  چه

میشود". در چنین 

 ِ افتخارآمیز سال ۹۵نگاهى به 

منجالبى که بوراوازى 

سرمست مرگ کمونیسم 

فریاد میزد، و  را

باصطالح 

هاى سابق  سوسیالیست

کرور کرور به 

پیروزمندان  ارتش

کمونیسم و ضد آزادى  ضد

تسلیم میشدند، منصور 

کمونیسم  حکمت پرچم

کارگرى را بلند کرد و 

راه سعادت بشریت 

معاصر را نشان داد. 

براى این کار چه  و

زحمات شبانه روزى 

کشید، چه خستگى ناپذیر 

بود، چه  بود، چه پیگیر

ایمانى به نقش پراتیک 

انسان انقالبى داشت. و 

را به  چه زیبا این ایمان

هزاران انسان منتقل 

 ٧و  ٣میکرد. جلدهاى 

مجموعه آثار فقط 

اى از این  گوشه بیانگر

تالش خستگى ناپذیر و 

این ایمان به پراتیک 

و کمونیست  انسان انقالبى

است ولى چه گنجینه زیبا 

و ارزشمندى است. در 

از همه  هایى نمونه ٧جلد 

نگرى شخصیتش را  جانبه

میتوانیم ببینیم. از 

و  ترین سطح تئورى عمیق

بینش فلسفى، تا ریزترین 

مسائل پراتیک روزمره 

حزبى، در آن دوران 

پرمشقت که به  سخت و

جدایى از حزب کمونیست و 

تاسی  حزب کمونیست 

انجامید. قدم به قدم  کارگرى

راه را نشان میداد. تمام پیچ 

هاى  نشیب ها و فراز و و خم

هاى مبارزه را  کوره راه

روشن میکرد. همان زمان 

احزاب  که داشت رابطه

سیاسى با جنبش هاى 

اجتماعى را در یک کار 

تئوریک عمیق باز 

در چهارچوب  میکرد،

عضویت کارگرى سبک 

مبارزه مبارزین جنبش هاى 

میکرد،  مختلف را تفهیم

سبک مبارزه نظامى جارى 

را نقد میکرد و مبارزه 

کمونیسم  نظامى از دیدگاه

کارگرى را تدوین میکرد، 

حواسش بود که فرهنگ 

رفته،  تشکیالتى به عقب

حواسش بود که فرهنگ 

مردساالر در تشکیالت دارد 

میکند و  دست باال پیدا

رفقاى زن در تشکیالت 

اند و  تحت فشار قرار گرفته

میداد،  علیه آن هشدار

حواسش بود که انسانهاى 

ها  زیادى در آن اردوگاه

و جان  ویالن خواهند شد

تک تک آنها، و نه فقط جان 

تک تک آنها، بلکه حرمت 

آنها که به  تک تک آنها چه

کمونیسم کارگرى تعلق 

دارند، و چه آنها که به 

ناسیونالیسم،  راست و

کسانى که بخشى از آنها 

را امروز در باند 

سازمان  ترین سیاهى

بینیم، عزیز است و  مى

باید حف  شود.حواسش 

بود که در این 

مهمترین مساله  جدایى

اینست که خون از دماغ 

کسى نریزد. و دیدیم که 

شرایط و  نریخت. در

مکان جغرافیایى و در 

هایى، که  میان سازمان

بخاطر 

تشکیالتى  دعواهاى

بیکباره در یک سازمان 

نفرش  ٣ده نفره مسلح، 

به رادیوى 

شبیخون میزدند  سازمان

نفر دیگر را کشتار  ٤و 

میکردند و آنرا پیروزى 

بر  طبقه کارگر

بوراوازى مینامید، یک 

جدایى مهم و تعیین 

کننده در یک حزب 

انجام  بزرگ مسلح

گرفت و خون از دماغ 

کسى نریخت. نه تنها 

خون از دماغ کسى 

این جدایى  نریخت،

بشکلى بسیار متمدن و 

با فرهنگى باال انجام 

بخاطر  شد. و دیدیم که

درایت او، بخاطر 

انسانیت او، و به این 

خاطر که عمیقا معتقد 

که کمونیسم هیچ  بود

چیز جز انسانیت و 

احترام به انسانیت و 

اساس  انسان نیست، که

سوسیالیسم انسان است، 

بر تمام پروسه 
  12صفحه 
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 ِ افتخارآمیز سال ۹۵نگاهى به 

استقالل  زمانى که بر

طبقه کارگر میکوبید، 

سوسیالیسم خلقى و 

پوپولیسم را نقد 

زمانیکه پرچم  میکرد.

خواست آزادى بى قید و 

شرط بیان را بلند کرد و 

اى  چه ولوله باین خاطر

در میان جنبش چپ آن 

زمان افتاد. به حزب 

بلند  کمونیست ایران، و

کردن پرچم کمونیسم 

کارگرى، به حزب 

کمونیسم کارگرى، به 

نظم نوین،  طلوع خونین

پایان  به کنگره اول که

یک دوره و آغاز یک 

داد،  دوره نوین را نوید

به کنگره دوم که مبحث 

حزب و قدرت سیاسى 

را پیش چشمانمان 

بحث حزب و  گشود، به

جامعه و اینکه چگونه 

کمونیسم را باید از 

حاشیه جامعه به 

گود مبارزه طبقات  وسط

کشاند، و امکانپذیرى 

گیرى کمونیسم را  قدرت

گیرى را  قدرت و راه این

بما نشان داد، به کنگره 

و به آن سخنرانى زیبا  ۹

اش که  نشدنى و فراموش

گیرى  استراتژى قدرت

کمونیسم کارگرى در 

در  ایران را طرح کرد.

آن سخنرانى زیبایى که 

تعداد وسیع در این 

تعرضات و 

اعتراضى  جنبش

اند، بلکه  شرکت کرده

در بسیارى موارد در 

جلو و پیشاپیش صف 

اند. گفتن  کرده حرکت

اى در جنبش  چنین جمله

چپى که ما در پشت 

خود داریم 

زیادى میخواهد  شهامت

شکنى محض  و سنت

است. ولى اینها 

خصوصیات این انسان 

شکنى  بود. سنت بزرگ

و سنت جدید ساختن، 

شهامت و جسارت. از 

ایران  آیا کمونیسم در

 ۱۱پیروز میشود، به 

سپتامبر و به جنگ 

تروریستهاى جنایتکار 

و چه زیبا این  میرسم.

جدال را معنا کرد و 

نیروى سومى که در 

مقابل این دو 

ارتجاع بپا  قطب

برخواهد خاست را 

معرفى کرد. این رساله 

 ۳زیبا و عمیق را 

قبل از مرگش  ماه

نوشت. و چند ماه بعد از 

مرگش دنیا شاهد مارش 

انسانهاى  میلیونى

آزادیخواه و 

انساندوست، صف 

میلیونى آن نیروى سوم 

دنیا از  در خیابانهاى

توکیو تا بارسلون، از 

پاری  تا نیویورپ از 

بود.  جاکارتا تا لندن

تمام موانع را مثل همیشه 

کار  نشان داد، تمام سختى

را بیان کرد ولى چه زیبا 

دریچه پیروزى را هم باز 

کرد. چگونه نور 

بدرون آورد، چگونه  را

احساس زیباى پیروزى 

را در قلبهاى همگیمان که 

با شیفتگى به  آن روز

سخنانش گوش میدادیم، با 

او اشک شوق و هیجان 

طنز  میریختیم و به

زیبایش قهقهه میزدیم، 

زنده کرد. سخنرانى 

اى که در  تاریخى

بیمارى بمن گفت  بستر

اش به حزب  وصیت نامه

کمونیست کارگرى است. 

کمونیسم در  و بعد به آیا

ایران پیروز میشود؟ 

میرسم. آنجا که این 

استراتژى 

کمونیسم  گیرى قدرت

کارگرى در ایران را 

تر و در خطوط  روشن

ترى فرموله کرد.  دقیق

درآن سخنرانى تاریخى 

که این جمله معروف را 

اى گفت،  هم بطور حاشیه

امروز دارد بیک  ولى

واقعیت مهم انقالب آتى 

انقالب »ایران بدل میشود 

ایران میتواند یک  آتى

و  ...«انقالب زنانه باشد

در هفته هاى اخیر شاهد 

که زنان نه تنها  بودیم

فعال و پر تحرپ و در 

انتقال تمام آن انسانها 

وسواس بسیار نظارت  با

کرد، گفت که جز قلمم 

هیچ چیز با خود از این 

نخواهم برد و  حزب

چنین کرد. و قلمش 

مهمترین سالحش بود. با 

جنبشى  قلمش و با زبانش

را ساخت و به تحرپ 

درآورد که اکنون 

اش به میلیونها  آوازه

تشنه آزادى و  انسان

 برابرى رسیده است.

بسیارى از ما که در 

اینجا جمع شده ایم، نه 

تنها افق زندگى و 

مان، نه تنها  مبارزه

روش متمدنانه زندگى و 

مان، نه تنها امید  مبارزه

دنیاى بهتر را  به یک

مدیون او هستیم، بلکه 

جان خود را نیز مدیون 

انسانیت  درایت، فکر و

و پراتیک او هستیم. او 

زندگى تک تک ما را 

 شکل داد و رقم زد.

 

در این سالى که گذشت، 

 ۱٢بارها و بارها این 

اخیر را در ذهنم از  سال

نو زندگى کردم. لحظات 

شاد و غمناکش را، 

لحظات سخت 

باشکوهش را. از سهند  و

شروع کردم، از 

مارکسیسم انقالبى، از 
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 ِ افتخارآمیز سال ۹۵نگاهى به 

زیبایش، امیدش به یک 

دنیاى بهتر مثل 

اى شنیده میشد.  زمزمه

عظیمش در تفوق  توان

بر موانع، در باز کردن 

روزنه و پنجره و دریچه 

زیبا، به یک  به آینده

دنیایى که درخور بشریت 

است، به آزادى و 

هم  برابرى را در نبودش

به همانگونه که بود 

انتقال میداد. گویى دستى 

نامرئى دستت را 

بلندت میکند و  میگیرد،

به سمت نورى رهنمونت 

میشود. آنوقت میفهمیدى 

التیام این زخم  که تنها راه

عمیق، این درد جانکاه، 

این تنهایى پرنشدنى، تنها 

کردن این خالء  راه پر

عمیق، تنها راه عبور از 

این تونل سیاه ادامه راه 

مبارزه براى  اوست.

سوسیالیسم، براى یک 

دنیاى بهتر، براى آزادى 

راه،  و برابرى. تنها

تالش هر چه بیشتر براى 

به اهتزاز درآوردن پرچم 

کمونیسم کارگرى، 

تنها در ایران و عراق  نه

که اکنون بسیار عملى و 

دست یافتنى بنظر 

بلکه در تمام  میرسد،

دنیاست. راهش پیروز 

 باد.

 زنده باد منصور حکمت!

هججا، یججافججتججن  کججردن تججاکججتججیججک

انسججانججهججاى کججمججونججیججسججت و 

انججقججالبججى و مججتججحججد کججردن و 

شان بعجنجوان  متحد نگاهداشتن

کادرها و رهبران کمونیسجت 

یک جنبجش و یجک ججامجعجه، 

جدال با گرایشجات فجکجرى و 

سیاسى ناسازگار با انسانجیجت 

و عججدالججت و آزادى، تججمججام 

ها و خطر کردنهجا و  دوندگى

هججا و شججکججنجججججه  کشججتججه شججدن

هججا و  کشججیججدنججهججا و جججنججگججیججدن

هججا و جججّر و  جججلججسججه گججرفججتججن

بجججحجججثجججهجججا و دود سجججیجججگجججار 

خوردنهاى ما براى این بجوده 

اى  کججه بججراى چججنججیججن دوره

حزبى ساخته باشیم که بتواند 

در ایججن جججدال واقججعججى در 

جامعه نجقجش بجازى کجنجد. مجا 

ایم. این حزب  اینکار را کرده

ایججم. بججیججسججت سججال  را سججاخججتججه

اسججت داریججم ایججن سججالح را 

میسازیم و صیقل میجدهجیجم تجا 

بتوانیم چنین روزى با آن بجه 

جنگ برویم. بجراى مجا االن 

دوران عججمججل اسججت. دوران 

جججذب نججیججرو اسججت. دوران 

رشد است، دوران تجبجلجیجغجات 

دوران  .وسججججججیججججججع اسججججججت

سجازمجانجگججرى اسجت، دوران 

آمججدن بججه جججلججوى صججحججنججه 

سیاست و دخالتجگجرى اسجت. 

حزب ما براى چنجیجن روزى 

اى،  از نظر فجکجرى، بجرنجامجه

  زنده باد شوراها

سیجاسجى، تشجکجیجالتجى و 

حتى روحجى آمجاده شجده 

است. تحوالت چند سجال 

اخیر براى مجا مجقجدمجات 

انججتججقججال از یججک گججروه 

فشار، از یجک گجرایجش 

فججکججرى و یججک سججنججت 

نظجرى، بجه یجک حجزب 

تمام عیار سیجاسجى بجوده 

است. به این عجنجوان مجا 

.ایججججججججججججججججججم آمججججججججججججججججججاده   

بنظر مجن ایجن دوره در 

ایجججران دوره تجججحجججزب 

چججه بججراى  .خججواهججد بججود

راست و چه براى چجپ. 

"کججمججونججیججسججت مججنججفججرد" 

همسایه خوبى است، اما 

دخالت در سجیجاسجت بجه 

نفع انقجالب کجارگجرى و 

کججمججونججیججسججم، آنججهججم در 

جججدالججى کججه اکججنججون در 

ایججران نضججج مججیججگججیججرد، 

نیاز به تشکل دارد. نیاز 

به تشکلى دارد که بجدرد 

ایججن کججار بججخججورد. در 

نتیججه بجنجظجر مجن وقجت 

آنسجججججت کجججججه هجججججمجججججه 

هاى خوب ما بجه  همسایه

یجججججک تشجججججکجججججیجججججالت 

کمونیستى بپیجونجدنجد. بجه 

نججیججروى آنججهججا احججتججیججاا 

داریم. بعجد از پجیجروزى 

و بعد از شکست دوباره 

فججرصججت کججافججى بججراى 

متفرق شدن هست. االن 

  .وقت حزبیت است

 ۹۱انترناسیونال شماره 

اوت  - ۱۹٧۱مجججرداد 

۱۳۳۳  

عمق بصیرت و ذهن 

فعال و موشکاف و 

کنجکاوى و درپ 

مبارزه  عمیقش از روند

و قانونمندى حرکات 

جنبش هاى اجتماعى و 

طبقاتى او را به 

نگرى شگفت  آینده چنین

انگیزی مجهز کرده 

بود. میدانم که چنین 

تعاریفی از یک انسان 

کمونیست دور از 

ما و سنت  سنت

کمونیستی است. ولى 

ابتدا به عجز خود  در

در ستایش چنین انسانى 

اعتراف کردم. کلمات 

این کار  کافى براى

وجود ندارد. زبان من 

  قاصر است.

 

روز تلخ  ۹٣٣در این 

 ۹٣٣تنهایى، در این 

روز کابوس تنهایى، در 

لحظاتى که سیاهى 

عمیق بود که فقط  چنان

میخواستى چشمانت را 

ببندى و به هیچ چیز 

لحظاتى  فکر نکنى، در

که از پا میافتادى و 

احساس میکردى که 

دیگر توانى براى بلند 

ندارى. چشمان  شدن

زیبا، مهربان و عمیقش 

از آن دور نگاه میکرد، 

سخنان  رفته رفته

جنبش توده اى 
براى سرنگونى 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 جنبش توده اى براى سرنگونى رژیم آغاز میشود
 تیر ۴۱مصاحبه با رادیو انترناسیونال درباره 

مقیاس وسیجع بجه مجبجارزه 

فعال بجراى خجالجصجى از 

شججر جججمججهججورى اسججالمججى 

بججود. ایججن راى خججاتججمججى 

نبجود، راى عجلجیجه رایجم، 

علیه اسجالم و اسجالمجیجت، 

علیه اختناق و سجرکجوب، 

علیه فجرهجنجگ ارتجججاعجى 

تججحججمججیججلججى، عججلججیججه فججقججر و 

نابرابرى و بیحجقجوقجى در 

ایججججران امججججروز بججججود. 

جمهورى اسالمى رفجتجنجى 

اسجت. ایجن آغجاز بجالجفجعجل 

موا مجبجارزات وسجیجع و 

اى در ایجران اسجت  علنجى

کججججه یججججک نججججتججججیجججججججججه 

نججججاپججججذیججججر آن  اجججججتججججنججججاب

سرنگونى رایجم اسجالمجى 

خجججواهجججد بجججود. بجججا ایجججن 

رویججججججججدادهججججججججا اردوى 

طلبى در ایران،  سرنگونى

که ابجدا یجک اردوى یجک 

دسججت و "هججمججه بججا هججم" 

نیجسجت و نجخجواهجد مجانجد، 

بعنوان یک جنبش عجلجنجى 

و مجججججردمجججججى اعجججججالم 

از ایججن  .مججوجججودیججت کججرد

تاریخ، حکم قدیمى ما کجه 

جدالهجاى ججارى سجیجاسجى 

در ایججران نججه دو طججرف 

خاتمى(، بجلجکجه -اى )خامنه

سجججه طجججرف دارد، یجججک 

حقیقت غیر قابل انکجار و 

پججذیججرفججتججه شججده مججحججسججوب 

میشود. جدال مردم عجلجیجه 

کجججل رایجججم اسجججالمجججى، آن 

عاملى است که این جناحها 

را در جسججتجججججوى چججاره 

بجججججان هججم انججداخججتججه اسججت. 

رویججدادهججاى اخججیججر اعججالم 

موجودیت مستقل و عجلجنجى 

یک جنبجش مجردمجى بجراى 

سرنگونى بود. ایجن بجنجظجر 

مججن بججر روش و رفججتججار 

جناحهاى حکومت، احزاب 

سجیججاسجى و خججود مججردم در 

ماههاى آتى تأثیرات تعییجن 

اى خججواهججد داشججت.  کججنججنججده

جالب است که در این میان 

الفاظ و اصطجالحجات رایجج 

تا دیروز چگونجه بسجرعجت 

کهنجه شجدنجد و تصجاویجر و 

هجاى سجیجاسجى مجیجان  شمایجل

مججیججدان چججگججونججه دگججرگججون 

شججدنججد. خججود حججکججومججت از 

خطر "براندازى" و "خجتجم 

نججظججام" کججه گججویججا از بججیججخ 

گوش رایجم گجذشجتجه اسجت 

صجحجبجت مجیجکجنجد. عجبجارت 

جامعه مجدنجى ججایجى گجم و 

گججور شججد، خججاتججمججى بججراى 

معترضین رجزخوانى کرد 

اى بجججججراى  و خجججججامجججججنجججججه

دانشجویان اشجک ریجخجت. 

هجججججاى غجججججربجججججى  رسجججججانجججججه

چججججججججى و  خججججججججاتججججججججمججججججججى

اورنالیستهجایجى کجه گجویجى 

فروختن خجاتجمجى بجه مجردم 

ایجججران ججججزو تجججعجججریجججف 

شججان بججود، یججکججبججاره  شججغججلججى

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

انقالب را تجیجتجر کجردنجد. 

در ایران، مردم علجنجا بجه 

رایجججم اسجججالمجججى اعجججالم 

ججججنجججگ دادنجججد. حجججکجججم 

سرنگونى رسما به رایجم 

ابالغ شد. این به ججنجبجش 

اعجججتجججراضجججى، و مجججوا 

اعتراضات آتى، اعجم از 

اعتصابى و تظاهراتى و 

خججیججابججانججى، یججک هججویججت 

کجججامجججال مجججتجججمجججایجججز از 

ججججنجججاحجججهجججاى حجججکجججومجججت 

  .میدهد

در مجورد    انس ن  کون ل:

احججتججمججال مججوا بججرگشججت 

راست چه فکر میجکجنجیجد؟ 

تجججهجججدیجججدات خجججاتجججمجججى و 

اى، مجججججوا  خجججججامجججججنجججججه

هجججججا و  دسجججججتجججججگجججججیجججججرى

هججایججى کججه  سججازى پججرونججده

هججا و  یججادآور بججازجججویججى

شججوهجججاى تجججلجججویججزیجججونجججى 

 ٣۱الجججوردى در سججال 

است. نجامجه سجران سجپجاه 

پجاسججداران بججه خججاتججمججى و 

هججاى  تججبججلججیججغججات روزنججامججه

اى این سؤال  مدافع خامنه

را طرح کرده که آیا یک 

مججوا وسججیججع سججرکججوب، 

حتى به شکل یک کودتا، 

در راه است یجا خجیجر، و 

اگر هست مردم چجگجونجه 

 با آن مواجه خواهند شد؟

ایججن     منمم ممور  ممکممتممت:

* انممسممشمم ر  مم ممد  بممن 

 ۸۱ نم  مبمت  م  مگم   

 تک 

شججش    انممسمم نمم  ممکممونمم ل:

روزى که رایم اسالمى 

را لججرزانججد، تججوصججیججف 

گججججججویججججججائججججججى بججججججراى 

رویدادهاى اخیجر اسجت، 

که بطرز خیره کنجنجده و 

اى نفرت عمومى  بیسابقه

علیه جمهورى اسجالمجى 

و آمججادگججى تججوده مججردم 

بجججراى بجججرخجججاسجججتجججن و 

رویارویجى رادیجکجال بجا 

رایجم را روى صججحججنججه 

خیابانها آورد، تجأثجیجرات 

این خجیجزش بجر رابجطجه 

آتججى مججردم و رایججم را 

 چگونه ارزیابى میکنید؟

ایججن    ممنمم ممور  ممکممتممت:

رویدادها اثبات حقیجقجتجى 

بججود کججه مججا بججرخججالف 

تصججورات و تججبججلججیججغججات 

هاى  اپوزیسیون و رسانه

چى بر آن تجأکجیجد  خاتمى

داشتیم و آن ایجنجسجت کجه 

مجردم ایجران ججمجهججورى 

 .اسالمى را نمیخواهند

خواست مردم نه تعدیجل  

حکومت اسالمى، بجلجکجه 

سججرنججگججونججى آن اسججت. 

راى دو سال قجبجل مجردم 

در دوراهججى ارتجججججاعججى 

ناطق نورى یا خجاتجمجى، 

سجججنجججد ورود آنجججهجججا در 
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جنبش توده اى براى سرنگونى 

شرایطى فورا رایم را از 

درون دچار فلجج و تشجتجت 

میکند و یک تعرض فجعجال 

اى علیه حجکجومجت را  توده

باعث میشود. طبعا در کجل 

رونججد سججقججوط حججکججومججت 

اسججالمججى، در مججقججاطججعججى 

امکان رخ دادن کجودتجا و 

اعججالم حججکججومججت نججظججامججى 

هسججت. امججا ایججن کججودتجججا 

زمجججانجججى بجججراى ججججنجججاح 

کجودتجاگجر مججوضجوعجیجت و 

خاصیت پجیجدا مجیجکجنجد کجه 

جناح مقابل قبجال عجمجال از 

نججظججر سججیججاسججى زانججو زده 

باشد و حاضر باشد مجیجدان 

را تَرپ ُکنَد و براى حجفج  

اسجاس حجکججومجت اسجالمججى 

در بججرابججر کججودتججا تسججلججیججم 

بشود. اما اگر بجراى مجثجال 

جناح دوم خجرداد حجاضجر 

نججبججاشججد از مججیججدان بججیججرون 

برود و اندپ مقاومتجى در 

برابر کودتا بجکجنجد، آنجگجاه 

کودتا به چجاشجنجى خجیجزش 

اى مججردم عججلججیججه کججل  تججوده

رایم تبدیل میشود. و اگجر 

ها کودتا  چى بنا باشد خاتمى

کنند )که بجه هجمجان انجدازه 

قابل تصور است که حالت 

دیگر(، آنوقت دیگر جلوى 

قججیججام مسججتججقججل مججردم را 

نمیتوانند بگیرند. در طجول 

این روند، در مقطجعجى کجه 

تنجاسجب قجوا بجیجش از ایجن 

علیه رایم چرخجیجده بجاشجد، 

کودتا و حجکجومجت نجظجامجى 

مججحججتججمججل خججواهججد بججود. امججا 

همین امروز وقجوع کجودتجا 

دور از ذهجججججن اسجججججت. 

ماجراى نامجه سجران سجپجاه 

پججاسججداران بججه خججاتججمججى و 

پاسخهایى که از احجزاب و 

هجاى دو خجردادى  روزنامه

گرفجت خجیجلجى ججالجب بجود. 

استجى تجوخجالجى بجود و از 

جججنججاح مججقججابججل پججاسججخججى 

گجرانجه  تحقیرآمیز و شمجاتجت

گرفت. البته علیجرغجم هجمجه 

مخاطراتى که راه انداخجتجن 

یک موا سرکوب یجا یجک 

کججودتججا بججراى خججود رایججم 

اسالمى ایجاد میکند ممکجن 

است باز این عمل، بجا هجر 

محاسباتى، صورت بگیرد. 

صججحججبججت مججن ایججنججسججت کججه 

چنین حرکجتجى خجیجلجى زود 

در هججم خججواهججد شججکججسججت. 

خصججلججت ذاتججى حججکججومججت 

نظامى و کودتا اینجسجت کجه 

اگر شکست بخورد، دیجگجر 

  .رایم رفته است

اما این به این معنى نیسجت  

که جمجهجورى اسجالمجى در 

همین دوره بجه ججنجایجات و 

اَعمال کثیفى دست نخجواهجد 

زد. برعک ، در این شجک 

نیست که یک توافق عجلجنجى 

میان ججنجاحجهجاى حجکجومجت 

براى اِعمال خشونت عجلجیجه 

گججججروهججججهججججا و احججججزاب 

اپوزیسیون غجیجر مجججاز و 

ناراضیان فجعجال در ایجران 

وجججود دارد. اسججم ایججن را 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

تصججججور کججججه رایججججم 

اسالمى میتجوانجد از نجو 

 ٣۱خججرداد  ۹۱یججک 

دیججگججر راه بججیججانججدازد، 

اشججتججبججاه اسججت. ایججن دو 

دوره عمیقا با هجم فجرق 

دارنجججججججد. آن دوره 

گجیجرى ججمجهجورى  شکل

اسالمى، دوران پیدایش 

یججک جججنججاح مسججلججط در 

درون آن بجججججججراى 

یججججکججججپججججارچججججه کججججردن 

حاکمیت و کوبیدن موا 

جججدیججد اعججتججراضججى در 

میان مردم بود. تنجاسجب 

قجججوا مجججیجججان رایجججم و 

مجججخجججالجججفجججانجججش اسجججاسجججا 

متفاوت بود. آن دوره، 

دوره تجججججعجججججرض و 

استقرار رایم اسجالمجى 

بججود. ایججن دوره، دوره 

اضجججججججمجججججججحجججججججالل و 

نشجیجنجى آن اسجت.  عقجب

امروز برعک ، رونجد 

تشتت و فرسایش رایجم 

اسججالمججى را شججاهججدیججم. 

رایم در یک تجکجاپجوى 

حاد بجراى بجقجاء اسجت. 

جناحهایش دقیقا بر ایجن 

زمجججیجججنجججه بجججججججان هجججم 

انججد. مججردم، نسججل  افججتججاده

جدیدى از مردم، عجلجیجه 

سیاست  .اند آن برخاسته

سججرکججوب در مججقججیججاس 

وسجججیجججع در چجججنجججیججججن 

ظججاهججرا تججوافججق بججر سججر 

"گججججذار از تججججابسججججتججججان 

انججد.  مشججکججوپ" گججذاشججتججه

مججیججخججواهججنججد ایججن دور را 

میان خود مسجاوى اعجالم 

اند کجه  کنند، و توافق کرده

بجایججد بججه ایججن مججنجظججور از 

مردم و معترضین قربانى 

بججگججیججرنججد و جججامججعججه را 

ارعاب کنند. بسیج نیروى 

زیاد و تالش زیادى الزم 

است تا مجردم و هجمجه مجا 

کججارى کججنججیججم کججه کسججانججى 

نظیر منوچجهجر مجحجمجدى، 

غالمرضا مهاجرى نژاد، 

مریم شانسى، کازرونى و 

دیگر دستگیرشدگان ججان 

سالم از دست ایجن اوبجاش 

در ببرند. اما نجتجیجججه ایجن 

زورآزمجججایجججى مشجججخجججص 

هججرچججه بججاشججد، سججرکججوب 

وسیع و بخجانجه فجرسجتجادن 

مردم در حیطه امجکجانجات 

اینها نیست. )اجازه بدهیجد 

همینجا توجه خجوانجنجدگجان 

انترناسیونال را به کمپیجن 

وسیع حجزب در دفجاع از 

دستجگجیجرشجدگجان اخجیجر و 

هججمججه زنججدانججیججان سججیججاسججى 

جلب کنم. به ایجن کجمجپجیجن 

 بپیوندید.(

مججهججمججتججریججن عججامججل در 

نججججاتججججوانججججى رایججججم از 

میلیجتجاریجزه کجردن کجامجل 

اوضججججاع، وضججججعججججیججججت 

اقججتججصججادى اسججت. جججان 

مججردم بججه لججبججشججان رسججیججده 

است. توّرم بیجداد 
  16صفحه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

جنبش توده اى براى سرنگونى 

  .حکومت خواهد بود

خجاتجمجى و   انس نم  مکمونم ل:

همجه تشجکجلجهجا و نشجریجات 

مججوسججوم بججه "جججنججبججش دو 

خججرداد" شججامججل جججریججانججات 

دانشجویى وابسجتجه بجه ایجن 

جناح نظیجر دفجتجر تجحجکجیجم 

وحدت و تشکلهاى اسالمى 

دیججگججرى کججه در دانشججگججاه 

فججعججالججیججت مجججججاز دارنججد، 

شجان  بسرعت حمایت اولجیجه

از حجججرکجججت اعجججتجججراضجججى 

دانشجججججججویجججان در قجججبجججال 

سججرکججوبججگججرى نججیججروهججاى 

انتظامى را پ  گرفجتجنجد و 

اى و  هججمججصججدا بججا خججامججنججه

هللا و نججاطججق  انصجار حججزب

نججورى و جججنججتججى و غججیججره 

خجججواهجججان سجججرکجججوب ایجججن 

خیزش رادیکال شدند، ایجن 

مججججوردى از "وحججججدت" 

جناحها در حجالجت بجخجطجر 

افججتججادن "نججظججام" بججود، در 

عین حال کشمکش جناحهجا 

بججر سججر نججحججوه مججقججابججلججه بججا 

توفانى که رایم را لجرزانجد 

و تحکیم موقعیت خجود در 

جریان مقابله با این تجوفجان 

هجججمجججچجججنجججان ادامجججه دارد، 

انداز کشمکش حاضجر  چشم

درون رایججم را چججگججونججه 

 میبینید؟ 

بنظر مجن    ن ور  کتت:

اخجججتجججالف ججججنجججاحجججهجججا و 

بندى آنجهجا در مجقجابجل  صف

هم نه فقط سرجایش هسجت، 

بلکه با این رویدادها تشجدیجد 

هم خواهد شد. هرقدر فشجار 

مردم به کجل ایجن حجاکجمجیجت 

بججیججشججتججر بشججود، و هججرقججدر 

نظامشان بطور کلى بیجشجتجر 

از طرف مردم تحجت فشجار 

تجر  باشد، شکافهایشان عمیجق

خواهد شد. برخالف بیشجتجر 

مفسران، من فکجر نجمجیجکجنجم 

بجججرنجججده ایجججن دور، ججججنجججاح 

اى و بججاصججطججالح  خججامججنججه

هججا بججودنججد. هججر دو  راسججت

جججنججاح سججر مججوضججع خججود 

حججمججلججه هججر دو  .انججد ایسججتججاده

جناح به مجردمجى کجه عجلجیجه 

کل رایم برخاستنجد، نجقجطجه 

توافق آنهاست و نجه مجبجنجاى 

وحدتشان. اما اخجتجالفجاتشجان 

بججا هججم در ایججن مججاجججرا بججه 

مراتب تشدید و تعمیجق شجد. 

اى کجه مجیجتجوان  اتفاقا نجکجتجه

روى آن انگشت گذاشت، و 

بنظر من ججنجاح راسجت بجه 

روشجنججى درپ کججرده و در 

لجججحجججن امجججروزش کجججامجججال 

پیداست، این است که جنجاح 

دوم خجججرداد در صجججحجججنجججه 

برخورد فجیجزیجکجى و عجمجل 

تهاجمى علیه ججنجاح رقجیجب 

دست کجمجى از او نجدارد و 

آماده ریسجک کجردن اسجت. 

بنظر من این رویجدادهجا در 

مججججدت دسججججت دوم  مججججیججججان

هجججججا در درون  خجججججردادى

تجر  حاکمجیجت را حجتجى قجوى

کججرده اسججت و بججه جججنججاح 

اى فهمجانجده اسجت کجه  خامنه

اوال، تجاخجت و تجاز انصجار 

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

هللا و اعجمجال فشجار  حزب

هجا  چجى خشک به خجاتجمجى

جوابگو نجیجسجت و حجتجى 

مجیجتجوانجد نجتجیجججه عجکج  

داشته باشد و ثانیا، دقیجقجا 

به دلیل وجود مردمى که 

در کججمججیجججن کججل رایجججم 

انججد، بججراى ُکججنججد  نشججسججتججه

کججردن و مججهججار حججرکججت 

مردم به خاتمى و ججنجاح 

دو خرداد احتیاا دارنجد. 

بججنججظججر مججن ا ن هججردو 

طرف دارند تلفاتشجان را 

هایشجان  میشمارند و دشنه

را بجراى دور بجعججد تجیججز 

میکنند. اما در محاسبجات 

هججر دو طججرف قجججدرت 

عججظججیججم مججردم خججواهججان 

سرنجگجونجى از ایجن پج  

جاى بسیار مهجمجتجرى را 

اشغال خواهد کرد و ایجن 

بر تاکتیکجهجایشجان تجأثجیجر 

میگجذارد. در ایجن شجک 

نیست که هجر دو طجرف 

از ایججن تججکججان خججوردن 

مردم وحشت زده شجدنجد. 

امججا چججاره زیججادى جججز 

ادامججه و حججتججى تشججدیججد 

کشمکش درونجى بجا هجم 

موقعیت رایم  .را ندارند

یججک مججوقججعججیججت العججالا 

است. سرکجوب و تجرور 

و زدن و بسججتججن دیججگججر 

جلوى مردم را نمیگجیجرد 

اش را اثبجات  و بیحاصلى

کرده است. در مجواججهجه 

با هیوالى خیجزش مجردم 

و انقالب، چنین 
  17صفحه 

مججیجججکجججنجججد. مجججاهجججهجججاسجججت 

دسجججتجججمجججزد بجججخجججشجججهجججاى 

وسیعى از کجارگجران را 

اند. و تازه آنججا کجه  نداده

انجججد، بجججا آن نجججرخ  داده

دسججججتجججججمججججزد امججججکجججججان 

برخجوردارى از حجداقجل 

مججعججاش، غججیججر مججمججکججن 

اسججججت. مسججججتججججقججججل از 

رویدادهاى اخیجر طجبجقجه 

کارگر و زحمتکجشجان و 

بججگجججیججران ججججزء  حججقجججوق

دارند میآیند تجا تجکجلجیجف 

مسججألججه مججعججاشججشججان را 

روشن کجنجنجد. حجکجومجت 

نجججظجججامجججى در چجججنجججیجججن 

وضعیتى، فقط مجیجتجوانجد 

رایم را با عصجیجانجهجاى 

عظیم شهرى، نافرمجانجى 

اى در  عججلجججنججى و تجججوده

بخشهاى مختلف جامعه، 

ورود یکجسجره مجردم بجه 

فججاز نججظججامججى و جججنججگ 

خیابانى علجیجه حجکجومجت 

مججواجججه کججنججد. نججمججیججتججوان 

میلجیجونجهجا انسجان را هجم 

گججرسججنججگججى داد و هججم 

برویشجان شجلجیجک کجرد. 

همانطور که گفتم از این 

اوبججججاش هججججر کججججارى 

بجرمججیججآیججد. امجا تججاکججتججیججک 

کودتا و حکومت نظامى 

از پججیججش مججحججکججوم بججه 

شججکججسججت اسججت. مججیججخ 

دیگرى بجه تجابجوت خجود 
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی

سیاستى قبل از هجرچجیجز 

خود حکومت را تججزیجه 

میکند. سیاست سرکجوب 

نمیجتجوانجد پجرچجم وحجدت 

جناحها باشد. از طجرف 

دیگر هر درجه گشجایجش 

اى  سیجاسجى، هجر روزنجه

براى ابراز مخالفت، بجر 

شججدت مججبججارزه مججردم و 

اپوزیسیون غیر قجانجونجى 

میافزاید. هر سازشى بجا 

مججردم، بججه نججاسججازگججارى 

بججیججشججتججر مججردم بججا رایججم 

االن دیگر  .منجر میشود

شجججعجججارهجججاى مجججردم را 

اند. بجه ایجن تجرتجیجب  دیده

ها هجم  پاسخ دوم خردادى

حاّلل مشکالت رایجم و 

ضامن وحدت درونى و 

بقاء آن نمجیجتجوانجد بجاشجد. 

رایجججمجججى کجججه پجججاسجججخ 

اقتصادى ندارد، راه پ  

و پیجش سجیجاسجى نجدارد، 

مورد نفرت مردم است، 

و اکنون دیگر مجردم را 

اى  در میدان مبارزه توده

و عجلجنجى عجلجیجه خجویجش 

مججیججیججابججد، قججطججعججا رفججتججنججى 

اسججججت. جججججدال مججججیججججان 

جججنججاحججهججا جججبججرا حججدت 

سججججر راه  .مججججیججججگججججیججججرد

ت یک مجیجداِن GFحکوم

مجججیجججِن گسجججتجججرده اسجججت. 

انتخابجات مجججلج  شجشجم 
  18صفحه 

در راه اسجججت. در درون 

طبقه کارگر چیزى دارد بجه 

نقطه جوش میرسد، دو مجاه 

دیگر مدارس باز میشجود و 

بججه احججتججمججال قججوى دانججش 

آمججججوزان پجججج  از ایججججن 

"تابستان گرم و طجوالنجى" 

بشدت معتجرض و سجیجاسجى 

خواهند بود. و مجهجمجتجر از 

همه نارضایتى شدید و غیر 

قابل مهار طبجقجه کجارگجر و 

تجججوده مجججردم از اوضجججاع 

اقتصادى است. دوره بسیار 

  .پرتالطمى در راه است

بجعجضجى از   انس ن  مکمونم ل:

شروع یجک انجقجالب سجخجن 

میگویند. آیا این یک انقالب 

دارد  ٢٧است. آیا انجقجالب 

تجججکجججرار مجججیجججشجججود؟ چجججه 

تشججابججهججاتججى مججیججان جججنججبججش 

امججروز و آن انججقججالب مججى 

بجججیجججنجججیجججد؟ چجججه تصجججویجججر 

اسججتججراتجججژیججکججى از رونجججد 

 اوضاع دارید؟

آنچه ا ن   ن ور  کتت: 

در جریان است یک انقالب 

نیست. میتواند شجروع یجک 

انججقججالب بججاشججد، و مججیججتججوانججد 

نباشد. بنظر من عدم تشجابجه 

میان اوضاع این دوران بجا 

بجه مجراتجب بجر  ٢٧انقالب 

تشابهات آنها میچربد. آنجچجه 

ما شجاهجدیجم شجروع ججنجبجش 

اى مجججججردم بجججججراى  تجججججوده

جنبش توده اى براى سرنگونى 
سرنجگجونجى رایجم اسجالمجى 

است. من تردیدى ندارم کجه 

این جنبش پجیجروز مجیجشجود. 

یعنى رایم در ادامه جنجبجش 

جججارى بججرکججنججار مججیججشججود و 

جججاى خججود را بججه چججیججز 

دیگرى مجیجدهجد. امجا بجکجار 

بردن مقولجه انجقجالب بجراى 

این جنبجش ایجن اِشجکجال را 

دارد کججججه تصججججاویججججر و 

را در  ٢٧معادالت انقالب 

اذهان فعالیجن امجروز زنجده 

هجاى  کند و الجرم دینامجیجسجم

متفاوت دوره کنونى را از 

چشم پوشیده بجدارد. بجنجظجر 

من ایران میتواند در آستانه 

یک انقالب بجاشجد، امجا چجه 

بسججا ایججن انججقججالب تججازه بججا 

سرنگونى رایم اسالمى، یا 

الاقل با فلجج کجردن آن، بجه 

معنى واقعى کجلجمجه شجروع 

بشود. بجعجبجارت دیجگجر مجن 

جججججنججججبججججش مججججردم بججججراى 

سججرنججگججونججى را، بججا هججمججه 

خججیججزشججهججا و قججیججامججهججا و 

نبردهایى که در بر خجواهجد 

داشججت، از انججقججالبججى کججه 

میتواند از دل ایجن ججنجبجش 

عروا کند متمایز مجیجکجنجم. 

طججلججبججى  جججنججبججش سججرنججگججونججى

میتواند پیروز شود بى آنکه 

لزوما کل ماشین دولجتجى را 

هدف گرفته بجاشجد و یجا در 

هم کوبیده بجاشجد، بجى آنجکجه 

یجک تجک قجیجام پجیجروزمجنجد 

عججلججیججه حججاکججمججیججت صججورت 

رایم اسجالمجى  .گرفته باشد

مجیججتجوانججد زیجر فشجار مججردم 

تجزیه شود، متالشى شود، 

میتواند در  .جایگزین شود

نتیجه یک قیام شجهجرى در 

تهران سقوط کند. میجتجوانجد 

با یک کودتا از بین بجرود. 

امججا رفججتججن رایججم اسججالمججى 

بنظر من به احتمال قویتر، 

اى در اوائججل سججیججر  نججقججطججه

انقالب آتى خجواهجد بجود و 

نه اواخر آن. انقالب ایران 

یک انقالب همگانى و یک 

جججنججبججش "هججمججه بججا هججم" 

نخواهد بود. انقالب ایجران 

انقالبجى کجارگجرى خجواهجد 

بود با هدف اثجبجاتجى ایجججاد 

یجک حجکججومجت کجارگججرى، 

یجججججججک ججججججججمجججججججهجججججججورى 

سوسیالیستى. ایجن انجقجالب 

از دل جنبش ججارى و بجه 

احتمال قجوى بجا مجوفجقجیجت 

ججججنجججبجججش ججججارى عجججروا 

مججیججکججنججد. نججیججروهججایججى کججه 

حکومت اسالمى را بجزیجر 

مججیججکججشججنججد زیججر بججار یججک 

رهججبججرى واحججد نججخججواهججنججد 

رفججت. ایججن بججار خججامججى و 

را  ٢٧خوشباورى انقالب 

نججخججواهججیججم دیججد. جججنججبججش 

طلجب ایجنجبجار بجه  سرنگونى

تججر  مججراتججب تججحججزب یججافججتججه

خججواهججد بججود. احججزاب و 

طجلجب  نیروهاى سرنجگجونجى

در عججیججن تججنججش حججاد بججا 

یجکجدیجگجر وارد ایجن جججدال 

میشونجد. ایجنجهجا آلجتجرنجاتجیجو 

حجججکجججومجججتجججى واحجججدى را 

نمیپجذیجرنجد. هجمجه نجیجروهجا 

سقوط رایم اسالمى را بجه 
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مثابه گامى براى ایجججاد 

نظام سجیجاسجى مجطجلجوب 

خود نجگجاه مجیجکجنجنجد. و 

جدال واقعى مجیجان ایجن 

هجا،  آلترنجاتجیجوهجا و افجق

میان جنبشهاى طبجقجاتجى 

و پججرچججمججهججاى حججزبججى 

مججخججتججلججف بججا پججیججشججروى 

طجلجبجى  جنبش سرنگونى

بجیججشججتججر اوا مججیججگججیججرد. 

بنظر من با سجرنجگجونجى 

رایم اسالمجى، ججنجبجش 

اى بشججججدت در  تججججوده

درون خجججود پُجججالریجججزه 

مجججیجججشجججود. صجججفجججبجججنجججدى 

جججدیججدى، لججه و عججلججیججه 

 -پججججرچججججم کججججارگججججرى

کمجونجیجسجتجى درججامجعجه 

پجججدیجججدار مجججیجججشجججود. مجججا 

درصججف مججقججدم جججنججبججش 

طلبى در ایجن  سرنگونى

مججیججدان حضججور پججیججدا 

میکنیم، اما نگاهمان بجه 

آنجججججاسججت. بججه انججقججالب 

کارگرى. ایجن احجتجمجال 

الججبججتججه وجججود دارد کججه 

سججرنججگججونججى رایججم و 

پجیجروزى کجارگجرى در 

یک پجروسجه هجمجراه بجا 

هم و همزمان به وقجوع 

بپیوندند. مجا بجراى ایجن 

تالش میکنیم. بجهجتجریجن 

حالت بجراى مجا هجمجیجن 

است که رایم اسجالمجى بجا 

یججک انججقججالب کججارگجججرى 

سججرنججگججون شججود و بجججججاى 

آن، مسجججتجججقجججیجججمجججا و بجججه 

ترین شکجل، یجک  مشقت کم

حکومت کارگرى بجا یجک 

برنامه کمونیستى بجرقجرار 

بشود. اما ایجن تجنجهجا سجیجر 

مجججمجججکجججن و یجججا لجججزومجججا 

ترین سجیجر نجیجسجت.  محتمل

زیججرا بججنججظججر مججن نججفجج  

اوجججججگججججیججججرى جججججنججججبججججش 

کججمججونججیججسججتججى کججارگججرى و 

قرار گرفجتجن آن در راس 

جنبش اعجتجراضجى بجاعجث 

تجججججدیججد آرایججش در درون 

طبجقجه حجاکجمجه و پجیجدایجش 

دولت بجوراوایجى ججدیجدى 

بجججججججاى رایجججم اسجججالمجججى 

خججواهججد شججد کججه بججتججوانججد 

تجر و بجا  ازموضجعجى قجوى

برخوردارى از حجمجایجتجى 

تججر در درون خججود  وسججیججع

طججبججقججه بججوراوا چججه در 

ایججران و چججه در سججطججح 

الججمججلججلججى، بججا عججروا  بججیججن

سیاسى طجبجقجه کجارگجر در 

ایران مقابله کند. بجعجبجارت 

دیگر ججمجهجورى اسجالمجى 

ممکجن اسجت دقجیجقجا بجراى 

اجججججتججججنججججاب از انججججقججججالب 

کارگرى، یا براى مجقجابجلجه 

بججججا آن، تججججوسججججط خججججود 

بجججوراوازى کجججنجججار زده 

بشججججود. بججججه هججججرحججججال 

فججاکججتججورهججاى زیججادى در 

رویدادهاى آتجى دخجیجلجنجد. 

آنچه من میخجواهجم تجأکجیجد 

کنم اینست که این مبجارزه 

تججر و  کشججدارتججر، پججیججچججیججده

تجر از مجبجارزه  چندوجهجى

علیه رایم سلطنت اسجت. 

حتى با سرنجگجونجى رایجم 

اسججالمججى هججمججه نججیججروهججا، 

حتى بجخجشجهجایجى از خجود 

اسالمیون سرنگون شجده، 

براى ادامه ججنجگ قجدرت 

و تعییجن تجکجلجیجف نجهجایجى 

نظام سیاسى و اقجتجصجادى 

در ایججران هججمججچججنججان در 

صحجنجه مجیجمجانجنجد. حجزب 

کمونیست کجارگجرى بجایجد 

ایججن پججیججچججیججدگججى را در 

سیاست عملى و تاکتیکجهجا 

و اولججویججتججهججاى سججازمججانججى 

خود دخیل کند. سرنگونى 

هدف مجاسجت، امجا پجایجان 

کججار نججیججسججت. نججبججردهججاى 

تجرى در راه  تعیین کجنجنجده

خواهد بود. بجایجد نجیجروى 

آن نبجردهجا را از امجروز 

متشکل کجرد. ایجن دوران 

براى مجا نجه فجقجط دوران 

مبارزه براى سرنگجونجى، 

بلکه دوران بسجیجج طجبجقجه 

کارگر بجراى ایجججاد یجک 

صججف مسججتججقججل و حججزبججى 

بججراى ادامججه مججبججارزه تججا 

بجججرقجججرارى حجججکجججومجججت 

کججارگججرى و خججلججع یججد از 

سججرمججایججه در سججیججاسججت و 

اقججتججصججاد اسججت. راجججع بججه 

معانى عملى این تجعجبجیجر از 

روند اوضاع میشود و بجایجد 

  .خیلى بیشتر صحبت کرد

آیا بنظر شمجا   انس ن  کون ل:

حزب کمونجیجسجت کجارگجرى 

آماده ورود به این دوران و 

 ایججججفججججاى نججججقججججش هسججججت؟ 

بنجظجر مجن    ن ور  کتت:

اگر هم آماده نباشد، بجه هجر 

تجریجن اسجت. ایجن  حال آمجاده

رویدادها دارند بر حجقجانجیجت 

نججگججرش مججا بججه اوضججاع و 

مسیرى که طى کردیم تأکیجد 

میگذارند. ببینید ما سجازمجان 

ایججم کججه  سججیججاسججى نسججاخججتججه

وجدانمان را راحجت کجنجیجم، 

فشجججارى بججججه ایججججن و آن 

بیاوریجم، و داور تجاریجخ و 

تماشاچى بازیگجران اصجلجى 

ایجم  آن باشیم. حجزب سجاخجتجه

کجججه در ججججدال بجججر سجججر 

سرنوشت انسانهاى معاصر 

خججودمججان شججرکججت کججنججیججم و 

پججیججروز بشججویججم. یججک عججده 

کمونیست کارگرى هسجتجیجم، 

طلجب  طلب و عدالت مساوات

و آزادیجججخجججواه هسجججتجججیجججم و 

میخواهیم مساوات و عدالت 

و آزادى را بججه اجججرا در 

بججیججاوریججم. اگججر ا ن نججوبججت 

نقش بازى کردن ما نجبجاشجد، 

هیچوقت نیست. تمجام تجالش 

سالیان سال جنبش ما بجراى 

شفافیت بخشیدن بجه تجئجورى 

کججججمججججونججججیججججسججججم، دفججججاع از 

مججارکسججیججسججم، دسججتججیججابججى بججه 

  13صفحه برنجامجه، روشجن 

جنبش توده اى براى سرنگونى 

 رژیم آغاز میشود
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 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی! مرگ بر جمهوری اسالمی

 “مشاهیر کرد”کنگره 

 ترفند دیگری از طرف جمهوری اسالمی و وابستگان آن در کردستان

 
اوضاع سیاسی ایران و بن بست بیش از پیش جمهوری اسالمی ، این رایم جنایتکار را برای مقابله با اوضاع 

دشوار خود به تکاپو انداخته است . در کردستان که جمهوری اسالمی واقف است در صورت هر تغییر و 

تحولی احتماال کار او سریع تر از جاهای دیگر یکسره خواهد شد ، نشانه هایی از تحرپ بیشتر رایم به چشم 

 می خورد که اساسا پیشگیرانه و برای خنثی کردن رویاروی جامعه علیه خود او است .

روزی با سرهم کردن کنگره کشته شدگان و مزدوران خود سعی در نگهداشتن روحیه مزدوران محلی و 

های خود دارد ، و روزی با چراغ سبز دادن به احزاب ناسیونالیست کرد و گفتگو با آنها سعی می  شریک جرم

کند که فضای مبارزاتی جامعه و موا تنفر مردم کردستان از خود را دچار انفعال و تردید کند.  کنگره "مشاهیر 

تیر ماه با  ۱۱و ۱۱کرد" یکی دیگر از این ترفندهای شیادانه جمهوری اسالمی است که قرا ر است روزهای 

حضور جمعی آخوند مرتجع و ضد فرهنگ و هنر و ادب در دانشگاه سنندا برگزارشود. اینجا هم آتش بیار این 

معرکه رسوا که با شرکت وزیر فرهنگ و ارشاد رایم اسالمی و چند تن دیگر از مقامات رایم بر پا می شود ، 

ساله رایم سرکوبگر جمهوری اسالمی هستند. نه تنها گروه آبرو باخته  ۰۱هنر مندهای در باری و مجیز گویان 

خانواده کامکارها، این مفتخرین به دست بوسی خمینی، بلکه زمزمه حضور مظهر خالقی خواننده شناخته شده 

کردستان و جمعی از هنرمندان و مقامات از کردستان عراق با وساطت قباد طالبانی هم بگوش می خورد. خال 

صه از همه جا حلقه بگوشان به صف شده اند تا جانی در کالبد این مناسک در واقع مذهبی دست ساز دوائر 

 امنیتی رایم بدمند.

 

سال است در این راه شکست می خورد.   چهل سال است با کمک خیل جیره خواران  ۰۱اما جمهوری اسالمی 

محلی در کردستان ، با دستگیری و زندان و اعدام ، با به میدان فرستان اصالح طلب و خبر نگارو 

اورنالیستهای کهنه پاسدار و سرکوبگر و بر پا کردن انواع همایش و کنگره سعی در خنثی کردن فضای 

 سیاسی و مبارزاتی جامعه کردستان و ایجاد امنیت برای خود است . 

امروز صحنه سیاسی کردستان در مقابل جمهوری اسالمی از هر زمان قطبی تر است.   نسک ن چن شده ا ت ؟

تنها به حکم توپ و تانک و کشتار و سرکوب پابرجاست وو  جمهوری اسالمی کماکان روی آتش زیر خاکستر و 

ضعییت آن از هر زمان شکننده تر است.  اینها واقعیاتی هستند که برپایی این کنگره و همایشهای ارتجاعی را 

 ضروری کرده اند. 

 

اما کارجمهوری اسالمی از اینها گذشته است . از دست هنرمند و شخصیت های فرهنگی و علمی و سیاسی و  

سکوت “  هنرشان “سال است با حکومت اعدام مدارا می کنند و تنها  ۰۱هنری با عمامه و بدون عمامه که 

بیشرمانه و چشم بستن به جنایات رایم در کردستان است کاری ساخته نیست.  شخصیت های هنری از قبیل 

مظهر خالقی و دیگران در صورت پا پیش گذاشتن در این معرکه تنها خود را خراب می کنند.  بگذارید واسطه 

 گران خانواده طالبانی و دیگر آتش بیاران این معرکه از این در یوزگی دست خالی برگردند. برای اینها 
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 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر: رحمان حسین زاده

 صفحه آرائی: سیوان کریمی
e.mail: hosienzade.r@gmail.com  

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. کمونیست تنههها    

مقاالتی را منتشر میکند که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه  

 دریافت شده باشند.

 جمعه ها 

 منتشر میشود!   

 

 به حزب کمک مالی کنید! 

حکمتیست به کمک های مالی شما نیازمند است. لطفا            -حزب کمونیست کارگری  

 کمک های مالی خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   Bank: DNB 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه بیکاری مکفی برای تمام 

 افراد آماده به کار!

 

 “مشاهیر کرد”کنگره 

 ترفند دیگری از طرف جمهوری اسالمی و وابستگان آن در کردستان

 

 مزدوری جمهوری اسالمی یک شغل دایمی است نگذارید شمارا قربانی آن بکنند.

      ش افستند ک   س  

       ب رز  نندج

 هن  ندا  و هن   و س   عدا سخواه

  

با افشای این کنگره دست ساز جمهوری اسالمی و افشای سیاست و مقاصد آن ، مانع شرکت هنرمندان و مردم 

شرافتمند در این مناسک بشوید.  این خیمه شب بازی را به اندپ وابستگان به اصطالح هنرمند رایم از قبیل 

کامکارها و تکبیر و صلوات مالهای هنرمند اهل تسنن بسپارید.  جمهوری اسالمی و وابستگان آن را یکبار دیگر 

رسوا کنید.  یکبار دیگر نشان دهید که مشاهیر و هنرمندان واقعی در صف مردم مبارز علیه رایم ضد هنر و شادی 

 جمهوری اسالمی هستند.  

 کتکسن ک   س        کتسکست

 

 ۸۹۳۱تک ۸۱
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