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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

توطئه زد و بند 
گرانه جمهوری 

اسالمی و 
ناسیونالیسم کرد در 

کردستان را به 
 !شکست بکشانیم 

 

 مردم آزادیخواه ! کارگران و 

  

همانطور که اطالع دارید، پس از 

برمال شدن زد وبند پنهانی چهار 

حزب ناسیونالیست جمع شده در 

مرکز همکاری احزاب در “

با جمهوری اسالمی ، “   کردستان 

موجی از نگرانی و اعتراض در 

اقدام مشترک جمهوری  مقابل این 

اسالمی و این احزاب ، فضای 

و میدیای  سیاسی 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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طیف  اجتماعی را در بر گرفت. طی چند روز گذشته 

وسیعی از احزاب و گروه و شخصیت های مبارز و 

کمونیست با افشای پیامدهای خطرناک این زدوبند توطئه 

آمیز که خطری جدی برای آینده جامعه ایران 

عامالن این سناریو را به  کردستان است ، مسئولین و  و 

بطوریکه تااین لحظه امکان  تناقض گویی انداخته اند. 

 یک موضع گیری قابل اتکا را از آنها سلب کرده است. 

اما آنچه مسلم است و بنا به گفته سخنگوی دوره ای این 

بین این احزاب و مقامات رسمی جمهوری  چهار جریان، 

اسالمی نشست و گفتگو و حتی طرح هایی برای عملی 

کردن این زد وبند در جریان است. انعکاس اخبار این 

دیدار و گفتگو ها و تناقض گوئیهای بازیگران آن موجب 

موجی از نگرانی در جامعه و بخصوص در بین صف 

مبارزین و مخالفین جمهوری اسالمی در کردستان شده 

 است.

  

خطر این زد وبند تنها با اشاره به ماهیئت احزاب 

سال گذشته همواره  ۰۴ناسیونالیست کرد که در طی 

حاضر به سازش با جمهوری اسالمی بوده اند توضیح 

داده نمی شود. خطرات این تحرک را باید بر متن شرایط 

سیاسی و مبارزاتی کنونی جامعه ایران و کردستان و به 

میدان آمدن کارگران و مردم زحمتکش برای عبور از 

با رژیمی که ”  مذاکره“  جمهوری اسالمی جستجو کرد.

سال گذشته در سرکوب و جنایت و تحمیل  ۰۴طی 

را  زندگی تحقیر آمیز و مشقت بار همه پلهای اعتماد 

پشت سر خود خراب کرده است پدیده ای سوخته و 

کارگران و مردم زحمتکش   مردود است. تقابل همه روزه

از یک طرف و تداوم کشتاروسرکوبگری و فریب در 

کردستان توسط رژیم هار اسالمی از طرف دیگر داللت 

آغاز هر گشایش  براین واقعیت دارد که قدم اول برای 

سیاسی و متحقق کردن هر مطالبه ای سرنگونی 

جمهوری اسالمی است و این امری است که توده میلیونی 

 مردم در جامعه ایران در صدد آنند.

جمهوری اسالمی برای برون رفت از این وضعیت  

دست همکاری بطرف احزاب ناسیونالیست کرد دراز 

کرده است. هر درجه از متحقق شدن بند وبست 

وهمکاری این جریانات جمهوری اسالمی مخاطره آمیز 

ومانع بزرگی در مقابل جنبش اعتراضی و سرنگونی 

طول عمر  واز این طریق کمکی به ماندگاری و 

جمهوری اسالمی است. عالوه براین به نتیجه رسیدن 

چنین پروسه ای در ادامه خود می تواند دست جمهوری 

اسالمی وهمکاران جدید او را در سرکوب مبارزات 

رادیکال کارگران و زحمتکشان و بخصوص احزاب 

وجریانات چپ بازتر کند.  در عین حال دور از انتظار 

نیست که خود بازیگران شرکت کننده در این نمایش خود 

قربانی شقاوت همیشه موجود جمهوری اسالمی بشوند و 

شناخته شده وخونین ”  مذاکرات“برگی دیگر بر تاریخ 

تاریخ  قبلی اینها با جمهوری اسالمی افزوده شود. 

قربانی گرفتن از  جمهوری اسالمی پر است از جنایت و 

و  همکاران جدید خودش. سران حزب توده و اکثریت 

خیل متوهمین به خوش خیم شدن جمهوری اسالمی هنوز 

در حافظه جامعه و پرونده جنایات جمهوری اسالمی 

 ماندگار است. 

 

  کارگران ، مردم آزادیخواه !

احزاب وسازمانها و شخصیت های عدالت خواه و 

  برابری طلب !

برای خنثی کردن این بندو بست ضدمردمی که نتیجه آن 

دهه مبارزه جانانه مردم کردستان  ۰ ضدیت آشکار با 

علیه جمهوری اسالمی است بایستید. در محل کار 

وزندگی ، در کوچه وخیابان با حوصله جامعه را 

اعالم    آگاه کنید . سیاستها واهداف پشت این پروژه   از 

توطئه جمهوری اسالمی و جریانات ناسیونالیست “  کنید 

جنبش و صف  وجود .  “محکوم است 

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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توطئه زد و بند 
گرانه 

جمهوری 
اسالمی و 

ناسیونالیسم 

استاد ایجاد جنگهای قومی 

مذهبی در یک شبانه 

روزبر این ویروس سرمایه 

گذاری میکنند. این یکی از 

و خطرات سر راه  موانع 

جنبش عدالتخواهانه جامعه 

ایران است که کمونیستها 

باید با چشم باز به آن نگاه 

کنند و برای خنثی کردن آن 

باید کارگران  تالش کنند. 

رهبران روشن  کمونیست و

بین جنبش اعتراضی علیه 

با  جمهوری اسالمی، 

افشای این توطئه ها ، بر 

اتحاد طبقاتی  ضرورت 

مشترک  کارگران و منافع 

و طبقاتی آنان تاکید کنند. 

بایدصف واقعی دوستان و 

دوشمنان را به آنها نشان 

دهند وبا تاکید بر جهانشمول 

بودن هویت انسانی ، محیط 

کار و زندگی خود را از 

مذهبی  تفرقه کاذب قومی و

  پاک کنند.

خوشبختانه خودآگاهی طبقه 

کارگر و صف آزادیخواه 

جامعه در مبارزات دهه 

های گذشته تا به امروز 

علیه جمهوری اسالمی ، از 

میزان از توان و روشن  آن 

بینی بر خوردار است که 

بتواند با این ترفند های 

تفرقه افکنانه در جنبش 

سرنگون طلبی جمهوری 

در امر اتحاد  ، می توانند 

طبقه کارگر و جنبش آزادی 

خواهی پیش رو خلل ایجاد 

  کنند.

بخصوص جمهوری اسالمی 

سال گذشته با  ۰۴طی 

استفاده از تمامی امکانات 

مادی جامعه و استفاده از 

تحمیل فقر و گرسنگی 

هایی  توانسته است در بخش

از جامعه زمینه های نفاق 

مذهبی و قومی را پرورده 

کند. از طرف دیگر 

سرکوبگری مستمر جمهوری 

سال گذشته   ۰۴اسالمی طی 

به زنده شدن احساسات 

ناسیونالیستی دامن زده و این 

امر باعث تبلیغ و رواج 

تفرقه و نفرت قومی از جانب 

احزاب ناسیونالیست کرد و 

عرب و بلوچ و ترک و غیره 

شده است و هر ازگاهی 

صحنه های منزجر کننده این 

کنار   نفرت پراکنی در گوشه 

  جامعه خودنمایی می کند.

 

خالصه ضرورت شعار نه 

قومی نه مذهبی از ضرورت 

مقابله با این خطرات ناشی 

می شود. ناسیونالیسم و 

مذهب ویروس نفرت قومی و 

مذهبی را در جامعه پراکنده 

اند. قدرتهای بورژوا 

ارتجاعی جهانی و منطقه ای 

اسالمی مقابله 

اعتراضات اخیر از   کند.

دیماه سال گذشته تا 

امروز، شعار ها، بافت 

طبقاتی، رادیکالیسم و توه 

تا کنون  ای بودن آن، 

فرصتی به تفرقه قومی و 

با  مذهبی نداده است.

اینحال جامعه در مقابل این 

تهدید واکسینه نیست و باید 

  هوشیار بود.

تکیه بر هویت انسانی در 

اعماق جامعه و در میان 

، کلید  توده های مردم 

اصلی مقابله با شکاف 

مذهبی است.  ونفاق قومی و

هیچ انسانی بامهرواتیکت 

مذهبی متولد نمی  قومی و

شود.این پدیده زاده جهان 

مادی وحاصل جامعه 

طبقاتی کنونی است. نوع 

دوستی وحس کمک 

وهمیاری و با هم زیستن 

خصوصیت پایه ای هر 

انسانیست. باید آن را 

تقویت کرد . با  رواج داد و 

تقویت هویت انسانی در 

جامعه ، بهتر وقدرتمند تر 

می توان به مصاف تنها 

شکاف واقعی موجود در 

جهان امروز رفت . 

شکاف طبقاتی و مبارزه 

علیه نکبت سرمایه داری 

بعنوان بانی کلیه 

ناهنجاریهای تحمیل شده 

بر زندگی بشریت 

  معاصر.

سوسیالیستی و 

عدالتخواهی در 

دهه  ۰کردستان که در 

گذشته بوجود آمده 

است سرمایه بزرگی 

است که می تواند بر 

مبنای آن مقاومت علیه 

این بند وبست را تا به 

شکست کشاندن آن 

  ۴پیش ببرد 

در داخل وخارج از  

ما از همه  کشور 

احزاب و سازمانها و 

های آزادیخواه  انسان

می خواهیم همبسته و 

یک صدا برای به 

شکست کشاندن این 

زدوبند خطرناک 

 بکوشند.  

 

کمیته کردستان حزب 

 -کمونیست کارگری 

 حکمتیست

 ۳ - ۸۹۳۱تیر ۸۱

 ٩١۸۳ژوئیه 
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 همایون گدازگر

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

با وجدان راحت 

ساکت وقوع آن  شاهد 

بودند.از بالکان و جنگ 

خانه به خانه دوست و 

همسایه و همکار وهمبازی 

و هم طبقه ای سابق علیه 

یکدیگر، از 

جهنم خون و  خاورمیانه، 

آتش انسان بیدفاع و 

بیگناه،از برمه تا اقمار 

شوروی سابق و فلسطین 

اسیر در دام مذهب و 

ناسیونالیسم ، 

شاهدان نه چندان  همگی 

دور قربانی گرفتن مذهب و 

ناسیونالیسم از انسان 

 . امروز است

اینها و کوه عظیمی از 

درشت  اتفاقات خرد و 

دیگر به اسم دفاع از میهن 

و قوم وملت و مذهب 

بشریت و  ،بخشی از 

هویت انسانی را 

دفن کرده است.  زیرخود 

عراق و سوریه و یمن و 

لیبی سالهاست میدان از هم 

پاشیدن ابتدایی ترین حقوق 

 انسانی هستند.

اگرچه بورژوازی جهانی و 

آن  رقابت قطب های رقیب 

و بحران دامنگیر سرمایه 

در اساس   داری جهانی 

صحنه گردان این جنایات 

اما در دهه های  هستند، 

مذهب و قوم گرایی  اخیر 

پوشش ایدئولوژیک و 

سیاسی باروت این نسل 

کشی در جنگهای ویرانگر 

های مستبد  اند. دولت بوده

جنایتکار مناطق مختلف با  و

باد زدن احساسات قومی 

مذهبی و ایجاد تفرقه در  و

جامعه، جدا از تحکیم و 

تداوم حاکمیت سرکوبگرانه 

خود، به نیابت از قدرتهای 

آتش بیار این جنگ  جهانی 

های ویرانگر هستند. نفرت 

سنی  مذهبی و جدال شیعه و 

و مسلمان و یهودی، نفرت 

قومی و معنا کردن تضاد 

و دشمنی بین ترک و  کذایی 

کرد وعرب و فارس و 

اسرائیلی و بلوچ و لر و 

و خمیر  گیالنی ماتریال 

های تا کنونی و  مایه جنگ

 تهدید آینده اند.

 

به قیمت این عقب گرد به 

مردم این جوامع است که 

های مذهبی و قومی  دولت

مرتجعی از قبیل  فاسد و  

جمهوری اسالمی ، 

  عربستان ، افغانستان ،

غیره سر پا  عراق و ترکیه و

می مانند. ضرورت شعار 

نه قومی نه مذهبی ، زنده 

باد هویت انسانی از 

وجود وجوالن این تهدید 

بالقوه روی سر جامعه 

ایران ناشی می شود. 

جمهوری اسالمی بعنوان 

مدتهای  یک رژیم مذهبی 

مدیدی است که ویروس 

تفرقه مذهبی و قومی را 

پخش  منطقه  در ایران و

  می کند.

ناسیونالیسم و مذهب دو 

گرایش موجود در جامعه 

ایران هستند که به یمن 

ماندگاری جمهوری 

اسالمی از طرف 

های مختلف  بخش

بورژوازی رواج داده 

شده و بعنوان تهدیدی 

جنبش  برای آینده 

مردم  کارگران و

زحمتکش باید جدی گرفته 

  شوند.  

بورژوازی پرو غرب 

در  ایرانی با دمیدن 

شیپور ایرانی گری و 

جمهوری اسالمی با باد 

زدن مذهب و زنده کردن 

و رواج دادن خرافات 

  3صفحه قرون وسطایی 

کمونیست هفتگی 

نه قومی نه  میپرسد؟

مذهبی ،زنده باد 

هویت انسانی ،از 

شعارهای مهم سلبی و 

مهم حزب در اوضاع 

جاری ایران 

ضرورت این .است

شعار چیست ؟چرا در 

پروسه مبارزه علیه 

جمهوری اسالمی 

مبارزه با ناسیونالیسم 

مذهب  و وقومیگری 

این درجه اهمیت دارد 

ب در  فراخوان حز ؟

به  رابطه با این شعار 

فعالین کمونیست در 

مبارزات جاری 

 چیست ؟

 

 همایون گدازگر:

بگذارید از نمونه های 

تاریخ معاصر این 

پدیده دهشتناک و 

زخمهای هنوز التیام 

نیافته آن بر پیکر 

بشریت شروع کنیم.  

از کشتار میلیونی 

کودکان و سالمندان 

رواندا که خدایان 

سرمایه با سکوت به 

ایجاد آن میدان داده و 



 نه به حکومت ضد زن    
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است. شیرین عبادی 

بعنوان زن مسلمانی که 

اسالم را نافی حقوق زنان 

 ۳۴۴۲نمی داند در سال 

جایزه صلح نوبل را برد 

و سپس آنرا خالصانه به 

خاتمی تقدیم کرد؛ شیرین 

عبادی بارها و بارها 

اعالم کرده است که اسالم 

مردساالر و زن ستیز 

نیست؛ تا زمانی که در 

ایران زندگی می کرد 

عمال از رژیم اسالمی 

دفاع می کرد و تحت نام 

دفاع از حقوق زنان 

بدست بوسی اوباش 

مجلس اسالمی می رفت. 

شیرین عبادی هیچگاه 

برای آزادی و برابری 

زنان مبارزه نکرده است؛ 

او همواره در عناد با 

جنبش آزادی زن بعنوان 

مهره ای وفادار کوشیده 

است اسالم و رژیم 

اسالمی را از حمالت 

جنبش آزادی زن نجات 

 دهد.

یک سخنران از ایران، 

که بعنوان "کنشگر حقوق 

زن" معرفی شد، اعالم 

کرد که حتی فعالیت های 

دست راستی مسیح 

سیاهچالهای رژیم و در 

زیر شکنجه شجاعانه به 

نمایش گذاشتند؛ در 

شرایطی که زنان 

آزادیخواه عمال حجاب 

اسالمی را از سر 

برگرفتند و پس از آزادی 

موقت با وثیقه های 

سرسام آور در مقابل 

زندان بی حجاب عکس 

گرفتند؛ در شرایطی که 

شعار "اصالح طلب، 

اصولگرا، دیگه تمامه 

ماجرا!" در سراسر کشور 

پژواک پیدا کرد، کنفرانس 

این بنیاد تمام قد در کنار 

اصالح طلبان حکومتی که 

بعضا به جبهه ارتجاع 

رژیم چنجی پیوسته اند، 

 قرار گرفت.

اولین شاهکار این 

کنفرانس اهدای جایزه به 

شیرین عبادی، از فعالین 

پر و پا قرص جنبش 

اصالح طلب حکومتی و 

از مخلصین خاتمی 

جنایتکار است. این عمل 

عمال خاک پاشیدن به 

چشمان جنبش آزادی زن 

و فعالین آزادیخواه و 

برابری طلب این جنبش 

 جایزه به شیرین عبادی

 برای دفاع از آزادی زن یا از اسالم؟
 آذر ماجدی

علینژاد علیه حجاب 

اجباری کار آنها را در 

ایران سخت و غیرممکن 

کرده است! در شرایطی 

که دانشجویان آزادیخواه و 

برابری طلب رادیکال 

علیه مسیح علینژاد و 

کمپین های دست راستی 

او شعار دادند، این فعال 

"جنبش حقوق زن" اعالم 

کرده است که فعالیت های 

خارج کشور، حتی این 

فعالیت های عقب مانده 

برای آنها "هزینه ساز" و 

مانع فعالیت آنها در ایران 

می شود. اگر این ادعا 

جدی گرفته شود ماحصل 

آن چه خواهد بود؟ فعالیت 

های اپوزیسیون در خارج 

کشور باید متوقف شود تا 

این عالیجنابان بتوانند 

بدون هزینه در ایران 

فعالیت کنند. جل الخالق! 

از این رندتر می توان 

برای توقف فعالیت 

اپوزیسیون در خارج 

کشور تبلیغ و تالش کرد؟ 

به گفته گزارشگران این 

سخنرانی بسیار مورد 

توجه حاضرین نیز قرار 

گرفته است. باید پرسید 

شما به کدام 
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در تیرماه بنیاد 

پژوهشهای زنان سی 

امین کنفرانس سالیانه 

خود را در شهر 

فلورانس، ایتالیا، 

برگزار کرد. اگر در 

سالهای اولیه فعالیت 

این کنفرانس برخی از 

فعالین جنبش آزادی 

زن این کنفرانس ها را 

مکانی برای پیشبرد 

گفتمان آزادی و 

برابری زنان در ایران 

ارزیابی می کردند، با 

عروج جنبش اصالح 

طلبان حکومتی در 

ایران، این بنیاد کامال 

به این جنبش پیوست. 

هر سال بیش از سال 

پیش این کنفرانس به 

تریبونی برای فعالین 

اصالح طلب حکومتی 

بدل شد. یکسال و نیم 

پس از اوجگیری 

خیزش توده ای در 

ایران؛ در شرایطی که 

مردم فریاد زدند: 

"جمهوری اسالمی، 

نمیخوایم، نمیخوایم!" 

و تنفر و انزجار خود 

را از کلیت نظام در 

خیابان ها و در 



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!
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 برای دفاع از آزادی زن یا از اسالم؟

چرا از زنان شجاع و 

رادیکالی مانند سپیده 

قلیان، ساناز الهیاری، 

عسل محمدی، ندا گرجی، 

عاطفه رنگریز، آنیشا 

اسداللهی، مرضیه 

امیری، لیال حسین زاده و 

ناهید شقاقی نام برده نشد؟ 

زنان جوان و شجاعی که 

در مبارزات خود در 

دفاع از نه تنها آزادی 

زن، بلکه مبارزات طبقه 

کارگر و مردم ایران علیه 

فقر و سرکوب و تبعیض 

جان و آزادی خود را 

بخطر انداخته اند و در 

سخت ترین شرایط در 

زندان اسیر اند و تالش 

های خانواده ها و 

عزیزانشان برای 

تماسگیری یا حتی آزادی 

موقت بی پاسخ مانده 

 است.

این کنفرانس از فعالیت 

های سی ساله بنیاد 

پژوهش های زنان 

ارزیابی کرد. باید بعنوان 

ارزیابی اعالم کنیم که 

بنیاد هر سال بیش از سال 

پیش به کمپ دفاع عریان 

و خجول از جمهوری 

اسالمی خزیده است. این 

بنیاد تریبون نه 

آزادیخواهی و برابری 

طلبی زنان، بلکه تریبون 

اصالح طلبان حکومتی، 

جریانات اکثریتی و توده 

ای، و مدافعین جمهوری 

اسالمی است. اکنون دره 

ای فاصله میان جنبش 

آزادی زن و بنیاد وجود 

دارد. جنبش توده ای 

اخیر و فعالیت های 

گسترده زنان آزادیخواه و 

برابری طلب و رادیکال 

عمق این دره را بوضوح 

 نشان می دهد.

جنبش متعلقید؟ جنبش 

برای آزادی زنان یا 

حفظ جمهوری 

 اسالمی؟

و باالخره کنفرانس 

از زندانیان زن 

نرگس محمدی و 

نسرین ستوده و سایر 

زندانیان زن تجلیل 

کرد. آیا این نیز یک 

انتخاب آگاهانه برای 

خاک پاشیدن به 

جنبش رادیکال و 

آزادیخواهانه زنان و 

مردم ایران نیست؟ 
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

کانون تجارب سیاسی 

ایران و  ۷۵انقالب 

تحوالت بعدی آن از 

جمله نقد جنبش چپ 

موجود در آن دوران و 

روند شکل گیری حزب 

کمونیست ایران و متعاقباً 

حزب کمونیست کارگری 

ایران و بطور کلی نقش 

بی بدیل منصور حکمت 

 -در رهبری کارگری

کمونیستی و احیای 

کمونیسم مارکس و 

مانیفست کمونیست در دو 

دهه پایانی قرن بیستم 

گره زده و به طریقی آن 

را مورد توجه قرار دهم. 

در واقع من به عنوان 

جوان شورشی و 

ناراضی به وضع موجود 

و بعدتر به عنوان انسانی 

چپ و پیگیر تحوالت 

انقالبی، با هر شناختی 

برلین، در عراق رژیم 

بعث به رهبری صدام 

حسین کویت را اشغال 

کرد و جهان را با 

بحرانی جدید روبرو 

کرد. امپریالیسم آمریکا 

به عنوان قطب به ظاهر 

فاتح جنگ سرد، در 

خلیج فارس شروع به 

اقدام نظامی نمود و 

مباحث کمونیسم کارگری 

از سوی رهبر این جنبش 

یعنی منصور حکمت با 

شفافیت بیشتری بروز 

کرد تا اینکه منجر به 

شکل گیری فراکسیون 

کمونیسم کارگری در 

حزب کمونیست ایران 

شد. به عنوان یک 

کمونیست نه فقط خود را 

تحت تأثیر کمونیسم 

ً خود  حکمت بلکه عمیقا

را شریک در 
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که در آن دوران از 

تحوالت انقالبی داشتم، و 

به عنوان عضوی از یک 

سازمان چپ خود را 

تحت تأثیر جنبش 

کمونیستی و مارکسیسم 

انقالبی جامعه ایران 

یافتم. بعدها برای ما 

روشن شد که منصور 

حکمت رهبر، متفکر و 

معمار این جنبش 

ارتدکسی بوده که برای 

نقد مکاتب و فرقه های 

انحرافی کمونیسم موجود 

آن دوران، از قبیل 

کمونیسم روسی، چینی ، 

آلبانی، یورو کمونیسم ، 

آستین باال  ...پوپولیسم و 

زده بود. همزمان با 

مطرح شدن مسأله 

پروستریکا و متعاقباً 

سقوط "کمونیسم روسی" 

و فروریختن دیوار 

 کمونیست هفتگی:

پس از قریب به سه 

سال تالش بی وقفه، 

در مناسبت روز 

حکمت امسال، 

توانستید،  پنج اثر 

عمده منصور حکمت 

را از فارسی به کردی 

ترجمه کرده و در 

کتابی زیبا و وزین 

منتشر کنید. انگیزه 

شما در انتخاب و 

انجام این اقدام سیاسی 

 چه بود؟

پیش از  حمه غفور:

هر چیز از کمونیست 

هفتگی تشکر می کنم 

که به این کار من و 

انتشار کتاب اهمیت 

داده و نیز از فرصتی 

که برای این گفتگو 

فراهم کرده اید تا 

پرتوی بر این اقدام 

مهم سیاسی بیندازیم، 

ممنونم. در پاسخ به 

پرسش شما الزم است 

صراحتاً بگویم: به هر 

طریق ممکن تالش 

کرده ام تجربه سیاسی 

خود را با آثار و 

فعالیتهای سیاسی و 

کمونیستی منصور 

حکمت در ایران و در 
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کردستان، رهبران و 

فعالین کمونیست و 

آزادیخواهان قرار دهم. 

“ به عبارتی کار من 

” ترجمه برای ترجمه

نبوده، بلکه یک پروژه 

سیاسی است و به عنوان 

یک وظیفه سیاسی در 

نظر گرفته و به عمل در 

  .آورده ام

در  کمونیست هفتگی:

میان کوهی از آثار و 

ادبیات مکتوب نظری، 

فکری و سیاسی منصور 

حکمت چرا این پنج اثر 

 را انتخاب نمودید؟ 

 

در واقع من  حمه غفور:

به عنوان کمونیست 

کارگری پیوسته تالش 

کرده ام تا سطح درک و 

فهم خود در نقد انقالبی 

کمونیسم کارگری از 

جامعه سرمایه داری و 

نظام کار مزدی را ارتقا 

دهم تا منجر به سبک 

زندگی و اتخاذ سیاستی 

اصولی برای بنیاد نهادن 

تحول انقالبی در خدمت 

آزادی، برابری و رفاه 

شود و به عنوان تنها 

مجموع آثار مکتوب و 

شفاهی و تزهای سیاسی 

منصور حکمت به عنوان 

سیاسی  -یک منبع فکری

هم فی نفسه کامل است و 

هم کمونیسم مارکس و 

انگلس و لنین را احیا 

نموده است. این پدیده فی 

نفسه جنبشی سیاسی و 

انترناسیونالیستی است و 

به هیچ عنوان خود را در 

محدوده ای جغرافیایی 

محدود نمی کند. اما از 

آنجا که شخص منصور 

حکمت این پنج اثر را در 

چند مناسبت و از جمله 

در سه سمینار تحت 

مبانی کمونیسم “  عنوان 

ارائه داده “  کارگری 

است و من نیز در یک 

کتاب مدون نموده ام، از 

نظر من ترجمه این آثار 

به زبان کردی و انتشار 

آن در یک مجلد وزین و 

در دسترس قرار دادن 

کاری کمونیستی و وظیفه 

ای حیاتی است و من این 

 .وظیفه را ادا کرده ام

 کمونیست هفتگی:

کمونیسم کارگری یا 

کمونیسم حکمت محصول 

قریب به یکربع قرن 

مبارزه و فعالیت منصور 

حکمت در عرصه های 

مختلف مبارزه طبقاتی و 

مبارزه سیاسی

انتخاب سیاسی در دست 

گرفته و چون همفکر 

نزدیک و اصلی 

منصور حکمت بتوانم 

نقشی اساسی در تدارک 

و ترفیع پراتیک 

اجتماعی و انقالبی با 

هدف استقرار 

سوسیالیسم ایفا کنم. در 

همین راستا بی وقفه 

مباحث و آثار حکمت را 

نه فقط به عنوان یک 

مرجع بلکه به عنوان 

منبع مارکسیسم معاصر 

و کمونیسم کارگری 

هزاره سوم مطالعه 

نموده و در نظر گرفته 

ام . بر همین اساس 

متوجه شدم که حزب 

حکمتیست تصمیم گرفته 

است این پنج اثر را در 

یک مجلد چاپ و منتشر 

کند. با مشاهده جلد کتاب 

به نظرم آمد که من نیز 

به زبان کردی ترجمه و 

منتشر نمایم. چرا که به 

نظر من به عنوان یک 

فعال کمونیست 

کارگری، طبقه کارگر 

کردستان و جنبش 

کمونیسم کارگری دچار 

یک خأل بوده که این 

آثار را به زبان کردی 

در دسترس ندارد. 

امیدوارم با ترجمه این 

آثار سهمی در پر کردن 

این خأل داشته باشم. 

 “معرفی کتاب مبانی کمونیسم

 به زبان کردی  “ کارگری
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این دیدگاه و نقد 

کمونیستی علیه دنیای 

سرمایه داری معاصر 

یافتم و به عنوان عنصر 

فعال این جنبش مبارزه 

را ادامه دادم. خالصه 

اینکه از همان دوران 

کمونیسم منصور حکمت 

مشعل راهم بوده و در 

عرصه پراتیک نیز 

التزام به کمونیسم 

کارگری و مبارزه طبقه 

کارگر نزد من قطعی شد. 

این تاریخچه و مسائل 

مشوق من شدند تا پنج 

اثر عمده و حیاتی 

منصور حکمت را به 

کردی ترجمه کرده و در 

کتابی ارزشمند منتشر 

کنم. این مجموعه به 

طرز شفاف و روان 

کمونیسم کارگری و طبقه 

کارگر را از خالء بی 

افقی و بی نظری رها 

کرده و راه درست را به 

ما نشان می دهد. بیشتر 

تالش نموده ام تا این پنج 

اثر را که می توان هسته 

کمونیسم کارگری نامید 

به زبانی شیوا در 

دسترس طبقه کارگر 
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نقش برجسته منصور 

حکمت در احیای کمونیسم 

کارگری را باید با ترجمه 

آثارش نمایان کرد. از 

طریق ترجمه آثار حکمت 

می توان تجارب غنی و 

ارزشمند کمونیسم 

کارگری به رهبری 

حکمت را به کردستان یا 

هر جامعه دیگری منتقل 

کرد. فکر می کنم از این 

طریق می توان کمونیسم 

کارگری حکمت را 

ً در دسترس طبقه  مستقیما

کارگر کردستان، 

کمونیست ها و فعالین یک 

دنیای بهتر گذاشت تا در 

مبارزه خویش علیه ستم و 

بیداد به طور عام و 

مبارزه علیه سرمایه داری 

بطور اخّص خود را مسلح 

کرده و در اختیار داشته 

 .باشند

هدف  کمونیست هفتگی:

اصلی شما به عنوان فعال 

کمونیسم کارگری و 

مترجم کمونیست در این 

پروژه سیاسی چیست؟ آیا 

خواسته اید از این طریق 

یکی از کتب منصور 

حکمت را به "کتابخانه 

کردی" اضافه کرده باشید 

 یا غیر از این است؟

اهداف اصلی  حمه غفور:

من در انجام این پروژه 

 مهم سیاسی عبارت اند از

ایجاد و در دسترس قرار  :

دادن دستگاه نقد کمونیستی 

و انقالبی در مقابل نظام 

سرمایه داری، سیاست و 

دولت بورژوایی معاصر 

است؛ هدف من تسلیح 

طبقه کارگر کردستان با 

تئوری و ابزار پراتیک 

اجتماعی به  -انقالبی

منظور تغییر رادیکال و 

انقالبی است؛ هدف من 

در ترجمه این پنج اثر و 

بعدها در هر ترجمه از 

حکمت این است که 

کمونیسم کارگری به 

عنوان آلترناتیو سیاسی و 

مهم معاصر به عنوان 

آلترناتیو سوسیالیستی و 

کارگری در معرض 

انتخاب طبقه کارگر و در 

کل جامعه کردستان باشد 

تا بتواند در تحوالت مهم 

آتی مورد انتخاب قرار 

گیرد و از طریق آن 

سرنوشت خود را در 

دست گیرند و همراه با 

رهایی خویش از 

زنجیرهای سرمایه داری، 

کل جامعه را از دست 

طبقه بورژوا، سرمایه 

داران و عوامل آن نظام 

 .رها کنند

در  کمونیست هفتگی:

سفر اخیرتان به کردستان 

عراق کتاب مبانی 

کمونیسم کارگری به 

ترجمه خودتان را چاپ 

و منتشر کرده اید و نیز 

همین اثر را به زبان 

فارسی چاپ و منتشر 

کرده اید. برای عالقه 

مندان این آثار از چه 

طریقی می توانند آنها را 

 تهیه کنند؟

 

نسخه کردی  حمه غفور:

مبانی کمونیسم کارگری 

در کتابفروشیهای مراکز 

استان های اربیل، 

سلیمانیه و دهوک قابل 

دسترس است. به منظور 

تحقیق و مطالعه در 

کتابخانه های عمومی این 

شهرها و نیز در بسیاری 

از دانشکده ها و مراکز 

 .عالی در دسترس است

به عالوه در 

کتابفروشیهای زیر می 

توان آن را تهیه کرد: در 

سلیمانیه: مرکز فرهنگی 

جمال عرفان، مرکز 

اندیشه، مرکز فرهنگی 

غزلنووس، مرکز روند 

و کتابخانه مرکزی 
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 به زبان کردی  “ کارگری “معرفی کتاب مبانی کمونیسم

فکری و انتقادی  -

است. کمونیسم حکمت 

ورژن و روایت و 

پراتیک معاصر 

کمونیسم کارگری 

است. آیا در برنامه و 

دستور کار خود قرار 

داده اید تا در میان 

انبوهی از ادبیات 

سیاسی، فکری و 

انتقادی کمونیسم 

معاصر حکمت، آثار 

دیگری را به کردی 

 ترجمه نمایید؟

دوست  حمه غفور:

دارم در این رابطه 

نقطه تأکیدی بگذارم: 

کارمن ترجمه برای 

ترجمه نیست! هدف 

من سیاسی است و 

ترجمه آثار حکمت را 

یک وظیفه سیاسی و 

انقالبی می بینم. 

انگیزه من در این امر 

نیز همین بوده است. 

بدون تردید در آینده 

نیز این امر را وظیفه 

سیاسی و اخالقی خود 

می دانم و در ترجمه 

آثار فکری و تئوریک 

و دیدگاه کمونیسم 

کارگری کوتاهی 

نخواهم کرد. همچنین 
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

همین مراسم ترجمه اثر را 

با امضای خودتان به 

مشتاقان کتاب اهدا کرده 

اید. هدف از انجام این 

مناسبت ها چیست؟ 

فراخوان شما به عنوان 

مترجم کردی و گرد 

آورنده این آثار از منصور 

حکمت به طبقه کارگر 

کردستان، کمونیست ها و 

آزادیخواهان و جامعه 

کردستان به طور کلی 

 چیست؟

طبق روال  حمه غفور:

معمول یک اثر جدید را 

می توان از طریق مراسم 

معرفی کرد و خبر انتشار 

آن را به اطالع عموم 

رساند. هدف من هم در 

مجموع در همین راستا 

بود. اما دلیل دیگر من، 

همانگونه که این اثر 

منعکس کننده ماهیت 

اجتماعی  -جنبشی سیاسی

معین است که از ایران 

شروع شده، اما خصلت 

محلی نداشته و بیشتر 

خصلتی انترناسیونالیستی 

دارد و تالش می کند 

پاسخگوی مسائل و تأمین 

کننده نیازهای فکری 

جنبش کمونیسم کارگری 

جهانی باشد، من هم تالش 

کرده ام این حقیقت را به 

افکار عمومی کردستان 

پیوند زنم. از دیدگاه این 

کتاب آینده قطعی نیست و 

تحوالت از کانال 

“ جبرگرایی و روند 

جامعه پیش نمی ”  طبیعی

رود بلکه به پراتیک 

اجتماعی طبقه معین 

یعنی طبقه  -اجتماعی

کارگر کردستان به مثابه 

گردانی از ارتش جهانی 

گره خورده است تا  -کار 

در مقابل اردوی 

بورژوایی قدعلم کرده 

است و مبارزه خود را 

بطور پیوسته گاه آشکار و 

گاه پنهان به منظور بهبود 

و تغییر در جامعه خواه از 

طریق رفرم و اساسا از 

طریق انقالب ادامه می 

دهند. این طبقه تالش می 

کند قدرت حاکمه را تکان 

دهد و آن را بر اندازد و 

خود حکومت را به دست 

 -گیرد و برنامه خویش

را  -برنامه یک دنیای بهتر

در جامعه جاری کند. 

ویژگی مراسم معرفی 

کتاب برای من این بود تا 

این حقیقت روشن را در 

این جامعه اعالم کنم. می 

خواستم به جامعه کردستان 

بگویم، این نظریه و متد 

سیاسی می تواند کانون 

تحوالت انقالبی و بنیادین 

باشد. در البالی اوراق این 

اثر از منصور حکمت 

چنین متدی بدست آمده و 

شیوه به پراتیک در 

آوردن و مکانیسم های 

تحوالت اجتماعی را 

 .نشان داده است

فراخوان من به همین 

مناسبت به طبقه کارگر 

کردستان، کمونیستها، 

جنبش کمونیسم کارگری 

و آزادیخواهان این 

است، به چشم هر کتاب 

معمولی دیگری این 

کتاب را نگاه نکنند. 

تالش کنند آن را بدست 

آورده و مطالعه کنند. 

تالش کنند این اثر را 

درک نموده و به این 

ترند سیاسی و اجتماعی، 

این ترند رادیکال نقد 

های  عملی از بنیان

جامعه کنونی روی 

بیاورند تا جامعه ای 

بهتر و شایسته انسان 

امروزی بنیاد نهند. 

تالش کنند همراه افق و 

دیدگاه امروز و فردا 

فراخوان من این  .شوند

است که این کتاب را 

مبنای سیاست خود قرار 

دهند و به عنوان کانون 

تحوالت انقالبی آن را 

پذیرفته؛ انتخاب کرده و 

پرچم آن را همه جا بر 

 .افرازند

 *** 

“ کارگری “معرفی کتاب مبانی کمونیسم

نماند نسخه فارسی آن 

هم در این مکانهای 

مورد اشاره در شهر 

سلیمانیه در دسترس 

است.   به عالوه 

نسخه کردی در 

کتابخانه هه ژار 

موکریانی در شهر 

حلبچه؛ کتابخانه 

سوالف اربیل؛ 

کتابخانه ظاهر در 

مرکز دیالوگ 

کرکوک و در 

شهرهای رانیه، 

دربندیخان، که الر و 

سایر مناطق استان 

سلیمانیه یافت می 

شود. به عالوه در 

مرکز رادیو پیشه نگ 

و پارک عمومی شهر 

سلیمانیه نیز می توان 

 .آن را تهیه کرد

به  کمونیست هفتگی:

منظور معرفی این 

کتاب در شهرهای 

کرکوک و سلیمانیه 

دو مراسم شایسته 

برگزار کرده ای که 

تعداد قابل توجهی از 

آزادیخواهان و 

هواداران کمونیسم 

کارگری در آن 

در  شرکت داشته اند.
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

درباره مذاکره با در نقد اطالعیه کومه له 
 جمهوری اسالمی

 
 سیاوش دانشور

جمهوری اسالمی" سخن 

میگوید و ظاهرا بعد از 

اعالم رسمی اخبار این 

مذاکرات توسط عمر 

ایلخانی زاده، موضوع 

برای کومه له "روشن و 

غیر مبهم" میشود. این 

ادعا حقیقت ندارد. قبل از 

اعالم خبر رسمی و غیر 

رسمی جریانات مذاکره 

کننده، این دبیر اول کومه 

له، ابراهیم علیزاده بود که 

از نشست خبر داد و 

همینطور به دو نشست 

خودشان با طرف میانجی 

و ثالث اشاره کرد. 

بزرگپور جمال بالفاصله 

عضو دیگر کمیته 

مرکزی کومه له همین 

اخبار را تاکید و نکات 

ریزتری را اضافه نمود. 

پس خبر الاقل برای کومه 

له و رهبری اش مبهم و 

ناروشن نبوده و اشاره به 

این "ناروشنی" تنها 

کارکردش توجیهی 

دیرهنگام برای مخفی 

نگهداشتن دیدارهای خود 

کومه له با طرف میانجی 

بوده است. سوال از کومه 

له که از علنیت سخن 

میگوید اینست که چرا 

دیدارهای خود با طرف 

میانجی را مخفی نگهداشته، 

از مفاد آن چیزی نگفته  و 

هنوز نمیگوید؟ جامعه 

ایران و مردم کردستان 

بکنار، حتی از فحوای 

سخنان و مواضع مطالب 

اخیر کادرهای حزب 

کمونیست ایران و کومه له 

اینطور برمی آید که الاقل 

بخش زیادی از صفوف 

رهبری و کادرهای آن 

حزب هم از این دیدارها 

اطالع نداشته اند. آیا 

اینطور است؟ این عدم 

شفافیت در عمل واقعی 

کومه له و "دفاع از 

شفافیت" در موضعگیری 

بعد از رو شدن بند و بست 

چهار جریان ناسیونالیست 

با جمهوری اسالمی، 

تناقض درخود است. عمل 

واقعی منعکس کننده موضع 

سیاسی شماست و نه 

اظهارات دیپلماتیک در 

گفتگوها و مندرج در 

اطالعیه تان. این رفتار 

حتی علیه اصول حزبی 

خودتان است. بعید است 

اگر اخبار نشست این 

جریانات با رژیم به 

بیرون درز نمیکرد، 

کومه له و رهبری اش 

در مورد دیدارهای 

خودش و آنها در 

کشورهای مختلف 

کالمی بزبان می آورد. 

ما راجع به مسئله ساده 

و روزمره ای حرف 

نمیزنیم، داریم راجع به 

نشست با دشمنی حرف 

میزنیم که بین مان خون 

جاری است، در یک 

رابطه جنگی و 

خصمانه تمام نشده با آن 

قرار داریم و بعنوان 

یک نیروی سرنگونی 

طلب دارای خطوط 

 قرمز با آن هستیم. 

 

 کدام شفافیت و علنیت؟

کومه له می نویسد: 

"طرح مسئله مذاکرات 

پنهانی، اهداف توطئه 

گرانه ای را تعقیب می 

"... ظاهرا کومه له کند

از مذاکرات علنی و 

شفاف دفاع میکند. عمر 

ایلخانی زاده هم که 

تاکنون یک کلمه به 

کسی نگفته اند، دقیقا 
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کومه له، سازمان 

کردستان حزب 

کمونیست ایران طی 

اطالعیه ای در باره 

مسئله مذاکره با 

جمهوری اسالمی 

اظهار نظر کرده است. 

این اطالعیه متاسفانه با 

مردم و مخاطبینش 

صریح نیست و در پی 

توجیه موضع و 

سیاست کومه له طی 

الاقل این دوره یکسال 

و نیمه دید و بازدید 

غیر علنی و غیر 

شفاف است و نهایتا با 

توسل به عدم مخالفت 

با "اصل مذاکره" به 

نیروهائی که با رژیم 

اسالمی نشسته اند 

صرفا انتقادی درون 

 خانوادگی میکند. 

 

کومه له در اطالعیه 

"اطالعات اش از 

جسته و گریخته، 

ناروشن و مبهمی دایر 

بر نشست نمایندگانی 

از طرف "مرکز 

همکاری احزاب 

با نمایندگان  کردستان"
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 درباره مذاکره با جمهوری اسالمیدر نقد اطالعیه کومه له 

مورد احزاب سیاسی، 

صفوف خودش، 

کارگران و مردم 

کردستان بخرج نداد! 

هرچه جلوتر میرویم، 

برای رهبری کومه له 

سیاستمداری جای 

سیاست کمونیستی را 

 میگیرد. 

 

"تفرقه بین احزاب 

 سیاسی کردستان"

یک نگرانی ابراهیم 

علیزاده در اظهارات 

اخیرشان و همینطور 

اطالعیه کومه له 

"اهداف رژیم از طرح 

مذاکرات پنهانی" است 

که بزعم کومه له 

اهداف توطئه گرانه ای "

را تعقیب می کند، که 

عبارتند از: اول، بهره 

برداری از شکافهای 

موجود در بین احزاب 

سیاسی فعال در 

کردستان و تشدید تفرقه 

میان آنها. دوم، ایجاد 

شکاف بین اپوزیسیون 

رژیم در کردستان و 

اپوزیسیون سراسری 

سرنگونی خواه، سوم، 

ایجاد حالت انتظار در 

بین مردم، به منظور 

وحدت و عدم تفرقه 

بورژوازی و پرولتاریا 

سخن گفت؟ اگر سخن 

ابراهیم علیزاده و 

اطالعیه کومه له را 

بسط دهید، ما به ازای 

سیاسی و طبقاتی این 

سیاست میشود جلوگیری 

از تشدید تضاد طبقاتی و 

برجسته کردن منافع 

متمایز کارگر و بورژوا 

در صحنه سیاست. فکر 

نمیکنم دمکراتها و 

زحمتکشانی ها کمترین 

توهمی نسبت به وحدت 

منافع آنی و آتی با 

کمونیست ها داشته 

باشند، سوال اینست چرا 

کومه له به سخنگوی این 

وحدت طلبی 

ناسیونالیستی و این 

نگرش ظاهرا غیر 

طبقاتی بدل شده است؟ و 

یا اگر سیاست رژیم 

ایجاد بزعم کومه له "

شکاف بین اپوزیسیون 

رژیم در کردستان و 

اپوزیسیون سراسری 

 سرنگونی خواه" است،

سیاست کومه له و حزب 

کمونیست ایران  

جلوگیری از این شکاف 

در سطح محلی و 
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جلوگیری از رشد و 

گسترش مبارزات توده 

ابراهیم  ."ای در کردستان

علیزاده در گفتگویشان 

همینطور اظهار 

امیدواری میکند که این 

احزاب در دام سیاست 

ایجاد تفرقه جمهوری 

اسالمی در این مذاکراه 

 نیافتاده باشند. 

 

چرا کومه له خود را 

موظف به جلوگیری از 

تشدید تفرقه و البد در 

شکل ایجابی آن ایجاد 

وحدت و یگانگی احزاب 

سیاسی در کردستان 

میداند؟ موضع جمهوری 

اسالمی نابودی و نفی و 

غیر کارا ساختن هر نوع 

مخالف و اپوزیسیونی 

است. اما آیا این معنی اش 

اینست که سیاست احزاب 

سیاسی در کردستان ایجاد 

وحدت و جلوگیری از 

تفرقه است؟ سیاست 

قدیمی کومه له اینبود که 

حزب دمکرات حزب 

بورژوازی کرد است و 

خود را حزب کارگران و 

مردم زحمتکش در 

کردستان میدانست. آیا به 

همین سیاق و با استدالل 

اطالعیه کومه له باید از 

برهمین نکته تاکید دارند. 

اما هم ابراهیم علیزاده و 

هم عمر ایلخانی زاده 

یک ذره به این علنیت و 

شفافیت در یکسال و نیم 

 -اگر بیشتر نباشد -گذشته

پایبند نبودند. این کارنامه 

در همین مورد مشخص 

نشان میدهد که علنیت 

برای ایشان شعاری 

توخالی است. در بهترین 

حالت صدا خفه کن 

سیاسی برای کسانی 

است که حب "اصل 

مذاکره" را قورت دادند 

اما در باره چهارچوبش 

مشکل دارند. کومه له 

اگر به همین نکات مورد 

ادعایش پایبند بود، رو به 

جامعه اعالم میکرد که 

مسئله مهمی طرح شده و 

نیروی میانجی ای در 

حال سونداژ و آوردن و 

بردن پیغام است. اصول 

و چهارچوب و سیاست 

کومه له در اینباره را 

اعالم میکرد و به 

چهارچوبهای سیاست و 

دیپلماسی رایج بورژواها 

تن نمیداد. کومه له 

یکصدم آن "پرنسیپ" را 

که در مورد مخفی کردن 

اسم طرف میانجی و 

دیدار بخرج داد، در 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 درباره مذاکره با جمهوری اسالمیدر نقد اطالعیه کومه له 

عدم تفرقه نیروهای 

اپوزیسیون سخن 

نمیگویند. وقتی به عمل 

واقعی نگاه میکنیم، کومه 

له برای نزدیکی به 

احزاب ناسیونالیستی در 

کردستان و همزمان دور 

شدن از کمونیست ها 

تالش میکند. لحن برخی 

از اعضای رهبری کومه 

له در قبال کمونیست ها 

نفرت انگیر و مملو از 

کینه است، بسیار فراتر 

از "زبان زبر" است اما 

در مورد کسانی که اقدام 

به ترور و حمله نظامی 

کردند دوستانه است. 

اینجا هم کومه له حقیقت 

 را نمی گوید. 

 

 اصول و اصل مذاکره

"ما مذاکره کومله میگوید 

با دشمن را به عنوان 

 یک اصل رد نمی کنیم"

و در ادامه چهارچوبی را 

برای مذاکره و شرایط آن 

تعریف میکند. توضیح 

شرایط و اصول مذاکره 

و یا عدم مخالفت با اصل 

مذاکره در شرایط 

کنکرت، جوابگوی 

داشتن سیاست درست در 

قبال بند و بست کنونی 

احزاب و جریانات 

بورژوایی با جمهوری 

ها و  اسالمی و دولت

نهادهای دست راستی نیست. 

اطالق مذاکره به بند و بست 

اشتباه است چون رنگی از 

مشروعیت به نشست و 

برخاست مخفیانه و غیر 

شفاف احزاب و جریانات 

سیاسی با دشمنان مردم 

دهد. همینطور اطالق  می

مذاکره به این بند و بست 

رنگی از "نمایندگی" این 

جریانات از جانب مردمی 

دهد که مدال "رهبری"  می

خودگمارده آنها را به سینه 

خود الصاق کرده اند. بحث 

برسر امکان مذاکره یک 

نیروی در حال جنگ با یک 

حکومت در یک وضعیت 

مشخص نیست، بحث برسر 

تحرکات توطئه گرانه 

احزاب باصطالح 

اپوزیسیونی با رژیم اسالمی 

علیه مردم کارگر و 

زحمتکش در یک شرایط 

تماما متمایز است. کومه له 

با بحث مجرد حول مذاکره 

بطور کلی، سیاست بند و 

بست و مزدوری این 

جریانات را محکوم نمیکند، 

طبق سنت قدیمی اش 

نمیگوید که توافق این 

نیروها از باالی سر مردم 

مشروعیت ندارد، میگوید 

  زنده باد شوراها

در شرایط کنونی امکان 

انتخاب شدن نمایندگان 

واقعی مردم برای 

مذاکرات وجود ندارد 

لذا این توطئه علیه 

مردم کردستان را 

مشروع و عادی جلوه 

میدهد چون سیاست 

خودش در تناقض با آن 

قرار ندارد. نهایت انتقاد 

ما کومه له اینست که "

نشست اخیر نمایندگان 

"مرکز همکاری 

نیروهای کردستانی" را 

در این راستا نمی بینیم. 

بدون تامین ملزومات 

واقعی آن را توهم 

برانگیز، زیانبار و 

ادامه آنرا گرفتار شدن 

در دام توطئههای 

جمهوری اسالمی می 

 "! دانیم

 

تناقض موضع کومه له 

یکی دو تا نیست. 

عبارت "توطئه های 

جمهوری اسالمی" شاید 

درست ترین عنوانی 

است که در این 

اطالعیه از موضعی 

"دوستانه و دلسوزانه" 

خطاب به "مرکز 

همکاری نیروهای 

نیروهای 

است؟ یعنی مثال مجاهد 

و سلطنت طلب و 

اسالمی و جمهوریخواه 

و کمونیست باید سیاست 

شان وحدت و یگانگی 

باشد؟ آیا این سیاست 

علیه برنامه و اصول 

اعالم شده خود شما 

نیست؟ واقعا کدام 

منفعت بنیادی و غیر 

قابل گذشت موجب 

میشود که طبقات و 

اقشار و گرایشات 

مختلف اجتماعی در 

قلمرو سیاست به وحدت 

و عدم شکاف و 

جلوگیری از تفرقه 

روی بیاورند؟ میشود 

فهمید که در شرایط 

خاصی نیروهای 

اپوزیسیون علیرغم 

تضادها و اختالفات پایه 

ای سیاسی و برنامه ای 

به اصولی در خدمت 

منفعت عمومی 

شهروندان پایبند باشند 

اما این اظهارات عجیب 

و غریب پایه ای ترین 

مسائل جامعه طبقاتی و 

کشمکش های آنرا نفی 

میکند. حتی پوپولیست 

های دوآتشه اینگونه در 

بار وحدت و یگانگی و 

  14صفحه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 درباره مذاکره با جمهوری اسالمیدر نقد اطالعیه کومه له 

راجع به چگونگی و مفاد 

و جزئیات دیدارهای خود 

با طرف میانجی شفاف 

سازی کند، توضیح دهد 

چرا شرایط اعالم شده 

اش در باره خودش صدق 

نمیکند، دالئل واقعی 

زیرپاگداشتن "حق اطالع 

مردم" و بدور نگهداشتن 

و "نامحرم" دانستن آنها 

و نیروهای چپ و حتی 

اعضای خودش را 

توضیح دهد، در قبال 

سالمت سیاسی و 

استاندارها مسئول و به 

معیارهای اپوزیسیون 

سرنگونی طلب پایبند 

باشد و راه بند و بست 

مخفیانه تحت عنوان 

مذاکره را بسهم خودش 

ببندد. کومه له تاکنون 

برعکس عمل کرده است 

و حتی در موضع انتقاد 

به "مرکز همکاری 

نیروهای کردستانی" 

نیست. تردیدی نیست که 

اگر اخبار این نشست ها 

درز نمیکرد، کومه له در 

همین حد هم سخن 

نمیگفت. "مذاکره و 

دیپلماسی" برای 

ناسیونالیسم کرد اسم رمز 

بند و بست با دولتها و 

نیروهای ارتجاعی است. 

بحث "مذاکره بعنوان 

اصل" توجیهی برای باز 

 گذاشتن در است. 

 

و باالخره یک سوال 

 -فرضی میتواند این باشد

میگویم فرضی چون 

استداللهای کومه له در 

مورد "اگر جمهوری 

اسالمی خواهان مذاکره 

است" مبتنی بر توهم 

"اگر"  -محض است

جمهوری اسالمی همان 

شروط نیم بند مورد اشاره 

اطالعیه کومه له را مانند 

آزادی زندانیان سیاسی و 

غیره را بپذیرد، کومه له 

چکار میکند؟ کرکره ها را 

پائین میکشد و با حفظ 

جمهوری اسالمی به داخل 

شهر میرود؟ سیاست 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

سرنگونی حکومت را 

کنار می گذارد؟ دفترش 

را باز میکند و فعالیت 

مدنی میکند؟ سوسیالیسم 

و انقالب کارگری و 

حاکمیت شورائی و غیره 

را به طاق نسیان 

میسپارد و در پی وحدت 

نیروهای کردستانی 

مجری برگزاری 

انتخابات و شرکت در 

پروسه سیاسی میشود؟ 

یعنی آنچه که سالها امثال 

خالد عزیزی دنبال 

آنست، به سیاست کومه 

له بدل میشود؟ اگر 

کارگران نخواستند در 

این پروسه شرکت کنند 

شما در مقابلشان می 

 ایستید؟

 *** 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه 

بیکاری مکفی برای تمام 

 افراد آماده به کار!

کردستانی" آمده است. 

این "نیروهای 

کردستانی" روزی متحد 

عربستان سعودی اند، 

روزی پشت اصالح 

طلبی حکومتی اند و 

روزی در کنار پومپئو 

و جان بولتن در کاخ 

سفید اند. اینکه کومه له 

چه از جان اینها و 

خودش میخواهد و چرا 

از تفرقه بین خود و 

اینها بعنوان توطئه 

جمهوری اسالمی نام 

میبرد و همزمان فکر 

میکند اینها در دام 

توطئه های جمهوری 

اسالمی افتادند و خودش 

نیز با همان میانجی 

توطئه الاقل دو بار 

دیدار داشته است، 

معمائی است که باید 

کارشناسان سیاست غیر 

علنی و غیر شفاف از 

 آن رمز گشائی کنند. 

 

اگر کومه له به توصیه 

های مشفقانه اش به 

"نیروهای کردستانی" 

راسا پایبند است و 

میخواهد در دام این 

توطئه های جمهوری 

اسالمی نیافتد، 

ضروری است بفوریت 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 مریوان ۸۱تیر  1۹واقعه مهم  
 نقطه عطفی است تاریخی در جنبش آزادیخواهانه در کردستان!

 

 اسماعیل ویسی

استبدادی و وجود تعلق 

اجتماعی  -خاطر سیاسی

جریانات به اصطالح چپ 

به اسالم انقالبی؟! حمایت 

دولتهای غربی به قصد 

جلوگیری از بقدرت 

رسیدن چپ، کاری کرد، 

ضد انقالب اسالمی را بر 

شانه های سنت توده 

ایستی، و جبهه ملی و 

مذهبی   –فرهنگ ملی 

ضد غربگرائی بقدرت 

رسانده شود. ضد انقالب 

اسالمی در اساس 

ماموریت و وظیفه اش 

سرکوب انقالب 

آزادیخواهانه و عدالت 

طلبانه مردم و بشکست 

 کشانیدن آن بود.

در جریان خیزش توده 

 ۷۵های مردم درانقالب 

در جامعه کردستان 

نیروهای چپ و کمونیست 

و آزادیخواه ، نقش اساسی 

و رهبری کننده را داشتند. 

جریان ارتجاع اسالمی 

تسنن "مکتب قرآن مفتی 

زاده و تشیع طرفدار 

خمینی " در حاشیه قرار 

داشتند. حضور ملموس 

نیروهای چپ وکمونیست 

پس از سرنگونی استبداد 

سلطنتی و فقدان پایگاه 

اجتماعی جریان اسالمی 

تازه به قدرت رسیده در 

ایران یکی از عوامل 

وجود آزاد های بی قید و 

شرط سیاسی در کردستان 

بود. عیلرغم تمامی 

 -تالشهای ارتجاع ملی

مذهبی در هیئت " کل 

جنبش بورژوا 

ناسیونالیستی کرد در قالب 

حزب دموکرات کردستان 

ایران و جریان مفتی زاده 

، برای زد و بند، معامله 

کردن و به سازش رسیدن 

با رژیم نوپای 

اسالمی"جامعه بدنبال 

سیاستهای چپ و 

آزادیخواهانه سمت و سو 

پیدا کرده و بنوعی و 

 -عمال، انتخاب سیاسی

دو اجتماعی را مابین 

جنبش صف، اولی 

آزادیخواهانه و دومی 

مذهبی، مطرح  -قومی

کرده بود. کوهی از اسناد 

غیر قابل انکار در رابطه 

 -با شرایط سیاسی

اجتماعی و امنیتی آن روز 

جامعه کردستان ثابت 

میکنند که بر سراسر 

کردستان فضای آزاد 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

در  ۷۵انقالب سال 

ایران برعلیه رژیم 

سلطنتی پهلوی، 

انقالبی آزادیخواهانه 

وحق طلبانه بود. 

انقالبی برای دستیابی 

به آزادی، رفاه و 

آسایش از هر لحاظ 

بود. هدف اساسی توده 

های مردم شرکت کننده 

وانقالبیون دستیابی و 

ایجاد زندگی ای بهتر 

بود. طبقه کارگر 

نقش  ۷۵درانقالب 

اساسی در ساقط کردن 

استبداد سلطنتی پهلوی 

داشت. اما، معنی 

نکردن مفهوم 

سرنگونی انقالبی و 

عدم وجود حزب 

کمونیستی کارگری و 

سیاست روشن و 

مشخص کمونیستی 

کارگری در هدایت و 

رهبری مبارزات طبقه 

کارگرو جنبشهای 

آزادیخواهانه و حق 

طلبانه اجتماعی دخیل 

در جریان خیزش 

، ۷۵انقالبی و توده ای 

معضل اساسی بود. 

جنبه صرفا ضد 

سیاسی و امنیت و آسایش 

حاکم بود و احزاب 

سیاسی در آزادی بی قید 

و شرط فعالیت می 

کردند. جامعه توسط 

شوراها و ارگانهای 

مردمی اداره می شد. 

مفاهیم و مطالباتی چون 

برابری و  -آزادی“

آزادی بی قید و شرط 

فعالیت سیاسی، بیان و 

تامین بیمه های 

اجتماعی، بیکاری، 

درمانی مطرح و در 

سرلوحه خواسته های 

 .مردم بود

وضعیت فوق برای رژیم 

اسالمی که ماموریت 

اساسی اش سرکوب 

انقالب و مطالبات 

آزادیخواهانه و عدالت 

طلبانه، رفاه و آزادی بی 

قید و شرط فعالیت 

سیاسی، بیان و تامین 

بیمه های اجتماعی، 

بیکاری و درمانی بود، 

غیر قابل قبول وغیر 

تحمل بود. مرکز ثقل این 

وضعیت در تداوم و در 

دفاع از دستاوردهای 

انقالب، عمال جامعه 

کردستان و شهر 
  16صفحه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 مریوان ۸۱تیر  1۹واقعه مهم  

در آنمدت کوتاه  .کرد

ماه پس از  ۵نهایتا 

سرنگون شدن استبداد 

شاهی، مردم مناطق دیگر 

ایران بخصوص تهران و 

شهرهای بزرگ، از آنچه 

در کردستان میگذشت کم 

و بیش مطلع شدند. فضای 

آزاد و انقالبی در 

کردستان چنان میان مردم 

آزادیخواه و انقالبی 

سراسر ایران انعکاس پیدا 

کرده بود که عمال تداوم 

خواسته هایشان در انقالب 

را در جامعه کردستان  ۷۵

” میدیدند، و کردستان 

لقب گرفته ”  سنگر انقالب 

بود. عمال و بحق هم چنین 

 !بود

چنین وضعیتی برای کل 

ارتجاع اسالمی حاکم به 

سرکردگی خمینی قابل 

تحمل نبود و از سرایت 

 -این فضای آزاد سیاسی

اجتماعی و مقاومت 

انقالبی و توده ای به 

سراسر ایران وحشت 

داشتند. برای به شکست 

کشانیدن و سرکوب این 

فضای انقالبی از 

هیچگونه تالشی خودداری 

نکردند. راه انداختن جنگ 

و درگیری و لشگر کشی 

و مسلح کردن مرتجعین 

فئودال در مناطق مختلف، 

جریانات مذهبی و لمپن 

های اسالمی پاسدار و 

عوامل مفتی زاده در 

سراسر کردستان بویژه در 

شهرهای پاوه و اورامانات، 

منطقه دیواندره، شمال 

کردستان، نقده، و مریوان 

و ..از نتایج ترفند سرکوب 

ضد انقالب اسالمی در 

 کردستان بود. 

تیر ماه  ٩۹روز 

مریوان، واقعه ای ۸۱

 اجتماعی  -تاریخی

فضای ملتهب جامعه 

کردستان آماده انفجار بود، 

در  ۷۵تیر ماه  ۳۲در روز 

شهرمریوان مزدوران 

محلی با حمایت پادگان 

شهر مریوان، راهپیمائی 

مسالمت آمیز مردم را که 

خواهان تعطیلی مقر سپاه 

پاسداران بودند، به گلوله 

میبندند وبا تیراندازی 

فضای شهررا متشنج 

میکنند. در نهایت 

معترضین به مقرسپاه حمله 

کرده و در ادامه درگیری 

چندین نفر از مزدوران 

کشته و مقر به تصرف 

آزادیخواهان در میاید، 

متعاقب آن ارتش مستقر در 

پادگان تالش می کند به 

شهر حمله کرده و آنرا 

تصرف کنند که با مقاومت 

مسلحانه نیروهای انقالبی و 

توده ای مردم روبرو 

 شورای شهرمیگردند. اما 

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

برای جلوگیری از 

کشتار مردم و حمله 

ارتش به شهر، تصمیم 

میگیرد بعنوان اعتراض 

شهر را تخلیه و بطرف 

عراق کوچ  -مرز ایران

کنند، شهر تخلیه میشود 

کوچ و واقعه تاریخی 

بوقوع  مردم مریوان

 .میپیوندد

 -واقعه ای تاریخی

اجتماعی که بالفاصله 

مورد حمایت مردم 

شهرهای کردستان قرار 

گرفت و هزاران هزار 

نفر از مردم شهرهای 

سنندج، سقز و بانه در 

حمایت ازاین اعتراض 

یکپارچه و تاریخی 

مردم بطرف شهر 

مریوان و به هدف 

پیوستن به آنان دست به 

راهپیمائی زدند. این 

حرکت تاریخی شکل 

دیگری از مقاومت توده 

ای را در برابر 

سرکوبگران اسالمی و 

در دفاع از حقوق 

انسانی و  -سیاسی

اجتماعی شان با موفقیت 

به نمایش گذاشته، شد. 

تداوم روند چنین اوضاع 

مبارزاتی در  -سیاسی

ابعاد اجتماعی ، ارتجاع 

اسالمی حاکم را 

هراسان نموده بود و 

نهایتا آنان را 

  17صفحه واداشت که در 

سنندج بود. به همین 

خاطر در جریان رقابت 

و درگیری مسلحانه 

مابین دو جریان 

ارتجاعی طرفداران “

” مفتی زاده و صفدری 

در شهر سنندج حکومت 

اسالمی برای سرکوب 

فضای آزادیخواهانه ، 

فرصت را غنیمت 

شمرده و توسط ارتش 

غسل تعمید اسالمی داده 

شده، شهر به توپ و 

خمپاره بسته شد و واقعه 

را با  ۷۵نوروز خونین 

کشتار و زخمی کردن 

صدها نفر به مردم شهر 

 !سنندج تحمیل نمودند

 !کردستان سنگر انقالب

در جامعه کردستان جو 

 -و فضای آزاد سیاسی

اجتماعی به معنی 

واقعی و انقالبی حاکم 

بود؛ عمال انقالبی که 

رژیم سلطنتی پهلوی را 

سرنگون کرده بود با 

نیروی کارگران و 

زحمتکشان و توده های 

مردم آزادیخواه و 

سکوالر و انقالبی 

کردستان نه تنها 

همچنان ادامه داشت 

بلکه روز به روز بیشتر 

بسط و گسترش پیدا می 
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی

 ۸۹۸۱مرداد  ٩۱روز 

با فرمان حمله خمینی و 

اعالم جنگ علیه مردم 

آزادیخواه و بپاخاسته 

کردستان یک عرصه 

 ۸۵مهم تداوم انقالب 

 را به خاک و خون

. این جنگ و بکشند

حمله وحشیانه عمال 

جنگ سرکوبگران 

علیه مدافعان  ۷۵انقالب 

دستاوردهای همان 

انقالب بود تا بتوانند 

آخرین سنگرهای 

بازمانده از انقالب 

را سرکوب و تسخیر ۷۵

کنند . نهایتا از این حمله 

نقطه عطف و آغازی 

در جهت تحقق 

استراتژی سیاسی و 

 -اهداف سیاسی

اجتماعی که هموار 

کننده تثبیت حاکمیت 

می  .سیاسی اش، بود

تواند یاد کرد.اعالن 

جنگ و یورشی که با 

مقاومت مسلحانه در 

ابعاد اجتماعی و توده 

ای روبرو گردید و بعد 

ماه نیروهای  ۲از 

سرکوبگر اسالمی با 

شکست مفتضحانه ای 

روبرو گردیدند و 

  18صفحه 

آبان  ۳۲خمینی ناچارا در 

با صدور پیام  ۸۲۷۵ماه 

و ”  تقیه  ”  عاجزانه پر از

سراپا ریاکارانه خطاب به 

عمال ”  برادران کرد ”  

شکست موقت را برای 

خریدن وقت و باز سازی 

نیروهای سرکوبگرش 

 .بپذیرد و به آن اذعان کند

درس و تجربه عملی که 

 باید گرفت و بکار بست

باید تاکید کرد که تمامی آن 

نقاط عطف مقاومتی، خود 

بخود و غیر سازمانیافته و 

بدون رهبری حزبی و 

سازمانی ممکن نبود. 

همچنانکه مقاومت و آزاد 

شدن شهر کوبانی در نتیجه 

سازماندهی، عزم راسخ و 

اراده ای آگاهانه در دفاع 

از حق حیات و سرنوشت 

خود، که بسیار تحسین 

برانگیزاست و صف 

ارتجاع را در کل منطقه 

در تنگنا قرار داده و صف 

آزادیخواهی را تقویت 

نموده. این وضعیت یادآور 

تجارب بسیار ارزنده 

تاریخی ای است، که بار 

دیگر نقش رهبری سیاسی 

حزب دخالتگر وسازمانده، 

 -با تشخیص درست سیاسی

اجتماعی بموقع در 
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بزنگاههای تحوالت 

اجتماعی، عمال به  -سیاسی

جریانات سیاسی فاقد عمل 

اجتماعی و پر حرف، 

نشان داده شد. این پیروزی 

نشان داد جنایتکاران ملون 

 – بورژوایی و قومی

مذهبی در مقابل مقاومت 

توده ای سازمانیافته، 

تصمیم و اراده متحدانه و 

آگاهانه زنان و مردان 

توده ”  کارگر و زحمتکش 

ورهبری و ”  های مردم 

هدایت سیاسی ، حزبی 

اجتماعی، تاب مقاومت، 

ندارند. از این منظر 

تیر و  ۳۲مقاومت و واقعه 

کوچ تاریخی مردم مبارز 

و  ۸۲۷۵مریوان در سال 

روزه شهر  ۳۰مقاومت 

و  ۸۲۷۱سنندج در سال 

کوبانی سمبل و الگوی 

مبارزات آزادیخواهانه این 

دوره است و الزم است از 

آن تجارب سازمانی و 

مبارزاتی درس گرفت. 

زیرا اوضاع و احوال کل 

منطقه ملتهب است. دولتها 

و جریانات ارتجاعی 

اسالمی جنگ ناخواسته ای 

را به اکثریت مردم 

زحمتکش تحمیل کرده و 

می کوشند آنرا به هر شیوه 

ممکن ادامه بدهند. رژیم 

اسالمی در ایران یکی از 

سردمداران اصلی این 

وضعیت ملتهب و جنگ 

ارتجاعی تحمیل شده و 

تداوم آن بوده و خواهد، 

 .بود

وضعیت ناهنجاری است. 

حساسیت اوضاع را باید 

متوجه شد. در این رابطه 

سطح بسیار باالئی از 

هوشیاری و آگاهگری با 

مبارزه سازمانیافته تر در 

ابعاد سراسری در جامعه 

کردستان علیه هر نوع 

تحرکات ارتجاعی و غیر 

مسئول را می طلبد. رژیم 

اسالمی در کردستان برای 

فعال کردن و بکارگیری 

مزدوران خود و ”  مجدد 

تقویت جریانات ارتجاعی 

سلفی گری. ”  اسالمی 

 ” داعش خفته -سنی گری

وسیعا تالش کرده و می 

کند. حربه بکارگیری 

مذهبی  -ارتجاع قومی

برای تفرقه و جدائی از 

هر طرف در جریان 

است. جامعه کردستان، 

جامعه ای طبقاتی است. 

مشکل اساسی اکثریت 

تامین ”  مردم آن جامعه 

معیشتی و زیستی و نجات 

پیدا کردن از دست فقر و 

فالکتی است که، به یمن 

موجودیت رژیم اسالمی، 

تحمیل شده است، می 
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 باشد.

تقابل با هر نوع 

مذهبی  -ارتجاع قومی

" از جمله جنبش 

بورژوا ناسیونالیست 

کرد تحت لوای 

کردایتی و  جریان 

مفتی زاده ای. مکتب 

قرآنی ها که بکار های 

خیریه روی آورده اند 

و اصالح طلبان کرد 

که پاره ای از پیکره 

رژیم اسالمی اند " را، 

نباید به فردا موکول 

کرد در این راستا الزم 

است انسانهای 

آزادیخواه ، محافل 

رهبران عملی، توده 

ای، اجتماعی و انسان 

های آزادیخواه و 

مدافعین برابری طلب 

در کردستان که زمینه 

اجتماعیش هم موجود 

است، برای ایجاد 

همبستگی اجتماعی و 

سازماندهی با برنامه، 

هدفمندباید سریعا و 

بدون فوت وقت وارد 

در این .عمل شوند

 راستا:

در محالت خود را -1

سازماندهی کرده وباید 

متشکل شد. کنترل 

محالت را در دست 

گرفت و فضای 

آزادیخواهی را دامن زد. 

و از ابراز وجود و 

ازهرگونه مزاحمت 

ارتجاع و مزدورانش، 

شبکه  -2جلوگیری کرد.

وسیعی از سازماندهی 

گروههای پیشرو 

آزادیخواه در سطح 

شهرهای کردستان، را 

تشکیل داده وبه تبادل 

اطالعات و همفکری با 

واحد  -3همدیگر پرداخت.

های گارد آزادی را 

تشکیل داده و چون شبکه 

ای بهم بافته شده، عمل 

کرد. واحدهای گارد 

آزادی باید دست بکار 

شوند و در برابر هر گونه 

جریان ارتجاعی بویژه 

مزدوران کهنه و تازه 

رژیم ، واکنش نشان دهند 

و با آگاهگری و بسیج 

فضای آزادیخواهی علیه 

تحرکات ارتجاعی شان، 

محیط را بر آنها تنگ 

کرده و از محله و شهر 

طرد کنند. واحدهای گارد 

آزادی یعنی صف محکم 

و مسلح و سازمانیافته 

ازادیخواهان در برابر 

مذهبی  -ارتجاع قومی 

وبرای ایجاد دورنمای 

آینده ی روشن ودردفاع 

در  - 4از مدنیت جامعه.

هر مرکز و رشته 

کارگری، در محالت و 

شهرها باید شوراها را 

ایجاد کرد و از این 

طریق اعمال اراده 

مستقیم توده کارگر و 

مردم را در مبارزات 

جاری و در فردای 

 تحوالت تضمین کرد.

  

در خاتمه برای تقابل 

جدی و اساسی با 

حکومت اسالمی در 

کردستان هم ، 

سازماندهی سراسری در 

ابعاد وسیع درجامعه 

کردستان را می طلبد. 

باید گامهای عملی را بر 

داشت . محافل فعالین و 

رهبران جنبشهای 

اجتماعی آزادیخواه و 

برابری طلب در تمامی 

شهرهای کردستان وجود 

دارند. وظیفه رهبران 

عملی کارگری، 

کمونیست، و جنبشهای 

توده ای اجتماعی این 

است که برای مرتبط 

شدن و ایجاد شبکه 

سازماندهی وسیع این 

محافل برای مادیت بخشیدن 

به مفاد چه باید کردشان 

اقدام کنند. قبال زمینه 

فعالیتهای مشترک و 

هماهنگ شده وجود داشته 

است. سالهاست در 

شهرهای سنندج، مریوان، 

کامیاران و سقز بمناست 

برگزاری مراسم های اول 

ماه مه، هشت مارس، 

روزجهانی کودک و 

فستیوال های آدم برفی ها 

این هماهنگی ایجاد شده 

است. این تجارب را مبنای 

سازماندهی هدفمند در تقابل 

با ارتجاع و برای 

سرنگونی رژیم اسالمی و 

در پروسه سرنگونی اش 

که بطور حتم خالء قدرت 

پیش میاید، در برابر ابراز 

 -قدرت ارتجاع قومی

مذهبی، قرار بدهید. زمینه 

های حاکمیت شورائی توده 

ها را فراهم کنید. زیرا این 

تنها راه تقابل جدی در ابعاد 

اجتماعی برای دفاع از 

منافع اکثریت مردم 

زحمتکش در جامعه 

کردستان می باشد. از هم 

اکنون باید دست بکار شد. 

 فردا دیر است!

 

esmail.waisi@gmail.

com 
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اتفاقاتی که در حدود دو 

سال در هفت تپه رخ 

داد را میتوان بی شک 

جزو پر افتخار ترین و 

پر تالطم ترین 

حرکتهای کارگری در 

زمان معاصر؛ و بی 

سابقه در تاریخ ایران 

 دانست.

این رخداد با تمام فراز 

و فرود هایش "امید و 

یاس هایش"برای 

جنبش کارگری ایران 

چنان دستاورد و 

اعتباری به بار آورد 

که قطعا شایسته تحلیل 

و تالیف و باز خوانی 

چندین باره و از 

زوایای مختلف می 

باشد. زیراهر لحظه آن 

حاوی درس مبارزاتی 

و فهمی طبقاتی و تاکید 

بر این نکته بسیار مهم 

است که اساسا درد 

طبقه کارگر با تمامی 

طبقات جامعه فرق 

دارد و به همین اعتبار 

راه حل آن نیز 

باسایرطبقات متفاوت و 

قطعا سلب می باشد. 

ولی این درد میتواند در 

کل جامعه و سایر 

طبقات تاثیر مستقیم و 

یا غیر مستقیم داشته 

باشد و تمامی جامعه را 

مبتال به خود نماید. از 

زاویه دیگر همان طور 

که چندین دهه از کمون 

پاریس می گذرد اما تحلیل 

و واکاوی آن همیشه مثبت 

و قابل تامل بوده،  غور 

شدن در رخداد هفت تپه 

قطعا حاوی نکاتی بسیار 

ارزشمند برای مبارزه 

طبقاتی ما با نظام سرمایه 

 داری خواهد بود.

آنچه تا به امروز از هفت 

تپه روایت شده، نه کل 

ماجرا که  در واقع 

تصویریست که از زاویه 

لنز انسانهایی ثبت گردید 

که بسته به انصاف خود، 

به ما قسمتی از کل تابلوی 

باشکوه مبارزه هفت تپه 

را نمایاندند و البته در این 

میان هرکس تفسیر و نگاه 

خود را بواسطه تفکر و 

دیدگاه و انتخاب جبهه 

سیاسی اش ارائه  نموده 

است. راویان واقعی هفت 

تپه االن یا پشت میله های 

زندان اند یا مهر سکوت 

وثیقه های کمر شکن بر 

دهانشان نشانده شده است. 

در نبرد رسانه ای نابرابر 

تمامی دستگاه تبلیغاتی 

سرمایه داری و حکومت 

ضامن آن با نشر خبرهای 

کذب و وارونه نشان 

دادن واقعیت تا ساخت 

مستندهای جیمزباندی 

قرار داشتند و طرف 

دیگر یک کانال تلگرامی 

که آن هم هر روزه با 

فیلترینگ و تهدید 

ادمینهایش روبرو بود. 

در این میان مجموعه 

دقیقه ای  ۲۲۴گزارشی 

بصورت پاکدست به 

انضمام یکسری مصاحبه 

با کارگران و کارفرما در 

مجموعه ای چهار جلدی 

بعنوان ) به تدریج ( گرد 

آوری شده ؛ که از نگاه 

خبرنگاری وشیوه کار 

خود کم نظیر ؛ اما از 

نگاه القاء خط مشی 

مشخص و جهت مند 

بسیار خطرناک و قابل 

تامل می باشد. من سعی 

دارم نگاهی اجمالی به 

این گزارش بیندازم و 

البته خوانندگان این 

مطلب را به مطالعه این 

 گزارش دعوت مینمایم.

اما راوی این داستان 

اسماعیل محمدولی است 

خبرنگار رسمی حوزه 

"کارگری" و 

سردبیرسابق بخش 

"کارگری" خبرگزاری 

ایلنا، باسابقه قلم زدن در 

روزنامه های شرق و 

 اعتماد.

کسی که شیوه کار و جمع 

آوری مطالبش بسیار قابل 

توجه و حرفه ای بوده و 

اتفاقا اولین کسی است که 

پشت سر  ۱۲در آذر

اسماعیل بخشی برروی 

سکوی معروف هفت تپه 

قرار گرفت و باعث رسانه 

ای شدن هرچه بیشتر 

اتفاقات هفت تپه شد.و نقش 

او و خبرنگاران دیگری 

نظیر محمد مساعدو قاسم 

آل کثیر و البته سپیده قلیان 

در کانسپتی دیگر در باز 

نشر حوادث هفت تپه 

 غیرقابل انکار است.

نحوه ثبت مستند و بخش آن 

از طریق  شبکه های 

مجازی قابل تامل و تقدیر 

است .اما مشکل از 

آنجاشروع میشود که انگار 

راوی دارای خط سیاسی 

مشخصی است و در 

جاهایی به ارزش گذاری 

وقایع می پردازدو حتی به 

سیستم حکومتی درسرکوب 

اعتراضات کارگری کد 

میدهد. در نگاهی دقیق به 

این فایلها میتوان دید که 

گزینشی و برجسته نمودن 

وقایع ویا برعکس کم رنگ 

کردن اتفاقات 

مهم و کلیدی به 
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مصلحت ؛ نشان از این 

دارد که راوی از قبل 

انتخاب سیاسی خود را 

کرده است و فقط در 

میان حوادث به دنبال 

شاهد مثال جهت تایید 

نظریه خود میگردد.در 

جریان متالطم هفت تپه 

ورود و خیزش 

نیروهای راست و 

وابسته و سمپات 

حکومتی نظیر بسیج و 

خبرنگار های وابسته، 

فعاالن صنفی، حتی 

چپهای پرو نئوتوده 

و... وهشدارو نجوای 

اینکه مبدا مبنای این 

حرکت سیاسی است و 

نه صنفی خود پیچی 

اساسی در این پروسه 

 است.

بی شک مهمترین و 

شاخص ترین بحث در 

رخداد هفت تپه تالش 

برای ارائه کنترل 

کارگری جهت نیل به 

اداره کارخانه ازطریق 

شورای مستقل 

 کارگریست .

واین منشاء تمامی 

اختالف نظرها کینه و 

عداوت ها و جبهه 

گیری شدید نظام 

سرمایه داری سر 

همین شورای مستقل 

کارگری است . راوی 

به تدریج ؛ نیز ازاین 

قاعده مستسنی نیست و 

در تمام این گزارش سعی 

در ارائه آلترناتیوی تحت 

عنوان شورای اسالمی 

کار بجای شورای مستقل 

کارگری می باشد.و در 

نهایت به چهارچوب 

قانون کار )بخوانید قانون 

ضد کارگری ( جمهوری 

اسالمی متوصل 

میگردد.وچنین مینمایاند 

که رفع مشکالت 

کارگران هفت تپه در 

نسخه ای درون حاکمیتی 

و درچهارچوب قوائد و 

قوانین جمهوری اسالمی 

 ممکن است .

وی در این راستا ابتدا به 

جعل اختیارت و بزرگ 

نمایی و ضرورت وجود 

شورای اسالمی کار 

پرداخته و در این راه 

یکی از مطالبات پایه ای 

کارگران که مصونیت از 

اخراج به هر بهانه و علی 

الخصوص بواسطه 

فعالیتهای صنفی را در 

گرو وجود شورای 

اسالمی کار میداند. این 

در حالیست که به استناد 

به قانون کار مصوب 

جمهوری اسالمی هم 

نهادی بنام " هیات 

تشخیص انحراف وانحالل 

شورای اسالمی " وجود 

دارد که دست باال در 

تمامی امور بر شورای 

 اسالمی کار رادارد.

وی همچنین مدعی گشته 

تحت لوای شورای 

اسالمی کار میتوان حق 

تحقیق و تفحص ونظارت 

برامور مالی کارگاه به 

کارگران را در این 

چهارچوب قائل شد؛ اما 

در واقع دیدیم که اتفاقا 

افشای این اسرار بند و 

بست ها و زد وبندها در 

واقع یکی دیگر از 

عوامل عداوت وکینه 

سیستم با کارگران و 

 نمایندگانشان شد.

وی همچنین در جایی 

دیگرجهت ارائه فکت و 

صدق گفتارش متوصل 

به رهبران این جنبش 

میگردد که اتفاقا در ادامه 

پاکدست و در طول زمان 

به انتقاد و زیرسوال 

بردن آنها نیز میرسد که 

خوداین پارادوکس در 

جای خود قابل توجه 

میباشد. در این میان 

راوی جهت تایید نظریه 

صائب بودن شورای 

اسالمی کار از اسماعیل 

بخشی هزینه میکند و 

مدعیست که در مقطع 

برگزاری انتخاب شورای 

اسالمی کار اسماعیل 

بخشی موضعی نداشته و 

این تلویحا" به معنی تایید 

 شورای اسالمیست.

ذکر این نکته ضروری 

است که انتخابات شورای 

اسالمی پس از آزادی 

اسماعیل بخشی از زندان و 

وضعیت بد جسمی و 

روحی او بوده و چنین 

فاکتی چقدر میتواند سالم و 

قابل اعتنا باشد را میتوان به 

 داوری تاریخ گذاشت.

اما در اینجا به این نکته هم 

 ۱۵اشاره کنم در مهرماه 

یعنی حدودا یکماه قبل از 

شروع اعتصابات گسترده 

آبان اسماعیل بخشی در 

مطلبی تحت عنوان " هفت 

تپه و تحمیل انتخابات 

شورای اسالمی کار " 

مخالفت خود را با این 

مقوله به صراحت ابراز 

 کرده بود.

 

در ادامه راوی این تزرا 

می پروراند که فرجام 

و  ۱۵اعتصابات آذر 

تحمیل شورای اسالمی 

کاریک سیر و روند طبیعی 

بوده و تمامی حرکت 

شکوهمند کارگران در هفت 

تپه اساسا تالشی عبث بوده 

و فشار نهاد های امنیتی و 

بگیر وببندو تهدید و کتک 

و قشون کشی پیدا و پنهان 

عوامل رسمی و اوباش و 

تهدید کارگران به اخراج و 

در مضیقه قرار دادن 

کارگران و خانوده هایشان 

و .... هیچ نقشی در 

سرکوب این 

به تدریج:گزارشی از رخدادهفت تپه، بنام کارگر به 
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 جریان باشکوه نداشت.

وی همچنین در طول 

پاکدست به کاشت بذر 

این نظریه میپردازد که 

اساسا" خواسته لغو 

خصوصی سازی در 

هفت تپه از طرف 

کارگران یک اقدام و 

خواست انحرافی بوده 

و در لوای شورای 

اسالمی کار؛که از دید 

راوی مستقل و مدافع 

حقوق کارگران است 

تمامی مطالبات 

کارگران محقق خواهد 

 شد!!!

اما در ادامه این 

گزارش به بحثی 

میرسد که بسیار قابل 

توجه است و در یک 

سیر روایت ناصحیح 

از تاریخ به تقابل 

سندیکای هفت تپه و 

شوراهای مستقل می 

 پردازد.

ذکر این نکته بسیار 

ضروری است که 

سندیکای کارگران 

هفت تپه بعنوان اولین 

تشکل مستقل کارگری 

شکل گرفت  78درسال 

و بالفاصله ازطرف 

ماشین مهیب سرمایه 

مورد هجوم قرار 

گرفت ؛ اما نه پرونده 

سازی و انشعاب و نه 

شوراهای اسالمی کار 

نتوانست اعتباری را که 

این حرکت در بین بدنه 

کارگری ایجاد کرد،از 

بین ببرد.اما اخراج و 

سرکوب و بازنشستگی 

قبل از موعد؛ سبب قطع 

ارتباط نمایندگان سندیکا 

با بدنه کارگری شد.تا قبل 

از انتخابات مجمع 

 ۱۵نمایندگان در خرداد

اکثریت اعضای هیات 

مدیره سندیکا خارج 

ازمحیط کاربودند و این 

موضوع و همچنین نفس 

وجودی و ماهیتی سندیکا 

شاید از عوامل اصلی 

بروز مجمع نمایندگان 

شدند. زیرا نسل جدید 

کارگران هفت تپه اساسا 

وجودیت سندیکا را حس 

نکرده بودند.و دیگر 

ضرورت نهادی که 

صرفا کارش چانه زنی و 

البی گری باشد 

) سندیکا ( جوابگوی نسل 

جدید کارگری نبود.ادامه 

پاکدست ما شاهد 

بازخوانی تحریف شده 

تاریخ سندیکای هفت تپه 

و انشعاب پیش آمده در ان 

هستیم که البته به مرور 

زمان مشخص میگردد 

؛چرا این بحث در این 

گزارش مفصل مورد 

توجه قرار گرفته است ؛ 

زیرا در ادامه نوک 

پیکان حمله به سوی 

شاخص ترین چهره 

درشورای نمایندگان یعنی 

اسماعیل بخشی گرفته 

میشود و او رامتهم به 

سیاست بازی میکند و 

اساسا طرح شعار نان، 

کار،آزادی ،اداره 

شورایی را انحرافی و 

اشتباه میداند و شاهد 

مثالش را انتقاد و 

اعتراض کارگران و 

چهره های مطرح 

کارگری و سندیکایی 

میداند. راوی این ادعا را 

بدون ذکر نام مطرح 

میکند اما در واقع 

منظورش اظهارات و 

موضع رضا رخشان 

نسبت به اسماعیل بخشی 

است که اورا متهم به 

رادیکالیسم کارگری 

نمود.راوی معتقد است 

بخشی از تریبون 

کارگری سوء استفاده 

کرده و هدفش ابراز خط 

سیاسی مورد نظر 

خودش بوده و اینجا چقدر 

با مستند کذایی "طراحی 

سوخته" چه هم داستان 

 مینماید !

این گزارش بسیار 

مبسوط و مفصل است و 

نکات بسیار دیگری در 

بر دارد که شاید در یک 

مقاله نتوان به تمامی وجوه 

 آن پرداخت .

اساسا پرداخت من به این 

موضوع و حساسیتم به این 

گزارش، همان طور که در 

اول مطلب نوشتم بخاطر 

اهمیت و به نوعی بی نظیر 

بودن اتفاقات هفت تپه بود 

و باور به این نکته که برای 

قطع تنه فربه سرمایه داری 

ضربات متعددی الزم است 

که هر ضربه مکمل قبلی و 

تسهیل کننده موفقیت است. 

لذا هر نوع تحریف و 

وارونه نشان دادن این 

تاریخ مبارزاتی را باید بی 

پاسخ نگذاشت و مجدانه و 

با ادله و مدغن مقابله 

کرد.من در اینجا به 

قسمتهایی از این گزارش 

اشاره کردم و قطعا رفقای 

دیگری هم بطور مفصل تر 

به این مبحث پرداخته اند.  

من حتی نگاه خودم را در 

نقد این گزارش وارد نکردم 

و سعی نمودم بر اساس 

مدارک و شواهد عینی به 

اثبات کذب بودن این 

گزارش بپردازم. چرا که 

از نگاه من جمهوری 

اسالمی به هر شکل و زیر 

مجموعه ای جزئی از 

سیستم سرمایه داری 

جهنمی است و تنها با 

نابودی و سرنگونی آن 

میتوان به عالج این درد 

 پرداخت والغیر... 

 *** 
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 اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

در مورد مذاکرات پنهانی احزاب و نیروهای ناسیونالیست کردستان 

 با رژیم جمهوری اسالمی
 

بیش از دو هفته از افشای خبر مربوط به نشست پنهانی چهار حزب و جریان ناسیونالیست کردستان ایران با 

مأموران رژیم جمهوری اسالمی در کشور نروژ می گذرد. این احزاب و نیروها ) حزب دمکرات کردستان ایران، 

حزب دمکرات کردستان، سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران و سازمان زحمتکشان کردستان( متشکل در 

"مرکز همکاری احزاب و نیروهای کردستان" ایران تاکنون در مورد این خبر، بیانیه رسمی منتشر نکرده اند، اما 

مسئول دوره ای "مرکز همکاری" خبر نشست نمایندگان این چهار جریان با فرستادگان جمهوری اسالمی را تایید 

 کرده است.

این احزاب و نیروها در شرایطی به استقبال نقشه جمهوری اسالمی برای انجام مذاکره پنهانی شتافته اند که این 

رژیم با یک بحران عمیق و همه جانبه روبرو است. تعمیق بحران و خطر فروپاشی اقتصادی، تنگ تر شدن حلقه 

ایدئولوژیک و مهم تر از همه تداوم اعتراضات  - تحریم های اقتصادی و تشدید انزوای بین المللی، بحران سیاسی

کارگری و توده ای رژیم جمهوری اسالمی را بیش از هر زمان دیگر در منگنه قرار داده است. رژیم جمهوری 

اسالمی اگر برای تضمین بقای خود گزینه "سازش قهرمانانه" با آمریکا را در پیش رو دارد، اما در برابر روند 

تداوم اعتراضات کارگری و توده ای و نارضایتی عمومی که ادامه حاکمیت آن را به مخاطره انداخته است راه 

نجاتی در پیش رو ندارد. رژیم اسالمی  در حالی که از پاسخگویی به مطالبات این جنبش عظیم اعتراضی ناتوان و 

درمانده است، همزمان با تداوم سرکوب و بگیر و ببند فعالین جنبش های اجتماعی، به هر حیله و نیرنگ و توطئه 

ای برای کاهش فشار اعتراضات توده ای متوسل می شود. در چنین شرایطی نقشه رژیم برای انجام نشست پشت 

 پرده با احزاب ناسیونالیست در کردستان دقیقا در راستای این هدف ارتجاعی و ضد انقالبی قرار دارد. 

رژیم با بهره گرفتن از ظرفیت های سازشکارانه و ارتجاعی این احزاب و نیروها و با انجام این نوع مذاکرات و 

پخش خبر آن از طریق عوامل خود می خواهد مردم مبارز و حق طلب و آزادیخواه کردستان که در سالهای اخیر 

به اشکال مختلف با مبارزات سراسری کارگران و مردم ایران همراهی کرده اند را در حالت انتظار نگاه دارد تا 

بجای گسترش دامنه مبارزات خود به تغییر و تحول از باال امید ببندند. در شرایطی که یکی از ملزومات پیشروی 

جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه توده های زحمتکش مردم کردستان تحکیم پیوند با جنبش سراسری است، رژیم 

 می خواهد در میان جنبش اعتراضی مردم کردستان و جنبش اعتراضی سراسری تفرقه و شکاف ایجاد نماید.

احزاب و نیروهای متشکل در "مرکز همکاری" بنا به ماهیت طبقاتی و اهدافی که دارند با رفتن به پای بند و بست 

 خدمت می کنند. و به بقای آن  با جمهوری اسالمی عمال به نقشه ها و اهداف ارتجاعی رژیم

مرکز همکاری احزاب و نیروهای کردستان ایران در شرایطی در تقابل با منافع جنبش حق طلبانه مردم کردستان 

وارد بند و بست با رژیم شده اند که رژیم اسالمی بعد از چهار دهه در ضدیت و دشمنی آشتی ناپذیر خود با منافع 

مردم کردستان جای هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته است. این رژیم طی این چهل سال نشان داده که جز زبان زور 
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 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی! مرگ بر جمهوری اسالمی

علیه مردم کردستان هیچ زبان دیگری نمی شناسد و جز میلیتاریسم، تحمیل فقر و فالکت بیشتر، تداوم اعدام ها 

و به گلوله بستن هر روزه کولبران و تشدید فضای سرکوب و بگیر و ببند مبارزان سیاسی هیچ پاسخی برای 

که مردم کردستان از آن  ی سیاسی و فرهنگیمعضالت اقتصادی و  اجتماعی، ستمگری ملی و بی حقوقی ها

 رنج می برند، ندارد.

مذاکره و بند و با توجه به شرایطی کنونی که در باال به آن اشاره شد، هر گونه ما امضا کنندگان این اطالعیه، 

را در تقابل کامل با منافع مبارزه طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم  اسالمی بست با رژیم جمهوری

کردستان و جنبش اعتراضی سراسری می دانیم و آن را قاطعانه محکوم می کنیم. ما همراه با جنبش 

سوسیالیستی و آزادیخواهانه در ایران تضمین می کنیم که سیاست سازشکارانه احزاب ناسیونالیست در 

کردستان در قبال نقشه ها و توطئه های ضد انقالبی جمهوری اسالمی با سد آگاهی و هوشیاری کارگران و 

مردم زحمتکش کردستان روبرو شده و درهم خواهد شکست. طبقه کارگر و توده های زحمتکش و مردم آزاده 

کردستان که چهار دهه حاکمیت جنایتبار رژیم جمهوری اسالمی را تجربه کرده اند، سیاست سازشکارانه و بند 

و بست احزاب ناسیونالیست با رژیم اسالمی  را تماما بر خالف منافع خود می دانند. مردم  ستمدیده و مبارز 

کردستان به خوبی می دانند امروز در شرایطی که رژیم با بحرانی همه جانبه روبرو است و روند اعتراضات 

کارگری و توده ای ادامه دارد تنها با تشدید مبارزه و تالش برای گسترش پیوندهای خود با جنبش سراسری 

است که می توانند این نوع توطئه ها را خنثی کرده و سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و رهائی از شر این 

 رژیم را در چشم انداز قرار دهند.

 مردم ستمدیده کردستان و پیروز باد جنبش حق طلبانه کارگران

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

 ۸۲۱۵تیر  ۸۵

 ۳۴۸۱یه ئژو ۱

 

حکمتیست، سازمان راه  –اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری  امضاها:

 کارگر، سازمان فدائیان )اقلیت( و هسته اقلیت

 

 

 اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

در مورد مذاکرات پنهانی احزاب و نیروهای ناسیونالیست 
 کردستان با رژیم جمهوری اسالمی



 زنده باد سوسیالیسم!

  14صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ۸۱۱ شماره    

 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 

mailto:%20siavash_d@yahoo.com

