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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

جامعه آزاد 

 مقدسات ندارد!

 رحمان حسین زاده 

در دنیای امروز "مقدسات" و 

"احترام به مقدسات" به ابزاری علیه 

ابراز وجود آزادانه انسانها در 

ظرفیت فردی و جمعی تبدیل شده 

است. "مقدسات تراشی" نه صرفا 

زاده "ایدئولوژی و عقاید آسمانی یا 

زمینی" بلکه متکی به منفعت زمینی 

طبقات استثمارگر در هرمقطع 

تاریخی و در دنیای معاصر در 

خدمت منفعت کاپیتالیسم  که اساسا 

متکی به هویت سازی وارونه و 

جعلی مذهبی، ملی، نژادی، جنسی و 

عشیره ای دست سازاست. نظم حاکم 

سرمایه داری به تفرقه در صفوف 

طبقه کارگر و صفوف مردم 

آزادیخواه نیازمند است. 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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سرنگونی جمهوری اسالمی هیچ بدون 

 تغییر و تحول مثبتی در ایران ممکن نیست

 عبداهلل دارابی  

 اطالعیه مشترک درمورد

 بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی

 بیانیه برای دفاع از فعالین حقوق زنان در بند

 اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

در محکومیت یورش توپخانه ای نیروهای سرکوبگر رژیم 

 به ساکنین نقطه مرزی و مقرات نیروهای اپوزسیون

 حکمتیست  -اعالمیه حزب کمونیست کارگری
 جمهوری اسالمی مسئول جان ساناز الهیاری است!
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ابزار ایجاد این تفرقه ها در تمام دنیا بیش از هر عامل 

دیگری، ابتدا تفرقه مذهبی و تفرقه ملی و قومی است. 

نظم حاکم هویت مذهبی و هویت قومی را ساخته و می 

تراشند و آنرا به خورد مردم می دهند که زمینه ای برای 

هیچ یک از شهروندان جامعه با هویت  .تفرقه ایجاد کنند

ملی و یا هویت مذهبی و نژادی و عشیره ای به دنیا 

ما به عنوان انسان و موجود انسانی پا به   .نیامده است

زندگی و حیات میگذاریم. به طورطبیعی در سرآغاز 

زندگی چیزی از هویتهایی که بعدا ساخته و پرداخته 

میشود و به گردنمان آویزان میکنند، نمیدانیم. اگر در 

محیط آزاد و انسانی بزرگ شویم و هویتهای کاذب را به 

تک تک ما انسانها تحمیل نکنند، با همان هویت مشترک 

انسانی و به دور از تعصب، حیات اجتماعی و سیاسی و 

آموزشی را طی میکنیم و سعی میکنیم سرنوشت خود را 

در دست بگیریم. اما جامعه طبقاتی و طبقه و افکار 

حاکمه نمیگذارد این روند طبیعی طی شود. از سن معین 

و جایی معین، از محیط خانواده تا مدرسه و جامعه در 

همه کشورها و در ایران هم، عمدتا هویت ملی و یا 

مذهبی را به انسان عرضه می کنند و به او می آموزند 

که تو "روسی"یا "آمریکایی و چینی" شما "فارسی" یا 

سنی" و "کاتولیک" ""کردی" و "ترکی" و یا "شیعه" و 

هستی!. از تکلم به زبانهای مختلف و از جمله  فارسی و 

یا کردی و ترکی و عربی، پرچم سیاسی میسازند. براین 

اساس بحث اصلی ما کمونیست ها این است که این 

هویتهای مذهبی و قومی و جعلی یک معضل اساسی 

است و آنرا می سازند و بین مردم رواج می دهند، دسته 

بندی و بیگانگی و دوری انسانها از هم را تعریف می 

کنند و این مفاهیم را بعنوان "مقدسات" به جامعه ارائه 

می کنند،و مشکالت اجتماعی و سیاسی جدی برجوامع 

 .تحمیل میشود

ساله جمهوری اسالمی شاهد  ۰۴در ایران طی حاکمیت 

تشدید انواع دسته بندی مذهبی و قومی بوده ایم و شکاف 

بین آنها تشدید شده است. در این دسته بندی ها تفرقه و 

کینه و نفرت هست. به خوبی بیاد دارم در مقطع 

هویت قومی و  ۷۵سرنگونی حکومت سلطنتی و انقالب 

هویت ملی به اندازه حال حاضر برجسته نبود. مردم 

خود را بیشتر هم سرنوشت و همگرا و نزدیک به هم می 

سال گذشته این شکافها را تشدید کردند و  ۰۴دانستند. در 

این هویت ها را گسترش دادند و بر گردن مردم آویختند 

و این چاشنی کشمکش و مطرح کردن شعارهای 

طنز تلخ قضیه این است که  .ارتجاعی در مقابل هم است

این هویتهای کاذب را به عنوان "مقدسات" به خورد 

جامعه می دهند. یکی هویت مذهبی برایش "مقدس" می 

شود، یکی هویت ملی و دیگری خاک و سرزمین و 

محدوده جغرافیایی که در آن زندگی می کند و دیگری 

مقدس" می شود. در چهارچوب این "شهرش برایش 

ساخته شده  "هویتها و دسته بندی های جعلی و "مقدسات

نمی توان قدم برداشت. هر حرکتی را "برخی" به عنوان 

توهین به دیگری حساب میکنند و مبنای کشمکش و 

جدال و خونریزی می شود و شده است. دنیا را نگاه کنید 

و در همین اروپا و در این فضای نسبتا آزادتر، 

کاریکاتوری از محمد رهبر مسلمانان کشیدند، بعد انواع 

تهدیدها و کشمکشها در این کشورها، به بهانه "توهین به 

مقدسات مسلمانان" در دانمارک و هلند پیش آمد و 

جریانات اسالمی به میدان آمدند و شاخ و شانه کشیدند. 

چند سال قبل تروریستهای اسالمی با بهانه مشابه به دفتر 

تحریریه شارلی ابدو حمله کردند و متاسفانه دوازده نفر 

از کارکنان آنرا را کشتند. در این شرایط در مورد هر 

مقدسات" عده ای توهین شده "مسأله ای صحبت کنیم به 

عده  "است. کاریکاتور پیامبر کشیدن توهین به "مقدسات

ای است. طنز و نقد شاهان ستمگر ایران توهین به 

صحبت درباره بند  ."مقدسات" ناسیونالیسم ایرانی است

و بست سران ناسیونالیسم کرد توهین به "کردها" است. 

طنز ترکی گفتن توهین به "ترک"هاست. در 
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 1۱۸شماره  کمونیست هفتگی                                                                                                                                                                            8صفحه 

 جامعه آزاد مقدسات ندارد!

  3صفحه 



 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

                                                                                           ۹صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                   1۱۸شماره    

سیاسی و فرهنگی و 

گفتاری و نوشتاری پاسخ 

دهند. جامعه آزاد جامعه 

ایست که تحمل شنیعترین 

حرفها و پاسخ به آن را به 

دور از تهدید فیزیکی و 

ایجاد نفرت داشته باشد. 

پیش شرط اینکار منسوخ 

اعالم کردن "مقدسات" و 

مذموم اعالم شدن هرنوع 

نفرت پراکنی، تهدیدات 

فیزیکی به بهانه "مقدسات" 

 .است

نکته آخر مرز بین توهین و 

افترا را باید شناخت و به 

درستی از هم تشخیص داد. 

افترا به فرد حقیقی و 

حقوقی ممنوع است و هر 

قانون نسبتا پیشرو در دفاع 

از حرمت شهروندان آنرا 

ممنوع و قابل تعقیب میداند. 

امابه بهانه توهین نمیتوان و 

 .مردم گسترش بدهند

باید اعالم کرد "مقدسات" 

نداریم. جامعه ای میتواند 

آزاد و ایمن باشد که اعالم 

کند "مقدسات" ندارد. داده 

های اجتماع را اعم از 

واقعی یا غیر واقعی در 

هاله ای از تقدس نپیچد و 

دور آنها خط قرمز نکشد. 

هر پدیده اجتماعی و 

فرهنگی و مذهبی و 

سیاسی را قابل نقد، طنز، 

هجو و جوک بداند، حول 

کدها و سمبلهای ظاهرا 

"مقدس" خط قرمزی وجود 

ندارد و با رساترین شیوه 

باید مورد نقد و هجو و 

طنز قرار بگیرند و طبعا 

مدافعین این خرافه ها به 

جای نفرت پراکنی و ایجاد 

تفرقه و تهدید فردی و 

جمعی در همان ظرفیت 

نباید دامنه ابرازوجود 

اجتماعی و سیاسی انسانها 

را قالب زد و محدود کرد. 

اگر داعیه "مقدسات" و 

سپس توهین را با روایت 

مذهبیون و ملی گرایان و 

ناسیونالیستها،بپذیریم، 

آنوقت باید دهن همه مردم 

را ببندیم. چون به زعم 

آنها هر نقد و طنز و حرف 

و اظهار نظر کسی میتواند 

توهین به 

"مقدسات"دیگری تلقی 

شود. این رفتار و نگرش 

را نیروهای پیشرو 

اجتماعی و کمونیستها باید 

به خودآگاهی توده وسیع 

شهروندان جامعه تبدیل 

کنند، نه اینکه خود به 

توجیه گر "مقدسات و 

هویتهای کاذب و توهین به 

 آنها" تبدیل شوند. 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه بیکاری 

 مکفی برای تمام افراد آماده به کار!

این دنیای "مقدسات" 

چیزی که اسارت پیدا 

می کند تحرک و تپش 

جامعه و انسان است. 

در این فضای مسموم، 

نقد و کاریکاتور 

کشیدن، جوک گفتن، 

طنز، تئاتر و فیلم و نقد 

و هجو کردن سمبلهای 

مختلف موجود در 

جوامع به فاجعه تبدیل 

می شود. در جامعه 

هارمونیک و نرمال و 

آزاد، زمانی که این 

هویتهای کاذب "

مقدس" وجود نداشته 

باشد همه خود را 

براساس هویت انسانی 

تعریف می کنند. در 

این شرایط اگر کسی، 

طنزی گفت کسی آن 

را به خود نمی گیرد و 

همه اینها بعنوان 

تفریحات شنیده می 

شود و جامعه هم این 

را می پذیرد. در نتیجه 

هویت قومی و هویت 

مذهبی، هویتهای کاذب 

و جعلی است که آنها 

را ساخته اند و به 

مقدسات" تبدیل کرده "

اند تا تفرقه را بین 

 جامعه آزاد مقدسات ندارد!
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 نه به حکومت اعدام

 ناصر مرادی

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

عجین است. ما مجازات 

اعدام را وقیحانه ترین و 

کثیف ترین شکل قتل عمد 

می دانیم. مجازات اعدام 

بقول منصور حکمت اسم 

دولتی کلمه کشتن است. 

اینکه یک نهاد سیاسی، 

یک قوه قضایی و یک 

دولت توسط جالدان و 

جانیانش رو درروی 

مردم و با تعیین زمان و 

مکان قبلی، به نام قانون 

و از قول جامعه تصمیم 

به گرفتن جان انسانی می 

گیرند چیزی جزکشتن 

عامدانه و آگاهانه برای به 

تمکین کشاندن و ارعاب 

جامعه نیست. تاریخ 

اعدام،تاریخ حاکمیت 

طبقات دارا، مستبد، 

ستمگر،مذهبی و سرمایه 

داران و دولت و 

حکومتهای حامی وضع 

 موجودبوده است.

جایگاه فعالیت و شعارنه 

به اعدام و نه به حکومت 

اعدام از طرف حزب ما 

از این نگاه مایه می 

گیرد. بویژه در جامعه 

ایران رژیم اسالمی 

ایران، از همان روزهای 

ماشین اول بقدرت رسیدن،

اعدام را  بیوقفه بکار 

گرفت. جمهوری اسالمی 

یکی از پایه های اساسی 

حاکمیت شومش را با اتکا 

به قوانین فوق ارتجاعی 

اسالم و شرع قرون وسطی 

بر جامعه بنیان گذاشت و 

انتقام کشی و قتل عام وسیع 

و فجیع را برای مرعوب 

کردن اکثریت محروم 

جامعه و برای ساکت نگاه 

داشتن معترضین، برای 

خفه نگاه داشتن جامعه، 

برای ارعاب طبقه کارگر، 

برای به تسلیم و تمکین 

کشاندن زنان و مردان و 

مردم زحمت کشی که برای 

خود و فرزندانشان زندگی 

بهتری را می خواستند و 

 می خواهند بر پا کرد.

کشتار و قتل عام ده ها 

هزار نفری زندانیان 

سیاسی دهه شصت، 

زندانیان و اسرایی که بدون 

کمترین وسیله دفاعی، 

بدون  محاکمه و بدون 

دسترسی به ابتدایی ترین 

حقوق یک اسیر، دست 

بسته، به پای چوبه های 

دار برده و به قتل رسانده 

اند. فقط یکی از نمونه 

های تاریخی جنایات و 

وحشیگری این رژیم 

است. همزمان و در طول 

چهل سال حاکمیت این 

رژیم وحشی هر سال 

آمار اعدامها روبه 

 افزایش بوده است.

لذا در مقابل حکومتی که 

تنها و تنها به زور اسلحه 

و زندان و ارعاب و 

شکنجه، چهل سال است 

حکومت می کند، در 

مقابل حکومتی که هر 

صدای اعتراضی به 

لگدمال شدن ابتدایی ترین 

حق بیان و عقیده و  

تشکل و آزادی فعالیت 

سیاسی، شهروندان را 

چهل سال است با ترور و 

کشتار و اعدام و زندان و 

جنایت در ابعاد صدها و 

صدها هزار نفره در گلو 

خفه میکند، ودر چنین 

شرایطی که مردم ایران 

به خیابان آمده اند و 

سرنگونی رژیم و 

  5صفحه حاکمیت خیل 

کمونیست هفتگی 

نه به میپرسد؟

حکومت اعدام، از 

شعارهای سلبی و مهم 

حزب در اوضاع 

سیاسی جاری ایران 

است. جایگاه و 

کارکرد این شعار 

چیست؟ چرا مسئله 

اعدام در مبارزه علیه 

جمهوری اسالمی این 

درجه اهمیت دارد؟ 

فراخوان حزب به 

فعالین کمونیست و 

حزب حکمتیست 

این   برای جاانداختن

شعارها در مبارزات 

 جاری چگونه است؟

قبال باید ناصر مرادی:

تصریح کنم که ما 

کمونیستهای کارگری 

و حزب حکمتیست در 

برنامه و اسناد خود به 

صراحت از 

ضرورت لغو اعدام و 

مبارزه برای لغو 

مجازات اعدام 

صحبت کرده ایم و 

تاریخ مبارزاتی حزب 

و جنبش ما با فعالیت 

علیه مجازات اعدام 
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محکومیتتتتت بنتتتتد و بتتتتست 

وتوطئتتته  ایتتتن احتتتزاب بتتتا 

جمهوری اسالمی کومته لته 

را در موقعیتتتتت دشتتتتواری 

قتتترار داده استتتت و عاقبتتتت 

سیاستتی خوبتتی بتترای کومتته 

لتته در بتتر نخواهتتد داشتتت . 

کومه له متاسفانه دارد همته 

پرنتتتتتتتسیبهای انقالبتتتتتتتی و 

کمونیتتستی ختتود را بتته پتتای 

"دیپلماسی" و موقعیتتی کته 

در آن قرار داردقربانی متی 

 کند.

اگتتتتتتر توطئتتتتتته متتتتتتشترک 

جمهوری اسالمی و احزاب 

ناسیونالیست کرد، صتورت 

بگیرد بایتد مطمئتن بتود کته 

یکتتی از قربانیتتان آن کومتته 

لتتتته ، ستتتتازمان کردستتتتتان 

حتتتتزب کمونیتتتتست خواهتتتتد 

بتتود. بتتته ایتتن دلیتتتل از هتتتم 

اکنتتتتون موضتتتتع جتتتتدی و 

صتتریح کومتته لتته همگتتام بتتا 

ستتایراحزاب و ستتازمانهای 

چپ و کمونیتست متی توانتد 

در خنتتتتتثی کتتتتتردن و بتتتتته 

شکتتست کتتشاندن ایتتن بنتتد و 

بتتتست بتتتسیار موعتتتر واقتتتع 

شود .ادامته  ایتن سیاستت و 

ستتکوت و مماشتتات بتتا ایتتن 

احتتزاب بتترای کومتته لتته بتتا 

ستتابقه چتتپ  و رادیکتتال در 

دفتتتتتاع از آزادیخواهتتتتتی و 

مقابله انقالبتی بتا جمهتوری 

اعتراض به بیکاری کشیدن 

و باال کشیدن دستمزد 

کارگرجرم نیست، شکنجه 

کش کردن رهبران کارگری 

در زندانها ممنوع. ایجاد 

شورا و مجمع عمومی و 

درست کردن سازمان 

کارگری، نباید با تهدید 

زندان و اعدام روبرو شود. 

شکنجه جسمی و روانی 

 فعالین ممنوع. 

در تظاهرات و تجمعات 

مختلف باید دست قاتلین و 

جنایتکارانی را که در 

مجلس و کابینه روحانی و 

بیت خامنه ای، در ارتش و 

سپاه و زندان و دادگاههای 

جمهوری اسالمی، در 

دولت های رنگا رنگ 

ادوار اصالح طلب،افراطی 

یا اعتدالی و نشسته اند، از 

زندگی همه، و بخصوص 

 فعالین سیاسی، کوتاه کرد.

تالش کنیم نه به اعدام، نه 

به حکومت اعدام و مرگ 

بر جمهوری اسالمی به 

سرلوحه شعارها در 

اعتراضات کنونی تبدیل 

 شود.

*** 

 نه به حکومت اعدام
استتتالمی بتتته حتتتال ختتتود و 

جنبتتش چتتپ و آزادیخواهتتی 

در کردستتتان بتتسیار متتضر 

 وپر هزینه خواهد بود.

وظیفتتته سیاستتتی و اخالقتتتی 

کومتتته لتتته استتتت کتتته خیلتتتی 

روشتتن و بتتتی تعتتارف هتتتر 

نوع نشست و بند و بست از 

باالی سر مردم با جمهوری 

اسالمی از جانب هر حتزب 

و جریاناتی را محکوم و بته 

زیتتتتتان متتتتتردم کتتتتتارگر و 

آزادیختتواه کردستتتان اعتتالم 

کند .اعالم کند که هر بنتد و 

بتتستی بتته نتتام "متتذاکره" بتتا 

جمهتتتتتتتوری استتتتتتتالمی را 

محکوم واز مردم آزادیخواه 

کردستتتتان بخواهتتتد کتتته بتتته 

 مقابله با آن بر خیزند.

احتتزاب و ستتازمانهای چتتپ 

وکمونیتتتتتست  در شتتتتترایط 

حتتتتتتتتساس کنونتتتتتتتتی ، در 

شرایطی که مردم آزادیخواه 

، کتارگران و زحمتکتشان ، 

زنان  برای سرنگونی رژیم 

ستتترمایه داری استتتالمی بتتته 

مبارزه برخواسته اند وظیفه 

دارنتتد کتته در مقابلتته بتتا هتتر 

ترفند و توطئه ای بایستند و 

را ه ایتتن مبتتارزه را همتتوار 

کننتتتد. کومتتته لتتته ستتتتازمان 

کردستتتان حتتزب کمونیتتست 

ایتتتران متتتی توانتتتد در ایتتتن 

 مسیر نقش مهمی ایفا کند.

یک مشت مفت خور و 

فاسد و جنایتکار را 

سر می دهند، شعار نه 

به اعدام، نه به 

شکنجه، نه به زندان و 

آزادی زندانیان سیاسی 

از اهمیت فوق العاده 

 ای برخوردار است. 

باید فعالین حزب 

حکمتیست همگام و 

همراه با فعالین چپ و 

کمونیست، رهبران 

جنبش کارگری و 

جنبشهای اجتماعی 

پیشاپیش اعتراضات و 

تظاهرات و شورشها 

اعالم کنند. اعدام 

هرانسانی به هر 

دلیلی، قتل عمد دولتی، 

و جنایتی سیستماتیک 

است و باید ممنوع 

شود. پرونده سازی 

تحت عنوان ساختار 

شکن و به بهانه امنیت 

"ملی" ممنوع. اعدام 

فعالین سیاسی به هر 

بهانه ای یک جنایت و 

قتل عمد سیاسی است. 

نباید اجازه داد دیگر 

حتی یک چوبه دار و 

مراسم اعدامی در 

 ایران به اجر درآید.

 نقدی بر مواضع کومه له



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!

  6صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  1۱۸ شماره    

 بند و بست احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی

 نقدی بر مواضع کومه له
 سعید یگانه

در متورد اهتداف پنهتان و 

آشتتتتکار چهتتتتار حتتتتزب و 

جریان بورژوازی کرد بتا 

علنی شدن این بند و بست 

در روزهتتتای گذشتتتته  از 

طرف احزاب و محافتل و 

انتتتتتسانهای آزادیختتتتتواه و 

کمونیتتتتست  زیتتتتاد گفتتتتته 

ونوشته  شده و به درستت 

و بتتتته حتتتتق افتتتتشاگری و 

محکوم  شده و مخاطرات 

آن بتتتته متتتتردم کردستتتتتان 

نیزگوشتتتتزد شتتتتده استتتتت. 

آنچه در این مطلتب کوتتاه 

متتتتتتتورد نظتتتتتتتر استتتتتتتت  

نقدمواضتتتتتع نادرستتتتتت و 

سازشتتکارانه کومتته لتته و 

ضتتتررو زیتتتان آن بتتترای 

جنبش چپ و آزادیخواهی 

و کتتتارگری در تقابتتتل بتتتا 

جمهتتتتتتوری استتتتتتالمی و 

جنبتتتش ناسیونالیتتتستی در 

 کردستان است .

روشتتتن استتتت کتتته چهتتتار 

حتتتتتتتتتتتزب و جریتتتتتتتتتتتان 

ناسیونالیتتتتتست کتتتتته وارد 

معاملتتتتته بتتتتتا جمهتتتتتوری 

استتتالمی شتتتده انتتتد تتتتضاد 

طبقتتتتاتی بتتتتا بتتتتورژوازی 

حتتتاکم  ندارنتتتد.اختالف و 

تتتتضاد آنتتتان بتتته عنتتتتوان 

بتتتتتتتورژوازی کتتتتتتترد یتتتتتتتا 

بتتتورژوازی "ملتتتت" تحتتتت 

ستم بتا بتورژوازی حتاکم و 

باالدست  بتر ستر متشارکت 

و ستتتتهیم شتتتتدن در قتتتتدرت 

استتتتت کتتتته در دهتتتته هتتتتای 

گذشتتته بتتا وجتتود تتتالش ایتتن 

احزاب و قربتانی دادن پتای 

آن ،ستتتتهم آنتتتتان از جانتتتتب 

جمهوری اسالمی سلب شده 

و بتتا وجتتود تتتالش و پتتادر 

میتتانی بتتورژوازی محلتتی " 

اصتتالح طلبتتتان کتتترد " بتتته 

جتتتایی نرستتتید و امروزبتتته 

دلیتتتل مبتتتارزه و اعتتتتراض 

متتردم در یتتک ستتال و نیتتم 

گذشته و تناسب قتوای جدیتد 

سیاستتتتی بتتتته آنهتتتتا دوبتتتتاره 

امکتتان داده کتته وارد بنتتد و 

بتتست و ستتازش و متتصالحه 

بتتتتتتا جمهتتتتتتوری استتتتتتالمی 

 بشوند .

اما چترا کومته لته وارد ایتن 

بتازی شتتد و چتته منفعتتی را 

تعقیب می کند.با افشای ایتن 

ماجرا کومه له ناچار شد به 

دو بتتار نشتتست بتتا ستتازمان 

نروژی که " اهتدا ف آن نتا 

آشتتنا نیتتست" اقتترار کننتتد و 

بتتتتتترای " متتتتتتذاکره" بتتتتتتا 

جمهتتوری استتالمی شتترط و 

شروط بگذارند.عالوه بتر 

این رهتبران کومته لته در 

متتصاحبه هتتا و اطالعیتته 

رستتتمی " متتتذاکره " بتتتا 

جمهتتوری استتالمی را رد 

نمیکنند و عنوان می کنند 

کتتته " متتتذاکره بتتتا دشتتتمن 

سیاست کومه لته " استت. 

این دشمن غیتبی ، معلتوم 

است و منظور جمهتوری 

 اسالمی است .

متاستتتتفانه بتتتتا یتتتتک کتتتتم 

اختالف در گذاشتن شترط 

و شروط برای نشتست بتا 

جمهتتتتوری استتتتالمی  در 

نگاهی بته متصاحبه هتای 

هتتر دو طتترف هتتم مرکتتز 

همکتتاری احتتزاب کتترد و 

هتتتم  رهتتتبران کومتتته لتتته 

تفتتاوت اساستتی در میتتتان 

نیتتست . هتتر دو صتتورت 

متتتتتسئله "متتتتتذاکره " بتتتتتا 

جمهتتتتتوری استتتتتالمی را 

قبتتول دارنتتد. بتترای یکتتی 

سیاستتتت و استتتتراتژی و 

بتتترای دیگتتتری تاکتیتتتک 

استتتت . شتتترط و شتتتروط 

هتتر کتتدام یکتتی بیتتشتر و 

یکتی کمتتر، یکتی نشتتست 

بتتتتا جمهتتتتوری 
  7صفحه 

بتتدنبال افتتشای نشتتست 

وبنتتد وبتتست  پنهانتتی 

احتتتتزاب و جریانتتتتات 

ناسیونالیتتست کتترد بتتا 

جمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوری 

اسالمی،موضع کومته 

لتته ستتازمان کردستتتان 

حتتتتتتتزب کمونیتتتتتتتست 

ایتتران نتتسبت بتته ایتتن 

رویتتتتتتداد او را  در 

موقعیتتتتتت دشتتتتتواری 

قرار داده  استت.قبول 

صتتتتتتتتورت متتتتتتتتسئله 

"مذاکره" با جمهوری 

استتتتتالمی از جانتتتتتب 

کومتته لتته آنتتان را در 

برختتتتورد صتتتتریح و 

روشتتتتتن و محکتتتتتوم 

کتتتتردن ایتتتتن توطئتتتته 

دستتت بتته عتتصا کتترده 

 است .

تا آنجایی که بته تقابتل 

چتتتپ و آزادیخواهتتتی 

در کردستان علیه این 

بنتتد و بتتست و افتتشای 

ایتتتن توطئتتته مربتتتوط 

استتت کومتته لتته نقطتته 

ضتتتتتتتتتتعف  ایتتتتتتتتتتن 

رویتتتارویی بتتته دلیتتتل 

سیاستتتتتتتت ستتتتتتتیال و 

 بینابینی آن می باشد .



 نقدی بر مواضع کومه له
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

استتتالمی را انکتتتار متتتی 

کند و وقیحانته بتر ادامته 

بنتتتد و بتتتست  بتتتا ایتتتن 

جنایتکتتتتتتتاران استتتتتتترار 

دارنتد و کومته لتته آن را 

توطئتتتتتتتتتته و هتتتتتتتتتتدف 

جمهتتتتوری استتتتالمی از 

ایتتتتن سیاستتتتت راایجتتتتاد 

اختتتتالف میتتتان احتتتزاب 

دخیتتل در کردستتتان متتی 

داندوبتتته ایتتتن دلیتتتل متتتی 

گوینتتتتتد جتتتتتای اعتمتتتتتاد 

نیتتتستند.عالوه بتتتر ایتتتن 

دیدیم که کومته لته نقتدی 

صتتتتریح  و روشتتتتن از 

سیاست بند و بست آنتان 

بتتتا جمهتتتوری استتتالمی 

نتتتدارد و فقتتتط امیتتتدوار 

هتتستند کتته آنتتان استتباب 

دست جمهوری استالمی 

نشوند ومتوجه باشند کته 

قصد جمهتوری استالمی 

ایجتتتتاد اختتتتتالف میتتتتان 

احتتتتتتزاب و جریانتتتتتتات 

موجتتتتود در کردستتتتتان 

استتت. یکتتی از شتتروط  

بنتتتتتتدو بتتتتتتست مرکتتتتتتز 

همکتتتاری بتتترای ادامتتته 

نشتتتتست قبتتتتول متتتتسئله 

"کتترد" و اعتتالم رستتمی 

ان از جانتتب جمهتتوری 

اسالمی استت کته متورد 

تائیتتتتد کومتتتته لتتتته نیتتتتز 

 هست .

بترای احتتزاب و جریانتتات 

ناسیونالیست بند و بست و 

ستتتتتازش بتتتتتا جمهتتتتتوری 

استتتالمی بتتتر ستتتر متتتردم 

کردستان هم سیاست است 

و هم استراتژی ، بنابراین 

"جنتتتگ ، متتتذاکره " ایتتتن 

احتتتتتزاب بتتتتتا جمهتتتتتوری 

استتتالمی در ختتتدمت ایتتتن 

 سیاست قرار دارد.

امتتا اتختتاذ ایتتن سیاستتت از 

جانب کومته لته بته عنتوان 

یتتتتتک ستتتتتازمان چتتتتتپ و 

ستتتترنگون طلتتتتب اشتتتتتباه 

فتتتاحش سیاستتتی استتتت و 

ختتواه نتتا ختتواه در خدمتتت 

ایجتتاد تتتوهم و ختتدمت بتته 

سیاستتتی استتت کتته جنتتاح 

ناسیونالیتتتتتتتست جامعتتتتتتتته 

کردستان هم اکنتون دارنتد 

دنبال می کنند.کومه لته بتا 

ایتتن سیاستتت جتتوابش بتتته 

متتردم کردستتتان چیتتست؟ 

مردمتتتی کتتته چهتتتار دهتتته  

فتتتشارو اختنتتتاق و فقتتتر و 

ستترکوب  و بتتی حرمتتتی 

کشیده انتد ، مبتارزه کترده 

انتتتتد و بابتتتتت آن هزینتتتته 

ستتتتتتتنگین داده انتتتتتتتد .در 

شرایطی که متردم کارگتر 

و زحمتکتتتتتتتش چتتتتتتته در 

کردستتتان و چتته در ستتایر 

نقتتاط ایتتران جنگتتی را بتتا 

جمهتتتوری استتتالمی اغتتتاز 

انقالبتتتتتتتتتی و ستتتتتتتتتازش 

ناپتتتذیریش بتتتا جمهتتتوری 

استتالمی بتتوده کتته صتتدها 

انتتتتتتتتسان آزادیختتتتتتتتواه و 

سوسیالیتتست در ایتتن راه 

 جان باختند.

بعد از آشکار شدن رابطه 

کومتتتتته لتتتتته بتتتتتا کمیتتتتتته 

دیپلماستتتتتتی متتتتتتتشکل از 

اقمتتتتتتتار ک. ک.  ک و 

جریانات مرتجتع استالمی 

و قومی کته باعتث بته هتم 

ختتتوردن همکتتتاری میتتتان 

احتتتتتزاب و ستتتتتازمانهای 

چتتتپ و کمونیتتتست شتتتد، 

بارهتتا از زبتتان رهتتبران 

کومتتتتته لتتتتته و شتتتتتخص 

ابتتتراهیم علتتتیزاده شتتتنیده 

شده که زبتان و ادبیتات و 

فرهنگ شتان  در افتشا و 

نقتتتد مختتتالفین سیاستتتی بتتتا 

دیگتتران متفتتاوت استتت . 

امتتا متتشکل ایتتن استتت کتته 

کومه له با زبان و ادبیات 

مختص به خود نیز نقتد و 

اعتراضتتی بتته سیاستتت و 

مماشتتتتات ایتتتتن احتتتتتزاب 

نتتدارد و ستتتکوت و عتتتدم 

صتتراحت بتتا ایتتن احتتزاب 

بتته سیاستتت روتیتتن کومتته 

 له تبدیل شده است .

از کنگتتره ملتتی کتترد، تتتا 

نزدیکتتتی و همکتتتاری بتتتا 

"کمیتته دیپلماستتی" و ایتتن 

روزها  تائید" مذاکره" بتا 

جمهوری استالمی و عتدم 

  5صفحه صتتتتتراحت در 

کرده و متسئله سترنگونی 

بتتته متتتسئله روز جامعتتتته 

تبتتتدیل شتتتده استتتت قبتتتول 

"متتذاکره " بتتا جمهتتوری 

اسالمی از جانب کومه له 

بتتا شتترط و بتتدون شتتروط 

چتتیزی جتتز لطمتته زدن و 

خدشه وارد کردن بته ایتن 

مبتتتتتارزه نیتتتتتست . آیتتتتتا 

رهتتبری کومتته لتته متوجتته 

ایتتتتتتن خطتتتتتتای سیاستتتتتتی 

نیست؟ . متوجه نیست که 

سازشتتتکاری و همتتتسویی 

بتتا ایتتن احتتزاب بتته زیتتان 

جنبتتش آزادیخواهتتی وبتته 

نفع جمهوری اسسالمی و 

احزاب ناسیونالیستی تمام 

 میشود!.

کومتته لتته بتتا ایتتن سیاستتت 

مماشات جویانه نوک تیتز 

تقابتتتل بتتتا بنتتتد و بتتتست و 

توطئتتته مرکتتتز همکتتتاری 

احتتتتتتتزاب و جریانتتتتتتتات 

ناسیونالیتتست را کنتتد متتی 

کنتتد. بتترای کومتته لتته بتته 

عنوان یک سازمان موعر 

بتتتتتا پیتتتتتشینه انقالبتتتتتی و 

کمونیتتتتتستی درتحتتتتتوالت 

سیاستتتتی کردستتتتتان ایتتتتن 

سیاست مخرب و بته پتای 

خود تیر متی زنتد.  کومته 

لتتتتتته اگتتتتتتر در جامعتتتتتته 

کردستتتتتتتتتان در میتتتتتتتتان 

کتتارگران، زنتتان و متتردم 

آزادیخواه جایگاه و وجهه 

ای داردبه اعتبتار چتپ و 

کمونیست بودن و مبارزه 
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دارد اتفاق می افتد یک 

روند عقبگرد در قلمرو 

فرهنگ سیاسی و 

دستاوردهائی است که 

فکر میکردیم دیگر 

تثبیت شده است. بیش از 

سه دهه پیش در ایران 

 ۷۵۷۵بدنبال قیام بهمن 

مقوله "آزادی بیقید و 

شرط بیان" بشدت 

غریب بود و حتی 

"لیبرالی" توصیف 

میشد. اما بتدریج و الاقل 

در صورت ظاهر به 

یک بند برنامه سیاسی 

اکثر نیروها و جریانات 

اپوزیسیون تبدیل شد. 

امروز اما، تراشیدن 

"مقدسات"، کشیدن سیم 

خاردار دور تعصبات 

عقبمانده بعنوان حوزه 

های غیر قابل بحث، و 

واکنش به هر مسئله ای 

تحت عنوان "توهین به 

یک گروه یا قوم یا ملت 

یا دین" مسئله را بسیار 

پیچیده تر کرده است. 

اگر اوضاع به همین 

روال پیش برود، باید در 

فردای ایران هزاران 

مجسمه از "مقدسات" 

مختلف برپا کنیم و دهن 

بیش از نود درصد مردم 

را به این دلیل که 

حرفشان میتواند 

تا به بحث آزادى بیان 

 ٬بطور کلى برمیگردد

 ٬بیان قید و شرط ندارد

تابع هیچ  ٬مرز ندارد

نوع تبصره و 

هیچ  ٬"مقدساتى" نیست

گروه و قدرت و دولت و 

حکومت و مذهب و 

آتوریته و عشیره اى 

نمیتواند غل و زنجیر 

بپاى آزادى بیان ببندد. 

نقد یک وجه مهم آزادى 

بیان است. ما برای 

تحقق "آزادى کامل و 

بى قید و شرط انتقاد و 

نقد، آزادى انتقاد به کلیه 

جوانب سیاسى، فرهنگى 

و اخالقى و 

ایدئولوژیکى جامعه، 

لغو هر نوع ارجاع در 

قوانین به باصطالح 

مقدسات ملى و میهنى و 

مذهبى و غیره بعنوان 

عامل محدود کننده 

آزادى نقد و اظهار نظر 

مردم، ممنوعیت هر 

نوع تحریکات و 

تهدیدات مذهبى و ملى و 

غیره علیه بیان آزادانه 

نظرات افراد" مبارزه 

 .میکنیم

 

کسى که از نقد سیاسى 

به هر شکلی برآشفته 

میشود و یا 

"توهین" به عده دیگری 

تلقی شود، ببندیم! این 

ارتجاع محض است و 

کمونیسم و جنبش طبقه 

کارگر مطلقا نباید با آن 

سازش کند. این یادداشت 

قصد دارد یکبار دیگر 

جوانب مختلف بحث 

مربوط به آزادی بیان، 

آزادی انتقاد، آزادی 

توهین، نفی مقدسات 

و ... را بررسی کند. و 

باالخره، برنامه 

کمونیستی ما از 

"مبارزه قاطع علیه هر 

نوع تبعیض نژادی و 

نژادپرستی" و 

"ممنوعیت هر نوع تبلیغ 

نفرت مذهبى، ملى و 

قومى، نژادى و جنسى. 

ممنوعیت ایجاد احزاب 

و گروه هاى سیاسى که 

برترى ملى، قومى، 

نژادى، مذهبى و جنسى 

گروهى از مردم بر 

دیگران، جزو اصول 

رسما اعالم شده آنها 

باشند"، سخن میگوید که 

مصداق آنها روشن 

است. ما مقوله ای بنام 

"توهین به مردم" یا 

"توهین به عقاید مردم" 

 نداریم. 

 

 آزادى بیان 

 “توهین به مردم”بحث آزادى بیان و 
 

 سیاوش دانشور 
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در متن مباحث و جدال 

های فکری و سیاسی 

راجع به بند و بست 

سازمانهای ناسیونالیست 

با جمهوری اسالمی، با 

موجی از احکام ناموجه، 

اتهام پراکنی علیه 

کمونیست ها، ترور 

شخصیت بویژه از جانب 

هواداران جریانات 

مذاکره کننده و 

ناسیونالیست ها روبرو 

بودیم. از سوی دیگر، 

همواره میان فعالین 

کمونیست و چپگرا، 

مسئله لحن، شیوه و سبک 

نقد، توهین بجای نقد، 

مقابله با آلوده کردن 

فضای سیاسی و سو 

استفاده جمهوری اسالمی 

و احکام مختلفی مطرح 

می شوند که ضرورتا به 

بحث آزادی بیان ربطی 

ندارند. در دوره های قبل 

نیز انتشار یک 

کاریکاتور در یک 

روزنامه به موجی مشابه 

با عنوان مسئله "توهین 

به مردم ترک زبان" 

روبرو شد. این رویدادها 

فی النفسه نشان میدهد که 

سیاست در ایران هنوز 

در قبال امواج واپسگرا و 

ضد جامعه مصونیت 

ندارد. مضافا اینکه، آنچه 
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تهاجم به دین نیست. 

استداللها متنوع و متلون 

اند اما این تنوع و تلون 

میان طیفهاى یک بستر 

سیاسى واحد است که با 

نفس تهاجم به دین و 

مذهب و اسالم مسئله 

دارد. همه اینها انواع ادله 

براى ما ردیف میکنند که 

"حساب اسالم  ٬کوتاه بیائید

را از آخوند و حکومت 

"به  ٬اسالمى جدا کنید"

باورهاى مردم احترام 

"سکوالر باشید  ٬بگذارید"

"منتقد  ٬نه ضد دین"

صلحجو باشید نه منتقد 

ایدئولوژیک و ستیزه 

"مردم ایران صدقه  ٬جو"

"عینى باشید نه  ٬میدهند"

"توهین با آزادى  ٬ذهنى"

 ٬بیان فرق دارد"

"کارگران امرشان اینست 

و آن نیست"! و صف 

طویلى از استداللهائى که 

در بحث آزادی بیان، 

"اما" و مالحظات و بایدها 

 .و نبایدهاى خود را دارند

 

این طیف سیاسى خودشان 

اگر در  ٬"مقدسات" دارند

"مقدسات" اسالمى شریک 

نباشند دستکم به مذهب 

بعنوان ابزارى مهم و 

ضرورى مینگرند. برخى 

شان مانند ناسیونالیستها 

مخالفت شان با اسالم 

برسر هژمونى اسالم یا 

ناسیونالیسم است و نه 

مخالفت با وجود مذهب و 

دستگاه واتیکان اسالمى. 

اینها طبق تاریخ سیاه 

دورانهاى قدیم شان، 

مذهب و سلطنت را 

دوقلوى ضرورى اى 

میبینند که یکى سلطان و 

هدیه خدا به مردم است و 

یکى توجیه گر الهى 

قدرت سلطان. بخشى 

دیگر که دمکراسى 

بدون اسالم و  ٬میخواهد

حکومت اسالمى و 

مشارکت با اسالمیون 

نمیتواند دمکراسى را 

تعریف کند. 

سکوالرهایشان مرتبا 

تاکید میکنند که "آنها 

سکوالرند و نه ضد دین". 

در طیف رادیکال تر و 

"مبارزه با  ٬جوانان اینها

مذهب امرى تاریخى 

"تابعى از نفى  ٬است"

سرمایه دارى بطور کلى 

"مبارزه طبقاتى  ٬است"

و بحث  ٬مهم تر است"

تقابل با مذهب انحرافى 

نابخشودنى است که "به 

اتحاد طبقه کارگر ضربه 

میزند". این استداللها البته 

یک اپسیلون پایشان روى 

زمین واقعى و طبقاتى و 

تاریخى نیست و تنها 

زبانى متفاوت براى 

سیاستى محافظه کار در 

مقابل مذهب است. تالشی 

بیهوده برای روتوش 

اشتراک سیاست با 

ناسیونالیستها و 

جمهوریخواهان و 

اسالمیون متفرقه در 

 .بحث آزادی بیان است

 

پاسخ ما به کل این طیف 

های متفاوت که در بحث 

آزادی بیان کمابیش در 

یک صف ایستاده اند، 

بسادگى اینست که آزادى 

بیان و نقد و ابراز وجود 

اوال  ٬در اشکال مختلف

عانیا  ٬حق هر کسى است

مبصر و مجمع تشخیص 

مصلحت و اداره ارشاد 

عالثا مرز  ٬نمیخواهد

ندارد و هیچ محدوده اى 

 ٬مصون از آن نیست

رابعا به اعتقادات و 

"مقدسات" هر کسى 

برمیخورد باید تحمل 

داشته باشد و حق ندارد 

 ٬فتوا دهد ٬شانتاژ کند

 ٬تهدید و ارعاب کند

روانکاوى و نشر اکاذیب 

کند. انسانها یکبار بدنیا 

مى آیند و حق دارند در 

این یکبار هرچه دلشان 

میخواهد و با هر 

چهارچوبى که میخواهند 

بگویند و هیچ قانون و 

دولت و قدرتى نباید مانع 

آن شود. قانون نهایتا باید 

این حق را برسمیت 

بشناسد و مانع تعرض به 

آزادى بیان به هر بهانه 

 .اى شود. همین

 

 

 “توهین به مردم”بحث آزادى بیان و 

واکنشهاى غیر طبیعى 

نشان میدهد، باید بدوا 

به طبیب مراجعه کند. 

چنین کسانى صالحیت 

دفاع از آزادى بیان 

ندارند چون هنوز 

دامنه تحمل سیاسى 

شان از همان 

دایناسورهاى اسالمى 

فراتر نرفته است. شبه 

"اپوزیسیونى" که در 

صورت مسئله 

جمهورى اسالمى 

شریک است و بحث 

اش اینست که "شکاف 

در جامعه ایران بین 

بى دینى و دیندارى 

نیست بلکه بین 

دمکراسى و 

به  ٬دیکتاتورى است"

دین و خرافه نیاز 

به دمکراسى  ٬دارد

لویه جرگه اى نیاز 

دارد. چنین کسانى 

وقتى احساس فشار 

کنند دوباره قمه و 

پونز جیب میگذارند و 

مخالفین شان را 

مشمول الطاف اسالمى 

 .میکنند

 

یک رگه عمومى در 

بحث آزادى بیان 

اینست که مسئله 

امروز مردم ایران 

چى هست و چى نیست 

و البته خود جواب 

میدهد که مسئله مردم 
  10صفحه  
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

شان چنین و چنان میشود. 

اگر اسالم قدرت را در 

دست داشته باشد من و شما 

جزو "امت اسالمى ایران" 

سرشمارى میشویم و 

"باورهاى امت اسالمى 

ایران" و "مقدسات 

اسالمی" طور دیگرى 

تعریف میشود. اگر عشایر 

و اقوام و فدرالیستها حاکم 

باورهاى مردم صد  ٬شوند

جور میشود و هر کدام 

 ٬دیگرى را "پست"

 ٬"شوونیست" ٬"تازى"

"سوسمارخور" و صد 

ناشایست دیگر میداند و 

تثبیت "باورهاى رسمى 

مردم" به جنگ داخلى و 

نتایج آن گره میخورد. اگر 

از  ٬دمکراسى حاکم باشد

کل این ماتریال عهد عتیقی 

نمونه بردارى میکنند و 

تناسب و تقسیم قدرت بین 

آنها را "باور مردم" نام 

 .میگذارند

 

در این میان این خود مردم 

کسى  ٬اند که بى تقصیر اند

 ٬نظرشان را نمیپرسد

جائى دسته جمعى اعالم 

نکردند که چه باورى 

 ٬چه باورى ندارند ٬دارند

و در قبال انتقاد و 

اعتراض چه میگویند و 

چگونه میخواهند عمل 

کنند؟ "مردم" و "باورهاى 

مردم" کاغذ کادو و 

چهارچوبى است که هر 

مرتجعى تالش میکند 

عقاید خود را بر این اساس 

موجه جلوه دهد اما در 

دنیاى واقعى علیه عناصر 

و آحاد و گروههاى همان 

"مردم" به نام "باورهاى 

مردم" مى ایستد! پاسخ به 

همه این طیف اینست که 

مردم باورهاى مختلفى 

فرهنگ هاى  ٬دارند

عقاید و  ٬مختلفى دارند

 ٬سنتهاى مختلفى دارند

 ٬آرمانهاى مختلفى دارند

مردمى یکدست و یک 

جور با عقاید و باورهاى 

یکسان وجود خارجى 

ندارد. پشت مردم سنگر 

داور جهان  ٬نگیرید

عقاید خودتان را  ٬نباشید

بگوئید و براى آن مبارزه 

 .کنید و نیرو جمع کنید

 

وانگهى چرا باید به هر 

باور مردم احترام گذاشت؟ 

این توقع بسیار ناموجهى 

است. برسمیت شناسی و 

دفاع از "حق" افراد و 

گروهها برای برخورداری 

از آزادی بیان با "احترام 

به باور" آنها خیلى فرق 

دارد. هر کسى حق دارد 

به هر خرافه و به هر 

ارتجاعى باور داشته باشد 

و با صداى بلند آنرا اعالم 

کند، دولت باید این حق را 

تضمین کند و ما مدافع 

آزادی و امکان مادی 

بروز ارتجاعی ترین و 

ناهنجارترین باورها و 

عقاید سیاسی هستیم. اما 

چرا بحث حق داشتن را 

به بحث سکوت در 

مقابل عقاید ارتجاعى 

تحت عنوان "احترام به 

باور مردم" بسط 

میدهید؟ آیا دلیل این 

نیست که تحت این 

پوشش میخواهید از 

همان ارتجاع سیاسى 

دفاع کنید؟ ما نه کالنتر 

باورهاى مردم هستیم و 

نه به باورهاى عهد 

عتیقى و ضد آزادى 

احترام میگذاریم. نه فقط 

احترام نمیگذاریم بلکه 

براى تغییر آنها مستمرا 

 تالش و مبارزه میکنیم. 

 

آزادی بیان رابطه ای 

است بین قدرت فائقه و 

شهروندان و نه رابطه 

شهروند با شهروند. 

قانون باید آزادى بیان را 

براى همه برسمیت 

بشناسد اما شهروند در 

مقابل شهروند موظف 

نیست در مقابل عقاید 

دیگر سجده کند. باالخره 

باید نفس حق وجود 

داشته باشد و آزادى بیان 

و نقد باورهاى دیگر 

رایج و فرض باشد تا 

جامعه بتواند بین عقاید 

درست و غلط انتخاب 

واقعى اش را بکند. 

تصور اینکه جامعه اى 

بدون نقد و بدون عبور 

از خرافه بتواند جلو 

برود تصورى 

  11صفحه غیر تاریخى 

 “توهین به مردم”بحث آزادى بیان و 
 باورهاى مردم

باورهاى مردم" "

وسیله اى است که هر 

کسى که مخالف 

حرف انتقادى من و 

شماست پشت آن 

سنگر میگیرد و 

اعتراض میکند که 

"این حرف شما علیه 

باورهاى مردم 

"به باورهاى  ٬است"

مردم احترام 

بگذارید"! بگذارید 

بپرسیم که باورهاى 

مردم در کدام مرجع 

و نهاد و اداره مورد 

توافق عموم عبت شده 

است؟ آیا بجز اینست 

که حکومتهائی مانند 

جمهوری اسالمی و 

داعش و طالبان با 

زور شمشیر و قانون 

اسالم همه مردم را 

ملزم کرده که به این 

باورها گردن 

بگذارند؟ مردم 

باورهاى مختلفى 

دارند و این باورها 

قبل از اینکه باور 

خودشان باشد باور 

طبقات حاکم است. 

اگر سلطنت در ایران 

حاکم باشد من و شما 

به اجبار جزو "ملت 

ایران" محسوب 

میشویم و لذا 

"باورهاى ملت 

ایران" و "مقدسات" 
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

 .و مذهبى است

 

توهین به عقايد "

 "مردم

اگر عده اى میگویند 

باید به عقاید مردم 

عده  ٬احترام بگذارید

بیشترى در مخالفت با 

هر نقدى میگویند "این 

 ٬آزادى بیان نیست

توهین به عقاید مردم 

است"! "توهین به 

عقاید مردم" ابزارى 

براى ایجاد مناطق 

ممنوعه نظامى و 

امنیتى و حیثیتى و 

"ناموسى" است که 

قرار است از هر نقد و 

بررسى مصون بمانند. 

اسالم پدیده اى را 

 ٬توهین میداند

ناسیونالیسم پدیده 

دیگرى. هر کسى که 

"مقدسات" میتراشد 

بدنبال آن "توهین به 

مقدسات" را غیر 

مجاز اعالم میکند. 

توهین با افترا وانگهى 

به افراد حقیقى و 

بسیار فرق  حقوقى

دارد. توهین یک 

قلمرو خاکسترى است 

و معنی آن برای هر 

فرد بیشتر تابعى از 

نوع  ٬فرهنگ سیاسى

 ٬نگرش به پدیده ها

 ٬درجه وسعت نظر

 “توهین به مردم”بحث آزادى بیان و 

عقب ماندگى و جمود 

فکرى و فاکتورهاى 

فرهنگى است. مثال شما 

میتوانید با کاریکاتور در 

خیلى کشورها افراد و 

شخصیتهاى سیاسى و 

هنرى و مذهبى را مسخره 

در صورتى همین  ٬کنید

کار در ایران و عراق با 

یک الم شنگه و چه بسا 

شورش و تحریک ملى و 

مذهبى روبرو شود. شما 

میتوانید حرفى و طرحى 

ضد زن و  ٬را سکسیستى

غیره بنامید در صورتى 

که بخشى دیگر در جامعه 

پیش و  ٬آنرا امرى عادى

و حتى صورتى  ٬پا افتاده

از آزادى بیان و ابراز 

وجود تلقی کند. شما 

میتوانید مولتى کالچرالیسم 

و تقسیم انسانها به 

مارکهاى قومى و ملى و 

مذهبی و "اصیل" و "غیر 

اصیل" را یک پیشرفت 

بدانید و یکى دیگر آنرا 

عین راسیسم بداند. ظاهرا 

حرف دومى میتواند براى 

اولى راسیستى باشد و 

و در هر دو  ٬برعکس

حالت به عقاید دو طرف 

 !"توهین" شده است

 

کسانى که پشت بحث 

"توهین به عقاید مردم" 

و یا  ٬سنگر میگیرند

کسانى که در مقام توجیه 

گر و کارمند اداره سانسور 

میگویند: "فالنى قصد 

توهین نداشته و عملش 

" همه در یک ٬توهین نبوده

اصل مشترک اند: توهین! 

اما توهین چیست؟ کجا مردم 

جائی آگاهانه پذیرفته اند که 

اقدامى یا سخنی "توهین" 

است بجز کسانى که 

میخواهند با این چماق 

نگذارند من و شما حرف 

بزنیم؟ اصال فرض کنیم 

کسى آگاهانه خواسته توهین 

به "مقدسات" شما  ٬کند

آگاهانه فحش و بد و بیراه 

گفته است. من میپرسم چه 

ایرادى دارد؟ اگر شما نمى 

پسندى خوب اینکار را 

نکن! شما هم میتوانى به 

همه "مقدسات" و باورهاى 

این طرف توهین کنى و 

خودت را خالى کنى! این که 

لشکر کشى و قشون راه 

 .انداختن نیاز ندارد

 

 !مقدسات" نداريم"

اوال ما بعنوان کمونیست 

کارگری "مقدسات" نداریم. 

عانیا آنچه که برای فرد یا 

افرادی "مقدس" است برای 

بقیه مردم جهان "مقدس" 

نیست. عالثا دنیا نمیتواند 

برای تحقق یک حق بدیهی 

و پایه ای بشری مانند 

آزادی بیان در جنگ 

مقدسات منجمد شود. همین 

طرفداران "مقدسات" در 

دنیای امروز هر دقیقه 

"مقدسات" عده دیگری 

را لگدمال و چه بسا 

نابود میکنند. مگر ندیده 

اید که طرفداران پر و 

پا قرص "ناموس" در 

جنگ یک ابزارشان 

تجاوز به "ناموس" 

دشمنان شان است؟ مگر 

ندیده اید که مذهبیون دو 

آتشه و پرچمداران 

"مقدسات مذهبی" در 

جنگ و ترور "اماکن 

مقدس" یکدیگر را 

منفجر میکنند؟ مگر 

ندیده اید ناسیونالیستهای 

دو آتشه و طرفدار 

"هویت مقدس ملی" هر 

روز "مقدسات ملی" 

رقبایشان را نابود 

میکنند؟ کلمه "مقدسات" 

و "توهین به مقدسات" 

پشت و روی سکه یک 

ارتجاع سیاسی برای 

تحدید آزادی بیان و 

کنترل مردم در جامعه 

 .و سلب آزادی آنهاست

 

میلیاردها مردم جهان 

"مقدسات" مشترکی 

ندارند لذا "توهین به 

مقدسات" یک جز 

الینفک از آزادی بیان 

است. نقد و هجو و 

مسخره کردن و توهین 

به "مقدسات" و 

باورهای فرد هنوز در 

چهارچوب آزادی بیان 

است. اما وقتی این نقد 

و توهین و تمسخر 

عقاید به خود فرد 

صاحب عقیده تسری 

پیدا میکند، یعنی وقتی 

  12صفحه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 “توهین به مردم”بحث آزادى بیان و 

بخاطر اظهارات و 

عقایدش بلکه بخاطر 

تهمت زدن و افترا به 

فرد دیگری تحت تعقیب 

قرار دهد. جامعه در 

کنار تضمین آزادی بیان 

و نقد، موظف به تضمین 

و دفاع از حرمت و 

حقوق فردی و اجتماعی 

هر شهروند است. جامعه 

و قانون موظف به دفاع 

از امنیت جانی 

شهروندان است و باید 

در مقابل تهدیدها و 

تحریکات مذهبى و ملى 

و غیره علیه بیان آزادانه 

 .نظرات افراد بایستد

 

میبازند. فرهنگ با 

شرایط اجتماعى تدریجا 

متحول میشود. وضع 

قوانین جدید و 

آزادیخواهانه خود منشا 

ایجاد فرهنگ جدیدى 

میشود و این استدالل 

هاى عهد بوقى و 

محافظه کار تدریجا بى 

 ٬معنى میشوند. امروز

تا به بحث آزادى بیان 

باید از  ٬مربوط است

تمامیت آن دفاع کرد و 

تسلیم سیم خاردارهاى 

اسالمى و ناسیونالیستى 

و دمکراتیک نشد. این 

چهارچوبها ضد آزادى 

بیان و خود صورت 

مسئله امر آزادى و 

 .رهائی بشریت اند

در یک جامعه آزاد، در 

جائى که آزادى همه 

برسمیت شناخته شده 

در جائى که  ٬است

سرکوب سیاسى و فقر و 

 ٬ناامنى وجود ندارد

احترام انسانها به همدیگر 

بیشتر و همبستگی انسانی 

باال میرود. در یک جامعه 

آزاد شعور و فرهنگ 

حاکم، مرزهاى کهنه 

"عقاید مردم"، معنى 

"توهین" و همه چیز زیر 

و رو میشود. دین بعنوان 

دکانى براى لفت و لیس و 

آخوند و خاخام و کشیش 

بعنوان "قدیس" و 

"مقدسات مذهبى" رنگ 

نقد از حوزه تقابل آرا و 

افکار بیرون میرود و به 

تمامیت فرد حمله میکند، 

اینجا دیگر با راسیسم و 

تهاجم به حرمت و حقوق 

فرد و یا افراد دیگری 

روبرو هستیم و باید به 

همین عنوان راجع به آن 

بحث کرد. ما باید 

بروشنی بدانیم راجع به 

چه مسئله ای بحث 

میکنیم. مثال کسی 

نمیتواند و مجاز نیست 

تحت پوشش آزادی بیان 

به فرد حقیقی و حقوقی 

تهمت و افترا بزند. در 

چنین مواردی قانون 

میتواند فرد خاطی را نه 

 بیانیه برای دفاع از فعالین حقوق زنان در بند
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

سرنگونی جمهوری اسالمی هیچ تغییر و تحول بدون 

 مثبتی در ایران ممکن نیست

 عبداهلل دارابی  

کردستان تا حال به 

جمهوری اسالمی رأی 

آری نداده است". در 

ادامه افزود، "ما خودمان 

را نماینده مردم کردستان 

میدانیم و محقیم با رژیم 

بر سر منافع مردم مذاکره 

کنیم همانطوریکه در سال 

مذاکره کردیم"،  ۷١۵١

در ادامه  نمونه و الگو 

حاکمیت کردنشان در 

کردستان همان فدرالیسم 

کردستان عراق معرفی 

میکنند . به این چهار 

جریان قوم پرست  

متحجر باید گفت، وقتی 

خودتان اعتراف میکنید 

که مردم کردستان با رأی 

"نه بزرگ خود" از 

برسمیت شناختن  

جمهوری اسالمی سر باز 

زده اند و به هیچ وجه 

رژیم را قبول ندارند،  

شما  احزاب ناسیونالیست 

با چه حقی و چگونه از 

مردم کردستان در بارگاه 

این جالدان تاریخ ظاهر 

میشوید و اینچنانی سهل و 

آسان خواست مسلم آنها 

را به حراج می گذارید و 

آنرا دو دستی به دشمن 

ارزانی میدارید و می 

بخشید؟ این را نیک بدانید 

عقل و منطق مردم فهیم 

کردستان و ایران 

فرسنگها جلو تر از شما 

هاست  و سالها قبل از 

خیز بر داشتن تان  

برای"تیولداری" در 

بارگاه رژیم، کارگران و 

مردم تشنه آزادی ایران و 

کردستان حکم  سرنگونی 

تام و تمام رژیم و همه 

خار و خاشاک پیرامونی 

اش را  سرلوحه مبارزات 

خود قرار داده اند و تا 

متحقق ساختن بی چون و 

چرای آن نیز کوتاه 

نخواهند آمد. این حکم 

بزرگ مردم، نه تنها شما، 

تمام اربابان ریز و 

درشتتان را به وحشت 

انداخته است. بیهوده  

صورت تان را با سیلی 

سرخ نکنید، وخواست 

تیولداری خودتان در 

پیشگاه رژیم  قرون 

وسطایی جمهوری 

اسالمی به پای رفع ستم 

بر مردم کردستان 

ننویسید، چون این قبا  

زیادی به تن تان گشاد 

است و کسی باورتان 

شما ناسیونالیست   .ندارد

ها طی چهل سال اخیر 

عابت کرده اید همواره  

  زنده باد شوراها

دنبالچه دول ستمگر 

جهان و منطقه بودید و 

بیمایه گی سیاسی و بیعت 

های مداومتان از دول 

منطقه و جهان نیز در 

 ٤حافظه تاریخ مبارزات 

دهه اخیر مردم کردستان 

و ایران  به خوبی عبت 

شده و غیر قابل انکار 

است. شما قوم پرستان و 

ناسیونالیست های داخل 

و خارج ایران به خوبی 

بر این امر واقف هستید 

که رژیم از ترس و 

وحشت مردم آزادیخواه 

فیلش یاد هندوستان افتاده 

تا بخیال واهی خود با 

چیدن و قرار دادنتان 

کنار بسیج و سپاه و حشد 

بتونه  چند …شعبی و

صباحی دیگر بر طول 

عمر ننگین اش بیفزاید. 

از قرار معلوم تالش شما 

از نطفه با شکست 

روبرو است چون خالف 

گزافه گویی های تا 

کنونی تان، شما از سر 

قدرت دست به دامان 

رژیم  نشدید. شما 

جریانات ته کشیده ای 

هستید که بهر قیمت 

  14صفحه حاضرید در 

در هفته قبل خبر بند و 

بست جریانات قومی و 

بورژواناسیونالیستی 

کردستان ایران)دو 

شاخه حزب دمکرات 

به اضافه دو باند 

زحمتکشان( با 

جمهوری اسالمی، درز 

پیدا کرد و به سرعت 

در رسانه های ارتباط 

جمعی، صوتی و 

تصویری پخش شد. این 

جریانات ارتجاعی، از 

ترس مردم ابتدا با 

حاشیه رفتن تالش 

داشتند از اصل ماجرا 

طفرە بروند سپس از 

سر ناچاری  سرانجام 

مجبور شدند تکه پارە 

هایی از آنرا بزبان 

بیاورند. جا دارد 

همینجا با یکی دو نکته 

از سخنان عمر ایلخانی 

زاده، موضوع را 

پیگیری کنیم: یکی از 

"فرمایشات" 

عمرایلخانی زاده با 

تلویزیون ایران 

اینترناشنال این بود که 

گفت" چهل ساله 

مبارزه میکنند و تناسب 

قوا در کردستان بنفع 

شان تغییر کرده، مردم 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

سرنگونی جمهوری اسالمی هیچ بدون 

کارگر  با رژیم و کل 

نظام  سرمایه داری در 

ایران که اینها هم جزء 

کوچکی ای از آن هستند 

بطور روزمرە  آشکار و 

عریان در جریان است. 

با توجه به آن، این 

مرتجعین باید نیک بدانند 

مبارزات مردم کردستان 

علیه رژیم جمهوری 

اسالمی، بخاطر اهداف 

حقیر و ضد مردمی 

مشتی تیولدار آغاز نشده 

و با بیعت و کرنش آنها 

در برابر دشمن هم به 

از   .پایان نخواهد رسید

واقعیت پیداست منافع 

حقیر طبقاتی تان، شما را 

در صف مقدم  قربانیان 

این زد و بند  قرار داده و 

هیچ راه بازگشتی را هم 

برایتان باقی نگذاشته 

 است   

چند کلمه با رهبری کومه 

 له در همین رابطه

از قرار معلوم رهبری  

کومه له  در اینبارە از 

فرط اشتیاق به "مذاکره"، 

بر مضرات زد و بند قوم 

پرستان و ناسیونالیستها با 

جمهوری اسالمی چشم 

پوشیده، تا حال الم تا کام 

راجع نسبت به ضرر و 

زیان و پیامد های ضد 

کارگری و ضد مردمی 

این حرکت نقدی و سخنی 

بر زبان نیاورده است.  

بقول خودشان این جریان، 

طی یک سال و نیم اخیر 

دو بار با دالالن و البی 

های ضد کارگری سرمایه 

جهانی مخفیانه 

"مذاکره"کرده اند بدون 

اینکه حتی بخشی از 

رهبران و اعضا و کادر 

هایشان از آن با خبر 

باشند. این چه نوع رویداد  

و"مذاکره ای" است  که با 

توصیه دالالن سرمایه 

تحت نام "پرنسیب" 

پذیرفته میشود ولی از 

اکثریت سادر و اعضای 

حزب شان  مخفی نگاه 

داشته میشود؟! مگر حزب 

بودن و حزب داری" حق 

آب و گل" است تا  فردی 

یا اشخاصی به میل و 

رغبت خویش آنرا در 

حیطه ملکیت شخصی خود  

قرار دهند و هر چه را به 

خیر و صالح خود دانستند 

از بقیه پنهان کنند؟  باید در 

مورد چند و چون این 

پنهان کاری بوضح سوال 

شود  تا روشن شود با چه 

حقی دیدار با البی های 

ارتجاع بین المللی که به 

سرنوشت مردم کردستان 

از جمله تک تک اعضا و 

کادر حزب مربوط می 

باشد این چنانی راحت و 

آسوده  روی آن سرپوش 

گذاشته شود؟  کومه له تا 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

کی باید این سنت ضد 

کارگری را با خود یدک 

بکشد و هر بار به بهانه 

ای آنرا توجیه نماید. 

خالد عزیزی دبیر کل 

قبلی حزب دمکرات 

کردستان در کمال 

وقاحت و بیشرمی  

آشکار آرزوی ایجاد یک 

"حکومت دیکتاتوری و 

اعدام کرد بدست 

حکومت کوردی" را  

آرزو کرده، که گامی 

فراتر از آدمکشی های 

رژیم را نوید میدهد. 

جالب اینجاست با وجود 

همچون چیزی،  باز 

ابراهیم علیزاده  در هم و 

غم شکاف ناسیونالیست 

زندگی میکند، بدون آنکه 

در قبال مفاد و مضمون 

این  زد و بند  ضد 

کارگری و مضرات آن 

برای مردم، ذره ای 

حساس مسولیت کند و 

آنر ا محکوم نماید. 

عملکرد کومه له و 

ناسیونالیستها و تشابهات 

شان با همدیگر بویژه در 

یکسال و نیم اخیر قابل 

اغماض نیست و هیچ 

کارگر کمونیست و هیچ 

انسان منصفی  نمی تواند 

به آسانی در کنارش 

بگذرد. این واقعیت اگر 

چه تلخ است ولی به هیچ 

وجه قابل سرپوش 

  .گذاشتن نیست

مقابل رژیم زانو بزنید و 

بیعت   .کرنش کنید

مجددتان به رژیم، از 

سر یأس و درماندگی 

مطلق سیاسی تان 

صورت گرفت نه چیزی 

دیگر. چون همه میدانند 

شما ازعراق تا آمریکا، 

از کردستان تا اروپا به 

صد ها در سر زدید ولی 

هیچ دری به رویتان باز 

نشد در نتیجه، مأیوس و 

درمانده و نا امید و سر 

شکسته باز گشتید و پول 

عربستان هم بدادتان 

نرسید. منتظر بودید 

ایران، عراقیزه شود ولی 

نشد، انتظار داشتید 

ترامپ رسالت فتح ایران 

را بعهده بگیرد ولی باز 

هم نشد و سرانجام 

کفگیرتان به ته دیگ 

خورد و با عجله به سر 

جای اصلی تان باز 

این   .گشتید

ناسیونالیستهای درمانده 

جرأت آنرا ندارند 

واقعیات را با مردم در 

جریان بگذارند چون 

عملکرد دون پایه تا 

کنونی شان بیش از 

همیشه مملو از شرم و 

وقاحت است. در 

صورتیکه جنگ طبقاتی 

تمام عیار مردم و طبقه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 اطالعیه مشترک درمورد

 بند و بست احزاب ناسیونالیست کرد با جمهوری اسالمی
شرایطی وارد این بند و 

بست ها شده اند که 

خواست سرنگونی 

جمهوری اسالمی به 

خواست دهها میلیون نفر 

از مردم در سراسر کشور 

تبدیل شده و مردم 

معترض بخصوص از  

متحدانه به میدان  ١٩دیماه 

آمده اند و با شعار اصالح 

طلب اصولگرا دیگه 

تمومه ماجرا عزم خود را 

برای سرنگونی حکومت 

 .اعالم کرده اند

مردم کردستان نیز که 

چهل سال جنایات حکومت 

را با گوشت و پوست 

تجربه کرده اند خواستی 

جز سرنگونی بی کم و 

کاست حکومت ندارند و 

از هر فرصتی برای 

ابراز خشم و نفرت خود و 

خالصی از شر این 

 .حکومت استفاده میکنند

 

مذاکره با چنین حکومتی 

جز دشمنی با مبارزه 

آزادیخواهانه مردم و جز 

سازش و تسلیم در مقابل 

این حکومت نیست. این 

سیاست رسوا این بار بیش 

از هر زمان ضدیت این 

جریانات با جنبش 

سرنگونی و آزادیخواهانه 

 .مردم را نشان میدهد

ما امضا کنندگان این بیانیه 

هر نوع مذاکره و نشست 

پنهانییا علنی با جمهوری 

اسالمی، با شرایطیا بدون 

شرایط، را اقدامی آشکار 

علیه مردم و علیه 

مبارزات انقالبی مردم 

میدانیم و شدیدا آنرا 

محکوم میکنیم . ما از همه 

فعالین و مردم آزادیخواه 

میخواهیم این موضوع را 

جدی بگیرند و با تمام قوا 

و به هر شکل که میتوانند  

این سیاست ضد مردمی  

را افشا و محکوم کنند و 

مردم هرچه بیشتری را 

علیه این سیاست ننگین به 

میدان آورند و نشان دهند 

که هر جریانی قصد 

سازش با حکومت اسالمی 

داشته باشد مطلقا از جانب 

مردم طرد و رسوا خواهد 

شد. مردم کردستان تجارب 

گرانبهایی از مقابله با این 

سازش ها و توطئه ها 

دارند و همراه با مردم 

آزادیخواه در سراسر 

کشور این تشبثات را در 

 .نطفه خفه خواهند کرد

متاسفانه کومه له )سازمان 

کردستان حزب کمونیست 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

ایران( بعنوان یک 

جریان چپ و سرنگونی 

طلب در مقابل این 

مذاکرات نرمش زیادی 

نشان داده و نشست با 

نهاد دالل نروژی که 

هدفش کشاندن کومه له به 

مذاکره با جمهوری 

اسالمی بوده است را، 

یکسال و نیم مخفی 

نگهداشته است . با 

اینحال اکنون هم کومه له 

حاضر به محکوم کردن 

بند و بست احزاب 

نامبرده با جمهوری 

اسالمی نیست. ما امضا 

کنندگان این بیانیه از 

کومه له میخواهیم که 

علیه هر نوع بند و بست 

این احزاب  با جمهوری 

اسالمی موضع قاطعی 

بگیرد و بدون اما و اگر 

و بدون هیچ توجیهی  

سیاست ارتجاعی آنها را 

 .محکوم کند

 

کمیته کردستان حزب 

 کمونیست کارگری ایران

کمیته کردستان حزب 

کمونیست کارگری ـ 

 حکمتیست

 ۷۵  - ۷۵١١تیر  ٦٩

 ٦۴۷١ژوئیه

مردم مبارز 

 کردستان،آزاديخواهان

همانطور که اطالع 

دارید، در روزهای 

اخیر برمال شد که چهار 

حزب و سازمان 

ناسیونالیست در 

کردستان شامل دو 

حزب دمکرات 

کردستان و دو سازمان 

زحمتکشان  با 

مامورانی از جمهوری 

اسالمی نشست داشته و 

بیشرمانه اعالم کرده اند 

که قصد دارند به این 

نشست ها ادامه دهند. 

این جریانات چنان 

زبونانه  به این نشست 

ها رفته اند که جرئت و 

شهامت طرح آنرا نه به 

جامعه و نه حتی به 

اعضای خود نداشته اند 

و تنها پس از اینکه 

خبرها به بیرون درز 

کرد مجبور به تایید آن 

شدند. این نشست ها 

چیزی جز کرنش 

وتسلیم درمقابل 

جمهوری اسالمی و 

توطئه علیه مبارزات 

آزادیخواهانه مردم 

 .نیست

این جریانات در 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

در محکومیت یورش توپخانه ای نیروهای سرکوبگر رژیم به ساکنین نقطه 

 مرزی و مقرات نیروهای اپوزسیون

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

نتیتروهتای نتظتامتی حتکتومتت  ۷۵١١ تتیترمتاه  ٦۴و ۷١و پنجشنبه  چهارشنبه روزهای بر پایه اخبار منتشر شدە،

به بهانه کشته شدن سته تتن از متزدوران متحتلتی  ، و توپخانه و هواپیماهای بدون سرنشین هیلی سوپتر اسالمی با

اپوزستیتون درمتنتاطتق "  پیشمرگان احزاب  مقرات مردم زحمتكش مناطق مرزی و  در پیرانشهر، پاسداران سپاە

تاالنه، دۆڵی رۆت" در مرز ایران و عراق را مورد حمله قراردادند و تتلتلتفتاتتی  "بهردە سۆران، حاجی ئومهران"

  جانی و مادی به آنان وارد شده است.

ستتاله  ۷١زیتتتتتون قتتادر"  -در روستتتتتای " تهالن را در بتترگتترفتتتتته و متتنتتطتتقتته وستتیتتعتتی ایتتن یتتورش وحشتتیتتانتته

زختمتی شتدەانتد،  ستالته ۷٤ستاله و استمتاعتیتل ٦۵و دو برادر دیتگترش به نتامتهتای ستیتروان  جانباخته  متاسفانه

زندگی ساکنین ایتن متنتطتقته  از مزارع ، باغها و مناطق جنگلی این نواحی طعمهی حریق شدە و بسیاری همچنین 

 با خطر جدی و آواره شدن از محل های زندگی شان روبرو کرده است. را

را بمباران ، و آنتهتا را از متحتل  بیدفاع و غیر نظامی  این اولین بار نیست سه رژیم سرسوبگر اسالمی ، ساسنین 

  سار و زندگی شان آواره  میكند.

زندگی مردم در مناطق مرزی همیشه مورد تهدید و ناامنی از طرف جمهوری اسالمی بوده و ستال هتا بته بتهتانته 

جتنتایتت  ان ها را بمباران و سرسوب سرده و قربانیتان زیتادی را از آنتهتا گترفتتته و حضور نیروهای اپوزسیون 

  . روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم در راستای این سیاست سرسوبگرانه است

  قربانیان این بمباران ها ، ساسنین نقاط مرزی از اهالی سردستان عراق و تحت حاسمیت حكومت اقلیم

تتیتم هتای جتاستوستی  نه تنها هیچ اعتراضی به این جنایتت نتكترده ، بتلتكته  سردستان می باشند اما این حاسمیت ، 

 . خود را انجام میدهند آمدورفت سرده و فعالیت های تروریستی و جاسوسی  در اقلیم سردستان آزادنه  رژیم 

حکمتیست.ضمن إبراز همدردی با خانواده داغدیده زیتون قتادری  -ایران کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

را قتویتا متحتکتوم متی کتنتدو از متردم ازادیتختواه  حکومت استالمتی  نیروهای مردم زحمتكش منطقه ، جنایات و

سردستان عراق میخواهد حكومت اقلیم سردستان را تحت فشار قرار دهند سه به جنایت جمهوری اسالمی اعتراض 

 سند.

 

 سرنگون باد رژیم سرکوبگر اسالمی

 

 حکمتیست -کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 

 ٦۴۷١جوالی  ۷٦  ۷۵١١تیرماه ٦۴
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی
  12صفحه 

و تجتاوز قترار گترفتتته انتد 

جتترم استتت ؟ آیتتا دفتتاع از 

زنانی سه به دالیل نامتوستی 

به قتل می رسند و یتا دفتاع 

از حقوق زنتانتی سته متورد 

اسیدپتاشتی قترار گترفتتته و 

زنتتدگتتی و آیتتنتتده شتتان از 

 دست رفته، جرم است؟

یتتورش بتتردن بتته متتنتتازل 

فعالین ودستگیری )ربودن( 

آنها در سوچه و ختیتابتان و 

محل سار و تتهتدیتد تتلتفتنتی، 

پاسخ به خواست و مطتالتبته 

برابتری و زیستت انستانتی 

برای رسیدن به یت  دنتیتای 

 !بتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتر نتتتتتتیتتتتتتستتتتتتت

به جرم انسانیت زنتدانتی و 

آنها را وادار به تحمل هفتته 

هتتا و متتاه هتتا انتتفتترادی و 

بتتازجتتویتتی و شتتكتتنتتجتته متتی 

ستتتنتتتیتتتد! بتتتعتتتد از اتتتتمتتتام 

بتتازجتتویتتیتتهتتا بتتازهتتم قتترار 

بتتازداشتتت طتتوالنتتی متتدت 

صادر کرده و وعتیتقته هتای 

ستتتنتتتگتتتیتتتن بتتترای آزادی 

موقتشان تعییتن متی ستنتیتد! 

متتادرهتتای نتتگتتران را بتتی 

رحمانه در بتی ختبتری از 

حتتتال فتتترزنتتتدانشتتتان متتتی 

گذارید و از ابتتتدایتی تتریتن 

حقوق انسانتی متثتل داشتتتن 

وستتیتتل و دفتتاع از ختتود تتتا 

 بیانیه برای دفاع از فعالین حقوق زنان در بند

متتالقتتات و تتتمتتاس تتتلتتفتتنتتی 

محرومشان می سنتیتد و از 

هتتمتتیتتن بستتتتتر استتت ستته 

جنایات هولناسی در زندانها 

نظیر قتل و ضرب و شتتتم 

زندانیان سیاسی و عقتیتدتتی 

 .رخ می دهد

متتا جتتمتتعتتي از فتتعتتالتتیتتن 

اجتتتتتمتتاعتتي ستتاستتن ایتتران 

همچتنتان بتر ستر متواضتع 

خود و خواست و مطالتبتات 

رفقای در بندمان هستتتیتم و 

به فعالیت های انسانی متان 

در جهت تتغتیتیتر و بتهتبتود 

وضعیت موجود در جامعته 

بتتا تتتالش بتتیتتشتتتتتر ادامتته 

خواهیم داد و حتی یت  قتدم 

هم عقب نشتیتنتی نتختواهتیتم 

ستترد، چتتراستته آزادی زن 

 .آزادی جتتتتامتتتتعتتتته استتتتت

ما امضا سنندگان این بیانیته 

ختتتواهتتتان تتتتوقتتتف فتتتوری 

بازداشت و تتهتدیتد و فشتار 

بر فتعتاالن حتقتوق زنتان و 

همچنیتن آزادی بتی قتیتد و 

شرط و بدون وعیقه دوستان 

 .دربند هستیم

معصومه نعمتتي _ حستیتن 

دائمتي _ پترویتن متحتمتد  

عتتامتتلتتي_شتتهتتنتتاز   _جتتمتتال

اسملي_انسیه دائتمتي نتاهتیتد 

ختداجتتو_گتتلتترخ ابتتراهتتیتتمتتي 

ایتترائتتي_نتتگتتار مستتعتتود  

افسانه عظیم زاده_حسیتن ،

متتیتتربتتهتتار  متتریتتم ستتریتتم 

بتتتتتتیتتتتتتگتتتتتتي_هتتتتتتانتتتتتتیتتتتتته 

دائتتتمتتتي_فتتترهتتتادشتتتیتتتختتتي، 

مستتتتتتتتعتتتتتتتتتود شتتتتتتتتترف 

التتتدیتتتن_صتتتغتتتر  شتتترف 

التتتتتتدیتتتتتتن، ستتتتتتیتتتتتتمتتتتتتیتتتتتتا 

متتتتتتتوستتتتتتتویتتتتتتتان_هتتتتتتتاد  

مختاریان_علیترضتا آدیتنته 

،امتتتیتتتر چتتتمتتتنتتتي_استتتبتتتر 

یتتزد _متتحتتمتتد متتحتتمتتد  ، 

گتتتاللتتته قتتتربتتتانتتتي_زهتتترا 

قرباني_پتوران رحتمتانتي،  

متتریتتم متتیتتربتتهتتار _التتنتتاز 

بابایي_عریا قربانتي، ستارا 

آذرگشتتتتتتتتب_متتتتتتتتیتتتتتتتتنتتتتتتتتا 

سشتتاورز_امتتیتتن بتتهتتروز 

 زاده

 ناهید رضتایتی_ستحتر س

لحشور_لیال عظتیتم زاده _

حستتتن قتتتربتتتانتتتي_شتتتاپتتتور 

احساني راد، عریا حتاتتمتي 

_سهیالقرباني_احمدشعتبتان

 ،مهدیه گلرو_محمدسریتم 

آستتایتتش، شتتقتتایتتق شتترف 

التتتتتتتتدیتتتتتتتتن_صتتتتتتتتبتتتتتتتتر  

 قتتربتتانتتي_زهتترا متتحتتمتتد ،

شاد  شریف زاده_پانتته آ 

متتیتترفصتتیتتحتتي، عتتاطتتفتته 

خستترو _ستتحتتر بتتاقتتر ، 

 نیكو آزاده، عظیم 

زنان در ایران بته دلتیتل 

نا امنی جامعه و قوانتیتن 

ضد زن قتربتانتی انتواع 

خشونت نتظتیتر تتجتاوز، 

ضتتتتترب و شتتتتتتتتتتتم، 

استتیتتدپتتاشتتی، قتتتتتل هتتای 

نتتامتتوستتی و غتتیتتره متتی 

شتتونتتد. بتته دلتتیتتل فتتقتتر 

اقتتتتتصتتادی عتتمتتومتتی در 

جامعه و نتبتود امتكتانتات 

آمتتتوزشتتتی بتتترابتتتر و 

رایگان از تحصتیتل بتاز 

می مانند. قوانیتن وضتع 

شتتده تتتمتتامتتا بتتر عتتلتتیتته 

آنهاست؛ از حتق طتالق 

و حضانتت فترزنتدان تتا 

خروج از سشور. زنانتی 

ستتته هتتتمتتتیتتتن قتتتوانتتتیتتتن 

ارتجاعی حكم قتتل آنتهتا 

توسط مردان خویشتاونتد 

را صتتادر ستترده استتت. 

زنتتانتتی ستته از ابتتتتتدایتتی 

ترین حتق انستانتی ختود 

هتتمتتچتتون انتتتتتختتاب نتتوع 

پتتوشتتش و یتتا دوچتترختته 

 . سواری محرومند

حال سوال ما به عتنتوان 

فتعتتالتتیتتن اجتتتتمتتاعتتي ایتتن 

است سه آیا تتالش بترای 

از بین بردن بی عدالتتتی 

و نابترابتری و دفتاع از 

زنانی سه مورد شتكتنتجته 



 زنده باد سوسیالیسم!

  ۸2صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  1۱۸ 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 

 حکمتیست  -اعالمیه حزب کمونیست کارگری

 جمهوری اسالمی مسئول جان ساناز الهیاری است!
 

بنا به اخبار کمپین دفاع از زندانیان هفت تپه، وضعیت سالمتی ساناز الهیاری که از یازده روز پیش دست به 

اعتصاب غذا زده است به وخامت گرائیده است. ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فرد از اعضای هیئت تحریریه 

نشریه گام نزدیک به شش ماه است که در زندان بسر میبرند و در اعتراض به روند پرونده شان دست به اعتصاب 

 غذا زدند. 

 

تیر ماه، خانواده ساناز الهیاری با تالش فراوان توانستند با وی مالقات کنند اما ساعتی بعد ساناز به دلیل  ٦۵دیروز 

وخامت وضع جسمی به بیمارستان منتقل گردید. پزشک حاضر در محل اعالم نموده است که بسیاری از عالئم 

حیاتی در ساناز در حال از بین رفتن است. علیرغم اصرار خانواده، ساناز از نوشیدن شیر امتناع کرده و حاضر به 

پذیرفتن سرم هم نشده است. ما همراه با خانواده و دوستان ساناز الهیاری نگران سالمتی وی هستیم. اعتراض آنها 

 شنیده شده و امیدواریم هرچه سریعتر ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فرد به اعتصاب غذای خود پایان دهند.  

 

حکمتیست جمهوری اسالمی را مسئول جان ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فرد،   –حزب کمونیست کارگری 

اسماعیل بخشی و کلیه زندانیان سیاسی میداند. حزب مردم آزادیخواه و برابری طلب در داخل و خارج کشور را به 

گسترش مبارزه متحد برای پایان دادن به پرونده سازی و گروکشی ها، آزادی بی قید و شرط زندانیان هفت تپه و کلیه 

 زندانیان سیاسی فرامیخواند! 

 

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 !زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ايران

 ٦۴۷١ژوئن  ۷۷ -۷۵١١تیر  ٦۰

mailto:%20siavash_d@yahoo.com

