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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
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چراغ سبز خامنه ای برای مذاكره با آمريكا
صفحه ١١

جمال كمانگر
 ٢٨آذر  ١٨ - ١٣٩٩دسامبر ٢٠٢٠

پيام اردوغان در رژه نظامى باكو!

اعﻼميه حزب حكمتيست

" انتقام سخت" خامنه ای از
نويد افكاری

صفحه ١٢

كريم نوری

اطﻼعيه پايانى جلسه دفتر سياسى حزب حكمتيست

امروز پنجشنبه  ٢٧آذرماه ،اوباشان خامنه ای
انتقام سختی از نويد افکاری و خانواده
داغدارش گرفتند .خامنه ای و حکومت
اسﻼمی ،اين پاسداران نظم سرمايه و استثمار
و بيحقوقی و بردگی ،طی يک عمليات پيچيده
در گورستان روستای سنگر ،پدر و برادر
وی ،حسين افکاری و حميد افکاری را
بازداشت و سنگ مزار تهيه شده برای نويد
عزيز را منهدم کردند .نيروهای امنيتی خامنه
ای در ماه های اخير اين خانواده داغدار را
تحت فشار قرار داده بودند که حق ندارند روی
قبر نويد سنگی نصب کنند .جمهوری اسﻼمی
که نتوانست با پرونده سازی اراده پوﻻدين
نويد را درهم شکند ،او را سراسيمه با شکنجه
نيمه جان به دار آويخت اما هنوز از نام و
نشان اين فرزند قهرمان طبقه کارگر برخود
ميلرزد.
جمهوری اسﻼمی بر آن است که نبايد نامی و
نشانی از نويد افکاری باقی بماند .اين در حالی
است که همه جا نام نويد بر سر زبانهاست،
هنرمندان مجسمه وی را می سازند و او به
سمبل ايستادگی و تسليم ناپذيری جنبش و نسلی
بدل شده که خون هزاران شان هنوز
برسنگفرش خيابانهاست .اين
صفحه ٢

اعﻼميه حزب حكمتيست

اعدام روح اله زم ،ترور ارسﻼن رضائى
رويدادهای كردستان عراق
حكومت ناسيوناليستى ،چماق "انترناسيوناليستى"
صفحه ١٤

سياوش دانشور

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى
كليه ساكنين ايران است!
"دست پخت" ،فرهنگ تحقير زحمتكشان
" از شغل بابات خجالت نمى كشى" !!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

" انتقام سخت" خامنه ای
از نويد افكاری ...
اقدام حکومت اسﻼمی جديد نيست اما در شرايط ويژه ايران بسيار
خصلت نماست و کينه و دشمنی آشتی ناپذير اين حکومت با انقﻼبيون
را منعکس می کند.
نويد عزيز و دوست داشتنی ،تو از جنس همرزمان ما در خاوران ها و
"لعنت آباد"ها و "تف آباد"ها هستی .تو از تبار کارگران مبارزی
هستی که در خاتون آبادها با گلوله های سرمايه بر خاک افتادند .آنها
هم بزعم حکومت خمينی ها و خامنه ای ها نه قبری دارند و نه نام و
نشانی! آنها هم از انکار شدگان اند! آنها هم از رازهای سر به ُمهر يک
تاريخ نسل کشی اند! اما قلب يک جامعه با شماست و اشک و بغض
صدها هزار خانواده و کارگران همدرد شماست .حکومت اسﻼمی حتی
از نام نويدها وحشت دارد" .انتقام سخت" خامنه ای مفلوک و حکومت
جنايتکارش از تو و سنگ قبر و خانواده افکاری گواهی اين ادعاست.
ما در پس اين سبعيت اسﻼمی و ضديت با کارگران و مردم گرسنه،
قدرت و عظمت جنبشی را می بينيم که بزودی تومار اين نظام ننگين را
درهم خواهد پيچيد .ما در سياست ترور و آدم ربائی و اعدام و انکار
هويت جمعی و فردی انسانها ،وحشت و زبونی حاکميتی را می بينيم که
بسرعت زير امواج خروشان طبقه کارگر و مردم بجان آمده به زباله
دان تاريخ مشايعت خواهد شد .نويد عزيز ،فرزند قهرمان طبقه کارگر،
بگذار آنها از سنگ قبر تو هم برخود بلرزند؛ نام و عزم و اراده تو
کران تا کران در سنگرهای خيابانی و مبارزه انقﻼبی زنده و برجاست!
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
٢٧آذر  ١٧ -١٣٩٩دسامبر ٢٠٢٠

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

شماره ٥٧٤

صفحه ٣

كمونيست هفتگى

شماره ٥٧٤

خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
)مراحل و محورهاى كار ما(
مقدمه :
اوضاع ايران به شدت متحول است .مبارزه عليه فقر و گرانی و برای
تامين معيشت و سﻼمت مبرميت عاجل پيدا کرده است .جدال برسر
قدرت سياسی و سرنگونی جمهوری اسﻼمی در صحنه سياست ايران و
از جمله در کردستان معناى بسيار زمينى و گسترده به خود گرفته است.
پايان حاکميت رژيم اسﻼمی و خارج شدن زودتر کنترل اوضاع از دست
اين حکومت ،مشخصا در کردستان يک احتمال قوی است .سابقه و
موقعيت و توانايى نيروی کمونيسم و چپ و آزاديخواه در کردستان يک
پايه مهم قدرت کمونيستها و حزب کمونيست کارگرى ايران  -حکمتيست
است و ميتواند نقش تعيين کننده اى در پيشروى کمونيسم و حزب ما در
جدال سياسی و طبقاتی برای تعيين تکليف قدرت سياسی در کردستان و
به تبع آن در سطح سراسر ايران ايفا کند.
حزب حکمتيست و تشکيﻼت کردستان آن همان خط مشی و هدف سياسی
را تعقيب ميکند که حزب در سراسر ايران براى تحقق آن ميکوشد .حزب
در عين حال با چشمان باز اوضاع متفاوت در کردستان را تعقيب ميکند.
در راستاى جوابگويى به وظايفمان در کردستان نقشه مرحله بندى شده
زير را ،با تعيين محورها و اولويتهاى هر دوره ارائه ميکند.
مراحل کار ما
 -١مرحله کنونى :تبديل شدن به حزب قدرتمند و جابجا کننده نيرو در
جامعه :جنبش کارگری و کمونيستی و حزب ما در جامعه کردستان
دارای موقعيت اجتماعی و سياسی جدی و انکار ناپذير است .اما اين
موقعيت و پتانسيل هنوز به تمامى به توانايى عملی و متشکل و
سازمانيافته ،تبديل نشده است .کل انرژى کمونيسم کارگرى و عرصههاى
مبارزاتى حزب را در کردستان بايد در نقشهاى فورى و هماهنگ به کار
گرفت .در اين راستا:
 محورهاى کار مادر اين دوره: نمايندگى کردن پﻼتفرم "نه" مردم به کليت جمهوری اسﻼمی دراعتراضات جارى .بر اين اساس بسيجگرى اجتماعى و تودهاى حول
"سرنگونى جمهورى اسﻼمى و آزادى و برابرى و رفاه همگانی" و
"عليه فقر و فﻼکت و بيکاری"" ،تامين معيشت و سﻼمت" و ديگر
شعارهاى کنکرت و بسيج کننده سياسى و اقتصادى در جنبش اعتراضى
کارگرى و تودهاى در دستور عاجل کار ما است.
 تامين رهبرى جنبش اعتراضى و انقﻼبى از طريق :الف -ناظر شدنپﻼتفرم و شعارهاى متحد کننده و راديکال بر اين مبارزات ،تﻼش برای
عروج دادن حزب به عنوان بخش ﻻيتجزاى مبارزات کارگری و تودهاى
جارى )جنبش کارگری ،جنبش اعتراض عمومى ،جنبش زنان ،جوانان،
معلمان( .ب -تامين رهبرى سراسرى و محلى اين مبارزات .به اين معنا
 -١عروج رهبران و شخصيتهاى با اتوريته حزب در کردستان به عنوان
رهبران درگير در مبارزات اجتماعى -٢ .ابراز وجود موثر و اجتماعى
فعالين جنبش کارگرى ،جنبش زنان ،جوانان و معلمان و ديگر جنبشهاى
اعتراضى ،تﻼش برای تامين رهبرى در همه سطوح محله اى ،شهرى،

جنبشى و عرصه اى براى مبارزات مردم و کمک به عروج و تامين
هژمونى رهبران در محل در سطوح مختلف و تبديل آنها به رهبران
سراسری جنبش اعتراضى.
 ساختن حزب در داخل :جلب و جذب رهبران و فعالين کمونيستجنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال و محافل آنها به صفوف
حزب .بر بطن گسترش شبکه محافل کمونيستى ،ايجاد حوزه های حزبی
دخيل در مبارزات و تحوﻻت جارى موجود در کارخانه و محيط کار و
محﻼت ،دانشگاه و مدرسه ،در ميان جوانان و زنان ،و عرصههاى
مختلف بسيار اساسى است .کليد مسئله قرار گرفتن کادرهاى کمونيسم
کارگرى در راس شبکه محافل کمونيستی و حوزه های حزبی است.
ارتباط محکم ما با اين کادرها و هم خط و هم تصوير بودن آنها با
سياستهاى حزب ،اين اقدامات ميتواند منشاء سر و سامان گرفتن حزب
پرنفوذ و جابجا کننده نيرو در هر محيطى باشد که اين کادرها و اين
شبکههاى کمونيستى حضور دارند .ابعاد ديگر سازمانيابى حزبى و
ايجاد کميته و ارگانها و نهادهاى مناسب ديگر را بنا به تغيير اوضاع و
در انطباق با شرايط بايد در دستور گذاشت.
 سازماندهى تودهاى ،دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی:نشانه های مساعد تغيير تناسب قوا به نفع گسترش سازمانيابی توده ای و
کارگری قابل مشاهده است .دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و
شورايی محور اصلى کار ما در ايندوره است .تدوين و تبليغ طرح
حاکميت شورايی و اعﻼم علنی آن.
ما مبتکر جنبش مجمع عمومى و شورايى هستيم .در عين حال از ايجاد
کانونها و نهادها و اتحاديه در رشتهها و بخشهاى ديگر بنا به ضرورت
و توسط کارگران ،استقبال ميکنيم و مبتکر آن خواهيم شد.
 کنترل محﻼت :خارج کردن نقشه مند محﻼت مختلف در شهرها ازدايره اعمال قوانين و کنترل جمهورى اسﻼمى از طريق سازمان دادن
مبارزه عليه جمهورى اسﻼمى توسط مردم متشکل و متحد حول شبکه
هم بسته رهبران و فعالين پرنفوذ کمونيست ،ايجاد شورای محله و تغيير
تناسب قوا در شهرها مطابق يک برنامه زمان بندى شده و هماهنگ با
ساير فعاليت هاى حزب.
 گارد آزادی :احيا و گسترش ظرفيت و پتانسيل گارد آزادی .تشويق وترغيب جوانان به ايجاد واحدهای گارد آزادی .بکار گرفتن امکانات
جامعه براى تامين تجهيزات و امکانات آن.
 به حاشيه راندن افق و سياست و موقعيت جنبش و احزابناسيوناليستى در کردستان .خنثى کردن نقشهها و طرحها و بند و
بستهاى سياسى ضد مردمى احزاب ناسيوناليست .نقد مستمر و همه
جانبه سياستهای ناسيوناليستی و جريانات راست و ناسيوناليست و قوم
پرست در کردستان .تعيين فوکوسهاى سياسى معين به منظور منزوى
کردن احزاب ناسيوناليست .افشا و رسوا کردن طرح
صفحه ٤
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
)مراحل و محورهاى كار ما( ...
سياه فدراليسم و دارندگان آن .خنثی کردن تفرقه افکنی ناسيوناليستی و
تﻼش براى انتگره کردن مبارزات مردم در کردستان با مبارزات
سراسرى مردم ايران براى تامين آزادى ،برابرى ،رفاه همگانی.
 در افتادن هدفمند با جريانات سياه سلفی گری ،سنی گری و ارتجاعمذهبی
کسب آمادگی برای اوضاع اضطراری :با شل شدن و شکستن بيشتراقتدار جمهوری اسﻼمی در سطح سراسری ،به دليل شرايط متفاوت
سياسی و مبارزاتی در جامعه کردستان ،احتمال تعرض زودتر مردم
برای برچيدن حاکميت رژيم در کردستان وجود دارد .کمونيستها و حزب
حکمتيست به عنوان نيروی فعاله و نه منتظر ،با طرح و نقشه از هم
اکنون فکر شده بايد برای آن شرايط خود را آماده کنند .کسب آمادگى
ﻻزم براى اوضاع اضطرارى و داشتن طرح برچيدن جمهورى اسﻼمى
از اولويتهای مهم حزب حکمتيست و تشکيﻼت کردستان آن است.
 -٢مرحله بعدی؛ جابجايى عملى قدرت سياسی :فلج شدن بيشتر
جمهورى اسﻼمى در بعد سراسرى ايران ،موقعيت جديدى را در
کردستان به وجود مياورد .در شرايطى که توانايى عملى جمهورى
اسﻼمى در کنترل اوضاع بيشتر کاهش يابد ،به نحوى که کارش به
حکومت نظامى و آمادهباشها و اوضاع اضطرارى برسد ،دوره اتفاقات
مهم با دخالت فعال خود ما در کردستان فرا ميرسد .از جمله:
 جنبش اعتراضى و مردم براى برچيدن جمهورى اسﻼمى و کنترلاوضاع خيز برميدارند - .دخالت احزاب سياسى و مسلح براى سهمبرى
از قدرت و تعيين تکليف قدرت وارد دوره جديدى ميشود - .توطئهها و
بند و بستهاى جمهورى اسﻼمى و ارتجاع محلى و احزاب ناسيوناليست
عليه اراده مردم شروع ميشود.
لذا در ايندوره با درهم آميختن و هماهنگ کردن عرصه های اصلی
مبارزه انقﻼبی )اقتصادی و سياسی و نظامی( و اتکا به قدرت عملى و
سازمانی و اجتماعى و نظامى حزب )گارد آزادی( و به ميدان کشيدن
مردم ،براى تعيين تکليف قدرت سياسی و خنثى کردن توطئههاى
ارتجاعى بايد دست بکار شد .در اين رابطه محورهاى اصلى کار ما
چنين است :الف  -حزب کمونيست کارگرى  -حکمتيست به شيوه علنى،
اجتماعى و نظامى و سازمانى در شهرهاى کردستان ابراز وجود ميکند.
رهبران و شخصيتهاى با اتوريته در داخل مستقر ميشوند .ب -با به
ميدان کشيدن جنبش اعتراضى کارگران ،زنان و جوانان و مردم،
جمهورى اسﻼمى را در تنگنا قرار ميدهيم .ج -ابتکار اجتماعى کنترل
محﻼت و شهرها را بايد در دستور گذاشت .سازمانهای تودهاى مرتبط با
حزب )سازمان آزادی زن ،سازمان جوانان و  ( ...را در هر جا که
ممکن است ،مستقر کرد .د -ايجاد کميتههاى حزبى و کمونيستی در
کارخانه و مراکز کار و محﻼت و در سطوح مختلف را در دستور
ميگذاريم.

ه -ايجاد و سازماندهی مجامع عمومى و شوراها و ديگر سازمانهاى
تودهاى راديکال را وسيعا بايد گسترش داد.
و -خنثى کردن توطئهها و بند و بستهاى احزاب سياسی ناسيوناليست کرد
و جمهورى اسﻼمى .داشتن سياست و تاکتيکهاى روشن در تناسب
قواهاى مختلف در مقابل احزاب سياسى مختلف .يک بخش مهم کار در
اين دوره تﻼش براى متعهد کردن سياسی و عملی احزاب به مفاد بيانيه
ای که مانع وقوع سناريوی سياه در کردستان شود.
 -٣مرحله نهايى :پايان حاکميت جمهورى اسﻼمى و استقرار حاکميت
شورايی مردم در کردستان
 در اين مرحله سرنگونی جمهوری اسﻼمی و به دست گرفتن ابتکارعمل برچيدن همه دم و دستگاه و پيکره رژيم يک سياست محورى است.
براين اساس در هم آميختن قدرت جنبش اعتراضى کارگران و مردم و
توانايی سياسى و نظامى کمونيسم و حزب براى يکسره کردن کار
جمهورى اسﻼمى ،و پايان دادن به حاکميت آن ،محور کار ما است.
 برقراری حاکميت شورايی مردم ،به مثابه ارگان اعمال اراده و قدرتمستقيم مردم بر سرنوشت خويش .تدوين و اعﻼم برنامه حاکميت
شورايی از هم اکنون در دستور کار ما است.
 اعﻼم و تعهد به اجرای ﻻيحه حقوق پايه ای مردم زحمتکش درکردستان .تدوين و تکميل آن بر اساس بخش دوم برنامه دنيای بهتر.
اعﻼم ﻻيحه های ضروری ديگر از جمله" :ﻻيحه حقوق زنان"" ،قانون
کار" و ...
 ارائه پﻼتفرم راه حل کارساز حل مساله کرد ،متکی به سياست مندرجدر برنامه دنيای بهتر و قطعنامه مصوب حزب حکمتيست دراين
رابطه.
 سازماندهی نيروی مسلح شوراهای مردم ،متکی بر آموزش نظامیعمومی و شرکت همگانی در وظايف انتظامی و دفاعی ،اين نيرو
جايگزين نيروهای سرکوبگر و مافوق مردم ميشود .به عﻼوه دخالت
نيروی مسلح احزاب در تعيين سرنوشت مردم و تحميل حاکميت از باﻻ
به جامعه ،قويا مردود است.
 تﻼش برای شکل دادن به همکاری موردی و مشخص نيروهای چپ وکمونيست در کردستان حول مفاد پﻼتفرم سرنگونی انقﻼبی جمهوری
اسﻼمی ،برنامه حاکميت شورايی مردم ،ﻻيحه حقوق پايه ای مردم
کردستان ،پﻼتفرم راه حل مساله کرد.

)مصوب دفتر سياسی و کميته کردستان حزب حکمتيست  -اکتبر (٢٠٢٠

***
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران  -حكمتيست در كردستان
ميزگردی كمونيست با رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،ملكه عزتى  ،عبدالله دارابى  ،سياوش دانشور
کمونيست هفتگی :سند خط مشی حزب حکمتيست در کردستان
مصوب دفتر سياسی و کميته کردستان حزب اخيرا منتشر شد.
ضرورت تدوين و ارائه اين خط مشی پايه ای و بطور مشخص در
کردستان چه بود؟ جهت گيری اصلی آن و مبنای مرحله بندی تعيين
شده در اين سند چيست؟
رحمان حسين زاده :ضرورت تدوين خط مشی حزب و تشکيﻼت
کردستان حزب به طور فشرده در مقدمه سند مطرح شده است .تاکيد
سند اينست "اوضاع ايران به شدت متحول است .مبارزه عليه فقر و
گرانی و برای تامين معيشت و سﻼمت مبرميت عاجل پيدا کرده است.
جدال برسر قدرت سياسی و سرنگونی جمهوری اسﻼمی در صحنه
سياست ايران و از جمله در کردستان معناى بسيار زمينى و گسترده به
خود گرفته است .پايان حاکميت رژيم اسﻼمی و خارج شدن زودتر
کنترل اوضاع از دست اين حکومت ،مشخصا در کردستان يک احتمال
قوی است ".در نتيجه برای پاسخگويی به اين وضعيت داشتن
تصويری روشن از کارمان و دورنمای آن ،از مسيری که طی ميکنيم
و جوابگويی درست به وظايفی که در هر مقطع پيش رو داريم ،ﻻزمه
پيشرفت فعاليت حزب و تشکيﻼت کردستان حزب است که ظرفيت
ايفای نقش مهم در تحوﻻت جامعه را دارد .به ويژه زمانی که در همين
فضای سياسی ،جنبش بورژوا ناسيوناليستی و احزاب آن با تقﻼی
فراوان و به کمک ارتجاع منطقه ،به طور مستمر کل افق و استراتژی
و نقشه و اقدامات ارتجاعی خود را برای تصرف قدرت سياسی شب و
روز به جامعه کردستان پمپاژميکنند .در چنين وضعيتی جنبش
کمونيستی و کارگری و حزب حکمتيست به عنوان بخش متحزب اين
حنبش با افق و استراتژی و نقشه و اقدامات روشنی مسير تصرف
قدرت سياسی توسط کارگر و کمونيسم و حزب پيشرو آن را ترسيم
ميکند .اين هم مولفه ضروری ديگر تدوين اين سند است .اينکه چرا
اين سند مشخصا در رابطه با کردستان تدوين شده ،اوﻻ به اين دليل ،ما
در آخرين کنگره حزب )کنگره نهم ،نوامبر  (٢٠١٩خط مشی
سراسری حزب در اسناد مصوب آن کنگره را تدوين و ارائه کرديم و
ثانيا حزب ما به اين فاکتور توجه دارد .از مقطع انقﻼب  ۵٧به بعد ،به
دليل تناسب قوای متفاوت سياسی و مبارزاتی به وجود آمده در چهار
دهه عمر جمهوری اسﻼمی ،احتمال بروز روندهای متفاوت در مسير
سرنگونی جمهوری اسﻼمی در کردستان وجود دارد ،در نتيجه
همانطور سند ما به آن اشاره دارد ،با چشمان باز آن شرايط متفاوت را
بايد ديد و برای پاسخگويی به آن آمادگی ﻻزم را بايد داشت .اين سند
تﻼش دارد به اين جنبه مهم مساله هم پاسخگو باشد .يک جنبه مهم
ديگر ايجاد بيشترين همفکری و تﻼش برای داشتن درک واحد از
پراتيک سياسی و اجتماعی و تشکيﻼتی در ميان رهبری و کادرها و
اعضای حزب به ويژه فعالين داخل در دوره آينده فعاليت حزب در
کردستان است .سند خط مشی حزب به اين نيازها جواب ميدهد .جهت
گيريها و محورهای اصلی کار ما در سند خط مشی حزب در کردستان
تعيين شده است .مبارزين آگاه و فعالين حزب با مطالعه سند که
منتشرشده ،با جهت و خط مشی مان آشنا شده و ميتوانند قضاوت کنند.

با اينحال جوهر جهتگيری اصلی سند
اينست" :اوضاع متحول سياسی و
مبارزاتی و جدال قدرت در صحنه سياست
ايران و مشخصا کردستان را بايد ديد و
کارگر و کمونيسم ،نه نظاره گر ،بلکه به
عنوان نيروی دخالتگر و رهبر تحوﻻت با
نقشه آماده به استقبال آن بروند" .واقع
بينانه برظرفيت و توانايی جريان چپ و
کمونيسم و جنبش آزايخواهانه در کردستان
به عنوان پايه مهم قدرت جنبش کمونيستی و کارگری و حزب ما در
سراسر ايران و در کردستان تاکيد شده است .اين سند همزمان محدوديتها
و کمبودهای اساسی موجود ما را مشخص کرده و بر تحرک ﻻزم و عاجل
برای فايق آمدن بر اين کمبودها انگشت گذاشته است .در بخش ديگری از
سند راههای پيشروی و مراحل کار و محورهای اولويت دار در هر
مرحله تعيين شده که اينجا ﻻزم به تکرار نيست و عﻼقمندان را به مطالعه
مستقيم سند خط مشی حزب در کردستان مراجعه ميدهم .به اين ترتيب اين
سند قطب نمای روشنی برای فعاليتهای حزب در کردستان است.
در پاسخ به بخش دوم سئوالتان و مبنای مراحل تعيين شده در اين سند ،بايد
بگويم ،برای حزب ما و هر حزب سياسی جدی ،جدال تصرف قدرت
سياسی و سرنگونی جمهوری اسﻼمی ،پروسه ساده ،يک بعدی و يک
خطی نيست ،که تنها با رديف کردن يکسری اقدامات و در بهترين حالت
تبليغ و ترويج و آگاهگری بتوان مسير پيشروی را تعيين و طی کرد .بلکه
به درستی بايد پيچيدگی های اين مسير را شناخت ،توانايی ها و ناتوانی
های جنبش و حزبمان را تشخيص داد ،مراحل مختلف کار و استنتاجات
منطبق برای هر دوره را ترسيم کرد .چنين نگرشی مبنای تعيين مراحل
کار ما و محورهای مهم وظايف هر دوره حزب ما در کردستان است.
از نظر ما جنبش چپ و کمونيسم در کردستان به طور کلی و مشخصا
کمونيسم کارگری نيروی دخيل در صحنه سياسی است .نقطه عزيمت ما
اينست طبق نقشه روشنی تواناييهای اين جنبش را در کشمکش سياسی و
اجتماعی ماديت بخشيم .مساله اينست بر بطن استراتژی عمومی حزب
برای سرنگونی جمهور اسﻼمی و سازمان دادن انقﻼب کارگری ،قدرت
اجتماعی کارگر و کمونيسم و آزاديخواهی را در کردستان چگونه به
صحنه سياسی بکشيم .در جدال مستقيم قدرت در کردستان عليه جمهوری
اسﻼمی و عليه ارتجاع ناسيوناليستی و مذهبی چگونه عمل کنيم .سند خط
مشی حزب در کردستان حاصل مباحث ما و تجربه جنبش ما در پاسخ به
اين مسائل گرهی است .برنامه عمل ما مرحله به مرحله ميخواهد اين توان
و نيرو را به ميدان بکشد .بر اين اساس در مرحله کنونی تﻼش ما اينست
جنبش و حزب ما به عنوان نيروی دخالتگر و جابجا کننده نيرو موقعيت
خود را در جامعه تثبيت کند .در اين رابطه وظايف روشنی را بايد به
سرانجام برسانيم .در مرحله بعدی بر بطن فلج شدن بيشتر جمهوری
اسﻼمی در سطح سراسری ،پروسه برچيدن جمهوری اسﻼمی از
شهرهای کردستان در دستور قرار ميگيرد .وظايف آن
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران -
حكمتيست در كردستان
ميزگردی كمونيست با رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،ملكه
عزتى  ،عبدالله دارابى  ،سياوش دانشور ...
دوره در سند مشخص شده است .در مرحله نهايی پايان حاکميت
جمهوری اسﻼمی و کنترل اوضاع توسط کارگر و مردم و حزب ما و
اعﻼم حاکميت شورايی در دستور قرار ميگيرد .هر يک از اين مراحل
بخشی از پرسپکتيو عمومی قدرتگيری هدفمند کارگر و کمونيسم و
حزب کمونيستی ما در جامعه است .اين مراحل به هم مربوطند ،در عين
حال تفاوتهای وظايف کمونيستها در هر دوره تعيين شده است .اينکه
فوکوسهای ما در هر دوره کدامست در سند خط مشی حزب در کردستان
به روشنی به آن اشاره شده و لزومی به تکرار آن دراينجا نيست.
کمونيست هفتگی :در سند به سابقه و موقعيت و توانايى اجتماعی
نيروی کمونيسم و چپ و آزاديخواه در کردستان اشاره شده ،اين موقعيت
سياسی و اجتماعی جنبش چپ و کمونيستی حاصل کدام تجربه مبارزاتی
است؟ در عين حال در سند تاکيد شده" ،اين موقعيت و پتانسيل هنوز به
تمامى به توانايى عملی و متشکل و سازمانيافته ،تبديل نشده است" .برای
تبديل اين ظرفيت باﻻی کمونيسم به جنبش سياسی و حزبی هدفمند،
متشکل و سازمانيافته و موثر در جامعه چه کار ميکنيد؟
سوال شما بايد بگويم که موقعيت و توانايی
صالح سرداری :در جواب ْ
كمونيسم در کردستان بيش از چهل سال سابقه دارد .بعد از اصﻼحات
ارضی شاه در دهه چهل و خلع يد از دهقانان ،خَيل عظيمی از آنها روانه
شهرها شده و در حاشيه شهرها سكنی گزيدند .اين روند به بزرگ شدن
جمعيت شهرهای كردستان و شکلگيری طبقه جوان کارگر و مزدبگير
شد .در كردستان به موازات اين تحول سياسی و اجتماعی نسلی از
كمونيست ها و سوسياليست ها به فعاليت سياسی در پيوندی عميق با
كارگران و زحمتكشان رواوردند .اين نسل از روشنفكران كمونيست در
نقد كمونيسم موجود ،يعنی مشی چريكی و توده ايسم به مشی مبارزه توده
ای روآورد ،هرچند آن دوره عمدتا تحت تاثير تفكر و نگرش مائويستی
بودند .اين نسل از کمونيست ها در شهرهای كردستان و دانشگاهها
فعاليت ميكردند ،با كارگران و زحمتكشان رابطه عميقی پيدا كرده و اين
باعث اعتماد و اعتبار كمونيست ها در ميان مردم كردستان شده بود.
با انقﻼب  ٥٧كمونيستها عمدتا در سازمان كومله و سپس در حزب
كمونيست ايران متشكل شده و عليه جمهوری اسﻼمی و در دفاع از
دستاوردهای انقﻼب به مبارزه ادامه دادند .دفاع قاطع كمونيست ها از
منافع كارگران و زحمتكشان و مقاومت در مقابل يورش جمهوری
اسﻼمی به كردستان ،اعتبار كمونيست ها و نفوذ آنها را چند برابر كرد
و به يكی از اصلی ترين نيروهای جامعه كردستان تبديل شدند .همچنين
از همان اوائل همزمان با مقاومت در مقابل جمهوری اسﻼمی ،در مقابل
زورگويی های حزب دمكرات كردستان نسبت به زحمتكشان ايستادند .از
آزادی فعاليت سياسی احزاب و جريانات و تشكل های مردم دفاع کردند.
در شهرها عليرغم اختناق و فشار رژيم اسﻼمی فعالين كمونيستها ادامه
داشت و به مناسبتهای مختلف و از جمله با برگزاری اول ماه مه در چند
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سال متوالی به كمونيستها قدرت و اعتبار
زيادی داده بود .هرچند تعداد زيادی از
فعالين كمونيست و آزاديخواه را رژيم
اسﻼمی دستگير و تعدادی را اعدام كرد،
اما هيچوقت نتوانست اراده آنها را
بشكند .زندان های جمهوری اسﻼمی
مملو از زنان و جوانان كمونيست بود و
با تحميل چند سال زندانی به آنها و اعدام
كردن هرگز نتوانست اراده آنها را
بشكند .همه اين مبارزات توده ای و سياسی در شهرها و روستاها و
مبارزه نيروی نظامی كومله ،كمونيسم را به يك جريان مورد اعتماد
كارگران و زحمتكشان تبديل كرد.
تحوﻻت اروپای شرقی و شكست و فروپاشی سرمايه داری دولتی و
كمونيسم بورژوائی تأثيرات خود را بر كمونيسم در دنيا بطور کلی و
فعاليت کمونيستی در ايران و كردستان داشت .حمله آمريكا به عراق و
طلوع خونين "نظم نوين جهانی" ،فعاليت كمونيستی و جريانات
کمونيستی را تحت فشار قرار داد .ايندوره ما شاهد اين تاثيرات و
چرخشهای سياسی در احزاب کمونيستی هستيم .جدايی از حزب
كمونيست ايران و تشكيل حزب كمونيست كارگری و ادامه فعاليت در
كردستان هم با توجه به تاريخ و اعتباری كه كمونيسم داشت ،در اشكال
مختلف ادامه يافت و با ابتكارات جديدی كمونيسم در كردستان برای
متشكل كردن صفوف كارگران و مبارزين انقﻼبی و كمونيست به تﻼش
خود ادامه دادند .تشكل هايی برای دفاع از حقوق كودكان و دفاع از
حقوق زنان و  ...تشكيل شدند كه نقش مهمی در فضای سياسی جامعه به
نفع كمونيسم و أزاديخواهی داشت .كمونيست ها به مناسبت های مختلف
در تمام سوخت و ساز مبارزاتی بنفع كارگران و زحمتكشان حضور
داشتند .اين در حالی بود كه مداوما تحت پيگرد و دستگير شدن بودند.
در سال های اخير تقريبا همه اول ماه مه ها را به اشكال مختلف برگزار
كرده اند .برای آزاد كردن كارگران زندانی و فعالين سياسی و جلوگيری
از اعدام در صف اول مبارزه قرار داشته اند .به جرات ميتوان گفت كه
در تمام فعاليت های مبارزاتی و دفاع از منافع كارگران و زحمتكشان
فقط كمونيست ها و چپ ها حضور داشته اند .در تمام اين دوران جنبش
كمونيستی در كردستان هم دچار افت و خيزهايی شده اما هيچ وقت تسليم
فشار و اختناق نشده است و هم اكنون اين جنبش روشنتر از هميشه در
صحنه اعتراضات با تمام كمبودها و مشكﻼتی كه برايش فراهم آورده اند
حضور دارد.
سوالتان متاسفانه بايد بگويم با تمام اين مبارزات
در جواب به بخش دوم ْ
و زحمات و فداكاری كمونيست ها در مقابل يكی از هارترين رژيم های
تاريخ بشری ،مشكﻼت و محدوديت های زيادی برای جنبش ما ايجاد
شده است .يكی از مهمترين اين مشكﻼت سركوب بی امان و مداوم
کارگر و كمونيسم از طرف رژيم به درندانه ترين شيوه بوده است .رژيم
اسﻼمی تعدادی از فعالين و رهبران و آژيتاتورهای كارگری را اعدام
كرد ،تعداد بسياری در نبردهای نظامی جان باختند و هزاران نفر را در
زندانها به اسارت کشيدند .يكی ديگر از مشكﻼتی كه در تضعيف
كمونيسم در كردستان تأثير داشته ،انشعابات و جدايی هايی است كه بدان
تحميل شده و گاها باعث ياس و نااميدی شده است .از عوارض ديگری
كه تأثير داشته ،با توجه به نظامی شدن شهرهای کردستان و ضرورت و
وجود فعاليت نظامی ،محدوديت های خود را بر فعاليت
صفحه ٧
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران -
حكمتيست در كردستان
ميزگردی كمونيست با رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،ملكه
عزتى  ،عبدالله دارابى  ،سياوش دانشور ...
كمونيستی تحميل كرده است .نيازها و سنتهای فعاليت نظامی باعث شده
كه هم سازمان های درست شده ضربه بخورند و هم سبك كار
كمونيستی در مقابل سنت های موجود كار تشكيﻼتی تضعيف شوند.
اما با تمام اين محدوديت ها و فشارها ،كمونيسم و برابری طلبی در
جامعه كردستان يك داده اجتماعی و جنبشی قائم به ذات است و در
ميدان مبارزات برای رسيدن به مطالبات و خواست های توده های
كارگر و زحمتكش حضور دارد .اين در حاليست كه اعتراض و مبارزه
در گوشه و كنّار جامعه ايران ادامه دارد .اين اعتراضات در ديماه ٩٦
و آبان  ٩٨با خواست حقوق پايمال شده كارگران و اقشار مختلف مردم
زحمتكش ،رژيم جمهوری اسﻼمی و هر دوجناح را به مصاف طلبيد و
شعار مرگ بر جمهوری اسﻼمی و مرگ بر خامنه ای همه شهرهای
ايران را درنورديد .صدها رهبر عملی و اجتماعی و آژيتاتور كمونيست
در اعتراضات كارگری ظاهر شدند و كمونيسم و طبقه كارگر را
نمايندگی كردند .اين در شرايطی است كه رژيم جمهوری اسﻼمی هيج
راه برون رفتی برای عبور از بحرانهايی كه دامنگيرش شده است ندارد
و همزمان وظائف كمونيست ها چند برابر شده است.
در چنين اوضاعی آلترناتيوهای راست و ارتجاعی با امكانات فراوانی
كه در اختيار دارند ،برای تحميل خود به مردم ايران در تﻼش اند و
ميخواهند بار ديگر بر موج مبارزات مردم سوار شوند .كمونيست ها و
طبقه كارگر كه بيشتر از همه برای پيروزی در فعاليت و تﻼشند بايد با
دقت اوضاع را در نظر داشته باشند .در كردستان هم نيروهای راست و
ارتجاعی برای آينده خود را سازمان دادند و آماده كرده اند .آنها با در
اختيار داشتن امكاناتی كه برايشان فراهم كرده اند ،ميخواهند در فردای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی خود را بر مردم كارگر و زحمتكش جامعه
كردستان تحميل كنند و مانع دخالت مردم در سرنوشت خود شوند،
همانطور كه در كردستان عراق اين اتفاق افتاد .بنظر من كارگران و
زحمتكشان بايد از سه دهه حاكميت احزاب ناسيوناليست كرد در
کردستان عراق درس و تجربه بگيرند ،با متحد شدن در شوراها و
تشكلهای مستقل و با دخالت خود ،مانع هر نوع سازش و بند و بست از
باﻻ شوند .بايد با دقت اوضاع را زير نظر داشته باشند ،احزاب و
جريانات سياسی در كردستان را بشناسند ،بدانند چه حزب و جريانی در
همه شرايط بدفاع از منافع كارگر و مردم زحمتکش و آزاديخواه در
کردستان برخاسته ،چه احزابی برای شريك شدن خود در قدرت منافع
انها را ناديده گرفته و زيرپا نهاده و در آينده نيز زير پا خواهند گذاشت.
حزب حكمتيست و خطی كه نمايندگی كرده ،نشان داده كه در طی چهل
سال گذشته در دفاع از منافع كارگر و زحمتكش لحظه ای كوتاهی
نكرده است و همواره در کنار اعتراضات و مطالبات كارگران و مردم
زحمتکش حضور داشته است .بهمين دليل كارگران و كمونيست ها را
فراميخوانم به اين حزب بپيوندند تا با هم بتوانيم با درست كردن يک
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حزب سياسی کمونيستی قدرتمند از
كمونيسم و آزاديخواهی و برابری طلبی
دفاع كنيم .كارگر و زحمتكش آن جامعه با
متشكل شدن در تشكل های توده ای و
قدرتمند كردن خود بايد سرنوشت جامعه
را در دست خود بگيرند.
کمونيست هفتگی :برای تقويت و محکم
کردن سازمان حزب در داخل سند بر چه
پروسه و مولفه هايی تاکيد دارد؟ بعﻼوه اين سند گسترش سازماندهی توده
ای و مشخصا دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی را تصوير
ميکند .دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی در چه مکانها و
عرصه های مبارزاتی و اجتماعی مورد نظر است؟ و تا چه اندازه زمينه
های گسترش جنبش محمع عمومی و شورايی مساعد است؟
ملکه عزتی :يکی از مولفه های اصلی حاکم بر سند تامين يک رهبری
راديکال و همزمان متحد کننده برای سمت و سو دادن به مبارزات جاری
در جامعه است .سازماندهی ،رهبری و ايجاد اتحاد در اعتراضات
موجود از جمله اقدامات مهم و حياتی برای حزب و طبعا کميته کردستان
حزب است .در اين راستا است که اين سند بر ايجاد و تحکيم سازمان
حزب در داخل تاکيد ويژه دارد.
روزانه شاهد اعتراضات اقشار مختلف اجتماعی هستيم .زنان ،جوانان،
کارگران و مردم محروم و خشمگينی که به طرق مختلف نارضايتی و
نفرت خود را از اين حکومت ابراز ميکنند .اين مبارزات و اعتراضات
بخشا پراکنده ميتواند بسيار موثرتر و قدرتمندتر خود را نشان دهد اگر
اتحاد بين اين اقشار محروم و تحت ستم تامين شود و يک رهبری واحد
در راس آن قرار بگيرد .يکی از مهمترين مولفه ها در اين رابطه جلب و
جذب رهبران و فعالين جنبش کارگری و ساير جنبشهای راديکال و
موجود در جامعه حول سياست کمونيستی و حزب است .يکی از
مهمترين اقدامات برای ساختن حزب در داخل ايجاد و پايه ريزی حوزه
های حزبی است .دخالت اين حوزه ها در رشد و گسترش مبارزات
اعتراضی در مراکز مهم از جمله در کارخانه ها ،دانشگاه ها و مراکز
آموزشی ،ميان انقﻼبيون کمونيست و نسلی است که از شرايط موجود به
جان آمده است .ما در طی  ۴دهه حاکميت حکومت سرکوبگر جمهوری
اسﻼمی شاهد مبارزات زنان و مردان آزاديخواه در عرصه های مختلف
بوده ايم .اين اعتراضات بدون يک رهبری راديکال و بدون سازماندهی
منسجم ميتواند سرکوب شوند ،فعالينش دستگير شوند و نهايتا بتوانند اين
صداهای اعتراضی را موقتا ساکت کنند .تغيير تاکتيک مبارزاتی در
بزنگاه های حساس از وظايف مهم رهبری کمونيستی است .کادرهای
کمونيست ،کادرهايی که کمونيزم کارگری را نمايندگی ميکنند وظيفه
اولشان تامين اين وظيفه مهم و انقﻼبی است.
يکی از نکات مهم ديگری که سند بر آن تاکيد دارد سازماندهى تودهاى و
دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورايی است .حزب ما در راس
طرح و سياست سازماندهی شورائی قرار دارد .ما از سالها پيش بر
درستی اين شيوه از سازماندهی تاکيد کرديم و پرچمدار پرشور سنت
شورائی بوده ايم .از نظر ما شورا مهمترين ارگان اعمال قدرت مستقيم و
تصميم گيری مستمر در سرنوشت مردم محروم راجع به مسائلی است که
به زندگی و حيات خود آنان مربوط است .شوراها از ارگانهای نفی
شرايطی است که طبقات حاکمه بنا به نياز و منافع شان به
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران -
حكمتيست در كردستان
ميزگردی كمونيست با رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،ملكه
عزتى  ،عبدالله دارابى  ،سياوش دانشور ...
بخشهای فرودست تحميل کرده اند .مجمع عمومی نهادی است که
کارگران و اقشار محروم جامعه بتوانند اراده خود را اعمال کنند و
نمايندگان منتخب و قابل عزلشان را برگزينند .در سالهای اخير در اين
رابطه چندين مرکز کارگری و مشخصا هفت تپه راه را نشان دادند و
ثابت کردند اين شيوه قابل اجرا و عملی است .در کردستان شورا سابقه
قديمی تری دارد .شوراهای محﻼت برای هم نسلهای من نامی آشنا است.
آن شوراها در زمان حمله مزدوران جمهوری اسﻼمی به کردستان و قبل
از آن کل نيازهای محﻼت را تامين ميکردند .کﻼس آموزشی داشتند،
جوانان انقﻼبی را سازمان ميدادند که امنيت و آسايش محله را بعهده
بگيرند .تامين امکانات بهداشتی و درمانی از کارهای مهم اين شوراها
بودند .بدون شورای محﻼت ،شهر قطعا با وضعيت بسيار وخيمی
روبرو بود .در شرايط مشخصی در سطح محﻼت اين تجارب ميتواند
الگوی سازماندهی توده ای باشند و برای جلوگيری از تعرض و حمﻼت
مزدوران رژيم سدی ايجاد کنند .در مراکز کارگری بنظر من اين شيوه
سازماندهی امروز بيش از پيش قابل اجرا است .بهمين دليل است که در
سند بطور مشخص شوراها بعنوان يکی از راههای متحد کردن مردم و
انسجام مبارزات و اعتراضات جاری مطرح ميشود .در سطحی
وسيعتر ،شوراها سازمان اعمال حاکميت در جامعه هستند .حاکميت
شورائی يک هدف اعﻼم شده کمونيسم کارگری است.
کمونيست هفتگی :جنبش ناسيوناليستی و احزاب آن مانع بزرگی در
مقابل دستيابی جامعه به آزادی ،برابری و رفاه است .برای منزوی
کردن جنبش ناسيوناليستی و احزاب آن به چه روشها و اهرمهايی بايد
متکی بود و چه بايد کرد؟ همين جا سئوال ديگری را هم طرح کنيم ،سند
بر تحکيم و ايجاد بيشتر واحدهای گارد آزادی تاکيد دارد ،برای گسترش
گارد آزادی فراخوان شما به جوانان و انسانهای عﻼقمند در داخل
چيست؟
عبدﷲ دارابی :جامعه کردستان از نظر اقتصادی و سياسی يک جزء
درهم آميخته و انتگره جامعه ايران است .به همين خاطر ،پيوند و
همسرنوشتی سراسری مردم در بخشهای مختلف ايران از جمله
کردستان يک امر واقعی و انکار ناپذير است .مضاف براين ،واقعيات
چهل سال اخير جامعه ايران به خوبی نشان داده است که تﻼش مردم در
کردستان برای سرنگۆنی رژيم جمهوری اسﻼمی ،بدون يک اعتﻼی
سياسی سراسری در سطح کشور نامحتمل و غير ممکن است .ولی
عليرغم ميل ما و اين همسرنوشتی سراسری ،روشن است که دولتهای
مستبد سلطنتی و اسﻼمی ،يکی پس از ديگری بنا بر منافع سياسی
خويش ،به جامعه کردستان خون پاشيده اند و با ايجاد زخم عميق بر
پيکر آن ،مردم آنرا از هرگونه حقوق اوليه محروم ساختند .لذا تا به
امروز ستم ملی ادامه داشته و حل مسئله کرد بﻼتکليف باقی مانده است .
از منظر ما کمونيست ها اين مساله مهم قابل صرف نظر کردن نيست و
بايد به آن جواب روشن سياسی داد.
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اما طنز تلخ تاريخ اينست که عﻼوه بر
دشمنی آشکار و عريان رژيم های
مستبد و آدمکش سلطنتی و جمهوری
اسﻼمی عليه مردم کردستان ،يک
نيروی بورژوا -ناسيوناليست کرد که
سنتا خوانين و سرمايه داران را
نمايندگی کرده ،تحت عنوان مبارزه با
ستم ملی ،بدون اينکه نمايندگی از جانب
کسی داشته باشد ،بعنوان قيم و ولی
مردم در کردستان ايران ظاهر ميشود .حزب دمکرات و جريانهای
ناسيوناليستی کرد ،با هدف سهم خواهی از بورژوازی و شريک شدن با
دولت مرکزی ،پا به صحنه نبرد عليه مردم کردستان گذاشته است .هم
اکنون کار بجايی رسيده که اين رويارويی مستقيم را بعنوان آخرين حربه
خود به مزايده بگذارند تا بلکه در پرتو آن مورد لطف و عنايت اين رژيم
آدمکش قرون وسطايی قرار بگيرند .در کردستان ايران اين داد و ستد و
معامله مخفيانه و از باﻻی سر مردم ،توسط هر دو شاخه حزب دمکرات
کردستان ايران و شرکا به قدمت عمر رژيم تا از ابتدا تا به امروز به
تناوب در جريان بوده است .جنبش ناسيوناليستی کرد همواره ربطی به
منافع مردمی که به نام آنان فعاليت ميکند نداشته است ،اما امروز نه تنها
در کمپ دشمنان مردم خواهان آزادی و برابری جای گرفته اند بلکه
آشکار و عريان شمشيرها را از رو بسته اند .احزاب ناسيوناليست کرد،
همراه و هم جهت با سياست و منافع دولتهای مرتجع و فاشيست منطقه،
می کوشند جامعه کردستان را از رسيدن به يک زندگی شاد و مرفه و
انسانی محروم سازند .هر روزه به بهانه های پوچ و وعده و وعيد های
دروغين عمﻼ سياست رويارويی و مقابله با مردم را دامن ميزنند،
سياستهائی که تنها مخاطرات و ناامنی بيشتری برای مردم کردستان ببار
می آورد و با نفرت پراکنی ملی تﻼش دارند از هم اکنون خواستهای
آزاديخواهانه و برابری طلبانه جامعه را منکوب کنند.
مردم کردستان چگونه بايد اين مانع بزرگ را از سر راه خود بر دارند؟
مساله قدرت گيری و دستيابی به آن ،اولين و اساسی ترين حلقه ای است
که مردم کردستان بايد به آن فکر کنند و روی آن فوکوس نمايند.
سرنگون کردن رژيم جمهۆری اسﻼمی و باز داشتن احزاب ناسيوناليست
از دستيابی به قدرت در کردستان ،تنها راهی است که مردم کردستان و
سراسر ايران بايد به آن دست يابند .بدون سرنگونی تمام و کمال
جمهوری اسﻼمی ،مردم کردستان و سراسر ايران از انقياد سياسی و
بردگی اقتصادی رها نخواهند شد و روی خوشی از زندگی نخواهند ديد.
نظام سرمايه داری امروز جهان در همه اشکال و ابعاد خويش با خشن
ترين شکل و سياستها به زندگی مردم کارگر و کارکن جامعه حمله می
کند و پاسخ اعتراض به فقر و گرسنه نگاهداشتن را با گلوله جواب
ميدهند .مردم برای رسيدن به يک زندگی شايسته انسان بايد با مبارزه
برای سرنگونی رژيم ،منزوی کردن سياست ضد کارگری و ضد انسانی
احزاب ناسيوناليست قدم پيش بگذارد و بی محابا آنها را افشا و رسوا کند
و اجازه ندهند با قيموميت از طرف مردم بر سر اين زخم کهنه ستم ملی،
به داد و ستد و معامله با رژيم های ارتجاعی و فاشيست مسلک در ايران
ادامه دهند .بايد با افشاگری مستمر خود احزاب ناسيوناليست را از
سياست تيولداری و قيم گری برحذر داريد و سرنوشت خويش را با دست
خودتان رقم بزنيد .بايد حل مساله ملی در کردستان ايران را با تصميم و
رای آزادانه خودتان يک بار برای هميشه به پايان برسانيد .مردم
کردستان لياقت و شايستگی آن را دارند در اين شرايط بسيار ناهنجار
زندگی ﻻاقل مثل مردم کشورهای پيشرفته تر بتوانند به
صفحه ٩
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران -
حكمتيست در كردستان
ميزگردی كمونيست با رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،ملكه
عزتى  ،عبدالله دارابى  ،سياوش دانشور ...
حداقلی از دسترنج خويش دست يابند .برای متوقف کردن و خشکاندن
آنهمه خون پاشی به جامعه کردستان ،مردم کردستان بايد اتحاد و وحدت
داوطلبانه با مردم کشور را سرلوحه کار و مبارزات شان قرار بدهند و
با اتکا به آن به حق انتخاب آزاد و بﻼمانع طی يک رفراندم به ماندن در
چهارچوب ايران با حق برابر يا جدايی رای بدهند.
ايجاد شوراها در محل کار و زيست يکی ديگر از اقدامات مهم و جدی
مردم کارگر و زحمتکش در کردستان است که بايستی از همين حاﻻ
بعنوان بديل و آلترناتيو جدی بعد از رژيم اسﻼمی ،در مقابل
آلترناتيوهای معرفه بورژوازی چون پارلمان ،قرار بگيرد و به اتکا به
آن بتوانيد اعمال اراده جمعی خودتان را در تقابل با هر بديل سرمايه
دارانه و استثمارگرانه بکار ببنديد .بدون ورود به اين جدال طبقاتی و
پيروزی در آن ،تضاد اساسی جامعه سرمايه داری ،تضاد کار و سرمايه
در عصر حاضر باقی خواهد ماند و هيچ تغيير و تحولی در زندگی مردم
بوجود نخواهد آمد .هر تغيير و تحول مثبت در زندگی مردم در درجه
اول مستلزم اين تحول بنيادی است که جنبش سوسياليستی طبقه کارگر و
حزب حکمتيست مجدانه و با تمام توان از آن حمايت ميکند.
گارد آزادی :در شراط حاضر ،تأمين امنيت و ابزارهای دفاع از خود،
يکی ديگر از رکن های ضروری است که جامعه ايران بشدت به آن نياز
دارد .چون به يمن وجود حاکميت جمهوری اسﻼمی ،سايه شوم ناامنی نه
تنها در ايران ،بلکه در کل خاورميانه و بعضا در اروپا و آمريکا نيز
گسترش يافته است .مردم کارگر و زحمتکش ،بدون دفع و خنثی کردن
اين سايه شوم ،در هيچ زمينه ای قادر به پيشروی نخواهد بود .تحکيم و
گسترش گارد آزادی به معنای يک عرصه کاری همينجا و به همين
منظور مطرح است که بويژه در دوره خيزشهای توده ای نياز به آن
صدچندان برجسته ميشود .ناامن کردن جامعه توسط رژيم ،نه تنها روی
حذف فيزيکی مستقيم انسان ها بلکه روی چرخه پيشروی در همه
عرصه های زندگی بويژه توليدی ،اجتماعی و فرهنگی تأثير گذاشته
است .جامعه بدون توان و پتانسيل دفاع از خود قادر به پيشروی نخواهد
بود.
نيروی گارد آزادی ،بعنوان يک عرصه کاری تنها خاص و ويژه
کردستان نيست ،سراسری است و به کل طبقه کارگر و همه مردم تشنه
آزادی و خوشبختی در سراسر ايران مربوط است .در نتيجه ،مکان اين
نيرو در داخل ايران و در محل کار و زيست خود مردم آزاديخواه قرار
دارد نه در کوه و دشت ،زير زمينها يا کشورهای همجوار ايران .اين
نيرو ،بدوا بر مبنای آشنايی و شناخت کامل آدمها با همديگر در گروه
های کوچک شکل و سازمان می يابد و در هرجا که ﻻزم و ضروری
باشد بويژه در کردستان مسلح خواهد شد .بدين خاطر جا دارد همينجا
همه جوانان آزاديخواه و انقﻼبی را به پيوستن به گارد آزادی و تشکيل
واحدهای گارد آزادی دعوت کنم .به گارد آزادی بپيونديد و ما و جامعه

شماره ٥٧٤

را از اين تﻼش انقﻼبی و آزاديخواهانه تان
مطلع نماييد.
کمونيست هفتگی :جنبش اعتراضی در
کردستان منفک از فضای جنبش اعتراضی
در سطح سراسری نيست .چشم انداز جنبش
اعتراضی و سرنگونی طلبانه را چگونه می
بينيد؟ در سند بر مولفه های تامين رهبری
کمونيستی در جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه اشاره شده ،اين مولفه
ها کدامند و در اين راستا جهت و اقدامات حزب چيست؟
سياوش دانشور :جنبش اعتراضی در کردستان نه فقط از فضای جنبش
اعتراضی در بقيه کشور جدا نيست بلکه در مواردی مبتکر حرکتهای
اعتراضی پيشرو در يک جامعه شهری سرمايه داری است که تاثير خود
را در سياست و حرکت اعتراضی راديکال در مناطق ديگر ايران
گذاشته است .مضافا اينکه فعالين جنبشهای اعتراضی بويژه در شهرهای
جنوب کردستان همواره در يک تعامل و ارتباط تنگاتنگ با فعالين
تحرکات کارگری و آزاديخواهانه در سطح کشور و مراکز فعال تر مانند
تهران بوده اند و برعکس فعالين جنبشهای اعتراضی راديکال همواره به
تحرک سياسی در کردستان توجه ويژه ای داشته اند.
آنچه که فضای عمومی سياسی در کردستان را از مابقی ايران تفکيک
می کند اين واقعيت است که جامعه کردستان جامعه ای حزبی و پﻼريزه
است .جامعه کردستان هيچوقت به رژيم اسﻼمی تمکين نکرد و عليرغم
سرکوب مستمر و فضای امنيتی و ميليتاريزه برای سالهای طوﻻنی
بويژه در دهه شصت و بدرجه ای دهه هفتاد ،واقعيات پايدارتر سياسی
در جامعه کردستان تغييری نکرده است .در عين حال در دو دهه گذشته
در جامعه کردستان ،رژيم اسﻼمی فرجه بيشتری به تحرک جريانات
اسﻼمی و ناسيوناليستی پرو رژيمی با هدف برهم زدن تعادل سياسی در
کردستان داده است .اما اين سياست در متن سرکوب خونين و ممنوعيت
سازمانهای انقﻼبی ،اگرچه در کوتاه مدت فرصتی برای ابزار وجود به
اين جريانات داده است اما نظر به واقعيات سياسی و اجتماعی جامعه
کردستان و سنتهای مبارزاتی ريشه دارتر نتوانسته اطمينان خاطری
برای رژيم اسﻼمی در کردستان فراهم کند .با هر درجه تغيير تعادل
قوای سياسی و در متن کارنامه ننگين و ضد اجتماعی نيروهای
ارتجاعی ناسيوناليستی و اسﻼمی ،بسرعت راديکاليسم و برابری طلبی
سوسياليستی و کمونيسم در کردستان قد علم می کند .مشخصات کنکرت
جامعه کردستان بما می گويد که بمجرد اينکه در مرکز مهار قدرت رژيم
اسﻼمی شل شود ،در کردستان شايد زودتر از هر جای ايران امکان
سقوط حاکميت اسﻼمی و يا خﻸ قدرت حس خواهد شد و فرجه ای به
جريانات سياسی از جمله کمونيسم ميدهد که اين خﻸ را پر کنند و يا
زودتر از بقيه جاهای ايران احزاب سياسی غير قانونی در اپوزيسيون
بتوانند با اتکا به نيروی خود در شهرهای کردستان حضور يابند.
چگونه بايد رهبری اعتراضات را در سطوح مختلف تامين و تضمين
کرد؟ رهبری امری اساسا سياسی است که بايد در سطوح مختلف
سراسری و محلی تامين شود .تامين رهبری کمونيستی کارگری بطور
مشخص تر حاصل جدال برسر آلترناتيوها و افقهای مختلف و دست باﻻ
پيدا کردن سياست سازمانگرانه کمونيستی بر اعتراضات جاری برای
سرنگونی و آينده جامعه است .سند محورهای کار حزب در کردستان بر
صفحه ١٠
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خط مشى حزب كمونيست كارگری ايران -
حكمتيست در كردستان
ميزگردی كمونيست با رحمان حسين زاده ،صالح سرداری ،ملكه
عزتى  ،عبدالله دارابى  ،سياوش دانشور ...
همين اصول عام تاکيد می کند اما روشن است که ما در باره کليات
حرف نمی زنيم بلکه در باره يک جامعه قطبی و متحزب در پروسه
سرنگونی با جنبشهای مختلف و مشخصا در تقابل با جنبشهای ارتجاعی
و ضد کارگری ناسيوناليستی و بورژوائی حرف ميزنيم .بعنوان حزب
در قلمرو سراسری و ماکرو روشن است چه ميگوئيم و چه نمی خواهيم
و تﻼش داريم جامعه و سير سياسی به کدام سمت برود .اما اين بمجرد
اراده ما رخ نمی دهد ،بلکه ضروری است در متن يک کشمکش دائمی
و بيوقفه ،فتح سنگرهائی معين ،داشتن برنامه روشن برای بدست گرفتن
ابتکار عمل سياسی ،ايجاد سازمان و تشکيﻼتهای مناسب اينکار با
کادرهائی که به کل نقشه اشراف دارند ،و مهمتر در متن يک مبارزه و
پراتيک اجتماعی نيروی انقﻼبی و کمونيستی ميتواند محقق شود.
ما از همين امروز بر تمايز صفوف چپ و راست جامعه ،بر چکش
زدن و تيز کردن خط و سنت مبارزاتی متمايز ،بر تﻼش برای جلب
توده های هرچه وسيعتری حول راه حل و برنامه کارگری و
کمونيستی ،بر ضرورت ايجاد آمادگی ﻻزم کادرها و فعالين جنبش مان،
بر عروج رهبرانی که نماينده آزاديخواهی و تجسم مادی انتقاد کارگری
و سوسياليستی در جامعه باشند ،تاکيد داريم .کمونيسم چه در قلمرو
سراسری و چه در کردستان بايد به اين نيازها پاسخ دهد .ناسيوناليسم و
جريانات بورژوائی و متحدين اسﻼمی شان ،امروز در بند و بست با
حکومت و اميدوار به حمايت آمريکا و دولتهای مرتجع منطقه حساب
باز کرده است .اينها ممکن است عبارات توخالی و شعارهای دهن
پرکن هم در دوره خيزش های انقﻼبی برای سرنگونی سر دهند و يا
قوميگری و نفرت پراکنی ملی را سرمايه بسيج نيروهای واپسگرای
جامعه کنند .در عين حال اين "هنر" را دارند که با خانخانی نظامی و
تحرکات تروريستی سرباز اهداف اسﻼف ارتجاعی شان در ايران و
منطقه شوند .کمونيسم کارگری و کمونيست ها در کردستان پيشاپيش
بايد راه حل شورائی و سنت عمل مستقيم توده ای و کارگری را
برجسته کند ،ابزار دفاع از خود و جامعه را تامين کند ،در راس
حرکتهای اعتراضی و توده ای برای درهم کوبيدن ارکان حکومت
اسﻼمی باشد ،اولين نيروهائی باشند که مراکز مهم قدرت را فتح و
قدرت خود را هرجا و به هر ميزان ممکن مستقر می کنند ،در متن و
در دل جنبشهای اجتماعی آزاديخواهانه و پيشرو به يک نيروی غير
قابل حذف و يک جريان اعتراضی قدرتمند اجتماعی بدل شود .برای
اينها بدوا رهبران عملی حرکتهای اجتماعی بايد خود را به اين سطح
برسانند و به نيازهای مشخص دوره انقﻼبی که تماما با دور قبل و بعد
آن متفاوت است پاسخ دهند.

شعارهای متحد کننده که قدرت بسيج وسيعتری دارند در قبال سواﻻت
کليدی جامعه و حلقه های اصلی تاکيد داريم .حزب در کردستان بايد جز
ﻻيتجزا و در صف اول ايجاد اين وحدت و قدرت آلترناتيو قرار گيرد.
بعبارت ديگر حزب و فعالين آن و کادرهای کمونيست با جنبش کارگری،
جنبشهای برابری طلب و رفع تبعيض يکی شود و بيان فشرده و نوک تيز
پيکان اين جنبشها باشد .ما وارد دوره ای می شويم که نيازمند آنست که
آژيتاتورها و رهبران کمونيست در هر گوشه جامعه در راس تحرکات
اعتراضی و لوﻻی اتحاد اين نيروهای اجتماعی باشند و بعنوان نمايندگان
و سخنگويان و رهبران با نفوذ کمونيسم ايران عروج کنند .همه اينها
يعنی کمونيسم ايندوران بايد در سطوح محلی ،منطقه ای ،شهری،
سراسری ،در راس اعتراضات راديکال جاری و شوراها و سنت عمل
مستقيم کارگری قد علم کند .حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست حزبی
برای پاسخ به نيازهای ايندوره در متن مبارزه انقﻼبی و توده ای برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی و درهم کوبيدن چهارچوبهائی است که کل
کمپ نيروهای ارتجاع سياسی در ايران در تحليل نهائی خواهان
بازسازی و ابقای آنند .ما نيروی نفی اين اوضاع هستيم و خود را در
مقابل هر جريان و نيروئی خواهيم ديد که در اين کشمکش تﻼش دارد
صف مستقل کارگر و اعتراض راديکال توده مردم زحمتکش را به
نيروی ارتجاع سياسی و جريانات بورژوائی بدل کند.
***

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده
ای را همه جا برپا كنيد!
در كارخانه ها و محﻼت شوراها را
برپا كنيد!
امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و
فردا ارگان حاكميت!

لذا ما از امروز و در متن مباره جاری بر ناظر شدن سياستها و

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ١١
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چراغ سبز خامنه ای برای مذاكره با آمريكا
جمال كمانگر
روز چهارشنبه  ٢٦آذرماه  ،٩٩خامنه ای در ديدار با خانواده و "ستاد
همايش بزرگداشت سالگرد" کشته شدن قاسم سليمانی توسط آمريکا،
محورهای اصلی سياست رژيم در مقابل رئيس جمهور آتی آمريکا جو
بايدن را اعﻼم کرد .خامنه ای برای اينکه فتيله عر و تيزها و کف
چرانی فرماندهان نظامی رژيم را مبنی بر "انتقام سخت" را پايين بکشد
و آنرا به نحوی روتوش کند ،اولين "انتقام سخت" را حضور مردم در
مناسک تشييع جنازه سليمانی برجسته کرد و دومين "انتقام سخت" را
شليک چند موشک به پايگاه خالی شده آمريکاييان در عين اﻻسد
برشمرد .اما اشاره به "انتقام سخت" از مسافران نگون بخت هواپيمای
اکراينی که عمدتا ايرانی بودند نکرد!
خامنه ای آگاهانه کوچکترين اشاره ای به قتل محسن فخری زاده در اين
مراسم که وی بارها اين پاسدار را دست راست قاسم سليمانی اعﻼم
کرده بود ،نکرد و چراغ خاموش از کنار اين قتل در نزديکی تهران
عبور کرد! و هيچ وعده ای مبنی بر انتقام نداد.
اما مهمترين بخش سخنان خامنه ای مربوط به ضرورت مذاکره در
داخل و تلويحا با آمريکا بود .خامنه ای اينبار تحت نام "حفظ اتحاد
ملی" خطاب به جناح اصﻼح طلب و معتدل اعﻼم کرد" :مگر نميگوييد
بايد با دنيا مذاکره کرد ،آيا نميشود با عنصر داخلی مذاکره و اختﻼفات
را حل کرد؟" اين سخنان هر چند توسط کيهان شريعتمداری مخابره
نشد! اما اغتشاش درونی رژيم را برای بقاء برمﻼ کرده است .هم
خامنه ای و هم جناح بنديهای رژيم از ديماه  ٩٦و آبان ماه  ٩٨به
وسعت جامعه ايران شعار "اصﻼح طلب اصولگرا ،ديگه تمومه
ماجرا" را شنيده اند و نيک ميدانند که مردم از هر دو جناح رژيم عبور
کرده اند و اميدی برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای نيست.
سخنان خامنه ای در حالی مطرح ميشود که به انتخابات رياست
جمهوری سال  ١٤٠٠نزديک ميشويم .هر دو جناح رژيم بر سر معرفی
يک کانديدای متحد کننده با همديگر و پشت پرده در حال چانه زنی
هستند .سخنان مصطفی کواکبيان "دبير کل حزب مردم ساﻻری"
خصلت نمای اوضاع آشفته رژيم در اين مورد است .وی در سخنانی که
روز پنجشنبه رسانه ای شد ،گفت" :در انتخابات اسفند ماه همين بود ،و
ما واقعا هيچ کسی را نداشتيم و در مجلس آن موقع هم گفتم که هر چه
ما با کانديدا ور رفتيم  ٧نفر بيشتر برنيامد که بگويد يک ذره اين آقا
اصﻼح طلب است و بتوانيم تو ليست بگذاريم ".اصﻼح طلبان اعﻼم
کرده اند که از اين انتخابات تنوری داغ نميشود که ما نان بچسبانيم و
قيد آنرا ميزنيم.
اما چراغ سبز خامنه ای به مذاکره با آمريکا با استقبال وسيع رسانه
های وابسته به جريان اصﻼح طلب در داخل کشور مواجه شده است.
اکثر روزنامه ها و سايتهای اين جريان ورشکسته اين بخش را برجسته

شماره ٥٧٤

کرده اند که "اگر بتوان تحريم را رفع کرد
حتی يک ساعت هم نبايد تاخير کنيم" به جز
چند روزنامه و سايت تابلودار اصولگرا مانند
کيهان شريعتمداری ،جوان سپاه ،رسالت و
غيره همه جريان اصﻼح طلب بوجد آمده اند.
اينکه حول مذاکره با آمريکا آيا ميشود دوباره
سر مردم ايران کﻼه گشادی گذاشت يا نه به
مسئله روز همه رژيم تبديل شده است.
"نرمش قهرمانه" شماره دو خامنه ای اينبار در زر ورق "با روش
درست ،عاقﻼنه ،ايرانی-اسﻼمی و عزتمندانه " پيچيده شده است و قرار
است مبنای سياست رژيم برای دور باطل مذاکره و بده بستان با آمريکا
باشد .اما مردم ايران علی العموم و طبقه کارگر علی الخصوص حق
دارند سئوال کنند که مگر صدها ميليارد پول نقد که بعد از توافق برجام
به جيب رژيم ريخته شد باعث زياد شدن نانی به سفره کارگر و زحمتکش
ايرانی شد؟
نه مذاکره و نه تخاصم رژيم با آمريکا فاکتور اساسی وضع موجود و
گسترش فقر و فﻼکت و بيکاری در ايران نيست .ما با تحريم اقتصادی
اصوﻻ مخالف هستيم و آنرا به عنوان سﻼح کشتار جمعی عليه مردم
محکوم ميکنيم اما در زير سايه همين تحريمها سرمايه دارها و پولدارها
فربه تر شده اند .شکاف طبقاتی عميق در ايران با مذاکره و برجام
پرشدنی نيست .حتی اگر رژيم تن به جام زهر ديگری بدهد باز معضل
تاريخی اقتصاد ايران ﻻينحل باقی ميماند .مشکل اقتصاد ،سياست و
فرهنگ در جامعه ايران بيرون مرزها نيست ،بلکه اين خود رژيم
اسﻼمی است که باعث و بانی اين وضع اسفبار برای اکثريت جامعه
ايران است .شرط بهبود و عبور از اين وضعيت سرنگونی انقﻼبی رژيم
اسﻼمی با نيروی متشکل و سازمانيافته مردم زحمتکش و در راس آنها
طبقه کارگر است.
 ١٧دسامبر ٢٠٢٠

كمونيست هفتگى

صفحه ١٢

پيام اردوغان در رژه نظامى باكو!
كريم نوری
پايان جنگ در قره باغ سرآغاز تحرک سياسی برای سهم بری بيشتر از
"نعمات" جنگ ارتجاعی تحميل شده بر مردم در منطقه قفقاز جنوبی
است .قدرت نظامی برتر دولت علی اف با حمايت اردوغان دولت
پاشينيان در ارمنستان را مجبور به قبول شکست نظامی نمود .پايان
موقت کشمکش نظامی در قره باغ فرصتی را برای "قهرمانان" فاتح
بوجود آورد تا برای تثبيت پايگاه خود به نمايشهای هميشگی روی
آورند .در بيستم آذر علی اف در شهر باکو "رژه پيروزی" ارتش
جمهوری آذربايجان را سازمان داد .اين اقدام از طرف علی اف بيشتر
مصرف داخلی برای خلع سﻼح بدنه نيروی نظامی داشت که بعد از
توقف جنگ با سينه زنی و تجليل از عاشورا و حسين در خيابانهای
باکو رژه رفته بودند.
بيستم آذر در باکو "رژه پيروزی" جمهوری آذربايجان در جنگ با
ارمنستان ،با شرکت واحدهائی از ارتش ترکيه برگزار شد .در اين
نمايش علی اف از طرف رجب طيب اردوغان همتای ترکيه ای خود
همراهی می شد .اردوغان در سخنرانی خود از آغاز عصر جديدی در
منطقه صحبت کرد .مراسم رژه نظامی پﻼتفرم مناسبی برای اردوغان
بود که رقبای خود را مورد خطاب قرار دهد و برايشان پيام بفرستد.
شعر گويی اردوغان در اين مراسم پيام واضحی برای حکومت اسﻼمی
داشت که دريافت شد و عکس العمل جمهوری اسﻼمی را موجب شد.
نقش محوری ترکيه در تحوﻻت قره باغ و دخالت ترکيه در جنگ
داخلی سوريه و بی کﻼه ماندن سر حکومت اسﻼمی ،جمهوری اسﻼمی
را بر آن داشت که برای حفظ پايگاه خود در رقابت های منطقه ای
تمهيداتی را در دستور بگذارد .تﻼش حکومت اسﻼمی برای قرار
گرفتن در کنار نيروهای نيابتی خود که در قامت اپوزيسيون علی اف
تعريف می شوند را بايد در اين راستا ديد .سخنرانی خامنه ای و بيانيه
امامان جمعه اش در شهرهای آذربايجان با جانبداری از "امت مسلمان"

شماره ٥٧٤

هدفش در صحنه نگه داشتن نيروهای
نيابتی خود در آذربايجان بود.
تﻼش علی اف برای حاشيه ای کردن
اپوزيسيون خود و تحکيم حکومت
فاسدش بر متن پيروزی نظامی در جنگ
قره باغ با اعزام وزير خارجه خود به
ايران و دادن تضمين های ﻻزم دست
آوردی نداشت .حمايت آشکار دولت
ترکيه از آذربايجان با شعار "ما يک
ملتيم با دو دولت" در جنگ دولتهای
ناسيوناليستی منطقه جنوب قفقاز فرصت مناسبی را برای اردوغان پيش
آورد که در رژه قوای نظامی در باکو تاکيدی دوباره بر سياست قلدری
نظامی خود برای احيای "خﻼفت عثمانی" در رقابت با دولتهای سرمايه
داری غرب و رقبای منطقه ای خود داشته باشد .پيام اصلی شعر خوانی
اردوغان در مراسم رژه نظامی باکو تهديد حکومت اسﻼمی برای دخالت
در آذربايجان و در حمايت ازحکومت علی اف بود .اردوغان با شعر
"آراز ،آراز" گرگ های خاکستريش را به رخ کشيد و حکومت اسﻼمی
اين تهديد را با "مسلمان علوی" جواب داد .حکومت اسﻼمی و اردوغان
دقيقا می دانند چه می گويند و چه می خواهند.
حکومت اسﻼمی که با بحرانهای عميقی دست بگريبان است برای
رقصاندن ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی به ساز خويش تردستی ويژه
ای دارد .وزير ،وکيل ،ژورناليست خود را به صحنه آورد تا محملی
برای تهييج عمومی ناسيوناليسم ايرانی به بهانه "تجزيه طلبی" ،تعرض
به استقﻼل و "تماميت ارضی" بوجود آورد.
بصف شدن ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی در پشت سياست های
ارتجاعی حکومت اسﻼمی امر تازه ای نيست .بارها اينها ثابت کرده اند
که هم جنس اند و شريک دزد و رفيق قافله .عربده ناسيوناليسم عظمت
طلب ايرانی و زوزه گرگ های خاکستری نيز دردی از حاکميت اسﻼمی
را دوا نخواهد کرد.
 ١٦دسامبر ٢٠٢٠

رژه ناسيوناليست ها و نفرت پراكنى ملى
سياوش دانشور
رژه ارتش ترکيه برای "پيروزی" آذربايجان بر ارمنستان در جنگ  ۴۴روزه قره باغ سکوئی شد برای نفرت پراکنی ملی و پان ترکيستی اردوغان.
اظهارات ماليخوليائی اردوغان فاشيست ،از يکسو مراتب ابراز خوشحالی هم جنس های وی در ايران که شعار "مرگ بر فارس و کرد" سر می دهند
را فراهم کرد و از سوی دي ر رگ ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی در جمهوری اسﻼمی را تحريک و بيدار کرد .ناگهان ناسيوناليسم توسری خورده
ايرانی يادش افتاد که زمانی خاورميانه زير سلطه ايران بوده و فﻼن نماينده مجلس از "زدن بيرق ايران بر اسکندريه" سخن گفت .طرف عرضه
ندارد فاضﻼب خوزستان را در بيست سال درست کند اما اﻻن ميخواهد امپراطوری ايران را احيا کند!! توهمات مزمن اردوغان برای احيای
امپراطوری عثمانی با مهمل گوئی و توهمات ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی از يک جنس اند .و جالب است که در اين کشمکش فاشيستهای متفرقه
نا هان نادر شاه افشار و قتل و جنايات هولناکش موضوعيت يافت .هميشه اينطور بوده است .افتخارات ملی هر شاخه ناسيوناليسم روی دوش قتل و
جنايت "ملت" ديگر تامين می شود .دفاع از "وطن و ناموس" هر شاخه ای از اين اردوی ارتجاعی فقط روی دوش تجاوز به "وطن و ناموس"
ديگری معنی دارد .تاريخ رقابت و جنگ ملی و ميهنی و وطنی تاريخ کثافت و جنايت است .ناسيوناليسم و عرق ملی براستی دون شان هر انسانی
است که با هر روايتی به آزادی فکر می کند* .

صفحه ١٣

شماره ٥٧٤

كمونيست هفتگى

اطﻼعيه پايانى
جلسه دفتر سياسى حزب حكمتيست
روز شنبه  ٥دسامبر  ٢٠٢٠برابر با  ١٥آذر  ،١٣٩٩جلسه دوماهه
دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست با شرکت اکثريت
اعضای دفتر سياسی و دبير کميته مرکزی برگزار شد.

جلسه دفتر سياسی دستورهای زير را مورد بحث و بررسی قرار داد:

 -١گزارش سياسی و فعاليت کميته ها و ارگانهای حزب -٢ .مروری
بر اوضاع رژيم اسﻼمی ،صفبنديهای جديد در اپوزيسيون بعد از
انتخاب آمريکا و جهتگيری سياسی و عملی ما -٣ .سند اقدامات حزب
در شرايط ويژه کنونی -٤ .طرح بزرگداشت سالروز کمون پاريس-٥ .
پلنوم  ٤٢حزب -٦ .قرار و قطعنامه -٧ .انتخابات.

در بحث گزارش سياوش دانشور به مباحث و مسائل مهم سياسی ايران
و جهان که ايندوره رهبری حزب و دفتر سياسی با آن درگير بوده،
مسائل مطرح و مبرم در مبارزات و اعتصابات جنبش کارگری و
سياستهائی که حزب دنبال و اتخاذ کرده است ،عمدتا حضور سياسی
اعضای رهبری حزب در رسانه های پربيننده ،اقدامات تشکيﻼتی در
قلمرو مالی و آموزشی ،همکاری با نيروهای چپ و کمونيست،
همينطور محدوديت ها و کمبودها از جمله ظاهر نشدن حزب با تمام
ظرفيت و نيازهای وضعيت سياسی پيش رو اشاره کرد .رفقای مسئول
کميته های کردستان ،خارج ،داخل ،تلويزيون ،صالح سرداری و پروين
کابلی و رحمان حسين زاده و سيوان کريمی نيز به اقدامات انجام شده و
نيازهای ضروری به جلسه گزارش دادند .دفتر سياسی ضمن برسميت
شناسی محدوديتهای واقعی ايجاد شده در دنيا و ايران بدليل شرايط
پاندمی کرونا و تاثيرات مخرب آن ،با تائيد سياستهای حزب در مسائل
مهم بر توجه و تﻼش برای اشکال جديد متناسب با اوضاع و
چهارچوبهای کار حزب برای دخالتگری بيشتر و پاسخ به امر تامين
رهبری و سازماندهی تاکيد کرد.

مبحث بعدی مروری بر اوضاع رژيم اسﻼمی ،صفبنديهای جديد در
اپوزيسيون بعد از انتخاب آمريکا و جهتگيری سياسی و عملی حزب
بود .سياوش دانشور در اين بحث از جمله بر اقدامات رژيم اسﻼمی
برای فشرده شدن و نياز به تغيير آرايش از جمله يکدست شدن بيشتر
حکومت برای مواجهه با برآمدهای داخلی و بحران حاد حکومت،
اميدواری به پيروزی بايدن برای کاهش فشارها و وقت خريدن برای
مذاکره و رفع فشارها و تحميل سياست انتظار به جامعه ،فلج شدن و بی
افقی مجدد اپوزيسيون پرو ترامپ و رژيم چينجی و قطبی شدن بيشتر
جنبشهای متخاصم طبقاتی اشاره داشت .دفتر سياسی در عين حال تاکيد
داشت که اپوزيسيون بورژوائی ايران تﻼش می کند خود را با اوضاع
جديد و تحوﻻت بعد از انتخابات آمريکا انطباق دهد و ضروری است

در تقابل با آنها بيش از پيش در داخل و خارج صفوف جنبش راديکال
سرنگونی طلب و حرکت سوسياليستی را تقويت و بجلو راند .دفتر
سياسی حزب طی بيانيه ها و مباحثی در دو ماه گذشته اين چهارچوبها را
طرح کرده و تناقضات حکومت و اپوزيسيون بورژوائی امروز با
تحوﻻت در آمريکا و کشمکش های منطقه ای و کشته شدن فخری زاده
بيشتر دهن باز کرده است .جمهوری اسﻼمی در سطح منطقه ضعيف تر
و اعتراض و نفرت جامعه به حکومت آشکارتر شده است.

در دستور اقدامات حزب در شرايط ويژه کنونی ،سندی داخلی از جانب
هيئت اجرائی حزب به نشست ارائه شده بود .دفتر سياسی باتفاق آرا اين
سند را تصويب و روال اجرائی کردن آنرا تعيين کرد.

در دستور بزرگداشت صد و پنجاهمين سالروز کمون پاريس ،دفتر
سياسی اجرائی کردن قرار مصوب پلنوم  ٤١را با طرحی با اقدامات
مشخص که به جلسه ارائه شده بود باتفاق آرا تصويب کرد.

در باره چگونگی برگزاری پلنوم  ٤٢حزب ،جمال کمانگر دبير کميته
مرکزی بحث را ارائه داد .نشست دفتر سياسی نظر به چشم انداز تداوم
پاندمی کرونا و عدم امکان برگزاری جلسه حضوری ،تصميم گرفت که
پلنوم  ٤٢حزب را بصورت اينترنتی در ماه مارس  ٢٠٢١برگزار کند.

آخرين دستور نشست دفتر سياسی انتخابات بود .نشست دفتر سياسی
سياوش دانشور را به اتفاق آراء بعنوان رئيس دفتر سياسی و پنج عضو
ديگر خود را برای هيئت اجرايی انتخاب کرد .به اين ترتيب هيئت
اجرايی حزب عبارتند از :پروين کابلی ،رحمان حسين زاده ،سياوش
دانشور ،صالح سرداری ،عبدﷲ دارابی و ناصر مرادی .

دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٥دسامبر  ٢٥ -٢٠٢٠آذر ١٣٩٩

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده كارگر و
زحمتكش قانونا زير سوال است ،كه در آفريقاى جنوبى،
ايران اسﻼمى ،عربستان سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى
قومى ،نژادى و مذهبى؛ آشكارا چنين است ،امر سوسياليسم
به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره
ميخورد".
منصور حكمت

صفحه ١٤

شماره ٥٧٤

كمونيست هفتگى

از يادداشتهای فيسبوک

رويدادهای كردستان عراق
حكومت ناسيوناليستى ،چماق " انترناسيوناليستى"
سياوش دانشور
حکومت اقليم در کردستان عراق تحفه "نظم نوين جهانی" بوش و حمله
آمريکا به عراق است .يک دوست گرامی با تعجب سوال کرد که "چرا
اينها مردم خودشان را به گلوله می بندند و سران شان مثل خامنه ای
عمل می کنند ،مگر قرار نبود که کردها آزاد شود و بار ديگر شاهد
انفال و سرکوبهای نوع صدام حسين نباشند"؟
دوست گرامی ،اين اولين بار نيست که احزاب ناسيوناليست حاکم
جوانان گرسنه و بيکار را به جرم خواستن نان و دستمزد به گلوله می
بندند .آخرين بار هم نخواهد بود .اگر صدای مردم کارگر و زحمتکش،
توده گرسنه ،جوانان بيکار و بی آينده و زنان را بشنويد ،پاسخ سوالتان
را بروشنی می گيريد .صدام حسين البته ديکتاتور و جنايتکار و قاتل
مردم عراق و مردم کردستان بود .اما همين مردم مدتهاست که به
احزاب حاکم لقب "فرعون" داده اند ،اين عنوان در تاريخ قديم جهان
عرب و منطقه بسيار گوياست .کم نيستند مردمی که فکر می کنند صدام
هر چه بود از اينها بهتر بود.
اين بورژوازی است ،بدون کم و زياد .بورژوازی همه جا پرچم و علم
و ُکتل ملی را هوا می کند چون به بازار داخلی و تيول نياز دارد.
بازاری برای سهم بری از استثمار طبقه کارگر "خودی" و رقابت با
بورژواهای اخوی در منطقه .اين حاکميت احزاب ارتجاعی بورژوازی
کرد و متکی به سيستم عشيره ای است که تاريخ شان با نوکری دولتهای
منطقه از جمهوری اسﻼمی و ترکيه و عراق تا بلدچی شدن ارتش
آمريکا عجين است .اين ماحصل سيستم قومی  -مذهبی -توافقی فدراليسم
است که از عراق و لبنان تا کردستان عراق مورد تهاجم نسل جديد و
مردم کارگر و زحمتکش است .اين همان فدراليسم است که احزاب
ناسيوناليست و قومی در کردستان ايران هر شب با ﻻﻻئی آن به خواب
ميروند و با رويای آن بيدار می شوند .احزابی که برای رسيدن به اين
آرزو روزی دَم در پنتاگون و کاخ سفيد پرسه ميزنند و روزی در
"مذاکره" با جمهوری اسﻼمی برسر آينده مردم کردستان ايران بند و
بست می کنند.
اين "احزاب کوردی" خودشان جزو صورت مسئله هستند نه راه حل
رفع ستم و تبعيض ملی .بورژوازی نظر به داده کشور و مرزها در
دنيای امروز و بنا به نياز سهم بری از بازار داخلی و استثمار طبقه
کارگر به "هويت ملی" و "پرچم ملی" و "تاريخ و افتخارات ملی" نياز
دارد ،اما همين بورژوازی در قانون استثمار و تحميل بردگی ،در
سرکوب سياسی و اختناق ،در نيروی ضد شورش و ابزار و روشهای
سرکوب ،در ادبيات تقابل با کارگر و مردم ناراضی ،در تلمبار ثروت
جامعه در حساب بانکی خانوادگی و عده ای طفيلی ،بشدت

"انترناسيوناليست" است .انگار کپی هم هستند ،يک چاپ و يک روش و
يک زبان و يک استدﻻل دارند .بسيار دشوار بنظر می رسد که حکومت
اقليم در متن تحوﻻت جاری خاورميانه بتواند تعادل خود را در يک دوره
قابل پيش بينی حفظ کند .سالهاست که همين حکومت اقليم عليرغم جنگ
و سازش ها دو بخش کامﻼ مجزا شده و منطقه تحت سلطه اتحاديه ميهنی
و حتی مشکﻼت درونی اين حزب را رژيم اسﻼمی و سپاه پاسداران رفع
و رجوع می کند.
احزاب ناسيوناليستی حتی جريانی برای رفع ستم ملی نيستند چون رفع
ستم ملی و حل مسئله ملی فلسفه وجوديشان را نفی ميکند .رويدادهای
کردستان عراق ،گوشه ای از روند عميق تر اعتراضی جاری در منطقه
است .بورژوازی برای بازسازی خاورميانه و ايجاد تعادل های جديد در
متن کشمکش قدرتهای منطقه ای و جهانی تﻼش می کند .بورژوازی کرد
تافته جدا بافته از اين روندها نيست ،سهل است ،بازيگر ليگ دوم و سوم
آن هم بحساب نمی آيد .در مقابل اين سير جهانی و منطقه ای ،توده مردم
زحمتکش و ناراضی و نسل جديد نيز تﻼش دارد ُمهر خود را بر سير
تحوﻻت بزند ،حتی اگر کارگر کرد در سليمانيه خود را در اين قامت
نبيند.
امروز نسل جوان و توده بپاخاسته برای استيفای حقوق ملی بميدان نيامده
است ،بلکه نان و آزادی ميخواهد .صدای اين مردم در بيروت و بغداد و
سانتياگو و تهران يکی است و ضروری است هرچه قويتر اين صداها
درهم بپيچد و حرف واحدی را بزند .ناسيوناليسم تنها نگرش واپسگرای
محدود و محلی به جهان و مسائل بشر امروز نيست ،ابزار کور کردن
طبقه کارگر در تحوﻻت مهم و تبديل بخشهای مختلف طبقه ما به سرباز
دون پايه جنگ و رقابت برسر منافع اقشار مختلف بورژوازی است.
***

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

يا كار يا بيمه بيكاری! بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار!

صفحه ١٥

كمونيست هفتگى

شماره ٥٧٤

"دست پخت" ،فرهنگ تحقير زحمتكشان
" از شغل بابات خجالت نمى كشى" !!
سياوش دانشور
"دست پخت" يک برنامه تلويزيونی مسابقه است که چند دانش آموز و نوجوان را به استوديو دعوت کرده است .مجری بی شعور برنامه ،که سمبل
شعور بورژوازی و سلبريتی های ايرانی است ،از يکی از شرکت کنندگان شغل پدرش را می پرسد که راننده تاکسی است .او بخودش اجازه ميدهد با
ادا و اطوار و لحن بيمزه و کريه از اين دختر خانم بپرسد" :اينکه پدرت راننده تاکسی است باعث خجالت شما نمیشود"؟ کل شعور و فيس و افاده اين
طبقه يارای پاسخ خونسرد و روشن اين دختر خانم نازنين را ندارد که نفس کار را پاس ميدارد و ميگويد نبايد که همه دکتر و مهندس باشند!
کثافت به معنی دقيق کلمه از سر و روی نظام اسﻼمی می بارد .توليد محتوای فرهنگ ايرانی -اسﻼمی خيره کننده است .کمتر شيخ و شيخک سعودی
و کشورهای حاشيه خليج که در تحقير کارگران و شکنجه آنان شهره آفاق اند ،مانند اسﻼف ايرانی شان چنين شتابان بسوی لجن تاخته اند .تحقير
زحمتکشان برای بورژوازی بی تربيت و وقيح ايران يک وسيله تفريح و مزه پراکنی است .اين فرهنگ مهوع ،اين بی شخصيتی عام سلبريتی ايرانی،
اين از خود راضی بودن و اجازه دست درازی به هر قلمروی ،اين هار بودن و بی پروائی در شناعت؛ از محصوﻻت حکومت مستضعفان خمينی -
خامنه ای و جبهه جديدی است که بورژوازی ايران عليه مردم کارگر و زحمتکش گشوده است .بچه آخوندها و تحفه هائی که دنيايشان "دور دور"
شبانه در خيابان های شمال تهران با پورشه و ﻻمبورگينی و مهمانی های "از ما بهتران" است ،کسانی که بی شخصيتی عام طبقه شان را با فرهنگ
تحقير زحمتکشان زينت می دهند ،سلبريتی هائی که در دنيای لجن ها ميخواهند "کسی" باشند و "مشهور" شوند!
فرهنگ و اخﻼقيات مسلط در هر جامعه ای فرهنگ طبقه حاکم است .فرهنگی که آوارش برسر طبقه ما هم می ريزد و ناخودآگاه قبول می کنيم که
"ما بايد از خود شرمنده باشيم"! هيچوقت يادم نمی رود آن کارگر شريف شهرداری را که نمی خواست دخترش ميان دوستانش "احساس تحقير" کند و
شغلش را پنهان می کرد .اما آن دختر فهيم و نازنين شبانه سراغ پدرش آمد ،در آغوشش کشيد و گفت "بابا من به تو افتخار می کنم"!
برنامه "دست پخت" و مجری لوس و وقيح آن تنها يک نمونه از دست پخت بورژوازی ايران و محصوﻻت فرهنگی اش است .فرهنگی که مکمل فقر
و فاقه اکثريتی عظيم در مقابل اشرافيت اقليتی ناچيز و طفيلی است .اين اوضاع که از هر منفذش لجن و حقارت می بارد ،تنها با يک انقﻼب اجتماعی
درمان می شود .انقﻼبی که نه تنها بايد سلطه سياسی طبقه بورژوازی و مناسبات اقتصادی حاکم را درهم بکوبد بلکه لجن فکری و فرهنگی
بورژوازی را ﻻيروبی کند* .
اعﻼميه حزب حكمتيست

اعدام روح اله زم ،ترور ارسﻼن رضائى
سحرگاه امروز شنبه  ٢٢آذرماه  ١٣٩٩روحاله زم مسئول و آدمين کانال آمد نيوز اعدام شد .زم طی يک آدم ربائی به ايران منتقل شد و امروز اعدام
شد .روز گذشته نيز ارسﻼن رضائی آدمين کانال خرافاتکده با ضربات چاقو در منزل خويش در ترکيه به قتل رسيد .يک کانال سايبری سپاه پاسداران
بﻼفاصله خبر اين ترور را با خوشحالی منتشرکرد و نوشت" :شخصی به اسم ارسﻼن رضايی که ادمين چندين صفحه اينستاگرامی معاند و ضد اسﻼم
و مقدسات دينی همچون پيج خرافات کده بود کشته شد".
اعدام روح اله زم ،که زمانی کنار رژيم اسﻼمی بود و هنوز پدرش از عناصر مهم حکومت است ،اين پيام را دارد که جمهوری اسﻼمی هيچ نوع
مخالفت سياسی را تحمل نمی کند .ترور ارسﻼن رضائی در ترکيه بدليل تبليغ عقايد ضد مذهبی و آخرين اقدامات تروريستی رژيم در هلند و دانمارک
و فرانسه و کشورهای اروپا نشان ميدهد که سازمان ترور رژيم اسﻼمی فعاﻻنه کار ميکند و هرجا دستش برسد لحظه ای ترديد نمی کند .هدف اعدام
و ترور تنها ايجاد وحشت ميان جامعه و مخالفين سياسی و به سکوت کشاندن آنها نيست ،بلکه انعکاس وحشت سرنگونی ميان خود حکومت نيز
هست.
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست اعدام روح اله زم و ترور ارسﻼن رضائی را قويا محکوم ميکند .اين اقدامات جبونانه نمی تواند جمهوری
اسﻼمی را نجات دهد.

حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٢٢آذر  ١٢ -١٣٩٩دسامبر ٢٠٢٠

صفحه ١٦

شماره ٥٧٤

كمونيست هفتگى

دولت را موظف كنيم:


بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند ،نيازهای بهداشتى ،اقتصادی ،تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه
را تامين و تضمين كند!



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



كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند .تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،
بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد!



حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود!



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود!



نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كند!



كودكان كار ،زباله گردها ،بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای
معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد!



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



پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو شود!



كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود!
حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

به حزب كمک مالى كنيد!

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است .لطفا

سردبير :سياوش دانشور

كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد:

Siavash_d@yahoo.com

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:

Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
BIC: DNBANOKKXXX
Bank: DNB

سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را

منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه

دريافت شده باشند.

زنده باد سوسياليسم!

