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جنبش آزاديخواهانه در 
ايران و الشه سلطنت

  خالد حاج محمدی

انات  تحــوالت جامعــه ایــران، خوابهــای «طالیــی» و امیــد و آرزوهــای جری
راســت  و از همــه برجســته تــر طیــف ســلطنت طلــب و «شــاهزاده اش» 
ــی  ــای انقالب ــزش ه ــت. خی ــرده اس ــل ك ــه رساب تبدی ــن را ب و مجاهدی
ه ۹۶ و آبــان ۹۸ و صدهــا اعــرتاض و اعتصــاب  ــ محرومــان جامعــه در دی
امــا عــوض كــرد،  ی جامعــه ایــران را  كارگــری در ســالهای اخیــر، كــه ســی
ــزه كــرد و نامربوطــی جریانــات رنگارنــگ  یــش از پیــش جامعــه را پالری ب
ــا امیــال طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم  راســت و دشــمنی واقعــی آنهــا ب
ــیع  ــات وس ــت. اعرتاض ــش گذاش ای ــه  ــری را ب ــاه و براب ــرای آزادی و رف ب
ــی زن  ــم رهای ــا پرچ ــت و ب ــران اس ــوم ای ــالب س ــازی از انق ــه ف ــی ك كنون
ــان و  ــران را تســخیر كــرد، اعرتاضاتــی كــه زن ــری، جامعــه ای و آزادی و براب
دخــرتان جــوان در صــف اول آن بودنــد و پایــه هــای جمهــوری اســالمی را 
ــس لچــك  ــد و رئی ــوردن مجاه ــل خ ــر باط ــش مه ــی از تاثیرات ــد، یك لرزان
ــت و  ــف راس ــش طی ــش از پی ــدن بی ــیه ران ــه حاش ــالوه ب ــه رس آن و بع ب
ــش از  ــروز بی ــه ام ــی ك ــود. جریان ــان ب ــلطنت طلب ــته س ــت برجس شكس
ــی چــون مــاری زخــم خــورده بــر خــود مــی پیچــد و مثــل همــه  هــر زمان
ــده و  ــب مان ــنت عق ــگ و س ــا فرهن ــع ب ــه و مرتج ــی ریش ــای ب ــه ه فرق

ــازد. ــی ت ــان م ــن و زم ــه زمی ــان، ب ملپنســیم و فاشیســم عری
ــرده  ــوی و هوادارانــش طــی ك ــد دهــه گذاشــته مســیری كــه رضــا پهل چن
ــی  ــق زن ــان معل ــت، بی ــته اس ــا گذش ــر آنه ــه ب ــیبهایی ك ــراز و نش ــد، ف ان
یــر رنــگ دادن و تــالش بــرای همرنــگ قلمــداد كــردن  هــای هــر روزه، تغی
ــن  ــر ای ــواری ب ــوج س ــدف م ــا ه ــوده ای ب ــیع ت ــات وس ــا اعرتاض ــود ب خ
ــردن اعرتاضــات،  ــد از مســیر خــارج ك ــا امی ــن تالشــها ب ــود. ای اعرتاضــات ب
ــی،  ــزرگ دولتهــا، البــی هــای آنهــا در دول غرب ــه رســانه هــای ب ــكا ب ــا ات ب
ــی بــرای  پــول و امكاناتــی كــه دارنــد و بــه امیــد متقاعــد كــردن دول غرب
ــم  ــا تحری ــگ ت ــی و جن ــه نظام ــران از حمل ــر در ای ــتقیم ت ــی مس دخالت
ــا واقعیــت هــای  و... بــوده اســت. امیــدی كــه قــدم بــه قــدم در برخــورد ب
عظیــم و تحــوالت بــزرگ در جهــان و از همــه مهــم تــر تحــوالت رادیــكال 
در ایــران، رنــگ باختــه انــد و ایــن جریــان و پــروژه هایــش را یكــی پــس 
ــه  ــان را ب ــه شكســت كشــانده اســت. حقایقــی كــه ایــن جری از دیگــری ب
اســتیصال كامــل كشــانده و رس ســلطنت را بــی كاله كــرده اســت. امــروز 
تابــوت ســلطنت روی دوش صاحبــش و «میــراث دار» آن چــون الشــه بــی 

ــده اســت. ــی مان جان

ــان ســلطنت طلــب و طیفــی از همراهــان آنهــا بــرای رســیدن  جری
ــت  ــا و دس ته ــی دول ــه نظام ــا، حمل ــه كودت ــی ب ــا متك ــدرت تاریخ ــه ق ب

ــه۲ ــت. ... صفح ــوده اس ــردم ب ــاالی رس م ــدرت از ب ــردن ق ــت ك بدس

دست «رهبر تراشى غيبى» از مبارزات 
مردم كوتاه! اطالعيه حزب حكمتيست (خط رسمى)

وظايف كمونيست ها در جنبش انقالبى

سازمان، رهبرى
«رهبرى محلى، شهرى، كشورى»

 مظفر محمدی
ــا  ــان و دخــرتان جــوان ب ــان و در پیشــاپیش آن زن ــزش جوان ــی و خی ــش انقالب ــاه از جنب ــک م ــش از ی  بی
ــرای بهبــود  شــعارهای انقالبــی،  مــی گــذرد. تحــوالت امــروز بــر زمینــه ی بیــش از چهــار دهــه مبــارزه ب
رشایــط کار و زندگــی و آزادی و حفــظ حرمــت انســان و ازادی زن اســت کــه بــا شــالق، زنــدان، شــکنجه 

و گلولــه پاســخ داده شــده اســت. ... صفحــه۴

به معلمان مبارز كشور!
مظفر محمدی   صفحه۷

بوى خون به مشام نمى رسد؟
كردستان به هشيارى بيشترى نيازمند است!

 محمد فتاحی
ــر ناسیونالیســم کــرد بــرای قومــی کــردن انقــالب زنانــه، دیدنــی اســت.  ایــن روزهــا یــک  تــالش بــی 
ــر رس تصاحــب شــعار زن،  جنــگ رســانه ای داغ بیــن حــزب دمکــرات کردســتان و پــژاک یــا پ ک ک، ب
اشــایی تریــن صحنــه بــی  زندگــی، آزادی (ژن، ژیــان، آزادی) آنهــم در مــ رشوع یــک انقــالب زنانــه، 

ربــط بــه انقــالب زنانــه امــروز در ایــران اســت. ... صفحــه۵
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ــی و  ــای غرب ــت دولته ــی روی دس ــت و خمین ــا گذش ــر آنه ــه ب ــد آنچ ــر میكردن فك
ــد  ــد كردن ــش را متقاع ــد و ارت ــه ش ــران فروخت ــردم ای ــه م ــا، ب ــمی آنه ــای رس میدی
ــه راه  ــالب ۵۷ را در نیم ــورت انق ــن ص ــه ای ــد و ب ــك بگوی ــالمی لبی ــاع اس ــه ارتج ب
ــه  ــروش آن ب ــده كــردن ســلطنت و ف ــرای زن ــار ب ــن ب ــر و ای ــار دیگ ــك ب ــد، ی رس بریدن
ــه  ــی ك ــران و مردم ــا اوضــاع ای ــرار شــود! ام ــد تك توان ــران می ــته ای ــا خاس ــه پ ــردم ب م
ــه  ــد، جامع ــده ان ــه و ۵۷ را از رس گذران ــالب مرشوط ــود دو انق ــی خ ــخ سیاس در تاری
ــل  ــزرگ و تجربــه دیــده آن و نس ــه كارگــر صنعتــی و ب ــی بــا طبق یون ای ۸۵ میل
ــه  ــوالت منطق ــار تح ــی، در كن ــع از زندگ ــبین و متوق ــی و آگاه و خوش ــوان مدع ج
ــان ســلطنت و  ــه جــدی زده اســت و جری ــه اپوزیســیون راســت لطم ــی، ب ای و جهان
«شــاهزاده اش» را پریشــان حــال مجبــور كــرده اســت، هــر روز لباســی بپوشــد و بــه 
رنگــی در آیــد، تــا شــاید فرجــی دســت و پــا و كشــتی غــرق در گل و الی ورشكســته 
ــت. ــورد دار اس ــی برخ ــن شانس ــروز از كمرتی ــه ام ــزی ك ــاند، چی ــاحل برس ــه س ــود را ب خ
ــا پهلــوی و هــواداران او ابتــدا و بــه ســیاق پیشــینیان خــود، امیــدوار  اقــای رض
ــه  ــكا ب ــا ات ــا، ب ــدن آنه ــل و متحدی ــكا و ارسائی ــای امری ته ــه دول ــكا ب ــا ات ــد ب بودن
ــوری اســالمی،  ــش شاهنشــاهی» در جمه ــات «ارت ــاواك و مقام ــای س ــده ه ــی مان باق
ــن  ــد ای ــت ب ــه از بخ ــزی ك ــود، چی ــم ش ــری فراه ــرداد دیگ ــام ۲۸ م ــرای انج ــه ب زمین
ــوی بــه تحــوالت  عــت بــر واقعیــت بنــا نشــده بــود. در دوره اصالحــات، رضــا پهل ج
ــوی  ــین موس ــر حس ــی می ــه حام ــبز ب ــش س ــد و در جنب ــدوار ش ــام امی ــی نظ درون
تبدیــل شــد كــه باعــث رنجــش هــواداران شــبه فاشیســت خــود شــد. بعــد از جنبــش 
ــا  ــان، ب ــوان شــخص شــاخص طیــف راســت و ســلطنت طلب ــه عن ــوی ب ســبز رضــا پهل
ــر  ــت زی ــات راس ــدن جریان ــز فراخوان ــزی ج ــه چی ــیون ك ــاد اپوزیس ــردن اتح ــم ك عل
ــی و  ــای غرب ــه دولته ــ ب ــد بس ــا و امی ــی ه ــه الب ــار ادام ــود، در كن ــود نب ــم خ پرچ
لــف بــرای نــه تنهــا تحریــم اقتصــادی ایــران كــه بعــالوه  تالشــهای زیــاد در دوران مخت
ــاد و  ــواع نه ــگ، ان ــال جن ــالمی از كان ــوری اس ــردن جمه ــاقط ك ــی و س ــه نظام حمل
تشــكلهای مختلــف را بــا جریانــات مختلــف راســت، از ســلطنت طلــب و جمهــوری 
ــا احــزاب ناسیونالیســت كــرد و جریانــات قومــی را تشــكیل دادنــد.  خــواه و لیــربال ت
ــی ایرانیــان»،  یــا آمــده انــد. «شــورای مل پــروژه هــای مختلفــی كــه گاهــا مــرده بــه دن
ــا  ــتند. رض ــا هس نه ــه ای ــذار» از جمل ــت گ ــورای مدیری ــوس»، «ش ــگرد»، «ققن «فرش
پهلــوی در دوره ای طرفــدار فدرالیســم شــد كــه مــورد حملــه شــدید و تهدیــد یــاران 
ــه  ــرد ك ــل ك ای ــالم  ــی و... اع ــوری خواه ــه جمه ــت. در دوره ای ب ــرار گرف ــود ق خ
ــا و  ــه ه ــیاری از برنام ــت. در بس ــود را برانگیخ ــت خ ــوادارن فاشیس ــرتاض ه ــاز اع ب
ــی  ــی از ناكام ــا ناش ــه اساس ــر ك ــاله اخی ــه س ــوی در س ــا پهل ــف رض ــای مختل پیامه
هــای ایــن جریــان و شكســت پــروژه هــای آنهــا و بعــالوه رشــد جنبــش تــوده ای در 
ــر  ــی از نقــش طبقــه كارگــر و رشــد كمونیســم در طبقــه كارگ ــرس و نگران ــران و ت ای
بــود، رضــا پهلــوی تــالش كــرد لبــاس جنبــش اعرتاضــی بــه تــن كنــد تــا شــاید در خــود 
ــرف او  ــه ط ــی ب ــورت  نیروی ــن ص ــه ای ــود ب ــدوار ب ــد. امی ــدا كن ــی پی ــران جایگاه ای
ــا اتــكا بــه وزن داخلــی  ــده ای درســت كنــد و ب جلــب شــود و روی زمیــن واقعــی پدی
ــه جمهــوری اســالمی و دخالــت در  ــر علی ــه اقدامــات موث ــی را ب ــای غرب خــود دولته

ــد.  ــم كن ــری راســت را فراه ــانس قدرتگی ــب و ش ــران ترغی ای
ــداری  ــان راســت و خطــر میدان ــر جری ــوده ای ب ــش ت ــن ســالها فشــار جنب ــام ای در 
ن اپوزیســیون راســت  طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخواه و كمونیســتها، خواب از چشــ
هلــوی و طــرح اعتصابــات و اعرتاضــات و نافرمانــی  ربــوده اســت. «پیــام نویــن» رضــا پ
ــیعا  ــای راســت وس ــانه ه ــه در رس ــته او ك ــد ماهــه گذش ــام چن ــام پی ــی و رسانج مدن
ــو جمهــوری اســالمی شــ ملــت  پوشــش داده شــد و طــرح اینكــه «بزرگرتیــن آلرتناتی
ــش  ــپاه و ارت ــوری از س ــكری و كش ــای لش ــه نیروه ــام ب ــان پی ــت» و همزم ــران اس ای
ــوده  ــه «مــردم»، همگــی انعكاســی از فشــار جنبــش ت ــرای پیوســ ب ــا بســیج و... ب ت

ــان بــود. ای بــر ایــن جری
ــد  ــت، در چن ــرده اس ــال ك ــران برم ــه ای ــخت جامع ــق رسس ــه حقای ــا و همچنانك ام
ــزه شــده اســت،  ــران بیــش از گذشــته پالری ــه در ای ســال گذشــته جنبــش آزادیخواهان
بــات روشــن تــر و  دوســتان و دشــمنان خــود را بیشــرت شــناخته اســت، شــعار و مطال
ــد  ــدا كن ــرده ســازمان پی ــالش ك ــش از گذشــته ت ــد كــرده اســت و بی ــرتی را بلن رادیكال
ــی  ــا امین ــل مهس ــد از قت ــش بع ــن جنب ــد. ای ــرتش ده ــود را گس ــی خ ــربی محل و ره
ــری زن، آزادی و عدالــت و  ــات براب ــی بــا خواســت و مطالب در ابعــاد وســیع و میلیون
ــی،  ــای مل ــه مرزه ــم شكســ هم ــا دره ــوری اســالمی، و ب ــی جمه ــت رسنگون خواس
ــی  ــیع جهان ــای وس یته ــت، ح ــو برداش ــه جل ــزرگ ب ــی ب ــی، قدم ــی و مذهب قوم

ــد.  ــلطنت كوبی ــوت س ــر تاب ــر ب ــی دیگ ــه میخ ــرد و از جمل ــب ك كس
ــرای راســت  ــی دیگــری ب ــا پهلــوی، افتضــاح سیاس اقدامــات اخیــر هــواداران رض
ــن  ــردن ای ــی ك ــان آورد. همراه ــه ارمغ ــب ب ــلطنت طل ــان س ــژه جری ــا و بوی عموم
ــ  ــخره گرف ــه س ــا، ب ــتیز در اروپ ــی س ــتی و خارج ــای فاشیس ــا گروهه ــان ب جری
اعرتاضــات آزادیخواهانــه در ایــران و تقلــب و حقــه بــازی ایــن جریــان و عــوض كــردن 
شــعارهای رادیــكال و تــوده ای اعرتاضــات اخیــر در خدمــت ســلطنت و فاشیســتهای 
ایــش گذاشــ ملپنیســم عریــان بــا فرهنــگ عقــب مانــده  نــژاد پرســت آریایــی، بــه 

ــان و  ــن جری ــت ای ــف سیاس ــای مختل ــی زوای ــران، همگ ــردم ای ــام م ــه ن ــد زن ب و ض
ــت. ــا اس ه ــی آن ــتگی سیاس ــل و ورشكس ــتیصال كام ــان اس بی

ــای  ــای دولته ــانه ه ــه رس ــكا ب ــا ات ــان ب ــلطنت طلب ــان ۹۸ س ه ۹۶ و آب ــ ــد از دی بع
منطقــه تــالش كردنــد بگوینــد مــردم ایــران طرفــدار ســلطنت هســتند، ادعــا كردنــد 
ــد كــه نفــرت  ــود كردن ــد. وا ــردم» شــعار «رضــا شــاه روحــت شــاد» را رس داده ان «م
بــر حــق مــردم آزادیخــواه ایــران از جمهــوری اســالمی بــا خواســت دفــاع از ســلطنت 
ــا  ــن دوره و خصوص ــخت ای ــق رسس ــل حقای ــات در مقاب ــن جعلی ــت! ای ــراه اس هم
ــام  ــوده ای اخیــر بعــد از كشــ مهســا امینــی، دود شــد و هــوا رفــت. در  جنبــش ت
ــ  ــد و رس ــاه ندی ــاه را در م ــا ش ــس رض ــی عك ــم كس ــورد ه ــك م ــی ی ــن دوره حت ای
ــان در  ــم جوان ــه اس ــود ب ــای ناموج ــه نامه ــد ب ــالش كردن ــد. ت ــه ش ــان خف ــن جری ای
ــه  ــد ك ــالم كردن ــی را اع ــد، نهادهای ــی بدهن ــای اعرتاض ــف فراخوانه ــهرهای مختل ش
ــی بیشــرتی  ــاال بــی آبروی ــف رسب ــل ت ــن هــم مث ــده نشــد و ای ــران دی ــچ كجــای ای هی
ــر  ــبك و غی ل س ــ ــن اع ــل ای ــان آورد و دستشــان رو شــد. در مقاب ــه ارمغ برایشــان ب
ــاه  ــه ش ــرب» و «ن ــه ره ــد چ ــاه باش ــه ش ــتمگر، چ ــر س ــرگ ب ــعارهای «م ــئوالنه ش مس
ــان،  ــن جری ــر ســتمگر» و در جــواب ادعاهــای كاذب ای ــرگ ب ــه رهــرب، م ــم ن میخواهی
ــه تنهــا در دانشــگاههای ایــران كــه در اعرتاضــات خیابانــی رس داده شــد. دخــرتان و  ن
ــان  ــن مدعی نه ای ــر ســی ــد و دســت رد محكمــی ب پــرسان آزادیخــواه جوابشــان را دادن

ــد. مرتجــع زدن
ــواه  ــردم آزادیخ ــردن م ــرای ب ــالش ب ــب، ت ــلطنت طل ــان س ــت جری ــن دوره سیاس ای
ــل  ــا نس ــران و خصوص ــردم ای ــنگین از م ــات س ــای تلف ــه به ــی زود رس ب ــه جنگ ب
ــردم  ــویق م ــاخته، تش ــود س ــا خ ــش فراخوانه ــی، پخ ــار جعل ــش اخب ــود. پخ ــوان ب ج
ــا تــوازن قــوا نداشــت، تحقیــر و اتهــام بــه  بــه جنگیــدن بــا حاكمیــت كــه تناســبی ب
ــا  ــری، ب ــرتاض كارگ ــ اع ــخره گرف ــه س ــد و ب ــده ان ــگ نش ــه وارد جن ــر ك ــه كارگ طبق
هــدف مانــدگاری در خیابــان بــه هــر قیمتــی، سیاســت رســمی ایــن جریــان و رســانه 
ــا «شــاهزاده» و  ــد ت ــردم بجنگن ــد م ای ــد ب ــر میكردن ــا فك ــود. آنه ــای مدافعشــان ب ه
ــی و محافــل دســت  ــای غرب ــف خــود، روســای دولته ــا ســفرهای مختل مشــاورانش ب
راســتی در دولــت آمریــكا و انگلســتان و ارسائیــل و ... را متقاعــد كننــد كــه دخالــت 
ــر  ــه ه ــران ب ــاران ای ب ــگ و  ــرت، جن ــادی بیش ــای اقتص ــد، تحریمه ــری كنن ــدی ت ج
ــورد از  ــا م ــون دهه ــن و چ ــی اوكرای ــای مخمل ــون كودت ــال چ ــن كان ــا از ای ــی ت قیمت
ــا اتــكا بــه  الیســتی ماننــد لیبــی، بتــوان از بــاالی رس مــردم و ب دخالتگــری هــای امپری
ایــن دولتهــا ســلطنت جایگزیــن جمهــوری اســالمی شــود. انقالبــی گــری كاذب ایــن 
ــه كشــته  ــش، ن ــر آت ــتی ب ــه  دس ــدان عمــل داشــت و ن ــروی در می ــه نی ــه ن ــان ك جری
ــه  ــی ك ــانه های ــه رس ــكا ب ــا ات ــا ب ــت و تنه ــتار داش ــا كش ــكلی ب ــه مش ــداد و ن ای می
ــد،  ــاد میزنن ــش فری ــج كــه هواداران ــم چین ــا خواســت رژی ــا اســت و ب در خدمــت آنه
اساســا بــه امیــد دخالــت دولــت هــای مرتجــع غربــی در ایــران بــود. چیــزی كــه قــرار 
ــازه  ــور از روی جن ــا عب ــان ب ــم و ســلطنت طلب ــا مــردم بدهی ــش را م ــود كشــته های ب

ــد! ــا كنن ــاج و تخــت خــود را احی ــا، ت ــار خــون م ــا و جویب ه
ــن  ــه ای ــواه ك ــرسان آزدیخ ــرتان و پ ــوان، از دخ ــل ج ــود را از نس ــواب خ ــا ج ــا آنه ام
ــد،  ــرده ان ــل ك ــود تبدی ــی خ ــیع و انقالب ــات وس ــدان اعرتاض ــه می ــران را ب ــا ای روزه
ــد.  ــا را رساب كردن ــای آنه ــد و رویاه ــاد دادن ــر ب ــلطنت را ب ــال س ــواب و خی ــد. خ ن گرفت
ــوازن قــوا در جامعــه را بــه نفــع زنــان  تحــول عظیــم و انقالبــی یــك ماهــه گذشــته، ت
ــات  ــر داد. رشوع اعتصاب ــواه تغیی ــوان  آزادیخ ــل ج ــع نس ــه نف ــروم، ب ــردم مح و م
ــن نفــت و گاز و  ــون در پرتوشــیمی هــا، میادی ــن دوره كــه هــم اكن ــری در همی كارگ
ــاه را  ــان اســت، خواســت آزادی زن، آزادی هــای سیاســی و رف ــه و... در جری هفــت تپ
ــران در بدســت گرفــ رسنوشــت خــود و اداره شــورایی  ــر ای ــه كارگ ــا خواســت طبق ب
ــاه  ــلطنت و ش ــده س ــره داد و پدی ــری گ ــی و براب ــاه عموم ــت رف ــا خواس ــه، ب جامع
ــیدن و  ــانه كش ــاخ و ش ــپرد. ش ــران س ــوب ای ــران و جن ــای ته ــه آبروه ــتی را ب پرس
ــارج كشــور،  ــان در خ ــن جری ــه تراشــیده ای ــن و كل ــواداران ملپ ــای ه ــده كشــی ه عرب
بعضــا بیــان ایــن موقعیــت اســت كــه فضــای ایرانیــان خــارج را نیــز متحــول خواهــد 

كــرد.
ــد  ای ــب، ب ــلطنت طل ــان س ــت جری ــم شكس ــران، علیرغ ــه در ای ــش آزادیخواهان جنب
تالشــهای آتــی جریــان راســت بــا محوریــت رضــا پهلــوی در لباســهای جدیــد و رنــگ 
تهــای مرتجــع، و پــروژه هــای  عــوض كردنهــا و كمــك محافــل غربــی و میدایــای دول
ــران از  ــه ای ــتها در جامع ــد كمونیس ــی تردی ــد. ب ــه آن اگاه باش ــد و ب ــی را بشناس آت
ــری  ــش كارگ ــتی، از جنب ــال كمونیس ــع و فع ــبكه، جم ــه، ش ــر كمیت ــا ه ــا ت ــزب م ح
ــیم  ار باش ــی ــد هوش ــش بای ــش از پی ــا محــالت و...، بی ــان، از دانشــگاه ت ــش زن ــا جنب ت
ــه ای  ــی، منطق ــاع محل ــد ارتج ــه موجــود را از گزن ــی و آزادیخواهان ــش اعرتاض و جنب
ــواه در رسارس  ــردم آزادیخ ــه م ــش ك ــن جنب ــم. ای ی ــت كن ــت حفاظ ــیون راس و اپوزیس
ــا امــروز دســت ردی بــه ســینه هــر نــوع دولــت ســازی  ــد ت جهــان حافــظ و مدافــع آنن
ــوع دخالــت «برشدوســتانه» دول مرتجــع غربــی، هــر نــوع مهــر ملــی و  از بــاال، هــر ن
مذهبــی و قومــی زدن بــه خــود، زده اســت. تضمیــن پیــروزی ایــن جنبــش روی پــای 
ــن  ــرای تضمی ــم و ب ــن مه ــرای ای ــن ب ــدرت از پایی ل ق ــ ــای اع ــاخ ارگانه ــود و س خ

ــه ماســت. ــر دوش هم ــه ب ــر و مرف ند، آزاد، براب ــده ای ســعاد آین
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وظایف کمونیست ها در جنبش انقالبی

ــه  ــواه ب ــدرن و متمــدن و انساندوســت و ازادیخ ــار در جامعــه ای م ــام عی ــت  ــک بربری ی
نــده جلــو پــای جامعــه اســت. و مــا  ــام ایــران. خواســت تغییــر و رسنگونــی تنهــا راه باقی ن

ــان جمهــوری اســالمی. ــم. آغــاز پای امــروز در آغــاز ایــن راهی
ــی،  ــه بیحقوق ــر علی ــه کارگ ــنگرهای طبق ــن س ــه اولی ــت کارخان ــه اس ــار ده ــش از چه بی
ــان  ــه امــروز خیاب ــا ب ــان ۹۸ ت ــاه ۹۶ و اب ــکاری و رسکــوب اســت. از دی م شــالق، اخــراج و بی
ــه  ــی علی ــروم و زخم ــردم مح ــای م ــوده ه ــدال ت ــرتاض و ج ــر اع ــل ناپذی ــنگر تعطی ــه س ب

ــت.   ــده اس ــل ش ــل تبدی ــکام دزد و قات ــن و ح مجرمی
ــی شــوند. ایــن آغــاز پایــان یــک نــربد  ــی شــوند. ایــن ســنگرها خالــی  ایــن ســنگرها رهــا 
ــربی  ــت ره ــه ای و بی ــش از خامن ــت رسان ــه دس ــت ک ــی اس ــه رژیم ــاز علی ــی و کارس طوالن
ــه خــون مــردم  ــج ب ــا ارن ــن عضــو نظامــی و مجلســی و قضایــی و دولتیــش ت ــا پاییــن تری ت
ــی  ــش انقالب ــداد جنب ــی مراحــل و در امت ــزش هــای تاکنون آغشــته اســت. شــورش هــا و خی
ــاه مــدت و موقــت داشــته و  ــه یــا وقفــه هــای کوت ــد فاصل ــی اســت. ایــن رون ــرای رسنگون ب

ــد.   ــی یاب ــه  دارد، امــا خا

سازمان و رهربی

ــان خیــزش جوانــان و مــردم شــهرهای ایــران، دو اتفــاق مهــم افتــاد کــه هــر کــدام در  در جری
جایــگاه خــود از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت:

ــه دانشــجویان در محــارصه  ــی ک ــف زمان ــران بســوی دانشــگاه رشی ــردم ته ــت م یکــی حرک
ــن  ــدان اوی ــه طــرف زن ــم مــردم تهــران ب ــرار داشــتند. دوم حرکــت عظی نیروهــای رسکــوب ق
ــته  ــام ورشکس ــده ی نظ ــرح ش ــش ط ــه از پی ــر توطئ ــر اث ــان ب ــان زندانی ــه ج ــی ک در حال
ــر مســتقیمی  ــی تاثی ــه طــرف هــدف معین ــردم ب ــزش م ــود. نفــس خی اســالمی، در خطــر ب
نــد کــه دستشــان در رسکــوب  برعملکــرد نیروهــای رسکــوب دشــمن دارد و بــه آنهــا مــی فه

ــاز نیســت.  ــا ب ــی محاب ب
ــا ایــن دو حرکــت مــی توانســت اولــی رسکوبگــران را از دانشــگاه رشیــف بیــرون برانــد  امــا ای

ــد؟ و دومــی درب زنــدان اویــن بــه روی زندانیــان بــاز کن
ــن  ــد در ای ــد را بای ــن نش ــه چنی ــن ک ــل ای ــد و دلی ــود بیفت ــن ب ــات ممک ــن اتفاق آری ای
ــن  ــدان اوی ــد زن ــف و بع ــگاه رشی ــرف دانش ــه ط ــردم ب ــوم م ــه هج ــت ک ــت جس واقعی
ــان هــا را پوشــانده بــود راه  هدفــش روشــن نبــود. مــوج عظیمــی از ماشــین هایــی کــه خیاب
ــه نجــات دانشــجویان  ــوج انســانی ب ــن م ــری از ای ــک نف ــود، شــکی نیســت هــر ت ــاده ب افت
ــه ی  ــدف و نقش ــه ه ــرد ب ــرد ف ــم ف ــر و تصمی ــن تفک ــا ای ــرد. ام ــی ک ــر م ــان  فک و زندانی
ــام و  ــرتک، ابه ــدف مش ــن ه ــردم و تعیی ــت م ــود. در حرک ــده ب ــل نش ــردم تبدی ــرتک م مش
ــد.  ــی آین ــود م ــربی بوج ــازمان و ره ــاب س ــا در غی ــی اساس ــن ابهامات ــت. چنی ــنی داش ناروش
ــازمان و  ــران، مــا بایــد شــاهد ایجــاد س در آســتانه ی دومیــن مــاه جنبــش انقالبــی ای
ــیم.  ــور باش ــالت و کش ــهر، مح ــتان، ش ــه، دانشــگاه، دبیرس ــطح کارخان ــن رهــربی در س تامی
ــش  ــری بخ ــد. شــوراهای کارگ ــا یاب ــردم ارتق ــاری م ــارزات ج ــه راس مب ــد ب ــر بای ــه کارگ طبق
هنگــی اعرتاضــات و اعتصابــات کارگــری منطقــه ای و رسارسی،  بخــش کارگــران، شــورای ه

ــت. ــر اس ــه کارگ ــد طبق ــاب پیروزمن ــرتاض و اعتص ــای اع ابزاره
ــجویی،  ــارزات دانش ــی مب هنگ ــورای ه ــالت، ش ــردم مح ــان  و م ــوراهای جوان ــالوه ش بع
ــای  ــی، ابزاره ــر نام ــت ه ــان تح ــوده ای زن ــازمان ت ــاد س ــت و ایج ــان سوسیالیس ــبکه زن ش

ــتند.  ــش هس ــروزی جنب ــر پی دیگ

تحقق چنین سازمان و رهربی ای می تواند:

ــد.  ــل کن ۱- جنــگ و گریــز خیابانــی و محلــه ای را بــه تظاهــرات تــوده ای در شــهرها تبدی
ــا  ــزرگ ده ه ــهرهای ب ــود دارد و در ش ــری وج ــزار نف ــا ه ــور صده ــیل حض ــران پتانس در ته

ــه قابــل رسکــوب شــدن نیســت.  هــزار نفــری ک
ــان  ــه دیگــر بخــش هــای صنایــع گســرتش پیــدا کنــد. در می ۲- اعتصــاب سیاســی کارگــران ب
ــرق و  ــای اب و ب ــت ه ــران رشک ــا و کارگ ــیمی ه ــت و گاز و پرتوش ــران نف ــه کارگ ــن طبق ای

ــده اســت. ــن کنن ــل شــهری تعیی حمــل و نق
ــا ســازمان و رهــربی و تاکتیــک هــای مبارزاتــی متناســب بــا تــوازن قــوا، مــی تــوان رژیــم را  ب
ــام رسارسی هزینــه  ــا رســیدن بــه قی ــج کــرد. مبــارزه را کــم درد و کــم دردرس تــر کــرد و ت فل

زیــادی نــداد.
هنگــی  ســازمان رهــربی کننــده ی رسارسی و هــر بخــش جامعــه مثــل شــوراهای ه
کارگــران، شــوراهای زنــان، شــوراهای دانشــجویی، شــوراهای محــالت و از ایــن قبیــل، دشــمن 
را از هــر طــرف محــارصه مــی کنــد و بــه حالــت دفاعــی مرگبــار مــی انــدازد. ایــن رشایطــی 
ــادگان  اســت کــه بــه رسبــازان، درجــه داران و افــرسان جــزء امــکان انتخــاب مــی دهــد کــه پ

ــد! ــرک کنن هــا را ت
پیــروزی جنبــش انقالبــی در گــرو رفــع موانــع و محدودیتهــای ســازمان و رهــربی محلــی و 
رسارسی اســت. رفــع ایــن موانــع، جنبــش را بــه یــک انقــالب هدفمنــد تبدیــل مــی کنــد کــه 
ــن  ــان را برخــود دارد. ای ــا مهــر زن ــران بــه ایــن معن ــی ای ــد. انقــالب ات ــان زدن ــه اش را زن جرق
ــدارس  ــان و دخــرتان جــوان و م ــر دوش زن ــن انقــالب ب ــف ای ــه وظای ــی نیســت ک ــدان معن ب

اســت. پیوســ تــوده هــای زحمتکــش محــالت شــهرها و اعتصابــات سیاســی طبقــه کارگــر 
ــرتان  ــژه دخ ــان بوی ــر جوان ــوب ب ــز رسک رک ــار و  ــود فش ــن خ ــربی معی ــازمان و ره ــا س ب

ــر مــی دهــد.  امــا تغیی ــش  ــه نفــع جنب ــوازن قــوا را ب ــرد و ت ــی از بیــن مــی ب انقالب
ــه ابزارهــا و  ــر کشــیدن نظــام حاکــم، ب ــران یعنــی بزی ــی ای ــش انقالب تحقــق اســرتاتژی جنب

ــه: ــاز دارد از جمل ــی نی ملزومات

ــری در  ــزار نف ــا ه ــزار و صده ــا ه ــیع ده ه ــروی وس ــا نی ــوده ای ب ــرات ت ــرتاض و تظاه - اع
ــد.  ــدا کن ــرتش پی ــر و گس ــران، تکثی ــی در ته ــک و میلیون ــهرهای کوچ ش

ــد  ــر، پیون ــه کارگ ــی رسارسی طبق هنگ ــاد و ه ــتگی و اتح ــا همبس ــری ب ــات کارگ - اعتصاب
ــد. ــن کن ــان را تامی ــه و خیاب کارخان

ــازماندهی  ــه س ــد و ب ــش بگذارن ــی پاپی ع ــربان اجت ــن و ره ــت، فعالی ــران کمونیس - کارگ
ــان،  ــان، جوان ــجویان، زن ــر، دانش ــه کارگ ــی  طبق ع ــهری و اجت ــه ای، ش ــه ای، محل کارخان
دانــش آمــوزان...، بپردازنــد. هــر انــدازه قــدرت بســیج رهــربان و ســازمان هــای درون جنبــش 
ــت. در  ــن اس ــرت تامی ــش، بیش ــت از رهربان ــش و محافظ ــت جنب ــد، امنی ــر باش ــرتده ت گس
ــن  ــربی رسارسی تامی ــوده ای، ره ــی ت ع ــری و اجت ــای کارگ ــازمان ه ــا س ــش ب ــرشوی جنب پی

ــی شــود. م
- اشــکال مختلــف مبــارزه، تجمــع و اعتصــاب سیاســی کارگــری، تجمــع، اعــرتاض و 
تظاهــرات خیابانــی، تــرصف و کنــرتل محــالت، تعطیلــی شــهر و اعتصــاب عمومــی رسارسی، 
ــه عمــل در آینــد. جبهــه هــای  بیانیــه هــای سیاســی...، همزمــان و یکــی پــس از دیگــری، ب

ــد. ــدا کنن ــرتش پی ــور گس ــهر، و کش ــه، ش ــان، محل ــه، خیاب ــه کارخان ــربد ب ن
ــران  ــی در ای ــش انقالب ــی جنب ع ــی و اجت ــربد طبقات ــای ن ــه ه ــنگرها و جبه ــا س ــن ه ای
ــه دیگــر  اســت. خالــی مانــدن هــر ســنگر و جبهــه ای گشــودن راهــی بــرای نفــوذ دشــمن ب

ــم!  ــی گذاری ــی  ــنگری را خال ــه و س ــچ جبه ــت. هی ــا اس ــه ه ــنگرها و جبه س

پیروزی و دستاوردهای تا کنونی 

ــروزی  ــا کنــون و در ایــن مــدت یــک ماهــه ی خیــزش رسارسی و اعتصــاب و تظاهــرات، پی ت
ــه زن  ــت ب ــاب اهان ــت. حج ــت نیس ــل بازگش ــه قاب ــم ک ــت اوردی ــه دس ــی را ب ــای عظیم ه
ــن و  ــاد و همبســتگی رسارسی تامی ــد، اتح ــه درک واصــل ش ــاد ب ــت ارش ــوزانده شــد، گش س
ــه شــائبه ی ملــی و قومــی و دینــی و صنفــی پــس زده شــد. تاکتیــک هــای جنــگ  هــر گون
ــم. رهــربان چــپ و راســت  ــه کردی ــن و تجرب ری ــه دشــمن را  ــی علی ــگ روان ــان و جن خیاب
ــیمگی و  ــد. رساس ــی گردن ــوش م ــال ســوراخ م ــرا وحشــتزده و دنب ــب و اصولگ ــالح طل و اص
ــی و  ــتگاه قضای ــس و دس ــت و مجل ــرص دول ــن عن ــا آخری ــه ای ت ــت خامن ــرس از راس بی ت
ــرص اراده ی  ــت. عن ــاهده اس ــل مش ــخصی، قاب ــاس ش ــی لب ــی و اطالعات ــران نظام رسکوبگ

ــم... ــدان آوردی ــه می ــان را ب ــه انس ــار ب ــدن اختی بازگردان
ــه دســت آورده اســت.  ــون ب ــا کن ــا ت ــش م ــه جنب ــی هســتند ک ــتاوردهای بزرگ ــا دس ــن ه ای

ــد. ــت شــده ان ــا ثب ــش م ــخ جنب ــاده و در تاری ــاق افت ــی نیســتند. اتف ــس گرفتن ــا پ ــن ه ای
ــی در  ــوند. یعن ــت ش ــده و تثبی ــته ش ــی داش ــده، گرام ــه ش ــد پذیرفت ــتاوردها بای ــن دس ای

ــوند. ــل ش ــی و تبدی ــی معن ــش انقالب ــن جنب ــه قوانی ــل ب عم
ــا تــرصف هــر محلــه یــا شــهر ولــو بــرای یــک شــبانه روز،  انقالبیــون بایــد بــه ســازماندهی  ب
اتحــاد مــردم در شوراهایشــان بپردازنــد. بعــالوه،  قوانیــن مرتقــی و انقالبــی خــود را اعــالم و 
ــن الگویــی بــرای شــهر و محــالت رسارس ایــران اســت. زمانــی کــه محله  ــد. ای ــه اجــرا در آورن ب
ــن اســت  ــه ای ــاز ب ــه تظاهــرات نیســت. نی ــازی ب ــا شــهر دســت انقالبیــون اســت دیگــر نی ی
ــن خــود را  ــه و قوانی ــن و رهــربان جنبــش در اطــاق هــای فکــر بنشــینند و برنام ــه فعالی ک

ــد.  نوشــته و بــه جامعــه اعــالم کننــد. و مــردم ایــن قوانیــن را زندگــی کنن

صف حامیان جنبش از دوستان دروغین  مردم جدا است

جنبــش انقالبــی جــاری صــف بنــدی و قطــب بنــدی هــای سیاســی گســرتده ای از دوســتان 
دروغیــن مــردم از طرفــی و جنبــش هــای رهایــی زن، برابــری طلبــان و سوسیالیســت هــا و 

افــکار عمومــی بیــن املللــی، بوجــود آورده اســت.  
ــی و  ــی و مل ــیون بورژوای ــد. اپوزیس ــردم ان ــن م ــتان دروغی ــیون دوس ــورژوازی در اپوزیس ب
ــرای  ــر ب ــای آزاد و براب ــک دنی ــته و ی ــی شایس ــک زندگ ــرای ی ــی ب ــش سیاس ــا جنب ــی ب قوم
ــدان بــرای تــداوم نظــام  آینــده ایــران بیگانــه و ناخوانــا اســت. ایــن دســته از همیــن حــاال دن
ــرای نگــه داشــ  ــه هــای نظــام ب ــی شــان حفــظ پای ــز کــرده  و هــدف نهای رسمایــه داری تی

ــر اســت. ــه کارگ ــردن طبق ــر گ ر ب ــتث ــاب اس طن

ــی ایــران میلیــون هــا ایرانــی در کشــورهای جهــان  دوســتان و حامیــان واقعــی جنبــش انقالب
ــتند که، هس

ــیده ی  ــم پوس ــد. پرچ ــی کنن ــدا م ــردم ج ــن م ــتان دروغی ــف دوس ــود را از ص ــف خ اوال، ص
ــی توانند  ســلطنت و لچــک بــه رسان مجاهدینــی و احــزاب و جریانــات قومــی و مذهبــی 
ایندگــی  جنبــش آزادیخواهــی و برابــری طلبــی کارگــران و زنــان و جوانــان و زحمتکشــان را 

کننــد.  ... صفحــه بعــد



ت  ۴۳۰
ح

٤
ــل در  ــد قات ــم چن ــتند. تحری ــری نیس ــدام موث ــار اق ــرب و رشق انتظ ــکا و غ ــای امری ــا، از دولته دوم

ــبیه اســت.  ــوخی ش ــه ش ــن کشــورها رشم اور و ب ــب ای ــران از جان ای

ــالب  ــد انق ــا ض ــه ی آن ه ــند. هم ــی ترس ــردم م ــران و م ــالب کارگ ــان از انق ــی در جه دول بورژوای
ــد و  ــردم رشافتمن ــران و م ــه کارگ ــی ایســتند و ب ــود م ــای خ ــور روی پ ــارج کش ــان خ ــتند. ایرانی هس
ــه  ــد. بیانی ــی خوانن ــرا م ــود ف ــی خ ــه همراه ــا را ب ــد و آن ه ــی ان ــورها متک ــن کش ــت ای انساندوس
ــا اعتصابــات کارگــران نفــت ایــران تنها  همبســتگی اتحادیــه رسارسی کارگــران نفــت و گاز در عــراق ب
ل تــا جنــوب و از رشق تــا غــرب ایــران روشــن و در  ونــه اســت. شــعله هــای آتشــی کــه از شــ یــک 
ــد  ــی کن ــی را یکــرسه م ــام جهنم ــن نظ ــا کار ای ــه تنه ــروزان اســت، ن ــان، ف ــف جه کشــورهای مختل

ــد! ــی کن ــاه م ــه هــم کوت ان ــه رشش را  از رس مــردم خاورمی بلک

ــر  ــه ب ــد ک ــه کل اپوزیســیون بورژوایــی اعــالم مــی کن ــام ب ــدون ابه ــارف و ب ــدون تع ــر ب طبقــه کارگ
ویرانــه هــای نظــام سیاســی و نظامــی جمهــوری اســالمی، کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی را بــر 

ــد. ــا مــی کن پ
ــه  ــرم. طبق ــت میگی ــدرت را دس ــم ق ــودم ه ــم و خ ــی کن ــون م ــن رسنگ ــد م ــی گوی ــر م ــه کارگ طبق
ــن  ــد. ای ــا باش ــد در دســت کارگره ــدرت سیاســی بای ــی خواهــد. ق ــل  ــب و وکی ــر وصــی و نای کارگ
ــی  ــدرت سیاس ــا ق ــا ب ــا اســت. تنه ــه روی دوش کارگره ــه جامع ــرا ک ــد. چ ــد بدان ــری بای ــر کارگ را ه
ــد. ــی یاب ــان م ــه داری پای ــار رسمای ــت ب ــام نکب ر نظ ــ ــای بیش ــت ه ــر، مصیب ــه کارگ ــت طبق در دس

ــه شــعور و منفعــت  ــام شــده اســت. رهــرب تراشــی مافــوق مــردم ، توهیــن ب ــان مــوج ســواری   زم
طبقــه کارگــر و تــوده هــای عظیــم زحمتکــش اســت. ســازماندهی قــدرت از پاییــن و نظــام شــورایی 
و کنگــره رسارسی شــوراهای مــردم آب پاکــی بــر دســت فرصــت طلبــان و روبــاه صفتــان ضــد طبقــه 
رابــر ریختــه اســت.  کارگــر و ضــد انقــالب کارگــری و ضــد کمونیســم و جامعــه سوسیالیســتی ازاد و ب
عــی  حــزب مــا و کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــای صفــوف طبقــه کارگــر و جنبــش هــای اجت
موظفیــم راه کــم درد و کــم دردرس انقــالب از پاییــن مــردم را همــوار و ســازماندهی قــدرت از پاییــن 

طبقــه کارگــر و مــردم را تضمیــن کنیــم. 

شکل پیروزی جنبش

ــر  ــن دارد. ه ــروزی معی ــه پی ــم ب ــارزه ای چش ــر مب ــت. ه ــروزی اس ــب پی ــی کس ــر جنگ ــدف ه ه
اعرتاضــی بــرای وادار کــردن دشــمن بــه عقــب نشــینی اســت. از جمــع شــدن و کســب پیــروزی هــای 
پشــت رس هــم پیــروزی بــزرگ تــر و هــدف نهایــی حاصــل مــی شــود. شــعاری کــه مــی گویــد رژیــم 
ــا  ــلحه م ــا اس ــون م ــالمیه.  خ ــی اس ــهادت طلب ــت، ش ــا اس ــلحه م ــا اس ــون م ــرود و خ ــون می ــا خ ب
نیســت. اســلحه مــا اتحــاد مــا ، تشــکل مــا، رهــربی مــا، تاکتیــک هــای متنــوع مبــارزه مــا اعتصــاب 

ــا هســتند.  ــن هــا اســلحه م ــات کارگــری اســت. ای شــهری و اعتصاب
ــن و  ــن اســت کــه ســازمان هــا و فعالی ــن ســازمان و رهــربی جنبــش، وظیفــه مهــم دیگــر ای ــا تامی ب
رهــربی جنبــش برنامــه و شــکل پیــروزی ایــن جنبــش را تعریــف کنــد. درســت اســت کــه جنبــش بــا 
ــات  ــا اوال طــرح مطالب ــد. ام ــده ان ــان آم ــه خیاب ــن هــدف ب ــا ای ــان ب ــی اســت و جوان هــدف رسنگون
فــوری بــرای در منگنــه قــرار دادن رژیــم هنــوز معنــی دارد. دومــا، تعریــف شــکل پیــروزی جنبــش 

ــاز دارد.  ــه برنامــه و نقشــه پیــروزی خــود نی هــم یــک مســاله محــوری دیگــر اســت.  جنبــش ب

مطالبات فوری جنبش 

ــی...»  ــروی انتظام ــا، نی ــخصی ه ــاس ش ــیج، لب ــپاه، بس ــر «س ــای رسکوبگ ــه نیروه ــدن کلی - برچی
ــوند.   ــازات ش ــه و مج ــد محاکم ــد و بای ــرم ان ــاد مج ــن نه ــا. رسان ای ــهرک ه ــهرها و ش ــه ی ش ازهم
ــزش رسارسی  ــدگان خی ــت ش ــه بازداش ــی و کلی ــان سیاس ــد و رشط  زندانی ــدون قی ــوری و ب - آزادی ف

ــاری. ج
ــردی  ــای ف ــردن ازادیه ــدود ک ــردم و مح ــی م ــت در زندگ ــه دخال ــر گون ــاری و ه ــاب اجب ــو حج - لغ

ــی  ع و اجت

شکل نهایی پیروزی جنبش

اعــالم قوانیــن دمکراتیــک  جامعــه آزاد، مشــعل راه پیــرشوی جنبــش انقالبــی جــاری اســت. کلیــات 
ایــن قوانیــن عبارتنــد از:

عات، تشکل، تحزب و اعتصاب. - آزادي  قيد و رشط عقيده، بيان، مطبوعات، اجت
- آزادي فوری کليه زندانيان سيايس.

- اعالم جدا کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش
- لغو کليه قوان و مقررا که منشاء مذهبي دارند. اعالم آزادي مذهب و  مذهبي.

ــ و  ــه قوان ــو کلي ــردي. لغ ــد و ف ــوق م ــرد در حق ــد و رشط زن و م ــل و  قي ــري کام ــالم براب - اع
ــن اصــل اســت. ــض اي ــه ناق ــررا ک مق

ــژاد و  ــت، ن ــب، ملي ــيت، مذه ــر از جنس ــهروندان، رصفنظ ــه ش ــوق هم ــل حق ــري کام ــالم براب - اع
ــت. تابعي

- لغو مجازات اعدام.
ــي  ــاي جمع ــانه ه ــه رس ــيايس ب ــزاب س ــردم و اح ــوده اي م ــکلهاي ت ــژه تش ــگا بوي ــرتيس هم - دس

ــي.   دولت
ــه  ــت بيم ــال. پرداخ ــاالي ۱۶ س ــکار ب ــاده ب ــراد آم ــه اف ــراي هم ــي ب ــکاري مکف ــه بي ــ بيم - تضم
بيــکاري مکفــي و ســاير  هزينــه هــاي رضوري بــه کليــه کســا کــه بــه علــل جســمي يــا روا تــوان 

ــد. ــه کار ندارن اشــتغال ب
ــا  تعــرض هــر  ــه ب ــراي دفــاع از آزادي و مقابل - تســلیح عمومــی مــردم در ميليــس هــاي تــوده اي ب

ــر خــون بپاشــد. ــه جامعــه ی ازاد و براب ــه ب ــردم  و هــر ســناریویی ک ــا   و حفــوق م ــه آزادیه ــی ب نیروی
ــردم  ــت م ــلحه در دس ــل و اس ــوب منح ــای رسک ــر بانده ــی و دیگ ــس مخف ــان، پلی ــش، نظامی - ارت

ــت.  اس
ام کمکهای مالی و نظامی به دسته های قومی و مذهبی  منطقه.  - لغو 

ــدگان  اين ــع  ــه مجم ــی ب ــون اساس ــه قان ــو و تهی ــي آلرتناتی ــام حکومت ــ نظ ــاله تعي ــاع مس - ارج
ــردم. ــتقيم م مس

امــه و منشــور حداقــل خواســتها و شــکل پیــروزی جنبــش انقالبــی جــاری کارگــران  ایــن برن
ــی و  ــات سیاس ــواه و جریان ــردم آزاديخ ــت م ی ــت. ح ــران اس ــان ای ــان و جوان ــان و زن و زحمتکش
ــه  ــاخ جامع ــوولیت در س ــ مس ــای پذیرف ــه معن ــری رضوری و ب ــن، ام ــن قوانی ــی از ای ع اجت
ــالمی و  ــی اس ــد سیاس ــی و بان ــای ارتجاع ــته ه ــل دارو دس ــه در مقاب ــظ جامع ــر و حف ی ازاد و براب

ــت.   ــیره ای اس ــی و عش قوم
ــن حقــوق و آزادیهــا را  ــه ای ــروزی کلی ــن  گام پی ــد کــه در اولی ــش انقالبــی مــردم اعــالم مــی کن جنب
ــه ی  ــالوه در پروس ــی آورد.  بع ــرا در م ــه اج ــل و آن را ب ــردم  تبدی ــی م ــه و زندگ ــن جامع ــه قوانی ب
ــه ی  ــک محل ــه، در ی ــن در کارخان ــن قوانی ــدازه از ای ــن هــر ان ــوای معی ــوازن ق ــش و ت ــرشوی جنب پی
ــدازه و هــر زمــان  ــل مــی شــوند. هــر ان ــن زندگــی مــردم تبدی ــه قوانی آزاد، در دانشــگاه و مــدارس ب
ــه دســت  ــن اجــرا مــی شــوند. زمانــی کــه محل ــن قوانی ــه و شــهر دســت مــا اســت ای ــان و محل خیاب
ــوع و  ــان ممن ــردم، در پوشــش زن ــی م ــت در زندگ ــی دخال ــن اســت. یعن ــه ام ــی محل ــا اســت، یعن م
ــواده ای  ــو اســت، خان ــاری لغ ــاب اجب ــی حج ــت. یعن ــن اس ــودکان تامی ــت ک ــظ حرم ــوره و حف منف

ــرد. ــی می ــی  ــی داروی ــا مریضــی از ب ــی از گرســنگی  ی ــد، کودک ــی خواب شــب گرســنه 

کارگران! جوانان،  زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب!

یــت جامعــه اســت علیــه اقلیــت رسمایــه ی متکــی بــه تفنــگ هایش،  زمانــی کــه لشــکر کار کــه اک
ــگاه و  ــان و دانش ــه و خیاب ــروز در کارخان ــه ام ــود، ازادی را ک ــروزی خ ــن گام پی ــزد، در اولی ــر خی ب
ــک جــاری،  ــی و دمکراتی ــش انقالب ــرای جنب ــی شــود، ب ــاد زده م ــدارس و صفــوف زحمتکشــان فری م

ــه ارمغــان خواهــد آورد.  ب
ــی  ع ــی و اجت ــادی و سیاس ــری اقتص ــه براب ــا آزادی، بلک ــه تنه ــم اش ن ــر و کمونیس ــه کارگ طبق
ــی  ــام طبقات ــرد در نظ ــری زن و م ــه براب ــی و از جمل ــه ازادی واقع ــرا ک ــرد. چ ــد ک ــرار خواه را برق
ــی آیــد. رهایــی زن در گــرو رهایــی طبقــه کارگــر  نابرابــر و حاکمیــت رسمایــه، مطلقــا بــه دســت 
ــت.  ــی اس ع ــی و اجت ــادی، سیاس ــای اقتص ــری ه ــض ونابراب ــب و تبعی ــه مصائ ــه از کلی و جامع
ــی رسارسی و  ــگ طبقات ــک، جن ــی و دمکراتی ــش انقالب ــر در جنب ــه کارگ ــربی طبق ــور و ره ــا حض ب

ــود.  ــی ش ــاز م ــی اغ ــای واقع ــه معن ــاز ب ــت س رسنوش
ــارزات  ــه در مب ــه، بلک ــام رسمای ــه نظ ــی علی ــادی و طبقات ــارزه اقتص ــا در مب ــه تنه ــر ن ــه کارگ طبق
عــی بــرای آزادیهــای دمکراتیــک از جملــه حقــوق جهانشــمول انســان، برابــری زن و  سیاســی و اجت
عــات،  مــرد، ازادی بــی قیــد و رشط سیاســی، آزادی بــی قیــد و رشط عقیــده، بیــان، مطبوعــات، اجت

ــده دارد. ــن کنن تشــکل، تحــزب و اعتصــاب...، نقــش رهــربی و تعیی
حضــور طبقــه کارگــر و کمونیســم اش در رهــربی جنبــش، آزادی واقعــی و بــی قیــد و رشط و برابــری 
در همــه ی عرصــه هــای زندگــی را در تاریــخ ایــران ثبــت خواهــد کــرد. خاورمیانــه، در انتظــار ایــن 

لحظــه تاریخــی اســت!

ــی و  ــت کارگــران و زنــان انقالب الیس ــربان انقالبــی و سوسی ــا  در کنــار ره ــم م ــزب و کمونیس ح
زحمتکشــان محــروم و ســازمان هــای رهــربی کننــده ی جنبــش انقالبــی بــرای رسنگونــی، قــرار دارد. 
کمونیســم مــا در دل ایــن جنبــش نیــروی برپایــی «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» اســت. افــق 
ــش،  ــم و حزب ــر و کمونیس ــه کارگ ــربی طبق ــه ره ــی» ب ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــت کنگ «حاکمی
ــراری  ــش برق ــه گام بعدی ــی ک ــت.  جنبش ــی اس ــرای رسنگون ــاری ب ــی ج ــش انقالب ــرتاتژی جنب اس

ــت. ــر اس ــه ی ازاد و براب ــم وجامع سوسیالیس

ــه  ــرای طبق ــی ب ــاری فرصت ــی ج ــش انقالب ــم. جنب ــی و نامحــدودی نداری ــا فرصــت طوالن م
ــد.  ــگ کن هن ــور و ه ــع و ج ــش را جم ــروی رسارسی ــه نی ــت ک ــم اش اس ــر و کمونیس کارگ
شــوراهای کارگــران  ایــن طبقــه را در راس جنبــش قــرار دهــد و شــوراهای مــردم محــالت و 

ــدان آورد.  ــه می ــی را ب ع ــم اجت ــروی عظی ــهرها نی ش

و  برابــری طلــب  زنــان  سوسیالیســت،  کارگــران  هــا،  کمونیســت  اقــدام  روز  امــروز 
ــدگان و  ــازمان دهن ــرتده ای از س ــف گس ــت. طی ــب اس ــری طل ــواه و براب ــجویان آزایخ دانش
ــای  ــه ه ــد. کمیت ــی کنن ــی م ــان را عمل ــده ش ــه ش ــون پخت ــا کن ــای ت ــده ه ــه ای ــی ک رهربان
ــه، دانشــگاه، محــالت و شــهرها  از ده هــا کادر و رهــرب عملــی و فعــال کارگــری و زن  کارخان

ــد. ــی یابن ــازمان م ــب س ــری طل ــواه و براب ــت و ازادیخ ــرد کمونیس و م

مــا رس راســت و مســتقیم خطــاب بــه کمونیســت هــای طبقــه کارگــر و جامعــه اعــالم مــی 
کنیــم کــه رفقــا!

ــه را تشــکیل دهیــد، ســازمان هــای حــزب را بــرای تبدیــل  کمیتــه هــای کمونیســتی کارخان
ــای بهــرت را بــر  شــدن بــه یــک حــزب تــوده ای کارگــران ایجــاد کنیــد. پرچــم برنامــه یــک دنی

ــد! ــزار در آوری فــراز جامعــه بــه اهت

زنده باد جنبش آزادی زن
آزادی برابری حکومت کارگری
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در ادامــه یادداشــت  نشــان خواهیــم داد کــه نــزاع تنــد امــروز اینهــا مقدمــه جنــگ خونیــن 
ــرای  ــته، ب ــای گذش ــراق دهــه ه ــتان ع ــی در کردس ــی و پارت ــه میهن ــه ســبک اتحادی ــا ب اینه

ل ســلطه بــر کردســتان پســا جمهــوری اســالمی اســت.. اعــ
 

شعار مورد دعوا از کجا می آید؟

ــعار  ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس ــی مدع ــی س ــی ب ــا ب ــه ب ــرات در مصاحب ــزب دمک ــخنگوی ح  س
ــی  ــژاک، مدع ــی آن، پ ــاخه ایران ــت. پ ک ک و ش ــران اس ــتان ای ــا در کردس ــه آنه ــق ب متعل
لــه اوجــالن، رهــرب زندانــی آنهاســت. در ایــن نقطــه،  اســت کــه ایــن شــعار متعلــق بــه عبدال
هــر کــس کــه ذره ای رشافــت دارد، شــهادت میدهــد کــه حــق بــا پ ک ک  و ادعــای دمکــرات 
ــی آش  ــرد وقت ــر ناسیونالیســت ک ــل گ ــای هیمــن ســیدی تحلی ــا کــذب محــض اســت. آق ه
ــوی  ــک گفتگ ــتابد و در ی ــی ش ــه اش م ــورد عالق ــزب م ــک ح ــه کم ــد ب ــی بین ــور م را ش
ــرای  ــان ب ــت! ایش ــرد اس ــام ک ــه  ــق ب ــعار متعل ــن ش ــه ای ــد ک ــی کن ــف م ــی کش تلویزیون
ــرد و تاریــخ مــی ســازد  ــه شــهادت میگی ــل را ب ــد صدســال قب کشــف خــود مســترشقین چن
کــه تاریخــا، بــه دلیــل حاصلخیــزی خــاک کردســتان، زن کــرد آزاده تــر و مســتقل تــر بــوده 
ــن  ــد. ای ــران، نقــش مهمــرتی در جامعــه داشــته ان ــان کالن شــهرهای ای ــا زن و در مقایســه ب
ــان آزاده و تشــکیالت  ــه زن ــد ک ــا کن ــد ادع ــاهکار نیســت؟ اصــال چــه کســی میتوان ــا ش ادع
ــرد  ــل چادرنشــین ک ــر» قبای ــان «آزاده ت ــر از زن هــای شــان در دوران انقــالب مرشوطــه، متاث

ــوده اســت؟ ــل نب ــال قب در دویســت س
تحلیلگــر ناسیونالیســت مــا بعــدا رساغ اســناد میــرود و کشــف مــی کنــد کــه ســازماندهی 
ــرات در دوران  ــزب دمک ــه ح ــق ب ــرد، متعل ــخ ک ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــان» ب ــازمان زن «س
ــدا  ــت! بع ــل اس ــال قب ــاد س ــتان در هفت ــار کردس ــوری خودمخت ــرب جمه ــد ره ــی محم قاض
ــه «ســازمان کردســتان حــزب کمونیســت ایــران» هــم از قاضــی  مدعــی میشــود کــه کومــه ل
محمــد درس میگیــرد و بــا مســلح کــردن زنــان در نیــروی پیشــمرگ، نقــش زن در سیاســت 
ــو بــرده اســت. از نظــر او، بعــدا کــه نوبــت پ ک ک رســیده،  و نیــروی مســلح را یــک گام جل
ــگان  ــان توســط ی ــا تســلیح وســیع زن ــا داده و در ســوریه ب ــه خــود آن را ارتق ــه نوب ــم ب آنه
ــا نشــان  ــه ب ــی رســیده اســت. طــرف در خا ــه نقطــه عال هــای مدافــع خلــق در ســوریه، ب
دادن» آس کــرد ایرانــی» مدعــی میشــود بــا همــه اینهــا، بــه دلیــل تعلــق «ژینــا» بــه  یــک 
ــه اش،  ــه اولی ــل ریش ــه مح ــته ب ــگاه برجس ــار جای ــران، افتخ ــتان ای ــرد در کردس ــواده ک خان
ــه کردســتان ایــران برمیگــردد، لــذا رهــرب انقــالب زنانــه فعلــی، در دســتان مقــدس کــرد در  ب
ــا تلویزیــون دمکــرات هــا، بــا  کردســتان  ایــران اســت! (نقــل بــه معنــی از گفتگــوی طــرف ب

ــم).  مســئولیت ایــن قل
ــیع  ــتقبال وس ــیدی، اس ــای س ــی آق ــوی تلویزیون ــن گفتگ ــه همی ــن ب ــه م ــت مراجع عل
ادامــه تقدیــم کردســتان بــه رسان  در  او، و  بیربــط  از اســتدالل هــای  دمکــرات هــا 
ــوان صاحبــان و رهــربان انقــالب زنانــه امــروز اســت. ردیــف کــردن  ــه عن رده کــرد، ب خودگــ
ــناد  ــی و آدرس اس ــی و سیاس ــای تاریخ ــهادت ه ــار ش ــک در کن ــید و فل ــه و خورش ــر و م اب
ــع  ــد کــه افراطــی تریــن مداف ناموجــود، در کنــار یــک تردســتی ژورنالیســتی، کاری مــی کن
ــر مدافــع حــق زن  تعلــق ناموســی زن بــه مــرد در کردســتان، کاپ مســابقه لیــگ هــای برت
ــا  ــرات ه ــیع دمک ــتقبال وس ــت اس ــرد! عل ــل بگی ــان تحوی ــف ش ــر منص ــتان دوای را از دس
ــاهکار  ــرای ش ــان ب ــگفت انگیرش ــحالی ش ــی از خوش ــا ناش ــیدی، اساس ــای س ــاهکار آق از ش
ــد زن  ــزب ض ــرای ح ــی ب ــرد سیاس ــک ب ــه ی ــی ب ــی و اخالق ــکاندال سیاس ــک اس ــل ی تبدی
ــد از جمهــوری اســالمی  ــا حــق زن بع ــی خصومــت ب ــه صندل شــان اســت. در کردســتانی ک
ــس  ــی عک ــالب حت ــک انق ــ ی ــم در م ــت، ، آنه ــزب اس ــن ح ــه ای ــق ب ــا متعل ــلفی ه و س
ــا شــهامت و  ــه، حقیقت ــ یــک انقــالب زنان ــن حــق زن، آنهــم در م ــا اینهــا در زمی ــ ب گرف

ــد! ــی خواه ــداکاری م ف
 

چرا ربط دادن انقالب زنانه به جمهوری قاضی محمد مضحک است؟
 جمهــوری مهابــاد قاضــی محمــد و جمهــوری آذربایجــان پیشــه وری در دل جنــگ 
ــن  ــازماندهی ای ــور س ــدند. مام ــدی ش ــم بن ــبه رس ه ــک ش ــتالین ی ــط اس ــی دوم، توس جهان
ــرای هــر دو طــرف نســخه  ــه ب ــد ک ــت بودن ــات آذربایجــان شــوروی وق دو جمهــوری، مقام
ــخه  ن نس ــ ــق ه ــد، طب ــوده باش ــود ب ــم موج ــان» ه ــازمان زن ــر «س ــا اگ ــد. نتیجت پیچیدن
ــی آن  ــاع فئودال ــتم ارتج ــه سیس ــه ای ب ــی خدش ــفت، حت ــن س ــوده و روی زمی ــی ب سفارش
ــان مــورد اشــاره، در عمــل چیــزی جــز ورود همــرس  زمــان کردســتان وارد نشــد و ســازمان زن
ــی توانــد بــوده باشــد. درجــه صحــت ادعــای  قاضــی محمــد بــه اتــاق کار سیاســی قاضــی 
بــی پایــه آقــای ســیدی وقتــی آشــکار میشــود کــه مدعــی میشــود تاثیــرات نقــش زنــان کــرد 
ــا زنــان آذربایجــان را مهــم تــر ارزیابــی مــی کنــد. ســند و مــدرک پیــش کــش،  در مقایســه ب
چگونــه کســی میتوانــد ادعــا کنــد کــه نقــش زنــان شــهری کــه از رهــربان انقــالب مرشوطــه 
ــهر  ــک ش ــان ی ــش زن ــت، از نق ــوده اس ــه ب ــالب مرشوط ــی انق ــور اصل ــی موت و در مقاطع
ــه ســختی و از دور و  ــار تحــوالت انقــالب مرشوطــه را هــم ب کوچــک مــرزی، کــه حتــی اخب

ــوده اســت؟ ــد، کمــرت ب ــوده ان ــر شــنیده ب دی

ــه عنــوان یــک جریــان کمونیســتی در دهــه  مــورد دوم مــد نظــر هیمــن ســیدی کومــه لــه ب
ــم  ــی قدی ــه سیســتم فئودال ــت ک ــه در رشایطــی شــکل گرف ــه ل پنجــاه شمســی اســت. کوم
ــه زن  ــود ک ــن رشایطــی ب ــ چنی ــود. در م ــدرن شــهری داده ب ــه م ــک جامع ــه ی ــش را ب جای

بــاس ســازمان فدایــی در نقــش رهــربی حضــور داشــت. بــه عــالوه انقــالب ســال  مســلح در ل
ــان  ــر جری ــل ه ــم مث ــه ه ــه ل ــه کوم ــرد ک ــاد ک ــه ایج ــق جامع ــی در عم ــرات مهم ۵۷ تغیی
ــی توانســت از آن تاثیــر نگیــرد. بــه عــالوه ایــن فاکتورهــا نقــش شــکل  سیاســی رادیــکال، 
ــد منصــور حکمــت بــود.  گیــری حــزب کمونیســت ایــران بــا دخالــت شــخصیت هایــی مانن
ــی  ــروی سیاســی نظام ــازماندهی نی ــه س ــه ب ــه ل ــم رهــربی کوم ــا، تصمی ــه اینه نتیجــه هم
متولــد شــد. آنهــم در رشایطــی کــه ســازمان مــا زیــر فشــار ارتجاعــی تریــن تبلیغــات حــزب 
ــه  ل ــن عبدال ــال حس ــه م ــه گفت ــود. ب ــتان ب ــی در کردس ــات انقالب ــر اقدام ــه خاط ــرات ب دمک
ــان جــای دارد  ــز ش ــی روی می ــا زمان ــرات، مســئله زن تنه ــابق دمک ــای س ــرکل ه زاده از دبی
کــه خودمختــاری شــان کســب شــده اســت. خــارج از همــه اینهــا، دشــمنی دمکــرات هــا بــا 
ــام تاریــخ زندگــی سیاســی شــان، بــه عنــوان یــک حــزب نامــوس پرســت و  مســئله زن در 
ــح  ــاب هــا رشح و توضی ــده ارتجــاع سیاســی در کردســتان، کت این ــوان  ــه عن ــه گــرا، و ب کهن
ــچ  ــرد» هی ــوس ک ــه «نام ــق و منجمل ــد عتی ــا از ســنن و فرهنــگ عه ــاع اینه میخواهــد. دف

ــی گــذارد. ــه حــق زن باقــی  ــا ب ــرای اتصــال اینه نقطــه ای ب

ــان مســلح  مــورد ســوم ادعــای ادامــه راه کومــه لــه توســط پ ک ک در امــر ســازماندهی زن
اســت!

از یــک گــروه  تنهــا اسرتاتژیســت پ ک ک، در جوانــی عضــوی  عنــوان  اوجــالن بــه 
ــه  ــرد، ب ــت ک ــربان ناسیونالیس ــام ره ــس  ــا برعک ــود. نتیجت ــه  ب ــت» در ترکی «مارکسیس
ــاذ  ــرتاتژی و اتخ ــرح اس ــا ط ــان ب ــد ش ــا، تول ــت ه ــا و کمونیس ــت ه ــام مارکسیس ــبک  س
ــی در  ــی او در جوان ــخصیت سیاس ــت. ش ــح اس ــل توضی ــت،  قاب ــا درس ــط ی ــت، غل سیاس
ــه اتخــاذ اســرتاتژی  ــل ضمــن عــادت ب ــن دلی ــه همی ــه اســت. ب چنیــن محیطــی شــکل گرفت
ــرای پیــروزی، ملزوماتــش را تهیــه کــرده اســت، تئــوری ســاخته و یــک جهــان بینــی بــرای  ب
ــروی  ــوان نی ــرای عن ــاع اســت. ب ــح و دف ــل توضی ــرای پیروانــش قاب ــه ب ــن کــرده ك خــود تبیی
ــوان  ــک عن ــه ی ــرد ک ــم ک ــاده ناسیونالیس ــب افت ــه و عق ــارت کهن ــه از عب ــی اش، ن نظام
ــت،  ــردی نیس ــی اش ک ــروی نظام ــاس نی ــت. لب ــرده اس ــتفاده ک ــال اس ــی گری ــی یعن جهان
ــا ناسیونالیســت هــای کــرد ایرانــی و عراقــی نــدارد. آمــوزش  پرچــم سیاســی اش شــباهتی ب
ــاالی نظامــی و بــا اســتاندارد جنگنــده هــای هــر کجــای دنیــا، بــرای جنــگ هــای طوالنــی  ب
ــه ســنت کار  ــچ شــباهتی ب ــا هی ــزد اینه ــی مــدرن ن ــزار نظام ــی اب ــرد علم مــدت دارد. کارب
ــدارد. اصــل و نســب سیاســی خــود و «ملــت کــرد» را  احــزاب ســنتی ناسیونالیســت کــرد ن
ــت  ــا شکس ــای دا ــی محمده ــی و قاض ــال مصطف ــرد و م ــای ک ــمدین ه ــیخ پش ــه ش ــه ب ن
ــط  ــود، رب ــر دوران خ ــان برت ــوان انس ــه عن ــاد ب ــر م ــدرت برت ــا و ق ــه ماده ــه ب ــورده، ک خ
ــب خــورده  ــی، فری ای ــوم  ــا، خــود را اهــل مظل ــه ناسیونالیســت ه میدهــد. برعکــس بقی
ــکا را  ــب امری ــد فری ــب اســتالین را خــورده؛ روز بع ــک روز فری ــه ی ــد ک یدان ــی  و رسگردان
ــه  ــس بقی ــت. برعک ــورده اس ــول خ ــه و گ ــت رسش رفت ــور حکم ــر کاله منص و آن روز دیگ
ــوژی از  ــر ایدئول ــرای تغیی ــح دارد، ب ــر مســیر سیاســی توضی ــرای تغیی ــا ب ناسیونالیســت ه
ــن و آن  ــا ای ــی ب ــه سیاس ــرای معامل ــی دارد، ب ــح سیاس ــم توضی ــه ناسیونالیس ــم ب کمونیس
ــد. ناسیونالیســت  ــان مــی کن ــان سیاســی بی ــه زب ــش را ب ــول نیروی ــورد قب ــول م ــت فرم دول
ــه  هــای ســنتی کــرد، در طــول عمرشــان، دقیقــا ماننــد اوجــالن ایــن کمــپ و آن کمــپ رفت
ــه  ــرده و مخفیان ــه ک ــک معامل ــک ت ــه ت ــا دول منطق ــد، ب ــک داده ان ــر ایدئولوژی ــد، تغیی ان
ــد. زن از  ــح ندارن ــی هــا توضی ــر صندل ــن تغیی ــرای هیچکــدام از ای ــا ب ــد، ام ــه ان طــرح ریخت
ــراه  ــوده و هم ــت ب ــل در سیاس ــرص دخی ــک عن ــک داده و ی ــرای او ی ــدو رشوع سیاســت ب ب
ــام فاکتورهــای بــاال بخــش شــکل  آنهــا در گــروه سیاســی کار و فعالیــت کــرده اســت. اگــر 
ــرص زن در  ــت، ورود عن ــرک اس ــت» ت ــای «مارکسیس ــان گروهه ــخصیت او در می ــه ش گرفت
ــر  ــوده، نخســت وزی ــکوالر ب ــه س ــت؛ ترکی ــه اس ــه آن روز ترکی ــرم جامع ــک ن ــت او ی سیاس
ــوال  ــال «ه ــه، امث ــای ترکی ــالن در گروهه ــال اوج ــت امث ــا فعالی ــان ب ــته و همزم ــرک داش ت
ــای  ــازمان ه ــربی س ــی»، در ره ــم رهای ــی «پرچ ــازمان «آالی رزگاری»، یعن ــو» در راس س خج

ــد. ــان بودن ــازمان ش ــخص اول س ــرد، ش ــپ» ک ــی «چ سیاس
ــرور و  ــی؛ ت ــر سیاس ــر ام ــربد ه ــرای پیش ــلح ب ــلحه و زور مس ــرد اس ــر در کارب ــاوت دیگ تف
ن اوجــالن بــرادر  رس بــه نیســت کــردن  مخالفیــن و حتــی منتقدیــن، حتــی از جنــس عثــ
ــرور و اعــدام کســانی  ــل تفــاوت فکــری، ت ــه دلی ــه اوجــالن ب ل ــه ای خــود عبدال و هــم کمیت
ــه  ــام رابط ــه اته ــال ب ــرسان گری ــرتان و پ ــدام دخ ــد، اع ــی کنن ــرک م ــان را ت ــای ش ــه نیروه ک
ــم ده تــا کدخــدای آبــادی، بــه اتهــام  عشــقی بــا هــم تــا همیــن ســالهای اخیــر، تــرور از معل
ــا بــرای اخــذ  ــا اکــ کشــورهای اروپ کارمنــد دولــت بــودن، خشــونت تــا حــد مــرگ در تقریب
مالیــات و تعییــن مقــدار پولــی کــه قربانــی ناچــار بــرای فــرار از مــرگ بپــردازد. مــوارد تــرور 
ــذ،  ــوده ان ــه ب ــات مــورد نظــر آنهــا را نپرداخت ــران مالی ــه کســانی کــه در کردســتان ای و تنبی
ــای  ــه گروهه ــادی ب ــباهت زی ــا، ش ــط اینه ــلحه توس ــرد اس ــرت از کارب ــت بیش ــاید لیس و ش

ــه اســت. ــه هــای فاالنژیســت در منطق ون فاشیســت و یکــی از 
ــاالی   ــیار ب ــرق بس ــه ع ــژاد، ب ــه ن ــون، ب ــه خ ــت، ب ــف هوی ــک در تعری ــکای ایدئولوژی ات
ســازمانی فاکتورهایــی انــد کــه ایــن ســنت ناسیونالیســتی کــرد را از بقیــه و حتــی از بقیــه 

ــد. ــی کن ــز م ی ــا مت ــت ه ــبهه فاشیس ــا و ش ــت ه فاالنژیس
ــرد، و  ــم ک ــنت ناسیونالیس ــش دو س ــای فاح ــاوت ه ــان دادن تف ــرای نش ــاال ب ــات ب توضیح
بیربطــی ایــن دو بــه یــک ســنت مشــابه در برخــورد بــه زن، در مقابــل اســتدالل هــای بــی 
پایــه تحلیلگــر و مشــاور حــزب دمکــرات اســت، کــه بیخــود دمکــرات هــا را بــه مســئله زن 

ــد. ... صفحــه بعــد وصــل مــی کن
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ــه  ــارت گرفت ــه اس ــی ب ــت در امرال ــه سالهاس ــت ک ــالن اس ــه اوج ــعار عبدالل ــن ش ــر ای مبتک
ــالن و  ــه اوج ــرادر عبدالل ــالن ب ن اوج ــ ــا عث ــه ای ب ــودش در مصاحب ــت خ ــت. وق ــده اس ش
ــد  ــخ میده ــود، پاس ــوال میش ــه س ــان ک ــلیح زن ــت تس ــورد عل ــازمان در م ــن س ــربان ای از ره
ــد.  ــم تســلیح زنــان نیــروی مــا را بــرای پیشــربد مبــارزه ملــی تقویــت مــی کن کــه فکــر کردی
ــور از  ــه مذب ــود. مصاحب ــی ش ــیده  ــش کش ــان پی ــئله زن ــل مس ــورد ح ــم در م ــی ه بحث
ــام  ــه اته ــوان را ب ــردان ج ــان و م ــی شــود زن ــالوه  ــت. بع ــرتس اس ــل دس ــوگل قاب ــق گ طری
ــرای  ــال ب ــن ح ــت و در عی ــه بس ــه گلول ــم دار زد و ب ــت رس ه ــی پش عشــق و رابطــه جنس

ــد. ــه جنگی ــی زنان ــک رهای ی
ــش شــیفته  ــا  توســط نق ــن شــعار بعده ــا، ای ــت آنه ــال و علیرغــم هــدف و نی ــن ح ــا ای  ب
ــگان هــای مدافــع خلــق  در فیلــم کوبانــی، بــه جامعــه ایــران معرفــی  فراهانــی در جمــع ی
میشــود، در رشوع انقــالب زنانــه توســط جوانــان، بــرای یــک رهایــی زنانــه و کامــال متفاوت، 
ــران و از طریــق آن  تکــرار و در مســیر خــود بــه یــک شــعار همــه گیــر انقــالب زنانــه در ای

مرزهــای ملــی را پشــت رس نهــاده و جهانــی شــده اســت.
ــام  ــر و  ــت اســالمیون را منفج ــر از جنای ــاروت تنف ــا)، بشــکه ب ــی (ژین ــا امین ــرگ مهس م
ــدد  ــای متع ــه ه ــق مصاحب ــا از طری ــدر مهس ــد. پ ــگ فرامیخوان ــدان جن ــه می ــه را ب جامع
ــی  ــت قوم ــچ هوی ــه هی ــا ب ــواده م ــن و خان ــرت م ــه دخ ــاند ک ــه میرس ــام جامع ــوش  ــه گ ب
ــن  ــا ای ــت. ب س ــه ش ــرت هم ــا دخ ــرت م ــتیم و دخ ــی هس ــا ایران ــد م ــم. میگوی ــق نداری تعل
ــردد،  ــالب میگ ــن انق ــعار ای ــر ش ــت مبتک ــورد هوی ــه در م ــکاوی جامع ــی کنج ــال، وقت ح
ــا ســخنگوی حــزب  ــی بــی ســی ب ــه ب ــه درســت اوجــالن معرفــی میشــود. در مــ مصاحب ب
دمکــرات، بطــور غریبــی ایــن موضــوع انــکار و ریشــه آن بــه «کردســتان ایــران» وصــل مــی 
ــطح  ــه س ــازی ب ــای مج ــن را در فض ــن طرفی ــی بی ــگ سیاس ــک جن ــئله ی ــن مس ــود. همی ش

ــاند. ــه میرس ــگ دو جبه ــک جن ی
ــالمی در  ــم اس ــا رژی ــردم ب ــگ م ــه جن ــن، در حالیک ــن طرفی ــئله بی ــن مس ــار ای ــت انفج عل
ــی  ــن م ــر چنی ــن شــعار باشــد. اگ ــد ناشــی از مســابقه مصــادره ای ــی توان ــان اســت،  جری
ــل  ــال قب ــد س ــد ص ــه در چن ــر فرانس ــالب کبی ــعار انق ــه ش ــری ک ــعار آزادی و براب ــود، ش ب
ــا باشــد  ــارس دنی اســت هــر روز مــی بایســت مبنــای جنگــی بیــن تکــرار کننــدگان آن در رست
ــاک فرانســه اســت! ــه خــاک پ ــق ب ــی بلکــه متعل ــن امللل ــه بی ــه آن شــعار ن ــوم شــود ک ــا معل ت
ــالهای  ــتان در س ــی کردس ــای سیاس ــعار در فض ــن ش ــب ای ــی صاح ــن مدع ــن طرفی ــزاع بی ن
گذشــته و خــواب آنهــا بــرای تصاحــب کردســتان در آینــده اســت. ناسیونالیســت هــای کــرد 
ــن  ــرب ای ــرد ره ــه، ک ــالب زنان ــ انق ــعار در م ــن ش ــگاه ای ــق جای ــد از طری ــی معتقدن ایران
انقــالب اســت! در فضــای مجــازی هــم مرتــب توســط هــواداران ایــن احــزاب تکــرار میشــود 
ــه  ــالب جامع ــرب انق ــوان ره ــه عن ــالب، ب ــن انق ــب ای ــع صاح ــد از موض ــرد بای ــربان ک ــه ره ک
ــی  ــته جمع ــخت دس ــاع رسس ــرا، دف ــن ماج ــی در ای ــه دیدن ــد! صحن ــربی کنن ــران را ره ای
ــنن  ــگ و س ــاع از فرهن ــوان دف ــت عن ــرش، تح ــت ب ــیده دوران جهال ــهای پوس ــا از ارزش اینه
ــن  ــا، نامــوس جــزو مقــدس تری ــه اینه ــن هم ــه ای اســت. بی ــی و قبیل و آداب و رســوم قوم

ــت. ــهای آنهاس ارزش

مسئله اصلی چیست؟
ــد،  ــه باش ــالب زنان ــک انق ــربی ی ــب ره ــرای کس ــابقه ب ــک مس ــد ی ــی توان ــا  ــوای اینه  دع
ــه عهــد بــوق قومــی و ملــی  ــام ســنن و آداب و رســوم کهن ــه کــه  ــک انقــالب زنان چــون ی
ــام ســنن برخاســته از اســالم و  ــد،  ــار میزن ــام هویــت هــای جعلــی را کن را جــارو میکنــد، 
ــام هویــت شــان متکــی بــر  دوران جهالــت بــرش را در آشــغالدانی میریــزد. نیروهایــی کــه 
تفــاوت هــای فرهنگــی و آداب و رســوم کهــن اســت، چــرا بایــد زیــر پــای جنبــش و هویــت 
ــق  ــک شــعار متعل ــگ تصاحــب ی ــه جن ــد ن ــا دعــوا بای ــد؟ نتیجت ــی کنن قومــی خــود را خال
ــی، در  ــای قوم ــنگربندی ه ــن س ــل ریشــه ای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه باش ــک انقــالب زنان ــه ی ب
ــی و قومــی اســت؛  ــرای امــر مل ــه نفــع «کــرد»، ب سواســتفاده از ایــن شــعار و مصــادره آن ب
ــه  ــد ک ــذا نقشــه کشــیده ان ــی اســت. ل ــم اســالمی رفتن ــه رژی ــد ک ــا مثــل همــه میدانن اینه
ن مناطــق کردنشــین کشــور شــوند. از  ــا رفــ جمهــوری اســالمی، اینهــا صاحبــان و حاکــ ب
ر انــد، یــک ماراتــون سیاســی در مقابــل خویــش  آنجــا کــه تعــداد رقبــای ایــن عرصــه پرشــ
ــوم  ــابقه معل ــده اول مس ــدگان، برن ــت کنن ــن رشک ــت بی ــ رقاب ــا در م ــد ت ــرده ان ــرح ک ط
ــه در  ــه و نشــات گرفت ــه از پ ک ک در ترکی ــوای بیــن ناسیونالیســم نشــات گرفت شــود. دع
ــازی رقابــت  ــن ب ــران، بــه خاطــر حــذف پ ک ک از رشکــت در ای ناسیونالیســم ســنتی در ای
هاســت. بیــن کومــه لــه و دمکــرات هــا هــم ظاهــرا بــه حکــم تحلیلگــران دمکراتــی، حــق 
ــا ســازمانده «اولیــن ســازمان زنــان» یعنــی حــزب دمکــرات اســت! بــی عالقــه گــی ســازمان  ب
ــه در مرکــز همــکاری احــزاب کــردی، بــه همصدایــی  هــا و گروههــای منشــعب از کومــه ل
ــر و  ــف ت ــای ضعی ــوان گروهه ــه عن ــه ب ــه خاطــر جایگاهــی اســت ک ــرات، ب ــا حــزب دمک ب
ــد در صــف آخــر، از حــزب دمکــرات متحــد و یــک پارچــه،  پراکنــده تــر ناسیونالیســتی، بای

ــد. ــی کنن ــت هــای درجــه چندمــی گدای پســت و موقعی
ــه کمونیســت قدیمــی،  ــه ل ــش حــق زن اســت، کوم ــروه در جنب ــک گ ــگاه ی ــا جای ــر مبن اگ
ــد و  ــمول میدی ــوق زن را جهانش ــه حق ــود ک ــق زن ب ــرای ح ــازمانده زن ب ــازمان س ــا س تنه
پذیــرش زن در صفــوف مســلح خــود بــرای امــر کرادیتــی و قومــی گــری و معامــالت سیاســی 
ــداف  ــت اه ــی در خدم ــای نیابت ــگ ه ــه جن ــا ب ــاندن آنه ــه و کش ــای منطق ــت ه ــا دول ب

عربســتان و ترکیــه و آن دیگــری نبــود. اگــر مبنــا دوری و نزدیکــی بــه حــق زن بــود، حــزب 
ــم  ــی را ه ــون سیاس ــک مارات ــارکت در ی ــق مش ــی ح ــت حت ــی بایس ــتان م ــرات کردس دمک

ــته باشــد. نداش
 

نتیجه این کشمکش ها چه میشود؟
ــلطنت نشســته  ــت س ــر تخ ــا ب ــه م ــروی هم ــارض روب ــی، حــی و ح ــن گروههای ــه چنی ون
انــد؛ حــزب مســعود بارزانــی حاکــم منطقــه بزرگــرت در پایتخــت کردســتان عــراق، و حــزب 
ــد از  ــه بع ــد، ک نیه ان ــلی ــت س ــا مرکزی ــر ب ــه محدودت ــر منطق ــم ب ــی حاک ــه میهن اتحادی
ــیای  ــر میلیش ــکا ب ــا ات ــراق، ب ــتان ع ــن کردس ت اولی ــی ــدد در دوران تقس ــای متع جنگه
ــک آب و  ــی از ی ــردم حت ــردن م ــروت و محــروم ک خصوصــی خــود، مشــغول جــارو کــردن ث

ــد. ــین ان ــدام حس ــابه دوران ص ــگان مش ــی رای ــات درمان ــی و خدم ــرق معمول ب

آیا ناسیونالیست های کرد ایرانی قادر به تقسیم کردستان بین خود خواهند بود؟
ــرای تصاحــب ســهم  ــد هــدف و نقشــه اینهــا بعــد از یــک جنــگ خونیــن ب شــواهد میگوی
ــگاه،  ــت. آن ــان اس ــی ش ــی نظام ــه وزن سیاس ــهمی ک ــ س ــه گرف ــی ب ــت جمع ــر، رضای برت
میلیشــیای هــر کــدام مســئول حاکمیــت بــر منطقــه تحــت نفــوذ خــود میشــود، و «ملــت 
رس بــه زیــر کــرد»، رهــا شــده از دســت جمهــوری اســالمی، زیــر ســلطه دولــت هــای ریــز و 

کیــن میشــود! ــه  درشــت «خــودی» ناچــار ب
ــا  ــت. ب ــه اس ــم احمقان ــا آن ه ــردن ب ــر ک ــی فک ــت؛ حت ــه اس ــادی احمقان ــر زی ــن تصوی ای
همــه اینهــا، کشــمکش و ســنگربندی هــای سیاســی امــروز اینهــا، بــه هــر گــوش ناشــنوایی 
ــای  ــد. آق ــته ان ــتان دور برداش ــر کردس ــی ب ــلطه حزب ل س ــ ــرای اع ــا ب ــه اینه ــد ک میگوی
ــران  ــراه گروهــی از هــم فک ــه، هم ــر از بقی ــن ت ــدی از ناسیونالیســت هــای متی طاهــر خال
ــی از کردســتان پســاجمهوری اســالمی،  ــل هــای نظام ــرای دور کــردن خطــر تقاب ــش، ب خوی
ــال کــرده اســت؛  ــرد ارس ــای مســلح ک ــه اطــالع همــه گروهه ــرا ب ــر طرحــی شــده و آن مبتک
ــراب  ــورا از اح ــک ش ــکیل ی ــرح او تش ــه ط ــت ک ــوک گف ــس ب ــده فی ــه زن ــان در برنام ایش
ــرای رهــربی نیــروی نظامــی کل آنهــا بــه عنــوان  مســلح بــرای اداره کردســتان و یــک شــورا ب

ــت. ــده اس ــتان ش ــش کردس ــبیه ارت ــزی ش چی
ــته اداره  ــزاب را شایس ــفیدان اح ــش س ــع ری ــا، جم ــن آنه ــرم تری ــی ن ــد، حت ــر بگیری در نظ
ــه  ــا ب ــچ گروهــی از اینه ــه هی ــن اســت ک ــئله ای ــن مس ــی ای ــتان دانســته اســت. معن کردس

ــد. ــی ده ــت  ــان رضای ــق شوراهایش ــردم از طری ــود م ــت خ حاکمی
 

اما حقیقت این است که دسته جمعی کور خوانده اند!
 

کردســتان عــراق در خــال قــدرت و در حالیکــه مــردم فرصــت ســازماندهی خــود را نداشــتند، 
در اوج توهــم بــه امریــکا و احــزاب قومــی صاحــب چندیــن صــدام دیگــر شــدند. کردســتان 
ایــران، امــروز بــه عنــوان یــک بخــش از ایــن جامعــه، مشــغول انقــالب در وضــع موجــود بــه 
ــکا بــه نیــروی متحــد خویــش اســت. بعــالوه، ایــران عــراق نیســت، کــه  ــا ات نفــع خویــش و ب
ــای ســلطه گــران فاشیســت  ــام عمــر سیاســی خــود، حتــی یــک تحــول مثبــت جــز کودت در 
ــا ایــن لحظــه، ســومین انقالب  را بــه خــود ندیــده اســت. در مقابــل، اینجــا ایــران اســت کــه ت
ــا  ــد. ایــران اولیــن کشــور در جهــان رشق ب ــوده ای در یــک قــرن گذشــته را تجربــه مــی کن ت
ــه  ــت، دارای تجرب ــه اس ــی در دوره مرشوط ــوع غرب ــالب ن ــک انق ــه ای از ی ــتوانه تجرب پش
ــخ  ــام تاری ــه در  ــده اســت ک ــی ش ــروز وارد انقالب ــابق اســت، و ام ــام س ــه نظ ــالب علی انق
بــرش، بــرای اولیــن بــار رخ میدهــد؛ یــک انقــالب زنانــه کــه میتوانــد زمینــه هــای انقالبــی را 
ر و نظــام  ــه و الگویــی بــرای رهایــی از اســتث ون فراهــم کنــد کــه بــرای برشیــت ایــن قــرن 
ــن خیالــی اســت  ــی، احمقانــی تریــن و فکرنشــده تری ــن تحول طبقاتــی باشــد.در مــ چنی
کــه یــک گــروه قومــی بــا ســنن و ارزشــهای عهــد بوقــی در ذهــن بیچــاره خــود جــای دهــد.
ــام  ــم  ــوری، علیرغ ــه و کش ــر منطق ــعبه ای، از  ه ــه و ش ــر فرق ــرد از ه ــت ک ناسیونالیس
کمــک هــای دول همســایه بــرای ســنگربندی در مقابــل انقــالب، بایــد بدانــد کــه مــردم در 
ــه بــه گــور بــردن مخــوف تریــن  ایرانــی کــه جمهــوری اســالمی را رسنگــون کــرده انــد، تجرب

ــد. آدمکشــان را کســب کــرده ان
ــی، همــراه هــم رسنوشــتان خویــش در رسارس کشــور، خــود  ــگ فعل ــردم، در مــ جن ــن م ای
ــازمان  ــهری و رسارسی را س ــی و ش ــوراهای محل ــا و ش ــه ه ــد داد، کمیت ــازمان خواهن را س
ــده  ــرای آین ــرد، و ب ــد ک ــم خواهن ــان را محک ــورایی ش ــدرت ش ــای ق ــه ه ــد داد، پای خواهن
خویــش نقشــه خواهنــد ریخــت. نتیجتــا وقتــی ایــن احــزاب قومــی قصــد ورود بــه شــهرها 
ــه حــق اشــغال نظامــی شــهر و  ــع میشــوند ک ــد، پیشــاپیش مطل ــی کنن ــد عمل را میخواهن
ــدارد؛ نیروهــای میلیشــیایی تــان را یــا در اختیــار  محــل زندگــی و کار و تحصیــل جامعــه را ن

ــد. ــد منحــل کنی ــا بای ــد، ی ــردم بگذاری شــوراهای م
ــن میلیشــیا،  ــان ای ــی رود، چــون صاحب ــا پیــش  ــح و صف ــی و در صل ــه آرام ــن پروســه ب ای
ــول بــوده اســت. کارگــر و  ــام عمــر سیاســی شــان بــرای رشکــت در قــدرت و میــدان کســب پ
ــا، کارگــر و انســان  نــد، بــا زندگــی خــود بــازی مــی کنــد. نتیجت زحمتکشــی کــه متوهــم می
ــار  ــد و ناچ ــدی، بای ــی بع ــای سیاس ــط گرگه ــارت توس ــز از اس ــرای پرهی ــروز، ب ــروم ام مح
اســت کــه  بــه دنبــال هــر تعــرض بــه نظــام فعلــی، یــک گام بــرای ســازماندهی خــود، بــرای 

ــه رسنوشــت سیاســی فــردای خــود بــردارد. شــکل دهــی ب
ــوده ای و  ــای ت ــازمان ه ــدرت س ــه ق ــدری، ب ــی و قل ــا از زورگوی ــینی اینه ــب نش ــکان عق ام
شــوراهای مســلح فــردا در هــر کــوی و برزنــی گــره خــورده اســت. امــکان تقبــل متمدنانــه 
ــق رشکــت در  ــرای پیشــربد سیاســت شــان از طری ــه ب ــارزه متمدنان رشکــت در شــوراها و مب
ــا شــکل گیــری یــک قــدرت پــر زورتــر از آنهــا توســط مــا، ممکــن  شــوراها، مطلقــا و فقــط ب
ــه  ــا را ب ــت ه ــه کمونیس ــم هم ــر مه ــن ام ــن ای ــربد و تضمی ــرای پیش ــا ب ــزب م ــود. ح میش

ــد. صــف خــود فرامیخوان



ت  ۴۳۰
ح

٧

و  صنعتــی  ســتان  در ه شــ  امــروز  مثــل  هــم  مــن 
دبیرســتان هــای ســنندج معلــم بــودم و یکــی از بنیانگــزاران 
ن شــهر کــه از نظــر ســاواک «ســازمان امنیــت  کانــون معلــ
ــل از ایــن کــه  ــود. قب ــی ب ــم شــاه» ممنــوع و غیرقانون رژی
بــه موضــوع اصلــی صحبتــم بــا شــ بپــردازم، بگذاریــد یــک 

تجربــه برایتــان بازگــو کنــم:

ــح  ــک روز صب ــران، ی ــام بهمــن ٥٧ ای ــل از قی ــد مــاه قب چن
معــاون مدرســه پیــش مــن آمــد و گفــت شــنیده  کــه یکــی از دانــش امــوزان دوره دوم 
دبیرســتان بــا کلــت کمــری بــه مدرســه آمــده و مــا جــرات نکردیــم برویــم و اســلحه را 
از او بگیریــم و ترســیدیم ازاســلحه اش اســتفاده کنــد. معــاون گفــت مدیــر مدرســه از 

او خواســته اســت کــه بــه ســاواک زنــگ بزنــد.

دســتش را گرفتــم و بــه دفــرت مدیــر مدرســه رفتیــم و از او پرســیدم تــو چنیــن حرفــی 
را زدی؟ و خاطرنشــان کــردم کــه شــایعاتی در مــورد همــکاری تــو بــا ســاواک وجــود 
دارد. ولــی مــن مدرکــی دال بــر ایــن مســاله نــدارم. امــا اگــر تــو ایــن کار را بکنــی و 
پــای پلیــس رژیــم را بــه مدرســه بکشــانی ایــن مدرکــی علیــه تــو خواهــد بــود. بنــا بــر 
ایــن اینــکار را نکــن و حیثیــت و حرمتــت را نــه تنهــا در ایــن مدرســه بلکــه در امــوزش 

و پــرورش وجامعــه تبــاه نکــن...
ــی کنــد.  ن مدیــر خوانــدم و مطمــنئ شــدم او ایــن کار را  احســاس رشم را در چشــ

بــه او گفتــم مــن میــروم و مســاله ان اســلحه را حــل میکنــم.
ــا  ــش م ــم او را پی ــوز خواهــش کردی ــش آم ــر کالس آن دان ــم و از دبی ــا معــاون رفتی ب
بفرســتد. دانــش آمــوزی کــه کلــت را داشــت بیــرون امــد. بهــش گفتــم کلتــت را بــده. 
ــه و  ــا جرم ــت بچــه ه ــر امنی ــه مدرســه بخاط ــه اســلحه آوردن ب ــی ک ــد بدان ــو بای ت
ــاال زدم  ــش را ب ــه ی کت ــده، لب ــواب ب ــا ج ــه ی ــی بزن ــه حرف ــن ک ــل از ای ــه. قب ممنوع
ــه کالســت برگــرد و در ایــن مــورد بــه  ــه او گفتــم ب و کلــت را از کمــرش در آوردم. ب
هیچکــس هیچــی نگــو. اگــر هــم از تــو پرســیدند انــکار کــن. وقتــی مدرســه تعطیــل 

شــد بیــا پیــش مــن و قضیــه اســلحه را حــل مــی کنیــم...
ن عزیــز آزادیخــواه  در همــه ی مــدارس از دبســتان  ایــن را گفتــم تــا بــه شــ معلــ
ــد.  ــده داری ــی برعه ــه ی مهم ــه وظیف ــه چ ــم ک ــا بگوی ــتان ه س ــتان و ه ــا دبیرس ت
مســوولیت جــان و ســالمت و امنیــت دانــش امــوزان بــر عهــده شــ اســت. اخبــار و 

نــی هســت کــه دانــش  شــایعاتی در مــورد بعضــی از مدیــران مــدارس و حتــی معل
امــوزان معرتضــی کــه مقنعــه و رورسی از رس بــر میــدارن یــا تجمــع مــی کننــد را بــه 
پلیــس مــی دهنــد. مــن یــک فیلــم از یکــی از مدیــران مــدارس را دیــدم کــه عکــس و 

ــه یکــی از نیروهــای نظامــی نشــان مــی داد. فیلــم گوشــی اش را ب
شــ دیدیــد و شــنیدید کــه دخالــت و حضــور نیروهــای رسکوبگــر در مدرســه شــاهد 
اردبیــل چــه فاجعــه انســانی بوجــود آورد. بچــه هــا را زدنــد، زخمــی کردنــد، یکــی از 
رســتانه  دانــش  امــوزان بــه نــام ارسا را کشــتند و یکــی دیگــر از بچــه هــا حــاال در بی

و حالــش خــوب نیســت. 
ــه  ــون وارد مدرس ــد نظامی ــازه دادن ــه  اج ــی ک ن ــه و معل ــن مدرس ــر ای ــوب! مدی خ
ــی شــود.  شــوند، مســوولیت ســنگینی برعهــده دارنــد. رشمــی کــه هیــچ وقــت پــاک 
ــدن رسود  ــش مســخره ی خوان ای ــرای  ــارا ب ــه بچــه ه ــوزش و پرورشــی ک ــس آم ریی
«ســالم فرمانــده» بــرد و بــا اعــرتاض دانــش امــوزان روبــرو شــد و برگشــت، چــرا بخاطــر 
ایــن کار مجرمانــه از طــرف معلــم هــا، از مدرســه بیــرون انداختــه نشــد. چــرا فضــا 
و  محیــط مدرســه بــرای رسکــوب جانیــان رژیــم بــاز گذاشــته شــد؟ و چراهــای دیگــر. 

دوستان!
ــی  ــه حیات ــک وظیف ــواده هایشــان، ی ــاب خان ــوزان درغی ــش آم ن از دان ــ ــاع معل دف
ــن وظیفــه را فرامــوش  ــس و آمــوزش! ای ــر از وظیفــه تدری ــر و باالت ــی برت اســت. حت
ــه  ــرای ب ــال ب ــی کــه ســینه را ســپر ب ــان باشــید. نوجوانان ــش آموزانت ــار دان ــد. کن نکنی
ــ  ــع برداش ــد. مان ــرده ان ــان ک ــته ش ــادی نداش ــت و ش ــت آوردن ازادی و حرم دس
مقنعــه و رورسی جهنمــی حجــاب اجبــاری دخــرتان دانــش آمــوز نشــوید! بگذاریــد در 

ــد. ــ احســاس آزادی و آرامــش کنن ــار ش مدرســه و در کن
ن در کانــون هایشــان بــرای حقــوق حقــه  جامعــه، شــاهد مبــارزه چنــد ســاله معلــ
ن مبــارز زیــادی بــه همیــن خاطــر  یــت کــرده انــد. معلــ شــان اســت و از شــ ح
و بخاطــر دفــاع از شــ هــم اکنــون در زنــدان هــای رژیــم هســتند. شــ یــک ازادی 
ــه  ــر گون ــه را از ه ــم مدرس ــد. حری ن بدهکاری ــ ــه های ــه بچ ــدارس ب ــو در م کوچول

ــد.  ــد و زور و دخالــت رسکوبگــران و جاسوسانشــان، حفاظــت کنی تهدی
ــد و حجــاب  ــرتاض نکنن ــه اع ــد ک ــی آورن ــوزان فشــار م ــش آم ــه دان ــه ب ــی ک مدیران
ــد،  ــم مــی دهن ــی رژی ــه پلیــس جان ــا  اســامی شــان را ب ــد و ی ــر ندارن اسارتشــان را ب
ــردم  ــواده هایشــان و م ــد. بچــه هــا، خان ــی کنن ــاز م ــرای خــود ب ــیاهی ب ــده س پرون

ــید.  ــد بخش ــا را نخواهن ــته آن ه بپاخاس

مــن بــه ایــن مدیــران بخــت برگشــته مــی گویــم، خانــم هــا و آقایــان! پیــروزی جنبــش 
ــان را  ــده ت ــد.  آین ــک نکنی ــی اســت. ش ــا قطع ــه ی م ــری طلبان ــه و براب ازادیخواهان
خــراب نکنیــد! بــاور کنیــد خیلــی زود همیــن بچــه هــای معــرتض و آگاه و حقخــواه 
ن مــی  ن مبــارز و رشیــف، مدیــران خاطــی را  از کــرده شــان پشــی بهمراهــی معلــ
ن و  کننــد و از مــدارس بیــرون مــی اندازنــد. بــا پلیــس همــکاری نکنیــد. کنــار معلــ

دانــش آمــوزان ازادیخــواه باشــید و انســانیت تــان را نجــات دهیــد!   

برابرى
برابرى، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد 
و جنسيت، بلكه برابر در امكانات مادى در دسترس به ابزارى هاى ارتقا و شكفتن استعدادهاى فردى 
و اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سياسى و 

ادارى جامعه خود، برابرى در بهره مندى از محصوالت مادى و معنوى كار و تالش اجتماعى و برابرى 
در مبارزه براى فائق آمدن بر هر عقب ماندگى و كمبود، برابرى كه تنها با در هم كوبيدن مالكيت 

خصوصى بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، از ميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و 
ثروت جامعه در مالكيت جمعى و اشتراكى كليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود.

به معلمان مبارز كشور!
مظفر محمدی 

اســت! معــه  آزادى جا معيــار  آزادى زن 
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دست «رهبر تراشى غيبى» 
از مبارزات مردم كوتاه!

ــن در  ــت متعی ــک موجودی ــت ی ــالمی، در غیب ــوری اس ــیون جمه ــت در اپوزیس ــان راس جری

داخــل ایــران، بــه رسهــم بنــدی کــردن نهــادی مجــازی بــرای «رهــربی» مبــارزات جــاری دســت 

ــوم، بــه نــام جوانــان یــا  ــا بــا هویــت هــای نامعل زده اســت. فراخــوان هــای بــدون هویــت ی

ــه بــه مراکــز دولتــی، پخــش اخبــار جعلــی در رابطــه بــا  شــهروندان و ....، فراخــوان بــه حمل

ــه  ــه و هم ــدن» و .... هم ــون ش ــلیم انقالبی ــا «تس ــردم ی ــه م ــی» ب ــای نظام ــ نیروه «پیوس

ــر کــردن انقــالب» اســت.  ــن «رهــرب تراشــی» در محــل و «شــعله ور ت ــی از ای گوشــه های

ــهر  ــا ش ــل ی ــان مح ــای جوان ــه ه ــه کمیت ــتان ک ــهرهایی از کردس ــر در ش ــا، اگ ــر اینه از نظ

ــای  ــوان در دنی ــی ت ــد م ــت، الب ــل اس ــردم مح ــرای م ــده ب ــناخته ش ــی و ش ــی زمین موجودیت

مجــازی و میدیایــی یــک شــبه و بــدون پشــتوانه سیاســی، «جمــع هــای رهــربی» را در شــهرهای 

ــکیل داد! ــف  تش مختل

یــت و قــول مداخلــه قــدرت هــای غربــی، در  سیاســت راســت بــرای کســب قــدرت، جلــب ح

نــا انقــالب مخملــی یــا  کودتــای  مــ یــک «شــلوغی» خیابانــی اســت. الگــوی ایــن نیروهــا، ه

ــردم اســت. «هیجــان» و  ــاالی رس م ــدرت از ب ــردن ق ــرای دســت بدســت ک ــن، ب ۲۰۱۴ اوکرای

ــان نــگاه داشــ مــردم تــا قانــع شــدن  آژیتاســیون هــای ســطحی ایــن نیروهــا بــرای در خیاب

یــت از نیروهــای راســت، رضــا پهلــوی یــا فرشــگرد و...، و متحقــق کــردن  بایــدن و رشکا بــه ح

ــی اســت.  ســناریوی «رژیــم چینــج» همگــی بخشــی از ایــن سیاســت ارتجاعــی و ضــد انقالب

ن پــروژه توافقــات گودالــوپ اســت. فریــاد هــوادران شــان در امریــکا  رویــای آنهــا، تکــرار هــ

کــه مــردم ایــران خواهــان «رژیــم چینــج» انــد، بــه حــق بــا موجــی از خشــم و نفــرت انســان 

هــای رشافتمنــد و آزاده و درگیــر در مبــارزات جــاری روبــرو شــد.

ل  از نظــر ایــن راســت، «خطــر» گســرتش شــکلگیری تشــکیالت هــای تــوده ای و قــدرت اعــ

ــرو  ــن نی ــزم ای ــد. ع ــی کن ــام نقشــه هــای پوشــالی شــان را باطــل م اراده مســتقیم مــردم، 

بــرای تخطئــه ایــن تشــکیالت هــا و اغتشــاش در واقعــی یــا غیــر واقعــی بــودن آنهــا بخشــی 

ل  از پــروژه بــه شکســت کشــاندن قــدرت متحــد و ســازمان یافتــه و جلوگیــری از امــکان اعــ

اراده مســتقیم مــردم اســت.

ایــن تــالش هــا تــا ایــن لحظــه، علیرغــم دوره ای اغتشــاش و ناروشــنی هــا، بــه همــت جوانــان 

ــر شــده اســت. و دانشــجویان آزادیخــواه و نیروهــای رادیــکال و چــپ بــی 

مــردم آزادیخــواه و بویــژه جوانــان بــا پیشــربد اعــرتاض خــود بــا رهــربی شــناخته شــده و محلــی 

ــد. بــرای پیشــربد  خویــش طــرح رهــرب تراشــی غیبــی و از بــاال و میدیایــی، را خنثــی کــرده ان

ل قــدرت مســتقیم خــود بایــد تشــکل  همیــن جنــگ علیــه جمهــوری اســالمی و هــم بــرای اعــ

هــای واقعــی و مردمــی، کمیتــه هــای محــالت، شــوراهای محــالت و...، را وســیعا در همــه جــا 

ســازمان داد. پیشــربد ایــن امــر مهمرتیــن ابــزار مــا در تثبیــت دســتآوردهای تــا بــه امروزمــان، 

پیــرشوی و تضمیــن پیــروزی هــای بعــدی مــان اســت.

 

خط رسمی حزب حکمتیست 

۲۵ مهر ۱۴۰۱  ۱۷ اکترب ۲۰۲۲

اوين در آتش!
آتــش ســوزی مهیــب و صــدای انفجــار و تیرانــدازی در زنــدان اویــن، بــه حــق همــه 
ــد،  ــی کن ــد م ــد را تهدی ــان دربن ــه جــان زندانی ــران را متوجــه خطــری ک ــردم در ای م
ــا آتــش ســوزی و  ــه ب ــه مقابل ــه بهان ــان سیاســی ب كــرده اســت. خطــر کشــتار زندانی
ــدان  ــی زن ــان راه ــان زندانی ــات ج ــرای نج ــران را ب ــردم ته ــدان م ــاش» در زن «اغتش

اویــن کــرد.
 

علیرغــم ادعــای رژیــم در «بازگشــت آرامــش» بــه زنــدان و «کنــرتل آتــش ســوزی» و 
ــان حــارض بــه بازگشــت بــه  ــا اطمینــان از ســالمت جــان زندانی ...، مــردم بــه حــق ت

خانــه هــا نشــده انــد.
 

ــی و  ــادن جــان هــر زندان ــه خطــر افت ــی و ب ــه هــر زندان ــن لطمــه ب مســئول کمرتی
ــتند. ــالمی و رسان آن هس ــوری اس ــود، جمه ــم ش ــی ک ــک زندان ــه از رس ی ــی ک ــر موی ه

 
ــاز کــرد و همــه  ــن را ب ــدان اوی ــن در خطــر اســت. بایــد درب زن ــان اوی جــان زندانی
ــان  ــن تنهــا راه نجــات جــان زندانی ــم را آزاد کــرد. ای ــوس در ایــن جهن ــان محب زندانی

اســت.
 
 

خط رسمی حزب حکمتیست 
۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۵ اکترب ۲۰۲۲

در گراميداشت سالروز 
انقالب اكتبر!

انقالب كارگرى به تنها شكل ممكن راديكاليسم در جهان 
امروز بدل شده است. هيچ دوره ӻ زمانه اى مانند 
امروز، شرايط براى تبديل تئورى كمونيسم به يك 

نيروى مادى ӻ اجتماعى فراهم نبوده است. 

هيچ زمانى مثل امروز طبقه كارگر به كمونيسم و فقط 
به كمونيسم نياز نداشته است. و هيچ زمانى چون 
امروز شرايط مادى براى تبديل كمونيسم كارگرى 
به يك انقالب كارگرى پيروزمند، به زنده ترين 

وقدرتمندترين جريان اعتراضى در جهان مهيا نبوده 
است. رشد و توسعه توليد سرمايه دارى، قدرت عظيم 

پرولتاريا در توليد در مقياس جهانى، ورشكستگى 
سياسى تمام جرياناتى كه كارگران را از انقالب عليه كل 
نظم موجود برحذر ميدارند، همه گوياى پتانسيل عظيم 

طبقه كارگر و كمونيسم كارگرى است. 

به اين اعتبار، انقالب كارگرى در ايران و پژواك آن 
در جهان، نيازمند بقدرت رسيدن اين نوع كمونيسم 
است؛ كمونيسمى كه پراتيك عاجل طرفداران پرشور 

كمون پاريس و انقالب اكتبر را طلب ميكند.



پخش برنامه هاى نينا از 

كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:

  Yahsat w1A
27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

نينا را در شبكه هاى اجتماعى زير دنبال كنيد:

سايت نينا
radioneena.com

 ساوند كلود
soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام
instagram.com/radioneena  

تلگرام
https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك
facebook.com/radioneena


