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ــزب  ــتان ح ــازمان کردس ــه (س ــه ل ــه کوم ــی از دبیرخان ــک آگه ــرا ی  اخی
ــر اول کومــه  ــزاده دبی ــم علی ــه ابراهی ــرش شــده ک ــران) منت کمونیســت ای
ــا ســیامند معینــی رهــرب حــزب حیــات آزاد کردســتان (پــژاک) و عمــر  لــه ب
ــته و  ــدار داش ــردی، دی ــزاب ک ــکاری اح ــز هم ــده ی مرک این ــزاده  ایلخانی
ــو  ــرتک گفتگ ــی مش ــروی نظام ــه واحــد و نی ــک جبه ــورد تشــکیل ی در م

ــد. کــرده ان
الیســت کــرد  ــف احــزاب ناسیون ــه مناســبات شــعبات مختل ــا نگاهــی ب ب
و تجــارب کنگــره ملــی، کنفرانــس هــا و شــاخ و شــانه کشــیدن هایشــان 
ــی  ــد، توهم ــه واح ــناریوی جبه ــن دوران،  س ــام ای ــر در  ــه همدیگ علی
ــت  ــردی در رقاب ــزاب ک ــای اح ــاح ه ــا کل جن ــا انصاف ــت. ام ــش نیس ی ب
بــرای پذیرفتــه شــدن از طــرف جمهــوری اســالمی وحــدت کلمــه و عمــل 

ــد! ــوز هــم دارن ــته و هن داش
ــرات  ــزب دمک ــان ح ــه جری ــتانی» از س ــزاب کردس ــکاری اح ــز هم «مرک
ــر  ــدی و عم ــه مهت ــای عبدالل ــه ه ــه ل ــدکا»، کوم ــران «ح ــتان ای کردس
ــه  ــن جبه ــم در ای ــات ه ــه ب ــی خ ــازمان مذهب ــال س ــه قب ــزاده، ک ایلخانی
ــزار در خدمــت جریــان اصلــی ناسیونالیســت  قــرار داشــت، رصفــا یــک اب
کــرد (حــدکا) اســت. دو جریــان دیگــر بــه نــام کومــه لــه عمــال در حاشــیه 
ــدکا آن  ــه ح ــد و ن ــی این ــاب م ــه حس ــی ب ــه نیروی ــته، ن ــرار داش ــدکا ق ح

ــرد. ــی گی ــدی م ــا را ج ه

از طــرف دیگــر تــالش کومــه لــه (ســازمان کردســتان حــکا) بــه همــکاری و 
ــا پــژاک جبهــه دیگــر احزاب کردســتانی اســت.  ال تشــکیل جبهــه ب احتــ

ــه اختالفــات جــدی  ــا توجــه ب ــن دو طیــف ب ایجــاد یــک جبهــه واحــد از ای
بیــن پــژاک و حــدکا، محتمــل نیســت. حــدکا پــژآک را بعنــوان یــک حــزب 
ــی شناســد و آن را شــعبه ای از پ ک ک مــی  کردســتان ایــران برســمیت 
ــا پ ک  ــی ب ــار حــزب دمکــرات بارزان ــد. دشــمنی آشــکار حــدکا در کن دان
ــا پــژاک بعنــوان شــاخه ای از پ ک  ک هــر گونــه همــکاری و اتحــادی را ب

ک، غیــر ممکــن کــرده اســت. ... صفحــه۳

پيرامون حمله لمپن فاشيست هاى سلطنت 

طلب به آكسيون آزاديخواهان در لندن

خط رسمی اطالعیه کمیته لندن حزب حکمتیست 

انقالب جارى در ايران، پوالريزه شدن 
فضاى سياسى و انزواى پهلويست ها

آذر مدرسی
هفــت هفتــه اســت ایــران در آتــش خشــم انقالبــی مردمــی کــه بــرای آزادی و برابــری، کــه مســئله 

ــال آن در  ــه اتص ــالمی، حلق ــی اس ــوغ بردگ ــل آن از ی ــی کام زن و رهای
ــ  ــز رف ــز ج ــچ چی ــه هی ــه ب ــی ک ــوزد. جنبش ــد، میس ــران ش ــارس ای رست
ند رضایــت  جمهــوری اســالمی و آزادی و برابــری و زندگــی ســعاد
ــا  ــم ت ــی از حاک ــای بورژوای ــه نیروه ــای هم ــر پ ــن را زی ــد و زمی یده
ــوان از درون  ت ی ــش را  ــن جنب ــت. ای ــرزه در آورده اس ــه ل ــیون ب اپوزیس
فتــح کــرد. خیــزش و انقالبــی کــه بــرای رهایــی زن، بــرای زندگــی برابــر و 
تــوان  ی ــرای آزادی اســت، را بــا هیــچ اســب تروایــی از درون  ند، ب ســعاد

بــه زانــو در آورد. در ایــن هفــت هفتــه، ایــن جنبــش نــه تنهــا  علیــه جمهــوری اســالمی خیابــان، 
ــعارهای  ــا ش ــن را ب ــا زمی ــه تنه ــرد! ن ــح ک ــتان و .... را فت رس ــدارس، بی ــا، م ــگاه ه ــگاه، آرام دانش
ــا قــدرت  آزادی و برابــری و مــرگ بــر جمهــوری اســالمی بــه لــرزه در آورد! کــه بعــالوه و همزمــان ب
ــح از درون آن،  ــل اپوزیســیون راســت و ارتجاعــی بــرای سواســتفاده و تــالش بــرای فت ــام در مقاب
الیســت  ــی و ناسیون ــالش نیروهــای قوم ــه ت ــش ب ــن جنب ــه ای ــن هفــت هفت ایســتاده اســت. در ای
ــز  ــک آمی ــات تحری ــه عملی ــوازات آن علی ــه م ــت و ب ــی گف ــه» بزرگ ــران «ن ــتان ای ــرد در کردس ک
ــری در  ــت و دیگ ــی در حکوم ــر دو، یک ــه ه ــراق، ک ــتان ع ــت در کردس ــتی حکوم و میلیتاریس
اپوزیســیون، بــرای تبدیــل کردســتان ایــران بــه میــدان «جنــگ» و جنبــش «کورد»هــا و انــزوای آن از 

ــه۲ ــتاد!  ... صفح ــران، ایس ــردم در ای ــش رسارسی م جنب
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انقالب جاری در ایران 

ــرای  ــی» ب ــای «وطن ــت ه ــالش ترامپیس ــه ت ــواه ب ــردم آزادیخ ــه، م ــت هفت ــن هف در ای
تبدیــل جنبــش انقالبــی خــود بــه بــاروت ســناریوی ســیاه «رژیم چینــج»، تبدیــل ایران 
ــدان جــدال و رقابــت هــای نظامــی و اقتصــادی آمریــکا و روســیه  بــه اوکرایــن و بــه می
نــد! جــدال هایــی کــه در رسارس  ــه» بزرگــی گفت و چیــن و ایــران و متحدیــن هریــک، «ن
جهــان جــز جنــگ و تخریــب و باطــالق هــای پــی در پــی، نتیجــه ای بــه بــار نیــاورده 

ــیده اســت.  ــه بن بســت رس ــا ب ام ــن روزهــا  اســت و ای
ــد،  ــده ان ــتان را دی ــن، یوگوســالوی و افغانس ــی، اوکرای ــراق، ســوریه، لیب ــه ع ــی ک مردم
ــکا  ــز امری ــه آمی ــه و توطئ ــت» ریاکاران ی ــالب ۵۷ و «ح ــه انق ــه تجرب ــی ک نســل جوان
ــت،  ــرده اس ــرور ک ــاندن آن را م ــت کش ــه شکس ــرای ب ــالب، ب ــی از آن انق و دول غرب
ــی  ــت» دول غرب ی ــه «ح ــدی ب ــم امی ــا چش ــه تنه ــه ن ــرد ک ــالم ک ــد اع ــدای بلن ــا ص ب
ــی و  ــت دول غرب ــت دخال ــردن دس ــاه ک ــود را در کوت ــروزی خ ــس پی ــه برعک ــدارد، ک ن
ــن و  ــی از مهم تری ــن یک ــد. ای ــود میدانن ــی خ ــالب آت ــان، از انق ــی» آن ــن «وطن متحدی
ــس از تحمــل چهــل و ســه  ــران اســت کــه پ شــورانگیزترین دســتاورد هــای مــردم در ای
ــام عیــار اســالمی، از انقــالب خــود، از  ســال تحجــر و اســارت در چنــگ یــک فاشیســم 
ــن آن را مــی شناســند و صــف  ــد و دوســتان دروغی ــاع میکن آرمان هــا و اهــداف آن، دف
ــه  ــه جامع ــت هفت ــن هف ــد. در ای ــی ده ــرتش م ــال گس ــه ح ــود را در هم ــتقل خ مس
ــه  ــط آنچ ــه فق ــد و ن ــی خواه ــه م ــه ک ــه آنچ ــبت ب ــزه و نس ــت پوالری ــه رسع ــران ب ای
ــت  الیس ــی ناسیون ــرب تراش ــت ره ــت.  سیاس ــده اس ــر ش ــودآگاه ت ــد، خ ــی خواه ــه  ک
هــای فیــروزه ای، از ردیــف کــردن «شــاهزاده»ها، «شــاهدخت»ها و «واالحرضت»هــا و 
ــده  ــار آین ــان گو»هــای درب ــه قرب ــرداری از «ندیمــه هــا»، «ملیجــک هــا» و «بل ــرده ب پ
یــن  ــای راســت ب ــه کمــک میدی ــده، کــه ب و ردیــف کــردن صــف کاندیداهــای وزرای آین
ــای متحــد  ــرتاض ه ــدال اع ــه ج ــال ب ــد، عم ــی گیرن ــرار م ــن ق ــب زیرنورافک ــی مرت امللل
وزهــا  ــی بــرای شکســ صــف متحــد ایــن انقــالب، اســت. ای مــردم رفــ و تــالش عمل
ــان،  ــوی رهربش ــاد از س ــه اتح اکاران ــای ری ــام ه ی ــم پ ــا علیرغ ــت ه ــاهدیم پهلویس ش
چگونــه عمــال بــه جــدال اتحــاد شــکل گرفتــه در ایــن انقــالب رفتــه انــد! تــالش شــنیع 
ــه مــردم در ایــران  و زننــده راســت افراطــی و پهلویســت، در برهــم زدن اعــرتاض متحدان
در چهلــم مهســا را شــاهد بودیــم! گــره زدن اعــالم جنــگ میلیونــی و متحدانــه مــردم 
ــی  ــه مراســم درون خانوادگ ــن روز مــرگ مهســا ب ــه مناســبت چهلمی ــت، ب ــه حاکمی ب
ــیده  ــر کش ــه زی ــه ب ــاهی ک ــا ش ــد رض ــد محم ــالروز تول ــده، س ــپرده ش ــخ س ــه تاری ب
ــالروز  ــه گرامیداشــت س ــری ب ــم کارگ ــیع و عظی ــات وس ــل اعتصاب ــت، و تبدی ــده اس ش
ــف  ــه در ص ــی»، ک ــران و ایران ــت ای ــنواره «عظم ــزاری جش ــر» و .. و برگ ــورش کبی «ک
مقــدم عظمــت ناسیونالیســتی آن جمهــوری اســالمی  نشســته اســت، همــه و همــه 
در یــک چشــم بــه هــم زدن دود شــد و هــوا رفــت! نــه تنهــا ایــن تــالش پــوچ شــد کــه 
ــش  ــش از پی ــت، بی ــای راس ــان میدی ــتاره درخش ــت و س ــته پرس ــی گذش ــت افراط راس
ــا و  ــاری» و «خدمه»ه ــت درب ــاه و «ارشافی ــق ش ــه ح ــردم ب ــد! م ــزوی ش ــه من در جامع
ــه بــه شــعور خــود که بــه حرمــت و کرامــت و آزادی و  «ندیمه»هــای آنــان را توهینــی ن
ــا بــه پــای گذشــته پرســتان  حــق برابــر شــهروندی خــود مــی داننــد. جالــب اســت کــه پ
ــا «نــو» پهلویســم، «مقــام معظــم» هــم تــالش میکنــد ایــن تحــرک انقالبی  و «کهنــه» ی
امــد! بلکــه بــه ایــن  را جنبشــی بــرای برگردانــدن گذشــته و ســلطنت رسنگــون شــده، بن
ــه اســت را بــه  ــده ای آزاد شــکل گرفت ــرای آین ــه پیــش کــه ب ــی ب طــرق جنبــش و انقالب

شکســت بکشــاند!
بلیغــات پهلــوی چــی هــا، نــه از قــدرت ســایه گذشــته بــه زیــر کشــیده  ایــن برخــالف ت
ــرده  ــه از م ــی» ســاواک ، ک ــت «دوزخ ــد رضــا شــاه و محبوبی ــن» محم شــده و «محاس

ــد!  بدنیــا آمــدن جنبشــی اســت کــه پهلــوی چــی هــا از ان نشــات مــی گیرن
ــوی، علیرغــم فســتیوال هایش توســط میدیای  راســت افراطــی بــه رهــربی خانــواده پهل
ــی  ــت را در ب ــن  شکس ــورد! ای ــت خ ــه شکس ــن مضحک ــرق، در ای ــر زروق و ب ــت پ راس
ــه فرمایشــات و فراخــوان هــای «شــاهزاده» و اعــرتاض مســتقل مــردم  اعتنایــی مــردم ب

و شــعارهای رادیــکال آنهــا، میتــوان دیــد. 
ایــن جنبــش کــه از روز اول اعــالم موجودیــت خــود نیــروی ارتجاعــی چــون مجاهدیــن 
خلــق و شــورای ملــی مقاومــت و رئیــس جمهــور لچــک بــه رس آن را چنــان بــه حاشــیه 
ــار  ــه در انتظ ــتی ک ــرد. رسنوش ــد ب ــه رس خواهن ــ ب ــا در ک ــا مدته ــه ت ــرد ک ــاب ک پرت
ــدان ســلطنتی» ســکوالر و «متمــدن» و لشــکر «شــاهدخت»ها اســت. «شــاه» و «خان

ــروی  ــگ نی ــه جن ــه ب ــی ک ــاد «آزادی، آزادی» مردم ــت فری ــش از ضدی ــزی بی ــچ چی هی
ــا نعــره «رژیــم چینــج بــرای ایــران» توســط راســت شیروخورشــیدی  ــد، ب رسکــوب میرون
یتوانســت تقابــل  ابــان هــای لــس آنجلــس و البیســم بــرای متحقــق کــردن آن،  در خی
ــاآگاه تریــن اقشــار مــردم ثابــت کنــد. ظرفیــت  ایــن دو صــف را بــه متوهــم تریــن و ن
ــان  ــداران «شاهنشــاهی»، حمــالت هیســرتیک و فاالنژیســتی آن هــای فاشیســتی طرف
ــم  ــر پرچ ــت زی ــارض نیس ــه ح ــی ک ــر کس ــه ه ــه ب ــا، ک ــت ه ــه کمونیس ــط ب ــه فق ن
ــور  ــت در سانس ــای راس ــالش میدی ــی ت ــد، را حت ــیر بزن ــلطنتی شمش ــید س شیروخورش
هلــوی و فیــروزه  کــردن ایــن حمــالت و النســه کــردن پزهــای دمکــرات منشــانه آقــای پ
ــی  ــیر انزوای ــا از س ــا و تنه ــا تنه ــی ه ــف چران ــن ک ــد. ای ــی کن ــت مخف ــا نتوانس ای ه
ــرای شکســ صــف متحــد  ــالش ب ــدن ت ــاکام مان ــد و ن ــه آن دچــار شــده ان ــه ب اســت ک

ــو»  ــدوره «ن ــت! این ــه بســمت گذشــته اس ــااگاه جامع ــش ن ــردن رس بخ ــج ک ــردم و ک م
ــه نــام «اتحــاد حــول  امیــت راضــی، ب ــام  ــد بــه ن و «کهنــه» پهلویســت هــا نشــان دان
ــث  ــد و باع ــش خــود را ندارن ــربال جنب ــاح لی ــت هضــم جن ــی قابلی ــی» و... حت رسنگون
هــراس و تــرس آنهــا هــم شــده اســت. در ایــن هفــت هفتــه فضــای سیاســی در ایــران 
ــک  ــه ی ــم ب ــن توه ــد. کمرتی ــزه ش ــی و پوالری ــش سیاس ــش از بی ــور بی ــارج کش و خ
ــم  ــی»، «پرچ ــر «دمکراس ــاد زی ــه اتح ــت ب ــوان راس ــه فراخ ــم»، ب ــا ه ــه ب ــالب «هم انق
یــت غــرب از انقــالب و «نیت خیر»  امیــت راضــی»، بــه رضورت ح شیرخورشــید» و «
ــه شــد. تــالش راســت در همســو نشــان دادن جنبشــی  ــان در دفــاع از انقــالب، ریخت آن
ــد ســال ۵۷، بــه نــام انقــالب  کــه بــرای آزادی، رفــاه و برابــری میجنگــد بــا خــود کــه، مانن
ــا شــعارهایی  ــه شکســت کشــاندن آن کفــش و کاله کــرده اســت، بــه رسعــت ب ــرای ب ب
علیــه حاکمیــت و «شــاه در انتظــار» و «منتظــر الســطنه» جــواب گرفــت. اینهــا هرچه 
تــی پاتــی و خشــم  بیشــرت تــالش کردنــد قلعــه را از درون فتــح کننــد، عکــس العمــل، آن
وســیعرتی را علیــه خــود دامــن زدنــد. از منظــر مــردم در ایــران همســویی ایــن راســت 
ــا ایــن انقــالب و اشــک  ــا انقــالب شــان تفاوتــی بــا همســویی اصــالح طلبــان ناراضــی ب ب
ــناریوهایی  ــی س ــن خودآگاه ــت و همی ــن حقیق ــدارد. همی ــ رسان آن ن ــاح ریخ س
چــون «شــورای مدیریــت گــذار»، «شــورای ایــران آزاد»، «شــورای ملــی مقاومــت» و ... را 
ــران، از امــروز مهــر آزادیخواهــی، برابــری طلبــی  ــه شکســت کشــاند. انقــالب آتــی ای ب
ــالب  ــر انق ــد ه ــالب، مانن ــن انق ــود دارد. در ای ــر خ ــپ را ب ــر چ ــی، مه ــاه همگان و رف
ــد  ــالش میکنن ــد و ت ــور دارن ــف حض ــی مختل ــای سیاس ــا و نیروه ــش ه ــری، جنب دیگ
ــه شکســت بکشــانند. اپوزیســیون بورژوایــی و راســت علیرغــم  ــا ب ــروزی ی ــه پی ــرا ب آن
ــده  ــروز بازن ــا ام ــرب، ت ــنتی در غ ــم س ــم البیس ــود، علیرغ ــی خ ــوی میدیای ــتگاه ق دس
ــا بعــد از انقــالب ادامــه دارد. بــرای بــه  ــوده. امــا شکســت کامــل ایــن راســت ت ماجــرا ب
ایــد  ــام ســناریوهای ارتجاعــی و ضــد انقالبــی آن، ب شکســت کشــاندن ایــن راســت و 
اتحــاد تــوده وســیع مــردم نــه فقــط حــول افقــی روشــن، رادیــکال، کــه حــول آلرتناتیوی 
رادیــکال، آلرتناتیــوی کــه ایــن رادیکالیســم، ایــن عطــش بــرای بدســت گرفــ رسنوشــت 
ایندگی  ل اراده مــردم را  خــود، ایــن جنــگ بــرای آزادی و برابــری، ایــن تــالش بــرای اعــ

ــت کــرد. میکنــد، تثبی
ــد»،  ــت در تبعی ــی چــون «دول ــه آلرتناتیوهای ــروز ب ــا ام ــه ت زمــان آن اســت جنبشــی ک
ــوراهای  ــواع ش ــذاری، ان ــار تاجگ ــاه» در انتظ ره، «شاهنش ــ ــور» خودگ ــس جمه «رئی
ــکال و  ــو رادی ــه آلرتناتی ــت، ب ــه اس ــه گفت ــت» و .... ن ــذار» و «مدیری ــت»، «گ «مقاوم
ل  ــده اعــ این ــه دولــت موقتــی کــه  انقالبــی، «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی»، ب
ــکل  ــدگان آن ش این ــش و  ــن جنب ــه از دل همی ــی ک ــت موقت ــت، دول ــردم اس اراده م

ــود. ــاد آن ش ــه کار ایج ــت ب ــد و دس ــود را بگوی ــی خ ــی و قطع ــرد «آری» نهای میگی
ــو در دســت مــردم باشــد دور نیســت، روزهایــی  روزهایــی کــه در ایــران قــدرت دوفاکت
ــه  ــی ک ــا نباشــد، روزهای ــه خیابانه ــوب ب ــه بســیج دســتگاه رسک ــادر ب ــه حکومــت ق ک
در زندانهــا شکســته شــود و ... دور نیســت، بــرای گرفــ قــدرت در ایــن روزهــا بایــد از 

ــه هــای آلرتناتیــو مردمــی خــود را ســاخت. امــروز آمــاده شــد و پای

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.
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عواقب جبهه بندی های احزاب 

در نتیجــه، میانجیگــری کومــه لــه ی حــکا بــرای متحــد کــردن ایــن دو جنــاح « حــدکا 
هــه ی واحــد، بیهــوده و آب در هــاون کوبیــدن اســت.  و پــژاک»  در یــک جب

ــس  ــتان پ ــی کردس ــوالت آت ــه در تح ــت ک ــن اس ــت ای ــبینی اس ــل پیش ــه قاب ــه ک آنچ
ــژاک و حــدکا  ــن پ ــاهد جــدال و کشــمکش بی ــا ش ــوری اســالمی م ــی جمه از رسنگون
ل زیــاد بــه جنــگ نظامــی بیــن ایــن دو جریــان تبدیــل  ــه احتــ ــود کــه ب خواهیــم ب

ــد.  ــد ش خواه
ــه  ــت مســتقیم پ ک ک عمــال ب ــا دخال ــژاک ب ــن حــدکا و پ ــدرت بی ــگ ق ــزاع  و جن ن
ــی  ــند، م ــته باش ــی داش ــوذ و نیروی ــا نف ــر ج ــتان ه ــف کردس تقســیم مناطــق مختل

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــکر کش ــری لش ــع دیگ ــرصف مواض ــرای ت ــدام ب ــر ک ــد و ه انجام
در ایــن ســناریو، کردســتان بــه محــل جنــگ و جــدال بیــن شــعبات احــزاب 
ــد کردســتان عــراق را رقــم مــی  نن ــل شــده و رسنوشــتی ه الیســت کــرد تبدی ناسیون
ــی  ــه میهن ــرد، اتحادی ــت ک ــی ناسیونالیس ــزب اصل ــراق دو ح ــتان ع ــد. در کردس زن
ــان  ــت ش ــالهای حاکمی ــن س ــه ی ای ــی» در هم ــتان «بارزان ــرات کردس ــزب دمک و ح
جنــگ هــای خونینــی بــا هــم داشــته و عمــال کردســتان عــراق را بــه دو بخــش «زون» 
ــی و  ــت حزب ــتان حاکمی ــدام در بخشــی از کردس ــر ک ــرده و ه ــبز و زرد تقســیم ک س
ــه تــرصف در آورده  ــای جامعــه را ب ــه داراییه ــرار کــرده و کلی میلیشــیایی خــود را برق

ــد.  ان
ــزب  ــن دو ح ــردم بی ــیم م ــراق و تقس ــتان ع ــا کردس ــباهتی ب ــران ش ــتان ای ــا کردس ام
ــارزه  ــه مب ــار ده ــش از چه ــه بی ــم تجرب ــران ه ــتان ای ــردم کردس ــدارد. م ــم ن حاک
عــی رسارس ایــران علیــه  متحدانــه ی خــود و همــراه بــا جنبــش هــای طبقاتــی و اجت
ــراق  ــتان ع ــردم کردس ــخ م ــت تل ــاهد رسنوش ــم ش ــد و ه ــی دارن ــوری مذهب دیکتات
ــن  ــه، ای ــتند. در نتیج ــیایی هس ــت میلیش ــزب ناسیونالیس ــت دو ح ــت حاکمی تح
الیســت رقیــب همدیگر»پــژاک و حــدکا» بــرای تبدیــل ایــن  مــردم، بــه احــزاب ناسیون

ــد.  ــی دهن ــت  ــود، فرص ــدرت خ ــگ ق ــدان جن ــه می ــه ب منطق
جنبــش کارگــران و زحمتکشــان وزنــان و جوانــان در کردســتان ایــران، جنبشــی مغایــر 
ــت.  ــب اس ــری طل ــواه و براب ــی ازادیخ ــاع و جنبش ــب و ارتج ــا قومگرایــی، مذه ب
ــران  ــت احــزاب میلیشــیایی شــبیه کردســتان عــراق در کردســتان ای ســناریوی حاکمی
بــا ســد جبهــه ی کارگــران، زحمتکشــان، زنــان، جوانــان و روشــنفکران مرتقــی مواجــه 

ــد.  خواهــد ش
ــرد  ــش زن و م یــت مــردم کارگــر و زحمتک ــی تــوان گفــت کــه اک بــه یقیــن م
ــه ی  ــن جبه ــد. در راس  ای یزارن ــاع ب ــب و ارتج ــی و مذه ــران از قومگرای ــتان ای کردس
انــی قــرار  مردمــی، کمونیســت هــا، سوسیالیســت هــا و ازادیخواهــان و برابــری طلب
ــد کردســتانی آزاد و مرفــه و امــن را در ارتبــاط بــا جنبــش هــای  دارنــد کــه مــی توانن

ــازند. ــران، بس ــی در رسارس ای ع ــی و اجت طبقات
ــا  ــی گوی ــوان جریان ــژاک را بعن ــد  پ ــی کن ــالش م ــوده ت ــم بیه ــکا ه ــه ی ح ــه ل کوم
دوســت مــردم کردســتان بــه جامعــه معرفــی کنــد. پــژآک بطــور واقعــی شــعبه ای از 
ــا تشــکیل نهــادی کارتنــی بــه نــام کــودار اصــالح طلــب  پ ک ک و تــا همیــن امــروز ب
ــه  ــزی، منتظــر پذیرفت ــد عزی ــدی و خال ــه مهت ــش از جمل ــل دیگــر همپالگــی های مث
ن  ــ ــه ه ــم در ادام ــری ه ــی هج ــت. مصطف ــالمی اس ــوری اس ــب جمه ــدن از جان ش
ــی کردســتان مــی خواهــد  ــه شــیوه رشم آوری از مــردم انقالب ــن روزهــا ب سیاســت، ای
ــته را  ــردم بپاخاس ــه م ــه ای ک ــای خامن ــر ادع ــری ب ــد! هج ــز کنن ــونت پرهی از خش

ــی گــذارد.   ــد، صحــه م ــی نام اغتشاشــگر م
الیســت و قومــی،  ــه احــزاب ناسیون ــا گــره زدن رسنوشــت خــود ب ــه ی حــکا ب کومــه ل
ــه  ــه ل ــد. کوم ــی زن ــم م ــود رق ــرای خ ــزی ب ــم انگی ــار و غ ــه ب ــی فاجع ــب سیاس عواق
ــه دســت آوردن گوشــه لحــاف  ــرای ب ــچ شانســی ب بهمــراه احــزاب ناسیونالیســت هی
ــن احــزاب  ــزاع هــای ای ــگ و ن ــیه جن ــی اراده در حاش ــی ب ــه جریان ــدارد و ب ــدرت  ن ق

ــی شــود. ــه م ایشــان ل ــر دســت و پ ــل و زی تبدی
ــد  راهــش را و حســابش را از  ــوز هــم مــی  توان ــه مــی توانســت و شــاید هن کومــه ل
ــد و دوســت  ــی رشافتمن ــوان جریان ــد و بعن ــی جــدا کن احــزاب ناسیونالیســت و قوم
ــادار  ــرد، وف ــی ب ــام م ــود ن ــه خ ــی ک ــوراهای مردم ــه ش ــد و ب ــا کن ــش ایف ــردم نق م
ــی  ــی قــرب و احرتام ــش انقالب ــن را دارد کــه در جنب ــن صــورت شــانس ای باشــد. در ای
ــر  ــد مثم ــر بخواه ــتان و اگ ــه در کردس ــه ل ــه کاری کوم ــانس ادام ــد. ش ــته باش داش
ــار  ــتادن در کن ــردی  و ایس ــزاب ک ــه اح ــت دادن ب ــز از مرشوعی ــد، پرهی ــری باش

ــت. ــتان اس ــم در کردس ــران و سوسیالیس ــه ی کارگ ــاری و جبه ــی ج ــش انقالب جنب
ــای  ــد ازادیه ــد زن، ض ــم، ض ــد کمونیس ــر، ض ــد کارگ ــت ض ــیل و ظرفی ــه پتانس ــا ب م
ــم و  ــی آگاهی ــت و قوم ــزاب ناسیونالیس ــم اح ــی و ملپنیس ــد و رشط سیاس ــی قی ب
ــه  ــش دارد ک ــزی را در رهربی ــد عزی ــدکا، خال ــم.  ح ــی گیری ــدی م ــرات ان را ج مخاط
ــن  ــن ملپ ــود»! ای ــدام ش ــرد اع ــت ک ــه دس ــرد ب ــذار ک ــت: « بگ ــه اس ــه گفت بیرشمان
سیاســی درحالــی کــه خــود و حزبــش هنــوز یــک روســتا را در تــرصف نــدارد، طنــاب 
ــا  ــردی، برپ ــت ک ــه ی حکوم ــای تبهکاران ــود در روی ــن خ ــدام مخالفی ــرای اع دار را ب

ــت.  ــرده اس ک
بعــالوه، زخــم گلولــه هــای ســالح ناسیونالیســم کــرد بــه رسکردگــی «حــدکا» بــر بــدن 

ــکار  ــه تــا کمونیســت هــای ســازمان پی کمونیســت هــا از رهــرب کارگــران کــوره پزخان
ــوکان و رفقــا و همرزمــان مــا در کومــه لــه ی ان دوران، هنــوز در قلــب مــا و هــر  در ب
انســان ازاده ای در کردســتان خونریــزی مــی کنــد. مــا ایــن جنایــات را نــه بخشــیدیم 

ونــه فرامــوش کردیــم. 
ــردم  ــان م ــادی در می ــه زی ــوذ و اتوریت در کردســتان، کمونیســم و سوسیالیســم از نف
و در طــول بیــش از چهــار دهــه مبــارزه کمونیســتی و دفــاع از معیشــت و امنیــت و 

ازادی و حرمــت انســان و برابــری زن و مــرد برخــوردار اســت.
ــا اتــکا بــه شــوراهای مردمــی، ســد محکمــی در مقابــل دودوزه  مــا کمونیســت هــا ب
ــازی  ــه ت ــدری و یک ــی و قل ــی کنون ــش انقالب ــت در جنب الیس ــزاب ناسیون ــازی اح ب
ــن  ــا ای ــت. م ــم بس ــالمی، خواهی ــوری اس ــس از جمه ــتان پ ــژاک در کردس ــدکا و پ ح
ــه  ــزاب ب ــیایی اح ــت میلیش ــراری حاکمی ــرای برق ــا ب ــت ه ــت را از ناسیونالیس فرص

ــت.  ــم گرف ــراق، خواهی ــتان ع ــیاق کردس س
ــا اتحــاد در شــوراهای محــالت،  ــان کردســتان ب ــان و جوان کارگــران و زحمتکشــان وزن
ــزاب  ــود را از اح ــتقل خ ــف مس ــدارس، ص ــا و م ــگاه ه ــا، دانش ــه ه ــهرها، کارخان ش
ــاد  ــا و اتح ــم م ــد. کمونیس ــی دهن ــکیل م ــی تش ــی و مذهب ــت و قوم الیس ناسیون
ــار طبقــه  ــر در کن ــد کردســتان ازاد و براب کارگــران و مــردم در شــوراهای مردمــی، امی
کارگــر و زحمتکشــان ایــران بــا رسنگونــی جمهــوری اســالمی اســت. مــا ایــن را تامیــن 

ــم.  ــی کنی ــن  م و تضمی

دى  آزا

آزادى، يعنى رهايى كامل از قدرت و 

حاكميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى 

سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از 

كليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت 

آور و سركوبگر جامعه بورژوازى، يعنى 

رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى از 

انقياد طبقاتى، رهايى از سركوب ماشين 

دولتى بورژوازى رهايى از 

بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، 

رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين  

و ارزش هاى خرافه آميز و عقب مانده 

جامعه موجود، رهايى از ستم هاى 

مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر 

و فالكت جهل و كل تبعيضات و مصائب 

جامعه بورژوايى.
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سوء استفاده از 
خيزش انقالبى مردم ايران ممنوع

تــوم فرمانــده  روز شــنبه ۷ آبــان برابــر بــا ۲۹ اكتــرب ۲۰۲۲، علیرغــم تهدیــدات و اولتی
ســپاه پاســداران، دانشــگاه هــای مختلــف ایــران شــاهد تجمعــات وســیع دانشــجویی 
ــران،  ــه دانشــگاه هــای ته ــران از جمل ــود. در بخــش وســیعی از دانشــگاه هــای ای ب
مشــهد، مازنــدران، اصفهــان، شــیراز، كــرج، اراك، بابلــرس، بنــدر عبــاس، ســنندج، 
ــجویی  ــیع دانش ــات وس ــاهد تجمع ــدان و... ش ــه ، هم ــاد، اورمی ــرم آب ــزگان، خ هرم
بودیــم. در ایــن روز بعــاله در بســیاری از دبیرســتان هــا و حتــی مــدارس نیــز تجمعات 
اعرتاضــی برگــذار شــد. جوانــان آزادیخــواه در بســیاری از شــهرهای ایــران، نــه فقــط بــه 
تــوم «فرمانــده» وقعــی ننهادنــد کــه بــه روال چنــد هفتــه گذشــته، تجمعــات  اولتی
اعرتاضــی برگــزار کردنــد. دیــروز باردیگــر شــاهد زد و خــورد میــان جوانــان و مــردم 
ــان هــا و  ــی در شــهرها، دانشــگاه هــا، خیاب ــا نیروهــای مســلح حكومت آزادیخــواه ب
ــپاه  ــده س ــوم فرمان ت ــا التی ــالمی، ب ــوری اس ــوب جمه ــروی رسک ــم. نی ــالت بودی مح
پاســداران مبنــی بــر پایــان تجمعــات، مــوج جدیــدی از تعــرض وحشــیانه را آغــاز كــرد. 
ــاس شــخصی، حراســت و بســیج دانشــجویی  ــاش لب در بســیاری از دانشــگاه هــا اوب
ــه رضب و شــتم دانشــجویان معــرتض  ــرده و دســت ب ــورش ب ــط دانشــگاه ی ــه محی ب
ــد.  ــی گرفتن ــکال و انقالب ــجویان رادی ــز از دانش ــود را نی ــور خ ــواب درخ ــد و ج زدن
ــز از  ــازل دانشــجویان و محوطــه دانشــگاه نی ــگاه هــای دانشــجویی، من دیــروز خواب
انــد. پادگانــی شــدن بســیاری از دانشــگاه هــای تهــران،  یــورش و آدم ربایــی در امــان 
بویــژه دانشــگاه آزاد تهــران، دانشــگاه مشــهد، دانشــگاه تربیــز، دانشــگاه کردســتان 
و محــارصه دانشــجویان در دانشــگاه هــا و خوابــگاه هــا، نــه فقــط تــرس و رعبــی را 
دامــن نــزد کــه بــر خشــم و نفــرت مــردم آزادیخــواه افــزود و موجــی انســانی در دفــاع 
از دانشــجویان راهــی دانشــگاه هــا شــد. دیشــب دانشــجویان شــاهد لشــکری انســانی 
در دفــاع از خــود بودنــد. مردمــی کــه آشــکارا اعــالم کردنــد دســت نیــروی رسکــوب 
از دانشــگاه هــا کوتــاه! دانشــجویان بــه روشــنی اعــالم كردنــد تــا زمانــی كــه تعــرض 
ــالم  ــد. اع ــد ش ــاكت نخواه ــه دارد، دانشــگاه س ــردم ادام ــه م ــت ب ــت حاكمی و جنای
ــد همــه دستگیرشــدگان بایــد فــوری و بــدون قیــد ورشط آزاد شــوند، دانشــگاه  كردن
ــار و آدم  ــد و احض ــود، تهدی ــاك ش ــلح و... پ ــزدوران مس ــت و م ــای حكوم از نیروه
ربایــی بایــد پایــان یابــد، حــق اعــرتاض و تجمــع و تشــكل بایــد بــه رســمیت شــناخته 
شــود، دفــرت بســیج دانشــجویی در دانشــگاه هــا بــه عنــوان بــازوی رسكــوب حاكمیــت 
بایــد پلمــپ شــود و همــه وظایــف دانشــگاه در قبــال دانشــجویان بــی كــم و كاســت 
بایــد از رس گرفتــه شــود. تعــرض جدیــد حاكمیــت و روانــه کــردن قاتلیــن حرفــه ای 
و اوبــاش بســیجی و چاقــو کشــان لبــاس شــخصی از جنــاب مــردم آزادیخــواه و نســل 
ــران، از دانشــگاه و مدرســه  ــروز رسارس ای ــت و شكســت خورد.ام جــوان جــواب گرف
رســتان هــا و ...، یكپارچــه و رسارسی  ــا ادارات و بی ــز كارگــری و محــالت، ت ــا مراك ت
میــدان اعــرتاض بــه جنایــت و فقــر و توحــش بــه زن ســتیزی و نابرابــری و اســتبداد 
ــا تهدیــد و  ــوان ب ــی ت ــری و رفــاه را  اســت. ایــن خیــزش عظیــم بــرای آزادی و براب

ارعــاب خامــوش کــرد.
 

دانشجویان، جوانان !
مردم آزادیخواه!

مــا حکــم رفــ جمهــوری اســالمی را داده ایــم و امــروز از كارگــر و معلم و بازنشســته، 
از زنــان و نســل جــوان و همــه محرومــان جامعــه بــرای بــه زیــر کشــیدن آن متحدانــه 
ل قــدرت مســتقیم  بــه میــدان آمــده ایــم. بــرای پیــرشوی هــای بیشــرت و بــرای اعــ
ندتــر کنیــم. دشــمنان  خــود بایــد ایــن اتحــاد مــان را محکــم تــر و صــف خــود را قدر
مــا در لبــاس ضدیــت بــا جمهــوری اســالمی نقشــه بــه شکســت کشــاندن انقــالب آتــی 
ــه و محــالت شــهرها، در دانشــگاه و مدرســه و صــف  ــد در كارخان ــد. بای ــا را دارن م
ــتیصال  ــ اس ــر م ــروز ب ــد. ام ــد ش ــود متح ــای خ ــكل ه ــته در تش ــم و بازنشس معل
ــل  ــ تحمی ــر م ــا، ب ــا جنبــش رسارسی م ــه ب و درماندگــی دســتگاه رسکــوب در مقابل
قــدرت و قوانیــن خــود بــه حاکمیــت، مناســب تریــن رشایــط بــرای تحکیــم ایــن اتحــاد 
ــت  ــروز وق ــت. ام ــان اس ــده م ــن آین ل اراده و تعیی ــ ــود در اع ــق خ ــن ح و تضمی
تشــكیل شــوراهای كارگــری در مراكــز كار، شــوراهای مردمــی در محــالت، در دانشــگاه 
ــت  ــچ حاكمی ــود، هی ــکل ش ــد و متش ــر متح ــا اگ ــیع م ــروی وس ــت. نی ــا و ... اس ه
ــاد  ــا در اتح ــدرت م ــت. ق ــد داش ــل آن را نخواه ــت در مقاب ــوان مقاوم ــتبدی ت مس
ســازمان یافتــه ماســت. بایــد در ســازمان هــای تــوده ای خــود متحــد شــد و نیــروی ده 
هــا میلیونــی خــود را بــه هــم وصــل كــرد و قــدرت عظیــم خــود را علیــه حاكمیــت و 
بــرای رسنگونــی آن و بــرای تضمیــن  جامعــه ای آزاد، امــن و مرفــه، بــه میــدان آورد.

ــام قــدرت و نیــروی خــود را بــرای گســرتده تــر   حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) 
کــردن ایــن جنبــش، بــرای تقویــت و تحکیــم اتحــاد رسارسی ایــن جنبــش بــرای آزادی، 

ســت. رفــاه و برابــری بــه کار گرفتــه و بــرای بــه پیــروزی رســاندن آن در کنــار ش

زنده باد آزادی برابری
خط رسمی حزب حکمتیست 
۸ آبان ۱۴۰۱ ۳۰ اکترب ۲۰۲۲

پيرامون حمله 
لمپن فاشيست هاى 

سلطنت طلب به آكسيون 
آزاديخواهان در لندن

در رشایطــی کــه جنبــش متحــد و آزادیخواهانــه مــردم در رسارس ایــران علیــه جمهــوری 
ر  ــتث ــای اس اده ــه  ــر گون ــس زدن ه ــرای پ ــم ب ــان ه ــاده، همزم ــه راه افت ــالمی ب اس
ــع و  ــات مرتج ان ــام جری ــت  ــرده و دس ــم ک ــد عل ــرب› ق ــاه و ره ــوع ‹ش ــتبداد از ن و اس
نــده را کوتــاه کــرده اســت. شــکی نیســت کــه شــاه اللهی های منســوخ شــده در  عقب
ل وقاحــت و بیرشمــی درســت  خــارج کشــور بــه دســت و پــا زدن افتــاده انــد و در کــ
ا  ــام بــرای اینکــه ایــن روز ب در چهلمیــن روز مــرگ مهســا بــا فرصــت طلبــی هــر چــه 
ــرای خودشــان  تولــد شــاه رسنگــون شــده ســابق شــان همزمــان اســت، ســعی داشــتند ب
ــاری بخرنــد و گســتاخانه تــالش کردنــد اعرتاضــات مــردم علیــه جمهــوری اســالمی  اعتب
ــر  ــه زی ــران ب ــخ ای ــردم در تاری ــن م ــدرت همی ــا ق ــه ب ــاع از حکومــت ســلطنت ک را دف
کشــیده شــده، قلمــداد کــرده و تحمیــل کنــد. البتــه فقــط بــه همیــن بســنده نکــرده 
ــا مبــارزات مــردم در  و ملپــن فاشیســت هــای ســلطنت طلــب در تجمــع همبســتگی ب
نــدن حضور داشــته،  روز مــرگ مهســا، بــه اســتیج فعــاالن چــپ کــه در میــدان مرکــزی ل

حملــه کــرده و تصویــر دیگــری از اوباشــی گــری شــان را نشــان دادنــد!

ــن  ــنگی ای ــه س ــداف پارین ــت و اه ــرت ماهی ــه بیش ــر چ ــی ه ــرکات ارتجاع ــن تح ای
اوباشــان ســلطنت طلــب را برمــال ســاخت! ایــن نیروهــای مرتجــع و طرفدار ‹بازگشــت 
یگــردد و هیــچ ملتــی اســتفراغ  بــه گذشــته› بهــرت اســت بداننــد تاریــخ بــه عقــب بر

ــد! ــی کش ــود را رس  خ

ــارزات  ــا مب ــا ب ــه تنه ــده کشــی هــا در خــارج کشــور ن ــازی هــا و عرب ــن شــامورتی ب ای
ــا  ــت. م ــه آن اس ــال علی ــه کام ــدارد بلک ــنخیتی ن ــچ س ــواه هی ــردم آزادیخ ــجاعانه م ش
ــارج کشــور چــون  ــان در خ ــا بــه همــراه مــوج گســرتده آزادیخواه کمونیســت ه
همیشــه، همصــدا بــا مبــارزات مــردم ایــران در پیشــربد اهــداف مرتقــی و آزادیخواهانه 
ــه  ــم داد ک ــازه نخواهی ــی اج له ــاه ال ــروزه ای و ش ــت فی ــن فاشیس ــچ ملپ ــه هی ــان، ب آن

ــد. ــود کنن ــی خ ــد عتیق ــی و عه ــداف ارتجاع ــاب اه ــکوی پرت ــردم را س ــارزات م مب

زنده باد مبارزات عظیم مردم ایران
رسمی  کمیته لندن حزب حکمتیست خط 

۱ نوامرب ۲۰۲۲

كارگران! كمونيسم ابزار 

مبارزه ى شما است! 

كمونيسم را ابزار مبارزه 

خود كنيد.



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


