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نطفه هاى قيام
 مظفر محمدی

ــی  ــام در برخ ــای قی ــه ه ــان نطف ــروز ۲۶ اب ــا ام ــر و ت ــه روز اخی در س
ــته  ــوکان بس ــه ب ــتان از جمل ــهرهای کردس از ش
ــران  ــه ته ــران ب ــی ای ــش انقالب ــم جنب ــد. چش ش
ــران  ــی در ته ــام نهای ــت. قی ــده اس ــه ش دوخت
ثبــت مــی شــود. نیــروی اصلــی ایــن قیــام 
ده هــا هــزار زن و دخــرت جوانــی اســت کــه 
در پیشــاپیش جوانــان و مــردم شــهر، بــدون 
ــه  ــران را ب ــای ته ــان ه ــاری خیاب ــاب اجب حج

ــد. ــی آورن ــود در م ــرصف خ ت

ــه روز  ــران در س ــهرهای ای ــ ش ــی در اک ــات عموم ــات و اعتصاب اعرتاض
ــرده اســت. ایــن پاســخی  ــو ب ــه جل ــی ب ــزش انقالبــی را گام بزرگ ــر خی اخی
ــه  ــت ک ــش اس ــی های ــی صلواتــی و همپالگ ــان  قاض ــر ده ــده ب کوبن
مشــغول صــدور احــکام اعــدام بــرای بازداشــت شــدگان جنبــش و در خیال 
مرعــوب کــردن جامعــه اســت. امــا طنــاب داری کــه قاضــی صلواتــی مــی 
ــود و  ــردن خ ــر گ ــت ب ــی اس ــد، طناب ــا کن رپ ــون ب ــرای انقالبی ــد ب خواه
ــه درک واصــل شــود،  ــن کــه نظــام تبهــکار اســالمی ب ــل از ای نظامــش. قب
ــران  ــردم ته ــا م ــن روزه ــده اســت. همی ــور خــود را کن ــی گ قاضــی صلوات

ــرد. ــد ک ــه خواهن ی ــه ای را تنب ــل حرف ــکار و قات ــن جنایت ای
انــه خواهــد  ــوکان بــه ســنندج و تربیــز و تهــران زب ــام از ب شــعله هــای قی
ــالمی  ــوری اس ــد جمه لی ــام پ ــر نظ ــک روز زودت ــی ی ــقوط حت ــید. س کش
یعنــی جلوگیــری از کشــتار انســان هــای بیشــرت از زنــدان تــا خیابــان هــا 

ــن شــهرها اســت. و میادی
ــی  ــت. اتفاقات ــی اس ــی گوناگون ــوادث انقالب ــ ح ــا آبس ــن روزه ــران ای ای
ــربان  ــن و ره ــه ی فعالی ــق نقش ــه و طب ــه آگاهان ــود بلک ــه خودبخ ــه ن ک
کارگــری و زنــان و جوانــان و دانشــجویان و زحمتکشــان محــالت حاشــیه 

ــند.   ــه ظهــور مــی رس شــهرها ب

رونــد ایــن تحــول را مــی تــوان در اشــکال  متنــوع مبــارزه چنیــن تعریــف 
کرد:

- اعتصــاب رسارسی کارگــران حمــل و نقــل و خدمــات شــهری و شــهرداری 
هــران. هــا و آب و بــرق و بهداشــت  بویــژه در ت

ــاوب در  ــه تن ــا ب ــه ی ــدون وقف ــان ب ازاری ــی رسارسی ب ــات عموم -  اعتصاب
ــه. طــول هــر هفت

-  اعتصابــات کارگــری مراکــز کلیــدی چــون نفــت و گاز و پرتوشــیمی هــا 
و فــوالد و ماشــین ســازی هــا و ذوب آهــن...

ــا  ــات دانشــجویی در همــه ی دانشــگاه هــای کشــور ب - گســرتش اعتصاب
ــا ســازماندهی  یــت دانشــجویان آزادیخــواه و برابــری طلــب ب رشکــت اک

رهــربی رسارسی و واحــد جنبــش دانشــجویی  ... صفحــه۲

خانه تكانى هاى انقالبى 
محمد فتاحی

ــا پیــرشوی انقــالب زنانــه، نظــام بــر لبــه پرتــگاه قــرار گرفــت. مقدســات و ارزش هــای حاکــم  اول: ب
ــاب شــد و همــه   ــه هــوا پرت مــه هــا ب ــد، ع ــه ســوراخ خزی ــی ب ــا لگدمــال شــد، اســالم گرای ــر پ زی
ــی  ــت و زندگ ــازار سیاس ــالت ب ــورس معام ــای ب ــالمی در انته ــاس اس اجن

عــی قــرار گرفــت.    اجت
ــه  ــده ک ــث ش ــه باع ــران بالفاصل ــای ای ــه رویداده ــن، بلک ــط ای ــه فق ن
ــا،  ــه احــکام و ادع ــا ن ــد! اینه ــک کن ــان پانی ــارس جه ــی در رست اســالم گرای
کــه واقعیــات سیاســی جهــان امروزنــد. جهانــی شــدن آهنــگ «بــرای» به 
ــام زبــان هــای زنــده  ــوان رسود ایــن انقــالب و ترجمــه و کپــی آن بــه  عن
امــروز، مویــد ایــن ادعاســت. امــروز خواننــدگان و نوازنــدگان از هــر رنگ 
و قــوم و نــژاد و فرقــه ای، بــدون دعــوت احــدی، بــرای بهرتیــن اجــرا ، در 

یــک رقابــت رفیقانــه و عاشــقانه شــده انــد.  

دوم: امــروز پرچــم حــق زن، بــرای اولیــن بــار در تاریــخ، صاحــب یــک رهــربی سیاســی شــده اســت. 
بــه حکــم ایــن انقــالب جهانــی، فمنیســم هــزاره دوم،  و تئــوری هــای ارتجاعــی نســبیت فرهنگی 
ــران،  ــالب ای ــای انق ــرشوی ه ــا پی ــروز ب ــد. ام ــده ان ــران ش ــم و وارد بح ــم، رسدرگ ــت مدرنیس و پس

جهــان تاریــک یــک مشــعل بــرای رســیدن بــه روشــنایی، یافتــه اســت. ... صفحــه۴

جام جهانى و بيدارى بشريت
امان کفا

ــال در قطــر  ــی فوتب ــام جهان ــزاری مســابقات ج ــه برگ ــد روز بیشــرت ب چن
انــده اســت. انتظــار مــی رفــت کــه اینبــار نیــز فیفــا و برگــزار کننــدگان 
ــرح  ــائل مط ــادات و مس ــری» از انتق ــول «یادگی ــا ق ــگی ب ــه روال همیش ب
ــوج  ــار، م ــا اینب ــد. ام ــده بدهن ــدی را وع ــرت» دور بع ــزاری «به ــده، برگ ش
ــور  ــه کش ــی، علی ــل مال ــن کارت ــاد ای ــه فس ــا، علی ف ــه فی ــات علی اعرتاض
میزبــان و قوانیــن قــرون وســطایی آن، علیــه بردگــی کارگرانــی کــه 
اســتادیوم هــای مجلــل را ســاختند و قربانیــان ایــن بردگــی، قبــل از رشوع 

ــت.  ــان گذاش ــی جه ــه ورزش ــن واقع ــر مهمرتی ــود را ب ــایه خ ــی س ــام جهان ج
شــکی نیســت کــه پروســه انتخــاب کشــور میزبــان ایــن مســابقات، بیــش از یــک دهــه اســت کــه 
تحــت تاثیــر فشــارهای سیاســی البــی هــا و دولــت هــا و همچنیــن میــزان رشــوه هــای داده شــده 
ت ورزشــی  بــه هیئــت هــای تصمیــم گیــری و فیفــا، و علیرغــم ادعــای غیر سیاســی بــودن تصمی
عــی جهــان انجــام گرفتــه اســت.  ص۴ و منجملــه ایــن مســابقات، تابعــی از اوضــاع سیاســی و اجت
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ــج  و رساســیمه کــردن  ــوده ای شــدن اعرتاضــات خیابانــی و محــالت شــهرها و فل -  ت
نیروهــای رسکــوب. 

ــرای انجــام  ــون ب ــن انقالبی -  ســازماندهی گاردهــای انتظامــات اعرتاضــات از آگاه تری
ــی تظاهــر  ابانــی و کــم کــردن تلفــات جان وظایــف هدایــت و تنظیــم  اعرتاضــات خی

ــان هــا.   کننــدگان در محــالت و خیاب
ــه کــه در مقابــل هــر رضبــه  -  ارســال ایــن پیــام بــه رسکوبگــران و قاتــالن قــوه قضائی
کــه مــی زننــد صــد رضبــه مــی خورنــد. در مقابــل هــر گلولــه ای کــه بــه ســینه یــک 
ــل  ــر و عام ــل آم ــی، ده قات ــر زندان ــدام ه ــد و اع ــی کنن ــلیک م ــان ش ــی خیاب انقالب
ــه روی دخــرتان،  ــوای پاشــیدن اســید ب ــا فت ــه از پیشــی و ب ــدای مشــهد ک ــم اله از عل
ــکار  ــس اش اژه ای جنایت ــه ای و ریی ــل حرف ــی قات ــی صلوات ــا قاض ــت، ت ــرم اس مج
ــه  ــس ک ــس مجل یار ریی ــت ــی دهــه ی ۶۰ و از دس ــی در کشــتار جمع ــتیار رییس و دس
ــه کــه مــی کشــند  و ۲۲۷  بت ــی شــود و ال ــان شــیرینی پخــش  ــه اســت در خیاب گفت
ــادر  ــتی را ص ــن بازداش ــه معرتضی ــدام کلی ــم اع ــه حک ــالمی ک ــس اس ــده ی مجل این
ــلح  ــای مس ــط گارده ــون ... توس ــتار انقالبی ــی کش ــان میدان ــد و فرمانده ــرده ان ک
ــه در  ــی عادالن ــون جنگ ــرای انقالبی ــن ب ــوند. ای ــی ش ــتاده م ــه درک فرس ــالب ب انق

ــت. ــلح  اس ــدان مس ــا دن ــمن ت ــر دش ــه و نابراب ــگ ناعادالن ــل جن مقاب

در دل این تحوالت:

ــتقیم و  ــت مس ــرای هدای ــری ب ــوراهای کارگ ــع و ش ــر در مجام ــه کارگ -  اوال، طبق
ــی،  ــش انقالب ــربی جنب ــش ره ــای نق ــر و ایف ــه کارگ ــات رسارسی طبق ــم اعتصاب منظ

ــد. ــی ده ــازمان م ــود را س خ
-  دومــا، شــوراهای مــردم محــالت شــهرها ســازمان مــی یابنــد و بــه مثابــه شــوراهای 

پایــه ی قــدرت شــورایی از پاییــن ابــراز وجــود مــی کننــد.
ــره  ــام رسارسی، کنگ ــش انقالبــی و قی ــروزی جنب ــوم و باالخــره، در فــردای پی -  س
نــدگان شــوراهای کارگــران و مــردم محــالت و دیگــر  ای رسارسی شــوراهای مردمــی از 

ــردد.  ــی گ ــا م ــر پ ــه ب ــش جامع ــار زحمتک اقش
ــد  ــالش مــی کن ــی، ت ــی و تاریخ ــول طبقات ــن تح ــه ی ای ــا در دل و پروس ــزب م ح
ــم را  ــه، کمونیس ــی جامع ــای انقالب ــت ه الیس ــت و سوسی ــران کمونیس ــراه کارگ بهم
ــراری  ــری و برق ــدرت سیاســی کارگ ــارزه و اتحــاد طبقــه کارگــر، کســب ق ــزار مب ــه اب ب

ــد!  ــل کن ــتی تبدی ــر و سوسیالیس ــه ی آزاد و براب جامع

پبش به سوی خیزش توده ای و میلیونی کارگران و زحمتکشان زن و مرد و پیر و 
جوان در رسارس ایران

زنده باد آزادی  برابری حکومت شورایی

اعتراضات سراسرى 
به ياد آبان!

۲۶ آبــان،  در ســه روز گذشــته ســه شــنبه، چهارشــنبه و پنجشــنبه ۲۴، ۲۵ و 
ــن  ــود. در ای ــوری اســالمی ب ــا جمه ــردم آزادیخــواه ب ــدان جــدال م ــران می رسارس ای
ــالت  ــدارس و مح ــگاهها و م ــیاری از دانش ــران، در بس ــهر ای ــا ش ــا در دهه روزه
هــران بــزرگ، در اصفهــان، شــیراز،  از جملــه در مناطــق و محــالت مختلــف ت
ــزد،  ــالن، ی ــذه، گی ــز، ای ــاه، تربی ــاران، كرمانش ــوكان، ســقز، كامی ــاد، ب ــنندج، مهاب س
ــیاری  ــهر، و بس ــم ش ــان، قائ ــهر، الهیج ــرج، بوش ــرگان، ك ــت، گ ــل، رش ــان، باب كرم
ــه  ــی علی ــات اعرتاض ــواع تجمع ــاهد ان ــتاها، ش ــی روس ــر و حت ــهرهای دیگ از ش
ــه  ــی ك ــاد همــه عزیزان ــه ی ــان ۹۸ و ب ــگان آب ــاد جانباخت ــه ی جمهــوری اســالمی، ب
ــیاری از  ــم. در بس ــدند بودی ــته ش ــالمی كش ــوری اس ــط جمه ــا توس ــن روزه در ای
ــه اعرتاضــات پیوســتند.  ــا بســ بــازار و اعتصــاب عمومــی، ب ایــن شــهرها مــردم ب
جمهــوری اســالمی علیرغــم تهدیدهــای مكــرر و گســیل نیروهــای نظامــی، 
ــه  ــی ك ــه اقدامات ــخصی و هم ــاس ش ــی و لب ــزدوران اطالعات ــژه و م ــای وی گارده
ــران  ــع تجمعــات وســیع مــردم در شــهرهای مختلــف ای ــود، نتوانســت مان كــرده ب

ــود. ش
ــد، «آزادی،  ــه مانن ــعارهای آزادیخواهان ــا ش ــات ب ــن تجمع ــواه در ای ــردم آزادیخ م
ــه،  یی»، «ایــن آخریــن پیام ــ ــا ش ــیجی ســپاهی، داعــش م آزادی، آزادی»،»بس
ــا  ان ت ــت ــان»، «از كردس ــا خیاب ــنگر م ــران، س ــا كارگ ــرب م ــه»، «ره ــدف كل نظام ه
ــورا»،  ــت ش ــدرت بدس ــا، ق ف ــا جل ــتان ت ــردم»، «از كردس ــت م ــدرت بدس ــرم ق جه
«نــه مــال، نــه شــاهی، حکومــت شــورایی»، «حكومــت بیچــاره، آبــان ادامــه 
ــی  ــان رسنگون ــی» و...  خواه ــا رسنگون ــم ت ــی، میری ــاد گرون ــر و فس دارد»، «فق
ــدند و  ــری و آزادی زن ش راب ــاه و ب ــی، رف ــای سیاس ــالمی، آزادی ه ــوری اس جمه
ــات  ــه تجمع ــت ب ــرب دس ــا غ ــوب و از رشق ت ــا جن ل ت ــ ــد از ش ــی واح ــون تن چ

ــد.  ــف زدن مختل

در كنــار اعرتاضــات وســیع مــردم، كارگــران ذوب آهــن اصفهــان نیــز در روز 
ــدند.  ــود ش ــات خ ب ــن مطال ــان تامی ــد و خواه ــاب زدن ــه اعتص ــت ب ــان دس ۲۴ آب
ــه حســاب  ــز ب ــول ناچی ــردن مقــداری پ ــز ك ــه حكومــت و واری تالشــهای فریبكاران
هــا، بــه جایــی نرســید و كارگــران ذوب  كارگــران بــا هــدف ســاكت كــردن آن
ــش  ــه افزای ــود و از جمل ــات خ ب ــه مطال ــه هم ــیدن ب ــا رس ــد ت ــالم كردن ــن اع آه
ــه  ــود ادام ــاب خ ــه اعتص ــاغل و... ب ــدی مش ــه بن ــرح طبق ــرای ط ــتمزدها، اج دس
ــری در  ــات كارگ ــات و اعتصاب ــن، اعرتاض ــران ذوب آه ــات كارگ ــد. اعتصاب میدهن
ــا  ــیمی ه ــت و پرتوش ــز گاز و نف ــران مراك ــوالد و كارگ ــر، در ف ــدت اخی ــن م همی
ــی  ــق طلب ــر از ح ــه ای دیگ ــری، گوش ــز كارگ ــر در مراك ــات دیگ ــواع اعرتاض و ان
ایــش  ر را بــه  طبقــه كارگــر و مــردم محــروم، اعــرتاض بــه فقــر و گرانــی و اســتث
ــد و  ــد میكن ــه ای رس بلن ــر روز در گوش ــران، ه ــروز در رسارس ای ــه ام ــذارد ك میگ
ــش  ای ــه  ــران ب ــعت ای ــه وس ــه را ب ــك طبق ــت ی ــود كیفرخواس ــع موج ــه وض علی

ــذارد. میگ

ایران مردم آزادیخواه 
كارگران
جوانان

ــه و صــدای حــق  ــران را فراگرفت ، رسارس ای ــ ــه ش ــیع و آزادیخواهان اعرتاضــات وس
ــردم  ــ م ــرتاض ش ــون اع ــت. اكن ــانده اس ــت كش ی ــه ح ــان را ب ــ جه ــی ش طلب
ــن  ــالت و میادی ــگاهها و مح ــری، دانش ــز كارگ ــهرها، مراك ــه ش ــواه، در هم آزادیخ
ــه ای  ــرای جامع ــالمی، ب ــوری اس ــرای رسنگونــی جمه ــی ب ــور اساس ــهرها بط ش
ــه  ی جام ــی ــردم، س ــت م ــاه و امنی ــرای آزادی زن و رف ــانی، ب ــر و انس آزاد و براب
ــه  ــ ن ــوری اســالمی داده اســت. ش ــ جمه ــه رف ــرده و حكــم ب ــوض ك ــران را ع ای
ــه روشــنی در شــعارهای خــود اعــالم  ــوری اســالمی كــه بعــالوه ب ــ جمه ــا رف تنه
میكنیــد كــه خواهــان رفــاه و عدالــت و برابــری، و خواهــان بدســت گرفــ 

ــتید.  ــود هس ــت خ ــه بدس ــت جامع رسنوش

ــه  ــواه، هم ــردم آزادیخ ــون م لی ــا می ــا دهه ــه ب ل ــرای مقاب ــالمی ب ــوری اس  جمه
ــت  ــری شكس ــس از دیگ ــی پ ــرده و یك ــش ک ــوم را آزمای ــای ش ــه ه ــا و نقش راهه
ــا احــكام  خــورده اســت. اكنــون هــم بــا احــكام زنــدان بــرای عزیــزان مــا، ب
ــالش اســت  ــاب، در ت ــد و ارع ــا تهدی ــدان، ب ــن و آزادیخواهــان در زن ــدام مبارزی اع
ــه  ــا را ب ــه م ــش آزادیخواهان ــد و جنب ــود از رس بگذران ــال خ ــه خی ــن دوره را ب ای
ــان ۱۵۰۰  ــه روز ج ــدت س ــدف در م ــن ه ــا همی ــان ۹۸ ب ــاند. در آب ــت بكش شكس
ــواه  ــردم آزادیخ ــوان و م ــل ج ــروز نس ــت. ام ــب را گرف ــق طل ــردم ح ــر از م نف
ــه  ــد ك ــه دارد. نشــان دادن ــان ۹۸ ادام ه ۹۶ و آب ــ ــه اعرتاضــات دی ــد ك نشــان دادن
ــا  ــواه ب ــردم آزادیخ ــود، م ــه میش ــه گرفت ــی ك ــر جان ــا ه ــی، ب ــم اعدام ــر حك ــا ه ب
ــر  ــگ ت ــت تن ــر حاكمی ــه را ب ــر، عرص ــه ت ــیعرت و آگاهان ــتگی وس ــاد و همبس اتح

ــد. ــرت میکنن ــی آن را نزدیك ــرگ و رسنگون و روز م
ــه ۴۳ ســال  ایــان دادن ب ایــن حكومــت بایــد بــرود! ایــن حكــم مــردم ایــران بــرای پ
ــتیزی و  ــی، زن س ــی حقوق ر و ب ــتث ــكنجه، اس ــدان و ش ــت، زن ــر و محرومی فق

ــت.  ــتبداد اس ــت و اس جنای
اكنــون و بــرای رسنگونــی ایــن نظــام هــر روز در گوشــه ای از ایــران شــاهد 
جوانــان،  مردمــی،  كارگــری،  هــای  ســازمان  و  تشــكالت  نهادهــا،  شــكلگیری 
ــاد  ــن اتح ــرای تامی ــا ب ــزار م ــن اب ــتیم. ای ــم و... هس ــته و معل دانشــجو و بازنشس
ــالوه  ــه بع ــالمی ك ــوری اس ــر جمه ــا ب ه ــه تن ــروزی ن ــن پی ــرای تضمی رسارسی، ب
ــه ای  ــن جامع ــرای تضمی ــود و ب ــت خ ــر رسنوش ــردم ب ــت م ــن حاكمی ــرای تضمی ب
ــ در  ــراه ش ــمی) هم ــط رس ــت (خ ــزب حكمتیس ــت. ح ــه اس ــر و مرف آزاد، براب
ــی و  ــواه در شــورهای مردم ــردم آزادیخ ــیع م یابی وس ــازمان ــرای س ــیر و ب ــن مس ای
ــان، دانشــجویان و  ــان در محــالت، زن ــواع نهادهــای جوان ــری، در ان تشــكالت كارگ
ــت  ــن حكوم ــد. ای یكن ــچ تالشــی كوتاهــی  ــردم محــروم از هی ــف م اقشــار مختل
ــا و  ــا در نهاده ــیع م ــن مســیر اتحــاد وس ــا در ای ــزار م ــرد و اب ــون ك ــد رسنگ ای را ب

ــت. ــا اس ــكالت م تش

زنــده باد آزادی و برابری
مرگ بر جمهوری اســالمی

خط رسمی حزب حكمتیســت
۱۷ نوامــرب ۲۰۲۲  ۲۶ آبان ۱۴۰۱
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جام جهانی و بیداری

امــه ای ورزشــی اســت، و همچــون املپیــک و  علیرغــم ادعــای ســنتی فیفــا کــه «ایــن برن
دیگــر مســابقات جهانــی ربطــی بــه سیاســت و روابــط بیــن کشــورها نــدارد» و خــود 
را نهــادی «مســتقل» از ایــن روابــط معرفــی کــرده اســت، در زمــان برگــزاری مســابقات، 
ــا  تیــک» و «عــدم حضــور هیئــت هــای رســمی و دولتــی» ایــن ی پل «تحریــم هــای  دی
ــوده و نیســت. امســال امــا ژســت اســتقالل سیاســی فیفــا و  آن کشــور، کــم ســابقه نب
ــه انتخــاب قطــر  ــه مــوج اعرتاضــات علی ــه پاســخگویی ب ــال، قــادر ب جــام جهانــی فوتب
فــا بــا رشوع جنــگ اوکرایــن در فوریــه،  نکــه فی در ایــن دوره نبــود و نیســت. مهمــرت ای
ــرده  ــالم ک ــی را اع ــابقات ورزش ــن مس ــیه در ای ــت روس ــازه رشک ــدم اج ــه ع ــم ب تصمی
ــی، رشــوه  ــار رو شــدن افتضــاح هــای مال ــا در کن ــم سیاســی فیف ــود. فضاحــت تصمی ب
ــابق  ــس س ــی رئی ــه حت ــت ک ــیده اس ــدی رس ــه ح ــا ب ــی در فیف ــاد مال ــا و فس ــری ه گی
ــوان میزبــان  ایــن کارتــل مالــی ادعــا میکنــد کــه «اصــال معلــوم نیســت چــرا قطــر بعن

انتخــاب شــده اســت!» 
اعرتاضــات اینــدوره، بــر خــالف ســالهای گذشــته نــه از طــرف دولت هــا و میدیــا، در پی 
منافــع کشــوری و منطقــه ای خــود، بلکــه از جانــب برشیــت متمدنی اســت کــه دیگر 
نبــار ایــن مــردم هســتند که  خریــدار اراجیــف فیفــا و دولــت هــای گوناگــون نیســت. ای
ــا اعرتاضــات خــود و بایکــوت جــام جهانــی امســال، آنچنــان فشــاری بــه قطــر و فیفــا  ب
ــه پاســخگویی و توجیــه جنایــت  آورده انــد کــه وزاری قطــر و مســئولین فیفــا را وادار ب

و کثافــت کاری هــای خــود کــرده انــد. 
طبــق آمــار رســمی ســازمان جهانــی کار، تنهــا در طــی ده ســال پــس از انتخاب شــدن به 
ابــه میزبــان مســابقات، ۵ تــا ۶ هــزار کارگــر مهاجــر از نپــال، هندوســتان، پاکســتان،  مث
ــا  ــان ت ی ان ــا قرب ــار تنه ــن آم ــد. ای ــکا، جــان خــود را از دســت داده ان ــگالدش و رسیالن بن
پایــان ســال ۲۰۲۰ را در بــر مــی گیــرد و کارگــران مهاجــر کشــورهای آفریقایــی، منجملــه 
بــت نشــده انــد در ایــن  یــا، و یــا خــاور دور کــه بســیاری از آنــان در هیــچ جــا رســ ث کن

آمــار جایــی ندارنــد. 
ــران را  ــ کارگ ــان باخ ــط ج ــل و رشای ــت دلی ــت ثب ــود زحم ــه خ ــی ب ــر حت ــت قط دول
ــغ قابــل توجهــی را از پیــش بــرای کار کــردن در  نــداده اســت. بســیاری از کارگــران مبال
کان فشــار بازپرداخــت قــرض هــا را بــر  ــد و کــ ــه دالالن کار پرداخــت کــرده ان قطــر ب
ــت فرســا بخصــوص در تابســتان  ــی کــه در گرمــای طاق ــد.  کارگران ــده داشــته و دارن عه
ــه شــده  ــه کار گرفت ــط اســکان و بهداشــتی، ب ــل رشای ــه حداق ــا عــدم دسرتســی ب ــا، ب ه
ــه و  ــتند، هم ــان هس ــت بگریب ــای دس ری ه ــ ــواع بی ــا ان ــا ب ــیاری از آن ه ــد و بس ان
ــره را  ــابقات و غی ــز مس ــا و مراک ــتادیوم ه ــه اس ــت ک ــی اس ــی از امکانات ــه بخش هم
بــرای قطــر و دســتیابی بــه کرســی برگــزار کننــده مســابقات را فراهــم ســاخته اســت. 
دولــت قطــر و فیفــا قــادر نشــدند ایــن واقعیــات را از چشــم جهانیــان مخفــی کننــد. 
تــدا مهــر بردگــی کارگــران و قتــل خامــوش  ن اب مســابقات جــام جهانــی امســال از هــ

آنــان را برخــود داشــت و بــه حــق مــورد اعــرتاض وســیع مــردم جهــان قــرار گرفــت. دول 
ــه روال  ــت ب ای ــن جن ــل ای ــرات» در مقاب ــرش» و «دمک ــوق ب ــع «حق ــدن» و مداف «متم

ــد. همیشــگی ســکوت کردن

ــی رشکــت کننــدگان،  ــواع قوانیــن در محــدود کــردن آزادی هــای مدن ــن، ان ــر ای عــالوه ب
ــد محدودیــت هــا بــر حضــور گــروه هــای ال جــی بــی تــی، مذاهــب غیر اســالمی،   مانن
ــار از  ــل و انزج ــس العم ــرد. عک ــدید ک ــی را تش ــی جهان ــات عموم ــی اعرتاض .. همگ
ــه کارگــران، ســلب آزادی هــای فــردی و  ن قطــر نســبت ب ایــن درجــه از توحــش حاکــ
ــا بحــال ســابفه نداشــته  ــر آن توســط مســئولین فیفــا، ت عــی و صحــه گذاشــ ب اجت
ونــه در اروپــا حاکــی از  اســت. بــی دلیــل نیســت کــه امســال نظــر ســنجی هــا بــرای 
ــال در اســتادیوم هــای قطــر و  ــدان فوتب ــم هــای گســرتده و عــدم رشکــت عالقمن تحری

ــون هــا اســت. اشــا نکــردن مســابقات در برنامــه هــای تلویزی ــی  حت
عکــس العمــل اینــدوره مــردم در رستــارس جهــان بــه توحــش و بردگــی حاکــم در قطــر، 
ت آن، پز دولتهــا در اســتقالل ورزش، ه  بــه پــز «غیــر سیاســی» بــودن فیفــا و تصمیــ
کیــن نکــردن بــه ادعاهــای دولتهای «متمــدن» و نهادهای «ورزشــی»  و... از سیاســت، 
جهانــی بــی نظیــر اســت. امــروز جهانیــان بــه ایــن واقعیــت کــه همــه چیــز، از ورزش 
ــی  ــان سیاس ــن جه ــات در ای ــق حی ــا ح ــت ت ــانها، از آزادی و حرم ــا ارزش انس ــ ت و ه
ا برخــورد ریاکارانــه دول غربــی بــه فراریــان جنگ در ســوریه و لیبــی و یمن  ــ اســت. ای
ــل  ــن،  ســکوت رشم آورشــان در مقاب ــگ اوکرای ــان از جن ــا فراری و عــراق و افغانســتان ب
ــل  ــی در مقاب ــه غرب ــ دول فخیم ــان گرف ــطین، خفق ــاه فلس ــردم بیگن ــام م ــل ع قت

کشــتار کارگــران مهاجــر در قطــر و ... بــه مــردم متمــدن جهــان ثابــت کــرد. 
ــه  ــی ب ــی دول غرب ــای آبک ــرتاض ه ــه اع ــر ن ــی در قط ــام جهان ــابقات ج ــی مس ویژگ
«برخــی» محدودیــت هــا بــرای «شــهروندان غربــی» کــه اعــرتاض جهانــی مــردم متمدن 
ــام دولتها اســت. تغییــر مرکزیت  بــه فســاد و بیحقوقــی بنیــادی در قطــر، در فیفــا و 
ــات و  ــن تضییق ــی در ای ــچ نفع ــه هی ــی ک ــه مردم ــردم، ب ــه م ــا ب ــت ه ــرتاض از دول اع
ــای امــروز اســت. دنیایــی کــه نشــان  ــد، نشــانگر اوضــاع دیگــری در دنی ر ندارن اســتث
از تقابــل هــای جــدی، علیــه وضعیــت وخیــم اقتصــادی، انداخــ بــار بحــران اقتصــادی 
ــا کرونا بــه دوش طبقه  آنهــم پــس از قربانــی دادن وســیع میلیــون هــا نفــر درمقابلــه ب
عــی  لنــد کــردن جنبــش هــای اجت کارگــر و اقشــار تهیدســت دارد. جهــان شــاهد رسب
ــم، و  ــای حاک ــت ه ــای دول ــت ه ــردن سیاس ــول ک ــه قب ــارض ب ــه ح ــت ک ــی اس و واقع
ــا  ــون فیف ــدی چ ــای فاس ــت بنیاده ــا در دس ــح و ورزش س ، تفری ــ ــ ه ــروگان گرف گ

ــدرا شــده اســت. ــا اســت از خــواب بی ــه برشیــت مدته نیســت. غــول خفت

برنــده مســابقات قطــر برشیــت متمدنــی اســت کــه بــه بردگــی مــزدی، بــه بیحقوقی، 
ــی، بــه گــروگان گرفــ زندگــی و شــادی خــود، نــه میگوینــد. بــازار کســاد  بــه فســاد مال

ایــن مســابقات گــواه ایــن ادعــا اســت.

در سومين سالگرد خيزش آبان
ــش  ــرای جنب ــان ب ــهای آب ــتیم درس ــان هس ــی آب ــزش انقالب ــالگرد خی ــومین س ــه در س ــون ک اکن
ــوب  ــان رسک ــا اهمیــت اســت. ســاده نگــری اســت اگــر تصــور شــود آب ــی جــاری بســیار ب انقالب
تیجــه شکســت خــورد. ایــن حقیقــت نــدارد. آتشــی که زحمتکشــان  شــد، ادامــه نداشــت و در ن
ــا امــروز افروختــه انــد، هیچــگاه شــعله اش خامــوش نشــده اســت. خیــزش  ه ۹۶ ت ــران از دیــ ای
ــه  ــم داد ک ــه رژی ــد و درســی ب ــران را لرزان ــان ۹۸ جامعــه ای ــا آب ب ــاه ۹۶ و متعاق گرســنگان دی م
ــون  م خ ــ ــان ح ــم در آب ــه رژی ــر چ ــد. اگ ــت کن ــابق حکوم ــل س ــن مث ــد از ای ــد بع ــی توان
ــت  ــر را بازداش ــزار نف ــش از ده ه ــت و بی ــر را کش ــه روز ۱۵۰۰ نف ــه س ــت و در فاصل راه انداخ
کــرد، امــا ایــن خیــزش انقالبــی و کوبنــده، ســه ســال اســت کــه کابــوس شــبانه روز رسان نظــام 
ــه در  ــار جامع ــن اقش ــروم تری ــر از مح ــزار نف ــا ه ــان ۹۸ ده ه ــت. در آب ــه اس ــالمی رسمای اس
ــه  ــی مــردم را نشــانه گرفت ــه رژیمــی کــه ســفره خال ــا خاســتند و ب محــالت حاشــیه شــهرها بپ
ــد و  ن ــی کن ــل ســابق زندگ ــد مث ــی خواهن ــه  ــان جامع ــت محروم ی ــه اک ــد ک ــام دادن ــود، پی ب

ــد. ــد، مــی خواهن ــرده ان ــده ک ــه خــود تولی ــی ک ــان را از ثروت ســهم ش
ــری در  ــده کارگ ــات کوبن ــاهد اعتصاب ــه ش ــه آن جامع ــان و در ادام ــس از آب ــه پ ــل و چ ــه قب چ
ــروز در  ــود. ام ــر، ب ــه کارگ ــهای طبق ــر بخش ــو و دیگ ــادن، آذر آب، هپك ــوالد، مع ــه، ف ــت تپ هف
ــتان هــا  ــژه دخــرتان جــوان از دبیرس ــان بوی ــی جوان ــش انقالب ــا جنب همراهــی و همبســتگی ب
ــر  ــوالد و دیگ ــا و ف ــیمی ه ــت، پرتوش ــران نف ــات کارگ ــاهد رشوع اعتصاب ــا، ش ــگاه ه ــا دانش ت
ــای طبقــه کارگــر کل نظــام پلیــد رسمایــه و رسکــوب  بخشــهای طبقــه کارگــر هســتیم. صــدای پ

ــه اســت.    ــه وحشــت انداخت را ب
ــر و  ــه فق ــاه علی ــان م ــان در آب ــوده ای زحمتکش ــرتاض ت ــه اع ــه از رضب ــالمی ک ــوری اس جمه
ــر  ــزش شــهریور ۱۴۰۱ ب ــر راســت نکــرده، آوار خی ــی بهــرت، کم ــرای معیشــت و زندگ فالکــت و ب

ــت. ــده اس ــراب ش رسش خ
ــورش  ــی و ش ــزش انقالب ــگان خی ــاد جانباخت ــان، ی ــان آب ــواده قربانی ــزاران خان ــه ه ــرتام ب ــا اح ب

ــم. ــرده ای ــوش نک ــان را فرام ــم و ارسای آب ــی داری ــی م ــان ۹۸ را گرام ــنگان آب گرس
ــد کــه خیزشــهای  ــا بگوی جنبــش انقالبــی ایــران، ســومین ســالگرد آبــان ۹۸ را بــه یــاد مــی آورد ت
ــا  ــی ب های ــاب ن ــه حس ــرای تصفی ــم و ب ــه ه ــهریور ۱۴۰۱ در ادام ــا ش ــان ۹۸ ت ــاه ۹۶ و آب دی م

ــتار  ــا کش ــالمی ب ــوری اس ــت. جمه ــه اس ــرار گرفت ــقوط ق ــیبی س ــه در رساش ــت ک ــی اس نظام
ــا کشــتار  ایتــی ســهمناک خیــزش آبــان را رسکــوب کــرد. کاری کــه مــی خواســت ب جمعــی و جن
ــای  ــتار ه ــی، کش ــش انقالب ــداوم جنب ــا ت ــد. ام ــرار کن ــروز تک ــتان ام ــدان و کردس ــردم زاه م
ــی  ــت. رژیم ــاد داده اس ــر ب ــوب را   ب ــرای رسک ــان ب ــناریوهای پلیدش ــه س ــه و هم انتقامجویان
ــا میادیــن  ــا تربیــز و تهــران و...، ت ــا کردســتان و از اهــواز ت کــه طبــل رســوائیش از بلوچســتان ت

ــت. ــده اس ــا زده ش ــام ه ــر ب ــان،  ب ــزرگ جه ــهرهای ب ش
ــه دادن بــه فقــر و  اگــر خاطــره آبــان ۹۸، یــادآور قیــام زحمتکشــان حاشــیه شــهرها، بــرای خا
ــون  ــار بیســت میلی ــی مشــقت ب ــط کار و زندگ ــروز رشای فالکــت و گرســنگی محــض اســت، ام
ــق و چشــم  ــدون اف ــرس ب ــکار و جــوان دخــرت و پ ی ــر ب ــون کارگ ــر ده میلی ــغ ب کارگرشــاغل و بال
ــه  ــه از جمل ــای جامع ــش ه ــر بخ ــی و دیگ ــای ابتدای ــروم از آزادیه ــرت و مح ــی به ــداز زندگ ان
ــوخترب و  ــرب و س ــتفروش و کول ــان دس ــر زحمتکش ــتاران و دیگ ــته و پرس ــان و بازنشس فرهنگی
ــه  ــرت ب ــرت و بیش ــر بیش ــال اخی ــه س ــه در س ــده بلک ــرت نش ه ــا ب ــه تنه ــا و...، ن ــواب ه ــن خ کارت
ق تنگدســتی و زندگــی در فقــر مطلــق فــرو رفتــه اســت. همزمــان رسکــوب هــا و تحقیــر  اعــ

ــان تشــدید شــده اســت. ــر زن ــتم ب ــض و س و تبعی
ــی جاری بــه کارگران و زحمتکشــان  بارتــر از گذشــته، پیــام جنبــش انقالب امــروز در رشایــط فالکت
ــران در محــالت و محــل هــای کار و زندگــی  ایــن اســت کــه، خشــمگین تــر، نیرومندتــر  رسارس ای
ــه  ــقراوالن جامع ــه  پیش ــد ک ــدم بگذارن ــارزه ای ق ــدان مب ــه می ــته ب ــر از گذش افته ت ــازمانی و س
ــه مــدت دو مــاه اســت، پرچمــش را  ویــژه دخــرتان و زنــان و در دانشــگاه هــا، ب ــان ب یعنــی جوان

بــر افراشــته و مثــل آتــش زیــر خاکســرت رس بــر آورده اســت. 
ه ۹۶ روشــن و در  ــ بــش بــرای رسنگونــی و آزادی و برابــری، مشــعلی اســت کــه از دی جن
ــت.  ــده اس ــت آم ــه دس ــت ب ــهریور ۱۴۰۱ دس ــا ش ــان ۹۸ ت ــری و آب ــکوهمند کارگ ــات ش اعتصاب
یــون کارگــر و زحمتکــش و زن و جوان و پیــر و نوجوانان  ــروزی، انقالب مشــعلی کــه در فــردای پی
لنــد تــر از بــرج میــالد قــرار مــی دهنــد و دور تــا  ــران بــر ســتونی ب مــا آن را در میــدان آزادی ته
ــکار  ــد و تبه ــل و دزد و فاس ــی و قات ــم جان ــک رژی ــی ی ــن رسنگون ــزرگ جش ــدان ب ــن می دور ای
ــه  ــه در هم ــی ک ــد. فردای ــی خوانن ــا کــرده و  رسود آزادی م ــر پ ــردم ب ــی م لیون ــت می ــا جمعی ب
ــم و  ــری و سوسیالیس راب ــق  آزادی و ب ــا اف ــون، ب ــم رسخ انقالبی ــران پرچ ــهرهای ای ــن ش میادی

ــی شــود. ــته م ــرت برافراش ــای به دنی
خط رسمی حزب حكمتیست 
۲۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۴ نوامرب ۲۰۲۲
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ــان در  ــت جه ــگ و سیاس ــری در فرهن ــم ت ــیار عظی ــرات بس ــرود تغیی ــران می ــوم ای ــالب س انق
ــد.   ــاد کن ــان،  ایج ــق انس ــق زن و ح ــه ح ــورد ب برخ

ســوم: انقــالب زنانــه در درون خانــه خــود، اپوریســیون هــای ارتجاعــی و ضــد زن و مردســاالر را 
الیســم ایرانــی  ــی ناسیون بــی، فاشیســم آریایــی، عظمــت طلب ایزولــه کــرده اســت. ســلطنت طل
ــه  ــچ جنبــش افشــاگرانه ای،  تنهــا و تنهــا ب انیســم اینهــا، بــدون فشــار هی و ملپنیســم و شارالت
ــال و بــی آبــرو و حتــی نــزد متحدیــن تاریخــی خــود در غــرب،  قــدرت اثباتــی انقــالب،  بــی اقب
ــا بــه امــروز  نهــا از دوران رژیــم چنــج امریکایــی ت ــد.   شکســت ای بــی پشــتوانه و فاقــد اعتبارن
پشــت رس هــم تکــرار شــده اســت. انتظــار اینها بــرای ســازماندهی یک انقــالب مخملــی در دل 
ــد پادشــاهی   ب ــا اینجــا نــاکام مانــده اســت. امــروز پــروژه دمیــدن در کال همیــن انقــالب زنانــه ت

بــرای همیشــه مــرده اســت.  
ــن  ــی از آخری ــت! کس ــده اس ــل ش ــا تعطی ام ــی  ــت چ ــم فدرالیس ــازار ناسیونالیس ــارم: ب چه
ــون عربســتان،  زی ــی و تلوی ــاع غرب ــای ارتج ــران» خــربی در مدی ــدرال ای ــای ف ــت ه جلســه «مل
ــه  ــوزاد نقش ــن ن ــرت ای ــوام»، دف رده «اق ــ ــور رسان خودگ ــت حض ــنیده اســت؟ در غیب ــزی ش چی

ــت .  ــده اس ــته ش ــه بس ــرای همیش ــزرگ»، ب ــه ب ــی «خاورمیان امریکای
ــال تراکتورســازی تربیــز، صــدای شــوم شــعار قومــی  «کــرد، فــارس، ارمنــی،  ــم فوتب اســتادیوم تی
ــرای همیشــه دفــن و پرچــم هــای خونیــن آنــرا ســوزانده انــد. امــروز  ایجــان دشــمنی» را ب آذرب
ــران، چشــم و  ایجــان، کــه همــه  جــای ای ــه فقــط خوزســتان و بلوچســتان و کردســتان و آذرب ن

ــد.   چــراغ همدیگرن
پنجــم: قــوم گرایــی در کردســتان بازنــده اصلــی بــازار «اقــوام و ملــل و طوایــف فــدرال» اســت. 
ــوده اســت! اگرقومــی گــری در خوزســتان،  ایجــان تاریخــا ناموجــود ب ــی گــری در آذرب ــر قوم اگ
ــده  ــن ســفت پدی ــخ خــود، روی زمی ــام تاری ــش، در  ی ــرن پ ــک ق ــل در ی ــال شــیخ خزع ــه دنب ب
ــرا و  ــن صح ــد ترکم ــی مانن ــر در مناطق ــت، اگ ــوده اس ــور نب ــی کش ــات سیاس ــده ای در حی زن
ــه  ــج، ب ــم چین ــت رژی ــکا در دوران سیاس ــر امری ــی  ــای ب ــام تقاله ــم  ــتان، علیرغ بلوچس
ــه نهادهــای «حقــوق بــرش قومــی» دســت  ــد نفــر را  بــرای شــکل دادن ب ســختی توانســتند چن
ــفت،  ــن س ــروی زمی ــا، ب ــران ام ــتان ای ــدند، در کردس ــرض ش ــت منق ــه  رسع ــه ب ــد ک ــا کنن و پ
ــت.  ــور داش ــی حض ــی و سیاس ــی و تاریخ ع ــای اجت ــه ه ای ــا پ ــتی ب الیس ــش ناسیون ــک جنب ی
ــی  ــدو رشوع عمل ــکا، در ب ــای امری ــرح ه ــت از ط ــه تبعی ــه ب ــزب ک ــکل و متح ــی متش جنبش
ــوان یــک جنبــش قومــی  ــه «رسان اقــوم» بــه عن ــزرگ»، همــراه بقی ــه ب کــردن نقشــه «خاورمیان
ــه،  ن نقش ــ ــق ه ــم، طب ــوان کردســتان ه ــی عن ــه حت ــی ک ــا جای ــد.   ت ــم کردن ــد عل ــرح، ق مط
ــی  ــه معن ــالت» ب ــردی، «روژه ــان ک ــد. در زب ــام داده ش ــر ن ــالت» تغیی ــه «روژه ــتان ب از کردس
ــود شــامل  ــرار ب ــزرگ» ق ــکا، «کردســتان ب ــزرگ» امری ــه ب ان مــرشق اســت. طبــق نقشــه «خاورمی
ا، کردســتان  ــه و ســوریه شــود، کــه در آن جغرافی چهــار منطقــه کردنشــین ایــران و عــراق و ترکی
نطوریکــه «آذربایجــان جنوبــی» قــرار بــود بخــش  ایــران بخــش رشقــی آن کشــور مــی شــد؛ ه
نطوریکه  جنوبــی کشــور بــزرگ آذربایجــان بــه همــراه جمهــوری آذربایجــان فعلــی باشــد. ه
ــی تــازه ســاخت بشــود.  ــود خوزســتان هــم بخشــی از یــک کشــور عرب طبــق آن نقشــه،  قــرار ب
ــگ  ــدان جن ــه می ــران ب ــل ای ــدرن و تبدی ــه م ــک جامع ــای ی ــاخت ه ــی زیرس ــه ویران ــن نقش ای
ــوم پرســتان کــرد بــرای کمک به عربســتان  هــای قومــی، نــاکام مانــد.  آن جنــگ هــای نیابتــی ق
ــه  ــورد و نقش ــتان  خ ــردم در کردس ــا م ــران و اساس ــردم ای ــت م ــخت مقاوم ــنگ س ــه س ــم ب ه
ــالب  ــذرگاه انق ــران از گ ــور ای ــته و عب ــی گذش ــخ سیاس ــت.   تاری ــران نگرف ــردن ای ــزه ک الکانی ب
ــه تدریــج کمــر راســت کــرده و  مرشوطــه، بــه اضافــه ضمیــر ناخــود آگاه یــک جامعــه انتگــره، ب
ــام  آهســته امــا مــداوم خــود را بــرای رشوع انقــالب ســوم آمــاده کــرد. امــروز انقــالب جــاری، 
نقشــه هــای قومــی گــری و تقســیم کشــور بــه صــد و یــک ملــت و قــوم و قبیلــه را جــارو کرده 
ــی،  جت ناسیونالیســم قوم ــ ــک س ــز ی ــزی ج ــتان، چی ــری در کردس ــی گ ــروز از قوم اســت. ام
ــه  ــل همیشــه ب ــتان مث ــه کردس ــی نگذاشــته و جامع اق ــازه «روژهالت»شــان، ب ــرای حمــل جن ب
ــا  ــا در اتحــاد ب اقــی مانــده ت ــا افتخــار و رسبلنــد ب عنــوان کردســتان ایــران، بشــاش و رسزنــده و ب
بقیــه خواهــران و بــرادران متحــد طبیعــی خــود، رسنوشــت سیاســی اش را از هــر چــه تاریکــی 
ــام عناویــن قومــی از فرهنــگ سیاســی  ــا  ب ــه همیــن دلیــل تقری ــد. ب و تباهــی، پاکســازی کن
ــه فعــال  ــز قومــی «کــرد» ب ــن آمی ــوان توهی مــردم در کردســتان جــارو شــده اســت.   دیگــر عن
ــی»  ــن انقــالب، فعــال مدن ــل از رشوع ای ــا قب ــی چســبد.. ت ــی ایــن روزهــا در کردســتان  انقالب
ــش  ــاب شــیک جنب ــرد»، الق ــارز «ک ــرد»، زن مب ــری» ک ــال کارگ ــرد»، فع ــارز» ک ــم مب ــرد»، معل ک
ــه  امــا کهن ــا رشوع انقــالب ســوم،  قــاب امــروز ب ــن ال ــران بــود. ای قــوم پرســتی در کردســتان ای
ــوان،  ــر و ج ــرد و  پی ــه از زن و م ــروز هم ــد.   ام ــده ان ــارو ش ــروز ج ــی ام ــه سیاس و از صحن
ــع  ــه نف ــه ب ــد، ک ــران امروزن ــالب رسارسی ای ــه انق ــارضان در صحن ــی از ح ــی بخش ــته جمع دس
ــی و  ــی قوم ــده تاریخ ــه رس آم ــای ب ــت ه ــی هوی ــته جمع ــا، دس ــن روزه ــی ای ــی انقالب رهای
ــت متحــد و انســانی، از سیاســت روز  ــک هوی ــه نفــع ی ــه ای را ب ــه ای و قبیل ــی و طایف مذهب
ــور مهــم دیگــری کــه زیــر پــای قومــی  ــد.   فاکت ــه ان ــا آنهــا را از قبــل دور ریخت جــدا کــرده و ی
ــه ای در  گــری ناسیونالیســم قومــی را جــارو کــرده اســت، کنــار نهــادن متعلقــات قومــی و قبیل
ــل  ای ــف و قب ــوق طوای ــد ب ــای عه ــگ و مقدســات و ارزش ه ــالب اســت. فرهن ــن انق ــ همی م
ــود  ــز خ ــدی ج ــزد اح ــر ن ــینی، دیگ ــل از دوران شهرنش ــای قب ــده ه ــدار س ــین و دام چادرنش
ــاس کــردی، فرهنــگ کــردی، آداب و رســوم  ب انــده اســت. ل ناسیونالیســت هــای قومــی برجــای 
ــان  ــرزی و در می ــتاهای م ــن روس ــت تری ــی در دوردس ــتان، حت ــرد  در کردس ــین ک ــل پیش قبای

ــوم پرســتان نیســت.  ــن هــای جامعــه هــم، جــز مقدســات کســی جــز خــود ق محــروم تری
ــه جــزو  دی اســت ک ــ ــوق، امــروزه ســالهای مت ــت هــا و ارزش هــای عهــد ب  مقدســات و هوی
داده هــای زندگــی شــهری در هیــچ کجــا و از جملــه در کردســتان ایــران نیســتند. اگــر فراخــوان 
ــی  ــرتاض شــان، ب ــردی در اعتصــاب و اع ــاس ک ب ــرای پوشــیدن ل ــی ب ــته جمعــی احــزاب قوم دس
نــد، ناشــی از تغییــرات عمیــق تــر در ارزشــهای ایــن جامعــه شــهری و مدرن اســت.  جــواب می
ــای  ــر مبن ــرای زن، ب ــچ ناسیونالیســت قومــی جــرات طــرح حقــوق متفــاوت ب امــروز دیگــر هی
ــاری از  ــار و ع ــام عی ــری  راب ــک آزادی و ب ــی ی ــت؛ همگ ــاوت،  نیس ــت متف ــت و ملی قومی

ــد.  تبعیــض  را طلــب میکنن

ــی دســت و پــای ایــن  دوره اســت. اگــر قومــی  انیــان ب ششــم: چــپ قومــی و فدرالیســتی، از قرب
ــازارش  ــه ب ــوم و قبیل ــت و ق ــاد و دو مل ــه هفت ــر تقســیم کشــور ب گــری جــارو شــده اســت، اگ
یــد رعــب  وحشــت و تحریــم اقتصــادی  ــدات جنگــی و تول ــه قــدرت تهدی ــی ب تختــه شــده و حت
ــوم  ــق آن در حلق ــه جــای دادن آن در حلقــوم جامعــه نشــد، تزری ــادر ب ــی هــم ق ــگ روان و جن
ــد در  ــن ص ــک غیرممک ــم،  ی ــی ه ــپ خلق ــدای چ ــط خ ــروز، توس ــه ام ان ــالب زن ــون انق انقالبی

صــد اســت.   جامعــه ای کــه ســناریوهای قومــی متعــدد را حتــی در دوران رشایــط ســخت، کنار 
ــرای  ــی ب ــتی حت ــی و فدرالیس ــات قوم ــه چرندی ــرا ب ــران شــد، چ ــدن ای ــزه ش ــع بالکانی زد و مان
الیســتی و  یدهــد! اگــر جــوان نســل امــروزی داســتان اتهــام امپری ــک لحظــه گــوش دهــد؟ و  ی
بورژوایــی بــودن حــق زن در انقــالب ۵۷ توســط همیــن ســنت ارتجاعــی چــپ را تجربــه نکــرده 
ــو  ــزی ب ــل از هــر چی ــخ را قب ــده تاری ــپری ش ــه نســل دوران هــای س ــا ب ــق اینه ــا تعل اســت، ام

ــد.   مــی کن
ــی  ــم ایران الیس ــم  ناسیون ــم و ملپنیس ــط فاشیس ــا فق ــل گوی ــن نس ــه ای ــت ک ــن نیس ــه ای قضی
ــالم زده،  ــپ اس ــنت چ ــری در س ــی گ ــن رشق ــوی تعف ــد؛ ب ــی خواه ــرا را  ــه گ ــاالر و کهن مردس
ــس  ــی ازجن ــات سیاس ان ــت.  جری ــر اس ــل ت ــل تحم ــر قاب ــر و غی ــتی ت ــب غیربهداش ــه مرات ب
ــع  ــناور در مجم ــای  ش ــع ه ــا و جم ــری ه ــت و راه کارگ ی ــال اک ــه امث ــوده، ک ــزب ت ــه ح طایف
ــان چــپ هــای هــوادار حقــوق ملــت هــا، ســنت فدایــی  الجزایــر فدایــی و نزدیــکان شــان در می
ــتان و  ــتان و بلوچس ــان و لرس ــتان و آذربایج ــی کردس ــش انقالب ــروز «جنب ــا دی ــواداران ت ــا ه ت
ــالب ۵۷  ــت انق ــر شکس ــد. اگ ــالب ان ــن انق ــوری ای ــان ف ــتان و...» قربانی ــتان و خوزس ترکمنس
ــه امــروز،  ــخ شــد، انقــالب زنان ــه آشــغال دانــی تاری ــات ایــن ســنت سیاســی ب ــع ارســال ادبی مان
ــه ای و  ــه پرســتی قومــی و قبیل ــه کهن ــا هیــچ گون در همیــن دو مــاه گذشــته نشــان داد کــه ب

ــدارد.   ــازش ن ــل، رس س ــوام و مل ــی اق مذهب
ــان  ــلطنت طلب ــپ س ــمت چ ــه در س ــت ک ــی اس ان ــالب،  جری ــن انق ــر ای ــی دیگ ــم: قربان هفت
ــن  ــد.  ای ــی کن ــل م ــری» را حم ــت کارگ ــی «کمونیس ــوی جعل ــی، تابل ــای آریای ــت ه و فاشیس
نی اســت کــه آرزوی ســوریه  ــی رهــربی میشــود، ه موجــود ناجالــب، کــه توســط حمیــد تقوای
ــت»  ــوادار دخال ــود، ه ــت ب ــپ فاشیس ــرص ترام ــا ق ــر و پ ــوادار پ ــت، ه ــران را داش ــدن ای ای ش
ــو  ــیه و نات ــگ روس ــن در جن ــت اوکرای ــت فاشیس ــوادار دول ــود، ه ــی ب ــو  در لیب انقالبی»نات
ــه راســت افراطــی اســت،  در رشایطــی کــه  بــود و هســت. مدافــع پیوســ چــپ و کمونیســم ب
ــروژه هــای خــود بــه کمــک دخالــت قــدرت هــای غربــی برای  جبهــه راســت مشــغول پیشــربد پ
مــه  ــا یــک حکومــت بــی ع نعــت از پیــرشوی هــای ایــن انقــالب و جایگزینــی اســالمیون ب م
ــس  ــی از جن ــالب مخمل ــک انق ــازماندهی ی ــرای س ــش ب ــام تقالی ــت و  ــس اس ن جن ــ از ه

ــت.   ــران اس ــال ۲۰۱۴ در ای ــن س اوکرای
ــن راســت  ــل ای ــه دلی ــن بحــران، امــروز، ب ــی ای ــت اصل ــروز در بحــران اســت. عل ــان ام ــن جری ای
ــی  ــون ب ــت، چ ــری نیس ــع کارگ ــا مناف ــا ب ــداف اینه ــه اه ــا ب ــت اینه ــض موجودی ــی و تناق گرای
ــد.  ــار آمدن ــا آن کن ــل ب ــالها قب ــود، س ــر ب ــکلی اگ ــم، مش ــر و کمونیس ــه کارگ ــا ب ــی اینه ربط
ــت؛  ــرتاتژیک اینهاس ــداف اس ــا اه ــاری ب ــالب ج ــری انق ــض جهتگی ــا تناق ــی اینه ــکل اصل مش
ــی  اق ــان ب ــه ش ــورد عالق ــی م ــالب مخمل ــک انق ــرای ی ــی ب ــه، جای ــن لحظ ــا ای ــاری ت ــالب ج انق
ــرای  ــت غــرب ب ی ــب ح ــوان از جل ــان دســت راســتی در اپوزیســیون نات نگذاشــته اســت. جری
نهــا  دولــت در تبعیــد اوســت. گــره خــوردن اســرتاتژی اینهــا بــه نقشــه هــای  راســت افراطــی، ای
ــای  ــری ه ــی و یارگی ــزب تقوای ــای ح ه ــرر کمپی ــه مک ــالوه، مراجع ــت. بع ــرده اس ــز ک را آچم
ــا ایــن لحظــه، موجبــات تحویل  مــداوم از میــان دســت راســتی تریــن هــای سیاســت در غــرب، ت
ــای  ــی ســفارت ه ــه دولت ــی را فراهــم نکــرد. ن ــای پارملان ــدرت و کریدره ــا در داالن هــای ق اینه
جمهــوری اســالمی را بــه درخواســت اینهــا بســت، نــه ســازمان مللــی رسان جمهوری اســالمی را 
ــا امــروز کــه جمهــوری اســالمی زیــر فشــار انقالبــی  بــرای اینهــا بــه دادگاه معرفــی کــرد. نتیجت
ــی شــود. لــذا  ــدا  ــه پرتــگاه بــرده شــده اســت، یــاوری از میــان دول غربــی بــرای اینهــا پی ب بــه ل
ــی  ــر، ب ــی  ــا ایــن لحظــه ب ــی ت ــب توجــه قــدرت هــای غرب ــرای جل ــام تقالهــا ب ــا،  ــزد اینه ن

ــوده اســت.  ــوده ب یه ــث و ب ــده، عب فای
ــوی را تحویــل  ــی شــان یعنــی رضــا پهل نهــا و اسرتاتژیســت اصل ــل ای ــا ســازمان مل ــود ت کافــی ب
ــا انقــالب مخملــی  ــه بــود؛ اگــر حتــی یــک قــدرت غربــی پشــت پــروژه رژیــم چنجــی و ی گرفت
ــای  ــش آق ــپ جنب ــاح چ ــن جن ــی، و ای ــت معرف ــت راس ــت موق ــروز دول ــود، ام ــه ب ــا رفت اینه

ــود.   ــرباق روی خــط ب ــواي،  شــاد و ق ــای تق ــی آق ــوی، یعن پهل
 امــا ایــن بــن بســت بــرای هــر نیرویــی بســته بــه ظرفیــت هــای مختلــف، عــوارض متفاوتــی 
ــات تبلیغاتــی و پشــتوانه طیــف هــای متعــدد  ــا اتــکا بــه پــول و امکان ــوی ب دارد؛ اگــر رضــا پهل
ــه هــوا کــردن پــروژه هــای مختلــف شکســت خــورده اســت، دســت ایــن دومــی  راســت قــادر ب
ــک ســکت  ــی، بســته اســت؛ چــون ایجــاد شــیفت در درون ی ــرای اتخــاذ سیاســت هــای فصل ب
ــه همیــن  ــر ممکــن نباشــد بســیار ســخت اســت. ب ــی، اگــر غی ــه شــکل فصل سیاســی، آنهــم ب
ــک  ــات ی ــی، موجب ــت افراط ــوی و راس ــا پهل ــه رض ــی در جبه ــکل سیاس ــن مش ــر ای ــل، اگ دلی
غیبــت مدیایــی دوره ای و یــک افرسدگــی سیاســی مقطعــی میشــود، بــرای ایــن دومــی، هــر بار 
ــک بحــران و بــن بســت و ایســت، را موجــب میشــود. اســتعفای ســخنگو و بــه نوعــی لوگــوی  ی
ــن  ــود، محصــول همیــن ب ــ آن هــم ب ــی و کمپی ــان کــه مهــره اصلــی  میدیای ــن جری ســابق ای

ــی چــپ اســت.  ــا عنــوان جعل بســت راســت تریــن گروههــای سیاســی ب
ــد تقوایــی،  ایــی و جریــان دســت راســتی حمی ــا فاشیســم ســلطنتی و آری هشــتم: در مقایســه ب
ــی اســت. مشــکل  ــی هــای انقالب ــه تکان ــن خان ــی ای ــن قربان ــد شــانس تری ــق ب ــن خل مجاهدی
ــتگرایی و  ــه راس ــی، ن ــان قبل ــس دو جری ــران، برعک ــروز ای ــت ام ــان، در سیاس ــن جری ــی ای اصل
ــی  ــه غــرب اســت.  مشــکل اینهــا حتــی حمــل چــادر و چاقچــور و ارزشــهای مذهب ــد ب ــه امی ن
ــه  ــان تاریــخ مــرصف شــان ب نهــا پای ــی ای ــه هــم نیســت. مشــکل اصل ان ــک انقــالب زن در مــ ی

ــران اســت. ــط ســوریه ای شــدن ای ــیاه در رشای ــرص ســناریوی س ــوان عن عن
ــا  ــور کــرد. ب ــا ســوریه ای کــردن جامعــه مــرز بســت و از آن عب ــل ب ــران از ســالها قب جامعــه ای
ــرود، امریــکا و قــدرت هــای  رشوع ایــن انقــالب  و صــف متحــد مــردم  و مســیری کــه پیــش می
غــرب را ناچــار کــرد تــا مجاهــد را از لیســت نیروهــای مــورد نیــاز در ســناریوهای ســیاه بــرای 

ایــران، پــاک کننــد.
ــاز  برخــالف تحلیــل هــای ســطحی، مرخــص شــدن مجاهــد توســط امریــکا، نــه بــه خاطــر امتی
ــن  ــان ارزش مــرصف مجاهــد و خشــک شــدن رسزمی ــل پای ــه دلی ــه ب ــوری اســالمی، ک ــه جمه ب
ــه  ــوع نهــل ســناریو ســیاهی از نــوع مجاهــد و داعــش و گون سیاســی ایــران بــرای کاشــت هــر ن

ــی»  اســت.  هــای دیگــر از وحــوش «جامعــه جهان

______
انه بزرگ، مراجعه کنید به:  زیرنویس/ برای اطالع از طرح خاورمی

DB٪A٧٪D٨٤٪٨٪AF٪D٩٪https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=٪D٨  
D٪+٨٧٪D٩٪B٤٪D٨٢٪٨٪D٨٦٪٩٪AA+٪D٩٪D٨٪B٣٪D٨٪DA٪A٩٪B٤٪D٨٪٨٤+٪٨C٪D٩٪
D٨٪A٨٪D٨٧+٪٨٪D٨٦٪٩٪D٩٪A٨٪٧C٪D٨٪DB٪٨٥٪D٩٪B١٪D٨٨٪٨٪D٩٪A٧٪AE٪D٨٪٨
D٪A٧٪AA٪D٨٪D٨١٪٨٪AF+٪D٩٪D٨٥٪٨٪AD٪D٩٪D٨٥٪٨٪DA٪AF+٪D٩٪B٢٪D٨٪B١٪

٨C٪AD٪DB٪٨



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


