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اکنون در هفتمین هفته خیزش انقالبى ژینا قرار گرفته 
در  را  ما  مدت سرکوبگران صفوف  این  تمام  در  ایم. 
خیابان، در دانشگاه و در مدرسه به گلوله بسته وپاره 
هاى تنمان را از ما گرفته و بسیارى از مادران و پدران 
ماتم  در  فرزندانشان  دادن  دست  از  اندوه  غم  در  را 
نشاندند. اما جمعى از مادران دانش آموزان از مدارس و 
شهرهاى مختلف ایران که فعالیت خود را تحت عنوان 
اعالم  بیاینه  در  اند  کرده  آغاز  پیشرو“  مادران  ”مجمع 
آزادى،  مامن  ”مدرسه  عنوان  تحت  خود  موجودیت 
علم و حقیقت است“ نوشتند: «روزهاى پرتالطمى را 
عزیزمان  امینى  مهسا  بر  چه  آن  گذرانیم.  مى  سر  از 
رفت، قلب تمام کشور را به درد آورده است. نوجوانى 
که به دلیل قانون حجاب اجبارى توسط گشت ارشاد 
بازداشت شده بود و جنازه اش تحویل پدر و مادرش 
ستم  این  از  آنان که  و همه  همساالن، همدردان  شد. 
آشکار خشمگین بودند، به فریاد آمده اند. پیداست که 
این خروش سر باز ایستادن ندارد. با گذشت یک ماه 
از آغاز اعتراضات سراسرى در ایران ما هر روز شاهد 
خیابان هستیم.  و  ها  دانشگاه  و  مدارس  در  آن  تکثیر 
آموزشهاى  مخاطب  سالها  که  آموزانى  دانش  امروز 
خرافى شما بودند، حجاب از سر بر میدارند وهمپاى 
معترضین، “ زن ، زندگى، آزادى“ را فریاد میزنند. البد 
ویدیو دانش آموزان را دیده اید که در جواب بازجویى 
خیابانى نیروهاى امنیتى با زیرکى وسرزندگى همیشگى 
شان خود را شاگرد مدرسه آزادى میدانند. شاگردانى 
که نامشان مهسا، نیکا وسارینا است.  این نسل بر هر 
آن چه پوسیده و غیرمنطقى است شوریده است. روح 
باور و  این نوجوانان، زندگى دوباره،  به  سرزندگى 
امید دمیده است.  و این امید به آیندة روشن است که 
دانش آموزان را در پرسش گرى مصمم مى کند. آن ها 

هیچ نمى خواهند جز آزادى!» 

اکنون باید به تجربه یاد گرفته باشیم که براى دستیابى 
به آزادى، براى پیروزى انقالب به ملزوات زیادى نیاز 
داریم که باید در جریان این خیزش انقالبى بتوانیم آنها 
را فراهم آوریم. بدون تردید مهمترین نکته این است 
از  انقالب،  افق  از  انقالب،  از اهداف  دید روشنى  که 

داشته  آن  پیشروى  از سیر  و  انقالبى  نیروهاى 
رفتن خامنه اى  به  تنها  است  قرار  اگر  باشیم. 

 براى آزادى زندانیان سیاسى همبسته و متحد تالش کنیم!

ملزومات پیشروى 
و پیروزى انقالب!

حضور وسیع جمعیت داغدار و خشمگین حاضر در مراسم هاى تشییع جنازه ، هفتم 
و چهلم جانباختگان به دست رژیم سرمایه دارى فرصت مناسبى را براى اعتراض به 
جنایات جمهورى اسالمى و سر دادن شعارهاى انقالبى و توده اى کردن اعتراضات  
بوجود آورده است. توده هاى انقالبى در مرگ عزیزانشان  زانوى غم بغل نمى گیرند و 
از مراسم هاى ارتجاعى خبرى نیست. مردم پیشرو و انقالبى فرزندانشان را در سکوت 
بخشید.  تداوم  و  داد  باید گسترش  را  پیشرو  سنت  این  نمى سپارند.  به خاك  غم  و 
حکومت هاى مستبد هیچگاه به تسلیم شدگان رحم نکرده اند و تنها راه عقب راندن 

آنها، مبارزه و مقاومت توده هاى کارگر و زحمتکش است.

درصفحات دیگر:           ...........................

 خطاب به رده هاى پایین نیروهاى سرکوبگر حکومت اسالمى

بیانیه مشترك: به سوى ایجاد قطب چپ و سوسیالیستى 
در کردستان 

*

*

*

خیزش انقالبى در ایران! *

ضرورت ایجاد صندوق هاى همبستگى کارگرى 
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و دیکتاتور اکتفا نکنیم، بلکه تمام دستگاه 
سرکوب رژیم از سپاه پاسداران و ارتش و 
دیگر نیروها و نهادهاى سرکوب را در هم 
شکنیم و نیروى مسلح توده هاى بپا خاسته تحت 
دستاوردهاى  از  حفاظت  وظیفه  شوراها  هدایت 
در  که  است  قرار  اگر  گیرد؛  برعهده  را  انقالب 
کوچک  اقلیتى  که  نچرخد،  سابق  پاشنه  همان  بر 
کار  نیروى  بردن  غارت  به  و  استثمار  رهگذر  از 
کارگران بر ثروت هاى نجومى خود بیافزایند، اگر 
پایان  به اسارت و ستم کشى زنان  قرار است که 
داده شود؛ اگر قرار است کسى باشکم گرسنه شب 
دنبال  ها  زباله  میان  در  یا  و  نگذارد  بالین  بر  سر 
نان خشکیده اى براى سیر کردن شکمش نگردد؛ 
به  رفتن  به جاى  که هیچ کودکى  است  قرار  اگر 
مدرسه در کارگاهها،  نشاط کودکى خود را به مزد 
ناچیزى نفروشد؛ اگر قرار است آزادى هاى بدون 
اینصورت  قید و شرط سیاسى تضمین گردند در 
نباید انقالبمان را نیمه کاره گذاشته و فقط به رفتن 
دیکتاتور و خامنه اى راضى شویم. در آن صورت 
تمام ثمره شجاعت ها، تمام فداکارى ها و از جان 
گذشتگى ها و تمام درد و رنجى را که در جریان 
به  را  ایم،  داده  انجام  انقالبمان  رساندن  ثمر  به 
سرعت از دست خواهیم داد. اگر اکنون ما داریم 
نباید اجازه  مینویسیم،  را  تاریخ خود  خیابان   در 
حکومت  سرنگونى  از  بعد  فرداى  در  که  دهیم 
اسالمى، کسانى با فریبکارى دستاوردهاى انقالب 
عوامفریبانه   که  همانهائى  بربایند.  دستمان  از  را 
کوشش میکنند که مرزهاى طبقاتى را با لفاظى هاى 
همانهائى  بگذاریم  نباید  کنند.  مخدوش  توخالى 
قدرتهاى  هاى  پارلمان  داالنهاى  در  دیروز  تا  که 

امپریالیستى به دریوزگى 
نشسته بودند، آنهائى که 
خواهان ”رژیم چنج“ به 
یمن امکانات لجستیکى 
سرمایه  قدرتهاى  این 
فرداى  در  بودند  دارى 
حکومت  سرنگونى 
در  را  قدرت  اسالمى، 
انقالب  و  بگیرند  دست 
بکشانند.  به شکست  را 
بازهم قرار  از منظر آنها 

است که کوچکترین تغییرى در وضعیت کارگران 
نیروهاى  که  است  قرار  هم  باز  نیاید،  بوجود 
شرایط  و  بمانند  جایشان  سر  همچنان  سرکوبگر 

اسارتبار، بازسازى شود.

 اگر نمى خواهیم انقالب به شکست کشانده شود، 
حضور  انقالب  پیروزى  اصلى  ملزومات  از  یکى 
طبقه کارگر در صحنه سیاسى است. این تنها طبقه 
کارگر آگاه است که با توجه به جایگاهى که در 
تولید اجتماعى و در سوخت و ساز جامعه سرمایه 

دارى دارد، میتواند گورکن این نظام باشد. بنابراین 
با سالح  کارگر  اگر طبقۀ  کنیم که  فراموش  نباید 
نیاید،  میدان  به  خود،  سراسرى  سیاسى  اعتصاب 
طبقه  قدرتمند  حضور  درغیاب  خیابان  آنوقت 
کارگر تنها مانده و نمیتواند پیروزى شجاعت ها و 
قهرمانى هاى میلیونها تن از زنان ومردان آزادیخواه 
قدرتمند  حضور  کند.  تضمین  را  طلب  وبرابرى 
آن  کننده  تعیین  آگاه نقش  و  انقالبى  طبقه کارگر 
در  انقالب،  رساندن   سرانجام  به  چگونگى  در 
چگونگى ترسیم افق آینده و باالخره نوع دولتى را 
اسالمى سرمایه  میخواهیم جایگزین حکومت  که 
کنونى  ستمگرانه  و  دارانه  سرمایه  نظم  و  داران 
کنیم، بازى میکند. اگر قرار است خطر مصادره  و 
شکست انقالب آینده  ى ایران را برطرف سازیم، 
پیش  شرط  هاى آن سازمانیابى و تشکل  از  یکى 
 یابى جنبش کارگرى و دیگر جنبش  هاى پیشرو و 
رادیکال اجتماعى است. الزمه اش ایجاد شوراى 
تولید است. الزمه  و  در مراکز کار  هاى کارگرى 
و  دانشگاه  در  محالت،  در  شوراها  ایجاد  اش 
مدارس است. اگر بنا باشد انقالب آینده  ى ایران 
فرودستان  و  کارگران  سر  بر  ویرانه  اى  همچون 
فرو  سوسیالیستى  و  انقالبى  نیروهاى  کل  و 
نریزد، الزمه  اش نیرومند ساختن صف طبقاتى و 
اجتماعى در مقیاس محلى و سراسرى است؛ الزمه 
اش این است که از هم اکنون در فکر پایه ریزى 
احزاب  نگذاریم  و  باشیم  کردستان  در  شوراها 
سرنگونى  فرداى  در  ناسیونالیست  نیروهاى  و 
بجاى  را  احزاب  حاکمیت  اسالمى،  حکومت 
حاکمیت شورایى به مردم تحمیل کنند. الزمه  اش 
ترسیم چشم  انداز روشن و آلترناتیو سوسیالیستى 

براى دگرگونى انقالبى و برقرارى جامعه  اى آزاد 
و سوسیالیستى است؛ الزمه  اش تقویت و گسترش 
قطب چپ و سوسیالیستى در وسیع  ترین معناى 
و  انقالبى  و سازمان  هاى  نیروها  کل  که هم  آن، 
و  اجتماعى  چپ  نیروى  و  متشکل  کمونیستِى 
فعالین چپ و رادیکال مستقل را در کنار هم قرار 
دهد و هم جنبش  هاى طبقاتى و رادیکاِل اجتماعى 

را نیز به هم پیوند دهد.

تماس با  
 کمیته تشکیالت داخل کشور 

    حزب کمونیست ایران

.

پیامگیر و  فکس  تلفن، 

جهان امروز

سردبیر: هلمت احمدیان

نشریه سیاسى حزب کمونیست ایران

زیر نظر هئیت تحریریه

تماس با   کمیته تشکیالت 
داخل کومه له (تکش)    

صرفا  که  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشریه  این  براى 

چاپ مى کند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذکر 

ماخذ آزاد است.
جهان  امضا  با  مسئولیت  مطالب   *

امروز تحریریه نشریه است.
کوتاه  و  ویرایش  در  امروز  جهان    *
کردن مطالب رسیده آزاد است. این امر 
قبل از چاپ به اطالع نویسنده مى رسد.
ورد  برنامه  امروز با  *  مطالب جهان 
فارسى  تایپ مى شود و حداکثر سقف 
سایز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

12 است.

ha@cpiran.org

اگر مایلید جهان امروز را از طریق 
پست الکتریکى دریافت دارید، آدرس 

خود را براى ما ارسال کنید.

15 روز یک بار منتشر مى شود!

. .  
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قتل  با  سپتامبر2022   16 روز  در  که  انفجارى 
به خیزش  امینى آغاز شد،  دولتى ژینا  (مهسا) 
به  پنجاهمین روز خود  در  اکنون  و  سراسرى 
یک جنبش انقالبى براى سرنگونى کل حکومت 
روزهاى  در  اگر  یافته  است.  تکامل  اسالمى 
اول، رفرمیست ها تالش کردند خواست ها  را 
پوشش اجبارى اسالمى و  با  در حد مخالفت 
دهند،  تنزل  ارشاد  گشت  برداشت  و  روسرى 
اما بالفاصله با شعارِ زن، زندگى، آزادى، مرگ 
نمى خواهیم،  اسالمى  و حکومت  دیکتاتور  بر 
و  جاودانه  ژینا  نام  یافت.  تکامل  نمى خواهیم 
کلید رمز این جنبش سراسرى گردید. پشتوانه 
انباشت  و  تراکم  جنبش،  این  مادى  زمینه  و 
از  اقتصادى، سیاسى و اجتماعى  خواست هاى 
جنبش شکست خورده ى مشروطه از سال 1906 
مشروطه  اساسى  قانون  است.   بوده  کنون  تا 
ایران از همان سال هاى 1906 نظارت فقهى 5 
آیت اهللا را براى نظارت بر تمامى قانون اساسى 
بنابراین به جاى مشروطه،  مشروعیت بخشید. 
مذهبى  قوانین  یعنى  یافت  رسمیت   مشروعه 
جامعه  مدنى  حتى  و  گرفت  قرار  اولویت  در 
دین و روحانیت  و  نیافت  سرمایه دارى، رواج 
کردند.  تضمین  را  خود  انگلى  جایگاه  سهم 
و  سوسیالیست ها  شرکت  علیرغم  اینگونه،  با 
شکست  در  زحمتشکان  و  دمکرات   نیروهاى 
با  ایران  در  مشروطه  جنبش  مطلق،  استبداد 
سازش روحانیت و بازار و اشرافیت قاجارى و 

بورژوازى کمپرادور به شکست انجامید. 
بورژوازى  نام  پدیده اى  به  هیچگاه  ایران  در 
حاکم  مناسبات  به  سنتى  کالسیک  و  ملى 
پیرامونى  جوامع  بورژوازى  بلکه  نشد،  تبدیل 
و دالل کشورهاى متروپل سرمایه دارى تا کنون 
مناسبات سرمایه دارى را حاکم گردانید. شاهان 
هردو،  شاه)  محمدرضا  و  شاه  (رضا   پهلوى 
سرمایه   متروپل  کشورهاى  نشانده ى  دست 
آمریکایى  و  انگلیسى  کودتاى  دو  با  و  بودند 
سال هاى1921 و 1953 برخوردار از پشتیبانى 
قدرت  اوباشان،  و  لمپن ها  و  بازار  روحانیت، 
مجموع 53  در  گرفتند و  به دست  را  سیاسى 

سال مستبدانه حکومت راندند. 
ادامه ى  ایران  در   1978 سال  سیاسى  انقالب 
همان  به  دستیابى  براى  خیزش   همان 
نخستین  در  طبقاتى  تاریخى،   خواست هاى 
بزرگ  قدرت هاى  با دخالت  فاز سیاسى خود 

ناتمام  و  انجامید  شکست  به  سرمایه دارى 
ژانویه   7 تا   4 (از  گوادلوپ  نشست  در  ماند. 
بلوك  اصلى  قدرت   4 دولت  رؤساى   (1979
آلمان  و  فرانسه  انگلستان،  (آمریکا،  غرب 
بررسى  آن  اصلى  موضوعات  از  یکى  غربى) 
آنان  بود.  برهه  آن  در  ایران  بحرانى  وضعیت 
نگران قدرت یابى جنبش چپ و کارگرى بودند 
و براى حفظ استراتژیک ایران در منطقه به سود 
سرمایه داران، به قدرت یابى اسالم سیاسى راى 
دیده  آموزش  مهره هایى  و  خمینى  آنان  دادند. 
به  آمریکا  و  آمریکا  و  اروپا  از  را  غرب  در 
توافق رسیدند که  به  آنها  با  و  آوردند  پاریس 
ارتش را منحل نکنند،  جریان نفت را بر روى 
کمپانى هاى نفتى باز نگه دارند و چپ و جنبش 
اسالم  بنابراین،  کنند.  سرکوب  را  کارگرى 
قدرت هاى  سازش  ارگان  به عنوان  سیاسى 
سیاسى امپریالیستى به حکومت نشست. افزون 
نقش  چین،  و  روسیه  غربى،  بردولت هاى 
در  سنتى  (چپ  برادر  و  روس  پرو  نیروهاى 
ردیف حزب توده،  اکثریت فدایى و...) و ملى - 
نقش  اسالمى  حکومت  تثبیت  در  مذهبى ها، 

اساسى داشتند.
در  تا کنون  از43 سال  بیش  اسالمى  حکومت 
و  نیستى  و  مرگ  و  جنایت  و  کشتار  ایران 
فالکت و سرکوب جنبش هاى کارگرى  و زنان 
هرگونه   و  زده   دست  اتنیکى  و  تهى دستان  و 
را به خون کشانیده است.  آزادیخواهانه  نداى 
حکومت سرمایه با ایدئولوژى اسالمى، نه تنها 
در ایران، بلکه در منطقه خاورمیانه نیز ویرانى، 
آفریده و  نظامى  دخالت  هاى   مرگ،  تروریسم، 
در نقش نیابتى سرمایه در جنگ  سوریه،  یمن، 
به  را  کشورها  این  و...  عراق  فلسطین،  لبنان،  
ویرانى کشانیده و با رشد و گسترش باندهاى 
اسالمى تبه کار جهان را نا امن ساخته است. این 
روزها در ایران شعارى رواج یافته که گویاى 
واقعیت است: «عبا بیش از وبا، انسان کشى کرده 

است.»

برابر  در  مردم  واکنش  کنونى،  انقالبى  جنبش 
مادى  نیروهاى  است.  جنایت  سال  همه  این 
این جنبش انقالبى با شعارِ زن،  زندگى،  آزادى، 
مبارزه اى  با جان فدایى، درحال  اداره  شورایى! 
شده  ى   انکار  خودآفرینِى  براى  تاریخى 
خویش اند. جنبش انقالبى به شرایط سرنوشت 

سازى وارد شده است. نیروهاى مادى  و اصلى 
این جنبش به صورت زیر هستند:  

یکم-  زنان و مردان کارگر و تهى دستان شهر 
و روستا،  یعنى همان بازماندگان برده  گان،

و  تاریخى  جنسیت  یک  به سان  زنان،  دوم- 
برده دارى  طبقاتى  دوران هاى  از  هستى آفرین، 
آموزان  دانش  و  دانشجویان  سوم-   کنون،  تا 

پیشتاز و
نیرو هاى  ایران،   سراسر  اتنیسیته   هاى  چهارم- 

مادى انقالبى جارى هستند. 
گونه اى  به  جهان  افکارعمومى  برهه،  این   در 
نام  از این خیزش به سان «خیزش جهانى»  که 
برده مى شود، یک نظاره گِر بى تفاوت نیست، 
بل که از آن پشتیبانى مى کنند. اینک، سرنگونى 
حکومت اسالم سیاسى، یک ایده  نیست، بل که 
دستورکار  یک  به  و  مادى  ضرورت  یک  به 

عملى روز تبدیل شده است. 
زندان ها و کف خیابان ها ودانشگاه ها و مدارس 
به  فریاد  و  خون  با  محله،   و  کوچه  و  کار  و 
به  جهانیان،  شده اند.  سرخگون  پاخاسته گان 
ویژه در خاورمیانه، زنان زیر ستم و کارگران 
و تهى دستان و جوانان در خاورمیانه به انقالب 
در ایران چشم امید دوخته اند و رهایى خود را 
مى دانند.  ایران  در  انقالب  پیروزى  گروى  در 
ایران  در  تبه کاراسالمى  حکومت  نیروها  این 
منطقه  این  در  داعشیسم  خاستگاه  همانند  را 
وهیوالیى ویرانساز زیست و زندگى و جهان 

هستى شناخته اند.

به  ساله  تا 18   2 کودك  از 50  بیش  کنون  تا 
شده  اعالم  کشته شدگان  شمار  رسیده اند.  قتل 
از  بیش  یافته.  افزایش  تن   300 به  مرد  و  زن 
قرار  شکنجه  زیر  و  بازداشت  پانزده هزار 
دارند. زندان اوین مخوفترین زندان خاورمیانه 
درتیرگى شب 17 اکتبر به دست رژیم به آتش 
کشیده شد، در حالیکه در میان آتش و دود بر 
سر زندانیان آتش و بمب  و خمپاره هاى  آتش 
زا  مى بارید، شمار کشته شدگان را 8 نفر اعالم 
کردند که بسیار بیش از این رقم است. کشتار 
تروریستى در شاه چراغ شیراز در8 آبانماه در 
همکارى با داعش، تجاوز و شکنجه به دختران 

و پرتاب آنان از بلندى و اعالم اینکه 
به  تجاوز  کرده اند.  خودکشى  همه 

عباس منصوران

جنبش انقالبى در ایران!
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اینکه  با اعالم  و پسران جوان  دختران 
نام  اعالم  داشته اند.  «هموروئید»  
به  به تجاوز  همورویید، استعاره اى است 
افکنند و  در دل  ها هراس  تا  و پسران  دختران 
و سنگر  اعتراض  به شوك فروبرند.  را  جامعه 
بندى خیابانها، و درگیرى تا شب ها ادامه دارد. 
خانه هاى شهرها درهمه ى محالت، از نیمه هاى 
شب به بعد جاى خیابان ها را مى گیرند. شبانه 
در اکثر خانه ها، مرگ بر حکومت و شعارهاى 
انقالبى، صداى شهرهاى ایران است. در ترهان 
و  مسجد  و  مذهبى  پایگاه ّیا  یعین  شهر  جنب 
سرکوب رژیم برخاسته و نازى آبادها،  جوادیه  ها 
با درگیرى در  به پا خاسته اند و  و شهر رى ها 
برابر نیروهاى سرکوب، آنان را در برخى موارد 
به  را  پلیس  اتومبیل هاى  و  کرده  سالح  خلع 
آتش کشیده و حکومت را به هراس افکنده اند. 
سرکوبگران، به گونه اى فاشیستى شبانه خانه ها 
را شناسایى کرده و عالمت  گذارى مى کنند و 
اموال  تخریب  و  خانه  ها  به  با  حمله  بعد  روز 
عمومى و غارت،  به تهدید و شکنجه و تجاوز 
و قتل خانواده ها و وابستگان دستگیر شده گان 

مى پردازند. 
است.  آماده تر  کردستان  در  آمادگى  و  شرایط 
جامعه  سطح  در  مشروع  دفاع  به  روى آورى 
آشکار است. سازماندهى  ها و رهبرى میدانى و 
محلى در سراسر ایران، تظاهرات و اعتصاب ها 

را به پیش  مى برند. 
با  رژیم  دارها،  برپاکردن  با  اسالمى،  حکومت 
نام  به  حرفه اى  قاتلین  و  آدمکشان  اجیرکردن 
انتقال  امنیتى ها،  و  بسیج  و  «لباس  شخصى» 
الشعبى،   جیش  جمله  از  خود  نیابتى  نیروهاى 
حزب هللا و دیگر نیروها از سوریه و لبنان،  ایجاد 
تنش هاى مرزى با کردستان عراق و آذربایجان 
و تحریک در آنسوى رود ارس و نخجوان براى 
انحراف افکار عمومى و... از جمله  سیاست هاى 

حکومتى است که هیچ امیدى به فردا ندارد.
رهایى،  آرمانهاى  با  به  خون خفته   پیشتازان 
سینه سپرکرده با جانهاى عزیزشان، ارزش هاى 
غیرقابل شمارش، مادیت یابى وزمینه هاى عینى 
براى دست یابى به آرمانهاى رهایى هستند. این 
جنبش، هست و نیست خود را برکف اخالص 
و فداکارى گذارده و برآن است تا کار را یکسره 
کند. جان برکفان جنبش، سر بازگشت ندارند. 
زنان پیشتاز، همانند ایزدبانوان روى زمین براى 
بازگشت و بازآفرینى خویش، صف کشیده اند 
نفره ى  کشتارهاى دهها هزار  به  نفى خداى  تا 
زنان،  روسرى هایشان را  بپردازند.  دهه ى 1980 
به نشانه ى زنجیر اسارت و بردگى تاریخى اشان 
پلیس  و  نظامى سپاه  پایگاه  هاى  مى زنند،  آتش 
و ستم  و فریب و نیرنگ را به  آتش مى کشند 
تا برچیده شوند. پل هاى بین گذشته و آینده  ى 

خداى دهه 80 و فرمانده ى درمانده اش خامنه اى، 
تخریب و در حال فروریزى هستند. گسلى بین 
آینده و گذشته   حکومت اسالمى سرمایه، دهان 
گشوده که تمامى نیروهاى حکومت برآن پلى 

نمى توانند بست. 
شکنجه،  تجاوز،   اسالمى  حکومت  ماهیت 
کشتار، ترور و ویرانگر هایى است که در ایران 

به نمایش گذارده شده است.
شبانه   50 این  در  ایران  از  بیرون  و  ایران  در 
روزى که جهان را از خواب و خاموشى بیدار 
ساخته، با یک اوج یابى (پیک) مبارزات انقالبى 
روبروییم که بر محور مناسبات طبقاتى جارى 
با  اجتماعى  الیه ى  و  طبقه  هر  اینک  است. 
این تندپیچ تاریخى  ناپذیر در  تضادهاى آشتى 
هریک در تالش براى جهت دهى روند جارى 

به سود  طبقه ى خویش است. 
اسالمى شنیده  را هم حکومت  انقالب  صداى 
سرمایه داران  کالن  دولت هاى  هم  است، 
با  بورژوایى  اپوزیسیون  جهانى. فراکسیون هاى 
و  چهره ها،   کادرها،  رسانه  ها،   از  برخوردارى 
تمامى امکانات مادى و فنى خود، به بسیج نیرو 
پرداخته و به تشکیل گزینه هاى سیاسى خویش 
براى کسب قدرت سیاسى در تال ش اند. برخى 
حکومت  جابجایى  خواهان  نیروهاى  این  از 
بورژوایى،   آلترناتیو  دولت  یک  به  اسالمى 
احزاب  الئیک،  سلطنت طلبان،  جمهوریخواهان 
ناسیونالیستى مرکز همکارى احزاب کردستانى، 
مجاهدین خلق، برخى از اسالح طلبان بریده از 

حکومت و.. به شمار مى آیند.
رقیب  داران  سرمایه  رسانه ا ى   مرکزى  ستاد 
ایران  تلویزیون  نقش  در  اسالمى،  حکومت 
برپا شده برخوردار از  انترناسیونال (در لندن)، 
24ساعته،  صورت  به  یافته،  پرورش  کادرهاى 
رهبرى تبلیغات بورژوازى اپوزیسیون حکومت 
راهروها  در  است.  گرفته  عهده  به  را  اسالمى 
خارجه   امور  وزارت  هاى  و  فکر  اتاق هاى  و 
جهانى،   سرمایه ى  درشت  و  ریز  دولت هاى 
ترافیک سختى در جریان است.  آنان در تالش 
هستند تا به زودى دولت هاى در تبعید و دوران 
اما طبقه کارگر و  گذار خود را اعالم مى کنند. 
خلق هاى زیر ستم و زنان به پاخاسته و نیروهاى 
و  پایگاه  هاى  داراى  و  چپ  انقالبى  رادیکال 
و  کننده   تعیین  نیروهاى  اجتماعى،   پیوند هاى 
پویاى غیرقابل انکارى هستند که در سوى دیگر 

این مبارزه طبقاتى قرار دارند.

شرایط نیروهاى 
چپ و کارگرى و پیشرو

- طیف چپ جامعه، گستره ى هزاران نفره  اى از 
فعالین و پیشروان جنبش هاى اجتماعى در ایران 

و خارج کشور را در بر مى گیرد. 
با رویکرد چپ و سوسیالیستى،  این نیروها   -

هریک مدافع جنبش هاى اجتماعى هستند.
- این نیروهاى منفرد و برخى احزاب و محافل 
بیشتر  محلى،   یافتگى  ساختار  نوعى  داراى 
ارگانیک  و  سراسرى  پیوند  از  و  بوده  پراکنده  

چندانى برخوردار نیستند. 
- ویژگى هزاران هزار نیروى منفرد و محفلى، 
آن است  که به  طور مستقیم و یا غیر مستقیم 
چپ  سازمان هاى  برنامه  هاى   و  نگرش ها  با 
نزدیک   و  دور  یا  و  آشنایى  سوسیالیست  و 

رابطه  هایى دارند.

ایران  برون  و  درون  در  باید  یابى  سامان  این 
جنبش  رهبرى  عملى  و  مادى  زمینه  هاى 
هم  از  را  سوسیالیستى  کارگرى-  شورایى/ 

اکنون آغاز کند.
از آنجا  که:

شورایى  جنبش  عملى  و  تئوریک  رهبرى   -
چند  یا  یک  عهده  از  سوسیالیستى  و  کارگرى 
حزب رادیکال و سوسیالیست و چپ انقالبى 

برنمى آید،
این  همگرایى  و  همگامى  براى  که  راهى  تنها 
براى  تالش  دارد،  وجود  مختلف  طیف هاى 
ایجاد  اتحاد عمل مشترك با سامانه ى شورایى 

است.  

مبانى مشترك 

1-سرنگونى انقالبى حاکمیت سرمایه در ایران،
2- مبارزه براى پیروزى یک انقالب کارگرى،

3- جایگزینى آلترناتیو شوراهاى انقالبى زنان، 
شوراهاى کارگرى و مردمى به صورت کنگره ى 

شوراها،
اجتماعى  انقالب  سوى  به  انقالب  تداوم   -4

براى تحقق سوسیالیسم. 
5- رهایى زنان از  ستم هاى طبقاتى و کاالیى 

و جنسیتى،
6- رهایى خلق هاى زیر ستم  ملى و حکومت 
زنان،   شوراهاى،   حاکمیت  برقرارى   مرکزى، 
کارگران، ملیت  ها و اتنیک ها در سراسر ایران . 
اکنون  جنبش انقالبى، از همبستگى خلق هاى 
خلق ها  دیگر  و  فارس  و  آذرى  بلوچ،  و  کرد 
ایران  ساکن  اتنیک هاى  و  خلق ها  تمامى  با 

برخوردار است.
انقالب دیگر یک ایده ى انتزاعى نیست،  بلکه به 
تبدیل  خیابان  جنبش  و  مردم  توده اى  گفتمان 

شده است.
دبیرستانى  دختران  از  زنان  پیشتازانه  حضو 

و  کارگر  و  بیکار  و  دانشجو  تا  گرفته 
زحمتکش و.. در تاریخ بى سابقه است.
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 تابوها شکسته شده است،  اعالم 
و  جانباختگان،  چهلم  روزهاى 
تاکتیک  مزارستانها،  در  نفره  هزاران  حضور 
کاربرد  سوزانى،  روسرى  پرانى،  عمامه 
مقاومت مشروع و قهر در برابرخشونت هاى 
آدرس  و  نام  اعالم  و  شناسایى  و  حکومتى 
آدمکشان حکومتى و تنبیه برخى از نیروهاى 
آتش زدن  و...  مزدور  و  و جاش  سرکوبگر 
عکس ها و بنرهاى سران حکومتى،  آتش زدن 
پایگاه هاى پلیس، خودروهاى پلیس و سپاه، 
نیروهاى  ریزش  نظامى،  پایگاه  هاى  اشغال 
پول  انتقال  و  برخى  فرار  گفتمان  حکومتى، 
به  خانواده هایشان  و  حکومتى  سران  ارز  و 
سران  از  برخى  اعتراف  و  گفتمان  خارج، 
فروپاشى حکومت،  و  به شکست  حکومتى 
محالت،   کمیته هاى  و  شوراها  سازمایابى 
به  معلمان  دانش آموزان،   دانشجویان،   زنان،  
و  نفت  پیمانى  کارگران  سراسرى،  صورت 
اقداماتى که روز  از جمله  گاز و پتروشیمى 
به روز تکامل و گسترش تازه ترى مى یابند. 
سوى  به  ایران  در  پاخاسته  به  توده هاى 
آن  تمرکز  که  پیش مى روند  به  انقالب  یک 

سرنگونى حکومت اسالمى است. 
هر  تاریخى  پرسش  که  بپذیریم  اگر 
واقعیتى  این  است،  سیاسى  قدرت  انقالب، 
کف  و  پوست  زیر  در  که  انکارناپذیراست 
طبقاتى  مبارزه اى  یک  روند،  این  جارى 
فرزندان   و  مردان  و  زنان  است.  جریان  در 
سازمانیافتگى  بدون  خیزش  دراین  کارگران 
هستند  کننده اى  تعیین  مادى  نیروى  کامل، 
کارگران، جدا  مى پردازند.  بهایى سنگین  که 
و  نفت  کننده ى  تعیین  دربخش هاى  جدا، 
و  ترانسپورت  پاالیشگا ها،  پتروشیمى،  گاز، 
نیشکرهفت   تپه،  و  پوالد  فرهنگ،  و  آموزش 
ترانسپورت، مراکز درمانى و بهداشتى و دیگر 
اعتصاب هاى  پیش   و...  خدماتى  بخش هاى 
مى  کنند  تجربه  خطا  و  آزمون  با  را  عمومى 
براى  را  سراسرى خود  و  طبقاتى  نیروى  تا 
اعتصاب سراسرى و سرنوشت ساز ارزیابى 

کنند.
بازگشت  امکان  حکومت،  نه  کالم،  یک  در 
به  نه  و  دارد  را  خویش  سابق  موقعیت  به 
بازمى گردند.  سابق  موقعیت  به  پاخاسته گان 
سرنگونى  و  انقالبى است  روند  یک  این 
اجتماعى  اراده ى  یک  به  اسالمى  حکومت 

تبدیل شده و امرى حتمى  است. 

4 نوامبر 2022
   

 شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست: 
براى آزادى زندانیان سیاسى همبسته و متحد تالش کنیم!

کارگران، زحمتکشان!
انسانهاى شریف و آزاده!

گمنامى  نوجواِن  و  پسر جوان  و  هزاران دختر 
خیابانها  در  انقالبى کنونى  بسترساز جنبش  که 
بوده اند، هماکنون در زندانند. بسیارى از فعالین 
محیط  دانشجویى،  زنان،  کارگرى،  جنبش 
کنشگران  آزادیخواهان،  فرهنگورزان،  زیست، 
رهایى از ستم ملى/اتنیکى، کوئیرها و خبرنگان 
شریف، در زندانهاى جمهورى اسالمى هستند. 
فاجعه  ابعاد  سیاسى،  زندانیان  خانواده  گفته  به 
سازى  ویران  و  سوزى  آتش  جانباختگان  و 
زندان اوین بسیار بیشتر از حد تصور است. هم 
و  بیمارى  علت  به  زندانیان  از  بسیارى  اکنون 
است.  در خطر  جانشان  پزشکى  نبود خدمات 
کارکنان  و  پزشکان  از  بخشى  این  بر  عالوه 
حضور  علیه  بر  که  درمانى  خدمات  شریف 
ربودن  پزشکى،  محیط  در  سرکوب  نهادهاى 
براى  آمبوالنسها  از  استفاده  و  شدگان  زخمى 
جابجایى سرکوب کنندگان، اعتراض کرده اند، 
نیز  پزشک  و یک  هستند  زندان  در  و  دستگیر 
ابعاد کشتار سپاه  زاهدان  در  باخته است.  جان 
و بسیج، و دستگیرى و زندان چنان فاجعه بار 
بوده که باید در تاریخ این منطقه از جامعه ثبت 
است  آنچنان گسترده  ها  ابعاد دستگیرى  شود. 
نظامى  مراکز  از  بسیارى  اسالمى  که جمهورى 
خود را به زندان بدل کرده و مراکز پنهان براى 
بازجویى و شکنجه را چندین برابر کرده است. 
کردن  امنیتى  و  سرکوب  تشدید  با  زمان  هم 
فضاى جامعه، دستگاه قضایى رژیم اسالمى نیز 
با پرونده سازى و اتهامات واهى، محاکمه بیش 
از هزار نفر از مشارکت کنندگان در اعتراضات 
اخیر را آغاز و براى تعدادى از آنان نیز حکم 
این همه و به رغم  با  اعدام صادر کرده است. 
اینکه بیم آن میرود که ابعاد این سیاست فاجعه 

بپا  هاى  توده  و  جوانان  اما  یابد،  گسترش  بار 
خاسته مرعوب سیاست سرکوب و کشتار نشده 
خیابانها  کف  در  همچنان  استوار  عزمى  با  و 

حضور دارند.

کارگران، زحمتکشان!
مردم شریف و آزاده!

و کشتار در سرشت جمهورى  زندان، شکنجه 
اسالمى بوده و هم اکنون که این رژیم ارتجاعى 
و سرکوبگر مورد آماج سرنگونى جنبش انقالبى 
قرار گرفته و میرود که عمر ننگیناش به  مردم 
پایان رسد، میخواهد با ترور و کشتار زندانیان، 
مانع گسترش جنبش انقالبى شود. لذا، در این 
در توان  با هر نیرویى که  باید  شرایط حساس 
داریم، سیاست کشتار و زندان را درهمشکسته 
گام  کنیم.  فراختر  را  جنبش  گسترش  بستر  و 
با  همدردى  و  حمایت  راستا،  این  در  مهم 
دستگیرشدگان  و  جانباختگان  خانوادههاى 
است که همه آحاد جامعه باید انعکاس صداى 
همبسته  و  متحدانه  اى  مبارزه  با  و  باشیم  آنها 

براى آزادى زندانیان سیاسى تالش کنیم.

زندانى سیاسى بى هیچ قید و شرطى آزاد باید 
گردد- ترور شکنجه زندان نابود باید گردد!

جمهورى  دارى  سرمایه  رژیم  باد  سرنگون 
اسالمى!

کمونیست،  فدائیان  اتحاد  سازمان   : امضاها 
کمونیست  حزب  ایران،  کمونیست  حزب 
کارگرى ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، 

سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
دوازده آبان 1401 برابر با سوم نوامبر 2022
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خطاب به رده هاى پایین نیروهاى سرکوبگر حکومت اسالمى
حدود یک ماه و نیم از خیزش انقالبى و سراسرى 
مردم مبارز ایران مى گذرد. طى این مدت زنان 
و مردان آزادیخواه، کف خیابان، محیط دانشگاه 
و مدرسه و محالت مختلف شهرهاى ایران را 
به میدان شورش علیه کلیت حکومت اسالمى 
و به میدان مقابله و رویاروئى با تعرض سبعانه 
تبدیل  جنایتکار  رژیم  این  سرکوبگر  مزدوران 
کرده اند. طى این مدت رزمندگان کف خیابان 
با  و  ایستادگى  با  بارها  آزاده  زنان  پیشتازى  با 
با  شجاعت و جانفشانى هاى بى نظیر خود و 
صحنه  در  را  سرکوبگر  نیروهاى  خالى  دست 
نبرد فرارى داده اند. در جریان این اعتراض ها 
از 250  و نبردهاى خیابانى تاکنون خون بیش 
تن از انسانهاى مبارز بر کف خیابان و یا بر کف 
شکنجه گاهها ریخته شده و جان باخته اند، 37 
تن از این جانباختگان کودك بوده اند، هزاران 
نفر زخمى و بیش از 10 هزار نفر دستگیر شده 

اند.
به رغم این سرکوب خونین خیزش انقالبى توده 
ها سر باز ایستادن ندارد. اعتراض هاى چهلمین 
امینى و نیکا شاکرمى و  روز قتل دولتى مهسا 
در  بویژه  ها  اعتراض  دامنه  شدن  تر  اى  توده 
شهرهاى سقز و مهاباد و خرم آباد و عزم رهبران 
طبقه  آوردن  میدان  به  براى  فعالین کارگرى  و 
کارگر نشان از آن دارد که این خیزش انقالبى 
بپا خاسته  وارد فاز نوینى مى شود. توده هاى 
عزم کرده اند که حکومت اسالمى سرمایه داران 
ها  در خیابان  زیر بکشند. شعارهایى که  به  را 
دانشگاهها طنین  محیط  در  و  فضاى شهرها  و 
انداز هستند نشان از آن دارند که زنان و مردان 
آزادیخواه ایران عزم کرده اند که بر ویرانه هاى 
مرفه  و  برابر  و  آزاد  اى  جامعه  اسالمى  رژیم 
تبعیض هاى  و  محرومیت  فقر و  از  به دور  و 

جنسیتى، ملى و مذهبى برپا کنند.
این خیزش انقالبى که اکنون شش هفته از زبانه 
به هیچ وجه  کشیدن شعله هاى آن مى گذرد 
و  رعد  غرش  مانند  به  و  ناگهانى  پدیده  یک 
برق در آسمان بى ابر نبود. پیامد اعمال تبعیض 
و سیاست هاى زن ستیزانه  قوانین  جنسیتى و 
که  بارى  مشقت  شرایط  جامعه،  از  نیمى  علیه 
به کار زندگى کارگران و مردم محروم جامعه 
و  سیاسى  هاى  حقوقى  بى  بود،  شده  تحمیل 
انسانها،  فردى  حقوق  کردن  پایمال  اجتماعى، 
نیروهاى  افسارگسیختگى  و  شدید  سرکوب 

ها پیش بستر و زمینه اطالعاتى و امنیتى از مدت 
را  انقالبى  خیزش  فراهم آورده بود. این 

حکومت  مسلح  نیروهاى  پایین  هاى  رده 
اسالمى!

از 43 سال  اکنون سران حکومت اسالمى بعد 

حاکمیت جنایتبار خود، بار دیگر شما رده هاى 
پایین نیروهاى مسلح را در لباس پلیس، ارتش، 
سپاه و بسیجى، گارد ویژه و نیروهاى انتظامى 
و تحت هدایت فرماندهان جنایتکار به خیابان 
و محیط هاى دانشگاه گسیل داشته تا به کشتار 
فرماندهان  و  سران  بپردازید.  معترض  مردم 
با  زاهدان  خونین  جمعه  در  اسالمى  حکومت 
 66 ها  پایینى  رده  شما  به  آتش  فرمان  صدور 
در  یکجا  را  دفاع  بى  و  معترض  مردم  از  تن 
با گسیل شما  خون غلطاندند. سران این رژیم 
با فرمان آتش تاکنون دستان شما  به خیابان و 
مردان  و  زنان  از  تن  از 250  بیش  به خون  را 
انقالبى آغشته کرده اند. با انگشتان آماده شلیک 
شما بر روى ماشه تفنگ 37 کودك را به قتل 
رسانده اند. حتما از فرزندان آشنایان و دوستان 
و  جانباختگان  میان  در  نیز  شما  همسایگان  و 
به  کنید  مى  جرأت  چطور  هستند،  ها  زخمى 
خودتان  به  چطور  کنید؟  نگاه  آنان  چشمان 
سران  کنید؟  شلیک  آنها  روى  به  دادید  اجازه 
این  ارتکاب  با  اسالمى  فرماندهان حکومت  و 
جنایات به دست شما مى خواهند همه پل هاى 

بازگشت شما به آغوش مردم را خراب کنند.
رده هاى پایین 

نیروهاى مسلح حکومت اسالمى!
اکنون که شش هفته از خیزش انقالبى زنان و 
مردان آزادیخواه مى گذرد، باید براى ناآگاهترین 
شما هم ماهیت دروغپردازى خامنه اى و دیگر 
سران رژیم که معترضان را اغتشاشگر و عامل 
باشد.  قدرتهاى خارجى مى دانند روشن شده 
ها  گویى  یاوه  این  بودن  پایه  بى  روز  هر  آیا 
تا  کنید؟  نمى  مشاهده  را  دروغین  تبلیغات  و 
از  تعدادى  و  کنید  شلیک  روز  هر  باید  کى 
زنان و مردان جوان را در خون بغلطانید؟ چه 
چه  دارید؟  جانباختگان  مادران  براى  پاسخى 
جانباخته  مادر  شاکرمى،  نسرین  براى  پاسخى 
نیکا شاکرمى دارید که در مراسم چهلمین روز 
جانباختن نیکا خطاب به حاضران و این زنده 
یاد مى گوید: “ دل شکسته ترینم براى رؤیاهاى 
در خاك خفته ات، تا ابد در عذابم براى رنج 
هایت، اما دلبندم وقتى مى بینم با پرپر شدنت 
در  و شرافت  آزادگى، شهامت  تفکر  پاك  بذر 
شود خوشحالم  مى  دیگر شکوفا  عزیزانى  دل 
و شکرگذار“. رژیم جمهورى اسالمى که شما 
سرنوشت خود را به سرنوشت آن گره زده اید 
با این جنبش  این مادران،  توانائى رویاروئى با 
و شور و شوق انقالبى را ندارد. جنبش انقالبى 
و دادخواهى این مادران پیروز و شکست رژیم 

جمهورى اسالمى اجتناب ناپذیر است.
با  که  اسالمى  حکومت  فرماندهان  و  سران 

رنج  حاصل  که  هایى  ثروت  غارت  و  دزدى 
و کار کارگران و مردم زحمتکش بوده ثروت 
از همین  اند  زده  به جیب  کالنى  پول هاى  و 
حاال براى فرار خود نقشه ریخته و شما را در 
خیابان ها به جان مردم انداخته اند تا در فرداى 
سران  بپردازید.  را  آنها  جنایات  تاوان  انقالب 
جمهورى اسالمى به سرنوشت خود فکر کرده 
اند و نقشه ریخته اند تا مانند محمدرضا پهلوى 
و خانواده اش با چمدانهاى پر از دالر از ایران 
به  باید  و  دارید  حق  هم  شما  شوند.  خارج 
فکر  خود  خانواده  و  خود  آینده  و  سرنوشت 
کنید. بخود آئید، این رژیم نه تنها دشمن مردم 

ایران، بلکه دشمن خود شما نیز هست. 
مگر بسیارى از شما را با زور و یا تحت فشار 
فقر و فالکتى که به شما تحمیل کرده است به 
نظامى  مراکز  و  پادگانها  ها،  سربازخانه  درون 
نبرده اند؟ مگر در درون پادگانها تحت ناانسانى 
اطاعت  و  جهنمى  زندگى  یک  مناسبات  ترین 
کورکورانه و بى چون و چرا را به شما تحمیل 
نکرده اند؟ مگر به رغم میل شما فرمان شلیک 
و پرپر کردن رؤیاهاى نیکا شاکرمى ها را صادر 
نمى کنند؟ مگر به رغم میل درونى شما، شما 
را هر روزه براى کشتار مردم به خیابان ها نمى 

برند؟
رده هاى پایین نى

روهاى مسلح حکومت اسالمى! 
توده هاى کارگر و  از  از شما بخشى  بسیارى 
زحمتکش و فقیرى هستید که خود و خانواده 
تان از زندگى تحت حاکمیت رژیم اسالمى به 
تنگ آمده اید. نگذارید این رژیم جنایتکار جان 
و زندگى شما را وثیقه بقاى حیات خود قرار 
دهد. هنگامیکه انگشتان خود را به روى ماشه 
تفنگتان فشار مى دهید، متوجه باشید که گلوله 
هاى آن به سینه همان مردم زحمتکشى فرو مى 
رود که همانند شما تحت ستم و مشقت بوده 
اند، به سینه جوانان و مردمى فروى مى روند 
که اراده کرده اند و براى آزادى و برابرى و رفاه 
انسانها و براى نجات خود شما ها هم مبارزه 
این  به سرنوشت  را  کنند. سرنوشت خود  مى 
رژیم جنایتکار گره نزنید. سرنوشت دیگرى در 
انتظار شما است. دیر نکنید، تردید نکنید، همین 
امروز سرنوشت انسانهاى آزادى خواه و برابرى 
طلب  و انقالبى را برگزینید. صف ضد انقالب 
مردم  به صف  کنید  ترك  را  اسالمى  حکومت 

مبارز و انقالبى بپیوندید. 
بپیوندید، مردم  بدون تردید اگر به صف مردم 
آزاده ایران با آغوش باز از شما استقبال خواهند 
گرفتن  پیش  در  و  انتخاب  در  را  شما  و  کرد 

زندگى سرافرازانه یارى خواهند داد.
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روند این دوره از خیزش و قیام مردم در سراسر 
ایران علیه جمهورى اسالمى اینک وارد مراحل 
تداوم  است.  شده  سازى  وسرنوشت  حساس 
روزانۀ  پیگیر  مبارزات  نیم  و  ماه  یک  از  بیش 
و  انقالبى  جوانان  و  آزادیخواه  مردان  و  زنان 
توده هاى به پاخاسته در ایران در بیش از چهار 
اسالمى  جمهورى  جنایتکارانۀ  حاکمیت  دهه 
بى سابقه بوده است. بازتاب این خیزش عظیم 
اکثریت  پشتیبانى  و  حمایت  از  که  اجتماعى 
در  آزادیخواه  و  شریف  مردم  اتفاق  به  قریب 
در  است،  برخوردار  ایران  سراسر  و  کردستان 
تمام دنیا انعکاس یافته است. این خیزش عظیم 
تبعیض  گرسنگى،  و  بیکارى  و  فقر  در  ریشه 
از 40  بیش  دارد که  و ستمى  جنسیتى و ظلم 
و  کارگر  مردم  به  اسالمى  رژیم  است  سال 
است.  کرده  تحمیل  ایران  سراسر  زحمتکش 
انقالبى  جنبش  این  که  نیست  شکى  بنابراین 
جمهورى  سرنگونى  تا  اى  توده  اعتراضات  و 
اسالمى ادامه مى یابد. تاریخ و تجربه نیز به ما 
نشان داده است که حکومتهاى دیکتاتور و ضد 
انسانى هر اندازه هار و درنده هم بوده باشند، 
در مقابل خروش انقالبى توده هاى مردم دوام 
نیاورده و زوال و نابودیشان محتوم بوده است.

کنون  تا  اعتراضات  این  گسترش  و  تداوم  با 
به این  نیز  از عوامل و مسئوالن رژیم  بسیارى 

واقعیت پى برده اند که عمرجمهورى اسالمى 
چنین  احساس  است.  رفتنى  رژیم  و  بسرآمده 
خطرى را مى توان در رفتار و کالم رهبران و 
دید.  نیز  پائین  تا  اى  خامنه  از  رژیم  مسئوالن 
تعدادى از مسئوالن و کارگزاران رژیم نیز این 

خطر را تشخیص داده اند و ازحاال در فکر پیدا 
تعدادى  هستند.  خود  آیندة  براى  مأمنى  کردن 
از رژیم فاصله گرفته وتالش مى کنند  از آنها 
راهى براى نجات خود پیدا کنند. در این راستا 
تعدادى نیز صفوف حکومت را ترك کرده اند. 
آنهایى هم که از طریق دزدى و فساد امکانات 
اند، از ایران خارج مى شوند.  زیاى به جیب زد
هایشان  و خانواد مسئوالن  محرمانۀ  فرار  خبر 
به خارج کشور هر روزه از فرودگاههاى ایران 
در رسانه ها برمال مى شود. تا جائى که سران 
حکومت هم دستورات محرمانه و سرى براى 
و  فرودگاهها  به  آن  اخبار  درز  از  جلوگیرى 

پایانه هاى مرزى میدهند.

در این میان شما رده هاى پایین نیروهاى مسلح 
و مزدوران محلى  و بسیج  پلیس  سپاه، ارتش، 
اید و  که به خدمت این رژیم جنایتکار درآمد
رژیم روزانه براى قتل و سرکوب مردم از شما 
استفاده مى کند و شما را در مقابل مردم قرار 
منافع حاکمان و  مى دهد، جزو قربانیان حفظ 
است  واضح  هستید.  اسالمى  رژیم  کارگزاران 
هاى تهیدستى  بخشى از شما فرزندان خانواد
اسالمى  حکومت  که  هستید  کردستان  در 
سرمایه بیش از 40 سال است فقر و تهیدستى و 
محرومیت را به شما و خانواده تان نیز تحمیل 
کرده است. کسانى که تا کنون نیز در صفوف 

همین  جزو  اند  شده  زخمى  یا  و  تلف  رژیم 
بوده  جامعه  محروم  و  تهیدست  هاى  خانواده 
اند. آیا تا کنون دیده اید فرزندان مقامات رژیم 
و یا فرزندان سرمایه داران به جبهه هاى جنگ 
خیابان  در  معترض  مردم  با  مقابله  میدان  یا  و 

اعزام شده باشند؟ چرا جان و زندگى شما وثیقه 
در  که  شود  فاسدانى  و  دزدان  حکومت  بقاى 
زاده  آقا  و  کارگزاران  و  مسئوالن  رهبران،  آن 
و  ثروت  از  دالر  میلیاردها  و  میلیونها  هایش 
داخل  در  و  اند  زد به جیب  را  جامعه  سامان 
برند.  مى  بسر  نعمت  و  درناز  کشور  خارج  و 
منافع شما ماندن در صفوف حامیان حکومت 

اسالمى نیست.

رده هاى پایین نیروهاى مسلح 
حکومت اسالمى در کردستان!

هنگامیکه انگشتان خود را به روى ماشه تفنگتان 
فشار مى دهید، این را بدانید که گلوله هاى آن به 
سینه همان جوانان و مردم زحمتکشى فرو مى 
رود که همانند شما تحت ستم و مشقت بوده 
اند، به سینه جوانان و مردمى فروى مى روند 
از چنگ  مردم  رهائى  براى  اند  کرده  اراده  که 
حکومت اسالمى، براى آزادى و رفاه انسانها و 
براى نجات خود شما ها هم مبارزه کنند. بیش 
از این سرنوشت خود را به سرنوشت این رژیم 
جنایتکار گره نزنید. سرنوشت دیگرى در انتظار 
شما است. دیر نکنید، تردید نکنید، همین امروز 
صف ضد انقالب حکومت اسالمى را ترك کنید 
بپیوندید. بدون  انقالبى  به صف مردم مبارز و 
بپیوندید، مردم آزاده  اگر به صف مردم  تردید 
کردستان با آغوش باز از شما استقبال خواهند 
کرد و شما را در راستاى در پیش گرفتن زندگى 

سرافرازانه یارى خواهند داد.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسالمى
زنده باد حکومت شورائى مردم در کردستان

کمیته مرکزى کومه له
 (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

12  ابان 1401
سوم اکتبر 2022

فراخوان کمیته مرکزى کومه له 
(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

به رده هاى پایین نیروهاى مسلح و مزدوران محلى رژیم در کردستان
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ینها  ا
تنها بخشى از شعارهائى بود که در روز جمعه 
ششم آبان ماه، جوانان مهاباد در میان شعله هاى 
فریاد  بودند،  کرده  برپا  خیابانها  در  که  آتشى 
شوند  گیر  توده  چنانکه  شعارها  این  میزدند. 
همزمان با فریاد شعار ”مرگ بر دیکتاتور“، ”مرگ 
توانند  مى  آزادى“  زندگى  ”زن  اى“،  خامنه  بر 
انقالبى  این خیزش  روى  پیش  را  روشنى  افق 

قرار دهند.  پایکوبى آنان در میان 
شعله هاى آتش بیان روشن آتش 
که  است  مردمى  خشم خروشان 
روزاست  چهل  از  بیش  اکنون 
همه روزه در بسیارى از شهرهاى 
ایران به خیابان میآیند. شجاعت و 
قهرمانى زنان و مردان آزادیخواه، 
ستودنى است. آنها در مقابل یکى 
موجود  هاى  رژیم  هارترین  از 
اند  ایستاده  رودررو  جهان  در 
بر  ”مرگ  افراشته  گردنى  با  و 
آنان  میزنند.  فریاد  را  دیکتاتور“ 

حتى در خاکسپارى عزیزانشان اعالم مى کنند: 
“ هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه“. اعالم 
مى کنند: “ دانشجویان، دانش آموزان وجوانان 
نمیگیرند،  عزا  خود  جانباختگان  براى  انقالبى 
باور  این  به  آنان   .” میدهند  ادامه  را  راهشان 
جان  گرامیداشت  راه  بهترین  که  اند  رسیده 
باختگان خیزش انقالبى ژینا، نه عزادارى، بلکه 

ادامه راهشان است. 
شهرهاى ایران در آغاز هفتمین هفته از خیزش 
و  زنان  وجود  ابراز  میدان  همچنان  انقالبى، 
مردان آزادیخواه، دانشجویان و دانش آموزان و 
از  خانواده هاى جانباختگان است. در بسیارى 
پا مى شوند، در شهرهاى  بر  باریکادها  شهرها 
تعرض  با  مقابله  در  شیرین  قصر  و  مهاباد 
آتش کشیده  به  فرمانداریها  نیروهاى سرکوبگر 
در  پاسداران  سپاه  پایگاه  تهران  در  شوند.  مى 
خیابان پیروزى تهران به آتش کشیده شد و بر 
بر ستمگر، چه شاه  ”مرگ  دیوارهاى آن شعار 
اداره  آزادى،  زندگى،  ”زن،  رهبر“،  چه  باشه، 
نیروهاى  رشت  در  بست.   نقش  شورائى“  
سرکوبگر را در میان شادى مردم فرارى دادند. 
تجمع  ساحلى  پارك  در  جوانان  اهواز  در 
اعتراضى و آتش برپا کرده و نامش را آتش قیام 
در  شبانه  سنندج  خیابانهاى  از  بسیارى  نهادند. 
تسخیر جوانان است. حمله نیروهاى سرکوبگر 
رژیم به خوابگاه دانشجویان  در دانشگاه علوم 
پزشگى سنندج نتوانست فریاد مرگ بر مزدوران 

رژیم را خاموش کند. در ارومیه از ساعت هاى 
برپا  اعتراضى  هاى  تجمع  جوانان  شب  اولیه 
راه  دشمن  نیروهاى  تعرض  برابر  در  و  کردند 
انقالبى  جوانان  سقز  در  کردند.  ایجاد  بندان 
مقابله  در  جدیدى  هاى  روش  و  ها  تاکتیک 
آباد  اند. در خرم  اتخاذ کرده  مزدوران رژیم  با 
مراسم یادبود نیکا شاکرمى به میدان ابراز خشم 
گردید.  تبدیل  بپاخاسته  هاى  توده  اعتراض  و 

در زاهدان نیروهاى سرکوبگر اینبار با تانک به 
خیابان آمدند وتک تیراندازان را بر بام تعدادى 
اینها،  همه  رغم  به  اما  نشاندند،  ساختمانها  از 
مردم با نیروهاى سرکوبگر درگیر شده وآنان را 

فرارى دادند.
از شهرها، دانشگاهها و  در حالیکه در بسیارى 
با  رویاروئى  و  اعتراضى  هاى  تجمع  مدارس 
تعرض نیروهاى سرکوبگر ادامه داشت، شوراى 
نفت  پیمانى  کارگران  اعتراضات  سازماندهى 
همبستگى  در   “ که  کرد  اعالم  فراخوانى  طى 
میزنیم“.   اعتصاب  به  دست  مردمى  مبارزات  با 
و  آغاز  چنانکه  نفتگران  اعتصاب  تردید  بدون 
فراگیر شود توازن قوا را به نفع خیزش انقالبى 
جارى تغییر خواهد داد. اکنون نه تنها رزمندگان 
دانش  و  معلمان  دانشجویان،  خیابان،  کف 
آموزان که خیابان، دانشگاه و مدرسه را به میدان 
سرکوبگران جمهورى  با  رویاروئى  و  اعتراض 
شور  با  جامعه  بلکه  اند،  کرده  تبدیل  اسالمى 
نفتگران چشم دوخته  به آغاز اعتصاب  وشوق 
است. به یاد داریم که در خرداد ماه سال گذشته  
از صد  بیش  نفت  کارگران  اعتصاب  زمانى که 
پاالیشگاه، شرکت پتروشیمى و نیروگاه ومراکز 
فضاى  کل  چگونه  برگرفت،  در  را  تولیدى 
سیاسى جامعه را تحت تأثیر قرار داد. برگزارى 
از  هایى  بخش  در  کارگران  عمومى  مجامع 
رهبرى  رویکرد  پتروشیمى،  و  نفت  صنایع 
جمعى و شورائى از جانب آنان نشان داد که آن 

دستآورد عظیم کارگران قهرمان هفت تپه با همه 
میرود  پرداختند،  برایش  که  گرانى  هاى  هزینه 
که به یک رویکرد جا افتاده در جنبش کارگرى 
ایران تبدیل شود. واین البته بدون تردید اهمیت 

حیاتى براى پیشروى جنبش کارگرى دارد.
اکنون که بیش از شش هفته از خیزش انقالبى 
موقعیت  یک  در  جامعه  و  گذرد  مى  جارى 
مرتبط  به هم  شبکه  است؛  گرفته  قرار  انقالبى 
جوانان انقالبى در محالت مختلف 
عمل  ابتکار  شهرها  از  بسیارى 
مقابله  و  ها  اعتراض  سازماندهى 
را  سرکوبگر  نیروهاى  تعرض  با 
و  ها  دانشگاه  اند؛  گرفته  دست  در 
برپائى  مدارس به محل اعتصاب و 
با  مقابله  و  اعتراضى  هاى  تجمع 
سرکوبگران حکومت اسالمى تبدیل 
اعتصاب  چند  معلمان  اند؛  شده 
اند؛  داده  سازمان  را  سراسرى 
به  جانباختگان،  یادبود  مراسمهاى 
میدان ابراز خشم و اعتراض انقالبى 
توده ها بدل شده اند و اعتصابات و تجمع هاى 
موضعى کارگران در بخشهایى از صنایع نفت و 
پتروشیمى، هفت تپه و برخى رشته هاى دیگر 
در همبستگى با این خیزش انقالبى، نوید بخش 
به میدان آمدن طبقه کارگر است؛ به میدان آمدن 
طبقه کارگر با سالح نیرومند اعتصاب مى تواند 
تداوم و پیشروى این خیزش انقالبى را تضمین 
کند. در این تردیدى نیست که رهبران و فعالین 
جنبش کارگرى که در سال هاى اخیر اعتصابات 
ضرورت  به  اند،  داده  سازمان  را  شکوهمندى 
کارگر  طبقه  آمدن  میدان  به  طبقاتى  و  سیاسى 
شدید،  سرکوب  از  نگرانى  اما  هستند.  واقف 
تأثیرات  از  نگرانى  و  سابقه  بى  فالکت  و  فقر 
هاى  خانواده  زندگى  بر  اعتصاب  پیامدهاى 
اى و طبقاتى  توده  کارگرى، فقدان سازمانهاى 
و  فعالین  که  هستند  موانعى  جمله  از  کارگران 
و  اعتصاب  سازماندهى  براى  کارگرى  رهبران 
بسیج جنبش کارگرى با آن روبرو هستند. باید 
این  بر  غلبه  براى  توانیم  مى  که  هر شکلى  به 
نگرانى ها و موانع به فعالین و رهبران جنبش 
کارگرى یارى رسانیم. با به میدان آمدن یکپارچه 
طبقه کارگر، با سازمانیابى این طبقه و با ایفاى 
باد انقالب، زنده باد  نقش رهبرى شعار ”زنده 
حکومت شورائى، زنده باد سوسیالیسم“ نیروى 

اجتماعى تحقق خود را پیدا مى کند.

زنده باد انقالب، زنده باد حکومت شورائى، زنده باد سوسیالیسم!
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بیانیه مشترك: به سوى ایجاد قطب چپ و سوسیالیستى در کردستان 

بزرگى  انقالبى  تحول  دستخوش  ایران  جامعه 
تعمیق  متن  بر  شورانگیز  واقعیت  این  است. 
و  سیاسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  هاى  بحران 
بر بستر رشد و گسترش اعتصابات و اعتراض 
هاى کارگرى و دیگر جنبش هاى اعتراضى در 
سرنگونى  براى  مبارزه  و  گرفته  شکل  جامعه 
رژیم جمهورى اسالمى را وارد فاز نوینى کرده 
نشان  امسال  در مهر ماه  است. روند رویدادها 
داد که قتل دولتى مهسا (ژینا) امینى فقط جرقه 
اعتراض عمومى علیه فقر  اى بود که خشم و 
و فالکت اقتصادى، بى حقوقى هاى سیاسى و 
اجتماعى، خشونت ها و تبعیض جنسیتى علیه 
به  را  اسالمى  رژیم  هاى  سرکوبگرى  و  زنان 
آزادیخواه  مردان  و  زنان  و  انفجار رساند  نقطه 
خیابان  کف  به  را  ایران  شهر  از صد  بیش  در 
کردستان  مبارز  مردم  پرشور  حضور  کشاند. 
این  در  زنان  پیشتازى  با  انقالبى  بویژه جوانان 
نیروهاى  تعرض  با  مقابله  و  سراسرى  خیزش 
روشنى  انداز  چشم  خیابان  کف  در  سرکوبگر 
پیش  را  اسالمى  جمهورى  رژیم  سرنگونى  از 
روى مبارزات انقالبى در کردستان نیز قرار داده 
به میدان آمدن کارگران  با  این تحوالت  است. 
صنایع نفت و پتروشیمى و حمایت آنان از این 
حاکمیت  بساط  برچیده شدن  انقالبى،  خیزش 
انقالب توده اى را به  از طریق یک  این رژیم 

یک امکان واقعى تبدیل کرده است.

این جنبش انقالبى و سراسرى تا همین لحظه 
تأثیرات ماندگارى بر اوضاع سیاسى و شرایط 
مبارزه طبقاتى در ایران بجاى گذاشته، روند رو 
بخشیده  سرعت  را  اسالمى  حکومت  زوال  به 
و بار دیگر پرونده مربوط به سرنوشت قدرت 
در  است.  کرده  باز  جامعه  روى  به  را  سیاسى 
مسائل  به  گویى  پاسخ  براى  و  روند  این  قبال 
و  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  پروسه  گرهى 
احتماالت پیش رو، صف بندى نیروهاى چپ 
از  بیش  کردستان  و  ایران  در  جامعه  راست  و 
در چنین  و شفافتر شده است.  پیش عمیق تر 
شرایطى نیروهاى مختلف اپوزیسیون بورژوایى 
مردم را از انقالب مى ترسانند و تنها براى تغییر 
حاکمیت سیاسى ایران از باال و بدور از دخالت 
مردم کارگر و زحمتکش تالش  دگرگون ساز 

مى کنند.
در  این اوضاع نیروهاى چپ و کمونیست در 

کردستان که به پشتوانه بیش از چهار دهه مبارزه 
بى وقفه و حضور قدرتمند سیاسى، اجتماعى 
و نظامى در مبارزه بى امان با جمهورى اسالمى 
از کارگران و زنان و سایراقشار  پیگیر  دفاع  و 
از  تمایز سیاسى  و  نقد  در  و  فرودست جامعه 
موثر  نیروى  یک  به  بورژوایى،  هاى  جنبش 
اجتماعى در کردستان تبدیل شده اند، مسئولیت 

و وظایف سنگینى بر دوش دارند. 

عنوان  به  و سوسیالیست  نیروهاى چپ  امروز 
در  شان  حضور  که  اجتماعى  جریان  یک 
و جوانان در عرصه  زنان  و  مبارزات کارگران 
شهرهاى  در  اجتماعى  اعتراض  مختلف  هاى 
کردستان قابل مشاهده است، یک نیروى موثر 
جنبش  پیشروى  تضمین  براى  کننده  تعیین  و 
در  هستند.  کردستان  در  انقالبى  و  اعتراضى 
و  استراتژى  وتقویت  تدوین  شرایطى  چنین 
چپ  نیروهاى  طرف  از  سوسیالیستى  آلترناتیو 
تصویر  آن  در  که  کردستان،  در  کمونیست  و 
روشنى از معناى سرنگونى جمهورى اسالمى، 
چگونگى پیروزى، تضمین شرکت مستقیم توده 
هاى مردم کردستان در حاکمیت سیاسى و اداره 
جامعه و تحقق خواستها و مطالبات مردم کارگر 
و زحمتکش داده شده باشد، مبرمیت پیدا کرده 

است.

بر این اساس و در پاسخ به این نیاز ما امضا 
کنندگان این بیانیه حول محورهاى زیر وارد 
تالش مشترك جهت شکل دادن به یک قطب 
در کردستان مى شویم  و سوسیالیستى  چپ 
جریانات  و  احزاب  همه  دست  پیشاپیش  و 
و زنان و مردان آزادیخواه و تالشگران چپ 
انجام  در  خواهند  مى  که  سوسیالیست  و 
باشند  داشته  مشارکت  و  سهم  مهم  امر  این 
شکل  براى  تالش  فشاریم.  مى  گرمى  به  را 
دادن به یک آلترناتیو چپ و سوسیالیستى به 
تنها  نه  ایران  متحول کنونى  در شرایط  ویژه 
بلکه مربوط  و جریانات سیاسى  احزاب  امر 
و  آزادیخواه چپ  و  مبارز  انسانهاى  همۀ  به 

کمونیست نیز مى باشد. 

براى  جانبه  همه  مبارزة  هدایت  و  پیشبرد   -1
به  کمک  اسالمى،  رژیم  انقالبى  سرنگونى 
ایجاد  کارگران،  طبقاتى  و  اى  توده  سازمانیابى 

شوراها در محالت، ایجاد سازمان و تشکلهاى 
دانش  و  دانشجویان  و  معلمان  زنان  اى  توده 
دیگر  و  پرستاران  و  بازنشستگان  و  آموزان 
بخشهاى مردم تحت ستم و تالش موثر براى 
و  رژیم  نهادهاى  و  نیروها  شکستن  هم  در 
برچیدن حاکمیت ضد انسانى آن در کردستان 
از جنبش سرنگونى انقالبى  که حلقه اى مؤثر 

سراسرى است.

2-پیروزى  آلترناتیو سوسیالیستى در گرو در هم 
شکستن قطعى قدرت دولت مرکزى، پیشروى 
در  کمونیستى  احزاب  و  جنبش  کارگر،  طبقه 
قدرت سیاسى  بورژوازى و کسب  از  خلع ید 
و استقرارحکومت کارگرى در سطح سراسرى 
است. سهل ترین و کم دردسر ترین راه حفظ 
دستاوردهاى مبارزاتى مردم در کردستان پیوند 
با جنبش سرنگونى و انقالب در سطح سراسرى 

در ایران است.

3ـ این امکان وجود دارد که بساط حکومت در 
کردستان پیش از سایر نقاط ایران برچیده شود. 
اما سقوط و در هم شکستن نیروها و نهادهاى 
حکومت مرکزى و عقب نشینى آنان پایان کار 
نیست. ما در این شرایط براى به دست گرفتن 
اداره امور به دست خود مردم و تشکیل ارگان 
بر  و  روستا  و  شهر  در  اى  توده  قدرت  هاى 
اراده مستقیم مردم  اعمال  و  حاکمیت شورایى 
در کردستان تاکید میکنیم. سازماندهى شوراها 
در حال حاضر به عنوان ابزار مبارزه، و با ساقط 
اعمال  ارگان  مثابه  به  اسالمى  جمهورى  شدن 
اراده مستقیم توده اى، وظیفه فورى خود و هر 
اجتماعى  جنبشهاى  و  کارگرى  جنبش  فعال 
پیشرو و امر عاجل هرحزب و جریان چپ و 

کمونیست میدانیم . 

در  ناسیونالیست  و  بورژوایى  -احزاب   4
کردستان تالش میکنند استراتژى سیاسى خود 
بر  متکى  فدرالیستى  ساختار  یک  قالب  در  را 
سیستم پارلمانى بعد از سرنگونى رژیم اسالمى 
چنین  کنند.  تحمیل  مردم  به  و  برده  پیش 
بیحقوقى  و  محرومیت  به  تنها  نه  سناریویى 
پایان  کردستان  مردم  اجتماعى  و  سیاسى  هاى 

نمى دهد، بلکه تجربه نشان داده است 
که طرح فدرالیسم راه حلى براى رفع 

کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) و کمیته کردستان حزب کمونیست کارگرى ایران-حکمتیست

برچیدن جمھوری اسالمی و استقرار حاکمیت شورایی در کردستان وظیفه فوری ما است!
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شماره  475 - صفحه 10  جهان امروز

ستم ملى و مسئله کرد هم نیست. طرح 
استخوان  مانند  را  ملى  مسئله  فدرالیسم 
زمان  که هر  مى گذارد،  باقى  الى زخم 
نوع  هر  ما  دارد.  وجود  آن  خونریزى  امکان 
طرحى که ستمگرى بر مردم کردستان را باقى 
بگذارد و به تفرقه میان مردم دامن بزند را مردود 
بر آگاهى و حضور کارگران  دانسته و با تکیه 
در  کردستان  ستمدیده  مردم  و  زحمتکشان  و 

صحنه مبارزه سیاسى در مقابل آن مى ایستیم.

اند  تالش  در  که  نیروهایى  برابر  در  ما   -5
سرنوشت مردم کردستان را به سیاست دولتهاى 
امپریالیستى گره بزنند، بر مبارزه و همسرنوشتى 
مردم کردستان با جنبش هاى پیشرو اجتماعى و 
توده هاى مردم در سراسر ایران تاکید میکنیم. 
کردستان  در  مردم  توده  و  کارگران  مبارزات 
با مبارزات سراسرى مردم  پیوستگى تنگاتنگى 
جمهورى  سرنگونى  با  نهایتا  و  دارد  ایران 
پیروزى خواهد رسید. ما در مقابل  به  اسالمى 
طرحها و سیاست دخالتگرانه قدرتهاى جهانى 
و متحدان منطقه اى آنها براى تحمیل آلترناتیو 
و  ایران  در  سیاسى  تحوالت  روند  بر  راست 
کردستان، مى ایستیم. هر نوع طرح وآلترناتیوى 
از باالى سر مردم را مردود مى دانیم و مجدانه 

براى به انزوا کشاندن آن میکوشیم.

6- شرط الزم پیشروى مبارزه انقالبى و اعمال 
قدرت مردم کردستان جدایى توده هاى کارگر 
هاى  سیاست  و  استراتژى  از  زحمتکش  و 
کردستان  در  ناسیونالیستى  ـ  بورژوا  احزاب 
مقیاس  در  سوسیالیستى  استراتژى  تقویت  و 
اشاعه  گرو  در  امر  این  انجام  است.  اجتماعى 
و  افق  مقابل  در  کمونیستى  آگاهگرى  و  نقد 
سیاست ملى گرایانه و ناسیونالیستى در جامعه  
دگرگونى  و  اعتراضى  جنبشهاى  پیشروى  و 
هاى واقعى در زندگى اجتماعى توده هاى مردم 

کردستان میباشد.

7- ستمگرى ملى همراه با وحشیانه ترین شیوه 
سرکوبگر  رژیمهاى  جانب  از  سرکوب  هاى 
فراوانى  مصائب  اسالمى  جمهورى  و  سلطنتى 
ما  است.  کرده  تحمیل  کردستان  مردم  بر  را 
خواهان رفع فورى ستم ملى و حل مسئله کرد 
آزادانه  تصمیم  نتیجه  مهم  این  براى  هستیم. 
یا ماندن در  به معنى جدایى و  مردم کردستان 
حقوق  تضمین  و  تامین  با  ایران  چوب  چهار 
مساوى را برسمیت میشناسیم. ما هر نوع اقدام 
تصمیم  از  جلوگیرى  براى  نظامى  و  قهرآمیز 
نتیجه  نشناختن  برسمیت  یا  و  کردستان  مردم 
آن با دستاویز ”حفظ تمامیت ارضى “ و مقابله 
با ”تجزیه طلبى“ و یا هر توجیه دیگرى را قویا 
محکوم و مردود اعالم میکنیم. ما در عین حال 
مردم  مبارزاتى  همسرنوشتى  و  همبستگى  بر 
در  دیده  ستم  و  آزادیخواه  مردم  با  کردستان 

سراسر ایران تاکید مى کنیم.

و  حقوق  سرکوبگر،  رژیمهاى  که  آنجا  از   -8
آزادیهاى اولیه مردم کردستان را با لشکر کشى 
کنند، مردم حق  مى  پایمال  و زور و سرکوب 
دست  خود  از  دفاع  براى  آن  مقابل  در  دارند 
کرامت  و  ازحقوق، حرمت  و  ببرند  اسلحه  به 
سرکوبگرى  نیروى  هر  مقابل  در  خود  انسانى 
نیروى  و  شوند  مسلح  دارند  نمایند. حق  دفاع 
مسلح سازماندهى شده تحت هدایت نهادها و 

شوراهاى مردمى را سازمان دهند.

و   کمونیست  نیروهاى  عنوان  به  ما  9ـ 
انترناسیونالیست،  تقویت همبستگى کارگران و 
جهان  را در  ستمدیده  و  زحمتکش  توده هاى 
امر خود  را  کشورهاى همجوار  در  ویژه  به  و 
میدانیم، در این راستا از مبارزات آزادیخواهانه 
مردم کردستان در عراق، ترکیه و سوریه براى 

نابرابرى  و  فقر  علیه  و  ملى  ستم  رفع  آزادى، 
اجتماعى دفاع میکنیم. 

10ـ ما امضا کنندگان این بیانیه تالش میکنیم، 
و  شده  ذکر  گیریهاى  جهت  پیشبرد  براى 
مشترك  اقدامات  و  فعالیتها  کردن  هماهنگ 
را  ضرورى  اسناد  و  ایجاد  را  الزم  مکانیزم 

تصویب نماییم.

برابرى  و  آزادیخواه  مردم  کارگران،  ما  11ـ 
طلب در کردستان را فرا مى خوانیم که خیزش 
اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى  انقالبى 
قدرت  با  ایران  مردم  همراه  و  همدوش  را 
بر  مسیر  این  در  و  ببرند  پیش  به  قاطعیت  و 
استقرار حاکمیت شورائى در کردستان و سراسر 
ایران بکوشند. در این راستا همه زنان و مردان 
آزادیخواه و احزاب و سازمانها و  فعالین چپ 
تالش  به  خوانیم  مى  فرا  را  سوسیالیست  و 

مشترك ما بپیوندند.

سرنگون باد جمهورى اسالمى!
برقرار باد حاکمیت شورائى!

زنده باد سوسیالیسم!
کمیته کردستان 

حزب کمونیست کارگرى ایران-حکمتیست
کومه له  

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مهر 1401
اکتبر 2022

پرتو و   ، دمکراسى شورایى تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له برنامه هاى خود را به همراه تلویزیون هاى 
تلویزیون آلترناتیو شورایى کانال مشترك نیروهاى چپ و کمونیست بر روى  برابرى بر روى کانال ماهواره اى 

ماهواره یاهسات پخش مى کند. 

ساعت پخش برنامه هاى 
تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له به وقت تهران:

 آغاز برنامه ها، 17,30، پنج و نیم عصر 
 تکرار بار اول، 23,30، یازده و نیم شب
 تکرار بار دوم، 05,30، پنج و نیم صبح

 تکرار بار سوم، 11,30، یازد و نیم قبل ازئظهر
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جهان امروز

درس هاى انقالب 57 براى خیزش انقالبى ژینا!
انفجار  یک  مستقیم  ى  نتیجه   انقالبى  خیزش  این 
بود،  تغییر  براى  انقالبى  تحول  یک  و  اجتماعى 
اصلى  خاستگاه  نبود.  یافته  سازمان   و  آماده  اما 
ماهیتاً  اجتماعى،  طغیان  این  عمومى  مطالبات  و 
کننده  قیام   هاى  توده   اما  بود،  دارى  سرمایه   ضد 
اقتصادى  و  سیاسى  چشم انداز  چپ  جریانات  و 
روشنى براى جایگزین  کردن نظام سرمایه  دارى و 
استبدادِى پهلوى نداشتند. در واقع از زهدان چنین 
مسند  بر  نیروهایى  و  شد  زاده  حکومتى  شرایطى 
قدرت سیاسى تکیه زدند که مهر اوضاع و احوال 
آن شرایط تاریخى ـ سیاسى را بر تارك خود حمل 

کرد.
فرآیند «مد

پهلوى،  رژیم  ملت  سازِى  ـ   دولت   و  رنیزاسیون» 
هاى  و دگرگونى   سرمایه  دارى  ى  توسعه   و  رشد 
تناقضات  بر  به دم  پدید آمده در اعماق جامعه، دم 
جامعه  ژرفاى  در  طبقاتى  و  اجتماعى  ستیزهاى  و 
مى  افزود و رفته  رفته غلیان  هاى عظیمى در درون 
جامعه در حال تکوین بودند؛ جوش  و خروشى که 
همراه  به   را  اجتماعى  اعتراضات  عینى  هاى  زمینه  
امرى  به  انقالب  اوضاعى،  چنین  بستر  بر  آورد. 
که  انقالبى  شد؛  تبدیل  ضرورى  و  ناپذیر  اجتناب  
هم ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى را از 
بنیان تغییر دهد و هم  این  که راه را براى پیشرفت 
نیروهاى مولده و تحوالت عظیم  ترى آزاد سازد. در 
عین حال، جامعه  ى ایران در همه  ى سطوح تشنه  
ى آزادى و رهایى از یوغ استبداد شاه و سلطه  ى 
امپریالیسم غرب بود. در نتیجه، اعتصابات کارگرى 
و گستره  ى امواج انقالب در پهناى جامعه  ى ایران 
چنان وسیع و پُر خروش بود که رژیم شاه قادر به 
این تحوالت به  مهار و سرکوب آن نبود. سرانجامِ 
سقوط نظام پادشاهى پهلوى در بهمن 57 انجامید. 
این همان لحظه  ى پرشکوه، تاریخى و به  یاد ماندنِى 
این انقالب بود که در حافظه  ى تاریخى انقالبیون 
به   مردمان جان  حک شده است. آرى، کارگران و 
لب رسیده  ى ایران نشان دادند که انقالب در دستان 

آن ها نهفته است.

اگر به اعتراضات و اعتصابات کارگرى و اجتماعى 
در اثناى این انقالب بنگریم، روند تحوالت بیانگر 
این واقعیت  اند که موجى از اعتصابات گسترده  ى 
ماه  مهر  بین  در  صنعتى  اصلِى  مراکز  در  کارگران 
سقوط  در  کننده  اى  تعیین   نقش   57 ماه  بهمن   تا 
کارگران  پیوستن  کرد. مشخصاً  بازى  پهلوى  رژیم 
اعتصاب  هایشان  با  انقالب،  به روند  نفت  شرکت 

ضربه  ى مهلک و تعیین  کننده  اى به پیکره  ى رژیم 
انقالبى  و  چپ  نیروهاى  همچنین  زدند.  پهلوى 
جزو بازیگران اصلِى این قیام انقالبى بودند. اگرچه 
اجتماعى  نیروى  از  سوسیالیستى  و  چپ  گرایش 
اعتصابات  اگرچه  بودند،  برخوردار  نیرومندى 
و  شکست  را  پهلوى  رژیم  کمر  سرانجام  کارگرى 
انقالب را به امرى قطعى و گریزناپذیر تبدیل کرد، 
اما کارگران و دیگر نیروهاى انقالبى، چه در سطح 
سازماندهى اجتماعى و چه از لحاظ رهبرى سیاسى، 
نیروى  یک  به  انقالبى  دوره ى  این  در  نتوانستند 
مسلط و هژمون بدل شوند. با توجه به ضعف  هایى 
که جنبش کارگرى در این فرآیند از آن رنج مى  برد، 
سازمان  هاى کارگرى همچون کمیته  ها و شوراهاى 
کارگرى نتوانستند بر روند سیاسِى گذار به حکومت 
جدید تأثیر بایسته  اى به نفع خود برجاى بگذارند.

اسالم  ارتجاع  نیروهاى  اوضاعى،  چنین  متن  بر 
سیاسى این فرصت را غنیمت شمردند و با توسل به 
حمایت هاى تعیین  کننده  ى قدرت  هاى غربى و در 
پیش  گرفتن سیاست پوپولیستى براى کانالیزه  کردن 
کردند  تسخیر  را  سیاسى  قدرت  اجتماعى،  طغیان 
ایران  جامعه  ى  بر  را  اسالمى  جمهورى  نظام  و 
تحمیل کردند. نباید فراموش کرد که سرنوشتى که 
و  برآیند ضعف  به  تنهایى  کرد  تجربه  انقالب  این 
نیروهاى  قواى  توازن   کارگرى،  جنبش  کم بودهاى 
درگیر در این تحول اجتماعى و نیز فقدان هژمونى 
و  انقالبى  نیروهاى  سوى  از  روشن  چشم انداز  و 
پیشرو جامعه نبود. در حقیقت این جوش و خروش 
اى  جزیره   در  آن  دردناك  سرنوشت  و  انقالبى 
متروکه و ایزوله  شده از تأثیرات تحوالت منطقه  اى 
و کشاکش  هاى قدرت  هاى جهانى بر متن وقایع 
و  ژئوپلیتیکى  مداخله  ى  تبعات «جنگ سرد» و  و 
امپریالیستى قدرت  هاى بزرگ سرمایه  دارى غرب 
قدرت   است که دخالت  این  نشد. واقعیت  حادث 
و  انقالبى  قیام  این  سرنوشت  در  امپریالیستى  هاى 
تصرف قدرت سیاسى از سوى اسالم  گرایاِن شیعه 
نقش اساسى و تعیین  کننده  اى داشت. اگر انقالب 
درونى  هاى  دگرگونى   و  تضادها  ناگزیر  ى  نتیجه  
سیاسى، اقتصادى و اجتماعى این جامعه بود، همزاد 
این تحوالت مداخله  ى قدرت  هاى سرمایه  دارى 
سیاسى  اسالم  نیروهاى  نفع  به  را  ترازو  ى  کفه  
قدرت  نهایى  تسخیر  تا  را  آنها  و  کرد  سنگین  تر 
سیاسى همراهى و پشتیبانى کرد. قدرت  هاى اصلى 
امپریالیستى در کنفرانس «گوادلوپ» به این اجماع 
رسیدند که با دفاع همه  جانبه از اسالم  گرایان، بدیل 
آینده  ى ایران را بر سرنوشت انقالب ایران تحمیل 

پاریس  به  عراق  از  را  خمینى  اول،  قدم  در  کنند. 
پر  هاى  رسانه   از  عظیم  اى  شبکه   و  کردند  منتقل 
مخاطب را در اختیارش قرار دادند تا آن را به عنوان 

تنها بدیل بر سرنوشت انقالب ایران جا بزنند.

از این  رو آینده  ى هر تغییر و تحول کالن در ایران، 
همواره با خطر مداخله  ى قدرت  هاى امپریالیستى 
شکل  به   ارتجاعى  و  بورژوایى  جریانات   نفع  به 
بالقوه روبرو است. بى  دلیل نیست که کل نیروهاى 
اپوزسیون راست و بورژوایى ـ چه سلطنت  طلب و 
جمهورى  خواه، چه لیبرال و شونیست  هاى عظمت  
ناسیونالیستى  جریانات  و  احزاب  چه  و  طلب 
به  اتکا  با  را  خود  استراتژى  همچنان  ـ  مذهبى  و 
تغییر از باال، رژیم  چنج و مداخله  هاى قدرت  هاى 
که  نیست  بى  دلیل  اند.  کرده   طراحى  امپریالیستى 
به  ارجاع  با  واپسگرا  و  سلطنت  طلب  جریانات 
حاکمیت جنایتکار جمهورى اسالمى، بى  وقفه توده 
از  تغییر  و  انقالب  از  را  زحمتکش  و  کارگر   هاى 
پایین مى  ترسانند، تحت عنوان مرزبندى با خشونت 
با انقالب ضدیت مى ورزند، زیرا مى  دانند در نتیجه  
ى انقالب و تغییر رادیکال در جامعه، کل مناسبات 
دست  و  شود  مى   پیچیده  درهم  دارى  سرمایه  
جریانات بورژوایى از قدرت سیاسى کوتاه مى  شود.
در  ژینا  انقالبى  خیزش  که  شرایطى  در  بنابراین، 
گستره  ى جامعه  ى ایران در جریان است و جامعه 
است،  حرکت  در  انقالبى  تحول  یک  سوى  به  
ضرورت تاریخى، سیاسى و طبقاتى ایجاب مى  کند 
که خودمان را براى این تحول انقالبى آماده سازیم. 
اگر قرار باشد خطر مصادره  و شکست انقالب آینده  
ى ایران را برطرف سازیم، یکى از پیش  شرط  هاى 
آن سازمانیابى و تشکل  یابى جنبش کارگرى و دیگر 
جنبش  هاى پیشرو و رادیکال اجتماعى است. الزمه 
و  کار  مراکز  در  کارگرى  هاى  شوراى  ایجاد  اش 
محالت،  در  ایجاد شوراها  اش  الزمه  است.  تولید 
انقالب  باشد  بنا  اگر  است.  و مدارس  دانشگاه  در 
کارگران  سر  بر  ویرانه  اى  همچون  ایران  آینده  ى 
و فرودستان و کل نیروهاى انقالبى و سوسیالیستى 
فرو نریزد، الزمه  اش نیرومند ساختن صف طبقاتى 
و اجتماعى در مقیاس محلى و سراسرى است؛ الزمه 
اش این است که از هم اکنون در فکر ایجاد شوراها 
نیروهاى  و  احزاب  نگذاریم  و  باشیم  کردستان  در 
ناسیونالیست در فرداى سرنگونى حکومت اسالمى، 
حاکمیت احزاب را بجاى حاکمیت شورایى به مردم 
روشن  انداز  ترسیم چشم   الزمه  اش  کنند.  تحمیل 
و  انقالبى  دگرگونى  براى  سوسیالیستى  آلترناتیو  و 
برقرارى جامعه  اى آزاد و سوسیالیستى است؛ الزمه  
اش تقویت و گسترش قطب چپ و سوسیالیستى 
و  نیروها  کل  هم  که  آن،  معناى  وسیع  ترین  در 
سازمان  هاى انقالبى و کمونیستِى متشکل را در کنار 
هم قرار دهد و هم جنبش  هاى طبقاتى و رادیکاِل 
اجتماعى و نیز فعالین چپ و رادیکال منفرد را نیز 

به هم پیوند دهد.
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ایجاد صندوق هاى همبستگى کارگرى یک ضرورت سیاسى و طبقاتى
نیم  و  ماه  یک  از  بیش  که  شرایطى  در  اکنون 
از  گذرد،  مى  ژینا  انقالبى  خیزش  آغاز  از 
پیوستن  کارگر  طبقه  آتى  و  آنى  منافع  زاویه 
سرنگونى حکومت  انقالبى که  خیزش  این  به 
به  است  داده  قرار  انداز  چشم  در  را  اسالمى 
یک ضرورت سیاسى و طبقاتى براى کارگران 
رهبران  که  نیست  تردیدى  است.  شده  تبدیل 
به ضرورت سیاسى  فعالین جنبش کارگرى  و 
واقف  کارگر  طبقه  آمدن  میدان  به  طبقاتى  و 
هستند. اما باید توجه داشت که سرکوب شدید، 
تهدید به اخراج، فقدان سازمانهاى توده اى و 
طبقاتى کارگران، عدم شکل گیرى یک آلترناتیو 
نیرومند سوسیالیستى که کارگران براى پیروزى 
از  نگرانى  و  سابقه  بى  ببندند، فقر  امید  آن  به 
پیامدهاى اعتصاب بر زندگى خانواده  تأثیرات 
هاى کارگرى، از جمله موانعى هستند که فعالین 
و رهبران کارگرى براى سازماندهى اعتصاب و 
بسیج کارگران با آن روبرو مى باشند. در حالى 
که ابعاد فقر و فالکت اقتصادى بیداد مى کند و 
خط فقر نسبى خانوارها در ایران به باالى 18 
میلیون تومان در ماه رسیده است، حتى سلطنت 
طلب ها و شوراى مدیریت گذار هم با دستاویز 
بیراهه  به  سابقه جهت  بى  فقر  این  دادن  قرار 
سرمایه  قدرتهاى  از  کارگرى  جنبش  کشاندن 
دارى امپریالیستى مى خواهند براى حمایت از 
کنند  مى  اعتصاب  که  کارگرانى  هاى  خانواده 
صندوق حمایتى تشکیل دهند. رهبران باتجربه 
نیروهاى  نقشه  که  دانند  مى  کارگرى  جنبش 
اپوزیسیون بورژوایى براى ایجاد صندوق هاى 
حمایتى به کمک قدرتهاى سرمایه دارى مانند 
تن جنبش کارگرى است و در  به  تزریق سم 

برابر این تالش ها خواهند ایستاد.
در شرایط  است که  این  واقعیت  اینها  به رغم 
فالکت  و  فقر  و  آور  سرسام  گرانى  کنونى 
فعالین  راه  سر  جدى  موانع  از  یکى  اقتصادى 
اعتصاب  سازماندهى  براى  کارگرى  رهبران  و 
است. هنگامى که کارگران در اعتراض و مبارزه 
بر علیه همین وضعیت دست به اعتصاب زنند، 
تنگنا و مشکالت مالى شان به عنوان یک اهرم 
فشار براى مجبور کردن آنها جهت پایان دادن 
به اعتصاب عمل میکند، خانواده کارگرانى که 
در  به شدت  میگردند،  مبارزه دستگیر  این  در 
مضیقه مالى قرار میگیرند. همین مشکالت در 
و  منتظره  غیر  حوادث  با  کارگران  که  مواقعى 
علم  قد  مقابلشان  در  میگردند  روبرو  ناگهانى 

میکنند. در این موارد و یا این روزها در هنگامى 
کارگران  اخراج  خطر  با  کارگرى  خانواده  که 
روبرو هستند، کارگران باید به کمک یکدیگر 
شتافته و همدیگر را یارى دهند و فراتر از آن 
کمک رسانى مالى به یکدیگر را از طریق ایجاد 

صندوقهاى مالى کارگرى سازماندهى کنند.
با  و  همت  به  تواند  مى  مالى  صندوقهاى  این 
شود،  تشکیل  کارگران  خود  پیگیرى  و  تالش 
این  مسئولین  شود،  اداره  آنها  خود  توسط 
صندوق  اعضاء  مستقیم  دخالت  با  صندوقها 
آن  در  بتوانند  کارگران  همه  گردند،  انتخاب 
عضو شوند. این صندوق ها مستقل از مدیریت، 
موجودى  و  هستند  دولتى  نهادهاى  و  کارفرما 
حق  آورى  جمع  طریق  از  ها  صندوق  این 
ها  این صندوق  میشود.  تأمین  اعضا  عضویت 
به اعضاى خود  به طور عادى و مطابق نوبت 
وام مى دهند و در موقع  پیش آمد حوادث غیر 
منتظره و ناگهانى نظیر بیمارى و سوانح محیط 
کار یا دستگیرى در جریان اعتصاب بالفاصله 
وام ضرورى به آنها مى دهد. اینکه وام ضرورى 
به چه مواردى تعلق میگیرد و میزان این وامها 
اقساطى  چه  در  و  وامها چگونه  است،  چقدر 
صندوق  اداره  نحوه  و  میشود  بازپرداخت 
چگونه است در اساسنامه صندوق تعریف مى 

شوند و منعکس میگردد.
مالى  نیازهاى  باید  علنى  کارگرى  صندوقهاى 
امکانات و مقررات خود  اعضا را در محدوده 
تأمین کند و اصوالً علت پایه اى عضویت توده 
هاى کارگران در این صندوقها همین است. توده 
هاى کارگر از طریق عضویت در این صندوقها 
مى میتوانند مشکالت خود را از طریق تعاونى 
و تشریک مساعى با هم طبقه اى هاى خود حل 
نمایند. کارگران مى آموزند مشکالتى که رفع 
به  هنگامیکه  کارگران،  تک  تک  عهده  از  آنها 
تنهائى با آن دست و پنجه نرم میکنند، بر نمیایند، 
در دل یک اتحاد و همبستگى مى توانند بر این 
این صندوق علنى  ایجاد  کنند.  غلبه  مشکالت 
مى تواند منجر به تقویت روحیه تشکل پذیرى 
دموکراتیک  موازین  و  گردد  کارگران  بین  در 
اداره یک تشکل را به کارگران بیاموزند و اینها 
در گروه فعالیت پیگیر کارگران پیشرو و مبارز 
جنبش  پیشرو  فعالین  است.  صندوقها  این  در 
در میان اعضاى  فعالیت خود  با  باید  کارگرى 
این صندوقها روحیه تشکل پذیرى، همبستگى 
طبقاتى و مایه گذاشتن از منافع فردى در مقابل 

منافع جمع را در بین اعضاى آن تقویت نمایند. 
رسانند؛  یارى  کارگران  آموزش  امر  به  باید 
بطوریکه کارگران با عضویت در این صندوقها 
بیاموزند  است  ساده  تشکل  یک  از  نوعى  که 
سرنوشت  سیاست،  تعیین  در  باید  که چگونه 
اداره یک تشکل، شرکت و دخالت نمایند،  و 
عضویت،  موازین  اساسنامه،  نظیر  مقوالتى  با 
مجمع  جایگاه  کار،  تقسیم  اعضاء،  حقوق 
فعال  حضور  با  گردند،  آشنا  غیره  و  عمومى 
تشکل  سرنوشت  تعیین  در  عمومى  مجمع  در 
و  کنند  حسابرسى  مسئولین  از  شوند،  دخیل 

خود مسئولیت بپذیرند. 
میتواند  کارگرى  صندوقهاى  این  مالى  منابع 
باید مستقیمًا در جهت کمک به رفع مشکالت 
مالى کارگران و در جهت خدمت به مبارزات 
العموم  على  کارگر  طبقه  جنبش  و  کارگران 
هاى  خانواده  به  مثال  بطور  برسد.  مصرف  به 
کارگران زندانى، به صندوق اعتصاب کارخانه 

خود و دیگر کارخانجات کمک مالى کنند. 
درمقابل  نمود که رژیم اسالمى  باید توجه  اما 
ایجاد همین صندوقها توسط کارگران به اشکال 
این  آنجائیکه  میکند.  اندازى  سنگ  گوناگون 
پیگیرى خود کارگران  با  صندوقها به همت و 
و بر خالف اراده و میل رژیم اسالمى تشکیل 
از  تا  میکند  تالش  اسالمى  رژیم  است،  شده 
فعالیت هاى صندوق  مانع  عوامل خود  طریق 
شود. بنابراین از یکطرف فقدان آگاهى اعضاى 
این صندوقها در ارتقاء اهداف این صندوق ها 
در راه کمک به مبارزات طبقه کارگر و از طرف 
دیگر فشارهاى رژیم اسالمى به صندوقها مانعى 
این  است.  کارگرى  تحول صندوقهاى  راه  در 
موانع باید با فعالیت و تالش پیشروان جنبش 
این  آگاهى اعضاى  ارتقاى  کارگرى در جهت 
بیشتر  چه  هر  بسیج  براى  تالش  با  صندوقها، 
ها و  این صندوق  در  براى عضویت  کارگران 
این صندوقها به یک سنت  تبدیل کردن ایجاد 
در  گردد.  رفع  کارگر،  طبقه  میان  در  پایدار 
شرایط کنونى و با در نظر گرفتن توازن قواى 
موجود میان رژیم اسالمى و جنبش کارگرى و 
همچنین  با توجه به کاردانى و تجارب فعالین 
فعالیت  پیشبرد  امر  در  کارگرى  پیشروان  و 
علنى، این امکان وجود دارد که صندوق هاى 
همبستگى کارگرى را به صورت علنى تشکیل 

داد و آن را عمال به رژیم تحمیل کرد.  


