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سفر عضو هیئت مرگ خمینی و قاتل هزاران جووان 
پر شور انقالبی به کردستان در هر پست و لباسی 
تنها شایسته اعتراض و تنفر توده مردم بجان آموهه 

سفر قریب الوقوو  ریویوسوی ب   ۰کردستان است 
تیرماه انجام شود ،  ۶۱کردستان که قرار است روز 

گرچه ماننه تمام موارد فرمایشی قوبو وی ، هویو  
ههفی غیر از فریوب ونویورنور و رودویوه دادن بوه 
مزدوران جمهوری اسالمی نهارد ، اما با تووجوه بوه 
نقش وسابقه این جنایتکار درفه ای نوموب بورزخو  
مردم داغهیهه کردستان می پاشه . داغ کسانی را 
تازه می کنه که می بیننه ومویوشونوونوه کوه قواتول 
جوانان نازنینشان با اس  رییس جوموهوور قوهم بوه 

 ها و میادین شهرشان می گذارنه . خیابان

تحمل قاتل جوانان و نو جوانان کوردسوتوان بونونووان 
رییس جمهور ومهمان ، تنها کار مزدوران جوموهووری 
اسالمی است . کار موزودران موحو وی وکسوانوی 

دهه داکمیت و کشوتوار  ۴است که بساط بیش از 
وسرکوب جمهوری اسالمی را در کردستان مهیوا و 

انه . کوار خوود فوروشوان موحو وی در  ممکن کرده
سال است در جرم وجنایوت  ۴۰کردستان است که 

 رژی  هار اسالمی شریب هستنه .

اما زمان قهر قهرتی رژی  هار اسالمی بسور آموهه 
است . می یونها مردم منترض و آزادیخواه با قوهموهوا 
و صهای رسا سالهاست که این واقنویوت را فوریواد 
زده انه که جمهووری اسوالموی رفوتونوی اسوت . 
امارفتنی است ! به این مننا نوبووده ونویوسوت کوه 

بوه  ۶۱سال و از دیومواه  ۵خودش می رود. دهود 
اینطرف درکردستان و سراسر ایران مردم آزادیوخوواه 
عمال دست بکار بگور سپردن این رژی  مرتجع وضوه 
انسانی هستنه . این امر اکنون دوتوی روزانوه ودر 
مقیاس بسیار وسیع تر اداموه دارد . تورس مورگ 
چنان سران جمههووری اسوالموی را بوه ودشوت 
انهاخته است که نمی تواننه آن را پنوهوان کونونوه . 
بهمین جهت اولویت اص ی و مشترکشان مقاب ه بوا 
سیل خروشان مردم مبارز جامنه ایران است . موی 
داننه مردم آزادیخواه و جان به لب رسویوهه دسوت 
بکار شهه انه تا ریشه داکمیت جنایتکارانه اشان را 
از بیخ در آورنه . سفر رییسی جنایتکار به کردستان 
ه  در اوضا  کنونی جامنه ایران مقاب ه با خویوزش 

 وتنفر مردم کردستان است .

 مردم مبارزکردستان !

 جوانان انقالبی !

سفر سرکرده دولت جنایتکاران به کوردسوتوان هو  
ع یرغ  همه عوافریبی ها و برنامه های سخنرانی 
و ههیه دادن های تحقیر آمیز که همواره در بورنواموه 
داشته انه ، درواقع می خواهه با رودویوه دادن بوه 
مزدوران جمهوری اسالمی به خیال خودشان ع یوه 
مردم منترض خودنمایی کنه . اما خویوالشوان خوام 
است . بخصوص اینجا درکردستان پا در جامونوه ای 
گذاشته انه که تنفر از جمهوری اسالمی و مقابو وه 
با آن به انهازه عمر منحوس این رژی  قهموت دارد . 
عالوه بر آن تنادل قوا و فضای سیاسی جوامونوه از 
شما توقع دارد که به سفور سور دسوتوه قواتو ویون 

 ۰جمهوری اسالمی فنالتر برخورد کنیه 

های قبل و هنگام دیهار روسوای جوموهوور  اگر سال
قب ی مراس  و برنامه هایشان فوقوج جوای دضوور 
نیروهای رژی  ومزدورانش بود ، اینبار وامسال تونوهوا 
منزوی کردن این سفر فرمایشی کافی نیست . بوا 
نوشتن شب نامه و سازمان دادن اعتراض به دضور 
رییسی ، فضای شهر ها وبخصوص شهر سننهج را 
از انزجار و تنفر در مقابل سفر جالد مردم کردستوان 
پرکنیه . قطنا در تنادل قوای مقهاری مونواسوب تور 

و تنرضی جوابی مونواسوب  انتظار اقهامات م یتانت 
ودر خور خواهه بود ، با اینحال جوونن سور دسوتوه 
جنایتکاران در کردستان نبایوه در سوکووت و بوهون 

 عکس النمل برگزار شود .

 مرگ بر جمهوری اسالیم

 
ی
زنده باد مبارزه مردم انقالبی برای رسنگوب

 انقالبی رژیم اسالیم
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 اعالمیه حزب حکمتیست در باره

کرنش دولتهای سوئد و فنالند و ناتو در 

 مقابل دولت فاشیسم اسالیم اردوغان

 ٢صفحه 

 مردم 
ی
ورت حاکمیت شوراب ضی

 در کردستان! 

 اسماعیل ویسی ٣صفحه 

های سوئد و فنالند با  بند و بست دولت

ي .  ی دمكراسي غربی  تركيه و دنياي دروغي 

 صالح سرداری ٥صفحه 

ك  اطالعيه مشیر

سفر ابرهیم رئيىس به كردستان مایه نفرت 

 عمیق مردم است! 

کووه وو  لوو  نسوواس وواح کووردسوو وواح  وو   
 کمهنیست ایراح(

کمی   کردس اح     کمهنیست کوارروری 
  کم یست –ایراح 

 ١ صفحه

 برای کسب قدرت 
ر
جدال طبقاب

 سیاس در ایران

 عبدال  دارابی  ٧صفحه 

یم پرسد:   اکتیی

ای  به مناسبت سالروز مبارزات توده

ماه   در شهر مریوان. 8538تی 

 گفتگو با صالح رسداری و همایون گدازگر

 ٩ صفحه

 آزادی زن معیار آزادی جامعه است!



 

 نه به جنگهای ویرانگر سرمایه داری!
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بحران و جنر در اکراین، بهوانوه 
ای بورای دولوتوهوای سوویوه و 
فنالنه شه تا عضویت در پیموان 
آتووالنووتوویووب شوومووالووی نوواتووو را 
رسمیت ببخشنه. هر چنه بنوه 
از فروپاشی ب وک شرق سویوه 
و فنالنه دو فاکتو عضوو نواتوو و 
پشت جبهه دخالتهای نظاموی 

 ۰۰ویرانگر و جنایتکارانه ناتو در 
 سال اخیر بوده انه.

 

اردوغان رییس جوموهوور دولوت 
تروریستی ترکیه موافقت خوود 
را مشروط بر آن کرده بوود کوه 
دولووتووهووای سووویووه و فوونووالنووه 
همبستگی کوامول خوود را در 
"مبارزه بر ع یه توروریسو " بوه 
دکومت اردوغان نشان دهونوه. 
دولت سویه یا فنالنه هی  وقت 
رسما نه از " دوزب کوارگوران 
کردستان ترکویوه " و نوه از " 
جنبش فتح هللا گولن" و دیوگور 
سازمانهای چپ دفا  کرده انه! 
آنچه دولت تورکویوه دنوبوال آن 
است ممنوعیت فنالیت و ناامن 

کردن زنهگی جان بهر بردگان از 
کشتارو شکنوجوه فواشویوسو  
داک  برترکویوه اسوت کوه بوه 
عنوان پناهنهه نه تنها در سویه 
و فوونووالنووه بوو ووکووه در توومووام 
کشورهای اتحادیه اروپا ساکون 
و به کار وزنوهگوی و فونوالویوت 

 سیاسی ادامه داده انه!  

 

دولت ترکیه به رهبری اردوغوان 
با بحران اقتصادی بی سوابوقوه 

 ۰۰ای روبرو است. تورم بوانی 
درصه اسوت. بویوکواری بویوهاد 
میکنه. فنالین سیاسی توحوت 
تنقیب و شکونوجوه و زنوهانوی 
میشونه. دزب اسالمی دواکو  
در ترکیه چش  بوه انوتوخوابوات 
سال آیونوهه دوخوتوه اسوت و 
دنای اسالمیزه کردن جوامونوه 
ترکیه رنر باخته اسوت. آنوچوه 
ممکن است باعث بسیج نویورو 
شود کوبیهن بر طبل فاشیسو  

 و ناسیونالیس  ترک است.

 

برخالف پروپاگانه اردوغان، نواتوو 
مظوهور و توجوسو  توروریسو  

دولتی آمریکوا و موتوحوهانوش 
است که مورد نفرت بشوریوت 
مترقی است . دولتهای سویه 
و فنالنه با کرنش در موقوابول 
اردوغان از این ببنه عو ونوی و 
رسما شریب جرم و جونوایوت 
تروریس  دولت ترکیوه و نواتوو 
خواهنه بوود! ادعوای کوذایوی 
تقابل با توروریسو  آنوهوا بوه 
 شهت ریاکارانه و پوچ است.

 

از نظر ما همین که دوکووموت 
جنایوتوکواری موکول دوکووموت 
اردوغان در سازمانی همچوون 
ناتو دق وتو دارد دقیوقوت آن 
سازمان را در مقابل جهوانویوان 
آشووکووارموویووکوونووه. کشووورهووای 
سویه و فنالنه که عضویوت در 
نوواتووو در آخووریوون اجووالس در 
مادریه رسمیت پیها کرد ماننوه 
آلمان، انگ یس، فرانسه و . . . 
با امضاء کنوانسیون ژنوو هو  
موظف شهه انه که اپوزیسیون 
تحت تنقویوب  دوکووموتوهوای 
دیکتاتوری را دمایوت کورده و 
آنووان را بوونوونوووان پوونوواهوونووهه 
 سیاسی برسمیت بشناسنه.

 

روشن است اردوغوان از یوب 
طرف خواهان تمکیون هورچوه 
بیشتر کشورهای غوربوی در 
مقابل جنایات دکومت تورکویوه 
ع یه اپووزیسویوون تورکویوه و 
سوریه است و از طرف دیوگور 
امیهوار است که کشوورهوای 
عضو ناتوو، اپووزیسویوون او را 
همچون جولین آسانژ ممونوو  
فنالیت، دستگیر و دوتوی بوه 
دولت ترکیه توحوویول دهونوه. 
نتیجه این تووافوق و کورنوش 
سویه و فنالنوه و نواتوو ارایوه 

نووفووره ای از  ۰۰لوویووسووت 
اپوزیسیون ترکیه بوه ایون دو 

 کشور است.

 

تقاضای استرداد ، و ج وگیری 
از فنالیت مخالفین سیواسوی 

از طرف اردوغان در ناتو ، تنوهوا  
"فرمان سورکووب" دیوگور یوب 
دیکتاتورو دکومت فاشیستوی 
برای مخالفین اش نویوسوت! 
این اون اجبار در همهستی در 
عم یات جنایتکارانه دکوموتوی 
مکل اردوغوان اسوت و دوموا 
اینکه دتی اپوزیسیون فوراری 
خارج از مورزهوای سویواسوی 
دکومتی هوموانونوه اردوغوان، 
هیچگاه ادساس امنیت نکرده 
و دتی با موافقت طرفیون بوه 
کشور "دوسوت" بوازگوردانوهه 

 شونه.

 

دزب کمونیست کارگری ایوران
دکمتیست ضمن پافشواری  -

بر دق آزادی بویوان وموبوارزه 
سیاسی هرانسوانوی عو ویوه 
دکووموتوهوای دیوکوتواتووری و 
فوواشوویووسووتووی بوورای اهووهاف 
سویواسوی خوود ، هورگوونووه 
موونوواموو ووه بوور سوور زنووهگووی 
اپوووزیسوویووون دووکووومووتووهووای 
فاشیستی هموچوون تورکویوه 
وجمهوری اسالمی رابشوهت 
محکوم موی کونوه . چونویون 
دسیسه و بنه و بسوتوهوایوی 
ازطووورف هوووموووه ادوووزاب و 
سازمانوهوای آزادیوخوواه بوایوه 

 افشا و محکوم گردد.

 

دزب کمونیست کارگری ایوران
 دکمتیست-

 

 2222ژوییه 

 اعالمیه حزب حکمتیست در باره

کرنش دولتهای سوئد و فنالند و ناتو در مقابل دولت 

 فاشیسم اسالیم اردوغان
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 مردم در  
ی
ورت حاکمیت شوراب ضی

 کردستان! 

قطب کمونیوسوتوی و چوپ، دواکومویوت 
 شورایی مردم را بایه تضمین کنه!

جامنه ایران بهون شب آبسوتون توحوونت 
اجتماعی و اقوتوصوادی اسوت.  -سیاسی

کامال م تهب و در دال غ یان است. اموا، 
اجتماعی و موبوارزاتوی  -شرایج سیاسی

پیچهه و غامضی برای مادیت بخشیهن به 
تغییرات مکبت  و بونویوادی، در پویوش رو 
است. این موقنیت، وظیفه بسیار خطیری 
را پیش پای قطب کمونیستی و چپ قورار 
داده است. هر چنه اعتصابات و اعتراضات 

اجتومواعوی بوطوور موتومورکوز و  -کارگری
سازمانیافته از هفت تپه، کل صنایع نوفوت 
و پتروشیمی هوا، راه آهون هوا، کونوتور 
سازی، مراکز صننتی اراک و فوند اهوواز، 
شهورداریوهوا، پورسوتواران ومونو ومویون و 

ع یرغ  پوراکونوهگوی و …  بازنشستگان و 
عهم سازمانیافتگی و رهبری واده در بنوه 
سراسرِی در جریان است.  تهاوم خویوزش 

و بوا ۶٩اجتماعیهیماه  -و اعتراض  توده ای
و متناقب  ۶٩ابرازوجود گسترده در آبانماه 

آن و اکنون که سراسر ایران و از جومو وه 
کردستان را، فرا گرفته بود، همچنان  چون 
آتش زیر خاکستر درغ یان است. تمواموی 
مؤلفه های م موس نشان از دور تازه ای 
 -از تالط   بونویوادی عوظویو  سویواسوی

اجتماعی میههنه که هر آن، می یتانت تور  

و رادیکالتر به هر شویووه موموکون، چوون 
 –آتشفشان فوران و ابراز وجوود عو ونوی 

اجتماعی کننه. زیرا، دکووموت اسوالموی 
طی مهت داکمیت ننگین و استکمارگرانوه 

به رسمیت نشناختن هر گونه دق ”  اش،
اجووتووموواعووی،   -و دووقوووق انسووانووی

سرکوبگری، بگیر و ببنه، زنوهانوی کوردن، 
شکنجه و کشت و کشتار فنالین کارگوری

اجتمواعوی و آزادیوخوواه، بوه توبواهوی  -
کشانویوهن آن جوامونوه، دامون زدن بوه 
خشونتهای اجوتومواعوی، فورهونور مورد 
سانری ضه زن، اوباشی گری و تروریس  
اسالمی، داشیه نشینی، اعتیاد و فقر و 
فالکوت، تون فوروشوی، کوودکوان کوار و 
خیابانی، و بر اساس اعتراف خود مقامات 
و نهادهای دکومتی زیرخج فقور زنوهگوی 

درصوه  ۲٢در صوه جوامونوه و  ۰۰کردن 
داشیه نشویونوی موردم بوهون داشوتون 

منیشتی،  -ابتهایی ترین امکانات زیستی
تصوویوریسوت …  بههاشتی و آموزشی. و 

غیر قابل انکار که در دنیای واقنی، عوموال 
تحمیل گرسنگی بر اککریت مردم در ایوران 

ارمغانی، نهاشته اسوت.  سویوسوتو  ”  
اقتصادی و زیر بناهایوش ویوران و از کوار 
افتاده و در دال فروپاشوی اسوت. اداموه  
چنین موقنیتی ممکن نیست و هویو  راه 
گریزی جز سرنگون کردنش در پیش پوای 
جامنه، نمانهه و قرار نهارد. رژی  اسالمی 
بنوعی خود نیز واقف است که، هیچگونوه 
راه بازگشتی بجز سرنگون شهنش وجوود 
نهارد. بهون شب، این رونه و پوروسوه ی 
م موس، سرنگونی دوکووموت اسوالموی 
سرمایه داران در ایران است که در دستور 
جامنه قرار گرفته است.  این وضنیت غیر 
قابل انکار، پایه های اساسی ایون رژیو  
هار و فوق ارتجاعی و در دال فوروپواشوی 
را، به لرزه درآورده است. پیام عم ی اش 
را، سردمهاران دکومت اسوالموی و کول 
دارودسته اصالح ط بان و مهافنین رنگوا و 

خشونت ”  رنر بقاء آن و آنهایی که دم از 
میزننه، همچنین کال جنبش های ” گریزی 

راست و چپ دخیل در ایون پوروسوه، بور 
 -اساس ریشه های عومویوق سویواسوی
اجتمواعوی نویوز گورفوتوه انوه. بورایشوان 
م موستر از گذشته گوردیوهه اسوت کوه 
اککریت مردم ایران بهون اما و اگر، خواهان 
ایجاد تغییر و تحول اساسوی در زنوهگوی 
شان و خوالص شوهن از ایون وضونویوت 
تحمیل شهه،  هستنه. بوطوور واقونوی و 
عم ی از این منظر است که، جنبشوهوای 
موجود تالش میکننه بوا دخوالوت و ارایوه 

اجتماعی و طبوقواتوی،  -آلترناتیو سیاسی
مهر خود را برتحرکات کارگری و تووده ای 

 

 
 اسماعیل ویسی

اجتماعی ع ویوه مووجوودیوت دوکووموت 
 -اسالمی بکوبنه و در جهت سویواسوی
اجتماعی شان که منافع طبقاتی شوان 
را تامین کننه، ههایت و رهبوری کونونوه. 

توواموویوون و کسووب هووژمووونووی ”  وبوورای 
، از “ اجتماعی و خالء رهبری  -سیاسی

 -اکوونووون و بوورای هووهایووت سوویوواسووی
اجتماعی این رونه بوا ارایوه آلوتورنواتویوو 
سیاسی و در فردای سرنگونی دکومت 

به تکاپو انهاخته است. تحورک  ”  اسالمی
و ” و ترفنه های متفواوت رضوا پوهو ووی 

اعوان و انصار تمامی جنبش راست پورو 
غرب " و هوموراهوی ادوزاب و سوران 
جنبش ناسیونالیستی کرد متشوکول در 
مرکز هموکواری ادوزاب کوردی شواخوه 
مستقر و ع نی آن در کردستان عراق و 
کل فراکسیونوهوای موتوفواوت در داخول 
همچون جبهه متحه کرد، اصالخ طو وبوان 
کرد، کردهای مقی  مورکوز، فوراکسویوون 
نماینهگان کرد زبان مجو وس اسوالموی، 
بننوان بخشی از چونوبوش بوورژوازی و 
راست در ایران ، بورای فشوار آوردن از 
پایین و تغییر چنه مهوره اسواسوی  در 
راس دکومت، در تقابل با مهار آگواهوانوه 
رادیکالیس  توده ای و کارگری اجتماعی 
در دال رشه و گسترش، و دفظ تماموی 
سیست  اقتصادی و  نوهوادهوای اداری، 
انتظامی و نظامی آن و دقنوه کوردنوش 

و بوخوانوه ”  سرنگون شهن ”  تحت عنوان 
فرستادن توده منترض و دادن وعوهه و 
وعیه است کوه، ازخوطورات جوهیسوت. 
جنبش چپ، نسبت بهان نوبوایوه غوافول 

 باشه!

پیام روشن این اعوتوراضوات قواطونوانوه، 
سرنگونی دکومت اسوالموی سورموایوه 
داران در ایران اسوت. نوفوس پویوام را، 
سردمهاران دکووموت اسوالموی و کول 
دارودسته اصالح ط بان و مهافنین بوقواء 
آن نیز گرفته انه. به همین خاطور دوفوظ 
موجودیت و بقاء دکومت دراولویتش قرار 
گرفته است. در ایون راسوتواسوت کوه، 
دافظان رنگوا رنور  قوهرت سویواسوی 
موجود، در مخالفت با اعتراضات کارگری، 

” اجتماعی جاری  تحت عنوان  -توده ای
در واقع ع یه سرنگونی  -خشونت گریزی

انقالبی دوکووت اسوالموی و توغویورات 
” اساسی مکبت در زنهگی اککریت مردم 

تالش میکننه با تحمیل بهتریون شورایوج 
ممکن، چنه صبادی دیگر به دواکومویوت 

 ضه انسانی شان ادامه بههنه.  و 

 

 
 ٤  

ای را همه جا بر پا کنید! ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  



 
 

٤صفحه  ٢٢2شماره  اکترب    

 کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض!

 

ورت حاکمیت .... حکمتیست  –اعالمیه حزب کمونیست کارگری ضی

 مردم در کردستان! 
ی
 شوراب

تاکنون نویوز سورکووبوگوران از هور گوونوه 
خشونت و کشتار ممکن دریغ نکرده انه و 
دتی ممکن است برای دفظ بقواء شوان 
بهترین شرایج ممکن را  در صورت تنه تور 
شووهن اوضووا  و رشووه و گسووتوورش 

اجوتومواعوی و  -رادیکالیسو  سویواسوی
طبقاتی، در پروسه این رونه، بر جوامونوه 
تحمیل کننه. در تقابل آلترناتیو راست نزم 

سرنگونی انوقوالبوی ”   است جنبش چپ 
دکومت اسالمی را، تنریف و استراتویوژی 
آنرا مهون و روشن کنه. چون بهون برناموه 
ریزی، ههفمنه که ستون فقرات اساسی 
آن طبقه کارگر سازموانویوافوتوه و آگواه و 
متشکل در پیونه ناگسستنی با جونوبوش 
آزادیخواهانه و بورابوری طو وبوی در بونوه 
اجتماعی  و بهون رهبری سیاسی قطب 
کمونیستی و چپ، ممکن نویوسوت، بوه 

ایون موحوور ”  داده اجتماعی موبوهل کونوه
اساسی قضیه نزم است، تامین شود. تا 
بتوان از دقنه کردن سرنگونی مورد نوظور 

 جنبش راست، ج وگیری کرد!

تهاوم جنبش در بنه سراسری در جامونوه 
 کردستان را بایه تضمین کرد.

بمیهان آمهن وگسوتورش اعوتوراضوات در 
شهرهای کردستان، همگام و همبسوتوه 

اجوتومواعوی  -با خیزش و اعتراض توده ای
جاری سراسری بر خالف منادیان راسوت 

خشوونوت ”  و محافظه کار تحوت عونووان 
جونوبوش  -گریزی و گذار مسالموت آمویوز

از ضوروریوات ”  بورژوا ناسیونالیستی کرد  
مبرم و اساسی است. این بنه اساسوی 
را بایه در سیر این تحونت تامین و تضمین 

در نتیجه وظیفه مردم وجوانوان، …  کرد. و 
فنالین جنبشهوای آزادیوخوواه و بورابوری 
 –ط ب، محافل رهبران عم ی کوارگوری 

اجتماعی در کردستان است کوه از هو  
اکنون آگاه و هوشیار بوده، بوا دورنوموا و 
چشوو  انووهاز روشوون. بوورای ایووجوواد 
همبستگی اجتماعی و سازمانههوی بوا 
برنامه، ههفمنه تالش کننه. ارتجا  در هر 
شکل و رنگی و تحت هر عنوان و تالشی 
برای گسستن اعتراضات را بایه، افشاء و 
برای ایزوله کردنشان اقهام کننوه. فضوای 
آزادیخواهی تمامی محالت و جوامونوه را 
ع یه آنها  به هر شیوه ممکن، بسویوج و 
گسترش بههنه.  بایه سرینا و بهون فووت 
وقت عمل کرد. زیرا، راه چواره اسواسوی 
برای خالص شهن از این وضنیت تحمویول 

شهه به اککوریوت موردم زدوموتوکوش در 
جامنه ایران، بجز همگامی و همبستگی 
سراسری برای سرنگونی بی اما و اگور، 
ک یت جمهوری اسالمی ممکن نویوسوت. 
زیرا کردستان بخشی از اقتصاد سیاسی 
ایران میباشه و  تمامی مصایب اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعوی کوه بوه 
یمن موجودیت دوکووموت اسوالموی بوه 
اککریت مردم ایران تحمیل شهه است در 
کردستان ممکن است دتی در بنه وسیع 
تری نیز خودنمایی کنه. بر اساس همیون 
زمینه اجتماعی، گسترش اعتوراضوات در 
شهرهای کردستان و همگامی با خیوزش 
کارگری و اجوتومواعوی، در ایون پوروسوه 
ضووروریسووت. از هوو  اکوونووون جووریووانووات 
” ناسیونالیست کرد هوموگوام شوهن بوا 

جنبش راست و هر جریان ارتجاعی دیگر. 
از جم ه جمهوری اسالمی تحت عونووان 
نشست و مذاکره که در جریان اسوت را 
برای سودا و منام ه گری و دستیابی بوه 

طبقاتی خود در دستوور  -اههاف سیاسی
دارنه. با بازی با کارت مسئ ه کورد، بورای 
بهست گرفتن سکان دواکومویوت و اداره 
جامنه کردستان و برای ج وگیری از رشه 
و گسترش رادیکالیس  جامونوه در رونوه 
سرنگونی و بنه آن، برنامه ریزی کورده و 

 کرده ومیکننه.”  خود را آماده 

وظایف قطب کمهنیس ی و چو  در 
 جا ع  کردس اح

اشاره شه که پروسه سورنوگوونوی رژیو  
اسالمی در دستور جامنوه قورار گورفوتوه 
است. این واقنیت را دکوموت اسوالموی 
میهانه و دارد خود را آماده توقوابول جوهی 
می کنوه. توقوابول و کشوموکوش جوهی 

طبقاتی ه  اکنون در جوریوان  -اجتماعی
است. جنبشهای راسوت و چوپ توالش 

طوبوقواتوی و  -میکننوه موهور سویواسوی
اجتماعی خود را بر این رونوه بوکووبونوه و 
جنبش جاری را در مسیر مورد نظر و برای 
 -متحقق نوموودن آلوتورنواتویوو سویواسوی
طبقاتی و اجتمواعوی خوود رهونوموون و 

توده ” رهبری و ههایت کننه. هرچنه هنوز 
وسینی از مردم بطور خاموش دارنه عمل 
می کونونوه ولوی بوهون شوب خوواهوان 
سرنگون شهن این رژی  و خالص شهن از 
این وضنیت فوالکوتوبوار توحومویول شوهه، 

جونوبوش ”  هستونوه. بور ایون اسواس  
وظیوفوه ای بسویوار ”  کمونیستی و چپ 

خطیر دارد. نزم است آگاهانه و با برناموه 
ریزی دقیق عمل کنه. قطنا در تهاوم خوود 
آن اککریت خاموش ه  پا بمیهان خواهنوه 
گذاشت. بایه سازمانههی آیون اکوکوریوت 

خاموش را در موحوالت زیسوتوشوان در 
اولویت گوذاشوت. زیورا موحوالت، موحول 
زیست و چهارچوب اساسی چون چتوری 
است، همچون محل کوار کوارگوران کوه 
متمرکز هستونوه و از طوریوق موجواموع 
… عمومی تصمیماتشان را میگویورنوه و 

این سقف که ساکنین آن، بطور دقیقوی 
و دقوقی زنهگی میوکونونوه. درد و رنوج 
زنهگی شان یکی است. همهیگررا موی 
… شناسنه به همهیگر اعتماد میکننه. و 

ممکن ترین راه و محل برای سازمانههی 
اجتماعی و زمینه سواز  -اعتراض توده ای

کنترل محالت است. چون اعتراضات توده 
اجتماعی از موحوالت سورچشوموه  -ای

میگیرد. و تالش با برنامه از هو  اکونوون 
مبرمیت پایه ای دارد. چنین تالشی مبنوا 
و در راستای زمینه سازی کنترل محوالت 

ایجواد و سوازموانوههوی شووراهوای ”  و 
مس ح مردمی و تضمین کننهه داکمیوت 

داک  شهن مستقویو   ” .  شورایی مردم 
بر سرنوشت خویش مویوبواشوه. از هو  
اکنون برنامه ریزی و دست بکاربایه شوه. 
بنکه های محالت در شهرهای سننهج و 

اجتمواعوی، در  -تجاربی غنی تاریخی…  
 -این رابطه مویوبواشوه. ارتوجوا  قووموی
مذهبی نیز بر سازموانوههوی و کونوتورل 

 محالت متمرکز است.

 

به خطیرو پیچیهه بودن و مصافهای جهی 
پیش رو که در جامنه ایوران وجوود دارد، 
اشاره کرده ام که برای تمامی فونوالویون 
کمونیستی کوارگوری و چوپ مو ومووس 
هست. در کردستوان موحوافول رهوبوران 
عم ی کارگری و آزادیخواه وجود دارد و تا 

اجتماعی خوود را  -کنون نقش سیاسی
به هر شیوه ممکن، در مقاطع موتوفواوت 
ایفاء کرده انه. اموا شورایوج پویوچویوهه و 
مصافهای جهی که پیشورو مویوبواشونوه، 
برای تقابل ،آمادگی بیشتری نزم دارد . 
جها از به  بافته شهن، محافل رهوبوران 
عم ی کارگری و اجتماعی چون شوبوکوه 
ای سراسری برای سازمانههی اککوریوت 
ساکنین محالت و بر اساس آن،  فوراهو  
کردن زمینه سوازموانوههوی و تشوکویول 
شوراهای کارگوری و موردموی را بورای 
کنترل محل های کاری و زیست، فراهو  
کنه. تا بتوان با آمادگی کامل در بوزنوگواه 

اجتماعی تنیین کننهه توحوت  -سیاسی
ههایت قطب کمونیستی و چپ، بموقع و 
بهون فوت وقت اعمال اراده  مسوتوقویو  

 ٣  

 ٦٦ 



 

 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
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ان ها در میان است، نشان میههنه. ايون 
اقهام سویه و فنالنه ديگر اموروز  چوهوره 
واقني دمكراسی و دقوق بشری غرب را 
بنمايش گذاشت.اگر تا ديوروز  بوهوشوت 
موعود دمكراسی غربي  را با اشواره بوه 
سویه و فنالنه،،، نشان داده، و در بووق و 
كرنا كرده بودنه، اين منام ه كوکویوف ضوه 
آزادی و ضهانسانی، واقنیت لجنزار نوظوام 
هایبورژوایی را در مقوابول ديوهگوان موردم 

 دنیا، بنمايش گذاشت.

دولت هاي غربی و دقوق بشرشان ، غیر 
از اين نبوده انه.كجای دنیا را میشناسیوه، 
جنر و فقر و ترور و گرسنگی و بویوكواری 
می یونی  در ان بووده بواشوه و ايون دول 
غربی ان را انجام نهاده و يا در ان نوقوش 

 اساسي نهاشته باشنه.

كهام دولت غیر از سركرده غربی ها اولین 
بمب أت  را بر سر موردم هویوروشویوموا و 
ناكازاكی فروريخت. چه كسانی طالبوان و 
دماس و الوقواعوهه و داعوش را درسوت 

 كردنه؟

چه بر سر مردم أفغانستان و عراق و يمن 
و لیبی نیاورده انوه؟ كسوی از وضونویوت 

 لیبی خبر دارد؟ 

و امروز ه  میبینی  چگوونوه مویوخوواهونوه 
فنالین سیاسی مخالف دوكووموت هواي 
ديكتاتور را تحويل دهنه. اين منام ه و بونوه 
وبست سويه و فتالنه، بوار ديوگور عوموق 

 لجنزار دولت های غربی  را نشان داد.

مردم در سويه و فنالنه بوايوه عو ویوه ايون 
اقهام دولت ها متبوعه شوان دسوت بوه 
اعتراض و مبارزه بزننه و از ازادي فنوالویوت 
های سیاسی ادزاب و نهاد هوا،،،، دفوا  

 كننه. 

اگر اينها بتواننه اين سیاسوت خوود را در 
سویه و فنالنه به پیش بوبورنوه،  فوردا در 
همه دنیا ادوزاب و فونوالویون سویواسوی 
اپوزسیون با خطر جهي روبرو خواهنه شه. 
بايه براي خنکی كردن اين بونوه و بسوت 
اعتراض و مبارزه كرده و ان را خنکی نوموود 
و كاری كرد كه دسوت بوردن بوه چونویون 
اقهامی برای این کشورها بسیار سخت و 

 پر هزینه باشه . 

 صالح سرداری 

 ۲۰۲۲ژوین  ۱

جنگي كوه مویوان نواتوو و 
روسوویووه هوو  اكوونووون در 
اوكراين، در جريوان اسوت، 
همانطوريكه كه قوبوال هو  
گفته اي  تنها نمي توانه بوا 
كشتن سربازان دوطورف و 
بمباران  شهرهوا و ويوران 
كردن زير بناي جوامونوه  و 
اوارگي می یونوي تووضویوح 

 شود .   داده

 

عوارض اين جونور قوطوب 
های اموپوريوالویوسوتوي بور 
زنوهگووی  اگووکووريوت مووردم 
ساكن اين كره خاكي تاثیر 
گذاشته است. میو ویوونوهوا 
انسان را در افريقا بوخواطور 
گرسنگي در آستانه مورگ 

 قرار داده است.

گرانی سرسام اوری را بوه 
همه مردم دنویوا توحومویول 

 كرده است.

يكي ديگر از عووارض ايون 
جنر تحومویول و توقوويوت 
واپسگرايوی و بوه عوقوب 
رانوووهن دسوووتووواوردهووواي 
بشريت متمهن و از جمو وه 
مووحووهود كووردن ازاديووهوواي 
سیاسي و فردي و ،،،بوده 

 است.

پیمان نظامي ناتو كوه بوه 
قول خودشان بي خاصیوت 
شهه بود، باري ديوگور بوه 
امريكا و اروپا فرصت داد، تا 
براي تقابل با قطب مقوابول 
ينني روسیوه و چویون در 
كنّار هو  قورار بوگویورنوه و 
كشورهای ديوگوری را كوه 
عضو ناتو نبودنه بترساننه و 
انها را وادار كننه كه از ناتوو 

 تقاضاینضويت نماينه.

دو كشوری كوه توا بوحوال 
عضو ناتو نبودنه و در ايون 
اوضووا  جوونووگووی از نوواتووو 
تقاضای عضوويوت كوردنوه، 
سویه و فنالنه بودنه. دولت 
فاشیستی اردوغان كوه از 
اعضای مه  ناتو اسوت از 
اين فرصت استفاده كورد و 
براي تحمیل شورايوج خوود 
بووه سووویووه و فوونووالنووه بووا 
عضويت انها مخالفت كورده 
و سرانجام با دخالت امريكا 
و ديگر كشورهای عضوو ،  
ج سه سه جانبه سویه و 
تركیه و فنالنه برگزار شه و 
دولت تركیه شروط خوود را 

 بر انها تحمیل كرد.

يكی از شروط تركیه غیر از 
برداشتن تحري  فرسوتوادن 
اس حه به تركیوه توحوويول 

نوفوره از  ۰۰دادن لیستی 
اعضووواي ك. ك. ك و 
طرفهاران فتح هللا گولن بوه 

 تر كیه مي باشه.

منام ه و بنه وبست ع ویوه 
مخالفین سیاسی در میان 
دولت ها همویوشوه وجوود 
داشته است. ايون بونوه و 
بسووت هووا و دووموو ووه بووه 
اپوزسیون دولت ها را هو  
قبال شاهه بوده اي . دولت 
عووراق مووگوور اجووازه بووه 
جمهوري اسوالموی نوهاد، 
كووه بووه اردوگوواه اشوورف 
مجاههين دم وه كونونوه و 
قتل  عامشان نماينه؟ مگر 
دهها نفر از اعضاي ادوزاب 
اپوووزسوویووون ايوورانووی را 
دكومت اق ی  كوردسوتوان 
تحويل جمهوری اسوالموي 
نهاد ؟ مگر در همین سالها 
جوووموووهووووری اسوووالموووي 

خووواسووتووار اخووراج ادووزاب 
سوویوواسوویووكوورد از اقوو وویوو  
كردستان نشوهه اسوت ؟ 
نُمونه هاي فوراوانویواز ايون 
دسووت در دنوویووا وجووود 
دارنه.اما ظاهرا از ان نوو  
ديكتاتورها،  انتظار عجیبی 
وجود نهاشت كه دست به 

 جنین اقهاماتی زده انه.

اما اين تس یو  فونوالنوه و 
سویه به تركیه كه به مهوه 
سوسیال دمكراسی غورب 
مشهور اسوت ديوگور أوج 
وقادت دنیاي دموكوراسوی  
غرب را نشان میههه. ايون 
ان تصوير واقنی دمكراسی 
و دووقوووق بشووری غوورب 
است، كه يخواطور مونوافوع 
شان ضه انسوانوی توريون 
 اقهامات را انجام میههنه.

كسانی كه در اين لیوسوت 
هستنه و قورار اسوت بوه 
تركیه تحويل داده شوونوه، 
شهرونهان جامنه سویه و 
فنالنوه و سویوتوی زن ان 
جوامع هستنه.  سوال هوا 
در انجا كار و زنهگی كورده 

 انه. 

اما امروز بخاطر اينوكوهب بوه 
عضويت ناتو دراينه، هوموه 
دقوق انسوانوی فونوالویون 
سیاسی و دوقووق بشور 
كذايي خودشان را زيور پوا 
میگذارنه.فنالیت سیاسوی  
ادزاب و افوراد را موتووقوف 
میكننه و تازه مویوخوواهونوه 
انها را ه  توحوويول دولوت 

 های ديكتاتوربههنه.

اين ان چهره واقني دولوت 
هایبورژوایی است كوه در 
مقاطني كه پای منوفونوت 

های سوئد و فنالند با تركيه و  بند و بست دولت

ي .  ی دمكراسي غربی  دنياي دروغي 

*** 



روند    

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

٦صفحه   ٢٢2شماره  اکترب    

 

 

ك  اطالعيه مشیر
 

 سفر ابرهیم رئيىس به كردستان مایه نفرت عمیق مردم است! 
  

قرار است ابرهی  رییسی سردسته قتل عامهای دسته جمنی دهه شصت به کردستان سفر کنه. بازدیه عضوو هویوئوت 
مرگ در دوران خمینی ورییس قوه قضايیه رژی  در سالهاي اخیر و رییس جمهورفن ی رژی  اسالمی ازکردستان همانوطوور 
که در سفر به استانهای دیگر کشور و اخیرا به خوزستان و شهر آبادان با اعتراض و انزجار مردم روبورو شوه، بوی توردیوه 

 چیزی جز افزایش نفرت مردم كردستان ع یه جمهوری اسالمی برای این رژی  درمانهه بهنبال نخواهه داشت.

سفرهاي استاني و نمايش دی ه گران  "دضور در میان مردم" سردمهاران جمهوري اسالمي كوه جوز فوقور و فوالكوت و 
سال خود نهارنه، مضحکه ای بیش نیست. رییسی و دیگر سردمهاران جوموهووری  ٣۰سركوب دستاورد ديگري در كارنامه 

اسالمی اساسأ که به منظور تقویت رودیه نیروهای نظامی و انتظامی و اداری سرسپرده خود و جوار زدن وعوهه هوای 
دروغ به استان کردستان و دیگر استانها سفر میکننه. خودشان متوجه انه چنین مانورهای دی ه گرانه ای دیگر نمویوتووانوه 

 مانع گسترش اعتراضات مردم ستمهیهەو رودیه باختگی بیشتر سرسپردگانشان شود. 

 

پرونهە يك سال رياست جمهوري رییسي گسترش سركوب، اعهام، ادكام سنگین براي فنالین كارگري و من مان و زنوان، 
گراني و فقر و فالكت خارج از تصور بوده است. مردم کردستان میتواننه و نزم است "استقبال"  متناسب با اين كوارنواموه 

 سیاه و  سراپا جنايت را نکارش کننه. 

از ه  اکنون من وم است سناريوي ساخته و پرداخته نهاد های دكومتي در رابطه با استقبال "گورم" موردم از ریویوسوی 
باشکست مواج خواههشه. همچنانک  در سفرهاي استاني اخیر وي شاهه "استقبال" مردم منترض با شنار ریویوسوي 
برو گمشو بودی ، در كردستان ه  همین صحنه ها میتوانه، تکرار شود. مردم کردستان هوشیارو آگواه و بواتوجوربوه انوه، 
میهاننه با ابتکارات و شیوه های مناسب  تنفر و بیزاری خود را از دضور این سردسته جالدان را  در شهر و دیارشوان اِبوراز 

 دارنه و  مانورها و نمایشاتشان را ب ُسخره گیرنه و نقش بر آب سازنه و آنگونه که سزاوار است وی را "بهرقه" نماینه.

مردم كردستان ک هماننه ک یه خانواده های داغهار دهه شصت وخانوادەهای داغهار جوانان اعهامي و گور هاي بي نام و 
سوال جونوايوت و كشوتوار و  ٣۰نشان فرزنهانشان شاهه جنایات جمهوری اسالمی بوده انه، با اين نمايشات نفرت انگیز

سركوب و لشكركشي به كردستان را فراموش نمیكننه، آنه  در شرايطي كه كل جامنه درگیر تحونت تنیویون كونونوهه و 
اعتراضات روزانه طبق کارگرودیگر اقشارستمهیهە جامنه است. اين سفر يكبار ديگر باعث يادآوري جنايات اين دوكووموت و 
سران ريز و درشت آن براي مردم كردستان خواهه شه.مردم به سران جنايتكار اين رژي  سركوبگر نشان خواهنه داد جوز 

 سرنگوني اين رژي  هار به چیز ديگري رضايت نخواهنه داد.

 

بهون شب این انتظار بردق از مردم کردستان وجودداردک  با ابتکارات و شیوهای مناسب و ممکن نفرت و انزجار و اعتراض 
خود را ع یه رییسی و ک یت نظام جمهوری اسالمی ب نمایش بگذارنه و اههاف ضه مردمی این رژی  آبروباخته را از ایون 

 نمایشات خنکی و رسوا کننه. 

 

 که   ل  نساس اح کردس اح     کمهنیست ایراح(

  کم یست –کمی   کردس اح     کمهنیست کاررری ایراح 

٤١/٤٠١٠٤١ 

////٠٢٠٢ 



 

 زنده باد انترناسیونالیسم کارگری!

 
٧صفحه  ٢29شماره  اکترب    

 

جووهال طووبووقوواتووی بوورای کسووب قووهرت 
 سیاسی در ایران

اگر چه بورژوازی ایران و اپوزیسیون مو وی 
گرای همخوان آن تحت دمایت آموریوکوا و 

 ۶۰۵۰دول غرب، توانستنه  انقالب عظی  
توده های کوارگورو زدوموتوکوش ایوران را 
ازرسیهن به خواست و آرزو هایشان ناکام 
کننه، ولی نتوانستنه عزم و  اراده پوندین 
و خ ل ناپذیر آنها را برای دسوتویوابوی بوه 
آرمان وانی انسانی شان بوه شوکوسوت 
بکشاننه. بخاطر ترس از تهاوم انقوالب، از 
روی ناچاری قهرت سرمایه داران مورفوه و 
خوشگذاران دوران س طنت را به سرمایوه 
داران  اسالمی سپردنه. ولی عهم اجرای 
خواست واقنی کارگران و موردم هوموانوا 
امنیت و آزادی و رفواه و خووشوبوخوتوی 
اقتصادی را دست نخورده باقی گذاشتنوه 
که نیروی محرک اص ی انوقوالب آنورا بوه 
عنوان ماتریال اص ی مبارزات دست گرفت  
و تهاوم بخشیه. در نتیجه آنچه امروز موی 
بینی ، تهاوم مبارزه برای خواست هوایوی 

سال قبل بورژوای هوار توازه  ۴۰است که 
به قهرت رسیهه جمهوری اسوالموی، بوه 
کمب  ارتش و ساواک و دسوتوگواه هوای 
سرکوب باقی مانهه از س طنت با بمب و 

 باروت از تحقق آن ج وگیری کرد.

در نهایت بورژوازی دوران سو وطونوت بوه  
سقوط شواه تون داد و پوروسوه دسوت 
بهست کردن قهرت بین شاه و شیخ را نیز 
به فرجام رسوانوه. ولوی در عوالو  واقوع 
منضل اص ی و اساسی کارگران و موردم 
انقالب کرده را کمافی السابق دل نشهه 
و دست نخورده  باقی گذاشتنوه و بورای 
ایجاد فضای مم و از اختتنواق  بور پویوکور 
جامنه ایران خون پاشیهنه و در پورتوو آن 
توانستنه بهشت سورموایوه داران دوران 
پادشاهی را به ارتجواعوی توریون بوخوش 
بورژوازی تازه به دوران رسیهه  بسوپوارنوه. 
اما ع یرغ  همه اینها از منظر و جوایوگواه 
طبقاتی کارگر ایوران، ایون رویوهاد و ایون 

تغییر و تحول، به هی  وجه قابل اغماض و 
چش  پوشی نبود. در نتیجه، این بوار بوا 
اتکا به نیروی خود کارگرکمونیست و مردم 
آزادیخواه، تالش و موبوارزه بورای توحوقوق 
خواستهای اص ی و پوایوه ای اقوتوصوادی 
سیاسی اککریت مردم انقالب کرده ایوران 
وارد فاز جهیه تری شه و همین خوواسوت 
های فوق الذکر ک  ک  به بستور اصو وی 
اعتراض و نوارضوايوتوی موجوهد کوارگوران 
وزدمتکشان ع یه ک یت طوبوقوه بوورژاری 
ایران تبهیل گردیوه. بوه هومویون خواطور، 
اعتراض و مبارزه مستمر دول خواستهای 
ذکر شهه در محل کار و زیست مردم قوت 
گرفت و به سرعت در همه شوهور هوای 
کوچب و بزرگ ایران گسترش پیها کورد و 

و... را ه  با خود آورد  ۶٩و  ۶۱خیزشهای 
و  در بطن آن نیز مسئو وه کسوب قوهرت 
سیاسی ه  به صهر خواستهای اصو وی 
کارگران و مردم ناراضی از وضوع مووجوود 

 کشیهه شه. 

با توجه به آن، آنوچوه اموروز در صوحونوه 
سیاست ایران توجه افکار عمومی دهوان 
را بخود ج ب کرده اداموه خوواسوتوهوایوی 
پاسخ نوگورفوتوه اقوتوصوادی دوران رژیو  
پادشاهی است که به انگیزه سویواسوی 
مبارزات توده های کارگر و زدمتکش ع یه 
رژی  سرمایه داری جایگزین تبهیل گشتوه 
و میرود تا اینبار با کسب قهرت سیواسوی 
راه برچیهن کل نظو  و نسوق سورموایوه 
داری و رژی  مرتجع شان هومووار گوردد و 
آنرا از اریکه قهرت به زیر بکشنه، و از ایون 
طریق نظام بردگی و سیست  اقتصاد کوار 
مزد بگیری و ابزارتولیه را از چنگشان خارج 
کننه و بهینوسی ه آنرا به صادبان اصو وی 
شان همانا کارگران و زدمتکش ایران  بواز 
گرداننه. تا از این طریق مردم بتواننه یکبوار 
برای همیشه نفس ای رادت بکوشونوه و 
طن  و لذت واقنی دسترنج خویش را مزه 

 کننه. 

با توجه به آن، جهال اصو وی اموروز بویون 
آلترناتیو های کارگری  و سرمایه داری در 
ایران، نبردی است بر سر کسوب قوهرت 
سیاسی بنهاز جمهوری اسالمی که ه  
اکمون دامونوه  و ابونواد نوارضوایوتوی آن 
درسووطووح سووراسووری  جوواری و روبووه 
گسترش است. با توجه به آن، اینبار توده 
های کارگر و زدمتکش ایوران بوه چویوزی 
کمتر از سرنگونی جمهوری اسوالموی و 
دستیابی شان به قهرت داکمه و ایجاد و 
برپایی شورا های سراسری و شورا های 
محل کار و زیسوت خوود راضوی و قوانوع 

 

 جدال طبقاتی 

 عبدال  دارابی 

نیستنه و به کمتر از  آن تون نوخوواهونوه 
داد.  بهمین خاطر، ه  اکنون عروج ایون 
آلترناتیو طبقاتوی و واقونوی از کسوی 
پنهان نیست و در صحنه نبرد طوبوقواتوی 
روزمره  در محل کار و زنهگی و مویوادیون 
شهر ها قابل دسترس انه و عموم مردم  
ه  آنرا بخوبی می بیننوه. جوهال بویون 
آلترناتیو ها تا همینجا اذهان کل سرمایه 
داران و دولت ضه کارگری شان را آشفته 
خاطر کرده و میرود تا به یب واقونویوت و 
یب رویکرد عینی و غیر قابل انکاردر افکار 

 عمومی ایران و جهان تبهیل شود. 

عروج و عورض انوهام روزموره کوارگوران 
انقالبی و کمونیست، از ه  اکنون ترس 
و اضطراب زیادی را میان شاخه های ریز 
و درشت  بورژوازی داک  و اپووزیسویوون 
راست  پروغربی دامن زده و بورادوتوی 
میشود آنرا دیه. برای مکال  دین جوهال 
سوویوواسووی روزمووره در رسووانووه هووای 
اجتماعی میشود برادتی رفتار و برخورد 
ضه انسانی آنها را نسبت  به مخالفویون 
سیاسی شان را دیه. لیچاربوافوی و نوا 
سزاگویی و دشنام دادن بوه  کوارگوران 
کمونیست و آزادیخواهان از جم وه زنوان 
مبارز و کمونیست را برادتی میشود دیه 
که چگونه به عادات و فرهنر و موراودات 
اجتماعی شوان توبوهیول شوهه اسوت. 
برخورد های یاد شوهه نشوان مویوههوه 
مذهب و ناسیونالیوسو ، نوه تونوهوا در 
سیاسیت و اقتصاد، ب که در فورهونور و 
مرودات اجتماعی ه  بی چون و چرا بوا 
ه  مشترک هستنه چون به آن ادتیواج 

 دارنه.

مانع یا مواننی که بایه در موقوابول آن  
 ایستاد!

اوضا  سیاسی پیوشوارو  اموروز ایوران 
بویژه برای ادزاب و جوریوانوات جوهی و 
درگیر در مسایل سیاسی، مست زم تیوز 
بینی، کنجکاوی و ادساس مسئوولویوت 
خاص و ویژه ای است که غافل شهن از 
آن بسادگی قابل جبران نیوسوت. چوون 
هر دوزب و جوریوان جوهی در صوحونوه 
سیاست امروز ایران، بایه در هوموچوون 
شرایطی محصول چنهین ساله مبوارزات 
خویش را در منرض قضاوت جامنوه قورار 
دهنه تا به تکیه به آن مورد قضاوت یا رد 
و قبول مردم قرار بگیرنه. نکته موه نوظور 
من در این نوشته، موضع تازه ای نیست 
که نشنیهه باشیه اما ک  توجهی به آن 
میشود برادتی زیان بخش باشه. ناگفته 

 برای کسب قدرت سیاس در ایران
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 آموزش رایگان برای همگان!

نمانه مخاطب مه نظر من دول این بحث، 
هوای اساسا کارگر کمونویوسوت و چوپ 

مارکسیت لنینیستی اسوت نوه چوپ غویور 
 کارگری یا سنتی.

در صحنه سیاست امروز ایران دوره کونوونوی، 
دوره تنیین تک یف قهرت سیاسی بین ادوزاب 
و جریانات متن ق به کوارگور و سورموایوه دار 
است . به این خاطر  که در نوظوام سورموایوه 
داری امروز جهان غیر از این دو طبقه، نویوروی 
تأثیرگذار دیگری را  در این وسج بر نمی توابوه 

 که قادر به ایفای نقش میان مردم باشه.

یکی از ظرافتهای سیاسی این دوره، نوگواه  
دقیق و مسئوننه بوه مسوئو وه قوهرتوگویوری  
سیاسی است که بهون دستیوابوی بوه  آن 
نمی توان هی  خواست و آرزوی خوب و تإثیور 
گذار ولو کوچب در زنهگی موردم را در هویو  
گوشه ای از کره زمین بوه نوفوع تووده هوای 
کارگر و زدمتکش داد. در این رابطوه مونویون، 
مشغ ه ها دول بی باوری و بی عوالقوگوی و 
بی اعتمادی به خود و دیگران در درون نویورو 
های کمونیست و چوپ کو  نویوسوت. دوان 
دانسته یا نهانسته، عمهی یا غیر عمهی، بوا 
نقه سیاسی بسراغ نوواقوو و کوموبوود هوا 
نمیرود. برای نمونه، الفبای سیاسی هور آدم 
کمونیستی این است که تحقق هر کار جهی 
برای هر نیروی جهی در جامنه ب حاظ فوکوری 
و عم ی مست زم تحزب و تشوکول یوابوی آن 
جریان است نه هی  چیز دیگر. خی وی سواده 
کارگر کمونیست بهون تشکل و توحوزب قوادر 
نخواهه بود به قهرت سیاسی دست یوابوه و 

 زنهگی را به نفع جامنه تغییر دهه.

و  «دوزب»از نظر بنضی ها قرار دادن دو واژه

قهرت سیاسی، کناره ، اگر خطا موحوسووب 
نشود مط قا مورد قبول ه  قورار نومویوگویورد! 
ولی در عال  واقع خالقین طبوقوه کوارگور کوه 
سرمایه داران باشنه در اینمورد مکل موا فوکور 
نمیکننه. چون طبقه سرمایه دار از بهو عوروج 
اش تا به امروز، تنوهوا و تونوهوا بورای کوارگور 
کمونیست دساب کرده و میوکونوه نوه هویو  
نیروی دیگری. چون آنها خوب میهاننه کارگر از 
بهو توله اش تا کنون هر جا ج و رفته به یومون 
عقل و پراتیب کموونویوسوتوی اش تووانسوتوه 
بخش ناچیزی از دق و دقوق اولیه اش را از 
د قوم سرمایه دار در بیاورد . تواریوخ واقونوی 
ه  تا امروز همین را اثبات کرده و نشان داده 
است. انقالب کارگوری شووروی بوه رهوبوری 
لنین، در ود ه اول توانست کل جهان را بویون 

 خود و سرمایه داران تقسی  کنه . 

انقالب کارگری در شوروی بهون کموونویوسو   
مارکس و لنین امکانپذیرنبود و این تاریخ بوهون 
کاربرد کمونیستی آنها اتفاق نوموی افوتواد و 
رق  نمیخورد.  با گذشوت صوه سوال از ایون 

واقنه، هنوز رفیق کمونیست بغل دستوی بوا 
اتکا به نوفوس کوامول بوه عونووان دواموی و 
پشتیبان بی چون و چورا سویواسوت توحوزب 
یافتگی کمونیستی برای دستیابی به قوهرت 
سیاسی در ایران ظاهر نمیشود و آنرا تقویوت 
نمیکننه. هنوز خواسته یا نهانسته تحوت نوام 
تئوری مارکس، دق قهرت گیری سیاسوی را 
از ادزاب کمونیستی منع میکننه و در ظواهور 

غویورکوموونویوسو  دووالوه «کارگر»امر  آنرا به 

میههنه.  به قول دکوموتا ایون نوو  توئووری 

دزب را بهون طبقه و طبقه را بوهون »همواره 

تنریوف مویوکونوه. در صوورتویوکوه خوود  «دزب

مارکس، بار ها و بارها از زاویه منافوع طوبوقوه 
کارگر سوسیالیس  و کمونیس  را تونوهوا راه 
نجات نظام بردگی مزدی کارگر و ایجاد جامنه 
مبتنی به مالکیت اشتراکی، تنریف مویوکونوه. 
اما در دنیای امروز، صهور این نو  ادکام فوقوج 
برای ادزاب کمونیستی صادق است نه خوود 
بورژوای. چون در جامنه سرمایه داری اموروز، 
ایوووجووواد ادوووزاب موووهعوووی قوووهرت بووورای 
ناسیونالیستها و مذهبیون و... امری عادی و 
بالمانع است. و میتواننه اولین روز توأسویوس 
دزب شان را با ارایه نفشه عمل قهرت گیوری 
شان یکی کننه و درهمان  روز اول هوموزموان 
مردم را برای پیوستن بوه صوفووف دوزبشوان 
دعوت کننه و از آنها بخواهنه بونونووان قوهرت 
داکمه آینهه کشور به آنهوا رای بوههونوه. در 
اینجا نه تنها یقه بورژازی نمیگیرنه ب وکوه آنورا 
به عنوان دمکراسی بوه خوورد مویوههونوه و 

 برایش ه  کف میزننه.

 چکار بایه کرد؟  

قبل از هر چیز بوایوه ایون شورایوج دسواس  
بوجود آمهه جامنه ایران را شونواخوت توا بور 
مبنای آن، راه تأمین مو وزوموات ایون توغویویور 
بنیادی را در جامنه همووار کورد. سوپوس بوا 
نقشه و برنامه منطبق با آن به سمت گرفتون 
قهرت سیاسی خیز بر داشت. اولویون شورط 
این کار این است که، اصل مووضوو  را بوهون 
تخفیف با توده های کارگر و مردم زدموتوکوش 
جامنه در میان گذاشت و آنها را در پویوشوبورد 

 آن شریب کرد. 

دومین نکته این است که، اهوهاف سورنوگوون 
کردن جمهوری اسالمی را با تغییور و توحوول  
بنیادی در جامنه، همانا کسب قهر سیاسوی 
توسج کارگر کمونیست متحزب و متشکل در 
ه  گره زد تا پرچمهاران جنبش سرنگونی بوا 
استمرار و مهاومت بتواننوه جوامونوه را دوول 
اههاف خویش  قاطنانوه رهوبوری و هوهایوت 

 کننه.

سوم؛ ادامه مستمر این شیوه کوار، در درون 
جامنه به سنت تأثیر گذار در خهموت اهوهاف 

روشن تبهیل میشود و بی تردیه قبل از هوموه 
جهال اص ی و اساسوی بورای کسوب قوهرت 
سیاسی از طرف توده های کارگر کمونیست و 
سوسیالیست آشکار و عریانتر از همیشه آغاز 
خواهه شه که همراه با خود رابطه بین کوارگور 
و کمونیست را ه  به نحو باور نوکوردنوی وارد 
فاذ جهیهتر و مکمر ثمر تری خواهه کرد ورابطوه 
زنهه تر و کارساز تری را در عورصوه پویوشوبورد 

 مبارزات شکل میههه.

چهارمین نکته؛ نقش رهبری دزب است که در 
این تنه پی  سیاسی بایه جهی و با اعتماد بوه 
نفس طاهر شود . با دخالتگوری روزموره خوود 
نقش ایفا کنه. بایوه مسوئووننوه و هوهفومونوه  
مواظب باشه  طبقه کوارگور بوخواطور شورایوج 
سخت زنهگی تخت تأتیر تمایالت سازشکارانوه 
جریانات چپ سنتی و رفرممیستوی و... قورار 
نگیرنه و  شرایج سخت زنوهگوی آنوهوا را بوه 
سمت گرایشات دیگر و سسوتوی  یوا عوقوب 

 نشینی سوق نههه

. خوشبختانه طبقه کارگر ایران ب حاظ فکری و 
عم ی در جایگاه بزرگی قورار گورفوتوه اسوت، 
چون بی وقفه و بویوش از هور جوریوان و هور 
جنبش دیگری در صحنه سیاسوت ایوران قورار 
گرفته و رو دیگر اقشار زدمتکش جامنه، چوون 
بازنشستگان، من مان و جووانوان نویوز توأثویور 
گذاشته است. خالوصوه کوالم رهوبوری دوزب 
دکمتیست بایه در این شرایج سیاسی ب حاظ 
سیاسی بیش از همیشه فنوال و دخوالوتوگور 
باشه. ایُن نکته ای که بار ها و بوارهوا روی آن 
صحبت کرده ای  و گفتی  ف سفه وجودی دزب 
برای همچون شرایطوی اسوت کوه   نوبوایوه  

امر بوایوه  لحظه ای از آن غافل شود.در نهایت
تماس و ارتباط با محافل کارگری را بمنظور 
شناخت از سیاستهای دوزب ده چونوهان 

 کرد.

مضافا بر آن، دزب همزمان با فوکوس رو داخول 
کشور، بایه رابطه خود را با کارگران و موحوافول 
مارکسیستی در خارج کشور هو  گسوتورش 

 دهه.

تشکیالت خارج کشور بایه در جا کوه هسوت، 
رو تحرکات سیاسوی و اکسویوونوی فووکووس 
نمایه تا بتوانه از این طریق ه   افکار عمووموی 
داخل و و ه  افوکوار عومووموی خوارج را نویوز 

 بسمت خود ج ب کنه و......

 

 عبهاله دارابی 

 ۲۰۲۲جونی ٩

جدال طبقاتی  برای کسب قدرت سیاسی 
٢ 
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 آزادی زن معیار آزادی جامعه است

 

 

 اکتبرا 

اتوفواقوات  ۵۰در جریان انقالب 
مووهوو  و توواریووخووی ای در 
کردستان بوقو  پیوست. یکی 
از این اتفاقات مه ، کوچ مردم 
مریوان و راه پویوموایوی موردم 
سننهج در دمایت از این کووچ 

 بود. 

بر این  اساس اولین مسوالوه 
ای که دارای اهمویوت اسوت، 
اساسا موقنیتوی اسوت کوه 
کمونویوسو  و چوپ و موردم 
کارگر و زدمتکش موریووان در 
ان مقطع تاریوخوی داشوتونوه. 
میهانی  که نیروهای ارتجاعی 
منطقه بخوصووص موالکویون و 
طرفهارانشان ع یه ایون ابوراز 
وجود مردم زدمتکش و بوویوژه 
جنبش کمونیستی دررهوبوری 
آن  به تحریکوات و توهوهیوهات 
مخت فی دست زدنوه. شوموا 
چگونه توانستیه این تحریکوات 

 و تههیهها را خنکی کنیه؟

 صالح سرداریا  

در جووواب سوووال شوومووا، 
کمونیستها در شهور موریووان 
انسووان هووای مووحووبوووب و 
خوشنامی بوده و هستنه کوه 
سالیان درازی در میوان موردم 
کارگر و زدمتکش جوایوگواه و 
اعتباری بهست آورده انه. اککر 
کمونیستهای آن دوره آگاهانه 
شغل من موی را بورای خوود 
انتحاب کورده بوودنوه . بورای 
اینکه بتواننه بیشتر بوه موردم 
نزدیب شونه درد و مرگ آنوهوا 
را از نوزدیوب بشونواسونوه. در 
میان آنها زنهگی می کوردنوه. 
در دورانی که مردم به موبوارزه 
بر میخواستنه در صف اول این 
مبارزات شرکت موی کوردنوه. 

فقج به دو نمونه اشاره 
 کن ا

در هنگامیوکوه زدوموتوکوشوان 
روستای بی و بوا موالوکویون و 
دولت شاه برای بهست آوردن 
زمین هایشان در شهر مریوان 
تحصن کردنه کمونیسوتوهوا توا 
آخرین روز مبارزاتشان لوحوظوه 

 ای آنها را تنها نگذاشتنه.

در جووریووان مووبووارزات مووردم 
دارسیران بر ع یه مالوکویون و 
سوواواک شوواه و ژانووهارمووری 
وقتی که مردم به اعتراض بوه 
دمایت دولت از مالکین دسته 
جمنی بطرف مرز عراق کووچ 
کرده و در سه کی ومتری مورز 
عوراق بوویوشوتوور از دوهووفوتووه 
سکنی گوزیوهنوه کوه بونوه از 
یکسال الوگوویوی بورای کووچ 
شهر مریوان نویوز شوه. کووچ 
مردم دارسیران همزمان بود با 
برداشت محصونت تابستانوی 
اما کمونیستها شب ها دور از 
چش  سواواک و ژانوهارموری 
ه  از محصونت و گنهم زارهوا 

دفاظت میکردنه و هو  …..  و
هر شب کارهای کشاورزی را 
در نوبت های سوازموانوههوی 
شهه به انجام می رسانوهنوه. 
البته رفقای دیگوری از سوابور 
شهرهای کردستان در هوموه 
ابن کارها سهی  بودنه. نمونه 
ها ی دیگری از جم ه مبارزات 
زدمتکشان روستای سرنژمار 
و نووقووش و دخووالووت رفوویووق 
جانباخته دسین پیرخضورانوی 

 را می توان نام برد.… و

موی خوواهو  بوگوویو  بوطووور 
واقنی کمونویوسوت هوای آن 
دوره در شهر مریوان در تغیویور 
زنهگی کارگران و زدمتکشوان 
نقش موهوموی از هور لوحواظ 
داشتنه. اککر من مین در شهر 
و روستاهای موریووان انسوان 

هایی  کوه واقونوا دلسووز و 
فهاکار برای مردم بوودنوه.  در 
مهارس صمیمانه توالش موی 
کردنه به شواگوردان سوواد و 
درس یاد بههنه. کوارشوان پور 
کردن ساعت کار و صورفوا از 
سر وظیفوه و فورموال نوبوود. 
من مین کمونیوسوت آن دوره 
در مریوان آگاهگوری در موورد 
زنهگی کارگران و زدمتکشوان 
و راه نجات از ست  و تبونویو  
را  بخش مهوموی از وظوایوف 
خود میهانستنه. خوالوصوه در 
هموه عورصوه هوای زنوهگوی 
مرجنی مونوتوموه بورای دول 

 مشکالت بودنه.

این فنالیت هوای دلسووزانوه 
باعث شهه بود که کارگوران و 
زدمتکشان به آنوهوا اعوتومواد 
کننه آنها را از خوود و موهافوع 

 دقوق خود می دانستنه.

چپ ها و کمونیستوهوا در آن 
دوره در محاف ی سازمان پبوها 
کرده بودنه که بنهها اکوکوریوت 
شان به کومه له پویووسوتونوه.  

در  ۵۰در جریان قیام بوهومون 
شووهوور مووریوووان چووپ هووا و 
کمونیستها نقش اص ی را در 
سازموان دادن اعوتوراضوات و 
مبارزات را به عههه داشوتونوه. 
دارو دسته مفتی زاده  که در 
مکوتوب قورآن سوازموانوههوی 
شهه بودنه ع یرغ  دوموایوت 
جریانات اسوالموی در شوهور 
موریووان نووتووانسوتونووه رقویووب 

 کمونیستها شونه.

بوونووه از ایوونووکووه جوومووهوووری 
اسالمی بوقوهرت رسویوه بوا 
توجه به اعتبار و نوفووذی کوه 
کمونیستها داشتنه دست بان 
را درشهر مریوان پیها کوردنوه. 
برای دفوا  از دسوتواوردهوای 
انقالب شورای شهر ازانسوان 

یم پرسد:    اکتیی

ای  به مناسبت سالروز مبارزات توده
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های خوشنام و کمونیستهای شهورتشوکویول 
شه. برای دفاظت از شهر ستواد شوهور کوه 
نیروهای مس ح مردمی را سازمان داده بوود 
ایجاد گردیه. همه اس حوه هوا و توجوهویوزات 
بهست آموهه از خو وع سوالح پوایوگواهوهوای 
ژانهارمری بهست آمهه بود جمع آوری گردیه .  

 ۴گوروهوان کوه  ۵نیروی مس ح مردمی در 
گروهان آن طبق برنامه از شوهور و گوروهوان 
پنج  از دارسیران در مقابل تههیوهات ارتوجوا  
مح ی  سازمان دهی شوهه بوودنوه. درسوت 
است که پادگان دست نخورده باقوی موانوه ، 
اما با توجه به مرزی بودن شوهور موریووان بوا 
عراق  پاسگاههای ژانوهارموری زیوادی وجوود 
داشت که همه اینها توسج کمونیستها خو وع 

 سالح شهنه.

رژی  اسالمی و ارتجوا  در مونوطوقوه نوموی  
توانست این را قبول کننه که کمونیستها اداره 
و کنترل شهر را در دسوت داشوتوه بواشوه. 
توطئه های زیادی  با تکیه به نیروهای مکتوب 
قرآن مفتی زاده که بخش اص ی آن را مالکین 
و عوامل آنها تشکیل میهادنه ع یه موا توهارک 
دیهنه که همه آنها را یکی یکی بوا توکویوه بور 
دمایت مردمی خنکی کردیو  اموا بواز اداموه 
دادنه و ستادی را در ساختمان جهیه سواواک 
بنام ستاد سپاه پاسهاران مریووان از عووامول 
مفتی زاده و مالکین و چنه جوان فریب خوورده 
تشکیل دادنه پوادگوان شوهور موریووان هوموه 
امکانات و تجهیزات نظامی را در اخوتویوارشوان 

 قرار داده بود مرتب آنها را تقویت میکرد.

ایجاد ستاد سپاه،  نگرانی های بسویواری را 
برای مردم بوجود آورده بود. افورادی شورور و 
مزدور  در آن دضور داشتونوه. خوطوری جوهی 
برای همه دستاوردهای انقالب و اداره شهر و 
زدمتکشان شهه بود.  آنها هی  نو  آزادی و 
برابری را تحمل نمی کردنه. مردم شهر از این 
اوضا  ناراضوی و نوگوران بوودنوه. بوخوصووص 
زدمتکشان روستاها هو  بویو  قوهرتوگویوری 

 فئودالها که در این ستاد بودنه را داشتنه.

ما کمونیستها ه  در این مهت بی بورنواموه و 
پالن نبودی   با توجه به تح ی ی که از ماهیوت 
رژی  اسالمی داشتی   غیر از تقوویوت سوتواد 
دفاظتی شوهور، نویوروی مسو وح اتوحوادیوه 
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 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

دهقانان را تشکیل دادی  تا نطفه نویورویوی 
شود که در صورت دم ه رژی  به کردستوان 
بتوانه مقاومت را سازمان دهه و این کوار را 
ه  کرد. نقش رهبری این اقهامات انقالبی 
را رفیق فواد مصطفی س طانی ایوفوا موی 

 کرد.

در جریان بحث هایی که در شورای شهر و 
اتحادیه دهقانان و نهادهای دیوگوری چوون 

…… شورای دانش آموران و جمنیت زنوان و
صورت گرفت همه بر ایون بواور بوودنوه کوه 
وجود ستاد پاسهاران برای شهری که خوود 
نهادهای مردمی آن را اداره موی کونونوه 
ضرورتی نهارد و بایه از آنان خواستوه شوود 

 آن را بر چیننه.

بنه از بحث ها در همه نهادهای مردمی و 
با مردم در کوچه و مح ه و خیابان  بوانخوره 

 ۵٩تویور  ۲۰تصمی  گورفوتوه شوه در روز 
تظاهراتی در اعتراض به سانسور در دولوت 
بازرگان در ج و سواخوتوموان رادیوو موریووان 
سازمان داده شود و بنه از آن  به ایجاد این 
ستاد سپاه پواسوهاران اعوتوراض شوود و 

 خواستار تنطیل شهن آن شوی 

در تظاهرات بیش از ده هزار نوفور شورکوت 
کردنه در ج و ساختوموان رادیوو تو وویوزیوون 
نماینهگان نهادها در سخنرانی هوای خوود 
به سانسور در رادیو و تو وویوزیوون اعوتوراض 
… کرده و خواستار رعایت آزادی های بیان و

در رسانه ها و از جم ه رادیوو و تو وویوزیوون 
شهنه من پیام اتحادیه دهقانان را خوانهم و 
در آن خواستار برچیهه شوهن ایون سوتواد 
سپاه شهم. جمنیوت ده هوزار نوفوری در 
مسیر بازگشت در ج و ایون سوتواد سوپواه 
توقف کرد و در شنارهایی خواستار شوهنوه 
که وجود  این  نهاد سرکوبگر ضرورتی نهارد 
و لطفا به پادگان برگردیه ما خوودموان اداره 
امورات  خود را در دست داشته و نیازی بوه 

 دضور شما نیست.

در جریان این شنارها  آنها بطرف تظاهورات 
کننهگان تیرانهازی کرده و سوه نوفور بونوام 
های ریوف کهنه پوشی از کمونویوسوتوهوای 
شناخته شهه و محمه درسیه کارگر موبوارز 
شهرداری و محوموود بوالوکوی از اتوحوادیوه 
دهقانان جانباختنه و درگیری شرو  شوه و 
دست آخر مقر سپواه موزدوران بوه تصورف 

 نیروهای مردمی درآمه.

از همان روز بنه این بهانوه ای شوه بورای 
تهارک دیهن توطئه های بیشمواری عو ویوه 
داکمیت مردم در شهر موریووان . شوورای 
شهرمذاکرات زیادی بوا فورموانوهه پوادگوان 
مریوان برای ج وگیری از جونوگوی زودرس 
انجام داد رژی  مزدوران مس ح را در پادگوان 
شهر برای دم ه جمع کرده بود. اما تهابویور 
هوشمنهانه کمونیستها و شوورای شوهور 

این دم ه را به عقوب انوهاخوت از جومو وه 
سازمان دادن کوچ دسوتوه جومونوی موردم 
شهر مریوان که این خود داسوتوان دیوگوری 

 است

اگر بخواه  جواب سوال شما را جمنبنوهی 
کن  بایه به این چنه نکوتوه اصو وی اشواره 

 کردا

کوومووونوویووسووت هووا در موویووان کووارگووران 
وزدمتکشان دارای اعتبار و نفوذ بوده مردم 
آنها را دافظ منفنت خوود موی دانسوتونوه 
چون در جریان زنهگی مبارزاتی این را ثابوت 
کرده بودنه به درجوه ای از سوازموان  در 
محاف ی برخوردار بودنه. از اوضا  سیاسوی 
و ماهیت ضه انقالبی رژی  تح یول درسوت 
داشته تووهوموی بوه آن نوهاشوتونوه.بورای 
پیشبرد فنالیت های خود برنامه داشوتوه و 

 برای آن کار می کردنه.

 اکتبرا  

پوادگوانوهوای اغو وب ٢۰بهنبال  قیام بهمن  
شهرها از جم ه پادگان شهر مریوان دست 
نخورده باقوی موانوهنوه. هوموزموان سوپواه  
پاسهاران باکمب طرفهاران خمینی در شهر 
مریوان شنبه ای دایر کردنه . کمونیسوتوهوا 
ومردم زدمتکش شهر مریووان ایون سوتواد 
پاسهاران را برچیهنه. چرا مردم وجوود ایون 
پایگاه را تحمل نکردنه؟  توان بسویوج تووده 
ای که شما کمونیستها در آن دوره داشتیه 

 از چه چیزی ناشی می شه؟ 

 همایون گهازگرا 

درست است پادگان مریوان در آنزمان ضربه 
آنچنانی نخورد ، اما بقیه موراکوز نوظواموی 
رژی  تارومار و خ ع سالح شهنه . در هموان 
روزهای اول کوه شوورای شوهور و سوتواد 
دفاظتی آن تازه تشکیل شهه بود ، هورروز 
تنهادی از پوایوگواه هوا و پواسوگواه هوای 
ژانهارمری در دومه ومناطق مورزی تووسوج  
انقالبیون خ ع سوالح  شوهه و سوالح و 
مهمات آنها تحویل ستاد دفواظوتوی شوهور 
داده می شه . البوتوه خو وع سوالح  ایون 
پاسگاه ها بنه از تووصورف و خو وع سوالح 
شهربانی مریوان شرو   شه . شهوربوانوی 
مریوان در غروب یکی از روزهای اول انقالب 
ابتها برای آزادی زنهانیان داخل شهربانی و 
سپس به قصه تصرف مورد  دومو وه موردم 
انقالبی قرار گرفت ودر مهت کموتور از یوب 
ساعت  بطور کوامول خو وع سوالح شوه و 
سالح ومهمات آن در مسجه جواموع شوهور 
جمع آوری شهه و تحوویول شوورای شوهور 
داده شه . از آنجا که کمونیستوهوا رهوبوری  
وههایت این خ وع سوالدوهوا را در دسوت 
داشتنه ، مرتوجونویون و هوموکواران آیونوهه 
جمهوری اسالموی نوتووانسوتونوه بوه ایون 
سالدها دسترسی پیها کونونوه.در جوریوان 

خ ع سالح شهربانی هوموچونویونون چونوه تون از  ٩
پاسبانهای شرور رژی  سابق کوه در اذیوت و آزار 
کمونیستها و مردم مشهور بودنوه تووسوج سوتواد 
دفاظت دستگیر و زنهانی  و بونوه از موهتوی آزاد 

 شهنه.

در  چنین شرایطی پادگان و فورموانوههوان ارتوش 
بشهت در تورس رعوب بسور مویوبوردنوه. مورتوب 
نماینهگانی به شهر می فرستادنه و پیام میهادنوه 
که ارتش با مردم است و از موردم پشوتویوبوانوی 
میکننه. خودشان شاینه پخوش موی کوردنوه کوه 
پادگان خالی شهه است و اس حه و مهمات آن را 
به پادگان سننهج  منتقل کرده انه . هوموه ایونوهوا 
برای ج و گیری از تنرض مردم به پادگان بوود. اموا 
اینها دلیل عهم دمو وه موردم بوه پوادگوان نوبوود. 
کمونیستها ومردم انقالبی  پخته تر از آن بودنه که 
با این ترفنهها گول بخورنه. دلویول اصو وی ضونوف 
سازمان نظامی ، ک  تجربگی، کوموبوود اموکوانوات 
نظامی ، کموبوود نویورو و عوهم یوب اسوتوراتوژی 
وفرمانههی نظامی سراسری در کردستان بود. در 
شرایج عهم چنیون سوازموان و فورموانوههوی ای 
سراسری، هر شهری از جم ه ما در مریووان موی 
بایه با اتکاء به نیروی شهر خود به فوکور تسوخویور 
پادگان شهر می بودی . آمادگی و امکانات موا بوه 
تنهایی برای این کار کافی نبوود. شوایوه سورعوت 
تحونت و درگیر بودن کمونیستها درپراکتیب روزانوه  
یب انوقوالب دوی ودواضور فورصوتوی بورای ایون 
سازمانههی  مه  باقی نگذاشته بود. هوموه موا 
بخاطر داری  در مواردی که از نویوروی انوقوالبویوون 
مس ح در عم یات هوای سوراسوری وبوه شویووه 
متمرکز استفاده می شه به پادگانها ضربات کواری 
وخرد کننهه ای زده می شه. برای نمونوه پوادگوان 

 های بانه و سننهج .

اما چرا مردم مریوان  مقر سپاه پاسهاران را بوقوول 
آن را خو وع  ٢٩تویور ۲۰شما تحمل نکردنه و روز 

سالح کردنه؟ من فکر می کن  خو وع سوالح ایون 
مقر که توسج مرتجنین مح ی، مالکیون ظوالو  و 
ضه مردم و طرفهاران مفتی زاده  بر پا شهه بوود ، 
تنها یب نمونه دیگر از رویارویی بود کوه از موهتوهوا 
قبل واز زمان رژی  قب ی بویون موردم آزادیوخوواه و 
زدمتکش از یب طرف و مورتوجونویون  وموالوکویون 

 واپسگرا و از قهرت افتاده در جریان بوده است .

برای ریشه یابی ایون رویوارویوی بوایوه رونوههوای 
اجتماعی ا ی را که در متن آن مبارزه سیواسوی و  
طبقاتی در منطقه مریوان رشه و ارتقوا پویوها کورد 
بررسی و تح یل کرد. ازنظر من این رونه اجتماعی 
در منطقه مریوان از بونوه از اصوالدوات ارضوی و 
بخصوص از اوایل دهه پنجاه ، قوابول مشواهوهه و 
بررسی است که در این مصادبه کوتاه نمی تووان 

 به آن پرداخت.

مردم انقالبی در شکل گیری مقر جهیه پواسوهاران 
قهرت گیری دشمنان قهی  خود را می دیهنه. صف 
رویارویی انوقوالبویوون و صوف ارتوجوا  روشون و 
مشخو بود. از آن زمان   که ه  نس های من در 
دبیرستان مریوان از دست فرزنهان خوبور چویون و 
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ساواکی این مرتجنین در امان نبوده ومهام تحت کنترل و اذیوت وآذار 
ساواک رژی  شاهنشاهی بودی  . بازهو  از آن زموان بور هور کوس 
روشن  بود که در جریان مبارزات چنوهیون سوالوه دهوقوانوان و موردم 
زدمتکش کمونیستها و انقالبیون درمقاب ه با مالکین غاصوب فونواننوه 
کوشیهنه. وبانخره صف متفاوت ما در جریان انقالب و موبوارزه عو ویوه 
رژی  شاهنشاهی متفاوت ومتضاد بود .اینها را مردم انقالبی موریووان 
می دانستنه. چیزی که تازه بود آمهن یب ارتجا  مذهبی بوه رهوبوری 
خمینی بود که به ارتجا  مح ی در مریوان ه  قوت ق ب داده وجوانوی 
تازه در کالبه پوسیهه اشان دمیهه بود . تا اینجا برای کمونویوسوتوهوا و 

 مردم انقالبی من وم بود که چرا بایه ننه جهیهارتجا   را برچیننه.

این تنها دلیل تنفر مردم مریوان از مقر دایر شهه مزدوران نبود . ب وکوه  
مردم از شکل گیری  یب دکومت مذهبی نگران بودنه. هنوز خمویونوی 
در پاریس بود که کمونیستها و آزادی خواهان در مورد ارتجا  مذهوبوی 
و دشمنی اش با آزادی وآزادیخواهی هشهار می دادنه. و متناقبوا در 

هی  شکی نهاشتنه. بحث این بود کوه بوایوه  مورد دم ه به کردستان 
برای مقاومت آماده بود و از همین دان بایه خود را سوازموان داد. در 
مورد افشای رژی  آینهه و خمینی و طورفوهارانوش در شوهور موریووان 
ج ساتی برای مردم برگزار شه . ازاین رو مردم در شهر مریوان به این 
واقنییت آگاه بودنه ، که در صورت بقهرت رسیهن خمویونوی و جوریوان 
مذهبی ، آنها با کمب  مرتوجونویون  موحو وی بوه صوف آنوقوالبوی و 
آزادیخواهی در کردستان دم ه خواهنه کرد. در ایون رابوطوه بوود کوه 
بهرستی مقر مرتجنین را اولین جا پای دولت مذهبی خومویونوی موی 
 شناختنه و میبایست هرچه زودتر به مصاف آن رفته وآن را برچیننه . 

در منطقه مریوان و در این دوره ، هژمونی کمونیستها بر این موبوارزات 
تکبیت شهه بود . ناسیونالیستها و دزب دمکورات دشومونوی و تضواد 
 آنچنانی با مرتجنین مح ی و یا با ارتجا   مذهبی خمینی نهاشتنه.

در شهر مریوان تحت رهبری کمونیستوهوا و  ٢۰خالصه، مبارزات سال 
رهبران خوشنام آن جامنه ، چنان اگاهی و روشنبیونوی ای در صوف 
مردم مبارز بوجود آورده بود که بهون هی  توهمی آمواده موقوابو وه بوا 

تویور ۲۰ارتجا  مح ی و سراسری بودنه . خ ع سالح مقر پاسهاران در 
 را بایه در راستای این رونه مبارزاتی دیه.٢8سال 

و اما در پایان چنه ک مه در مورد این سئوال شوموا بوگوویو  کوه تووان 
بسیج  توده ای کمونیستها درآن دوره از چه چیز ناشی می شه؟ من 
گفت  مبارزات سیاسی و طبقاتی درمریوان سابقه ای دارد کوه بوایوه 
درجایی دیگر مفصل به آن پورداخوت . مون فوکور موی کونو  نوقوش 
کمونیستها را ه  بایه در دل این مبارزه طبقاتی بررسی کورد. نوقوش 
کمونیستها در دخالت و رهبری مبارزات کارگوران و زدوموتوکوشوان در 

 شهر مریوان ، تنها به دوران قیام محهود نمی شود.

صف طوی ی از کمونیستها با موبوارزات  ٢۰از سالهای قبل از قیام سال
کارگران و زدمتکشان شهر و روستاهای مریوان آمیخته و عجین شهه 
انه. دهها رهبر کمونیست و صهها کمونیست فنال و دخوالوت گور را 

شود نام برد که بننوان چهره های مورد اعتماد و دوست داشتنی  می
مردم با یب تاریخ مبارزاتی فراموش ناشهنی تهاعی می شونه. تنهاد 
نسبتا زیادی از این عزیزان متاسفانه امروز در بین موا نویوسوتونوه اموا 
خاطراتشان در مبارزات رهایبخش کارگران و موردم زدوموتوکوش زنوهه 

 خواهه مانه .

٤/ 

مردم را از طوریوق موکوانویوزم 
شوراها برای داکمیت موردم. 
برای اداره جوامونوه، موادیوت 
بووخووشوویووه و اجووازه نووهاد 
دستاوردهای مردم زدمتکوش 
به یغما برود. نبایوه اجوازه داد 
ارتجا  بشیوه دیگر ایونوبوار در 

و بووویووژه در  -قووبووای قووومووی
کردستان درقواموت کوردایوتوی 
خود را تحمیل کونوه. توحوونت 
جامنه بایه توحوت هوژموونوی 

اجووتووموواعووی و   –سوویوواسووی 
ههایت گری قطب کمونیستی 
و چپ. پیش برود. بهون شب، 
سرنگونی دکومت اسوالموی 
یب امر مه  و اولویت مبارزاتی 
است. در این راستا نوبوایوه از 
هیچگونه تالش سازمانیافته و 
ههفمنه، دریغ نمود.نفرت بوی 
ده و مورز از رژیو  اسوالموی 
وجود دارد. اما، این نفرت نبایوه 
صرفا به سرنگونوی دوکووموت 
اسالمی ترجمان شوود. گوام 
اساسی بنهی و سویوسوتو  
دکومتی جایگوزیون را نوبوایوه 
فراموش کرد.ازه  اکنون بوایوه 
بووا بوورنووامووه، هووهفووموونووه، 
سازمانیافوتوه و بوا دورنوموای 
روشن درکت کرد. جوامونوه را 
مط ع و برای انتخواب واقونوی 
که منافنشان توامویون شوود، 

 آماده و سازمانههی کرد.

 

در خاتمه برای تقابل جوهی و 
اساسوی بورای سورنوگوونوی 
انقالبی دکومت اسوالموی و 
تقابل با  آلترناتیوجنبش بوورژوا 
ناسیونالیوسو  کورد و بوویوژه 
خوویووزوشوویووفووت جوواری جوونوواح 
راسووت رهووبووری کووومووه لووه 
سووازمووان کووردسووتووان دووزب 
کمونیست ایران، برای عوهول 
از داکمیت شورایوی موردم و 
م حق شهن به برنواموه هوای 
ارایه داده شوهه شوان بورای 
تحمیل داکمیوت مسو وحوانوه 
خود و تامین منافع طبقواتوی . 

اجتماعی شان و زد  -سیاسی
و بنه از بان با جنبش راست و 
بورژوایی در بنه سوراسوری و 
بازی با سورنووشوت موردم در 
کردستوان بونوه از دوکووموت 
اسووالمووی، سووازمووانووههووی 
سوراسوری در ابونواد وسویوع 
درجامنه کردستوان ضورورتوی 
مبرم است. وظویوفوه رهوبوران 

کارگری، کمونیست، و  
جنبشهای توده ای اجتماعوی 
این است کوه بورای مورتوبوج 
شووهن و ایووجوواد شووبووکووه 
سازمانههی وسیع این محافل 

پوالتوفورموی مشوخوو ”  دول 
بابرنامه دواکومویوت شوورایوی 

توحوت ”  مردم در کوردسوتوان 
 –هووژمووونووی سوویوواسووی 

اجتماعی و ههایت گری قطب 
کمونیستوی و چوپ ، بورای 
مادیت بخشیهن به داکومویوت 
مستقویو  موردم بور اسواس 
شوراهای مس ح مردمی، کوه 
تضمین کننهه تهاوم داکومویوت 
مردم و مونوافوع کول جوامونوه 
است، اقهام کننه. زیرا مصافها 
و پیچیهگی سیاسی مبارزاتی 
جهی در تقابل با ارتجا  داکو  

موذهوبوی در پویوش  -و قومی
است. از امروز آگواهوانوه و بوا 
برنامه، بایه وارد عومول شوه. 
فردا دیر است. تا بتوان در فردا 
روز، ارتجا  اسکتمارگر و مهافع 
هر گونه نوابورابوری را، عوقوب 
 رانهه و پیروزی را تضمین نمود!

 

زنهه باد داکومویوت شوورایوی 
 مردم!

 

 

 اسماعیل ویسی

…. 
ی
ورت حاکمیت شوراب  ضی

یم پرسد: ...    اکتیی

 کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض!



  

٢1صفحه  ٢29شماره  اکترب    

 دبی  کمیته کردستان : صالح رسداری 
saleh.sardari@gmail.com 

 

یف زاده  روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر رسر
Abo_sh2228@hotmail.com 

یه کمیته کردستان    اکتبر نشر

 حکمتیست است -حزب کمونیست کارگری ایران 

 شود!  که هر ماه یک بار منتشر یم  

 

یه همایون گدازگر   رسدببر نشر

homayon_1954@yahoo.de 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری


