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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

این بار کارگران حرف 

 اول را خواهند زد!

 رحمان حسین زاده    

تحول مهمی در جنبش کارگری ایران در 

راه است. مشاهدات ما از گسترش 

اعتراضات و اعتصابات کارگری به دهها 

مراکز کارگری در همین هفته، و به عالوه 

فراخوان ایجاد شوراهای مستقل کارگری 

در فوالد اهواز به عنوان ظرف مبارزه و 

نهاد اعمال اراده مستقیم کارگران و ایجاد 

شورای کارگری در نیشکر هفت تپه و 

دست بکار شدن عملی آن، نوید دهنده 

پاگذاشتن جنبش کارگری به دوره دیگری 

از حیات مبارزاتی و پیشروی قابل انتظار 

این جنبش است. این وضعیت محصول 

اولیه فاکتورهای مثبت متعددی است که به 

نفع جنبش کارگری و مصاف حق طلبانه 

اردوی کار ایران علیه سرمایه و جمهوری 

اسالمی در حال چرخش است. کارگران به 

تنگ آمده از دست وضع موجود، رهبران 

آگاه و هوشیار آنها به درست به این نتیجه 

رسیده اند، اوال تناسب قوای مبارزاتی در 

سطح جامعه و در صف آرایی علیه 

جمهوری اسالمی به نفع مبارزه کارگری 

و آزادیخواهانه در حال تغییر 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 

 ۲۱۷۲ آگوست ۲٤ -۷۹۳۱شهریور  ۲

۲صفحه   

 زنده باد شوراهای کارگری!

 شوراها را همه جا برپا کنیم!

 سیاوش دانشور

www.hekmatist.org 

8صفحه   

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

 همایون گدازگر
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 آقای حجاریان خانه از پای بند ویران است!
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جدی است و متناسب با آن الزمست پیشروی مبارزات کارگری 

را ترسیم و تضمین کنند. ثانیا از قالب تاکنونی اعتصابات و 

اعتراضات کارگری چه در بعد طرح مطالبات و چه در سطح 

ماده ای نیشکر هفت  ۲۱سازمانیابی باید فراتر بروند. مطالبات 

تپه لوحه ای از ارتقاء سطح توقع و انتظارات کارگران در این 

دوره است. در عین حال متناسب با وضعیت جدید در جنبش 

کارگری، فراخوان به ایجاد شوراهای کارگری درک روشن 

رهبران و فعالین کارگری را در پاسخ گویی به یکی از 

مهمترین نیازهای عاجل جنبش کارگری را نشان میدهد. این 

فاکتها خصلت نمای ظرفیتهای باال و تواناییهای تعیین کننده 

مبارزاتی نهفته در جنبش طبقه کارگر ایران است که فی البداهه 

"جامعه ایران به پیشروی به دست نیامده اند. ما قبال در بیانیه 

بر سابقه و پیشینبه پر جدال  جنبش کارگری چشم دوخته است"

و مستمر جنبش کارگری اینچنین تاکید کردیم" جنبش کارگری 

مهر مبارزات گسترده بر بستر تند پیچ های مهمی را بر خود 

دارد که در چهار دهه اخیر از سر گذرانده است. پتانسیل و 

تواناییهای مبارزاتی به دست آمده در جنبش کارگری و همزمان 

موانع و محدودیتهای تحمیل شده توسط کاپیتالیسم و دولت 

سرمایه داران بر جنبش کارگری هر دو پدیده ای بدون پیشینه 

در حیات مبارزاتی و سیاسی طبقه کارگر ایران نیست. ازجمله 

تا قبل از شروع سرکوبهای وسیع و  ۷۵از مقطع وقوع انقالب 

، جنبش کارگری دوره بسیار مهمی از  ۰۶گسترده خرداد سال 

پیشروی و تحرک  و مبارزه همه جانبه را تجربه کرد. 

دستاوردهای طبقاتی و سنتهای با ارزش اعمال اراده مستقیم 

کارگری را پشت سرگذاشت. در همان دوره این درس بزرگ 

تجربه شد که الزمه رهایی قطعی جامعه قد علم کردن طبقه 

کارگر در قامت رهبری تحوالت جامعه است. در راستای  

تعیین تکلیف قدرت سیاسی به نفع طبقه کارگر و کمونیسم و 

آزادیخواهی، یکبار دیگر این درس بدیهی برجسته شد  که حزب 

کمونیستی رهبر و سازمانده در راس طبقه کارگر الزم است. در 

و تا کنون هم طبقه  ۰۶قدم بعدی در دوره سرکوب خشن سال 

کارگر و پیشروان آن با ایستادگی و مبارزه جویی موجودیت 

طبقاتی و جنبشی و مبارزاتی خود در مقابل یکی از هارترین 

رژیمهای بورژوایی دوران معاصر را تثبیت کردند.  سپس 

دوران سخت جنگ ایران و عراق و پیامدهای آن نتوانست طبقه 

کارگر را به تمکین بکشاند. از 

مبارزه علیه الیحه های مختلف قانون کار سراپا ضد کارگری 

درسهای گرانبهایی آموخته شد. عرصه گرامیداشت اول مه و 

احیای این سنت جهانی کارگری به عرصه پرشور 

سازماندهی، اتحاد و همبستگی و اعالم کیفرخواست کارگری 

علیه کاپیتالیسم تبدیل شد.  در نتیجه جنبش کارگری پختگی 

خود را از دل چنین جدال همه جانبه ای کسب کرده است.  

اکنون با جنبش کارگری ای پرتجربه ، صاحب فعالین 

ورهبران خود آگاه و حاضر در صحنه، دارای مطالبات 

اقتصادی و سیاسی روشن روبرو هستیم.  اعتصابات و 

اعتراضات کارگری جاری گوشه ای از  پتانسیل باالیی است 

که با اندک تغییری در تناسب قوا شاهد جهش بزرگی خواهیم 

بود و نقش تعیین کننده ایفا خواهد کرد.)از بیانیه مصوب 

 ( ۱۶۲۵کنگره هشتم حزب حکمتیست. نوامبر

به اذعان همه اکنون از ایجاد اندک تغییری درتناسب قوا 

عبور کردیم. جنبش اعتراضی و سرنگونی طلبانه باالتر از 

صد شهر ایران در دی ماه و تداوم اعتراضات توده ای و 

اعتصابات کارگری هر هفته و حتی هر روزه بعد از آن 

وسرانجام خیزش رادیکال چندین شهر در مرداد ماه و تحرک 

مهم یک هفته اخیر جنبش کارگری و به طور برجسته در 

نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز، همگی به ما میگوید دوره 

جهش بزرگ با نقش محوری طبقه کارگر فرا رسیده است. 

   این بار کارگران حرف اول را خواهند زد.
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روی میییییتییوانیید اییین بییاشیید کییه 

خواسِت ایجاِد شیوراهیا را در 

مقابِل سازمانیهیای سینیدییکیا یی 

مستقل موجود بگذارد. جینیبیش 

شورا ی از هیر ذره تشیکیل و 

دستاورد مبیارزه کیارگیری نیه 

فقط حمایت میکند بیلیکیه راسیا 

درگیر مبارزه در کارخانیه هیا 

و مراکز کارگری برای تحیقیق 

همین خواستها و فیراتیر رفیتین 

از آنسییت. سیاخییتییار شییوراهییا، 

برخالف سندیکاها، ُمبتینیی بیر 

اتحاد رشتیه ای نیییسیت بیلیکیه 

شیوراهییا مییییتییوانینیید در سییطییح 

منطقه تشیکیلیهیای میخیتیلیف را 

بخود وصل و وحدت کارگری 

و طبقاتی را تقویت کنند. منیشی  

نیییییاز بییه شییورا در شییرایییط 

امییروز پییاسییخ بییه نیییییازهییای 

ماکروتری است که وضیعیییت 

و تناسب قوای سیاسی کینیونیی 

الزامی کرده است. مهمترین و 

مبرمترین مسئله امروز اییجیاد 

سیییازمیییانیییهیییای تیییوده ای و 

کارگری و ارگیانیهیای اعیمیال 

قدرت در تمیام سیطیوح اسیت. 

این نیاز پیشروی کارگر و امر 

مبارزه توده ای علیه جمهوری 

اسییالمییی اسییت. راه افییتییادن 

جنبش شورا ی را باید آغیازی 

بر تشدید قیطیب بینیدی اردوی 

کار ایران و اردوی بورژوا ی 

و حاکمیت جمیهیوری اسیالمیی 

و دولت سیرمیاییه داران تیلیقیی 

 کرد.

 زنده باد شوراهای کارگری!

 شوراها را همه جا برپا کنیم!

 سیاوش دانشور

آغازی برای جینیبیش بیرپیا یی 

شوراها در کارخانه و میراکیز 

کار، میحیالت، دانشیگیاهیهیا و 

هر گوشه جامعه، بیا پیرچیم و 

راه حِل آزادیخواهی کارگیری 

 باشد. 

 

دوم، خاصیِت جنبش شیورا یی 

اییینییسییت کییه امییروز میییییتییوانیید 

ابییزار قییدرت و مییبییارزه و 

وحییییییدِت کییییییارگییییییران و 

سازماندهی اعتصاب و مجمیع 

عمومی باشد، و فیردا ارگیان 

کنترل کیارگیری بیر تیولییید و 

تییوزیییع، ارگییان حییاکییمیییییت و 

دولت انقالبی کارگیری بیاشید. 

حیییرِف جییینیییبیییش شیییورا یییی 

کییارگییری بسیییییار سییاده و در 

عییییین حییال عییمیییییق اسییت  مییا 

کارگران هر روز ایین جیهیان 

را مییسیازییم، چیرخیهیاییش را 

بییکییار مییی انییدازیییم، بییا کییار 

جمعی ثروت انبوه و نیازهیای 

جامعه را تولید میییکینیییم، امیا 

خودمان از آن بی بهره ایم. ما 

کارگران میخیواهیییم آزادی و 

برابری و رفاه و خیوشیبیخیتیی 

را همگانی کنیم. ما کیارگیران 

می گو یم  ایین جیامیعیه روی 

دوش کیییار میییا میییییییگیییردد، 

خودمان هم میتوانیم اداره اش 

کنیم و به مشقات نظیم کینیونیی 

 پایان دهیم. 

 

 

 چرا شوراها، چرا امروز؟

اول، وضعیِت مشخص بحران 

رژیییم اسییالمییی و دورنییمییای 

فییالکییِت اقییتییصییادی بیییییشییتییر، 

ضرورت دخیالیِت کیارگیر در 

تحوالت سیییاسیی را بیییش از 

پیش مطرح میییکینید. بیعیبیارت 

دیییگییر، جییامییعییه کییارگییران را 

فرامیخواند. سیرهیا بیه سیمیت 

کییارگییران بییرگشییتییه اسییت و 

اعییتییصییابییات و اعییتییراضییات 

قدرتمنیدشیان بیه اعیالم شیورا 

منجر شده است. اولییین شیرط 

دخییالییت کییارگییر در صییحیینییه 

سیاسی بعینیوان ییک طیبیقیه و 

یییک طییرف درگیییییر، ابییراز 

وجود بیعینیوان رهیبیر جیامیعیه 

اسییت. جیینییبییشییی کییه راه حییل 

دارد، حرف دارد و تداوم ایین 

وضییعیییییت را نییمییی پییذیییرد. 

اهمیت اساسی هیر حیرکیت و 

اعتراض کیارگیری درخیود و 

منحصر به خواستهیای میعیوق 

مطرح شیده نیییسیت، بیلیکیه و 

بناچار گیوشیه ای از حیرکیِت 

رادیکال وسیع تر در جیامیعیه، 

حرکتی برای تعیین تکلییف بیا 

ُمسیییبیییبیییان مشیییقیییاِت کییینیییونیییی 

کییارگییران و اکییثییریییِت مییردم 

زحمتکش، تعیییین تیکیلیییف بیا 

نییظییام سییرمییایییه داری اسییت. 

شورای کارگران نیشکر هفیت 

تپه و اعیالم ضیرورِت اییجیاد 

شورا در فوالد اهواز، میتوانید 
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خیییواسیییت شیییوراهیییا میییییییاِن 

کییارگییران زبییانییه مییی کشیید. 

ُسیینییت شییورا ییی و مییجییمییع 

عمومی، ُسنت اعیمیال اراده 

ُمستقیم و ُمسیتیمیر تیوده ای، 

ُسنت عمِل مستقیم کارگیری، 

در میان طبقه کارگر جهانیی 

و طبقه کارگیر اییران ریشیه 

دارد و از تارییخ و تیجیارب 

مشخصی بیرخیوردار اسیت. 

این ُسنت مبارزاتیی گیراییش 

رادیکال و سیوسیییالیییسیت و 

کمونیست طبقه کارگر است. 

اما خواست شوراها و اییجیاد 

و اعییالم شییورا در اوضییاع 

سیییییاسییی مشییخییص امییروز 

ایییران، هییمییییینییطییور قیینییاعییِت 

گسیییتیییرده تیییری در میییییییان 

گرایشات سوسیالیستی برسر 

ضرورت اعیالم و بیرپیا یی 

شوراها، بیانگر تیحیولیی در 

جنبش کارگری ایران بطیور 

اخص و تحولی در میبیارزه 

تییوده ای و انییقییالبییی جییاری 

علیه وضع میوجیود، بیطیور 

 اعم است. 

 

جیینییبییِش شییورا ییی کییارگییری 

یک ُرکن اساسیی آلیتیرنیاتیییو 

سوسیالیستیی اسیت. بیایید بیا 

مسییئییولیییییت و حسییاسیییییت بییه 

ُرشد و قوام این جنبش کمک 

کییرد و بییرای تییقییویییت آن 

کوشید. ییک اشیتیبیاه و چی  



اپوزیسیون بورژوا ی تیالش 

میکند قدرت را با بند و بست 

دسییت بییدسییت کیینیید، اسییاِس 

ماشیِن دولتیی بیورژوا یی را 

نیییگیییاهیییدارد و در فیییردای 

سرنگونی علیه طبقه کیارگیر 

و اردوی انقالبی بکار گیرد. 

ما کمونیست های کارگری و 

جیینییبییش شییورا ییی کییارگییری 

میییییخییواهیییییم از حییاکییمیییییت و 

سلطه سیییاسیی و اقیتیصیادی 

بورژوازی خلیع یید کینیییم و 

قدرتی آلترناتیو را جایگیزیین 

اردوی چی  جیامیعیه، کنیییم. 

اردو ییی کییه بییه راه حییلییی 

بیرون کاپیتالیسم چشم دوخته 

است، میتوانند و بیایید صیف 

وسیع فعالین جنبش شیورا یی 

نییهییادهییا و امییروز بییاشیینیید. 

اُرگان ها ی که از ُسنت عمل 

اُرگییان سییازمییانییدادن بییریییگییاِد 

کارگری برای دفاع از قیدرِت 

کارگران اند. شوراها سازمیان 

کیینییتییرل بییر تییولییییید و تییوزیییع 

نیازهای جیامیعیه و پیاییه هیای 

اسیییاسیییی قیییدرِت حیییکیییومیییِت 

کارگری انید. شیوراهیا اُرگیان 

اساسی حاکمیت طبقه کیارگیر، 

اُرگییان قییدرِت سییوسیییییالیییییسییتییی 

بعنوان نظِم نویِن کارگری انید. 

حکومت کارگری و جمهیوری 

سوسیالیستی حکومِت حزب ییا 

حییکییومییِت احییزاب نیییییسییت، 

حیییکیییومیییِت شیییوراهیییا اسیییت. 

شییوراهییا در فییردای انییقییالب 

پیییییییروزمییینییید کیییارگیییری بیییر 

بورژوازی سازماِن حکیومیتیی 

 .اداره جامعه اند
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سوم، جنبش شورا ی از هیمیان 

ابتدا آلترناتییو میردم کیارگیر و 

زحمتکش در مقابل راه حلهیا و 

آلترنیاتیییوهیای طیبیقیات دارا و 

بورژوازی است. طبقیات دارا، 

اعییییم از حییییکییییومییییتییییی و 

اپوزیسیونی، مستقیل از ایینیکیه 

چه اسیمیی دارنید و اخیتیالفیاِت 

درون طبقاتی شان کیدام اسیت، 

در حفظ و بیقیای اسیاس نیظیام 

سرمایه داری و بیازسیازی آن 

ذینفعند. همه جناح ها و جینیبیش 

هیییای بیییورژوا یییی در تیییداوم 

مالکیت خصوصی بیر وسیا یل 

کار و بیردگیی میزدی و تیداوم 

مشییقییات کییارگییران اشییتییراک 

دارند. آنها در چ  ترین حیالیت 

انقالب سیییاسیی میی خیواهینید. 

کییارگییران امییا بییرای انییقییالب 

اجتمیاعیی آمیده انید. کیارگیران 

دقیقا با آنچه که آنها مییخیواهینید 

نگاهدارند و مرّمت کنند، تقابیل 

دارند و میخواهند کلیییِت آن را 

درهییم بییکییوبیینیید و جییامییعییه را 

براساس اولویت آزادی و رفیاه 

 همگان سازمان دهند. 

 

شوراها در محل کار و چهارم، 

کارخانه ها اُرگان تشیکیل تیوده 

ای کییارگییران، اُرگییان بیییییرون 

راندن و الغای نهادهای پلیییسیی 

و سرکوب بیورژوازی، اُرگیان 

دخالت در امر تولید و قوانین و 

مقررات در کارخانیه و اُرگیان 

کنترل کیارگیری انید. شیوراهیا 

 زنده باد شوراهای کارگری!

 شوراها را همه جا برپا کنیم!

مستقیم و رادیکال کارگیری 

سر بر می کنند و توانا ی و 

قابلیت و ظرفیت آنرا دارنید 

که در مقیاس جامعیه عیمیِل 

رادییییکیییاِل میییبیییارزاتیییی را 

سییازمییان و جییهییت دهیینیید. 

شوراها بیایید بیه صیف نیه 

قاطع بیه کیلّیییِت جیمیهیوری 

اسالمی، صف انقالبییون و 

آزادیییخییواهییان در مییقییابییل 

صِف ارتجاع بورژوا یی و 

 گذشته پرستی بدل شود. 

 

امروز امر هر کمونیست و 

سوسیالیست و آزادیخیواه و 

انقالبی است که فعال ایجیاد 

و گسیتیرش شیوراهیا شیود. 

شوراهیا را هیمیه جیا بیرپیا 

هییمییه جییا نییهییادهییای  کیینیییییم.

انییقییالبییی، کیییمیییییتییه هیییای 

کییارخییانییه را ایییجییاد کیینییییید. 

زنییده بییاد اِعییمییاِل قییدرِت و 

اِعییمییاِل اراده تییوده ای و 

کارگری! زنده باد حاکمییِت 

انییقییالبییی سییوسیییییالیییییسییتییی و 

 !کارگری

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

علت اینکه ما دست برنمیداریم، علت اینکه براى سرنگونى تالش میکنیم، اینست کهه  

ما آزادیخواهیم. فعالین یک جنبش اجتماعى براى آزادى و برابرى و رفاه و ارتقهاء   

شان آدمها هستیم. ما حکومتهایى را که حقوق مدنى شهروندان را نفى میکنند بزیهر   

میکشیم، ما حکومتهاى مذهبى را بزیر میکشیم، ما رژیمهایى را که بر تبعیض، هرنوع 

تبعیض، مبتنى هستند بزیر میکشیم. ما حکومتهاى ضد زن را سرنگون میکنیهم، مها      

رژیمهایى را که کارگر را به فقر و سکوت و بى تشکیالتى محکوم کرده اند سرنگهون  

 میکنیم. حتى اگر این حکومتها مورد تائید تمام قربانیانشان باشند.        

                        

 منصور حکمت                                                                                                       



 نه به حکومت ضد زن    
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بورژوازی پرو غیرب اییرانیی 

در شیییپیور اییرانیی  با دمیییدن 

گری و جمیهیوری اسیالمیی بیا 

باد زدن مذهب و زنده کردن و 

رواج دادن خیییرافییات قیییرون 

در امیر  وسطایی ، می تواننید 

اتحاد طبیقیه کیارگیر و جینیبیش 

آزادی خواهیی پیییش رو خیلیل 

  ایجاد کنند.

بخصوص جمیهیوری اسیالمیی 

سال گذشته با اسیتیفیاده  ۰۶طی 

از تمامی امکانات مادی جامعه 

و اسیتیفیاده از تیحیمیییل فیقیر و 

گییرسیینییگییی تییوانسییتییه اسییت در 

هاییی از جیامیعیه زمییینیه  بخش

های نفاق مذهیبیی و قیومیی را 

پرورده کنید. از طیرف دییگیر 

سرکوبگری مستمر جیمیهیوری 

سال گذشته به   ۰۶اسالمی طی 

زنیییییده شیییییدن احسیییییاسیییییات 

ناسیونالیستی دامین زده و ایین 

امر باعث تبلیغ و رواج تیفیرقیه 

و نییفییرت قییومییی از جییانییب 

احزاب ناسیییونیالیییسیت کیرد و 

عرب و بلوچ و ترک و غیییره 

شده است و هر ازگاهی صحنه 

های منزجر کنینیده ایین نیفیرت 

کنار جیامیعیه   پراکنی در گوشه 

  خودنمایی می کند.

 

خالیصیه ضیرورت شیعیار نیه 

قومی نه مذهبیی از ضیرورت 

مییقیییابییلیییه بییا ایییین 

  6صفحه خطرات ناشی میی 
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 همایون گدازگر

و اسرا یلیی و بیلیوچ و لیر و 

و خمیر میاییه  گیالنی ماتریال 

های تا کنیونیی و تیهیدیید  جنگ

 آینده اند.

 

به قییمیت ایین عیقیب گیرد بیه 

مییردم اییین جییوامییع اسییت کییه 

هییای مییذهییبییی و قییومییی  دولییت

مییرتیجیعیی از قیبییییل  فیاسید و  

جمهوری اسالمی ، عربسیتیان 

عیراق و تیرکیییه  ، افغانستان ،

غیییییره سییر پییا مییی مییانیینیید.  و

ضرورت شعار نیه قیومیی نیه 

مییذهییبییی ، زنییده بییاد هییویییت 

انسانی از وجود وجیوالن ایین 

تهدید بالقوه روی سیر جیامیعیه 

اییییران نیییاشیییی میییی شیییود. 

جمهوری اسالمی بعنوان ییک 

میدتیهیای میدییدی  رژیم مذهبی 

است که ویروس تفرقه مذهبی 

منیطیقیه  و قومی را در ایران و

  پخش می کند. 

نییاسیییییونییالیییییسییم و مییذهییب دو 

گییرایییش مییوجییود در جییامییعییه 

ایییران هسییتیینیید کییه بییه یییمیین 

ماندگاری جمیهیوری اسیالمیی 

هیای میخیتیلیف  از طرف بخیش

بورژوازی رواج داده شیده و 

بعینیوان تیهیدییدی بیرای آیینیده 

مییردم  جیینییبییش کییارگییران و 

زحمتکش بیایید جیدی گیرفیتیه 

   شوند. 

مذهب و ناسیونالیییسیم ، هیمیگیی 

شاهدان نه چنیدان دور قیربیانیی  

گرفتن مذهب و ناسیونیالیییسیم از 

 . انسان امروز است

اینها و کوه عظیمیی از اتیفیاقیات 

درشت دیگر به اسم دفاع  خرد و 

از میهن و قوم ومیلیت و میذهیب 

بشیریییت و هییویییت  ،بیخییشییی از 

دفین کیرده  انسانی را زییرخیود 

است. عراق و سوریه و ییمین و 

لیییبیی سیالیهییاسیت میییدان از هییم 

پییاشیییییدن ابییتییدایییی تییرییین حییقییوق 

 انسانی هستند.

اگییرچییه بییورژوازی جییهییانییی و 

آن و  رقابت قطب هیای رقیییب 

بحران دامنگیییر سیرمیاییه داری 

در اساس صحنه گردان   جهانی 

امیا در دهیه  این جنایات هستند، 

مذهب و قیوم گیراییی  های اخیر 

پوشش اید یولیوژییک و سیییاسیی 

بیییاروت ایییین نسیییل کشیییی در 

انیید.  جیینییگییهییای ویییرانییگییر بییوده

جیینییایییتییکییار  هییای مسییتییبیید و دولییت

میینییاطییق مییخییتییلییف بییا بییاد زدن 

مذهبی و ایجاد  احساسات قومی و

تفرقه در جامعه، جدا از تیحیکیییم 

و تداوم حاکمییت سیرکیوبیگیرانیه 

خییود، بییه نیییییابییت از قییدرتییهییای 

آتش بیار این جنگ هیای  جهانی 

ویرانگر هستند. نفرت مذهبیی و 

سنی و مسیلیمیان و  جدال شیعه و 

ییهیودی، نییفیرت قییومیی و میعینییا 

و دشیمینیی  کردن تضیاد کیذاییی 

بین ترک و کرد وعرب و فارس 

 کمونیست هفتگی میییسیرسید؟

نه قومی نه مذهبی ،زنیده بیاد 

هویت انسانی ،از شیعیارهیای 

مهم سلبیی و میهیم حیزب در 

اوضیییییاع جیییییاری اییییییران 

ضییرورت اییین شییعییار . اسییت

چیییییسییت رچییرا در پییروسییه 

مییبییارزه عییلیییییه جییمییهییوری 

اسییییالمیییییی مییییبیییییارزه بیییییا 

و ناسیونیالیییسیم وقیومیییگیری 

مذهب این درجه اهمیت دارد  

ب در رابیطیه  فراخوان حز ر

بییه فییعییالییییین  بییا اییین شییعییار 

کییمییونیییییسییت در مییبییارزات 

 جاری چیست ر

 

بگیذاریید از  همایون گدازگر:

نمونه های تاریخ معاصر این 

پدیده دهشتینیاک و زخیمیهیای 

هنوز التیام نیافته آن بر پیکیر 

بشییریییت شییروع کیینیییییم.  از 

کشتار میییلیییونیی کیودکیان و 

سالمندان روانیدا کیه خیداییان 

سرمایه با سکوت به ایجاد آن 

میدان داده و با وجدان راحت 

سیییاکیییت وقیییوع آن  شیییاهییید 

بودند.از بالکان و جنگ خانه 

به خانه دوست و هیمیسیاییه و 

همکار وهمبازی و هم طیبیقیه 

ای سابق علییه ییکیدییگیر، از 

جیهینیم خیون و  خاورمییانیه، 

آتش انسان بیدفاع و بیگناه،از 

برمه تا اقمار شوروی سیابیق 

و فییلییسییطییییین اسیییییر در دام 
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میذهیبیی  شکاف ونیفیاق قیومیی و

است. هیچ انسانی بامهرواتیکیت 

مییذهییبییی مییتییولیید نییمییی  قییومییی و

شود.این پدیده زاده جهیان میادی 

وحاصل جامعه طبقاتیی کینیونیی 

است. نوع دوستی وحس کیمیک 

وهییمیییییاری و بییا هییم زیسییتیین 

خصیییوصیییییییت پیییاییییه ای هیییر 

انسانیست. باید آن را رواج داد 

تقویت کرد . با تقویت هیوییت  و 

انسییانییی در جییامییعییه ، بییهییتییر 

وقییدرتییمیینیید تییر مییی تییوان بییه 

مصییاف تیینییهییا شییکییاف واقییعییی 

موجود در جهان امروز رفیت . 

شکاف طبقاتی و میبیارزه عیلیییه 

نکیبیت سیرمیاییه داری بیعینیوان 

بانی کلیه ناهنجاریهیای تیحیمیییل 

شیییده بیییر زنیییدگیییی بشیییرییییت 

  معاصر.

 

اتیحیاد طیبیقیاتیی  ، بر ضرورت 

مشیتیرک و  کارگران و مینیافیع 

طبقاتی آنان تاکید کنند. بایدصف 

واقعی دوستان و دوشمنان را به 

آنها نشیان دهینید وبیا تیاکییید بیر 

جهانشمول بودن هوییت انسیانیی 

، محیط کار و زنیدگیی خیود را 

میذهیبیی  از تفرقه کاذب قیومیی و

  پاک کنند.

 

خوشبخیتیانیه خیودآگیاهیی طیبیقیه 

کارگر و صف آزادیخواه جامعه 

در مبارزات دهه های گذشته تیا 

بییه امییروز عییلیییییه جییمییهییوری 

میزان از تیوان  اسالمی ، از آن 

و روشن بینی بر خیوردار اسیت 

که بتواند با این ترفند های تفرقیه 

افکنانه در جنبش سرنگون طلبی 

جییمییهییوری اسییالمییی مییقییابییلییه 

اعتراضات اخیر از دییمیاه   کند.

سال گذشته تا امروز، شعار هیا، 

بافت طبقاتی، رادیکالیسم و تیوه 

تا کنیون فیرصیتیی  ای بودن آن، 

به تفرقه قومیی و میذهیبیی نیداده 

با اینحال جامعه در مقیابیل  است.

این تهدید واکسینه نیسیت و بیایید 

  هوشیار بود.

تکیه بر هویت انسانی در اعمیاق 

جییامییعه و در میییییان تییوده هییای 

، کلیید اصیلیی میقیابیلیه بیا  مردم 

شییود. نییاسیییییونییالیییییسییم و مییذهییب 

ویروس نفرت قومی و مذهبی را 

در جامعه پراکنده انید. قیدرتیهیای 

بییورژوا ارتییجییاعییی جییهییانییی و 

منطقه ای استاد اییجیاد جینیگیهیای 

قییومییی مییذهییبییی در یییک شییبییانییه 

روزبییر اییین ویییروس سییرمییایییه 

گذاری میکنند. این یکی از موانع 

و خییطییرات سییر راه جیینییبییش  

عدالتخواهانه جامعه اییران اسیت 

که کمونیستها باید با چشم بیاز بیه 

آن نگاه کنند و برای خنثی کیردن 

بیایید کیارگیران  آن تیالش کینینید. 

رهبیران روشین بییین  کمونیست و

جنبش اعتراضی علیه جیمیهیوری 

با افشای این توطئه هیا  اسالمی، 

 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

 !، محیط زیست و کارگری شهر سنندج بیانیه فعالین اجتماعی، مدنی، دانشجویی

 رامین حسین پناهی را برای اجرای حکم اعدام به رجایی شهر کرج منتقل کردند! 

 

هفته گذشته نیروهاي امنیتي در هماهنگي با دادستان و استاندار كردستان به دستور قوه قضا یه رامین حسییین پینیاهیي زنیدانیي سیییاسیي 

مخفیانه براي اجرایي حكم به زندان رجایي شیهیر كیرج مینیتیقیل    و وكیل مدافع   محكوم به اعدام براي اجراي حكم بدون اطالع خانواده

كردند. براي همه انسانهاي شریف و انساندوست سنندج، كردستان، سراسر ایران و حتي افكار عمیومیي جیهیان روشین اسیت كیه جیرم 

ساله سیاسي است و او مرتكب هیچ خالفي جز ابراز عقیده و مخالفت سیاسي انجام نداده است! اكینیون او  ۱٢رامین حسین پناهي جوان 

را نه بجرم جنایت، حتي نه به جرم مخالفت سیاسي بلكه براي زهر چشم گرفتن از اعتراضات مردم كارگر و محروم ایران به تیحیمیییل 

 فقر، فساد و بي حقوقي به چوبه دار بكشند!

 

  ! مردم انساندوست و آزادیخواه سراسر ایران 

 

رامین مستحق چوبه دار نیست! وظیفه وجدان آگاه همه انسانهاي شریف و آزادیخواه است در حمایت از پیام دایه شیرییفیه میادر رامییین 

را باالي دار ببرند! ما از همه انسانهاي شریف و آزادیخواه    صداي خودمان را بگوش مقامات قوه قضایه برسانیم واجازه ندهیم، رامین

میخواهیم صداي اعتراض به اجرایي حكم اعدام رامین را در سراسر ایران بگوش دستگاه قضایي برسانند! با تمام توان از اجراي حكم 

 اعدام جلوگیري كنیم! 
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 آقای حجاریان خانه از پای بند ویران است!

 جمال کمانگر

                                                                                          ۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤4٤شماره    

اساسا این را پنهان نمیکند که "

دمییوکییراسییي و ابییزارهییایییش 

روشییی اسییت بییرای کیینییتییرل 

جییامییعییهه چییراکییه مییردم در 

کننید و  اصطالح رو بازی می 

خود را در خیفیا بیییان  مطالبات

کینینید." شیمیا را چیه بیه  نمیی 

دمییکییراسییی و ابییزارهییایییش! 

جمهوری اسالمی حتی تیحیمیل 

دمکراسی نیییم بینید تیرکیییه را 

نییخییواهیید داشییت. تییالش بییرای 

بیییقیییای رژییییم شیییمیییا را بیییه 

خیییییالییپییردازیییهییای فییانییتییزی وا 

داشته است. شما در چهل سیال 

گییذشییتییه بییا ابییزار سییرکییوب، 

شکنجه و اعیدام تیوانسیتیه ایید 

سرکار بمانید! خودتیان اذعیان 

میکنید که دیگر کارایی نیدارد. 

بنابرایین سیرنیگیونیی انیقیالبیی 

رژیم کم درد تیریین راه بیرای 

خییالییصییی از رژیییم اسییالمییی 

 است. 

*** 

اسییت تییا واقییعیییییت و خصییلییت 

 اعتراضات کنونی . 

یکی از مشخصیه هیای اصیلیی  

اعتراضات اخیییر و خصیوصیا 

عبیور از راه حیل  ۲۹۳۰دیماه 

درون جییینیییاحیییی بیییرای حیییل 

مشکالت میردم در اییران بیوده 

است. بنابراین پیام اعیتیراضیات 

مییردم در دیییمییاه سییرنییگییونییی و 

"اصالح طلب اصول گرا دییگیه 

تمومه ماجرا" بود. هیمیه سیران 

جناحها و تاریکخانه های امنیتی 

رژیم صدای رسای سیرنیگیونیی 

طلبی مردم را شینیییده انید. هیر 

طرح و برنامه ای بعد از دییمیاه 

بیییرای کییینیییتیییرل اعیییتیییراض و 

میطییالییبییات بییرحییق مییردم اسییت. 

 حجارییان اذعیان میییکینید کیه "

ماه سیال گیذشیتیه  اعتراضات دي

مییتییفییاوت از اعییتییراضییات سییال 

دانیییم،  کیه میي بود. چنیان ۲۹۱۱

خیییواسیییت  ۲۹۱۱خیییرداد  ۱۷

میحیدود  شیان معترضان بیه ریی 

بود و این خواست با راهپیمیاییی 

شییده امیا در  سیکیوت طییلیب میي

و مطالبات  خاستگاه ۲۹۳۰دیماه 

آسیانیی  شید بیه معترضان را نمیی

جییمییع کییرد و بییا تییرکیییییبییی از 

اقتصاد و سیاست مواجه بیودییم. 

پس از بروز اعتراضات دییمیاه، 

، صیدای ۲۹۱۱برخالف سیال 

مییعییتییرضییان تییا حییدودی شیینیییییده 

 شد". 

اکثر کسانی که در گییر میبیارزه 

سیاسی علیه رژیم هستند به ایین 

نتیجیه رسیییده انید کیه صیورت 

مسییئییلییه اصییلییی مییردم عییبییور از 

جمهیوری اسیالمیی اسیت و ایین 

خواست  قیابیل بیرگشیت نیییسیت. 

رژیم باید بیرود بیه خیود آگیاهیی 

اکثریت مردم تیبیدییل شیده اسیت. 

نکته اصلی ییادداشیت حیجیارییان 

اجازه تجمع بدهیید، این است که "

برگزارکنندگانش بلدند شعارها و 

رفتارها را کنترل کنند." بیایید بیه 

حجاریان و بیانیدش گیفیت دییگیر 

سال میجیلیس و  ۱دیر است. شما 

ریاست جمهوری را در اخیتیییار 

داشتید نتوانستید گلی به سر مردم 

بزنید. البد منیظیور از "بیرگیزار 

کنندگان" جرییان اصیالح طیلیبیی 

اسییت کییه "بییلییدنیید شییعییارهییا و 

رفتارها" را کنیتیرل کینینید. فیکیر 

نکنم منظورت احزاب کمونییسیت 

و سکوالر و شوراها و اتیحیادییه 

های مستقل کارگری باشید. آقیای 

حجاریان خانه از پای بند وییران 

است.  به نفع خیودتیان اسیت کیه  

بیشتیر ازایین  چیوب الی چیر  

مبارزات مردم نگذارید. و بیابیت 

همراهی و مشارکت در جینیاییت 

جمهوری اسالمی از درگاه مردم 

، آماده میحیاکیمیه عذرخواهی کنید

 .و پاسخگوی اعمالتان باشید

تییاریییخ پییر اسییت از اییین دسییت 

ترفندها که حکومتهای  در حیال 

سییرنییگییونییی  بییه آن مییبییادرت 

میییورزنید. کینیتییرل از بییاال فیقییط 

مختص جمهوری اسالمی نییسیت 

سال گذشته بخشیی  ۱۶۶بلکه در 

از سیاست طبقه حاکم برای انقیاد 

طبقه کارگر بوده است. حجاریان 

 نه به فقر، نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسالمی

 

کارگران در اعتراضات به 

مجمع عمومی متکی 

 شوید! 
 

جنبش مجمع عمومی 

کارگری را گسترش 

 دهید!

 

اخیرا یادداشتی  از سیعییید 

حییجییاریییان تییحییت عیینییوان 

"هییاییید پییارک وطیینییی" در 

روزنامه شرق منتشر شیده 

است که در میییان میحیافیل 

اصالح طلب و پیرو رژییم 

مورد تیوجیه قیرار گیرفیتیه 

اسییت. از قییرار مییعییلییوم 

یادداشت مذکور در واکنش 

به بیلیبیوردهیاییی اسیت کیه 

اخیییییرا تییوسییط شییهییرداری 

تهران با موضیوع گیفیتیگیو 

در سطح شهر پخیش کیرده 

است. مسئلیه بیییلیبیوردهیای 

شییییهییییرداری تییییهییییران و 

کانالیزه کردن اعتیراضیات 

توسط نهادهای امنیییتیی در 

قالب گسیتیرش گیفیتیگیو در 

میییییان مییردم تییرفیینییدهییای 

شناخته شده دولتهای مستبد 

و در حال فروپاشی اسیت. 

آرزوی داشتن هایید پیارک 

کییرنییر وطیینییی  فییراتییر از 

تیییوان و وسیییع اسیییتیییبیییداد 

سیییییاسییی در ایییران اسییت. 

مشیییکیییل رژییییم بیییحیییران 

مشروعیت است کیه ریشیه 

در میینییاسییبییات سیییییاسییی، 

اقتصادی و فرهنیگیی دارد 

و قیییابیییل حیییل نیییییییسیییت. 

اخییتییصییاص دادن گییوشییه 

پییارکییی بییرای اعییتییراض 

مردمی که نمیخواهینید سیر 

به تین جیمیهیوری اسیالمیی 

باشد یک  شوخی بیی میزه 



 

 مرداد: سالگرد هجوم نظامی به کردستان ۲۲ 

 )مصاحبه با رحمان حسین زاده(

                                                                                         ۲صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤4٤شماره    

قدرت گییری خیود در اسیفینید 

را سازمان داد. در ادامیه  ۷۵

جنگ  ۷۱در فروردین و بهار 

خییونییییین سیینیینییدج و تییرکییمیین 

صیییحیییرا را سیییازمیییان داد. 

سییرکییوب و اسییالمییی کییردن 

دانشگاههای سراسر اییران را 

در دستور گذاشت.  حیمیلیه بیه 

سازمانیهیای چی  و رادییکیال 

سیییراسیییری را در دسیییتیییور 

گذاشیت. بیه مینیظیور تیحیمیییل 

حاکمیت سیاه و اسالمی خیود، 

مضحکه "رفراندوم آری یا نه 

" بییه جییمییهییوری اسییالمییی را 

سازمان داد. )مردم کیردسیتیان 

در مضحکه رفراندوم شرکیت 

نکردند( حمله و کشیتین میردم 

تیییر میرییوان و دهیهیا  ۱۹در 

طرح و توطئه ارتجاعی دیگر 

را در سیییراسیییر اییییران و 

کییردسییتییان بییه اجییرا گییذاشییت. 

حاصل مجموعه ایین اقیدامیات 

و حمله نظامی به کردسیتیان ، 

سییرکییوب انییقییالب و تییحییمیییییل 

حییاکییمیییییت بییورژوا اسییالمییی 

مورد حمایت قدرتهای جهیانیی 

 و ارتجاع محلی بود. 

امیییا ایییین ییییک تصیییوییییر از 

تحوالت میهیم آن دوره اسیت. 

تصویر مهیمیتیر شیکیل گیییری  

مقاومت  و مبارزات تیوده ای 

و مسیییلیییحیییانیییه دردفیییاع از 

دسییتییاوردهییای آزادیییخییواهییانییه 

و مقابله با تعیرض  ۷۵انقالب 

جییمییهییوری اسییالمییی بییه اراده 

مردم کردستان برای به دسیت 

  9صفحه گرفتن سیرنیوشیت 

مییدنییظییرداشییتیینیید، کییه ضیید  ۷۵

انقالب اسالمی گام بیه گیام آن 

را سرکوب و بیه عیقیب رانیده 

بییود. نیییییرهییای آزادیییخییواه بییه 

درسیییت عییینیییوان، "سییینیییگیییر 

انییقییالب" را بییر روی تییداوم 

مییبییارزه رادیییکییال مییردم در 

کردستان گذاشته بیودنید. هیدف 

بییالواسییطییه و عییاجییل هییجییوم 

نظامی جمیهیوری اسیالمیی بیه 

دستور خمیینیی جینیاییتیکیار در 

و تصیییرف  ۷۱میییرداد  ۱۱

شییهییرهییای کییردسییتییان تییوسییط 

ارتش وسیپیاه پیاسیداران تیالش 

بییرای سییرکییوب اییین آخییرییین 

عرصه سینیگیر انیقیالب میردم 

ایران و کردستان بود. حمله به 

دستاوردهایی بود که بیه هیمیت 

جنبش رادیکال، آزادیخیواهیانیه  

و چیی  در حیییییات سیییییاسییی و 

اجتماعی میردم کیردسیتیان در 

همان چینید میاه بیه دسیت آمیده 

بیییود. در آن میییدت کیییوتیییاه 

آزادیهای وسیع سیاسی، اتیحیاد 

و تشکل کارگری و تیوده ای، 

اعییمییال اراده مسییتییقیییییم تییوده 

کارگر و مردم در اداره امیور 

جییامییعییه و بییه دسییت گییرفییتیین 

سرنوشت خود بخشا از کیانیال 

شوراها و نیهیادهیای مسیتیقیییمیا 

مورد انتیخیاب و مسیلیح خیود، 

جنب و جوش وسیع مبیارزاتیی 

توده کارگر و زنیان و میردان 

زحمتکش شیهیر و روسیتیاهیا، 

گسییتییرش و تییعییمیییییق مییبییارزه 

طبقاتیی و ارتیقیاء خیودآگیاهیی 

طییبییقییاتییی و سیییییاسییی و حییق 

طلبانه، تقابل با ارتجاع مذهبیی 

و غیر مذهبی محلی و جنبشها و 

سیینییتییهییای عییقییب مییانییده، نییقیید و 

افشیییای هیییر چییینییید نیییارسیییای 

ناسیونالیسم و حزب دمکرات به 

عنوان تیحیزب آن،  بیه میییدان 

آمیدن وسییییع زنیان بییه عییرصییه 

مبارزات سیاسی و اجیتیمیاعیی، 

پایان گرفتن عملی سیتیم میلیی و 

در یییک تصییویییر کییلییی پییایییان 

استبدادو اختناق و دیکتاتوری و 

پایان اعمال حاکیمیییت از بیاالی 

سر مردم ولو کوتاه مدت تجربیه 

شد. اینها دستاوردهایی بود، کیه 

ضیید انییقییالب اسییالمییی تییازه بییه 

قدرت رسیده و ارتیجیاع میحیلیی 

ظرفیت تحمل آن را نداشیتینید.بیه 

هییمییییین دلیییییل از هییمییان فییردای 

هیییییئییت حییاکییمییه  ۷۵انییقییالب 

بورژوایی و ارتجاعی جیدیید بیا 

دولت موقت و بعدا غییر میوقیت 

آن و با همگامی ارتجاع مذهیبیی 

و مکتب قرآنی ، و آخیریین پیس 

مانده های عشایر و فیئیودالیهیا و 

قیاده موقت علیه مردم کردستیان 

و دسییتییاوردهییای پیییییشییرو آن 

مدواما توطئه چیدند. نهایتا حمله 

نظامی به کیردسیتیان ایین رونید 

قیییدرتیییمییینییید تیییر شیییدن صیییف 

آزادیخواهی و تیداوم انیقیالب بیا 

پتانسیل قوی چ  را قیچی کرد. 

ناگفته نمیانید حیمیلیه نیظیامیی بیه 

 ۷۱مییرداد  ۱۱کییردسییتییان در 

خلق الساعه اتفاق نیفتاد. قبیل از 

آن جمهوری اسالمی تعرض بیه 

زنان و حقوق زنیان، حیمیلیه بیه 

کییارگییران بیییییکییار تییهییران و 

اصییفییهییان در هییمییان اول مییاه 

 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

مرداد سیالیروز ۸۲اکتبر:  

حمله وحشیانه جیمیهیوری 

اسیییمییی بییه کییردسییتییان 

میرداد سیال  ۸۲است. در 

خمینی فیرمیان جیهیاد  ۸۲

عییلیییییه مییردم کییردسییتییان 

صادر کرد.  این حیمیلیه بیا 

چه هدفی صیور  گیرفیت.  

چه دستاوردهایی از میردم 

گرفته شد؟جایگاه مقاومت 

و مبارزه وسیییعیی را کیه 

در مقابل هجوم جمیهیوری 

اسیمی به کردستان شکل 

 گرفت، چگونه می بینید؟ 

رحیییمیییان حسییییییین زاده: 

سییرکییوب یییک عییرصییه 

بسیار مهم تیداوم آزادی و 

هییدف  ۷۵انییقییالب سییال 

فییوری هییجیییوم نیییظییامیییی 

جییمییهییوری اسییالمییی بییه 

کییردسییتییان بییود. الزمسییت 

موضوع را بیشتر توضیح 

دهییم. واقییعیییییت اییینییسییت، 

جییینیییبیییش و میییبیییارزات 

رادیکیال و چی  گیراییانیه 

مردم در کردستان ) و نیه 

یک جنبش عیلیی الیعیمیوم( 

در مقطع انقالب بهمن میاه 

و ادامییه آن در چیینیید  ۷۵

ماهه بیعید از آن در واقیع 

تداوم مبارزات رادیکال و 

انقیالبیی عیلیییه اسیتیبیداد و 

ارتییجییاع تییازه بییه قییدرت 

رسیییییییده و در دفیییاع از 

اهیداف آزادییخیواهیانیه ای 

بود که نیروهای آزادیخواه 

و رادیییکییال و چیی  در 

سیراسییراییران در انییقییالب 



 

در پاسخ بخش آخیر سیئیوالیتیان 

تاکید میییکینیم کیه سیازمیانیدهیی 

مقاومت مسلحانیه و میبیارزات 

توده ای در میقیابیل جیمیهیوری 

اسالمی، جایگاه بسییار میهیمیی 

در سیید کیردن تییعیرض افسییار 

گسیخته رژیم برای  سیرکیوب 

سریع و شتابان سنیگیر انیقیالب 

و میبییارزه مییردم کیردسییتیان و 

ایران داشت. تیعیرض نیظیامیی 

جمهوری اسالمی بیعید از سیه 

ماه شیکیسیت خیورد. پیییروزی 

برای مقاومیت و میبیارزه حیق 

طییلییبییانییه مییردم کییردسییتییان و 

نیروهای سییاسیی و مسیلیح بیه 

دست آمد. شکیسیت خیمییینیی و 

ضد انقالب به قدرت رسیده در 

جنگ سیه میاهیه، بسیییاری از 

توطئه ها و معادالت ارتجاعیی 

جییمییهییوری اسییالمییی را عییلیییییه 

مردم ایران و کردستان بیه هیم 

زد. نه تنها در کردستان، بلیکیه 

در سییطییح سییراسییری هییم بییار 

دیگر و به نحو تعیین کننیده ای 

تناسب قوا به نفع جبهه میبیارزه 

علیه رژیم اسالمی  و بیه نیفیع 

نیروهای رادییکیال و انیقیالبیی 

چرخید. روند سرکوب انیقیالب 

و بازپس گییری دسیتیاوردهیای 

آن در سطح سراسری به شدت 

کینیید شیید. جیینییبییش کییارگییری و 

جنبشهای رادیکال اجتمیاعیی و 

نیییییییروهیییای اپیییوزیسیییییییون و 

مشییخییصییا نیییییروهییای چیی  و 

بییه سییهییم خییود بییارهییا در اییین 

مورد نوشتم و اگیر الزم بیاشید 

این اقعیت را برای نسیل جیوان 

و مییبییارز اییین دوره دوبییاره 

بازگو میکنیم. حیزب دمیکیرات 

در آن دوره طییبییق  هییدف و 

پالتفرم شناخته شده ناسیونالیسم 

کیرد در تییالش بییرای شییریییک 

شییدن در قییدرت سیییییاسییی بییا 

حاکمیت اسالمی تازه به قیدرت 

رسیییییده، بییا انییدک امییتیییییازات 

سییاسیی و فیرهینیگیی بیود. بیر 

روی اییین مییوضییوع مییانییوور 

میییییییکیییرد.  خیییود را بیییرای 

سازماندهی و مقاومت توده ای 

و مسلحانیه آمیاده نیکیرده بیود، 

بلکه به آن تحمیل شد. همین جا 

الزمست تاکیید کینیم، در بیطین 

تییظییاهییراتییهییای تییوده ای عییلیییییه 

رژییییم سیییلیییطییینیییت و بیییرای 

سرنگونی آن و سپس در تیداوم 

مبارزه انقالبی علیه جیمیهیوری 

اسالمی و ارتجاح محلی جنبیش 

رادیییکییال و سییوسیییییالیییییسییتییی  

مبتکرانه و متفیاوت و میتیمیاییز 

از جیینییبییش نییاسیییییونییالیییییسییتییی و 

راسییت جییامییعییه کییردسییتییان در 

صحنه حاضر بود. از آن دوره 

تاکنون صحنه مبیارزه سیییاسیی 

کردستان شاهد عرض اندام دو 

جنبش متفاوت از هیم، در ییک 

طیییرف جییینیییبیییش چییی   و 

سوسیالیستی و در طرف دیگیر 

جنبش  راست و ناسیونالیییسیتیی 

 است. 

 مرداد: سالگرد هجوم نظامی به کردستان ۲۲

 به حزب حکمتیست بپیوندید!

                                                                                          ۳صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤4٤شماره    

سوسیالیست نفسی تازه کردنید. 

فرصت فعالیت و ابراز وجیود 

بیشتر پیدا کردند. این رونید تیا 

 ۰۶خیرداد  ۹۶سرکوب خشن 

ادامییه پیییییدا کییرد. در خیییود 

کردسیتیان بیعید از جینیگ سیه 

ماهه حاکمیت سییاه جیمیهیوری 

اسییالمییی بییرچیییییده شیید. مییردم 

شهرو روستاهای کردستان در 

فضایی آزاد، همانند چند میاهیه 

فرصت بیه   ۷۵بعد از انقالب 

دسییت گییرفییتیین سییرنییوشییت و 

اعمال مستقیم حاکمیت خود را 

ولو کوتیاه میدت پیییدا کیرده و 

دسییتییاوردهییای آن دوره کییه 

بییاالتییر بییه آن اشییاره کییردم، 

کییامییلییتییر و وسیییییعییتییر تییجییربییه 

 کردند. 

 ۷۱مییرداد  ۱۱در خییاتییمییه 

حاوی پیام بسیار مهم و تعییییین 

کننده ای بود. پیام سازمانیدهیی 

مقاومت و مبارزه برای آزادی 

و انقالب. سازماندهیی جینیبیش 

ومبارزه میتیفیاوت بیه دور از 

محاسبات و میعیامیلیه گیرییهیای 

جنبش راست و ناسیونالیستی .  

پیام ممکن بیودن سیازمیانیدهیی 

جنبیش تیوده ای و اجیتیمیاعیی 

سیاسی ونظامی علیه حاکمیییت 

ارتجاع تازه به قیدرت رسیییده 

که بیه نیام انیقیالب، سیرکیوب 

انقالب مردم ایران را و ییکیی 

از حیلیقیه هیای میهیم تیداوم آن 

ییییعییینیییی میییبیییارزه میییردم در 

کیییردسییییتییییان کیییه بییییدرسییییت 

کیمییونییییسیتییهییا و آزادییخییواهییان 

ایران نام "سنگر انیقیالب" بیر 

آن نهاده بودنید را در دسیتیور 

داشت. چهار دهه قبل دقیقیا بیه 

همت و ابتکار کیمیونیییسیتیهیا و 

آزادیخواهان در کردستیان راه 

  10صفحه متفاوت و امییید 

خییود بییود. عییروج جیینییبییش 

مقاومت توده ای و مسیلیحیانیه 

و بعد  ۷۱مرداد  ۱۱در مقطع 

از آن اسییاسییا بییه ابییتییکیییار 

کمونیستها و کومه لیه میمیکین 

شد. بیانیه "خلق کرد در بیوتیه 

آزمایش" که توسیط  رهیبیری 

وقت کومه له صیادر شید، از 

نظرمن مانییفیسیت و پیالتیفیرم 

اولییه شیکیل دادن بیه جینیبیش 

مقاومت توده ای و مسیلیحیانیه 

به ابتکار کمیونیییسیتیهیا در آن 

دوره بیود. بیه نیظیر مین اگیر 

قطب چ  و مشخصا کومه لیه 

تصییمییییییم بیییه سیییازمییانیییدهیییی 

مقاومت و تیداوم میبیارزه در 

ابعاد توده ای و مسیلیحیانیه را 

نیمییییگیرفییت، قییطیب راسیت و 

مشییخییصییا حییزب دمییکییرات 

کردستان به چنین کاری دست 

نمیزد. این فقط ادعای تحلییلیی 

میین نیییییسییت، کییارکییرد حییزب 

 ۷۵دمکرات در مقطع انقالب 

وضدیت و کیارشیکینیی او در 

مقابل مبارزات رادیکال تیوده 

کارگر و میردم زحیمیتیکیش و 

برای مقابله با قیدرتیمینید شیدن 

شدن نیروها  و تیرنید چی  و 

سوسیالیستی در چند ماهه قبیل 

میرداد بیا دهیهیا  ۱۱از تهاجم 

فییاکیییت بییزرگ سییییییاسیییی و 

اجتماعی که در حافظه جامعه 

و مییا فییعییالییییین سیییییاسییی و 

مبارزیین آن دوره ثیبیت شیده 

این واقعیت را اثبیات میییکینید. 
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مرداد: سالگرد هجوم نظامی به  ۲۲

 کردستان

ناسیونالیییسیتیی اهیمیییت جیدی 

دارد. هر دو طرف واقفیم، که 

این همکاری نباید فیقیط بیه میا 

دو جیییرییییان در کیییردسیییتیییان 

مییحییدود شییود، سییازمییانییهییا و 

جییریییانییات و مییحییافییل چیی  و 

سوسیالیست دیگر در جیامیعیه 

کردستان هستند، که میییتیوانینید 

در چهارچوب ایین هیمیکیاری 

قرار بگیرنید. در دییالیوگیهیای 

تاکنونی با کومه له هر دو بیر 

این مسئله تاکید کردیم و داریم 

برای جیلیب دییگیر نیییروهیای 

چیی  و کییمییونیییییسییت بییه اییین 

همکاری تالش کنیم. در پاسیخ  

بخش دوم  سئوالتان ابتدا بیایید 

تاکید کنم، اقدام برای  شیروع 

این همکاری میهیم اسیت، امیا 

دیر شروع کردیم و اکنون هیم 

کند میی جینیبیییم. سیییر سیرییع 

تحوالت سیاسی، سرعت عمل 

بیشتری را میطلبد. بیه نیظیرم 

باید تعیجیییل کیرد. اوال و هیم 

اکیینییون در مییوارد مشییخییص 

مسییا ییل مییبییارزاتییی عییاجییل 

جامعه، همکیاری مشیخیص و 

موثر را در دسیتیور گیذاشیت. 

ثییانیییییا چییهییارچییوب هییمییکییاری 

نیروهای چ  و کمونیست در 

کییردسییتییان را در پییالتییفییرمییی 

مدون و رو به جیامیعیه اعیالم 

کرد، ثالیثیا، بیر اسیاس چینییین 

پییییالتییییفییییرم و مییییوازییییینییییی 

جریانات،سازمانهیا و میحیافیل  

چ  و کمونیست عالقیمینید در 

نهاد هیمیکیاری ایین نیییروهیا، 

همگامی و اقیدامیات خیود را 

اعییالم کیینیینیید و فییعییاالنییه و 

مبتکرانه پروژه ها و اقیدامیات 

مشییتییرک  مییبییارزاتییی را در 

 دستور بگذارند. 

 *** 

جامعه در مقیابیل انیتیخیاب بییین 

آلترناتیو چ  و آلترناتیو راست 

قییرارمیییییگیییییرد.در نییتیییییجییه مییا 

مییوظییفیییییم کییاری کیینیییییم کییه 

آلترناتیوچی  و سیوسیییالیییسیتیی 

قییابییل انییتییخییاب بییاشیید. در حییال 

حاضر نه حزب میا و نیه هیییچ 

حزب چ  و کمونیسیتیی دییگیر 

به تنهایی نمیتواند اردوی وسییع 

چ  و سوسیالیییسیتیی را تیحیت 

پوشش قرار دهید و نیمیایینیدگیی 

کند. در نتیجه موظفیم بر اساس 

اشتراکاتمان آلیتیرنیاتیییو چی  و 

سوسیالیستی را برجسته و قابیل 

انتخاب کنیم. از این سر تقیوییت 

اردوی چی  و شیکیل دادن بیه 

هییمییکییاری بییییین سییازمییانییهییا و 

نیروهای چ  و کمونیییسیت کیه 

از سابقه روشن و بیی ابیهیامیی 

علیه جمهوری اسالمی و تیالش 

بیییییرای سیییییرنیییییگیییییونیییییی آن 

بییرخییوردارنیید و بییه راه حییل 

کارگری و سوسیالیسیتیی بیرای 

آینده اییران بیعید از جیمیهیوری 

اسالمی معتقیدنید، بسیییار میفییید 

میدانیم. براین اساس مدتی است 

همکاری بیا نیییروهیای چی  و 

کمونیست در سطح سراسری و 

در کیردسییتیان بییا کیومییه لیه را 

تعقیب میکنیم. همکاری کیمیییتیه 

کردستان حزب ما و کیومیه لیه 

در اییین چییهییارچییوب و الییبییتییه 

بییراسییاس ضییرورتییهییای بسیییییار 

عییاجییل مییبییارزه در کییردسییتییان 

علیه جمیهیوری اسیالمیی و در 

تیییمیییاییییز بیییا جیییبیییهیییه راسیییت 

جییییینیییییبیییییش سیییییرنیییییگیییییونیییییی 

وآزادیییخییواهییانییه جییاری عییلیییییه 

جمهوری اسالمی است. میا بیر 

این باوریم، در مسیر و پروسیه 

سییرنییگییون کییردن جییمییهییوری 

اسالمی و حتی فیردای بیعید از 

سرنگونی قطیب بینیدی چی  و 

راسیییت در ابیییعیییاد میییاکیییروی 

سیاسی در تقابیل بیا جیمیهیوری 

اسالمی شفافتر و متمایز تر در 

مقابل هم قرار میگیرند. جنیبیش 

سرنگونی و اعیتیراضیات تیوده 

ای علیییه جیمیهیوری اسیالمیی، 

جنبشیی هیمیه بیا هیم نیییسیت و 

نخواهد بود. صف بندی چ  و 

راسییت بییا افییق و سیییییاسییت و 

تاکتیک و ترکیب اجیتیمیاعیی و 

کاراکتر و رهبری میتیمیاییز از 

هم یک واقعیت عینی است. هیم 

اکنون پایه های این صف بنیدی 

را در بییطیین اعییتییراضییات و 

تظاهراتهای توده ای بزرگ در 

شهرها می بینیم. بیا هیر درجیه 

از پیشروی و تغییر تناسب قیوا 

به نفع مبارزه جویی میردم، در 

ابعاد ماکروی سیاسی این صف 

بیینییدی شییفییافییتییر ابییراز وجییود 

خییواهیید داشییت و خییود مییا بییه 

عینیوان نییییروی فیعییالیه چی  و 

کمونیست باید کاری کینیییم ایین 

صف بندی متمایز و شفیافیتیربیه 

نفع اردوی چ  و سوسیالیستیی 

تعمیق و گسترش یابد. با تشیدیید 

مبارزه علیه جمهوری اسیالمیی 

و پاگذاشتن بیه دوره انیقیالبیی، 

بخشی پیش پای مردم خواهان 

تداوم انقالب و تشنه آزادی و 

گذاشته شید و   رفاه و سعادت

اکنون در دوران تعیین کینینیده 

و حساس به سرانجام رسانیدن 

 این راه هستیم.  

 

اکتبر:مدتی است همکاری بیا 

سازمان کیردسیتیان  -کومه له 

حزب کمونییسیت اییران آ یاز 

شده و تا کنون دو نشست در 

این رابطه برگزار شیده اسیت 

. هدف از ایین هیمیکیاری در 

شیییراییییط سیییییییاسیییی امیییروز 

کردستان چه هست؟. ارزیابی 

تاکنونی شما از این همکیاری 

چگونه هست و انتیایار شیمیا 

از ادامه این همکاری چه می 

 تواند باشد ؟

تیحیوالت  رحمان حسین زاده:

سیاسی تعیین کنینیده و سیرییع 

در جامعه ایران و کردسیتیان، 

هییمییکییاری نیییییروهییای چیی  و 

کمونیست را ضیروری کیرده 

اسییت. بییر اییین اسییاس تییالش 

برای شکل دادن به هیمیکیاری 

نیروهای چ  و کمونیست در 

سطح سراسری و همچنین در 

کییردسییتییان بیینییا بییه بییعییضییی 

ویژگیها و از جملیه میوقیعیییت 

مساعدتر جریان کمونیستیی و 

سوسیالیستی  بخشی از تیالش 

مبارزاتی ما برای پاسخگوییی 

به سطحی از نییازهیای میبیرم 
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  ۷۷صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤4٤شماره    

 اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

 !در رابطه با اعتراض بر حق مردم مبارز شهر مریوان به شهرداری و شورای شهر 

 

بنا به اخباری که به کمیته کردستان حزب رسیده است مردم مبارز و معترض شهر مریوان در پی اعتراٍض  علیه سرکوبگران و 

غارتگران رژیم به دلیل بی توجهی و القیدی شهرداری و شورای شهرنسبت به خواست و مطالبات مردم از جمله بی توجهی کامل نسبت 

به  بهداشت و محیط زیست   یکشنبه شب  در یک اقدام اعتراضی دست به جمع آوری زباله ها در سطح شهر زده ودر مقابل شهرداری 

مریوان آنرا به آتش  کشیدند. در طی نزدیک به چهار دهه مردم کارد به استخوان رسیده به خوبی دریافته اند که رژیم کوچکترین اقدامی 

 در جهت امنیت ، آسایش، رفاه وبهداشت و زندگی مردم انجام نداده و جز غارت و چپاول پروژه ای در دستور نداشته اند.

 مردم مبارز مریوان و دیگر شهرهای کردستان ! 

شما با تجربه سالها فقر و محرومیت تحت حاکمیت رژیم اسالمی  هر روز شاهد بیشترین القیدی و بی توجهی به زندگی و حرمت خود 

بوده اید. امروز راهی جز اتحاد و مبارزه یکپارچه علیه این حکومت ضد مردمی که بیش از هر زمانی ناتوان و در مانده شده باقی نمانده 

است . در شرایطی که اعتراض و مبارزه کارگران و مردم محروم علیه رژیم اسالمی درسایرنقاط ایران هر روز گسترش می یابد، 

بهترین و نزدیکترین راه برای تغییر در زندگی و تحقق نیازهایمان تنها و تنها در گرو ادامه اعتراض و گسترش مبارزه همگام با مردم 

در ابعاد سراسری است .تجربه این را ثابت کرده که کل سران ریز و درشت این حکومت پروژه ای جز غارت، دزدی، ضدیت و به 

 قهقرا کشاندن زندگی شما در دستور ندارند و نباید کوچکترین تردیدی در این رابطه داشته باشیم. 

 زنده باد  اتحاد و اعتراض بر حق شما   !

 مرگ بر جمهوری اسیمی  !

 کمیته کردستان حزب حکمتیست 

 ۳۵مرداد  ۱۳ 

 حمایت از اعتراضات اخیر شهر مریوان

 چیمن دارابی 

بهتر زیستن و دفاع از زندگی و کرامت و حرمت انسانی حق مسلم مردم محروم جامعه است. اعتراضات اخیر شهر مریوان به عدم 

خدمتگذاری و علیه رژیم و شهرداری و شورای شهر، تخلیه زباله ها ، به ساختمان شهرداری حمله بردند و به این وضعیت موجود 

اعتراض کردند. این حکومت هار اسالمی کوچکترین ارزشی برای زندگی و حرمت انسانها در جامعه ایران قا ل نیست و نبوده است! 

این ناشی از این است که هیچ حسابی برای مردم زحمتکش و طبقه کارگر نمی کند حتی به خواسته و اعتراضات و مبارزه ات آنها اهمیت 

نمی دهد. در نتیجه این اوضاع و احوال به این آسانی بهبود نمی یابد، دورنمای بهبود نیست تا سرنگونی نظام اسالمی! این دارد شخصیت 

و هویت انسانها را خرد میکند پیامدها ی این وضعیت فقر، فالکت، بیکاری، گرانی، ناامنی تباهی بیشتر برای مردم زحمتکش و طبقه 

آورد. بر بستر این شرایط آسیب ها ناهنجاری ها و معضالت اجتماعی بیشتری بر فراز زندگی سخت و پر مشقت  کارگر به بار می

کارگران و اکثریت مردم محروم آن جامعه صورت میگیرد.روز به روز بدتر میشود.سالمتی کودکان و خانواده ها با مخاطره و وضعیت 

ناهموار روبرو است. در حالیکه در روز روشن میلیارد ها سرمایه این کشور علنا توسط سران حکومت دزدیده میشود. اما وقتی به 

بهداشت و سالمتی مردم زحمتکش میرسد بوجه ای در کار نیست و مردم از هر نظر تحت فشار هستند . حتی شهرداری برای تخلیه زباله 

که سالمتی مردم در خطر است. نباید گذاشت از این بیشتر مردم را در چنین شرایط و موقعیتی قرار بدهند. تنها   بوجه ای مصرف نمیکند،

با تعرض متحدانه میتوانیم جمهوری اسالمی را وادار به عقب نشینی کنیم. اکنون وقت آن است صف وسیع مردم به تنگ آمده از این همه 

فالکت و ناامنی و نابسامانی، فقر و گرسنگی و علیه کلیت رژیم سازمان داده شود. باید برای خواسته های بر حق خود جنگید، باید به 

 میدان آمد، همانطور که مردم مبارز مریوان بارها و بارها نشان داده اند.

 



  ۷۲صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  ٤4٤شماره    

جدید كمیتیه اسیتیكیهیلیم از طیرف 

كیینییفییرانییس انییتییخییاب شییدنیید كییه 

بییشیتیریین آرا را كسیب كیردنید. 

سپس سییوان كیرییمیي از طیرف 

كمیته جدید به عنوان دبیر كمیییتیه 

 .انتخاب شدند

كنفرانس در فضایي صمیمیانیه و 

سیاسي و پس از بیحیث و تیبیادل 

نظر از طرف رفیقیا و میهیمیانیان 

شركت كننده، به كار خود خاتیمیه 

 .داد

 

  كمیته استكهلم حزب حكمتیست

 ۱۶۲۱آپریل  ۲۱

 

كمیته اسیتیكیهیلیم از طیرف سیییوان 

كریمي ارا ه شد و سپس كلیت آن با 

اتفاق آرا به تصویب رفقیاي حیزبیي 

در كیینییفییرانییس رسییییید. كیینییفییرانییس 

تصییویییب كییرد كییه مییالحضییات و 

اصالحاتي كه به پیالتیفیرم داده میي 

تیییار  شود به صورت كیتیبیي در ا

كمیته آینده حزب در استكهیلیم قیرار 

  .گیرد

انتخابات كمیته جدید عینیوان بیخیش 

پایاني این كنفرانس بیود. در بیخیش 

نفر از رفیقیا خیود را  ۲۶انتخابات 

. میحیمیود ۲كاندید كردند كه رفقا   

. ۹. میهیدي طیاهیري ۱محمد زاده 

. مخیتیار میحیمیدي ٢وریا روشنفكر 

. سیوان كریمي به عنوان اعضاي ٥

  .کنفرانس ساالنه تشکیالت استکهلم حزب حکمتیست برگزار شد

هم نكاتي را در مورد فعالیتیهیاي ایین 

 .كمیته استكهلم بیان كردند دوره

 

بعد از اتمام گزارش، رفیییق رحیمیان 

حسییییین زاده بییحییثییي را در مییورد 

وضعیت كنوني جامعه و چه باید كرد 

حزب حكمتیست ارا ه دادند كیه فیییلیم 

این بخش در اولین فیرصیت مینیتیشیر 

خواهید شید. بیعید از سیخینیان رفیییق 

رحمان حسین زاده، وقت در اخیتیییار 

سالن قرار گرفت و رفیقیاییي در ایین 

  .مورد هم اظهار نظر كردند

 

بخش پایاني ارایه پالتفرم و انتخابیات 

بود. ابتدا پالتفرم دور آینده فعالیتهیاي 

آگیوسیت  ۲۵روز شنبه برابر با 

، كییینیییفیییرانیییس سیییاالنیییه ۱۶۲۱

تشییكیییییالت اسییتییكییهییلییم حییزب 

 .حكمتیست برگزار شد

كنفرانس با سرود انترناسییونیال 

و ییید دقیییییقییه سییكییوت بییه یییاد 

جییانییبییاخییتییگییان راه آزادي و 

 .سوسیالیسم آغاز گردید

 

پس از آن رفیق سیوان كریمیي، 

گزارشي از فعالیتهاي این دوره 

كمیته استكیهیلیم اراییه داد و بیه 

موانع و كمبودهاي میوجیود در 

اییییین دوره اشییییاره كییییردنیییید. 

غعالیتهاي در زمییینیه دفیاع از 

میییبیییارزات میییردم اییییران و 

اعییتییصییابییات و اعییتییراضییات 

كییاركییري، دفییاع از فییعییالییییین 

سیاسي در بند رژیم، علیه رشید 

راسیسم در اروپا، گیرامیییداشیت 

اول مییاه مییه هییر سییال، روز 

جییییهییییانییییي زن و بییییرپییییایییییي 

سییمییییینییارهییاي در اییین زمییییینییه، 

برگزاري شب هاي همیبیسیتیگیي 

بیا میبیارزات كیارگیران ایییران، 

گییرامیییییداشییت صییدمییییین سییال 

انییقییالب اكییتییبییر و هییمییچیینییییین 

دویستمین سال تولد میاركیس از 

جمله فعالیتهاي كمیته اسیتیكیهیلیم 

 .در این دوره بودند

پییس از اییین وقییت بییه شییركییت 

كنندگان در كنفرانس اختصیاص 

داده شد كه رفقاي شركت كنینیده 

 زنده باد سوسیالیسم!

 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر: رحمان حسین زاده

 صفحه آرائی: سیوان کریمی
e.mail: hosienzade.r@gmail.com  

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

 

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. کمونیست تنها مقاالتی را منتشر میکند 

 که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.

 جمعه ها 

 منتشر میشود!   

 

 به حزب کمک مالی کنید! 

حکمتیست به کمک های مالی شما نیازمند است.           -حزب کمونیست کارگری  

 لطفا کمک های مالی خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   Bank: DNB 

mailto:%20siavash_d@yahoo.com

