
عراق پس از حمله نظامي امريكا، اشغال آن و 
سقوط صدام،  تحوالت تعيين كننده اى را از 

از ابتدا معلوم بود كه  دولـت    .  سر ميگذراند
ائتالفي جريانات ارتجاعي قومي و مذهبـي،  
محصول مستقيم حمله  آمريكا بـراي پـيـاده      

، “ الگوي عراقي با دمكراسي غـربـي    ” كردن 
قادر به تامين كمترين امنيت سياسي، نظامـي  

 .و مدني در عراق نيست
 

امروز عراق، در وحشت پيشروي داعش  و     
و خوف پاك “  سني” نيروهاي بعثي در قالب 

. سازي هاي قومي و مذهبي، بسر مـي بـرد      
سناريوي سياه در عراق، هر روز سياه تر از روز 
قبل، جامعه را به لبه پرتگاه تالشي كشـانـده     

و در اين ميان ميدياي ريـاكـار غـرب،      .  است
پـيـكـار جـويـان        ” داعش را نه تروريست كه 

مي نامد كه گويا براي پياده كـردن    “  اسالمي
سر مـي بـرنـد و آدم          “  جامعه آرماني خود” 

داعش را جزئي از سوخت و سـاز      .  ميكشند
زندگي سياسي در خاورميانه جلوه ميدهـنـد    
تا به همگان بقبوالند كه اين جريـان اولـتـرا      
تروريست قرون وسطـايـي، كـه تـمـامـا از             
توليدات جانبي نظم نوين جهانـي آمـريـكـا       

“ طـبـيـعـي    ” است،  بخشي از سوخت و ساز 
زندگي مردم عراق است و فـردا مـيـتـوانـد          
بخشي از معادالت سياسي و سوخت و سـاز  
هر جامعه اي در خاورميانه و گوشه هاي پرت 

 .در افريقا و آسيا، باشد

عروج داعش، محصول دمكـراسـي غـربـي        
درعراق،  حمله وحشيانه آن بـه شـهـرهـاي         
عراق، كه با تباني رياكارانه حزب دمـكـرات     

صـورت  )   جريان بـارزانـي  ( كردستان عراق 
گرفته است، صرفا پيش درآمد رويدادهـايـي   

 .به مراتب تعيين كننده تر شده است
از پيش معلوم بود كه در طرح نـظـم نـويـن         
جهاني، دمكراسي غربي مهندسي شده براي 

تـمـدن   ” خاورميانه و همه گوشه هاي بدور از 
، قرار نيست كمتـريـن بـارقـه اي از           “ غربي

آزادي، از نوع همان نيم بندي كه در غـرب      
 .  برقرار است، را به همراه داشته باشد

سيستم حكومتي متكي به موزائيكي از سران 
خود گماره مذهبي و قومي، شيعه و سنـي و    
عرب  و كرد، و انداختن طوق هويـت هـاي     
ملي و مذهبي و قومي بر گردن شهروندانـي  
كه تا ديروز جدالي با هم نداشتند،  تـبـديـل      
كردن قدرت مركزي به قدرت مجـمـعـي از      
سران دستجات مسلح قومـي و مـذهـبـي،         
الگويي است كه بورژوازي غرب در مـقـابـل    
تحركات انقالبي و كـانـونـهـاي اعـتـراض         
مترقي در بطن جوامع خاورميانه، قـرار داده      

 2صفحه . ...        است
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پلنوم سي يـكـم كـمـيـتـه مـركـزي حـزب                
، روزهاي جـمـعـه،    ) خط رسمي( حكمتيست

بـا     2014ژوئن    29و  28، 27شنبه و يكشنبه 
 .شركت كل اعضا كميته مركزي برگزار شد

پلنوم با سرود انترناسيونـال و يـك دقـيـقـه            
سكوت به ياد جـانـبـاخـتـگـان راه آزادي و               

نشست كميته مركزي .  سوسياليسم شروع شد
بعد از تصويب آئين نامه و تعيين هيئت رئيسـه  

 . وارد دستورات كار خود شد
دستورات پلنوم كميته مركزي عبارت بـودنـد   

 :از
 گزارش -1
 كار حزب در عرصه هاي مختلف -2
 انتخابات  -3
 

عالوه بر دستورات فوق سه سـمـيـنـاري كـه          
كميته رهبري پيشنهاد كرده بود، در دسـتـور       
نشست كميته مركزي قرار گرفت، كه عـبـارت   

روند تحوالت سياسي در جـهـان و       :  بودند از
خاورميانه، سياستهاي اقتصـادي جـمـهـوري       
اسالمي و مباحثـات حـول آن و سـيـاسـت              

 .سازماندهي ما در ميان طبقه كارگر
گزارش كار كميته رهبري توسط دبير كمـيـتـه    

آذر مـدرسـي در       .  مركزي به پلنوم ارائه شـد   
گزارش خود ضمن اشاره به تحوالت عـراق و    
منطقه و موقعيت جمهوري اسالمي به پـروژه    
ها و وظايفي پرداخت كه پلنوم سي ام كمـيـتـه    
مركزي بر دوش رهبري نشسته حـزب قـرار       

 . داده بود
آذر مدرسي همزمان به موانع و كمبودهاي اين 

الزم به ذكر اسـت كـه       .  دوره نيز اشاراتي كرد
كميته رهبري حزب از قبـل اسـنـادي را كـه           
وظايف حزب در عرصه هاي مختلف، برمتـن  
اوضاع سياسي فعلي و موقعيت و امـكـانـات      
حزب و همچنين تدقيق جنبه هايي از مسـائـل   
سبك كاري را روشن كرده بودند، در اخـتـيـار    

اعضا كميتـه  .  اعضا كميته مركزي قرار داده بود
مركزي با تائيد گزارش در ادامه بـه جـوانـب        
مختلف كار اين دوره حزب و شـرايـطـي كـه         

 3صفحه . ...  حزب در آن قرار دارد، پرداخت

 

طرح هاى ارتجاعى براى آينده 
 عراق و خاورميانه محكوم است

 پلنوم سي و يكم  )خط رسمي(اطالعيه حزب حكمتيست 
 كميته مركزي 

حزب حكمتيست   
 !  برگزار شد) خط رسمي(

با آمدن فصل گرما، تهديدهاي رژيم هم مـثـل   
سابق درباره حجاب و پوشش شدت بيشتري 
پيدا مي كند، بگير و ببندها و سركوب جوانان  
به جرم بدحجابي و امنيتي شدن فضاي شـهـر   
توسط ارازل و اوباش نـيـروي انـتـظـامـي و             

مزاحـمـت بـراي      ” دستگيري جوانان به جرم 
 .چيز جديدي نيست... و “ نواميس مردم

رودر رويي و جدال دايمي جوانان با حكومت 
هر روز به شكلي در جامعه نمود پيدا مي كنـد  
يك روز با شال رنگي، گاه مانتـوي كـوتـاه و        
امسال هم با شلـوارهـاي چسـبـنـاكـي بـنـام             
ساپورت كه اينبار حضور اين دختـران حـتـي      
مجلس را به قول خـودشـان بـه وجـد آورده           

 !است
 

رژيم با درماندگي تمام تالش مي كـنـد كـه        
تصويري غير واقعي از زنان  در جـامـعـه بـه           

جمهوري اسالمي از ابـتـداي   .  نمايش بگذارد
سع كار آمدنش همراه با سركوب عريان زنـان    
اميد داشت تا با حربه اعدام، تجاوز و ضرب و 
شتم، شالق و دستگيري  و جـريـمـه هـاي           
سنگين، جنبش زنان در ايران را به اصـطـالح      

اسالمي بار بياورد و آنها را از خير كار كـردن،     
درس خواندن و حضور اجتماعي، تماما خانـه  

 . نشين كند
رحماني فضلي وزير كشور با اشاره بـه آمـار        

بـانـوان   ” نيروي انتظـامـي در بـرخـورد بـا              
اسـاس گـزارشـي كـه          بر” :  گفت“  بدحجاب

ژوئن،  بـه دسـتـم رسـيـد؛             24صبح امروز، 
هزار نفر به نيروي انتظامـي بـرده      220تاكنون 

اين اقـدام  .  شده و از آنها تعهد گرفته شده است
هـزار نـفـر بـه            900باعث بـاز شـدن پـاي          

تأثيـر ايـن     .  ها و دادسراها شده است كالنتري

حضور در آينده اين خواهد بـود كـه حسـن          
سابقه براي اشتغال و تحصيل اين افراد صـادر  

 .“نخواهد شد
جمهوري اسالمي براي سركوب زنان از هيـچ  

هزينه هاي كـالن    !  تاكتيكي دريغ نكرده است
براي فرهنگ سازي و استخدام و بكار گرفـتـن    
طراحان مد پوشش اسالمي، تحميل مقنعه و   

سـالـه    7حجاب براي كودكان دختر خردسال 
در مدارس و  اعزام طلبه هاي مـفـت خـور و        
استخدام آنها در آموزش و پرورش بـه امـيـد        
پرورش دختران زينب گونه،  تا پرونده سـازي  
جرايم براي ايجاد وحشت از عدم استخدام و   

همه و همه بعد از سي و   ...  شغل و تحصيل و 
 3صفحه . ... چند سال بي حاصل بوده است

 !ساپورت پوشان، مجلس را به وجد آوردند
 مونا شاد

 صورت مسله چه كساني است؟“ استقالل كردستان عراق”
 فواد عبداللهي

بدنبال شكست استراتژي آمريكا در سوريه، گشودن جبهه اي جديد در منطقه تحت هـژمـونـي    
ناتو، يعني كشور اشغـال  “  مطمئن و امن” و كجا بهتر از حياط خلوت .  دولت آمريكا الزامي شد

به همين دليل داعش بر خالف تبليغات گمراه كننده، يك شبه سوار بـر قـالـيـچـه        !  شده عراق
بيرون نيوفتاد، بلكه آگاهانه و از قبل به لوژيستـيـك و تـداركـات         “  شرايط” جادوئي و از تنبان 

با اعالم رسـمـي خـلـيـفـه گـري              .  نظامي، مهمات و نفربر مجهز شد و بساط اش به راه افتاد
، كـم كـم       “ كردستـان مسـتـقـل      ” البغدادي، و به دنبال آن تباني و فراخوان بارزاني به تاسيس 
كشف دوباره مجـمـوع الـجـزايـر        :  زرادخانه آمريكا و دول غربي در خاورميانه بر مال مي شود

 4صفحه !   ...      در پس تجزيه عراق“ خلق الساعه”
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، با افق تغييرات مورد نظـر  “ خاورميانه بزرگ” 

بورژوازي غرب، همين منجالبي است كه هر 
خـاورمـيـانـه     ” در   .  روز از جايي سرباز ميكند

هر روز گروهي تروريستي مخوف تـر  “  بزرگ
از گروه قبلي، عرض انـدام مـيـكـنـد و بـا             
گسترده كردن فضاي خوف و وحشت قـرون  
وسطايي بر زندگي مردم، تالش مي كنند تـا  
همگان را به رضايت بـه  وضـعـيـت سـيـاه             

سناريوهايي كه .   ديروزشان به قناعت بكشاند
امروز يكي پس از ديگري توسط دولت هـاي  
منطقه اي و دول امپرياليـسـتـي بـراي حـل          
بحران عراق جلوي صحنه ميĤيند، هـمـگـي      

خـاورمـيـانـه     ” بخشي از پروژه شكل دادن به   
 .و حاكم كردن نظم جديد بر آن است“  بزرگ

نظم جديدي كه در دل آن، از يك طرف منافع 
بلند مدت تر قدرت هاي اصلي اقتصادي و   
سياسي جهان، آمريكا و اروپا و چين و روسيه، 
تضمين شود و از طرف ديگر به اندازه كـافـي   
ميدان براي استفاده از بحران خاورميانه بـراي  
حل و فصل تقابل ها و رقابت ها بين اروپـا و    

 . آمريكا و روسيه و چين، هميشه باز بماند
 

خاورميانه بزرگي كه قرار است آمريكا و دول   
غربي از اين پس در آن مستقيما و با نـيـروي     

نكنند، و آن را بـراي      “  دخالت” نظامي خود 
براي حل و فصل بحرانها و “  خود خاورميانه” 

تخاصمات بر جاي بگذارند، صحنه اي سيـاه  
 .تر از قبل است

 
قرار است خاورميانه را براي نيروهاي محلـي   
تا مغز استخوان ارتـجـاعـي و دولـت هـاي            
جنايتكاري چون عربستان، قطر، ايران، تركيـه  

بر جاي بگذارند تـا    ...  و كويت و اسرائيل و 
هم توازن قدرت مناسب مـيـان خـود و در          
راستاي منافع بورژوازي جهاني برقرار شـود،  

، جـهـت     “ خودي” و “  داخلي” و هم تضمين 
مقابله با  هر گـونـه امـكـان سـربـاز كـردن              
اعتراضات مترقي و انـقـالبـاتـي از جـنـس           

 . انقالبات تونس و مصر، ايجاد شود
 

هر تحـركـي   “  خاورميانه بزرگ” در  سناريوي 
براي تقسيم شهروندان به اقوام و عشـايـر و         
قوميت ها و مليت ها  و راه اندازي نيـروهـاي   
باند سياهي  با پول و اسلحه ايران و عربستـان  

و بـا مـديـريـت         ...  و قطر و تركيه و كويت   
قدرت هاي بزرگ امـپـريـالـيـسـتـي، مـورد           

 .حمايت قرار ميگيرد
عراق در بحران سرنوشت سازي بسر ميبـرد،  

بحراني كه تركش هاي چگـونـگـي حـل و         
فصل آن، نه تنها سيماي خاورميانه جديد، كه 
جهاني جديد پس از شكست نـظـم نـويـن         

. جهاني را در مقابل چشم همگان مـيـگـذارد   
تبديل كشورهاي خاورميانه، به موزائيكـي از    
جوامع و حكومت هاي قومي و مـذهـبـي،        
نسخه رهايي غرب از معـضـل خـاورمـيـانـه         

جوامع موزائيكي كه توازن قـدرت در    .  است
آن به نيروهاي محلي و منـطـقـه اي، ايـران،         

... تركيه، عربستان، قطر، كويت و اسرائيل و   
 .واگذار شود

 
اگر غرب ميخواست و مـيـخـواهـد مـانـع             
گسترش مدل يوگسالوي ديروز و اوكـرايـن   
امروز در اروپا شود، اگر در مقابل تبديل اروپا 
به محل حل و فصل تخاصمات سياسـي بـه     
مدل رواندا و سومالي مـحـدوديـت هـايـي          
ميگذارد، در مقابل گسترش عنان گسيـخـتـه    
اين نسخه ها براي خاورميانه و هـر نـقـطـه           
ديگري در مناطق دور از حوزه اروپا و غـرب،  
نه تنها نخواهد ايستاد، كه بنا به منفعـت روز    
خود و براي حل و فصل رقابت و توازن قـوا    
 .ميان خود دول غربي، به آن دامن خواهد زد

در اين ميان، موقعيت كردستـان عـراق  بـه          
دليل امنيت نسبي كه در دل سناريوي سـيـاه     
عراق بوجود آمده بود، و  به دليل تـوافـقـات    
امروز دولت اقليم كردستان با داعش، تعييـن  

كردستان عراق ميتواند سـنـگـر    .  كننده است
دفاع از مدنيت و امينت در مقابـل تـعـرض      

 .داعش و هر نيروي ارتجاعي ديگري باشد
 

اين سنگر اما تنها و تنها توسط طبقه  كـارگـر     
عراق و كمونيسم ايـن طـبـقـه در عـراق و              

تا با تشكيل .  كردستان عراق ميتواند برپا شود
گارد مسلح توده اي و به كـنـتـرل گـرفـتـن           
محالت زندگي، محل هاي كار و شـهـرهـا،      
تعرض امروز داعش و فردا هر نيروي سياهي 

موقعيت كردستان عراق، امروز .  را عقب بزند
به محل و گره گاه، پيشبرد سياست خاورميانه 

 . مذهبي، تبديل شده است -بزرگ قومي 
امروز دولت اقليم كردستان، حزب دمكـرات   
كردستان عراق و شخص بـارزانـي، از ايـن          
موقعيت نه براي مقابله با گسترش تروريسـم  
و جنگ و حفط امنيت، كـه بـراي گسـتـرده         
كردن قدرت بورژوازي كرد، از مصـائـب و       
مشقات مردم محروم كردستان عراق، استفاده 
ميكند؛  تا در دل اين بحران، در رقـابـت بـا        

 .بورژوازي عرب، سهم بيشتري كسب كند
طرح رفراندم براي استقالل كردستان عـراق،  

نه طرحي براي حفظ و گسترش امنـيـت در     
كردستان عراق است و نه طرحي براي پاسـخ  
به خواستهاي عدالتخواهانه مردم در كردستان 

بحران و سناريوي سياه در عراق، بيش .  عراق
از يك دهه است كه بـورژوازي كـرد را  در           
عراق  تقويت و خزانه آن را پر پول و سرمـايـه   

طبقه كارگر در كردسـتـان عـراق      .  كرده است
تجربه حاكميت دولت اقليم را با گوشـت و    

وعده بارزاني .  پوست خود تجربه كرده است
براي تقسيم درآمدهاي نفتي بـيـشـتـر بـيـن         
مردم، دروغ آشكاري است از نـوع هـمـان          
دروغ هايي كه خميني به مردم ايـران وعـده       

جدايي كامل منفعت بورژوازي كرد از .  ميداد
رفاه و آزادي و منـفـعـت طـبـقـه كـارگـر و               
محرومين جامعه در هر جاي جهان به روشني 
تجربه نشده باشد، در كـردسـتـان عـراق بـا          
حاكميت دولت اقليم كـرد، تـجـربـه شـده          

 .است
 

استقالل كردستان كه ديروز براي پايان دادن   
به آوارگي يك جامعه ميتوانست معني داشتـه  

ايـن  .  باشد امروز كابوسـي بـيـش نـيـسـت          
كابوس، كه به واقعيت پيوستن آن بسيار غيـر  
محتمل است،  نسخه ايجاد ناامني و تبـديـل    
كردستان عراق به محل جـنـگ دسـتـجـات        

طـرح اسـتـقـالل       .  قومي و مذهـبـي اسـت     
كردستان امروز، برخالف هياهوي تبليغاتـي  
ناسيوناليسم كرد، نه طرحي  براي امنـيـت و     
صلح كه  بخشي از طرح خاورميانه تـقـسـيـم     
شده به جزاير قومي و مذهبي با  جنگ هـاي    

 .خونين صليبي است
 

دولت اقليم كردستان عراق، با طرح مسـئلـه      
استقالل، مستقل از امكان اجرا و عـدم اجـرا     
آن، في الحال در شيپور جنگـي مـذهـبـي و         
قومي ميان عرب زبانها، كرد زبانها، شيـعـه و     

وظـيـفـه هـر       .   سني را به صدا در آورده است
كارگر كمونيست و هر فرد آزاديخواهي است 
كه اين واقعيت را به محروميـن جـامـعـه در         
كردستان عراق  در هر كجـاي خـاورمـيـانـه،        

استقالل كـردسـتـان آغـازگـر          .  توضيح دهد
جنگي قومي و مذهبي بر سـر جـغـرافـيـاي        
دولت كردستان و پاكسازي قومي و مذهـبـي   
غير كردها از كردستان و برعكس،  خـواهـد       

 .بود
از نقطه نظر مـردم كـردسـتـان عـراق، كـه               
سهمشان چه تحـت رژيـم قـومـپـرسـت و             

و “  نظم نوين جهانى” جنايتكار عراق و چه در 
سازمان ملل و آمـريـكـا و چـه         “  منطقه امن” 

عشـيـرتـى و        -تحت حاكميت احزاب ملى 
ارتجاعى كرد، جز رنـج و مـحـرومـيـت و            
آوارگى و بى حقوقى نبوده است، ايـن يـك       
چرخش ارتجاعى ديگر در اوضاع اسـت كـه     
بار ديگر دورنماى تـاريـكـى را در بـرابـر              

اين بار دولـت  .  ميليونها مردم قرار داده است
اقليم كرستان مصائب اين مردم را دستـمـايـه     
براه انداختن شكاف و تـخـاصـم و جـنـگ            

دولت اقليم كردستان  به بهانه مسئلـه  .  ميكند
ملي، و تحت عنوان حق جدايي، در رقابت و 
سهم خواهي بيشتر از  بورژوازي عـرب، در      
شيپور جنگ قومي ديگري علـيـه مـردم در        

 . كردستان عراق ميدمد
 

ايجاد يك كشور مستقل كردي، حـتـي اگـر        
شكل بگيرد، در حمايت تاكتيكي تركيه و در 
جنگ با نيروهاي شيعه طرفـدار ايـران و در         
جنگ با نيروهاي سني در مناطق الحاق شـده  

.  به كشور كردستان،  كابوسي بيش نـيـسـت     
روياي ناسيوناليسم كرد براي شكل دادن بـه    
دولت قومي كردي در قـلـب خـاورمـيـانـه           

حفـظ  .   بحراني، به مدل اسرائيل، پوچ است
موجوديت  اسرائيل ديگري در دل خاورميانه 
بحران زده امـروز و بـا سـيـاسـت نـظـم                    
امپرياليستي نوين خاورميانه، نه تنها اولويـت  
بورژوازي جهاني و غرب نيست، كه چـنـيـن    
موجوديتي ميتواند سـومـالـي و روانـداي           
ديگري براي مردم محروم كردسـتـان عـراق      

 .بسازد
رويدادهاى اخـيـر عـراق، حـكـم آشـكـار                
محكوميت همه دولتها و احزاب بورژوايى و   

سهم آمريكـا  .  ارتجاعى درگير در منطقه است
و دول غربى و سازمان مـلـل هـا و رسـانـه            
هايشان در مشقات امروز و دو دهه اخير مردم 

 .عراق و كردستان غير قابل انكار است
 

ميليتاريسم آمريكا و  دولت هـاي مـنـطـقـه،        
عربستان و قطر و تركيه و ايران، و جناياتى كـه  
عليه مردم كل عراق مـرتـكـب شـده و بـاز            
تدارك مي بينند، بايد قويا از جانب هر كـس    
كه سرسوزنى براى آزادى و انسـانـيـت دل          

داعش فرزند خلـف  .  ميسوزاند محكوم شود
ميلتاريسم غرب و بزرگ شده دامان عربستان 
سعودي و قطر است، همانطور كه دستـجـات   
ميليتانت شيعه فرزند جمـهـوري اسـالمـي       

 . ايران اند
 

اتحاديه ميهنى كردستان و حزب دمـوكـرات     
 كردستان بارها نشان داده اند كه نه فقط هيچ 

 ...طرح هاي ارتجاعي 
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جايى در تالش تاريخى مردم كردستان عراق 
براى رهايى از ستم مـلـى و تـبـعـيـضـات              
اجتماعى ندارند، بلكه خـود جـزو اولـيـن           
موانعى هستند كه بايد از سر راه مردم و مبارزه 

رهايى مـردم  .  آزاديخواهانه آنها كنار زده شوند
كردستان بدون خالصى از سلطه اين احـزاب  
ارتجاعى و پايان دادن به ميداندارى آنـهـا در     

 .صحنه كردستان ممكن نيست
 

طرح هاى همه اين مرتجعين عليه زندگـى و    
هستى و حرمت و آزادى مردم عراق را ميتوان 

شرط اصلى رهايى و آزادى .  نقش بر آب كرد
مردم عراق،  خالصى از چنبره ايـن دول و        
احزاب ارتجاعى و گرد آمدن آنها حول پرچـم  
سوسياليسم و طبقه كارگر و صف كمونيـسـم   

 .كارگرى در منطقه است
 

 –حزب كمونيست كارگرى حكمتـيـسـت      
خط رسمي،  تـمـام احـزاب و نـيـروهـاى                
ارتجاعى و تروريستي درگير در صحنه امـروز  
عراق و كردستان عراق، و افقهاى ضد مردمى 
تقسيم بندي هاي قومي و مذهبي آنها را قويـا  
محكوم ميكند و بار ديگر بر همبستگى خود 
با طبقه كارگر، كمونيسم كارگرى و مـبـارزه       
مردم زحمتكش در عراق و در كردستان عراق 

 .براى آزادى و برابرى تاكيد ميكند
 

 –حزب كمونيست كارگرى حكمتـيـسـت      
خط رسمي، هر نوع توافق از باال ميان دولت 
مالكي و بارزاني و آمريكا و عربستان و ايران و 

 -و احزاب مـلـى     ...  تركيه و قطر و كويت و 
عشيرتى كرد براى تعيين تكليف سياسـى و    
حقوقى عراق و  كردستان عـراق  را مـردود         

دخالت هاي نظـامـي و تـحـركـات           .  ميداند
ديگر دول ارتجاعى منطقه، بـويـژه ايـران و          
تركيه و عربستان قويا محكوم است و بـايـد       

 .فورا پايان داده شود
 

سازمان دادن مقابله نـظـامـي، سـيـاسـي و             
اجتماعي عليه پيشروي داعش و هر نـيـروي     
ارتجاعي محلي و منطقه اي و بين المـلـلـي،    
وظيفه نيروهاي كمونيست و طبـقـه كـارگـر       

 .  است
 

حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 ...طرح هاي ارتجاعي 

پس از گزارش، اسناد تهيه شده كه شامل كار آينده حزب در عرصه هاي مختلف از تشكيالت حزب در ايـران،    
اعضا كميـتـه رهـبـري و         .  تبليغات حزب، كار ما در كردستان و كار خارج ميشد مورد بحث پلنوم قرار گرفت

كميته مركزي اسناد فوق را تصويب كرده و از كميته رهـبـري آتـي      .  كميته مركزي به جوانب مختلف كار حزب و نقشه و طرح ها و اسناد پرداختند
در دستور انتخابات ابتدا آذر مدرسي به عنوان دبير كميته مركزي در موقعيت خود ابـقـا شـد و        .  خواست كه اجراي آنها را در دستور خود بگذارند

كميته مركزي مجددا بر تمركز رهبري نشسته حزب تاكيد داشت و چهار رفيق كانديد، رفقا امان كفا، ثريـا  .  بدنبال انتخاب كميته رهبري برگزار شد
همزمان امان كفا .  شهابي، فواد عبداللهي و خالد حاج محمدي به اتفاق آرا به اضافه دبير كميته مركزي به عنوان كميته رهبري حزب برگزيده شدند

 .به اتفاق آرا به عنوان معاون دبير كميته مركزي انتخاب شد
اين سمينارها شامل روند تحوالت سياسي در جهان و خاورميانه، سياستـهـاي اقـتـصـادي        .  سمينار هاي كميته مركزي بخشي مهم از كار پلنوم بود

 جمهوري اسالمي و مباحثات حول آن و سياست سازماندهي ما در ميان طبقه كارگر بود كه، به ترتيب توسط رفقا آذر مدرسي، امان كفا و مصطـفـي  
در اين سمينارها كه با هدف هم نظري و تبادل نظر در كميـتـه   .  اعضا پلنوم در هر سه سمينار و مباحثات  آنها دخالتي جدي كرد.  اسد پور برگزار شد

 .مركزي برگزار شده بودند، بحثهاي بسيار جدي و قابل توجهي صورت گرفت
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 2014اول ژوئن 

 ...اطالعيه پاياني پلنوم 

 
زنان و دختران جوان هر روز و هر لحظه بـراي    
. بدست آوردن هرذره از آزادي مبارزه مي كنند

خواست و مطالبات زنان و مردان و جـوانـان،     
آروزهايشان براي داشتن يك زندگي استاندارد 
و روابطي آزاد نه تنها كمتر از آنچـه در غـرب       
وجود دارد نيست، بلكه  آزادي را تـمـام و           
كمال مي خواهند، برايش مبارزه مي كنند و از 

 .خط قرمزها عبور كرده اند
رحماني فاضلي زنان در ايران را به چند دستـه  

افراد عامل و معتقد كـه    -  1” :   تقسيم مي كند
دهـنـد،      اكثريت بانوان كشور را تشكيـل مـي    

افرادي كه به عفاف و حجاب معتقد ولي اهـل  
افـرادي كـه بـه          -2تساهل و تسامح هستند، 

حجاب و عفاف معتقد نيسـتـنـد ولـي ادب         
دستـه آخـر        -3كنند  اجتماعي را رعايت مي

بانواني كه اعتقادي به عفاف و حجاب نداشته 
و در عين حال به ادب اجتماعي نيز پـايـبـنـد       

 . “نيستند
حتي اگر سنجش و معيار باورهاي اخالقـي و    
حجاب  زنان را بنا به دسته بندي وزير كشـور    
بگذاريم،  به جرأت مي توان گفت هيچ زنـي    
براي حجاب و عفاف تَره هم خورد نمي كنـد  

بـرايشـان   “  رعايت حجاب و عفاف اجباري” و 
حتي بر اساس دسـتـه   .  پوچ و بي ارزش است

بندي فاضلي، اين واقـعـيـت كـه در ايـران              
حجاب با جمهوري اسالمي عمال برباد رفتـه  
است، را به زبان ديپلماتيك و عـوام فـريـبـي       

 .  آخوندي، به روشني بيان ميكند
مبارزه ي زنان عليه حجاب اجباري در خيابـان  
ها،  مانند ميدان بازي سـت كـه زنـان  بـي             
حجاب با مانتوهاي كوتاه و ساپورت پـوشـان،   
در آن ميدان شكست سنگيني را برژيم تحميل 

نماينده مـجـلـس       135تا جايي كه .  كرده اند

بخاطر عدم موفقيت در سركوب زنان و عقيـم  
ماندن طرح عفاف و حجاب، به وزيـر كشـور     

كارت زردي كـه  وزيـر           !  كارت زرد داده اند
كشور دريافت كرده است، نه از سـر لـطـف           
رژيم در سركوب زنان، بلكه نشان از مقاومـت  
زنان عليه  ارتجاع ، عقب ماندگي  و  هرگونـه  

اين يك پيشروي جـنـبـش      .   واپسگرايي ست
دفاع از حق زن در ايران اسـت و بـرخـالف          
توصيه طيفي از اصالح طلبان حكومتي، نبايد 

. چشم به باال داشته باشد و قـنـاعـت كـنـد           
دستĤورد، دستĤورد پائين است كه به زور زنـان  
و جوانان تحميل شده است و براي مقاومت و 
تعرض به بنيادهاي رژيم ناچار اسـت كـه بـه        

 . نيروي پائين اتكا كند
چيزي كه مهم است زنان و جبهه برابري طلبي 
در ايران بايد با طرح مطـالـبـات راديـكـال و          
آزاديخواهانه به   قدرت واقعي خودشان  بـاور  
داشته باشند كه همانطور كه تاكنـون زيـر بـار        
هيچ تحميل و اجباري از سـوي رژيـم سـيـاه         
اسالمي نرفته اند و تمامي موانع را به سخـتـي   
زيرپا نهاده اند، باز هم مي توانند به شـكـلـي      
سازمان يافته تر از  تعرض ارازل و اوباش رژيم 
و مزاحمت و دستگيري دختران و زنـان هـم       

و باز هم جلو و جلو تر روند .   جلوگيري كنند
و تمام حقوق خود را به نيروي خـود كسـب       

براي ايـن كـار، دخـالـت فـعـالـيـن                 .  كنند
سوسياليست و راديكال زنان در ايـن مـبـارزه      

 . ضروري است
تاريخ مبارزه ي زنان  نشانگر آنست كه هميشه 
زنان راديكال و سوسياليست در صف اول و     
در صدر مبارزات راديـكـال بـدسـت آوردن         

اكنـون هـم  زنـان و            .   زندگي بهتر بوده اند
جوانان راديكال و سوسياليست با مـتـشـكـل       
شدن در محل، و با طرح ابتكارات مـنـاسـب      

وقتي تعرض به زنان از طرف عوامل پليس و   
اوباش رژيم را ميبينند بايد پاسخي درخور بـه  

 . اين نمايندگان قانون را تدارك ببينند 
اين يك آرزو يا يك خيال واهي نيست، مبـارزه  
تك تك زنان در كوچه و خيابان ميتواند تبديل 
به يك مبارزه ي جمعـي و گـروهـي عـلـيـه             
حجاب اجباري و همه قوانين ارتجاعي ضدزن 

ميتوان ماشين زن ستيـزي جـمـهـوري       .  شود
اسالمي را به شكلي سازمان يافته و اجتماعي، 

 . بيش از اين فلج كرد
 

مبارزات پيگير زنان در ايـران بـراي كسـب            
حقوق برابر سابقه اي طوالني دارد، اما بديهي 
است كه اين مبارزات از همان اغاز حاكـمـيـت    
جمهوري اسالمي وارد مرحله جديدي شـد،    
چراكه برخي دستاوردهاي هرچنـد مـحـدود      
گذشته، از همان آغاز بقـدرت رسـيـدن يـك         

. حكومت مذهبي مورد حمله قرار گـرفـتـنـد    
سـال، الـبـتـه        35مبارزات زنان ايران طي اين 

تحسين همگان را برانگيخته و در سهم خـود    
در تضعيف حكومت مـذهـبـي و بـهـبـود             
موقعيت بخشي از زنان در جامعه شهري تاثير 
بسزايي داشته است، اما به همان انـدازه مـهـم      
است كه تاكيد شود كـه ايـن مـبـارزات نـه              
محصول پوست اندازي هـاي جـنـاح هـاي           

رژيم، ليبرالها و بورژواهاي وطـنـي،   “  معتدل” 
بلكه از همان هفته هاي اول بقدرت رسـيـدن     
رژيم اسالمي شروع شد و در طـول ايـن سـه        
دهه به اشكال گوناگون ادامه يافته اسـت و از      
اين زاويـه، نشـانـه اي اسـت از پـيـروزي                   

بر نيروهـاي مـذهـبـي و قـرون            “  مدرنيسم” 
وسطايي در جامعـه مـا و نـيـز گـواهـي از                 
ظفرمندي امر رهايي زنان بر تزهاي متناقض و 

 . پست مدرنيست مدافعان فمينيسم اسالمي

 ...ساپورت پوشان 



 
“ مستقـل ” كردستان خودمختار و به اصطالح 

تحت خالفت بارزاني كه دهه هاسـت آب و      
نان از دست ناتو در مرزهاي تركيه تحويل مي 
گيرد، مناسبترين ابزار جهت ايجاد درگـيـري   
هاي قومي و نهايت امر سياستگزار منافع بـي    

اين را تاريخ .  ثبات غرب در منطقه خواهد شد
به ثبوت رسانده است؛ از همان دو دهه پـيـش   

و “  كـردايـتـي   ” كه بـاد در بـوق جـنـبـش                
سركردگان آن انداختند تا امروز كه بعضي هـا  
همراه با مفسران و گزارشـگـران و صـاحـب         
نظران و رسانه هاي تحت نظـارت و تـايـيـد         

“ عـمـو  ” بـارزانـي و       “  بـابـا  ” غرب، استقالل 
طالباني را با سكوالريسم، حل مسله ملـي و    
رفع ستم طبقاتي طاق زدند، در حقيـقـت يـا      
سكوت كرده بودند يا زيرجلكي مشغول بـاد  
زدن ارتجاع قومي و قبيله اي در عـراق بـوده     

هدف آشكار است؛ بزك كردن عاملين و   .  اند
پادوهاي اشغال نظامي و قلم گرفتن فـاكـتـور    
بيش از يك دهه تهاجم وحشيانه آمريكا و بـه      
توبره كشيدن خاك عراق و پـنـهـان داشـتـن          
پيامدهاي هولناك اجتماعـي، فـرهـنـگـي و          

در عوض، !  اقتصادي آن براي مردم اين كشور
بـر شـالـوده      “  مسـتـقـل   ” كردستاني قومي و 

هويت و نفرت قومي از مردم عرب زبان و در   
همان حال ضامن ادامه هژموني سـيـاسـي و        

بـي خـود     ... .   نظامي غرب در اين مـنـطـقـه    
نيست كه بنيامين نتانياهو و اردوغان مـدافـع     

كـردسـتـان عـراق و         “  استقـالل ”پروپاقرص 
 . اند“ كردستان بزرگ”برپايي 

در اين ميان، حزب كمونـيـسـت كـارگـري،        
همراه با جماعت خجول هيت دايم و كـوملـه   
ابراهيم عليزاده كه سنگ كارگر و كمونيسم را   
به سينه مي زنـنـد نـيـز پـيـشـقـراول ايـن                  

 . اند“استقالل”
 

آنچه در عـراق مـي گـذرد        !  زهي خيال باطل
چيزي به مراتب فراتر از رويايي اسـت بـنـام        

در اين شير تو شير تنها .    “ استقالل كردستان” 
بلـكـه   .  مطرح نيست“  استقالل كردها” بحث 

داعش قبل از همه و بـيـش از هـمـه سـهـم             
ميخواهد؛ سهم سيستاني و صدر و مالكـي را    

مـذهـبـي      -چه ميكنيد؟ آلترناتـيـو قـومـي         
كه اگر عملـي شـود كـه        )  خاورميانه بزرگ( 

دارد مي شـود، مـا بـه ازاي پـژواك آن در                 
كردستان ايران، چيزي نيست جز آتـش زدن      
هر ماشين پالك غيـر كـردسـتـانـي تـوسـط            
جريانات ناسيونـالـيـسـت كـرد و جـوجـه              

پاسخ قومي به مسله امروز عراق !  فاشيست ها
را بارزاني بهتر از هر كسي نمـايـنـدگـي مـي        

صرف نظر از اينها با نـيـم نـگـاهـي بـه           .  كند
، از ناتنياهو “ استقالل” متفقين و متحدين اين 

“ عـمـو  ” تا اردوغان تا بـارزانـي تـا نـوادگـان         
طالباني، آنوقت كارگر و كمونيست عـراقـي     
حق دارد بپرسد كه شما چگونه تـحـت نـام        
كمونيسم و كارگر به صرافت هـمـرنـگـي بـا        

مذهبي كردن جامعه عـراق    -سناريوي قومي 
 !افتاده ايد

 
در شرايطي كه فوج فوج از مردم فـلـوجـه و        

موصل و تكريت، تحت توحش كهنه بعثي ها 
و اسالميون سني در خون مي غلطند، ناگهـان   
فيل حضرات ياد قوم و زبان مردم سليمانيه و   

راستي چه فرقـي هسـت كـه        .  اربيل مي افتد
نجات يابد و چند ميـلـيـون    ” كرد” سريعا بايد 

انسان ديگر را با حذف گزاره عرب از آن هـا      
كـردسـتـان    !  ناخواسته به دام داعش رها كرد؟

مستقل در تمام اين ده دوازده سال كه فرصـت  
طرح و ترويج آن براي امثال كـوملـه بـود و          
شرايط آن كامال در عراق مهيا بود چرا هـيـچ     
گاه طرح نشد اما درست در زماني كه توحش 
اسالم گرايي در عراق مي تازد، روييده است؟ 
نتيجه منطقي عدم تقابل ناسيوناليسم كرد بـا    
داعش آيا چيزي غير از هم ذات بودن اين دو   
جريان است؟ يد طوالني عشيره بـارزانـي و       
ناسيوناليسم كرد در كشتار مسيحيان كلدانـي  
و آشوري و تركمن ها در كـركـوك، اربـيـل،         
دهوك و زاخو چه تضميني به شما مـي دهـد     
كه بار ديگر اين فاجعه در تقسيم زميـن هـاي     
كركوك و نفت آن پيش نيايد؟ منافع طـبـقـه      
كارگر در كجاي جهان در قالب يك حكومـت  
سكوالر و دموكراتيك و آزاد تامين شده اسـت  
كه در كردستان و در دل اسالم گرايي تركـيـه،   
حكومت شيعي ايران و خالفت سني داعـش  

را از   “  اسـتـقـالل   ” شما ايـن      !  ؟. تامين گردد
كجايتان درآورده ايد؟ پروسـه بـه اكـثـريـت          
رسيدن آرا در جدايي كردسـتـان در شـرايـط         
آزادانه انتخاب مردم كردستان اتفاق مي افـتـد   
و يا بر متن يك جنگ كوچه به كوچه بـر سـر     

سناريـويـي هـمـانـنـد         !  خاك پاك كردستان؟

جدايي آزادانه صرب و كروات در انتظار مردم 
 !در عراق و كردستان عراق

اين سواالت يك نكته را مي رساند و آن اينكـه  
اينها و بطور اخص حزب كمونيست كارگري 

خود بارزاني .  ايران كاسه داغتر از آش شده اند
آنقدر بر سر حق ملت كرد كه يك دهه اسـت    
به مشروطه اش رسيده، نمي كوبد كه امـثـال     

اينها از سر ضديـت  .  محمد آسنگران ميكوبند
با جمهوري اسالمي به مدافعين سـرسـخـت      
قومي كردن منطقه و به خون كشيدن زنـدگـي   
مردم و طرح خاورميانـه امـريـكـا و رويـاي            
كردستان متحد اسرائيل به شـرط تضـعـيـف       
رژيم اسالمي چشم دوخته اند  و در آيـنـده         
سياهي كه ارتجاع بين المللي قصد دارد در     

 . منطقه بپا كند، شريك اند
 

بر كسي پوشيده نيست كه در ايـن جـنـگـل         
دست ساز كه اساسا محصول اشغال نـظـامـي    

از پشـت    “  دموكراسي” آمريكا و صدور حكم 
كليدهاي فرمان پرتاب موشك پنتاگون بـود،    
سازماندهي يك مبارزه سراسري و همه جانبـه  
در قطع شاهرگ هاي داعش و سناريوي سـيـاه   

مذهبي امروز در عراق، شـرط ادامـه       –قومي 
 . حيات است

 
شان را بـه      “ استقالل” آنها كه ميزان استحقاق 

توجيهات قومي منتسب مي كنند شـارالتـان     
هايي اند كه بيش از يك دهه است نان اشغـال  
عراق را ميخورند و طرح صبرا و شـتـيـال را        

 . جلوي مردم عراق گذاشته اند
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ی قالب کار ده باد ا  ز

 ...استقالل كردستان  ”

 
 
 

نينـا  .  نشريه نينا مسائل مهم ويژه اين منطقه را از يك نگاه متفاوت تري از هر آنچه امروز هست، مي نگرد.  در كردستان است)  خط رسمي( حكمتيست -نينا نشريه اي از حزب كمونيست كارگري 
اين نشريه در خـدمـت   . در كردستان طبقه كارگر نه متشكل است و نه متحزب. كمونيسم دخالتگري را نمايندگي مي كند كه در خدمت ايجاد يك صف مستقل كمونيستي كارگري در جامعه است

يك عرصه مهم و اساسي نشريه نينا جنگي تمام عـيـار بـا      .  در كردستان سنت مبارزه ناسيوناليستي يك مانع جدي در مقابل زندگي و فرهنگ و سنت مبارزه كارگر است.  كمك به هر دو عرصه است
اسيوناليـسـت و     ي نسنن عهد عتيقي ديگر، منجمله سنن ضد زن و ضد زندگي مدرن و خرافات رنگارنگ، با هر ريشه كهنه، امروزه توسط رگه هاي مختلف سنت بورژواز.   اين سنت سياسي است

 .اسالم گرا حمايت و توليد و بازتوليد ميشوند
 

عرصه هاي متنوع دخالت بورژوازي براي تسلط بر شعور و عقـل و درك و        ...  مذهب و مليت و جنسيت و و قوانين نوشته و نانوشته. امكان تسلط بورژوازي تنها به قدرت اسلحه غيرممكن است
اگر بورژوازي ناسيوناليست اسالمي حاكم بر كل ايران براي همه اين عرصه ها پاسخ هاي قانوني خود را دارد، بـورژوازي        .  فهم انسان كارگر است

در جارو كردن جامعه از اين توليدات سيستم سياسي اقتصـادي  .  را هم به آن اضافه ميكند“ خودماني”ناسيوناليست كورد، دز سني گري و كوردي و 
 .حاكم،  نشريه نينا يك ابزار در دستان سازماندهندگان كمونيست در مبارزه روزانه است

 
 .نينا دست و قلم همه آنها را ميبوسد كه در اين مسير با آن همراهي ميكنند

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 

 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 
 

حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد

 “نينا”در معرفي نشريه 


