
ماشيني بمـب   2014نوامبر  19ظهر روز چهارشنبه 
گذاري شده در اربيل منفجر شد و در نتيـجـه ايـن      
عمليات تروريستي تعدادي پليس و چـنـد نـفـر از         

به بهانه اين انفجـار  .  شهروندان كشته و زخمي شدند
موجي از تحركات نژادپرستانه چه رسـمـي تـوسـط       

و )  آسايـش ( دستگاه امنيتي حكومت اقليم كردستان
چه توسط شخصيتها و ميدياي آنها عليه شهرونـدان  

در كنار اين . عرب زبان در اين منطقه راه افتاده است
تحريكات عناصري فريب خورده و چاقو كش و افسار 

رها شده در شهر اربيل راه افتاده و دست به ضرب و 
شتم تعدادي از شهروندان عرب زبان زده و چـنـد       

اعـمـال   .  اتومبيل آنها را شكسته و آتـش زده انـد        
وحشيانه باندها قومي و ناسيوناليستهاي تـحـريـك      
شده، كه زير سايه تبليغات رسمي نژادپرستانه دولت 
اقليم و روشنفكران ناسيوناليست كرد و احـزاب و        
جريانات اين جنبش، امكان و فرصت تعرض فيزيكي 
و عربده كشي عليه بخشي از شهروندان اين شهـر و    
پناهندگان و فراريان از دست داعش را يافـتـه انـد،      
عملي شنيع و ضد انساي و نژاد پرستـانـه اسـت و        

دولت اقليم و شخص مسـعـود     .  عميقا محكوم است
بارزاني و پارلمان و بقيه ارگانهاي اين دولت مسئـول  
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دو هفته ديگر، قريب به هفت سال از سركوب و 
هجوم همه جانبه جمهوري اسالمي به تشـكـل   

 16در   “  دانشجويان آزاديخواه و برابري طلـب ” 
هفت سالي كه جـزو رونـد       .  مي گذرد 86آذر 

نـه  .  سپري شدن معمولي تاريخ ايـران نـبـود       
جنبش بورژوا ليبرال ايران تحت پرچم سبز، و   

امـروز،  “  تدبير و اعـتـدال    ” نه قيل و قال دولت 
هيچكدام پاسخ و آرمان طبقه كارگر و زنـان و    
جبهه آزاديخواهي و برابري طلبي در جـامـعـه      

استثنا نـبـود،     “  داب” .  نبوده و نميتواست باشد
پيروزي اين يا آن سازمان و گروه نبود؛ بـلـكـه    
نخستين جلوه قاعده اي بود كه بعد از اين تا در 
هم كوبيده شدن افق سرمايه داري در ايـران،      
يك چشم انداز و پرچم متفاوت را در تاريخ آن   

در دانشگاه ها به اهتزاز “  گود سياست” جامعه و 
پرچم كمونيسم !  پرچم آزادي و برابري:  در آورد

. طبقه اي كه منفعتي جز رهايي انسـان نـدارد    
پرچمي كه نژاد و زبان و رنگ پوست و قوميـت  
و مذهب و جنسيت را برسميت نميشناسد و در 
مقابل تفرقه و تبعيض و هويت هاي جعـلـي و     

را “  داب” ساختگي مي ايستد؛ و همين ويژگي،   
 . در ابعاد توده اي در دانشگاه ها محبوب كرد

 
و غلبه افق كمونيستي “ داب”اعالم حضور علني 

بر فضاي دانشگاه هاي ايران، بدون تـالش بـي     
دريغ و جانانه طيف وسيعي از سوسياليست هـا  

كمونيسم ايران بعد از كشتار هـاي    .  عملي نبود
اولين بار بود كه در بعد اجتماعي بـه      60دهه 

نام خود در جامعه ايران وارد صحنه سـيـاسـت    
نگاهي به سطح توليد .  ميشد و خودي نشان داد

ادبيات و تيراژ نشريات و قلمزنان اين تشكل از   
، گوياي يك افق روشـن و    “ خاك” جمله نشريه 

سمت گيري صريح و علني سوسياليستي و ارائه 
. افق و بديل عملي در مقابل اوضاع آن دوره بود

در خيزش و عرض اندام علنـي  “  داب” بي شك 
ماركسيسم و در كارزار تئوريك فعالين آن عليه 
ناسيوناليسم، شرق زدگي، اصـالح طـلـبـي و         
رفرميسم، پسامدرنيسم و آپارتايد جنسي سهـم  
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بار ديگر آينده مذاكرات، آينده رابطه ايران و امريكا، 
ادامه تحريمها، آينده وضعيت معيشت و زندگي بـر    

يك سال و نيـم  .  سر جامعه ايران سايه افكنده است
مـردم  “  اميد و اعتدال” است روحاني در راس دولت 

را در اميد به رفع تحريمهاي اقتصـادي، بـه رشـد        
توليد و افزايش اشتغال، بهبود معيشت مردم و حـل  

در انتـطـار   “  گشايش سياسي و اقتصاي” بيكاري، به 
نامعلومي نتيجه دور دوم مذاكرات .  نگاه داشته است

سواالت جدي را در مقابل آينده وضعيت اقتصادي و 
معيشت مردم و بويژه طبقه كارگر، كه به موفقـيـت   

 .مذاكرات گره زده شده بود، قرار داده است
هر دو طرف اين ماجرا، اوباما و روحانـي، بـه ايـن        

رسيدن به توافق نقطـه اشـتـراك      .  آشتي نياز دارند
. هيات هاي حاكمه امروز در ايران و واشنگتن اسـت 

توافق نه بر سر توان هسته اي ايران كـه بـر سـر          
مسائل پايه اي تر در منطقه و جايـگـاه ايـران در        
استراتژي غرب و در راس آن امريكا در خاورميـانـه   

نگراني و هراس جمهوري اسـالمـي از عـدم        .  است

امـيـد و     ” دولـت    .  موفقيت مذاكرات واقعي اسـت   
در راس جمهوري اسالمي و بورژوازي ايران “  اعتدال

. بيش از هر زماني به موفقيت اين مذاكرات نياز دارد
همزمان اما بيشترين استفاده را از عدم موفقيت يـا    

همانطـور  .  هر دست اندازي در سير مذاكرات ميكند
كه دوره اي از تهديدات و فضـاي جـنـگـي بـراي          

 .تحميل خفقان به مردم استفاده كرد
تاجائيكه به طبقه كارگر برميگردد قرار اسـت ايـن     
مذاكرات بمثابه اهرم تقويت موقعيـت جـمـهـوري       
اسالمي در مقابل كارگران و تعرض بيشتر بر زندگي 

قرار است با تحميل فقـر  .  و معيشت آنان  عمل كند
اميد ”و تباهي كارگر و برمتن اميد به موفقيت دولت 

طبقه كارگر و جامعه را به تسليم و انتظار “  و اعتدال
بكشند و به جاي مبارزه مستقل و مستقـيـم خـود      

قرار است افق يا بي افقي، .  چشم به بااليي ها بدوزند
اميد و نا اميدي جمهوري اسالمي از پيشـرفـت يـا      
عدم پيشرفت مذاكرات به افق يا بي افقي، به اميد يا 
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قرار است با انداختن بار وضعيت نابسامان اقتصادي 
و تعرض وسيع به معيشت ميليونها انسان كاركن به 
گردن غرب و تحريمهاي اقتصادي، خود را از زيـر    
تيغ اعتراض جامعه و طبقه كارگر به فقر و تبـاهـي   
بيرون بكشند و انگشت اتهام را به طرف دول غربي 

قرار است  طبقه كارگر را با تبلـيـغـات    .  نشانه روند
و تـن    “  فداكـاري ” ملي و ناسيوناليستي با فراخوان 

دادن به فقر و فالكت، به بهانه مبارزه با تحريمهاي 
، اين طبقه را ساكت “ اقتصاد ملي” اقتصادي و رشد 

 .نگه دارند
جمهوري اسالمي ناتوان از سركوب عريان، با ژست 

خود را براي رويارويي “  اسالم ليبرال و خوش خيم”
هاي آتي با مردم به تنگ آمـده از نـابسـامـانـي            

جـلـو   .  اقتصادي، از استبداد و خفقان آماده ميكنـد 
انداختن اصولگرايان بعنوان جناح لجام گسيخته و   
هار جمهوري اسالمي و ترساندن جامعه از بازگشت 

، سازمان دادن تعرض بـه آزاديـهـاي      “ اصولگرايان” 
سياسي در جامعه از كانال قوانين ارتجاعي و قـرون  
وسطايي، راه انداختن دستجات جيره بگير و اوباش 
حزب اللهي خود در خيابانها و تعرض بـه زنـان و       
جوانان همه و همه بخشي از آماده شدن جمهوري 
اسالمي براي روزي است كه طبقه كارگر و مردم به 
تنگ آمده وارد جنگ خود با جمهـوري اسـالمـي      

اما ماراتن مذاكرات تا امروز مانع اعتراضـات  .  بشوند
كارگري براي بهبود شرايط زندگي، بـراي بـيـرون      

آمدن از زندگي چند مرتبه زير خط فـقـر نشـده        
اعتراضاتي كه نه براي افـت و خـيـزهـاي           .  است

مذاكرات تره خرد ميكرد و نه حاضر است در مقابل 
از حـقـوق و     “  گشايش اقتصادي” وعده سر خرمن 

مردم با همه نگراني از   .  دستمزد امروز خود بگذرد
ادامه تحريمها و فشارهاي سياسي و اقـتـصـادي        
كوچكترين فرصت را براي مقابله با استبداد حاكم، 
براي مقابله با حاكميت اسالم در همه وجوه زندگي 
آن، براي آزاديهاي سياسي و فرهنـگـي از دسـت        

كارگران، زنان، جوانان و مردم معـتـرض   .  نميدهند
ايران سكوت و تمكين و استيصال را قبول نخواهند 

اينرا اعتصاب معدنچيان بافق و اعـتـراضـات        .  كرد
مردم در اصفهان و تهران و سنندج و مشهد نشـان  

امروز همه از خطر طغيانهاي اجـتـمـاعـي در       .  داد
همه اعتراف ميكننـد كـه مـردم        .   ايران ميگويند

عليرغم همه نگراني ها به استقبال اين جـدال بـا       
 .جمهوري اسالمي ميروند

 
 !كارگران! مردم

جنگ اينها بر سر سهم و نقش شان در خاورميانـه،  
جنگ ما با كل اين صف بر .  جنگ ما نبوده و نيست

آينده جدال و سير .  سر آزادي، رفاه و سعادت است
. مذاكره و آشتي آنان سالها است در جريان اسـت   

سالهايي كه طي آن اكثريت مـردم مـحـرومـيـت        
كشيده اند، سركوب شده و اقليتي زندگـي مـرفـه      

اين كشمكش ميـتـوانـد    .  خودش را داشته اند...   و 

برنده اين جنگ هر كـه  .  ماهها و سالها طول بكشد
باشد سهم ما تعرض آشكار به زندگي و معـيـشـت    
مان، به آزاديهاي فردي و سياسي مان و خـفـقـان    

اين مذاكرات به نتيجه برسـد يـا نـه        .  بيشتر است
تحريمهاي اقتصادي جنگي جنايتكارانه عليه بخش 
اعظم جامعه، عليه طبقه كارگر و محرومان جامعـه  
ايران است  و بايد فوري و بي قيد و شرط پـايـان     

بايد صف خود را محكم كرد، بـايـد بـا زدن        .  يابد
، به “ اميد و اعتدال” دست محكمي به سينه  دولت 

جاي چشم دوختن به باال، نيروي خـود را بـراي         
جنگ آزاديخواهي عليه جمهوري اسالمي با سياه و 
. سبز و بنفش آن و با صف مستقل خود آماده كـرد 

سي سال حاكميت جمهوري اسالمي نشان داده كه 
آزادي، برابري، شادي، رفاه، اسـتـثـمـار نشـدن،          
سركوب نشدن، بهداشت، خالصي فـرهـنـگـي بـا        
حاكميت جمهوري اسالمي، چه سياه و سبز و چـه  

بايد در مقابل حـاكـم     .  بنفش آن، در تناقض است
كردن استيصال و انتظار بر فضاي جامعه، عـلـيـه      
تحميل اختناق اسالمي در محل كار و زنـدگـي،       

 .عليه حمله بيشتر به سطح معيشت مردم ايستاد
حزب حكمتيست همه فعالين كـارگـري، هـمـه          

فعالين كمونيست، همه زنان و جوانان آزاديخواه و   
برابري طلب را به مقابله با اين افق و بستن سـدي  

 .در مقابل آن فراميخواند
 )خط رسمي(حزب كمونيست كارگري حكمتيست 

 2014نوامبر  19 -1393آبان  28

 ...بيانيه حزب 

حشمت رئيسي از رهبران سابق حزب توده ايران و 
اخيرا از فعالين جناح راست سلطنت طـلـبـان در      
جريان مصاحبه هاي متعددي كه با ميدياي راست 
خارج كشور داشته، اتهامات متعددي به كمونيست 

دشمنـي كـور ايـن شـخـص بـا               .  ها بسته است
كمونيست ها او را به شخصيت محبوب مـيـديـاي    
راست ترين ناسيوناليست هاي راست در اپوزيسيون 
خارج كشورو به يكي از عناصر منفور بـراي صـف       

 .آزاديخواهي تبديل كرده است
وي در آخرين مصاحبه خود با يكي از راديـوهـاي     
دست راستي فارسي زبان گوتنبرگ سوئد به سياق 
حزب توده  به تكرار پرونده سازي مالي و جاسوسي 
وزارت اطالعات عليه كمونيستها  در كـردسـتـان        
دست زده و در كمال بيشرمي اتهـامـات رذيـالنـه       
قاتلين مردم در كردستان چمرانها و خلخالي ها را   

مبني بر اينكه كمونيسـت هـا در        58در سالهاي 
كردستان سر و گوش مردم و سربازان را بريده انـد  
و از آن تسبيح ساخته اند، براي صـدام حسـيـن        

تبليغاتي كه حتي .  جاسوسي كرده اند را تكرار كرد

امروز كيهان شريعتمداري و وزرات اطـالعـات و         
لمپن ترين باندهاي درون حكومتي از تكرار آنها ابا 

 .دارند
حزب حكمتيست پيش تر در مورد چنين تبليغـات  
كثيف و پرونده سازي ها به حشمت رئيسي هشدار 

هشدار داده بوديم كه در دفاع از مبارزات .  داده بود
مردم و طبقه كاركر در ايران عـلـيـه جـمـهـوري         
اسالمي و ياران حشمت رئـيـسـي، در دفـاع از             
اپوزيسيون چپ و كمونيست،  كه با سربرافراشـتـه   
در راس جنگي عظيم و توده اي عليه جـمـهـوري    

گفته بوديم .  اسالمي ايران بوده ايم، خواهيم ايستاد
عليه لجن مال كردن تاريخ مبارزه بـراي آزادي و      
برابري توسط انقالبيون و كمونيست ها، خـواهـيـم    
ايستاد و اجازه تكرار پـرونـده سـازيـهـاي وزارت          
اطالعات عليه اپوزيسيون جمهـوري اسـالمـي را        

ما به حشمت رئيسي هشـدار داده      .   نخواهيم داد
 .بوديم

نوامبر فعالين حزب حكمتيسـت بـه      22روز شنبه 
همراه فعالين سياسي ديگر در شهر گوتنبرگ سوئد 

در جلسه اي كه براي حشمت رئيسي ترتيب داده   
با شروع جلسـه مـحـمـد       .  شده بود شركت كردند

فتاحي از رهبري حزب حكمتيست به نمايندگي از 
آزاديخواهاني كه در جلسه حضور داشتـنـد اعـالم      
كرد كه قبل از شروع سخنراني بايد جواب اتهامات 
و تبليغات وزارت اطالعات از طرف حشمت رئيسي 

طرح اين مسئله با استقبال بخشي زيادي از .  را داد
برگزار كنندگان جلسـه  .  شركت كنندگان روبرو شد

به مخالفت با مسئله پرداخته و تالش كردند جلسه 
را ادامه دهند اما فضاي متشنج جلسه و اعـتـراض     

اعتراض به حشمـت  .  فعالين سياسي ديگر مانع شد
رئيسي چنان باال گرفت كه برگزار كنندگان  دست 

تعدادي از شركت كنندگـان  .   به دامن پليس شدند
در اعتراض به همراه ما جلسه را ترك كـردنـد و       
حشمت رئيسي در جمع راست ترين عناصر طرفدار 

 .رژيم جلسه خود را برگزار كرد
خـط  ( تشكيالت گوتنبرگ حزب حكـمـتـيـسـت        

اعالم ميكند كه اجازه فعالـيـت عـنـاصـر        )  رسمي
جمهوري اسالمي، اجازه پاپوشدوزي، پرونده سازي 
هاي وزارت اطالعات را به هيچ جريان و عنـصـري   
نخواهد داد و در منـزوي، طـرد و افشـا كـردن             
عناصري مانند حشمت رئيسي دست همه فعالـيـن   
سياسي و مردم آزاديخواه در خارج كشور را مـي      

 .فشارد
خط (تشكيالت گوتنبرگ حزب حكمتيست 

 2014نوامبر  23) رسمي

 گوتنبرگ جاي نمايندگان خلخالي ها نيست     
 در حاشيه جلسه حشمت رئيسي
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 50برخالف مطالبات و مبارزات دانشجويان دهـه    
ضـد  ” شمسي كه چيزي نبود بجز ملـي گـرايـي        

، عموم خلقي و جهان سـومـي، امـا      “ امپرياليستي
، مطالبات و افق سـيـاسـي    “ داب” رهبران و فعالين 

دانشجويان را زير و رو كردند و در مـقـايسـه بـا         
اهمـيـت   .  نسلهاي گذشته، گامها به جلو بر داشتند

وقتي آشكار مي شود كه بيـاد آوريـم كـه        “ داب”
قطب نماي اين تشكل، نقد همه جانبه افـق هـاي     
بورژوايي در جامعه، از اصالح طلبي و اميد به غرب 
تا نقد ستم كشي زن و پادگاني كردن دانشگاه هـا  
بود؛ بطوريكه اين جهت گـيـري دانشـگـاه را از           
جوالنگاه جريانات ناسيوناليست، رفرميسـت و دو      
خردادي به يك سنگر قوي سوسياليستي هرچـنـد   

بطور واقعي آئيـنـه   “  داب” .  كوتاه مدت، تبديل كرد
يك كمونيسم اجتماعي بود و بدين خاطر، پـژواك  
هم سرنوشتي دانشجوي راديكال و سوسياليست با 
. جنبش كارگري و جنبش دفاع از حـق زن بـود      

زماني كه جمهوري اسالمي در اوج تعرض خود بـه  
آزادي هاي سياسي، به معيشت كارگر و در اوج       

ناسيوناليسـتـي بـود،        –قافيه بافي هاي هسته اي 
زماني كه كل اردوي اپوزيسيون بورژوايي ايران در   
نگراني از خدشه دار شدن تماميت ارضي، چشم به 
انتظار حمله نظامي آمريكا دوخته بودند، زمانيـكـه   
دانشگاه ها عمال از سيطره افسـردگـي سـيـاسـي        
تحكيم وحدت و انجمن هاي اسالمي و جـريـانـات    
قومپرست خالي شد، جرياني پا به ميدان گذاشـت  
كه افق خود را از آزادي و برابري انسـان هـا در         
برخورداري از نعمـات زنـدگـي و از جـنـبـش               

ثابت “  داب” .  بازگرداندن اختيار به انسان مي گرفت
كرد كه ميتوان افق سازش با جمهوري اسـالمـي،     
افق آزادي قسطي، افق طبقات دارا، افـق اصـالح       
طلبان و تحكيم وحدتي ها و افق فرودستي زن در 
دانشگاه ها را پس زد و بر آن غلبه كرد و در عيـن  
حال، مبارزه با كل خرافه تزريق شده به جامعه را   

اينكه ميتوان به خـفـت جـمـهـوري        .  سازمان داد
اسالمي تن نداد؛ ميتوان مـبـهـوت تـبـلـيـغـات             
ناسيوناليستي نشد؛ ميتوان دستگـاه سـركـوب و        
آپارتايد جنسي را از دانشگاه جارو كرد و بـه ايـن     
اعتبار ميتوان به قدرت خود ايمان داشت و بـدون    
عصاي جنبش هاي بورژوايي روي پـاهـاي خـود        

 ! ايستاد
، بر خالف چپ هاي شبنامه پـخـش   “ داب” فعالين 

كن، مخفي نبودند؛ چهره هاي علني افقي بـودنـد     
كه به حكم تالشهاي علنـي سـازمـان گـرانـه و            
تئوريك خود، به رهبران محبوب و شناخته شـده    

فعاليت علني زير .  مبارزات دانشجويي تبديل شدند
عباي توحش جمهوري اسالمي البته كه هـزيـنـه      

تحمل زندان و شكنجه، ارعاب خانواده هاي :  داشت
آنها، خطر مرگ و بعضا اجبار به قبول تبـعـيـد را      

با جسارت تمام تـحـمـل      “  داب” رهبران و فعالين 
كردند تا افق كمونيستي در تاريخ ايران جا پايي باز 

توانست به نيروي خـود، شـكـلـي از         “  داب” . كند
مبارزه و قالبي از تشكل را بدست دهـد كـه هـم        
خواسته هاي صنفي و هم مطالبات سياسي، هر دو 

از مبارزه براي امكانات و آسايش در .  را در بر گيرد
خوابگاه ها و سلف سرويس هاي دانشـجـويـي تـا       

خواست آزادي و برابري، نه به جنگ و نـظـامـي        
كردن دانشگاه ها، آزادي كـارگـران زنـدانـي و             

مارس ها در دفاع از برابري زن و مـرد،   8برگزاري 
و مـوضـوع   “  داب” ميدان فعاليت وسيع و اجتماعي 

در مقابل چشـمـان     .  مبارزات تحت هدايت آن بود
توانست هم خواسته هاي صنفـي  “  داب”ناباور همه 

و هم خواسته هاي سياسي را زير يك چتر واحـد    
 .  گرد آورد و پوشش دهد

كوتاه بود؛ با حمله دستگاه اطـالعـات     “  داب” عمر 
جمهوري اسالمي به دانشجويان آزاديخواه و برابري 
طلب، محيط دانشگاه ها بـراي تـحـرك مـجـدد          

بـي  ” نهادهاي وابسته به جناح هاي رژيم اسالمي،   
از آن زمان تا بـه امـروز،       .  و مناسب شدند“  خطر

تالش براي حاكم كردن افق اميد به بااليي هـا و      
مذاكرات با آمريكا، افق ضديت با كمونيسم و آرمان 

و “  انتظـار ” مساوات طلبي، افق ستم بر زنان و افق 
ادامه ارتجاع است كه در محيط هاي دانشجويي در 

ناگهان، همه ليبرالها و اصالح .  دستور كارشان است
در چهارچوب قوانين از پـيـش     “  كار” طلبان براي 

 -تعريف شده نظام، به آرزوي عظمت وطن ايراني   
“ معتـدل ” اسالمي در دانشگاه ها دوباره بار دادند و 

سركوب نمي شد محال بود كـه    “  داب” اگر .  شدند
جدال و كشمكش سياسي در دانشگاه ها و به تبـع  
آن در جامعه ايران به درون جمـهـوري اسـالمـي       

محال بود بر سر سكوالريسـم و جـنـبـش         .  بلغزد
جدايي مذهب از دولت حجاب كرد؛ مـحـال بـود      
جنبش رهايي زن در ايران را به گل و بـتـه زهـرا      

“ اميد به تغييـر ” رهنوردها سنجاق كرد؛ محال بود 
جستـجـو   “  اعتدال و تدبير” را در داالن هاي دولت 

كرد؛ كل سرمايه داري ايران از پـوزيسـيـون تـا           
اپوزيسيون، از داخل تا خارج در يك تحول اساسي 

بايـد هـمـه      ” :  شريك بودند و هنوز هم هستند كه
چيز را از راديكاليسم و حق زن تـا آزادي هـاي         
سياسي معامله كرد بلكه بـتـوان مـبـارزه را در           

؛ كـل    “ چهارچوب جمهوري اسالمي نگـاه داشـت    
بورژوازي ايران و نماينده آن يعـنـي جـمـهـوري        
اسالمي، خوب فهميـده اسـت كـه در صـورت             
راديكاليزه شدن مبارزه در سطح جامعه، پاي حـق  
اعتصاب و تشـكـل و اعـتـراض كـارگـر، پـاي                
سكوالريسم و مطالبات پيشرو زنان به سياست بـاز  

در واقع، پيش “  داب” بنابراين هجوم به .  خواهد شد
درآمد حذف افق كمونيسم اجتماعي از صـحـنـه      
سياست ايران و همزمان چپاندن اعتراضات تـوده    

معلوم شـد    . اي در قالب جنبش هاي بورژوايي بود
كه پشت پرده دموكراسي خواهي دولت، نهادها و   
جناح بندي هاي آن در ايران، افق سود سـرمـايـه،    

 . تحميل اختناق و ستمكشي زن لم داده است
و سـركـوب     “  داب” با مروري بر دسـتـاوردهـاي        

وحشيانه آن مي توان مشاهده كرد كه تا امروز چه 
گند و كثافتي بر فضاي دانشگاه ها سايه انداخـتـه   

و همگام شـدن بـا     “  اعتدال” و “  انتظار” افق .  است
جمهوري اسالمي، كه حرف زدن از آزاديخواهي و   
مساوات طلبي را، آب ريختن در آسياب دشمـنـان   

جهت حفظ استيالي اين افق، براي بـي    .  مي داند
خطر كردن جنبش كمونيستي و تحميـل عـقـب      
نشيني به جنبش رهايي زن، مجريان و نهـادهـاي   

يكي در هـيـات   .  مختلفي به انجام وظيفه مشغولند

پاسدار و پليس كار مي كند، يكي در هيات قاضـي  
 . و قانون و عده اي هم در نقش متفكر و روشنفكر

، امروز در دانشـگـاه       “ داب” بر شانه هاي سركوب 
هاي ايران، از انجمن اسالمي تا بسيج دانشجويـي،  
از زيبا كالم ها تا متقي ها و شكـوري رادهـا، در       
ركاب دستگاه تحميق و سـركـوب سـيـاسـي و            

“ بحـث و اقـنـاع       ” فرهنگي جمهوري اسالمي، به 
مشغول اند، يكي پس از ديگري تابلوهاي باالرفتـه  
نجات ميهن سرمايه در دانشگاه ها شده انـد و از      
فرط كثرت ديگر حتي به خاطر سپردن و شمـردن  

 -جمهـوري ايـرانـي        ” .  همه آنها نيز ميسر نيست
، “ جمهوري دمـوكـراتـيـك اسـالمـي          ” ، “ اسالمي

نـاسـيـونـالـيـسـم        ” ،   “ جمهوري اعتدال و تدبيـر ” 
جمـهـوري   ” ، “ ناسيوناليسم غير اسالمي” ، “ اسالمي
جمهوري اسالمي با روحـانـي بـدون        ” ، “ پارلماني

اينها عناويني اند كه همه به ...  و “   انصار حزب اهللا
سـركـوب   .  يك اوضاع واحد رجـوع مـي كـنـنـد         

كمونيسم و آرمان برابري طلبـي در جـامـعـه و           
همزمان نجات و توسعه سرمايه و دوام و بـقـاي         

 توحش بورژوايي در ايران؛ 
پيش شرط بر افراشتن مجـدد پـرچـم آزادي و          

، و بـه  “ داب” آذر امسال مرور تجربه  16برابري در 
تبع آن سازمان دادن دفاع از خـود بـا ابـزارهـا،           
شعارها و مطالباتي جدا از اجناس اصالح طلبـانـه،   
ليبرالي، رفرميستي، ناسيوناليستي، سبز و اسالمـي  

براي عقب راندن پرچم هاي موجـود بـايـد      .  است
دانشجويان را در سطح وسيع حول خواسته هـاي    

نبايد اجـازه داد كـه         .  راديكال و چپ بسيج كرد
تاكتيك جنبش هاي بورژوايي بار ديگر مبارزات و   
اعتراضات دانشجويي را به عقب نشيني، تسليـم و    

استراتژي ايـن  .  سازش با جمهوري اسالمي بكشاند
جنبش ها، عقيم كردن تحرك راديكال و مستقـل  

نبايد گذاشـت  .  دانشجويان در سطح سراسري است
سازماندهي مستقل و ابتكـارعـمـل را از دسـت           

محك پـيـشـروي      .  اعتراضات دانشجويي در آورند
چيزي نيست جز نقد و ايزوله كردن اين افق هـا؛    
سالح نقد در عين حال بايد بتواند تخته پرشي بـه  
سمت سازمان دادن و اجتماعي شدن مطالبـات و    
. اعتراضات جاري در محيط هاي دانشجويي بـاشـد  

به بيان ديگر، ما به ازاي عملي هر درجه پيشـروي  
در نقد جريانات موجود، بايد در قدرت كار جمعي، 

شايد پر .  سازماندهي و تشكل در محل معني گردد
بيراه نباشد اگر بگوييم مهمـتـريـن درس بـراي         
كمونيست ها از تحوالت چند سال گذشـتـه ايـن      
است كه اپوزيسيون بورژوائي چقـدر خـود آگـاه،        
چقدر ضد كمونيست، چقدر ضد آزادي، چقدر ضد 

همراه شدن كـل    .  كارگر و چقدر ضد انقالبي است
اپوزيسيون بورژوائي در اين چند سـالـه بـعـد از         

با جمهوري اسالمي و جناح هـاي    “  داب” سركوب 
آن عمق وحدت طبقاتي اين طيف مـلـون را بـه        

اگر كسي مي خـواهـد ايـن      .  نمايش گذاشته است
فضاي متعفن دود شود و محو شود بايد ابتدا دست 
پرچم هاي بورژوايي را چه در بعد سراسري و چـه  
در بعد محلي قطع كند؛ ابراز وجود كـمـونـيـسـم      
دخيل و اجتماعي،  نمايش اتحاد و تشـكـل در         
گوشه گوشه دانشگاه ها، موجوديت مادي و معنوي 

 . اين افق ها را خمير خواهد كرد

 ...داب 
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آنها در اين مدت و به بهانه عروج داعش در اشاعـه  
قوم پرستي، ضديت با مردم منتسب به عرب، ايجاد 
نفاق و كينه و دشمني ميان ساكنين اين منـطـقـه    
سنگ تمام گذاشتند كه امروز نتايج ضدانساني آن   

زمانى كه دستگاه امنيـتـي آنـهـا در         .  را ميبينيم
اطالعيه رسمي خود دليل انفجار را ورود بي رويـه    
غير كرد زبانان به منطقه اقليم كردستان ميـدانـد،   
زماني كه عضو پارلمان جسارت ميكند و عـامـل       
انفجار را مردم منتسب به عرب ميداند، البد عناصر 
فاالنژ و قداره بند آنها نيز جسارت ميكند كـه در      
ادامه همين عكس العمل ها در خيابـانـهـا راسـت       
راست قدم بزند و عليه بخشي از ساكنان به جـرم    

 .عرب زبان بودن دست به تعرض فيزيكي بزند
 

جامعه عراق بيش از دو دهه است زير سايه حملـه  
آمريكا و متحدين آن و در نتيجه اشغال و كشتار و 
جنايات وسيع آنها عليه مردم اين كشور، به ميـدان  
رشد و قدرتگيري باندهاي مسلح و جـنـايـتـكـار          

در اين پـروسـه     .  مذهبي و قومي تبديل شده است
دهها هزار انسان در عمليات تروريستـي و بـمـب        
گذاري و انتحاري در بغداد و بقيه شهرهاي عـراق    

همه تروريستـهـا و     .  جان خود را از دست داده اند
قاتلين و جنايتكاران فوق به باندهاي در قـدرت و      
دولتهاي مختلف و جنايتكار از آمريكا تا عربستان و 
. تركيه و ايران و تا دولت حاكم در عراق وصل انـد   

دولت اقليم و بارزاني و طالباني به عنوان متحديـن  
گوش به فرمان دولت آمريكا و ناتو و بـخـشـي از        
حاكميت در عراق در اين جنايات نه تنها بيـگـنـاه    
نيستند كه در كنار دولت آمريكا و ناتو قرار داشتـه  

 . اند
عروج داعش كه در دامن دولت آمريكا و متحديـن  
او در منطقه تولد يافت، بزرگ شد و آماده جنايـت  
و توحش شد، امروز كنترل آن از دست آمريـكـا و     
ناتو خارج شده و به كمك متحدين حكومت اقليـم  

و دولتهاي جنايتكار منطقه از جـملـه قـطـر و             
عربستان و تركيه، موي دماغ مردم بيدفاع و زن و   

دولت اقـلـيـم      .  مرد و كودك آن جامعه شده است
كردستان و شخص بارزاني در ميدان دادن و بند و   
بست  با داعش، در همكاري كردن با آنـهـا و بـا        
تركيه، در دسيسه چيدن و نقشه كشـيـدن بـراي      
تعرض داعش و جنايات در شنگال و بقيه شهرهاي 
 . عراق و حتي در كوباني مستقيم نقش داشته است

 
اگر داعش به نام خدا و اسالم محمدي از نوع سني 
آن دست به جنايات ميزند و زنان و دختران را بـه    
عنوان بردگان دين و خدا ميفروشد، اگر آنها با اتكا 
به عقب ماندگي و تعصبات كور اسالمـي، نـيـروي      
جنگ و جنايت خود را از ميان عقب مانده تـريـن     
انسانها تامين ميكنند، دولت اقليم و روشنـفـكـران    
ناسيوناليست و قوم پرسـت نـيـز، بـا تـحـريـك              
احساسات، با پروپاگاند ناسيونـالـيـسـتـي و نـژاد           
پرستانه، با بسيج عقب مانده ترين احساسات قومي 
و وطن پرستانه، زمينه جنگهاي قـومـي و نـژاد          

چنين تحريكاتـي ابـزاري     .  پرستانه را مهيا ميكنند
براي حكومت اقليم عليه احساس همسـرنـوشـتـي     
طبقه كارگر و مردم محروم، عليه همبستگي آنها و 
براي بسيج آنها در خدمت دولت اقليـم و حـفـظ        
حاكميت آنها بر طبقه كـارگـر در كـرسـتـان و            

 .محرومان آن جامعه است
 

كارگران، زنان و جوانان كردستان عراق، كمونيستها 
و آزاديخواهان در اين جامعه نبايد اجـازه دهـنـد        
دولت اقليم و فرقه هاي قومي و ناسيوناليستي، بـه  
نام آنها عليه كارگران و مردم محروم عـرب زبـان       
دست به تحريكات نژاد پرستانه و جنايت و توحش 

كارگران كردستان هيچ منفعت جداگانه اي   .  بزنند
از هم سرنوشتان خود در بقيه شـهـرهـاي عـراق         

هر نوع تحريك قومي و مذهبي طـبـقـات      .  ندارند
. حاكم، اساسا عليه كل طبقه كارگر در عراق اسـت 

نبايد اجازه داد دولت اقليم و جريانات و فرقه هـاي  
نژاد پرست، زندگي دهها هزار انسان را بـه جـرم       
تكلم با زبان ديگر، به جرم عقايد ديني و مذهـبـي   

حمله به دهها هـزار    .  ديگر مورد تعرض قرار دهند
انساني كه از ترس داعش شهر و روستاهاي خود را 
ترك كرده و آواره شده اند،  دهها هزار كارگري كه 
خانه و كاشانه خود را رها كرده اند و بـراي امـرار       
معاش روزانه در حكومت اقليم جان ميـكـنـنـد و       
سرمايه توليد ميكنند، حمله به كل طبقه كارگر در 

طبقه كارگر و زنـان  .  عراق است و بايد محكوم شود
و مردان آزاديخواه بايد با هوشياري كامل، جريانات 
فرقه اي و نژاد پرست را از هر سو كه باشد، افسـار    

نبايد تحركات باندهاي قومي و نژاد پرست را   .  زنند
دست كم گرفت و منتظر بزرگ شدن و تهـديـدات   

جامعه عراق زير سايه سياست دول .  بيشتر آنها شد
مذهبـي حـاكـم و          -غربي، زير سايه دولت قومي 

تبليغات ارتجاعي صدها جريان و گروه مختلف در   
اين جامعه، زمينه بزرگترين جنگهاي مـذهـبـي و      

مقابله با چنين تحريكاتـي  .  قومي را فراهم كرده اند
كه داعش تنها يكي از ميوه هاي آن است، فـوري    
ترين وظيفه هر انسان و جريان مسئولي است كـه    
نگران آينده سرنوشت ميليونها انسان در اين جامعه 

 .است
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 ...اطالعيه دفتر 

 
استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم، و در اشكالي اينچنين عيان، 
بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن 

توجيه كردن اين وضعيت، . اين مناسبات در اذهان خود قربانيانش سر پا باقي نميماند
ابدي و ازلي و طبيعي قلمداد كردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از 

شورش عليه اين مناسبات، وظيفه روبناي فكري و فرهنگي و اخالقي در اين جامعه 
زرادخانه فرهنگي و اخالقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي انسان عظيم و خيره . است

بخشي از اين ابزارها از اعصار كهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز جامعه . كننده است
 . بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند

اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخالقي جاهالنه، قوم پرستي، نژادپرستي، 
مردساالري، همه و همه حربه هاي فكري و فرهنگي طبقات حاكمه در طول تاريخ براي 

همه اينها در اشكال نوين . خفه كردن و سربزير نگاهداشتن توده كاركن جامعه بوده اند
و ظرفيتهاي تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالكيت و حاكميت بورژوايي از 

 . ...تهديد آگاهي و تعقل و نقد طبقه كارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند
 

 فرهنگ، ايدئولوژي و اخالق
 )خط رسمي -يك دنياي بهتر برنامه حزب حكمتيست (

نا  و   راد
Radio Neena  

شب به  9تا  8:30راديو نينا هر شب ساعت
وقت تهران از طريق ماهواره هاتبرد پخش 

راديو نينا را گوش دهيد و آنرا به . ميشود
 .دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد

 
www.radioneena.com 

 
Satellite: Eutelsat HOTBIRD 13A 
13° 
Frequency: 12597 
POL: V 
FEC: 3/4 
Symbole rate: 27599 
Audio PID: 2130 
 

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 

 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 


