
 !مردم آزاديخواه مريوان
 

حزب حكمتيست به شما تظاهرات كنندگان شهر مريوان عليه داعش و در همبستگـي بـا قـربـانـيـان           
اقدام شما براي راه اندازي اين حركت و انجام اقدامي عمـلـي   .  جنايتكارانه آنها در عراق، درود مي فرستد

هيچ اندازه از تبليـغـات افشـاگـرانـه بـه پـاي              .  در مقابل پيشروي جنايتكاران سني گرا، ستودني است
جا دارد تمام شهرهاي كردستان اقدام عملي شما را الگـوي  .  كوچكترين اقدام عملي اين چنيني نميرسد

 2صفحه . ...     كار خود كرده و در ادامه كار شما به ميدان بيايند

اوضـاع بـحـرانـي       :  حكمتيست
عراق و كردستان عراق تحركـات  
گروه جنايي داعش در عراق بـه    
جريانات مشابه در ايران احساس 
اعتماد به نفـس داده اسـت و         
سلفي ها در برخي از شهـرهـاي   
كردستان نمايش هايي از ارعـاب  

اين گـروه آيـا       .  برگزار كرده اند
رابطه اي با داعش دارد؟ نفوذ و   
ابعاد سازماني و جنبشي اش در   
كردستان ايران در چـه حـدي       

 آيا خطر شان جدي است؟. است
 

بـعـد از     :  جميل خوانچـه زر   
تصرف استان نيـنـوا در عـراق        
توسط اين گـروه تـروريسـتـي         
ودست يافتن به امكانات مالي و   
نظامي فراوان، شـاهـد قـدرت        
گيري روز افزون اين جريان فوق 
ارتجاعي در عراق و همزمان در   

داعش جـريـانـي    .  سوريه هستيم
است كه قدرت آن در توحش و   
. ظرفيت جنايتكـاري آن اسـت      

جرياني كه ميتواند صدها انسـان  
را با خونسردي سر بـبـرد، بـه        
كشتار وسيع زنان و دخـتـران       
بپردازد و كودكان را در نهـايـت   

بربايـد  ...  خونسردي در مدرسه و
و آنها را با چاقو قطعـه قـطـعـه       

داعش، القـاعـده، جـبـهـه        . كند
النصر و سلفيها در كردستان در   
دنياي واقعي از يـك جـنـس          

اساس آنها بـر نـفـرت        .  هستند
مذهبي استوار است و بر هميـن  
اساس  ميتوانند هر انساني را در 
كمال قصاوت و به جرم ايـنـكـه    
مثال سني نيست يـا بـا فـرقـه         
. مذهبي آنها توافق ندارد، بكشند

امروز اين باند جـنـايـتـكـار در        
سوريه و عراق فعال هستند و بـا  
كشتار و جنايات و قصاوت به نام 
مذهب سني و اعمال حاكمـيـت   
. سني ها ديگران را مـيـكـشـنـد     

شهرت آنها دامنه جنايات وسيـع  
آنها در دنياي واقـعـي   .  آنها است

در دامن دولتهاي غربي و در دل 

جنايات آمريكا و متحدين آن در 
حمله به عراق و سرانجام اشغـال  

امـروز  .  آن كشور پرورش يافتنـد 
هم در اوضاع سياهي كه به مردم 
عراق و سوريه تحـمـيـل شـده       
است، فضا براي ترور و جنـايـات   

آنها تـوسـط     .  آنها باز شده است
دولتهاي مرتجع منطقه امـثـال     
عربستان و قطر و خود دولتهـاي  
غربي در سوريه صاحب امكانـات  
مالي و تسليحاتي شدند و امـروز  
هم موي دماغ مـردم عـراق و         
سوريه شده اند كه اخبار جنايات 
تكان دهند آنها زبانزد خـاص و    

سلفي هاي ايـران در    .  عام است
حقيقت از همان جنس القاعده و 
داعش اند و اساس كارشـان تـا     
كنون تحريكات مذهبي و تـالش  
براي نفاق مذهبي در ميان مردم 

فضـاي  .  به نام سني گري اسـت   
جامـعـه ايـران و شـهـرهـاي             
كردستان پذيرش چنين فـرقـه     

 3صفحه . ... هاي مذهبي نيست

ی    ت ت  حک
)خط رسمي(حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري       
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                              هر دوشنبه منتشر ميشود    

اخيرا دبيرخانه كـارگـر تـهـران،         
اسماعيل حق پرستي، اظهار داشته 

مشكالت مالي اغلب واحدهاي ” كه 
صنعتي كشور به دليل نـداشـتـن      

 “ مديريت و برنامه ريزي صحـيـح  
فـعـال   ” ايلنـا نـظـر ايـن           .  است

را منعكس كـرده اسـت      “ كارگري
با توجه به ركود اقـتـصـادي      ” كه 

حاكم بر كشور، متأسفانه برخي از   
واحدهاي توليدي به عـلـت سـو        

ريـزي     مديريت ونداشتن بـرنـامـه   
صحيح و همچنين كم تـوجـهـي      
مديران و مسئوالن استاني دچـار    

عـجـب تـفـكـر        “  . انـد  بحران شده
 !! مشعشعي

قرار بود كه كارگر در ايران ساكـت  
بماند و به سياست انتـظـاري كـه      
رهبر معتدل دولـت جـمـهـوري         
. اسالمي وعده داده بود گوش كنـد 

قرار بود كه كارگر در ايران به اميد 
بهبود روابط حسنه با آمريكـا دل    
ببندد تا به يمن آن، سرمايه ها بـه  

قرار بـود كـه      .   ايران سرازير شوند
كار آفرينان با اطميـنـان خـاطـر       
توليد را بجايي برسانند كه هـمـه     
انگشت بدهان، مات و مـبـهـوت        
عظمت قدرت سرمايـه در ايـران       

 . بمانند
قرار بود كه توليد بـراي صـادرات     
گسترش يابد و گردش سرمايه در   
ايران بجايي رسد كه ديگر كارگري 
دلواپس نان شب خود و خـانـواده     

قـرار بـود اشـتـغـال          !  اش نباشد
همگاني بوجود آيد، بيكاري از بين 
برود، و در يك كالم، كشور گل و   

 4صفحه . ...   بلبل آباد شود

 كمونيستها در راس تقابل با تحريكات قومي و مذهبي 
 مصاحبه حكمتيست با جميل خوانچه زر

دولت اعتدال و 
سياست حق السكوت 

 از كارگران
 

 امان كفا

 هشدار به مردم كردستان؛ 
 ! داعش در همسايگي شماست

 ٢٨ 

 خط رسمي -اطالعيه دفتر كردستان حزب حكمتيست 



 
 

 !مردم آزاده كرستان
 

مستقل از چگونگي پـيـشـرفـت       
جنگ عليه داعش در كردسـتـان   
عراق، كليه شواهد و گزارش هـا    
گواهي ميدهند كه امروز داعش از 
طريق سلفي ها در شـهـرهـاي        
كردستان ايران حضور عيـنـي و     

سـازمـان هـا و        .  ملمـوس دارد   
گروههاي سلفي و سني گـرا در      
شهرهاي كردستان ايـران امـروز     
رسما به مثابه بخش ايراني داعش 

 . عمل ميكنند
آكسيون چند نفره با شمشير در   
هفته هاي گـذشـتـه در شـهـر          
سنندج، تهديد فعالين سياسي به 
اسم كفار در شهرهاي سننـدج و    
سقز و بانه و مريـوان، و ايـجـاد        

داعش ” فضاي رعب و وحشت كه 
، شروع يك جنگ “ نزديك ميشود

رواني و سياسي توسط آنـهـا در     
 . شهرهاست

اگر سلفي ها تا ديـروز كـارشـان      
تبليغات سني گرايانه و كـاشـتـن    
تخم نفرت به اسم سني و خلفاي 
اسالم بـود، امـروز بـه مـوازات           
پيشروي هاي بخش عراقي شـان،  
گام هاي عـمـلـي شـان را در           
شهرهاي كردستان ايران به جـلـو   

نتيجه اين اقـدامـات   .  برداشته اند
سياسي و رواني، توليد نگرانـي و    
ترس و دلهره در ميان مـردم در    
بخشي از شهرهـاي كـردسـتـان       

گسترش ترس و دلهـره در    .  است
جامعه حاصلخيرترين زمين بـراي  
رشد و پيشروي هاي سيـاسـي و     

 .نظامي آنهاست
 

زنان و مردان آزاديخواه، 
كمونيست ها، سوسياليست ها و 

 !سكوالرها
 

بحث و تحليل و ارزيـابـي هـاي      
سياسي از داعش و سلفي هـا و      

سازمان هاي تروريسـت سـنـي،       
امروز به مشاهده اقدام عملي آنها 

نبايد تا مقطـع  .  منتهي شده است
شروع ترور فعالين سـيـاسـي و        
سكوالرها و كمونيست ها، و تـا      
شروع حمالتشان به زنان، به اسم 

 . كشتار كفار منتظر ماند
جنگ از طرف دشـمـن، امـروز        
. رسما و عمال شروع شـده اسـت    

عوامل و سازماندهـنـدگـان ايـن       
جنگ را همين امروز تعداد زيادي 

چه كسي است كـه    .  مي شناسند
نداند، فتوا دهندگان بـرخـي از       
مساجد سني در سنندج و سقز و 
شهرهاي ديگر در راس اين جنگ 

كساني كه در لبـاس مـال و       .  اند
آخوند و امام جمعه،  تبـلـيـغـات     
داعشي و سلفي و سني گـرايـانـه    
ميكنند و ويروس تنفر مـذهـبـي    

بخش ديگر فعالين ايـن    .  ميكارند
حركت اند، كه ساكنين مـحـالت   
شهرها و احتماال در همسايگي و   
چند متـري شـمـاهـا زنـدگـي           

اين بخش تحميق شده و .  ميكنند
تحريك شده را بايد منزوي و بـه  

 . حاشيه راند
توجه كنيد در اين جنگ نـبـايـد    
عنصر جنايتكار، كه آشكارا فرمان 
جهاد اسالمي داده است را  بعد از 
وقوع جنايت و ريختن خون و سر 

تمام مبلغين .  بريدن ها دنبال كرد
سلفي در مساجد و در محله ها و 
ــدگــي،            در مــحــل كــار و زن
جنايتكاران بالقوه اي هستند كـه  
بايد همين امروز در مقابل شـان    

 . كاري كرد
تـوهـم   .  توجه كنيد فردا دير است

است اگر تصور كنيد كه كردستان 
ايران در مقابل رشد اين ويـروس  

بـراي عـقـب      .   ها واكسينه است
راندن اين جنايتكـاران در ايـن       
جنگ اقدامات متعددي را بايد در 

 دستور گذاشت؛
 
سازماندهي تظاهرات هاي توده   -

اي در شهرها عليه سلفي هـا و      
داعشي هاي شهرهاي كردسـتـان   
بزرگترين ضربه ايدئولوژيك عليـه  

فشار افـكـار   .  موجوديت اينهاست
اجتماعي ميتواند ايـنـهـا را از          
حمايت اقليتي از مردم تحـمـيـق    
.  شده سني گرا، مـحـروم كـنـد        

بدون تحرك عمومي از طـرفـه       
جامعه عليه آنها، ريزش نـيـروي     

بعـالوه، رشـد     .  اينها عملي نيست
تظاهرات و همبستگي عـمـومـي    
عليه جنايتكاران، به مردم اعتمـاد  
به نفس و قدرت ميدهد و فضـاي  

 . رعب و وحشت را مي خشكاند
از تجربه آزاديخـواهـان مـريـوان       
بياموزيد كه در شهر تـظـاهـرات      
سازمان دادند و در مدت كوتاهـي  
مردم زيادي به صف آنها پيوستند 
و الگويي به همه شهـرهـا بـراي      
سنگربندي در مقابـل جـنـايـات       

 .اسالميون سني گرا دادند
 
راه انـدازي كـمـپـيـن هـاي             -

متعددي، در شهرهاي مـخـتـلـف     
براي جمع آوري كـمـك هـاي        
انساني شامل غذا و پوشاك و دارو 
براي آوارگان عراقي بسيار مفـيـد   

اكتـفـا   .  اما اين كافي نيست.  است
كردن به جمع آوري چنين كمك 
هايي، عمال انتظـار بـراي وقـوع        
جنايت و پيشروي سني گراها در   

 .جنگ و جنايت است
 
چهره شهرها بايـد مـمـلـو از           -

تبليغات كتبي بر در و ديوار شهـر  
باشد، طوري كه هر كسـي ايـن       

اطالعيه هـا و    .  فضا را لمس كند
هشدارها و افشاگري هاي وسـيـع   
از اين جنايتكاران بايد همـه جـا     

 .گسترش يابد
 
آخوندهاي سلفي و مبلغ سنـي    -

گــرايــي را بــايــد بــه عــنــوان         
جنايتكاران بالقوه افشا و اسامي و 
مشخصات شان را به اطالع عموم 

بايد كاري كرد كه تجـمـع   . رساند
نماز جمعه هاي اين جـانـي هـا،      

بايـد كـاري     .  خالي از سكنه شود
كرد كه چنين آخوندي كه وعـده  
خالفت اسالمي مـيـدهـد، اصـال       
جرئت حضـور در مسـاجـد و            

تبليغات كثيف سـنـي گـرايـانـه         
 . نداشته باشند

 
فــعــالــيــن و مــبــلــغــيــن و          -

سازماندهندگان اصلي سلفـي در    
محالت را بايد شناسـايـي و در       
تبليغات كتبي و شفاهي به همـه  
مردم در محالت و شهر مـعـرفـي    

 .كرد
 
در محالت و كوچه هاي شـهـر     -

بايد رسما عناصر شناختـه شـده     
اينها را فراخواند تا علني در جمع 
مردم محله و كوچه خود، از تعلق 

به  اين سازمان هاي تروريستي و 
 .جنايتكار اعالم برائت كنند

 
شماره تلفن ها و آدرس آخونـد    -

و مالها و سازمـانـدهـنـدگـان و        
سردسته ها و فعالين سـلـفـي را      

بايد علنا در اختيار همه گذاشـت،   
تا تحت فشارهاي مـردم نـاچـار      
شوند اعالم كنند كـه از صـف         

 .جنايتكاران خارج شده اند
 
گروههاي مسـلـح   !  مسلح شويد  -

تهـديـد و     .  خود را سازمان دهيد
تعرض مسلحانه قمه و شمشير و   

را مسلحانه و با قـدرت    ..  چاقو و 
مردم كوباني از زن و .  پاسخ دهيد

مرد مسلح شدنـد و مـقـاومـت         
سرنوشت اسفـبـار مـردم      .  كردند

شهرهايي را هم كـه بـه امـيـد         
پيشمرگان بارزاني و طـالـبـانـي       
ماندنـد و دسـت روي دسـت            

 .گذاشتند، را هم شاهديم
 

 !زنان و مردان آزاده
 !جوانان پرشور و مبارز

 
جنگي كه جنايتكاران در منطقـه  
شروع كرده اند، تنها بـا حضـور       
. وسيع شما تمام شـدنـي اسـت       

نيروهاي خود را تحت هر نـامـي     
! گرد هم آوريد و سازمان دهـيـد    

دست در دست هم بـگـذاريـد و      
فعاليت هاي خود در اين جنگ را 
به اطالع عموم برسانيد و تجـارب  
خود را هم با ديگران در مـيـان       

 .بگذاريد
  

خط رسمـي،    –حزب حكمتيست 
دست همه شما شركت كنندگـان  
در اين جنگ انساني و متمدنـانـه   

ما خود را در ايـن      .  را مي فشارد
جدال در كنار شما مي دانـيـم و     
براي توانايي دفاع شما از زندگـي  
و مدنيت جامعه بهترين آرزوها را 

 .دارد
 

دفتر كردستان حزب حكمتيست
 خط رسمي  -
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ت  ٢٨حک  ٢ 
 ...اطالعيه 



ت   ٢٨حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
 

 10اما فضاي جامعه سوريـه در      
سال قبل و عراق قبل از حـملـه       
آمريكا هم براي رشد جريان بانـد  

. آمـاده نـبـود     ...  سياهي داعش و  
امرزو خواهيم ديد با سـنـاريـوي      
سياهي كه در اين دو كشور اعمال 
ميشود، با تبليغات وسيع قومي و   
مذهبي و تقسيم بنديهاي كاذبـي  
كه ميان مردم همـسـرنـوشـت و       
محروم به نام سـنـي، شـيـعـه،          
يزيدي، مسيحي، كلداني، عـرب،    

و تحريكات وسـيـع   ...  كرد، ترك و
قومي و مذهبي ميان آنها پـيـش     
ميرود زمينه براي رشد داعشـهـا     

 . فراهم ميشود
لذا سلفي هاي كردستان ايران نيز 
هر وقت شرايط جامـعـه امـكـان       
بدهد دست به همان جـنـايـاتـي     
خواهند زد  كه امروز القـاعـده و     
. جبهه النصر و داعش مـيـزنـنـد      

همين امروز هم بخشـي از كـار       
فرقه هاي مذهبي سلفي تـامـيـن    

در .  نيرو براي امثال داعش اسـت   
گذشته نيز تامين نـيـروي بـراي      
القاعده توسط جريان سـلـفـي و      
جريانات مشابـه در كشـورهـاي        
منطقه و حـتـي در كشـورهـاي         

 .اروپايي دنبال ميشد
 

كردستان ايران و جامعه ايران نيز 
در مقابل جنگهاي صليبي و رشـد  
باندهاي مذهبي و قومي واكسـنـه   

و امروز با اتفاقاتي كـه در    .  نيست
عراق و سوريه افتـاده اسـت، بـا        
جناياتي كه داعش در شـهـرهـاي    
سوريه و مشخصا در كـردسـتـان      
سوريه و در عراق پيش برده است، 
سلفيها در كردستان ايران جـانـي   

آنها نيز اميـدوار شـده     .  گرفته اند
اند و دامنه تحريكات مذهبي  و     
اميد به قوي شدن و پيدا كـردن    
توان عملي جنايت و قتل و كشتار 

... مردم به نام غير سني و كفـار و   
آنها ميكوشنـد از    .  زياد شده است

اين فرصت براي ايـجـاد فضـاي        
رعب و وحشت در مـيـان مـردم،      

براي عـقـب رانـدن تـمـدن و              
مدرنيسم و هر نوع آزاديخـواهـي،   
براي محدود كردن حقوق انسانـي  
زنان، دستاوردهاي تمدن بشري و 
كال اعمال فضاي عقب مـانـده و       
. فاسد مذهبي استـفـاده كـنـنـد       

ميخواهند با ايجاد ترس و وحشت 
در ميان مردم، اعتماد بنفس آنها، 
اتحاد و حس انساني ميان آنها را   

ميخواهند فضاي محـالت  .  بكشند
و شهرها و هر جايي كه بتـوانـنـد    
عليه زنان، عليه مردم منتسب بـه  
مذاهب غير سني را نا امن كنند و 
. مردم را عليه آنها تحريك كنـنـد  

تحريكات چند نفر شمشير بدست 
از سلفي ها در شهر سـنـنـدج و      
مواردي كه در گذشته در بعـضـي   
شهرها انجام داده اند، دقيـقـا بـا      
. همين اهداف شوم صورت ميگيرد

امروز سلفيها فـكـر مـيـكـنـنـد،          
باندهاي جنايتكار مذهبي داعـش  
پشتوانه اي جدي براي آنها اسـت  
و احساس ميكنند بايد در ايران و 
مشخصا در شهرهاي كردستان نيز 

 .مردم را بترسانند
 

در مورد ابعاد سازماني و نفوذشان 
نميتوان وجـودشـان را نـاديـده         

اينها در كردستـان ايـران     .  گرفت
رسما توسط جمهـوري اسـالمـي      

مشتي مال و آخونـد  .  تقويت شدند
عقب مانده و متعصـب را افسـار       
گسيخته رها كردند، فضا برايشـان  
آماده كردند و حتي امكـانـات در     
اختيارشان گذشتند تا به كـمـك   
آنها و به نام سني گري موي دماغ 
فضاي آزاديخواهانه و چپ در اين 

 . جامعه شوند
 

لذا اگر القاعده و داعش و جبـهـه   
النصر در دامن غرب و مشـخـصـا    
دولت آمريكا بزرگ شدند، سلفـي  
هــا در كــردســتــان در دامــن         

در .  جمهوري اسالمي تولد يافتنـد 
مورد دامنه نفوذ آنها چند نكته را 

اين جريان بـه نـام     .  يادآوري كنم
سني گري و دفاع از مذهب سنـي  
توجه اقشاري را در بخشهاي عقب 

مانده جامعه بخود جـلـب كـرده      
ــا اعــمــال        .  اســت امــا امــروز ب

جنايتكارانه متحـديـن آنـهـا در         
سوريه و عراق و توحش وسيـعـي   
كه راه انداخته اند، نفرت عليه آنها 
. در ميان مردم باال گرفتـه اسـت    

بايد توجه داشت كه دنياي امـروز  
و جامعه ايران پـذيـرش حـاكـم       
. شدن چنين فرقه هايي نـيـسـت   

آنها مخالف هر نوع تمدن بشـري،  
پيشرفت، علم و زندگي متمدنانـه  

لذا در شـرايـط نـرمـال         .  هستند
نميتوانند رشد كنند و نميتوانـنـد   

آنها از طـريـق     .  توجه جلب كنند
جنايات، از طريق تـرسـانـدن و        
توحـش و در شـرايـطـي كـه              
استيصال به مـردم در جـامـعـه         
تحميل شده است، امكان وجـود    

 . پيدا ميكنند
 

لذا بحث بر دامنه نفوذ نـيـسـت،      
بحث بر سر ابـعـاد و ظـرفـيـت          
جنايات و قتل و آدم كشي آنـهـا     

جرياني كه براي ترسـانـدن   .  است
مردم بتواند در مـدرسـه بـمـب         
بگذارد، مهد كودك را بـه آتـش       

... بكشد، بر روي زنان تيغ بكشد و
نميتواند در شرايط نرمال نـفـوذ     
پيدا كند و چنين اعمالي هم كـار  
فرقه هاي حاشيه است كه از هـر    

از .  باند جنايتكاري ساخته اسـت   
اين نظر و جـود ايـن چـنـيـن            
انگلهايي  نه تنها در كردستـان و    
ايران بلكه در هرجا قطعا خـطـر     
دارد و بايستي جامعه را در مقابـل  

 . آنها واكسنه كرد
 

سنتا كمونيـسـم و     :  حكمتيست
جنبش مترقي و سوسياليستي در 
كردستان ايران قوي بوده است و   

بنظر شما در مقابلـه  .  تاريخي دارد
با شرايط امروز اين جـنـبـش در      
كردستان در مقابل ابـراز وجـود       

وظيفه اي در دسـتـور        سلفي ها 
دارد؟ و الزم است كاري بـكـنـد؟    

 اگر الزم است چه كاري؟
 

كمونيسـم و    :  جميل خوانچه زر

جنبش آزادي خواهي و بـرابـري     
طلبي در كردستان از جايـگـاه و     
! موقعيت خاصي برخـوردار اسـت    

همچنانكه اشاره كردم درست بـه    
همين دليل و براي تـقـابـل بـا         
آزاديخواهي و نفوذ كمونيستها در 
جامعه كردستان، سني گـري بـه     
عنوان ابزاري توسط جـمـهـوري      

 . اسالمي بدست گرفته شد
 

اگر دولت آمريكا و كال دول غربي 
و زمـانـي از        57در دوره انقالب 

حكومت پهلوي قطع اميد كردنـد،  
از ترس رشد كمونيسم و فضـاي    
چپ، مدافع خميني و جمـهـوري   
اسالمي شدند، در كردستان ايران 
نيز جمهوري اسالمي به هـمـيـن    
. دليل زير بغل آنها را گرفته اسـت 

جامعه ايران و جامعه كـردسـتـان    
اگر .  پذيرش داعش و سلفي نيست

جمهوري اسالمي و چتر حفاظـي  
آن و فضاي ضد تمدن و ضد زن و 
ضد آزاديخواهي آن سـي سـال       
باالي سر مردم نبود، سلفي گـري  

امروز هم اگر تـرس  .  جايي نداشت
از تعرض جمهوري اسالمي نباشد، 

جامعه كردستان، نسل جـوان و       
زن و مرد در اين جامعه يك روز   

 .هم آنها را تحمل نميكند
توجه داشته باشيد كه امروز و در   
عمل مردم شاهدند كـه امـثـال        
سلفي ها چهار قدم آنطرف تر چه 

آنـچـه   .  جناياتي را مرتكب ميشود
بر مردم شنگال آمد و آنـچـه بـر      
مردم تـعـدادي از شـهـرهـا و              
روستهاي سوريه امده است، آينـه  
تمام قدي است كه زندگي مـردم  
زير حاكـمـيـت سـلـفـي هـاي            

 . كردستان
امروز در عين حال امكاني ايـجـاد   
شده است كه بتوان چهره واقعـي  

امروز امكاني .  سلفيها را برمال كرد
فراهم شده است تا به مردمي كـه  
فريب آنها را خورده اند، مـردمـي   
كه به دام آنها افتاده اند، نشان داد 
. كه اينها چه جانورهايي هستـنـد  

اين در وهله اول كار كمونيستـهـا   
 . ...  است

 ...كمونيستها در راس 
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تمام اين ها به بن بست رسيـد و    
ركود اقتصادي برقرار شد، چونكـه  
بزعم آقايان يكسري مديران بـي    

 ! كفايت سركار هستند
پس آنهمه جار و جنجال بهـشـت   
برين و خزعبالت دوره انتخـابـات   
رياست جمهوري اسالمي همـيـن   

ــود؟ ــاز         !   ب ــاخــت و ت دوران ت
طرفداران دمكراسي و انتـخـابـات    
آزاد مردم كه دنبال روحاني افتاده 
بودند و رياكارانه كارگر را به سياه 
لشگر اين معركه بازي ترغيب مي 
كرد و به اميد انتظار فـردايـي از     
! اميد فرا مي خواند هميـن بـود؟    

معلوم شد كه آن دوره گذشـت و    
عمرش بسيار كوتاه تر بود از آنچه 

 . تصورش را مي كردند
ما كه همان وقت هم گفته بوديـم  
كه جمهوري اسالمي معـتـدل و     
تندرو هر دو به يك انـدازه و در      
يك سطح در مقابل كارگر كـوتـاه   

جناح هـاي آن و        .  نخواهند آمد
نزاع هايشان، گرچه واقعـي، ولـي     
درون خانوادگي و درون طبقـاتـي   
  است و در تقابل شان با كـارگـر،    
. هم نظر و هم پيمـان هسـتـنـد      

گفتيم كه ديري نمي كشـد كـه      
آب از آسياه بريزد و هـمـه مـي        
بينند كه تنها هدف بـورژوازي از    
سياست انتظار و تعـديـل، وقـت      
خريدن بـراي ادامـه حـكـومـت          

كمونيسـت  .  سرمايه در ايران است
 .ها واقعا حق داشتند

هم صدايي و نزديكي جناح هـاي  
بورژوازي در قدرت در تقابـل بـا     
كارگر معترض و تحميل سياسـت  
استيصال در مقابل هرگونـه افـق     
تغيير، آنچنان آشكار اسـت كـه       
ديگر نمي توانند اين يا آن جنـاح  

بي جـهـت   .  را مقصر معرفي كنند
نيست كه امروز نيروهاي رنگارنگ 
بورژوازي  مديران و سياست هاي 
مديريـتـي را دلـيـل وخـامـت             

قـرار  .  اقتصادي معرفي مي كنـنـد  
است كه  در دل اين شرايط  بـار    
ديگر دستگاه هاي تـبـلـيـغـاتـي       
بورژوازي براه افتند تا دوباره كـل    
حاكميت را از هرگونه تـعـرضـي      

 . مصون نگه دارند
  “ فعال كارگـري ” شكوه هاي اين 

نا ” جمهوري اسالمي عليه مديران 
به آخرين دست آوردهـاي     “ آشنا

مديريت سرمايه، تنها انعكاس نياز 

بورژوازي براي مقابله با اعـتـراض   
. موجود طبقه كارگر ايـران اسـت    

مبارزه طبقاتي كه گاه پنـهـان و     
گاه آشكار، ولي هر دم و ثانيه در   

خـانـه كـارگـر و         .   جريان است
نماينده اش در تهران، به پتانسيل 
طبقه كارگر در اين مبارزه كـامـال   
واقف است و شكوه اش عـلـيـه        

دولـت  ” مديريت، و درخواستش از 
بيشتر ” براي پايبندي  “ و مسئولين

در واقـع      “ به تـعـهـدات خـود        
فراخواني است به دولت و حكومت 
كه در صورت عـدم رسـيـدگـي         
حاكمان به آن، مي تواند كل بناي 

 .خانه كارگر را هم منهدم كند
حال آن دستگاه تبليـغـات بـراي      
انتظار و اميد بهبود ديگر خوابيده، 
و بيهودگي انتظار تغيير از بـاال و    
درون حكومت ديگـر خـريـداري      

امروز ديگر گوش هاي شنوا .  ندارد
براي سازماندهي بـراي خـود و         
توسط خود طبقه كارگر بمـراتـب   

فعالين كارگـري،  .  بازتر شده است
امروز، بيش از هر وقـت ديـگـر،        
دنبال راه ها و پاسخ هايي هستند 
كه به ايـن وضـعـيـت وخـيـم             
اجتماعي پايان  دهد، و به هميـن  

اعتبار بار ديگر امكان رشد گرايش 
. كمونيستي فراهم تر شده اسـت   

در حال حاضر، بيش از هـر دوره    
ديگري در ايران،  درجه پيشـروي  
راديكاليسم كارگـري نـيـازمـنـد        
جدايي آشكار افق كمونـيـسـتـي     
كارگري از افق هـاي بـورژوازي       

اين دوره، دوره اي     .  موجود است
پرتالطم و دوره اي اسـت كـه           
كمونيسم در ايـران مـي تـوانـد         
تاثيرات جدي در گسترش آگاهي 

 . طبقاتي كارگر داشته باشد
وقــوع، درجــه و گســتــردگــي        
اعتراضات كارگري در اين يكسـال  

بيانگر دريچه   و اندي كه  گذشت،
اي است كه در مقابل كمونيسـت  

هـم افـقـي و        .  ها باز شده اسـت 
فعاليت متشكل كمونيـسـتـي در      
اين دوره تنها تضمين گشـايـش     

 .  اين دريچه است
حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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كار كساني كه اتحاد طبقه كارگر، 
اتحـاد مـحـرومـان جـامـعـه و              
همسرنوشتي آنـهـا، دوسـتـي و         
رفاقت و همبستگي آنـهـا بـراي        
دفاع از خودشان و براي بهـبـودي   

 . در زندگي برايشان مهم است
بايد به مردم نشان داد زير چـتـر     
سني گري و نـفـاق بـر اسـاس           
مذهب، پخش نفرت مذهبي و نـه  
تنها مذهبي كه نفرت قومي چـه    

قـرار  .  جناياتي ميتواند اتفاق بيفتد
نيست در سنندج و سقز و مريوان 

نيز منتظر شد تا يك فـرقـه     ...  و 
مذهبي مهد كودكي را آتش بزند، 
يا يك مدرسه دخترانه را منفـجـر   
كند، يا دست به ترور شخصيتهاي 
محبوب و كمونيست بزنـد بـعـد      

كسي كه .  كاري در مقابل آنها كرد

انسانهاي ديگر را به “  سني” به نام 
سر ميبرد و زنـان و      “  يزدي” نام 

دختران مورد تجاوز قرار ميدهنـد  
و سرانجام انها را ميكشند، نبـايـد   
. جايي در ميان مردم داشته باشـد 

يا كس و جرياني كه به نام كـرد،    
همكـار و هـم طـبـقـه اي و                

عـرب و    ” همسرنوشت ما را به نام 
نفرين مـيـكـنـد،       “  ترك و فارس

كساني كه تحريك ميـكـنـنـد و       
دشمني كور را دامن ميزنـنـد، از     
. همان قماش داعـش هسـتـنـد        

داعش به اسم مذهب و اين يكـي  
 . به اسم ملت

 
بايد فضايي ايجاد كرد كه كسـي    
جرات نكند دست به تحـريـكـات    

سلفـيـهـاي    .  مذهبي و قومي بزند
كردستان را بايد چنان ايزوله كرد، 
كه در شهر و محله نه تنها جـرات  

هيچ تعرضي به كسي نكنند، بلكه 
آنها احساس تنهايي و احسـاس      

آنها بايـد احسـاس     .  غريبي كنند
كنند كه مردم محل، جوانان محل 

 .  پذيراي او نيستند
عالوه بر آگاهگري و ايجـاد فضـا     
عليه آنها، در هر محله و شـهـري   
اگر تحركي از خود نشان دهـنـد،   
اگر تحريك كنند، بايد عليه شـان  

بايد سـران و    .  مردم را بسيج كرد
محركين اصلي آنهـا را كـه در         

مشغـول  ...  گوشه مساجد و تكيه و
تحريك مردم عادي هستند را سر 

 .جايشان نشاند
مردم در مريوان عـلـيـه داعـش         

اكـنـون   .  دست به اعتراض زدنـد   
اخباري از تحركاتي در سـنـنـدج،    
كرمانشاه، سقز و كاميـاران بـراي     

... دفاع از مردم شنگال و كوباني و
از .  و عليه داعش در جريان اسـت 

كمكهاي مالي و تـداركـاتـي تـا         
اعتراض بـه تـوحـش داعـش و           
همپالگي هاي ايراني آنها، قـابـل     

بايد جوانان آزاديـخـواه   .  ارج است
عالوه بر متحد شدن خودشان در   
كميته هاي و جمعهاي مـعـيـن،      
بايد كل جوانان و انسانهاي شريف 
در محالت را زيـر چـتـر خـود           

بايد فضـاي مـحـالت را        .  بگيرند
چنان آماده كنند كه هيچ كسـي    
جرات نكند تحريكات قـومـي و       

همينجا و در ايـن    .  مذهبي كنند
مناسبت به جوانان آزاديخـواه در    
مريوان و مردم متمدني كه علـيـه   
داعش به خيابانها آمدند، به همـه  
كساني كه تالش ميكنـنـد بـراي      
مردم آواره و بـي خـانـمـان در           
كوباني، شنگال و بقيه شهـرهـا و     
روستاهاي سوريه و عراق كـمـك     

 .جمع كنند، درود ميفرستم

 ...كمونيستها در راس 

 ...دولت اعتدال و 


