
اين روزها، رويداهاي بشدت متناقضي در حال وقـوع  
در حاليكه جهان به چهره، دستان، و تـفـنـگ    .  است

هاي دختران و پسران كوباني كه در كنـار هـم در       
مقابل يكي از سياه ترين و آدمكش ترين مـعـجـون      
هاي تاريخ بشري، داعش، صف بسته اند خيره شـده  
است، جمهوري اسالمي ايران براي عقب راندن زنـان  

طرح و برنامـه اي را      در ايران، هر روز با زباني الكن 

درحاليكه در سـراسـر جـهـان، از            ! امتحان ميكند
خيابانهاي فرانسه تا انگلستان و آلمان، از آنـكـارا و       
استانبول تا  سنندج و تهران، هزاران نفر با تظاهرات 
ها و اعتصاب ها از مقاومت در كـوبـانـي حـمـايـت         
ميكنند، مقاومتي كه رنگ زنانه و تساوي طلبـانـه و     
مترقي آن جهاني منزجر از زن ستـيـزي و انسـان        
ستيزي را مجذوب و شيفته خود كرده است، درست 
در همان حال مقامات جمهوري اسالمي هـرروز بـا     
بياني مهجور آئينامه اي براي خانه نشين كردن زنان 
و عقب راندن آنها از محيط هاي كار، را امـتـحـان        

در حاليكه كوباني نماد مقاومـت انـقـالبـي،       !  ميكند
مترقي، آزاديخواهانه و زنانه، در مقابل كثيف تـريـن   

اسالمي ضد بشر و ضـد زن          –دار و دسته جنايي 
شده است، براي مقابله با توقعات وسيع ميـلـيـونـي     
زنان در ايران، از مقام معظم رهبري تا ايـن و آن        
نماينده مجلس در هئيت حاكمـه ايـران، هـر روز          
اراجيف و خزعبالت جديدي در مورد اهميت  رفتـار  
اسالمي، رعايت عفاف و حجاب و نقش زن در خانه و 
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در حاليكه كوباني در محاصره همه جانبه حكام 
جهان و توحش افسار گسيختـه داعـش قـرار        
دارد؛ در حاليكه كوباني در مقابل داعـش ايـن     
فرزند خلف بورژوازي جهان از واشنگتن تا لندن 
و پاريس و از آنكارا تا تهران و رياض و دوحه و   
اربيل، تن به تن و جبهه به جبهه مقاومت مـي  
كند؛  در حاليكه بشريت بـا وجـدان و آگـاه          
جهان، اين مقاومت را بخـشـي از هسـتـي و           
نيستي خود دانستـه و در دفـاع از آن بـه                
اعتصابات و اعتراضات گسترده در سراسر جهان 
دست مي زند؛ در حاليكه بمب افكن هاي ناتـو  
بر فراز عراق و سوريه، مانور مي دهند و تـانـك   
هاي تركيه و داعش يك هدف را مي كوبند؛ در 
حاليكه عزم و اراده راسخ زنان و مردان كوبانـي  
در دفاع از مدنيت و حرمت انساني در مـقـابـل    
همه اين جانواران، چنان جهانشمول است كـه    
شرافت دنيا را در همبستگي و هم سرنوشتي بـا  
خود، خروشانيد و همه را بـه فـكـر راهـهـاي          
شكستن محاصره كوباني انداخته؛ و در حاليكـه  
كوباني راه بزير كشيدن دولتهاي مرتجع ملي و   

مذهبي بـا    –ميهني و مقابله با دستجات قومي 
تكيه بر سازماندهي توده اي و تسليح عمومي از 
پايين را دوباره وارد دستور هر جنبش آزاديخواه 
و مترقي كرده است؛ در اين ميان، يـك بـانـد      

اتـحـاديـه جـوانـان غـرب           ” قومي تحت نـام    
در يك بيانيه بطرز غريبي نقش مار “  آذربايجان

كشيده و به تحريك قومي مردم اروميه دسـت    
ادعا مي كنند كه از جان و مـال و        .  زده است

مردم در مقابـل  “  سرزمين اجدادي” و “  ناموس” 
كه منطقـه را بـه       “  دار و دسته اي تروريست” 
و جالب .  كشيده اند، حمايت مي كنند“  آشوب” 

انگشت اشـاره شـان،       “  تقابل” است كه در اين 
مشخصا بسمت اعتراضات و تجمعات مـردم در    
شهرهاي ايران در دفاع از مقاومت زنان و مردان 

دره    كوباني نشانه رفته و در اطالعيه شان دهـن 
با بحراني شدن منطقه، مـافـيـاي    ” :  ميكنند كه

هاي تروريستي پـژاك و        سياسي و رسانه گروه
 3صفحه ...    روز تالش دارند  پ كا كا شبانه

 ٣٦ 
ستون خزان لمپنيسم  سر 

 مذهبي -قومي 
 )در حاشيه يك بيانيه(

 
 فواد عبداللهي

اژدهاي آتشين نفس 
 “انقالب زنانه خاورميانه”

 و
برگه هاي جريمه 

 !جمهوري اسالمي ايران 
  ثريا شهابي

بدنبال اعتراض، تظاهرات، تحصن و اعتصاب مـردم    
شهرهاي كردستان در حمايت از زنـان و مـردان         
قهرمان كوباني، ده ها تن از فعالين سياسي و مدني 
شهرهاي كردستان بازداشت شده كه هنوز تعـدادي  

جمهوري اسالمي مدعي جنگ .  از آنها ازاد نشده اند
اگر اين درست است پس دلـيـل   .  عليه داعش است

مخالفت و ترس جمهوري اسالمي از حمايت مـردم  
 ايران و كردستان از كوباني چيست؟ 

 
قرق نظامي شهرها، برقراري حكومت نظامي اعـالم    
نشده و باالخره تعقيب و بازداشت فعالـيـن مـردم      
حامي كوباني، نشان مي دهند كه جمهوري اسالمي 
نه تنها هدفش جنگ عليه داعش نيست، بلكه از هر 
گونه حمايت از مردم مبارزي كه عليه داعـش در      

 . كوباني مي جنگند ناخوشنود و ناراضي است
 

حضور فرمانده قاسم در ستاد مسعود بـارزانـي نـه      
عليه داعش بلكه  يك مانور رياكارانـه و مـزورانـه        

اين همدستان شرمگين داعش و اين دشمنان . است
ازادي و انسانيت، بي صبرانه منتظرند كوباني سقوط 
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
دولت اسـالمـي     ” در حاليكه تحرك مافياي جنايي 

، داعش، اين باند مسلح به اسلـحـه و     “ عراق و شام
مـتـحـد غـرب،       “  محتـرم ” پول ناتو و  دولت هاي 

گردن مـي    “  محمد رسول اهللا” نيرويي كه با پرچم 
زند و اسراي زن را براي خريد و فروش روانه بـازار    
ميكند، به تخت سينه يك مقـاومـت مسـلـحـانـه         
مردمي، مترقي و زنانه در كوباني خورده اسـت، در    
همان حال مقامات مهجور جمهوري اسالمي ايران، 

براي كنتـرل زنـان در ايـران، را             طرحيهر روز 
 ! ميكنند امتحان

ضد زن   -در خاورميانه دو تحرك ارتجاعي اسالمي 
در دو موقعيت متناقض، در مقابـل جـرقـه هـاي         
آتشين يك انقالب زنانه در خاورميانه صف بسـتـه     

يكي داعش است، كه  در عراق و سـوريـه بـا         :  اند
هنوز رسما و علنا گـردن  “  محمد رسول اهللا” پرچم 

ميزند و مرعوب ميكند و دولـت هـاي غـربـي و           
متحدين آن، از نيويورك و پاريس و لندن تا آنكـارا  

داعشي كه . و اربيل، زير بغل آن را محكم گرفته اند
امروز تنها و تنها با مقاومت و دفاع مسلحانه صفـي  
از زنان و مردان انقالبي در كوبـانـي، عـقـب زده         

 .  ميشود
تحرك ديگر جمهوري اسالمي ايران است، كـه بـا     

بعد از سي و پنج سـال داعـش     “  اهللا و اكبر” پرچم 
جمهوري اسالمي، دست “  استقرار” بازي و سرانجام 

به كاله خود، بر سر دوراهي حفظ نظام يا حـفـظ     

 ! اسالميت خود، دست و پا ميزند
، هم جنبـشـي   “ تازه متولد شده” در حاليكه داعش 

جمهوري اسالمي ايران، در سوريه و عـراق، چـون     
روزهاي قدرقدرتي حزب اهللا، هنوز گردن ميزند و با 

همان كاري را ميكـنـنـد    “  محمد رسول اهللا” پرچم 
كه جمهوري اسالمي ايران سي و پنج سال قبل بـا  

در جامعه، و در زندانها با كفار و “  اهللا و اكبر” پرچم 
اسراي زن ميكرد، آقايان در تهران و در مـجـلـس      

 ! هرروز طرحي  براي كنترل حجاب كشف ميكنند
 : ميخوانيد كه

 36گويد    خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي مي” 
اند كه بـر     نماينده مجلس ايران طرحي آماده كرده

اساس آن، زنانِ به گـفـتـه ايـن نـمـايـنـدگـان                
هـاي     ، محكوم به شـركـت در دوره        «بدحجاب»

آموزشي و جريمه نقدي تا سقف يك ميليون تومان 
 . “شوند مي

با عروج جنبش مقاومت در كوباني، جنبشي كه در 
مقابل همه دستجات اوباش و تروريست دولتي ناتو 

و تركيه و ايران و عربستان و قـطـر و سـوريـه              
مستقالنه قد علم كرده است، جنبشي كه بـرابـري   
كامل زن و مرد و ضديت با تحجر پرچم حداقل آن 

را در اوج قـمـه     “  محمد رسوال اهللا” است و اسالم 
زني به مصاف مسلحانه و رودر رو طلبيده است، در 

با پيوستن هر زن و     .  خاورميانه ورق برگشته است
دختري كه در كوباني در خط مقدم اين مقـاومـت   
تفنگ بر ميدارد، هزاران هزار تير و مـوشـك بـه        

اركان حاكميت خدا و اسالم و زن سـتـيـزي در          
 . جهان و در خاورميانه شليك ميشود

درست در اين شرايط،  صدور آئينامه هاي صـدور    
جريمه براي زنان متخلف و بدحجاب در تهران، از   

اهللا و   ” سنگري كه بر آن پرچم رنگ و رو رفـتـه       
جمهوري اسالمي ايران برافراشته است، بيش “  اكبر

از آنكه معني واقعي در زندگي زنان و دختـران در    
ايران داشته باشد، تف سرباليي است بر سر هـمـه     
نمايندگان مجلس، مقام معظم و شخـص رئـيـس      

 ! جمهور
اين روزها در ايران، صدور هـر حـكـم مـجـازات          
اسالمي، صدور هر حكم شـالقـي بـراي كـارگـر            

، روح دخـتـران مسـلـح       “ زن بدحجاب” معترض و 
كوباني را در سراسر ايران براي جنگ با داعش پيـر  

 .  و فرتوت ايران، به حركت در ميĤورد
اژدهاي آتشين نفس انقالب زنـانـه خـاورمـيـانـه،         
اژدهايي كه از كوباني سربرآورده است، بر فراز سـر  
جمهوري اسالمي، حكومتي كه بـر سـر دوراهـي        
حفظ  نظام يا حفط اسالميت خود گرفتار است، در 

دستگاه كشف طـرح و آيـئـنـامـه و            .  پرواز است
بخشنامه براي اجراي مجازات هاي اسالمي و عقب 
راندن زنان در ايران از محيط هاي كار و جامعه، در 
اين ميان تنها و تنها قرار است به آقايان و خانم ها 
در مجلس و بيت امام و وزارت خانه هاي مربوطـه،  
در مقابل خطر اين اژدها، كمي قوت قلب و  اعتماد 

 .به نفس دهد

 
انها مي توانند با داعش بسازند امـا ابـراز وجـود          
يكپارچه مردم يك شهر از زن و مرد  و جوان و پير 

كـابـوسـي    .  براي اين جنايتكاران يك كابوس است
است كه ممكن است فردا در اربيل و سليمانيـه و    

خشم جمهوري .  سنندج و مهاباد و غيره تكرار شود
اسالمي از اعتراض مردم به داعش و حـمـايـت از      

 .كوباني در اين حقيقت آشكار نهفته است
جمهوري اسالمي با همه شعبات تروريسم اسالمـي  
از القاعده و طالبان تا حزب اهللا و  داعش  و سلفـي  
هاي داعش وطني، همجنس و هم پيمان و متحـد  

اين نظام خود به تنهايي، مخل امـنـيـت و        .  است
اسايش و رفاه و ازادي و حرمت زن و جـوان در        

ترس جمـهـوري اسـالمـي از         .  سراسر ايران است
همين موقعيت نچسپ با آزاديخواهي و رفاه طلبـي  
و برابري طلبي ميليوني زنان و مردان و جـوانـان       

 .است
از طرف ديگر جمهوري اسالمي تاريخا و از بـدو        
حيات ننگينش، با هر گونه صداي آزاديـخـواهـي،      
انساندوستي و همبستگي مبارزاتي مردم دشـمـن     

يـك وجـه     .  دشمن خوني آزاديخواهي است.  است
مبارزه مردم كردستان عليه هر گونه ارتجاع قومـي  
و مذهبي از جمله سلفي گري است و ايـن بـراي       
رژيمي كه  تا مغز استخوان كهنه پرست و دشمـن  
هر گونه مدنيت و انسانيت و حرمت زن و ازادي و   

 .برابري است، ترسناك است

تجربه كوباني و حمايتهاي بين المللي از مـبـارزات   
زنان و مردان اين شهر، از طرفي الگويي از مـبـارزه   
توده اي و مسلحانه  و برگرداندن اختيار و اراده بـه  
انسان براي دفاع از خود را به انسانهاي جهان امروز 
داده است و از طرف ديگر زنـگ خـطـري بـراي         
بورژوازي و ائتالفهاي سياسي و نظامي شان علـيـه   
بشريت و سركوب جنبشـهـاي ازاديـخـواهـانـه و           

 .منحرف كردنشان، بحساب مي آيد
  

كارگران، مردم زحمتكش و هـمـه ازاديـخـواهـان         
كردستان ايران، حاميان بيدريغ و بيوقفه و پيگـيـر   
زنان و مردان مسلح كوباني اند و در كنارشان قـرار  

داعـش و    .  اين مبارزه تعطيل بردار نيـسـت  .  دارند
داعشيان شرمگين چون جـمـهـوري اسـالمـي و          
عربستان سعودي و تركيه و حاميانشان، زير ضـرب  
. اعتراضات و نفرت ميليوني جهـانـي قـرار دارنـد        

جمهوري اسالمي اين فشـار را بـر گـرده خـود             
احساس مي كند و آشكارا چنگ و دندان نشان مي 

اما تداوم كشاندن نظامي ها به خـيـابـان و        .  دهد
تعقيب و بازداشت فعالين مردمي عليه كارگـران و    
زحمتكشان و ازاديخواهاني كه به ميدان امده انـد،    

 .كارساز نيست
  

اعتراض و مبارزه و حمايت مردم از كوبانـي بـهـر      
شكل ممكن از تظاهرات و تحصـن و تـجـمـع و           
. اعتصاب  در شهرهاي كردستان ادامه خواهد يافت

جمهوري اسالمي بايد همه بازداشت شدگان را ازاد 
بايد به همه جهانيان گفت كـه جـمـهـوري         .  كند

اسالمي در ايران و بخصوص در كردستان جبهه اي 
بي شرمي، دورويي و .   به نفع داعش باز كرده است

دروغ  جمهوري اسالمي و تظاهرش به جنگ عليـه  
 .داعش را بايد به همگان گفت

 
مردم كردستان در مبارزه كوباني عـلـيـه داعـش         

مـردم  .  در پيـروزيشـان شـريـك انـد         .  شريك اند
كردستان مي دانند كه هر گام پيـشـروي داعـش      
بمعناي گسترش اين جريان ضد انساني و توحـش  
اسالمي نه تنها در سوريه و عراق  بلكه در ايران و   

بازداشت و سركوب و قـدر      .   كردستان ايران است
قدرتي نظامي جمهوري اسالمي در خيابان ها، نمي 

ازادي بيان و    .  تواند صداي ازاديخواهي را خفه كند
تجمع و اعتراض و تظاهرات  و تحصن و اعتـصـاب   

در دفـاع از ازاديـمـان        .  حق همه شهروندان است
پيگيرانه بكوشيم و نگذاريم جمهوري اسالمي مردم 

 .را مرعوب كند
موج عظيم دفاع از كوباني ودفاع از ازادي و اختيـار  

مبارزه و تـالش    .  انسان، جهان را در بر گرفته است
مردم آزاديخواه كردستان در حمايت از كـوبـانـي      

همه بازداشت شدگان بـايـد فـورا ازاد        .  ادامه دارد
شوند و به صف جنبش ازاديخواهي وانساندوسـتـي   
در خيابانها،  مراكز كار، بازار، دانشگاه ها، مدارس و 

 . محالت بپيوندند

 ...اژدهاي آتشين 

 ...ترس جمهوري 



ت     ٣  ٣٦حک
 

با اعالم تجمعات مختلف به بهانه تصـرف شـهـر        
كوباني توسط داعش پروپاگانداي سياسي بـه راه      

هـر  ...  انداخته و بازي را به نفع خود تغيير دهند و 
خـواهـد شـهـرهـاي غـر ب              جور كه دلشان مي

 “...آزربايجان را به آشوب بكشند 
 

اگر اين فقط يك بيانيه بـود شـايـد صـرفـا بـه             
خواندنش مي نشستيم و سر آخر به زوزه هـايـش     

اما از آنجا كه سياست و قـدرت در    .  مي خنديديم
دنياي امروز معاني فوق العاده خطرناكي پيدا كرده 
اند لذا مسئله جدي است، عواقب زمـيـنـي بـراي       
انسانهاي واقعي دارد، حتي اگر اين بيانيه  و صـادر  

واقعيات تلـخ جـهـان      .  كنندگان آن جدي نباشند
امروز ما همراه با پايان جنگ سرد از كشتـارهـا و     
پاكسازي هاي قومي و قبيله اي در رواندا آغاز شـد  
و به بر پا كردن گورهاي دسته جمعي و تراشيـدن  
اقوام و باندهاي مسلح قومي در كشور صنعـتـي و     
اروپايي يوگوسالوي در مقابل چشمان ناباور و بهت 

سبز شدن انـواع  .  زده بر صفحه تلويزيون ها، رسيد
جريانات قومي و مذهبي و تروريست، جنـگـهـا و      
نسل كشي هاي قومي و مذهبي به تباهي كشيدن 
زندگي ميليونها انسان يكي از اولـيـن نـتـايـج و          

پيروزي دمكراسي بازار آزاد بـوده      “  دستاوردهاي” 
ديروز يوگوسالوي و افريقا و امروز خاورميانه .  است

صحنه تاخت و تاز انواع باندهاي مخلوق دنياي آزاد 
ديروز جبهـه مـيـهـنـي روانـدا و ارتـش                . است

آزاديبخش كوسوو و امروز القاعده و جبهه النصر و   
بر بستر چـنـيـن اوضـاعـي اسـت كـه                !  داعش

“ اتحاديه جوانان غـرب آذربـايـجـان      ” فاشيستهاي 
در ايران مدتـهـا   .  جرات قد علم كردن پيدا ميكنند

است كه اين باندهاي رسما قوم پرست كه صريح و 
بي پرده شعارهاي نفرت و پاكسازي قومي سر مـي  
دهند، براه افتاده اند؛ خودشان مي گـويـنـد كـه         
ميخواهند داستان كشتار ارمني ها و ژنـوسـايـد        
كردها در تركيه و شوروي سابق را در تـهـران و         

مي گويند كه صـحـنـه    .  تبريز و اروميه تكرار كنند
هاي شنيع پاكسازي و آواره كردنهـا و بـرپـائـي         
گورهاي دست جمعي سارايوو را در ايران تـكـرار     

ادامه اين نوع رجزخواني ها در بيانيه .  خواهند كرد
اي كه چماقداران آن منتظر مهر تاييد از جمهوري 
اسالمي اند، در حقيقت دارند ظرفيت فاشيـسـتـي    

 . خود را تست مي كنند و به رخ مي كشند
 

مردمي كه مهندسي باندهاي قوم پرسـتـي چـون      
را در راستاي “ جبهه آزاديبخش كوسوو و مقدونيه”

نظم نوين آقايان ديدند، مردمي كه عراق و سوريـه  
را بيخ گوش خود مي بينند، جهاني كـه شـاهـد        
دست سازترين نيروهاي سياه تاريخ بشر همـچـون   

و “  داعـش ” و   “  ارتش آزاديبخش سوريه” القاعده و 
عواقب خونين و جنايتكارانه آنرا در راستاي جهـان  
چند قطبي عظما مشاهده كرده اند، بـا نـگـرانـي       
چشم انتظار نيروئي بودند كه راه مقابله با اين خطر 

اين نيرو هم اكـنـون     .  جدي را به آنها نشان بدهد

مقاومت و مبارزه جانانه زنان و مردان در كـوبـانـي    
مردمي كه نميخواهند طعـمـه سـنـاريـوي        .  است

تحرك دستجات قومي و مذهبي شوند و تسـلـيـم    
شرايط استيصال و ياس شوند، اكنون بـه نـيـروي      

نيروئي جدي كه مردم را   .  كوباني چشم دوخته اند
در محل كار و زندگيشان متشكل كرده و در مقابل 
دستجات انتحاري و غير انتحاري قومي و مذهبـي،  
. امنيت زندگي و مدنيت آنان را محافظت ميـكـنـد   

مقاومتي مشروع كه از متن زندگي و كـار مـردم       
كوباني تجربه اي است قـابـل     .  سازمان يافته است

اعتماد و غني در سازمان دادن مردم و مـقـابلـه        
سياسي و نظامي با ارتجاع كه اتفاقا در ايـران و        

 .ساير كشورهاي منطقه ميتوان بكار بست
 

بيانيه طالب قومپرست آذربـايـجـان در دنـيـاي          
سياست عليه صف مبارزه و مقاومت تـوده اي در      

اينها همجوار .  برابر رژيم اسالمي سپر انداخته است
تـن از     30رژيم اسالمي در سركوب اخير بيش از 

وهمزمان بـه  .  فعالين چپ در تهران قرار مي گيرند
پادگاني كردن فضاي شـهـرهـاي كـردسـتـان و           
دستگيري هاي وسيع فعالين حمايت از مقـاومـت   

بـي  .  كوباني در چند روز اخير لبيك مي فرستـنـد  
خود نيست كه كنار داعش عليـه كـوبـانـي مـي          

اينها از جنس سـلـفـي هـاي مـرتـجـع            .  ايستند
امروز، بقاء و .  كردستان، و از قماش خود داعش اند

قدرت تطبيق اينها در دامن زدن به شكاف و شقاق 
مـيـدانـنـد     .  قومي و مذهبي در جامعه نهفته است

چگونه ميشود پول و حمايت اين يا آن دولـت را      
بدست آورد، با بازار اسلحه دست دوم آشـنـايـى        

ايـنـهـا    .  دارند و هنر فرقه سازى را ياد گرفته انـد   
جانوراني اند كه ميتوانند صد نفر را با تاميـن رزق    
شان، با تراشيدن هويت قومي و مذهـبـي خـاص      
برايشان يا صاف و ساده با ارعاب و تحـريـكـشـان،     

در خاورميانه و ايران امروز، تـه  .  دنبال خود بكشند
هر لجني و زير هر سنگي يك قوم و يك مـذهـب   

صاحبان اين بيانيه ماهيتـا  .  دست ساز پيدا ميشود
باند قومي اند و متعلق به كابوس جنگ داخلـي و    

اينها هر چند در سياست .  هرج و مرج در ايران اند
جزو بازيگران فرعي اند و شانس اجتماعي شدن و   
توده اي شدن ندارند اما اتفاقا به همـيـن دلـيـل،       
مانند خلف خود داعش، در شرايط ويژه مي تواننـد  
با توپ و خمپاره و بمب به سر و كله مـدنـيـت و      
شهرنشيني بزنند و خانه و كارخانه و بيمارستان و   
مدرسه مردم را منفجر و روى سـرشـان خـراب          

 . ميكنند
تجربه كوباني مفت به دست نيامده كه بتوان راحت 
سر آن را با پروكاسيون زير آب كرد؛ نبايـد اجـازه     
داد شكاف و تفرقه قومي منفذي در اين جـبـهـه      

آنها كه پشت آن بيانيـه قـايـم      .  مقاومت پيدا كند
شده اند خلف سربازهاي ناتانياهو در فلسطين انـد؛  
خلف پيشمرگه هاي بارزاني در كردستان عراق اند 
كه شنگال را در يك چشمبندي بـر سـر نـفـت           
كركوك تحويل داعش داد و خاكش را بـه تـوبـره      
كشيدند؛  پاييز بارزاني ها و سلـفـي هـا و پـان           

تركيست ها و مهتدي ها در عراق و ايـران، فـرا         
رسيده است؛ آنگاه كه مبارزه و مقاومت تـوده اي      
عليه داعش خارجي به مبارزه علـيـه جـمـهـوري        

و .  اسالمي شيفت كند، اينها فعال تر خواهند شـد   
ضمن اينكه با برادران انصار دوسـتـان گـرمـابـه          
گلستان هم مي شوند، در راس سركوب كارگـر و    
زن و آزاديخواهي و برابري طلبي آن جامعـه قـرار     

 . خواهند گرفت
 

هيچكس و !  نه.  بايد كوس رسوايي اين باندها را زد
هيچ جرياني حق ندارد كه جنبش مقاومت علـيـه   

جـاي، جـاي ايـن        !  بخواند“  تروريست” ارتجاع را 
مقاومت در كانتون هاي كوباني، تاريخ نـانـوشـتـه     

ترين تهاجم سرمايـه   مبارزاني است كه به وحشيانه
كـمـتـر    .  داري در تاريخ معاصر تو دهني زده انـد   

جامعه اي طي تاريخ معاصر، چنين پيروزمندانه، رو 
. در رو عليه توحشي كه تجربه كرده، رقصيده باشد

هيچ مهاجمي در اين صف مقاومت، آرمان خود را   
وسيله غارت و چپاول نكرده و هيچ مهاجمي ايـن    

اين ويژگي جنـبـش   .  چنين اقبال و تقدسي نيافته
مقاومت در كوباني است كه دست ارتـجـاع را رو       

سالهاست كه جنايت و خيانت قومي هـا و    .  ميكند
مذهبي ها در خاورميانه تحميل و تحـمـل شـده؛      

و مقاومت تـوده اي      اكنون، هنگام ثبت جانفشاني
 .  زنان و مردان اين خطه عليه ارتجاع است

 
با لمپنيسم قومي سازشي در كار نيست؛ هر آنكس 
كه نميخواهد بيش از ايـن سـرنـوشـت خـود و            

 –همنوعانش را قرباني هژموني گانگسترهاي قومي 
مذهبي كند بايد به صف آزاديخواهي و دفـاع از        

آدم آوانگارد، آدم بـرابـري     .  مساوات طلبي بپيوندد
آذربايجان كم آدم چپ .  طلب در جامعه كم نيست

و كمونيست ندارد؛ كنار گـوش اوبـاش قـومـي،           
دانشجويان دانشگاه تبريز در حمايت از مـقـاومـت    
كوباني عليه ارتجاع اعالم اعتصاب كردند؛ آزادي و   
برابري را بار ديگر پرچم اعتراض به وضع مـوجـود   

فضا امروز به همت مقاومت تـوده اي در        .  كردند
كوباني عليه ارتجاع به نفع جبـهـه انسـانـيـت و          
آزاديخواهي شيفت كرده است؛ هر نـيـرويـي كـه       

مذهـبـي بـر        –امروز به مقابله با كنتراهاي قومي 
خيزد دفالت مقاومت توده اي را به نفع خود عوض 
خواهد كرد؛ امروز روز تعرض طـبـقـه كـارگـر و          
سازماندهي كمونيست هـا اسـت؛ روز تـعـرض             
آزاديخواهي به ارتجاع در هر شكل حكومتي و غير 
حكومتي؛ ظرفيت جبهه چپ و آزاديـخـواهـي در      

مذهبي را لگام خواهد   –ايران اين كنتراهاي قومي 
كسي اجازه ندارد اعتبار نامه اش را از ارتـجـاع   .  زد

اين را كمونيست ها تضمين خواهند .  داعش بگيرد
سوسياليست هايي كه مبشر برابري انسـانـهـا    .  كرد

فارغ از هويت هاي كاذب جنسي، مذهبي و قومـي  
اند؛ آنان كه با متحد كردن طبقه كارگر و مـردم      
آزاديخواه بساط جريانات انگلي و حاشـيـه اي را       
جمع خواهند كرد و حسابشان را كف دسـتـشـان      

 .  خواهند گذاشت

 ...خزان  لمپنيزم 

ی و و  ی          !  ذ و  ی!                 سا و ا ده باد   !ز



ت    ٣٦حک  ٤ 

پلنوم سي و دوم كميته مركزي حزب حكمتيست  
در روزهاي جمعه، شنبه و يكشنبـه،  )  خط رسمي( 

سپتامبر با شركت اكـثـريـت اعضـا        28و  27، 26
پلنوم بـعـد از سـرود          .  كميته مركزي برگزار شد

انترناسيونال و يـك دقـيـقـه سـكـوت بـه يـاد                 
جانباختگان راه آزادي و سوسياليسمِ بـا تصـويـب      
آئين نامه و تعيين دستورات خود كارش را شـروع    

 .كرد
 :دستورات پلنوم كميته مركزي عبارت بودند از

 گزارش -1
 اوضاع سياسي ايران -2
 اولويتهاي حزب حكمتيست -3
 حزب در كردستان -4
 انتخابات  -5
 

گزارش كار حزب در اين دوره توسط  دبير كميتـه  
آذر مـدرسـي در       .  مركزي به اطالع پلنوم رسـيـد  

گزارش خود ضمن اشاره به تحوالت منطـقـه، بـه      
موقعيت جمهوري اسالمي و رابطه مردم با آن و به 
شرايطي كه حزب در آن قرار داشت، فعاليت حزب 
. در عرصه هاي مختلف را به اطالع پلنـوم رسـانـد     

دبير كميته مركزي همزمان بر پيشرفتـهـاي ايـن      
دوره حزب و عطف توجه در ايـران بـه حـزب و          
موقعيت كنوني حزب در داخل ايران، پيشرفتهايـي  
در كار حزب در كردستان و سايـر عـرصـه هـاي         

او همزمان به كاستيهاي كار . فعاليت حزب پرداخت
و فعاليت اين دوره و توقعاتي كه از حزب و بـويـژه   
رهبري آن ميرود و به نقش كميتـه مـركـزي در        
حيات سياسي حزب و كمبودهاي حـزب در ايـن       

بعد از دبير كميته مركزي اعضـا    .  زمينه اشاره كرد
كميته رهبري و بدنبال اعضا كميتـه مـركـزي و        

دبيران كميته هاي اصلي هم در تكميل گزارش و   
. همه در ادامه آن به بررسي كار اين دوره پرداختند

اعضا پلنوم ضمن رضايت از كار رهبري حـزب در      
اين دوره بر مشكالت و موانع كار ما و همزمان بـر    

 . كاستيهاي كار حزب پرداختند
 

دستور دوم پلنوم بحث اوضاع سياسي ايران بود كه 
ثريا شهابـي در ايـن       .  توسط ثريا شهابي ارائه شد

بحث ضمن اشاره به تحوالت منطقه، بـه آخـريـن      
تحوالت در جامعه ايران و رابطه مردم عـمـومـا و      
مشخصا طبقه كارگر و جـمـهـوري اسـالمـي  و            
فاكتورهاي اصلي دخيل در توازن قـواي كـنـونـي       

اعضا كميته مركزي با دخالت فعال خـود  .  پرداخت
به موئلفه هاي اصلي اوضاع ايران در متن تحـوالت  

اعضا پلنوم عموما تاكيد كردند .  منطقه اشاره كردند
دوره كنوني دوره پايان يافتن توهمات توده طبـقـه   
كارگر به بهبودي در زندگي خود در اثر پيشـرفـت   
رابطه جمهوري اسالمي و غرب و همزمان پيشرفت 
. سياستهاي اقتصادي و سياسي دولت اعتدال اسـت 

پلنوم كميته مركزي بر اهميت دخالتگري عمـلـي   
 . كمونيستي در اين اوضاع تاكيد كردند

بحث اولويتهاي حزب و حزب در كـردسـتـان بـه       
ترتيب توسط رفقا امان كفا و خالد حاج محـمـدي   

امان كفا در بحث اولويتها به عرصه هـاي  .  ارائه شد
اصلي كار حزب و جنگهاي اصلي كه بـايـد حـزب      
حكمتيست با توجه به همه امكانات و توانايي خـود  

بدنبال خالد حاج محمدي . دارد پيش ببرد پرداخت
به كار حزب در كردستان در متن اوضاع منطقه و   
همزمان عطف توجه به حزب در كردستان و عرصه 
هاي اصلي كار حزب و ضرورت جوابي جدي به آن 

 .  پرداخت

بدنبال اعضا كميته مركزي به مسائل اصلي كه در   
مقابل حزب حكمتيست  وجود دارد، به توقعاتي كه 
كارگر و كمونيست در آن جامعه از اين حزب دارد   
و به اصلي ترين ميدانهايي كه بايد بـر آن انـرژي       
گذاشت چه در ابعاد سراسري و چه عـرصـه هـاي      
. مشخص فعاليت حزب در كردستان پـرداخـتـنـد      

پلنوم كميته مركزي معني كردن جهت هاي پلنوم 
و عرصه هاي اصلي كار حزب و تبديل آن نقشه اي 
براي پراتيك و سازماندادن آنرا به كميته رهـبـري     

 . حزب سپرد
 

در بخش انتخابات پلنوم به اتفاق آرا آذر مدرسي را 
به عنوان دبير كميته مركزي و امان كفا بـعـنـوان      
. معاون دبير كميته مركزي در پست خود ابقا كـرد 

پلنوم همچنين رفقا امان كفا، ثريا شهـابـي، فـواد      
عبداللهي و خالد حاج محمدي را همراه بـا دبـيـر      
كميته مركزي به عنوان كميته رهبري حـزب در      

 .  پست خود ابقا كرد
 

الزم به ذكر است كه در جوار پلنوم سمينـاري بـر     
بـحـث ايـن      .  سر اوضاع كردستان ايران برگزار شد

سمينار توسط رفقا مظفر محمدي و محمد راستـي  
مضمون مباحثات رفقا اساسا به تحـوالت  .  ارائه شد

منطقه، جنگ داعش در عراق و مشخصا كردستـان  
عراق و سوريه، تاثيرات آن بر كردستـان ايـران و       
همزمان موقعيت كنوني حزب حكـمـتـيـسـت در        
كردستان ايران همراه با گزارشي از كار حـزب در      

در اين سمينار اعضا كمـيـتـه    .  كردستان ايران بود
مركزي دخالتي فعال داشتند و كل مباحـات ايـن     
سمينار كمك زيادي به رهبري حزب كرد تا نقشـه  
آتي كار حزب در كردستان و دفتر كردستان حزب 
را بر اساس موجوديت حزب و امكانات خوبـي كـه     

 .حزب از آن برخوردار است را تدقيق كند
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به فراخوان حزب كمونيـسـت    2014اكتبر  8روز  
كارگرى كردستان در ساعت ده و نيم تـجـمـعـى       
اعتراضي در حمايت از مردم كوبانـي در مـقـابـل         

ما اعضا  تشكيالت .  سفارت تركيه سازمان داده شد
و جمـعـي از     )  خط رسمي( نروژ حزب حكمتيست 

بـه  .  آزادي خواهان در اين تجمع شركت داشتـيـم  
اين منابست دهها نفر از كمونيستها و آزاديخواهان 

در اسلو در مقابل سفارت تركيه تجمع داشتيم  تـا  
حمايت خود را از مردم كوباني و همه مردمي كـه    
در معرض تعرض بي رحمانه داعـش و ارتـجـاع          
اسالمي هستند اعالم كنيم و انزجـار خـود را از         
دولتها و قدرتهاي خالق و حامي داعش در كشورها 

ما در ايـن    .  و شهرهاي مختلف جهان نشان دهيم 
مناسبت تراكت هايي  كه حاوي اين شعـارهـا بـه      

 :زبان انگليسي  بود را پخش كرديم
آموزش و تجهيز شورشيان در خاورميانه را متوقـف  

پنهان كردن واقعيت ها را در رسـانـه هـا         -كنيد 
آمريكا و متحدانش داعش را تاميـن    -متوقف كنيد 
 و مسلح كردند

 
در اين تجمع  شركت كنندگان با شعارهـايـي از      

قبيل مرگ بر داعش،  زنده باد مردم كوباني،  مرگ 
بر حكومت فاشيستي تركيه، ومرگ بر دولـتـهـاي      

حامي داعش ، اعتراض خود را اعالم كردند و دولت 
 .تركيه به دليل حمايت از داعش محكوم كردند

محلي كه پليس براي برگزاري تجمع تعيين كرده  
بود پياده روي بسيار باريكي روبروي سفارت تركيه  
بود كه توسط تعداد زيادي از  پليس  محاصره شده 
بود و به شركت كنندگان اجازه ي حركت از جـاي  

به طوري كه به مـا كـه بـراي        .  خود را نمي دادند
گرفتن عكس كمتر از دو متر از محل تعيين شـده  

 .دور شده بودم به شدت برخورد كردند
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