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ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

طولي نكشيد آشكار شود كه تمـام    
پروژه پرزيدنت روحاني و بازگشت به 

، چيزي جز برگ برنده اي در دسـت  “ جامعه جهاني” دامن 
بورژوازي ايران و در راس آن جمهوري اسـالمـي بـراي      

و مهار مطالبات رفاهي و سـيـاسـي        “  حفظ منافع نظام” 
اكثريت مردم محروم ايران نيست؛ حيف است اين مـدت    

، از بـقـايـاي        “ مذهبي خارج كشور -كنشگران ملي ”كه 
اكثريت و حزب توده تا نمايندگانشان در بي بي سي، گلـو  
پاره كردند بلكه اين دولت اعتدال شان را بـه جـامـعـه           

باور كنيد بعد از ايـن    .  بفروشند، در موردشان چيزي نگفت
و “  عـجـيـب و غـريـب         ” همه سال و اين همه كارهاي 

آكروبات بازي اين جبهه اپوزيسيون پرو رژيمي در خـارج    
كشور، بايد تا حاال ما عادت كرده باشيم و بـه شـكـلـي         
واكسينه شده باشيم و ديگر چيزي ما را شگـفـت زده و       

هست “  اپوزيسيون” شوكه نكند، ولي با وقاحتي كه در اين 
حتي اگر فسيل هم شود باز جادو جنبل جديد در چنتـه و    

در “  مذهبي خارج كشـور     -كنشگران ملي ” .  آستين دارند
پي حمالتي كه اخيرا جمهوري اسالمي به فعالين كارگري 
و عرصه هاي اجتماعي سازمان داده، در فـراخـوانـي بـه       

و وزارت اطالعات اين رژيـم كـه       “  آقاي رئيس جمهور” 
بـا  ” : كركره پنجره هايش لخته خون گرفته، خواستـه كـه    

!! “ نيروهاي افراطي و نهادهاي غيرقانوني همراهي نكنـنـد  
ايشان با عزمي جدي و برنامه هايي مشخص و مبتني بر ” 

قانون و اراده اكثريت ملت و منافع و مصالح ملي در ايـن    
مسير بكوشند و با جبران كاستي هاي گذشـتـه فضـايـي       
نسبي براي فعاليت فعاالن مدني و سياسي و صنفي فراهم 

خر دجال هـوا مـيـكـنـنـد؛         !  مالحظه ميفرماييد“  ... آورند
ميخواهند بگويند دولت و مجلس و سـازمـان مـخـوف           

يك تبلـيـغ و     .   اطالعات بي تقصيراند و بز تشريف دارند
تمجيد تمام عيار از دولت اعتدال روحـانـي و دسـتـگـاه          

اين كالشان به همان شغـل  !  سركوب  و سانسور اطالعات
آن زمـان  .  كثيفي مشغول اند كه سي سال پيش هم بودند

به جريان اسالمي لبيك گفتند و   57براي سركوب انقالب 
 4صفحه...        امروز نيز با همان چنگ و دندان تبليغاتي

!كارگران جهان متحد شويد 	

 در جستجوي بقا
 فواد عبداللهي

با باز گشـايـي مـدارس و               
دانشگاهها ميليونها دانش آموز و   
دانشجو همراه با صدها هزار معلم 
براي شـروع دوره ديـگـري از          
تحصيالت راهي مراكز آمـوزشـي   

در اين صـف وسـيـع و          .  شدند
ميليوني جاي چند مـيـلـيـون از       
كودكان، نوجوانان و جواناني خالي 
است كه بدليل وضعيت اسف بـار  
اقتصادي، يا امكـان رفـتـن بـه         
مدرسه را نداشتند و يـا امـكـان        

اين محروميت در   .  ادامه تحصيل
صداي اعتراضات طبقه كارگر، به 
حقوق معوقه و به فقر و بيكاري و 
پايين بودن دستمزدها و ناتـوانـي   
خانواده هاي كارگري در تـامـيـن    
شهريه و تاميـن بـودجـه بـراي         
تحصيل فرزندانشان و در اعتراض 
آنها به حاكميت و دولت بورژوايي 

در ايـن صـف     .  ايران عيان است
همزمان جاي صدها و هـزاران      
معلم، دانش آموز و دانشجو خالـي  

است كه به جرم اعتراض به بـي    
عدالتي، به جرم اعتراض بـه بـي     
حقوقي و به جرم دفاع از ابتدايـي  
ترين حقوق انساني خـود يـا در       
زندان هستند يا از مراكز آموزشـي  

 .اخراج شده اند
بازگشايي مراكز تحصيلي هر      

ساله  شروع دوره اي ديـگـر از       
جدال نسل جوان با جـمـهـوري      
اسالمي عليه بي حقوقي كـامـل،   
عليه نابرابري و استبداد سياسي و 
فضاي پليسي در مـحـيـطـهـاي      

مبارزاتي كـه بـا       .  آموزشي است
همه فراز و نشيب هاي تاكنـونـي   
خود، يك ميـدان جـدال جـدي        
صف آزاديخواهي در آن جـامـعـه    
. عليه ارتجاع حاكم بـوده اسـت      

مبارزاتي كه دانشگاه و نسل جوان 
متمدن و آزاديخواه در دانشـگـاه     
محور و موتور محركه آن بـوده      

 . اند
بعالوه، بازگشـايـي مـراكـز            

تحصيلي براي دهها هزار مـعـلـم    
امكاني براي پيگيري مطالـبـاتـي    
است كه در دوره گذشتـه صـف     
وسيعي از آنـان را در مـقـابـل           

 . حاكميت قرار داد
مبارزاتي كه در سراسر ايـران       

صداي حق طلبي آنها را بـه هـر     
امسـال در    .  شهر و روستايي بـرد 

شرايطي مـراكـز تـحـصـيـلـي            
بازگشايي ميشود كه خـواسـت و     
مطالبات معلمان بـدون جـواب       
مانده است و جامعه و خصـوصـا     
نسل جوان در مراكز تحصيلـي و    
خانواده هايشان با سمپاتي بااليي 
در انتظار قد علم كـردن دوبـاره     
ــدگــي            ــاع از زن ــهــا در دف آن
شرافتمندانه و قابل تـحـمـل، در      
دفاع از حرمت و كرامت خـود در    

 2صفحه . ...      اين دوره هستند

 به مناسبت بازگشايي مراكز تحصيلي
 خط رسمي -حزب كمونيست كارگري حكمتيست 

 !بشتابيد به سمت خواهر فائزه 
 4فواد عبداللهي   صفحه

در دنياي سياه مـيـدانـداري           
ناسيوناليسم و مذهب و ارتـجـاع     
راست، سيل آوارگـان جـنـگـي         
خاورميانه و موج عظيم انسانيت و 
بشردوستي بيش از بيش  تناقض 

 . جهان امروز را نشان داد
يكماه گذشته جهان شـاهـد          

بــيــداري مــجــدد انســانــيــت،      
عدالتخواهي، بشردوستي در مقابل 
هيوالي ناسيوناليسم و راسيسم و 
. فاشيسم پنهان و عـريـان بـود       

جهان شاهد انفجار انسانيت عليـه  
پانزده سال تالش براي زدن مهر 
قومي و مذهبي به هويت انسانـي  
بشريت، عليه راسيسم مخفي زيـر  

تقابل مدنيـت غـرب و       ” پوشش 
انسانيت خفـه  .  بود“  توحش شرق

شده زير بمباران تبـلـيـغـاتـي و        
ايدئولوژيك ناسـيـونـالـيـسـم و         
فاشيسم و مذهب، عليه تحمـيـق   
سيستماتيك، عليه روايـت هـاي     
ارتجاعي از دنيا، جامعـه، انسـان،     

، “ توحش شـرق ” و “  تمدن غرب” 
امكان و فرصتي بـراي نـفـس        

 . كشيدن دوباره پيدا كرد

پانزده سال بشريت و برابـرى       
طلبى و آزادى خواهى انسانـى و    
طبقه كارگر را زيـر بـمـبـاران           
تبليغات ارتجاعي ترين و گنديـده  
ترين ايده هاي بورژوايي، تبليغات 
راست و ناسيوناليسـتـي، تـالش      
براي دامن زدن به فـردگـرايـي،      

نـژاد  ” ،   “ كشور مـن ” ، “ حق من” 
 . ، خفه كردند“من

در تمام اين سالها تـعـرضـي         
سازمان يافته عليـه آرمـانـهـاي       
انسانى، عليه اميد به دخـالـت در     
سرنوشت خود، عليه هر ايـده و      
تحركي كه مبشربرابرى اجتماعي، 
سياسى و اقتصادى انسانها اسـت،  

خاورميانـه را بـه       .  در جريان بود
خون كشيدند تا افـق اعـتـراض      
بشريت محروم را در سراسر دنيـا  

 3صفحه . ...              خفه كنند

 !بايد راساً كاري كرد
 آذر مدرسي

اطالعيه پاياني 
نشست دفتر كردستان 
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ماه گذشته  7مبارزاتي كه در      
فضاي كل جامعه را تحت تاثـيـر   
قرار داد و توقع و انتظار اين است 
كه در اين دوره با بـه مـيـدان        
آوردن كل ظرفيت و توان خود و 
از جمله با جلب حمايـت جـدي     
دانش آموزان و نسـل جـوان و       
خانواده هايشان، بتواند نه تـنـهـا    
معلمين دربند را آزاد كند و دست 
حراست و نيروهاي انتظامي را در 
محيطهاي تحصيلي كوتاه كـنـد     
كه بهبود قابل تـوجـهـي را در        

 .زندگي معلمان بوجود آورد
بازگشايي مراكز تحصـيـلـي         

همزمان در دوره جـديـدي در         
دوره .  جامعه ايران كليد ميـخـورد  

پسا توافقات هسته اي كـه كـل     
صف بنديهاي سياسي و رابـطـه     
مردم ايران و جمهوري اسالمي و 
كشمكشهاي طبقه كارگر ايران و 
صف عدالتخواهي در اين جامعـه  
را بر متن شرايط جديد باز تعريف 

دوره اي كه با كـنـار   .  كرده است
رفتن فضاي جنگي و بهانه هـاي  
تهديد خارجـي، بـا آزاد شـدن          
سرمايه هاي منجمد شده ايران و 

نه تـنـهـا    ...  برداشتن تحريمها و 
بهانه هاي دولت ايـران و كـل       
سرمايه داران بـراي تـحـمـيـل        
بردگي بيشتر به طبـقـه كـارگـر       
حاشيه اي شده است، كه توقع و   
انتظار مردم ايران از زنـدگـي و       
بهبود معيشت خود، از حـقـوق       
سياسي و مدني خود و از كاهـش  
فضاي مذهبي و عقب مانده بـاال  

اين دوره اي است كه .  رفته است
طبقه كارگر و اقشـار نـاراضـي        
جامعه با بيان مطالبات خـود از      
مراكز كار تا صف معلم و پرستـار  
و تا دانشگاه و مدرسه امكان پـا    
. پيش گذاشتن را يـافـتـه اسـت      

توقعي كه هر روزه با سد استبـداد  
سياسي و فرهنگي و با تشـديـد     
فشار اقتصادي بر جامعـه روبـرو     

 .ميشود
 

دانشجويان، دانـش آمـوزان و         
 !معلمان آزاديخواه

دو سال حاكـمـيـت دولـت            
اعتدال و دو سـال مـقـابلـه و           
مقاومت صف عدالتخـواهـي آن     
جامعه، از نسل جوان آزاديخواه و   
برابري طلب، تا مـعـلـمـان، از         

مبارزات هر روزه بـخـشـهـاي         
مختلف طبقه كارگران تا زنان و   
قشرهاي محروم جامعه، و تعرض 
بي توهم دولت روحاني بـه ايـن     
صف، نقطه پاياني به هر نوع اميد 
كاذب در صف ما به اين دولت و   
خيل مدافعان و مجيز گويان آن   

افزايش حقوق معلمان، كنار . است
زدن فضاي امنيتي و نـظـامـي،      
آزادي معلمين زنداني و سد كردن 
اخــراج و ســتــاره دار كــردن         
دانشجويان، پس زدن قوانين ضد 
زن و جدا سازيـهـا در مـراكـز         
تحصيلي، پايان دادن به تهديد و   
تحقير و پرونده سازي و تـامـيـن    
فضايي كمتر امنيتي و قابل نفس 
كشيدن، تامين دهها خواسـت و    
مطالبه قابل وصول و انساني مـا،  
تنها به همبستگي و اتحاد صـف    

جـامـعـه    .  ميليوني ما ممكن است
ايران از كارگر و پرستار و معلم، تا 
نسل جوان در مراكز تحصيلي و   
زناني كه از بيحقوقي و آپارتـايـد   
جنسي به تنگ آمده انـد، روزي    
هزار بار زندگي جهنمي در ايـن    
جامعه و عاملين آن و دولتـش را    

روزي صـدهـا     .  نفرين ميكنـنـد  
اعتراض مختلف در مـيـان ايـن      
صف اتفاق مي افتد و هنوز بهبود 
جدي و كسب موفقيتي چشمگيـر  

در شرايـطـي   .  به سرابي مي ماند
كه اگر نيروي ما متحد شود، اگـر  
اعتراضات ما يك كاسه شـود و      
اگر نفرت عمومي صف ما در يك 
جهت مشترك سوق داده شود، نه 
تنها ميتوان زندگي بـهـتـري را      
همين امروز تامين كرد، ميـتـوان   
كل دستگاه سركوب و حاكميـت  
. بورژوازي ايران را مختـل كـرد    

اتـحـاد   .  اينكار در توان ما اسـت   
صف ما حول خـواسـتـه هـاي         
مشتركي كه داريم، همبستگي و   
هم پيماني ما و روشني مطالبه و   
خواست ما و تبديل آن به خواست 
عمومي اين صف و بسيج كل اين 

 .صف، رمز موفقيت ما است
 

معلمين، دانشجـويـان و دانـش        
 آموزان آزاديخواه و كمونيست

تامين همبستگي در صـف           
وسيع عدالتخـواهـي در مـيـان         

معلمين، در مدارس و دانشگاههـا  
در گرو روشن بيني و دخـالـت       
. آگاهانه و نقشه مند شمـا اسـت    

اتحاد آگـاهـانـه صـف شـمـا             
كمونيستها، تصميم مشـتـرك و     
نقشه مند شما براي  تـحـولـي        

انساني در آن جامعـه، بـه كـار         
سنجيده و سازمان يافتـه شـمـا      

 .بستگي دارد
سران جمهوري اسالمـي بـا          

همه دولتهاي تا كنوني، با رسانـه  
هاي مختلف و خيل وسيـعـي از     
روشنفكران بورژوا، با هر اختالفي 
كه با هم دارند، عليه آزاديخواهي 
در آن جامعه، متحدانه ايسـتـاده     

آنها عليه هر نـوع رفـاه و         .  اند
آزادي، عليه هـر نـوع حـقـوق         
سياسي و اجتماعي ما، در كـنـار     
هم قرار ميگيرند و در مـقـابـل        
نيروي وسيع طبقه كارگر ايران و 
صف عدالتخواهي در دفـاع از        
حاكميت سرمايه سنگر ميگيرند و 
از همه ابزارهاي خود عليه مـا و    
براي شكست ما، براي تحـمـيـل    
ياس و نااميدي و تسليم ما  بـه    

 .طبقه خود، استفاده ميكنند
امروز روزي است كه صف ما      

كمونيستها مـيـتـوانـد در دل           
اعتراض هر روزه آن جامعـه، بـا     
قرار دادن خود به عنوان لـوالي    
اتحاد اين صف، منشا بزرگتـريـن   
تحول به نفع كل بشريت در آن   

اين وظيفه تاريخي بر . جامعه شود
اين وظيـفـه بـر      .  دوش ما است

دوش كمونيستهايي است كه بـا    
چشمان باز كل حقايق آن جامعه 
را ميبيند، نيروي دشمن و صـف    
مقابل خود را ميشناسد و توان و   
آمادگي نيروي خـود را در دل        
. مبارزات موجود، تقويت ميكنـنـد  

كمونيستهايي كه هر پيروزي ولو 
كوچك را ارج ميگذارند و از آن     
به عنوان سكويي براي پرش بـه  
جلو و كسب مطالبات اساسي تر و 
بهبود بيشتر در زندگي همنوعـان  
. خــود اســتــفــاده مــيــكــنــنــد     

كمونيستهاي آگاه و صاحب افقي 
روشن كه تالش ميكنند به محور 
اتحاد و خود آگاهي در ميان نسل 
جوان و در همه مـحـيـطـهـاي        

اين وظيفـه  .  آموزشي تبديل شوند

كمونيستهايي است كه خـود در    
جمع و محافل و كميـتـه هـاي      
كمونيستي در ميان معلـمـيـن و      
دانش آموزان و دانشجويـان، در    
شهر و محله متحد شده اند و بـه  
محور اتحاد و به هم بافتن صـف  
آزاديخواهي در كل جامعه تبديـل  

كمونسيتهايي كـه بـه       .  ميشوند
گذشته خود نگاه ميكنـنـد و از       
تجارب گرانبهاي نسل قبلي خود، 
از تجارب دوران پرافتخار نسـل    
جوان كمونيست در دانشگاهها، از 
ــان       ــجــارب دوره دانشــجــوي ت
آزاديخوها و برابري طلـب و از      
تجارب مبارزات تا كنوني معلمان 
استفاده ميكنند و درسها و تجارب 
آن دوره را به عنوان بخـشـي از     
تاريخ جنبش خود مورد استـفـاده   

 .قرار ميدهند
اين دوره زمان بلنـد كـردن          

پرچم اعتراض ما در مـدرسـه و     
دانشگاه، در محالت، در مـيـان       

كارگران و محرومان جامعه، عليه 
بي عدالتي و براي تامين زندگـي  
انساني، براي آزادي و رفـاه و        

پرچمي كـه حـول       .  امنيت است
مهمترين خواسته هاي اين صـف  
در همه محيط هاي فوق نـيـرو     
جمع ميكند، منشاء دوسـتـي و       
اتحاد و تقويت همسرنوشتي است 
و با اتكا به يك صف مستقـل و    
روشن بين، توحش و بـربـريـت      
حاكم را لگام ميزند و آينـده اي    
روشن و امـيـد بـخـش را در           
همبستگي ميان دانشگاه و معلـم  
و محصل با طبقه كارگر تضميـن  

چنين تحول انقالبي بـه    .  ميكند
نيروي ما و با دخالت متـحـدانـه    
همه كمونيسهاي روشـن بـيـن،      
خوشنام و با اعتبار، همين امـروز    

 .ممكن است
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اطالعيه پاياني 
نشست دفتر 
 كردستان
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نشست دفتر كـردسـتـان حـزب         
با حضـور  )  خط رسمي( حكمتيست 

كل اعضا دفتر كردسـتـان و آذر       
مدرسي دبير كميته مركزي حـزب  

دستورات نشست دفتـر  .  برگزار شد
 :كردستان عبارت بودند از

 گزارش كار دفتر كردستان •
اولويتهاي دوره اخير و اقدامات در •

 دستور 
 تقسيم كار و انتخابات•

گزارش، توسط مظفر محمدي      
مظفر محمدي بطور ويژه .  ارئه شد

به موقعيت حزب حكمتيسـت در    
كردستان و به كار و فعاليـتـهـاي    

وي بر .  دفتر در دوره قبل پرداخت
اساس نقشه دوره گذشتـه دفـتـر      
كردستان، به ميزان پيشروي ما در 
شهرهاي كردستان و همزمان بـه  
موقعيت حزب و دامنه نفوذ و تاثير 
آن و ميزان پيشرفت در اجـراي      
. آنچه به عهده دفتر بود، پرداخـت 

بدنبال آن، كل شركت كنندگان در 
نشست به موقعيت كنوني حزب در 
شهرهاي كردستان، تغييرات بسيار 
مثبت و اميد بخش و ميزان روي   
آوري به حزب، ضرورت جواب بـه  
اين اوضاع و همزمان كاستي ها و 

آنچه در   .  كمبودهاي آن پرداختند
كل گزارش مشهود بود زمـيـنـه      
مناسب كار جدي دفتر كردستـان،  
لزوم توجه و تمركز بـيـشـتـر در       
عرصه هاي مختلف كار حزب در   

 . كردستان و اهميت آن  بود
در مبحث اولويتهاي دوره آتي      

حزب در كردستان، ابتدا مـظـفـر      
محمدي ضمن بيان نـكـاتـي در      
مورد وضع كنوني جامعه كردستان 
به خطوط اصلي فعاليت دوره آتـي  

در .  دفتر و نيازهاي آن پـرداخـت    
ادامه رفقاي دفتر كردستان و دبيـر  
كميته مركزي، ضمن نگاهي بـه    
اوضاع جامعه كردستان، موقعـيـت   
اپوزيسيون و جايگـاه نـيـروهـاي       
سياسي، اغتشاش و بي افقـي در    
ميان احزاب سنتي ناسيونالـيـسـم    
كرد و موقعيت حزب ما، بر رئـوس  
سياستها و اقدامات دوره آتي دفتـر  
كردستان در پرتو فعاليت كل حزب 

 . ...پرداختند
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زندگي ميليونها انسان را بـه         
تباهي كشيدند، در مقابل بـهـار     
عربي، زمستان سياه داعـش را      
آفريدند تا نشان دهند در دنـيـاي   
سياه تحت سلطه شان هر تالشي 
براي تغيير اين سيستم، براي بـه  
زير كشيدن آن نه فقط بيحاصـل  
. كه همراه بـا تـبـاهـي اسـت           

خاورميانه را به خون كشيدند تـا     
آزاديخواهي و برابري طلبي را در 
سراسر دنيا به تسليم و تمـكـيـن    

اما ظاهرا قربانيـان ايـن     .  بكشند
جنايت رسالت شكستن اين سد را 

سيل فراريان از   .  به عهده گرفتند
جهنم خاورميانه به اروپا، صحنـه  

“ آيـالن كـردي    ” دردناك مرگ 
تلنگري بود به انسانيت خفه شده 
زير تبليغات مسموم و ارتجـاعـي   
دول حاكم و دستگاه تبـلـيـغـات     

اگر كشـتـار مـردم        .  جنگي آنها
بيگناه فلسطين، كشتارهاي دسته 
جمعي داعش در سوريه، چـهـره     
كودكان قرباني ميليتاريسم ناتو را 
فقط بر صفحه تلويزيونها ميـشـد   
ديد و در سكوت اشك ريـخـت،     
صحنه دردناك فراريان جنـگـي،   
توحش پليس اروپا در مقابل آنان، 
اظهارات اولترا فاشسيتي ويكتـور  

را “  اروپاي متمدن” اوربان در دل 
نميشد فقط با اشك در سكوت يا 
. تظاهرات در خيابان جـواب داد     

چهره قربانيان اين تراژدي و قابل 
لمس شدن آن، انسانيت خفته را   

! بايد راسا كاري كـرد   .  بيدار كرد
تمام شورانگيز بودن اين تحـرك  

بايد راسـا  .  انساني در همين است
 !كاري كرد

مردمي كه عليه ميليتـاريسـم       
دول غربي تظاهراتهاي ميليونـي  
كرده بودند، به حمله دولتهايشـان  
به عراق نه گفته بودند، عـلـيـه      
كشتار مردم بيگناه فلسطين بـه    
خيابانها آمده بودند، عليه حمله به 
ليبي و سوريه اعـتـراض كـرده        
بودند، اينبار صرفا مـعـتـرض و        
ناراضي عليه ارتجاع حاكم نبودند، 
اينبار مردم راسـا اداره امـور را         

ايـن شـايـد      .  بدست گـرفـتـنـد    
مهمترين تفاوتي است كـه ايـن     

تحرك انساني با اعتراضهاي تـا    
اگـر  .  كنوني در غرب داشته است

تا ديروز امكـان مـمـانـعـت از          
ميليتاريسم و كشتار مردم بيگنـاه  
به بهانه تقابل با ديكتاتـورهـا و     

را “  گسترش دمـكـراسـي     ” براي 
نداشتند، امروز ميتوانند با شكستن 
مرزهاي نامقدس اروپـا، بـا بـه        
استقبال قـربـانـيـان هـمـيـن            
ميليتاريسم و ارتجاع رفـتـن، بـا      
تحميل انسانيت خود به دول و     
سران مرتجع خود نشان دادند اگر 
دنيا دست ما باشد از ويـروس و    
كثافاتي چون ناسيونـالـيـسـم و       
مذهب شما خبري نـيـسـت، از        
هويت ملي و قومي و مـذهـبـي      
دست ساخت شما خبري نيست و 
هويت انساني هويـت بشـريـت      

نشان دادند دنياي مـا  .  خواهد بود
دنياي پيروزي بازار آزاد، پيـروزي  

، دنياي يك قطـبـي،   “ دمكراسي” 
غـربـي،   “  تمـدن ” دنياي پيروزي 

دنياي ميليتاريسم عنان گسيختـه  
و باندهاي سياه قومي و مذهـبـي   

مردم به دست خود و بـا    .  نيست
اراده خود چهره ديگري از جهان، 
از بشريت متمدن و انسانيت بـه    
معني عميق كلمه را در مـقـابـل    

 . اين دنياي سياه قرار دادند
در مقابل اين تحرك اما صف      

گسترده بورژوازي در اروپـا، از        
كامرون اولترا راسـت و اوربـان       
فاشيست تا ميدياي دست راستـي  
و دستگاه تبليغاتي راست تـريـن     
جناح بورژوازي انگليس مانند بي 
بي سي تعرضي وسيع را بـراي      
عقب زدن اين تحرك انسـانـي،     
براي به جهنم مرگ فـرسـتـادن    
قربانيان هالوكاست قرن بيست و 

تـبـلـيـغـات      .  يك سازمان دادنـد 
ظرفيت كم ” ، “ بحران پناهندگي” 

مسئولـيـت كشـورهـاي       ” ، “اروپا
، مهاجر خواندن قربانيان “ همسايه

ميليتاريسم خود و باالخره استفاده 
دفاع از   ” از حربه كثيف مذهب و 

منزه نگاه داشتن اروپاي مسيحي 
سيستماتيـك  “  از وحوش مسلمان

نه فقط از مجلس و دولت كه از   
طرف ژورناليستهاي اولترا راسـت  
. و جيره خـوار بـه راه افـتـاد            

فاشيستهاي ضد عرب ايراني كـه  

ته اين صف متعفن قـرار دارنـد       
همراه فاشيستهاي اروپايي بـراي  

خطر نفـوذ  ” عقب نماندن از قافله 
“ اروپاي متمـدن ” به “  داعشي ها

ظاهرا همگي . ميدهند“ هشدار”را 
“ بحران پناهنگي”فراموش كردند 

بيش از ده سال است گـريـبـان      
مردم بيگناه خاورميانه را گرفـتـه   

“ بـاشـرفـي   ” ژورناليستهاي .  است
به اروپا “  مهاجران” كه مرتب آمار 

را به رخ ميكشند و فـريـاد جـا        
نداريم، پول نداريم مـيـكـشـنـد،      
فراموش ميكنند كه بنا بـه آمـار     

سال گذشتـه  “  مراجع بين المللي” 
در هر ثانيه، بيش از چهار نفر در   

كـه در    .  انـد  سطح دنيا آواره شده
پنج سال گذشته و بـه يـمـن          

اربابانشـان  “  دخالت بشردوستانه” 
هزار  250فقط در سوريه، بيش از 

ميليون نـفـر      12سوري كشته و 
آواره شده اند و اگر روند فـعـلـي    
ادامه پيدا كند، تا پايـان امسـال،     
حدود يك ميليون نفر ديـگـر از     

فراموش .  سوريه آواره خواهند شد
ميكنند كه فقط در سال گذشته و 

جـنـگـجـويـان      ” به يمن توحش 
نزديك بـه دو      )  داعش( “  آزادي

. انـد    ميليون عراقي آواره شـده     
مسئولين كشتارهاي دسته جمعي 
در عراق، سوريه، ليبي، لبنـان و    
افعانستان و ژورنـالـيـسـتـهـاي         
نوكرشان فراموش ميكنـنـد كـه      

مـيـالدي،      2012فقط در سال   
تعداد آوارگان و پناهجـويـان در     
دنيا به بيش از هفت ميليون نفـر  

فراموش ميكنند  كه فقـط  .  رسيد
چهار ميليون آواره در داخل عراق 

و باالخره اين حقيقت .  وجود دارند
را پنهان ميكنند كه باز به گفـتـه   

درصـد     55”  هميـن مـراجـع        
پناهجويان جهان از پنـج كشـور     
افغانستان، سومالي، عراق، سودان 

درصـد از       81و سوريه انـد و      
پناهجويان به كشورهاي در حـال  

سـران  .  “ توسعه پناهنده شـدنـد    
با اينكه قربانيان “  اروپاي متمدن” 

جنايتـشـان در كـمـپ هـاي            
پناهندگي در اردن و عربستان بـر  
اثر وبا و تيفوئيد مي بميرند، اينكه 
كودكان سوريه اي بـراي امـرار     
معاش در كمپهايي كه كامرون با 

وقاحت كامل از افتخـارات خـود     
ميداند، وادار به بـردگـي مـزدي      
شوند، اينكه فراريان جنايـاتشـان   
مجبورند در كـمـپـهـاي اردن           

ارتش ” آموزش نظامي ببينند و به 
آنهـا  .  بپيوندند“  آزاديبخش سوريه

به روي خود نـمـي آورنـد كـه         
بخشي از نيروهاي داعش امروز و 
جبهه النصر در ارتش آزاد سوريـه  
دست ساز ناتو، از مردم گـرسـنـه    
اي تشكيل شد كه در كمپـهـاي   

، و از سـر        ... تركـيـه، اردن و      
استيصال و براي نـجـات جـان        

تـا  .  كودكان خود مسلـح شـدنـد     
زمانيكه اين قربانيان در قرنطينـه  
خاورميانه و افريقا هستند و كسي 
از زندگي اسـف بـار و مـرگ            
تدريجي شـان خـبـري نـدارد،         

“ بحران پناهندگي” بحراني به نام 
ميتوان با نمـايـش    .  موجود نيست
و مـرگ    “  زنـدگـي  ” لحظاتي از   

قربانيان از تلويزيونهـا تصـفـيـه       
هـجـوم   .  حسابهاي سياسي كـرد 

آوارگان جنگي به اروپا صحنه را   
ايـن  .  بهم زد، سكوت را شكسـت 

موج عظيم سكوت بـورژوازي و    
مهمتر از آن سـكـوت بشـريـت       

 . متمدن را شكست
 

تالش امـروز سـران دول              
غربي براي بستن مرزها، نـگـاه     
داشتن قربانيان در اردوگاهـهـاي   

مرگ در لبنان، اردن، عربستان و 
كـمـكـهـاي     ” تركيه، افـزايـش     

به اردوگـاهـهـاي      “  بشردوستانه
مرگ در منطقه مـمـكـن اسـت       
بتواند مانع فرار قربانيان و آوارگان 
جنگي شود اما يك تحرك، يـك  
موج، يك روند را نميتواند تغيـيـر   

 . دهد
تحرك و بيداري بشردوسـتـانـه،     

موج پس زدن فشـار دو دهـه         
پيروزي بازار آزاد و دمـكـراسـي    ” 

، فشار ناسيوناليسم راسـت،  “غربي
موج بيداري غول عظيم انسانيـت  
و بشردوستي در مقابل هـيـوالي   

روند ما ميتوانيـم و    .  ناسيوناليسم
 !بايد راسا كاري كرد

 
 

 ...بايد راساً كاري كرد 

ه کار                                                                                                               تدرت  ل او  !ب  و 

در اين بحث كـل شـركـت             
كنندگان تاكيد كردند كه در ميدان 
سياست در اين جامعه عـالوه بـر     
نقد دائمي پروژه هاي جمـهـوري   
اسالمي، تالش دائم براي اتـحـاد   
در صفوف كارگـران، تـمـركـزي       
جدي تري بر نقد روشن افقـهـاي   
غير كارگري، ملي و ناسيوناليستي 

دفـتـر كـردسـتـان        .  تاكيد كردند
همزمان دخـالـت در جـنـبـش            
اعتراضي و تالش براي موفقـيـت   
آنها را به عنوان بخشي از كار خود 

 .در دستور گذاشت
نشست دفتر كـردسـتـان در           

ادامه مباحثات خود به نقشه روشن 
. كار دفتر در دوره آتـي پـرداخـت     

دفتر كردستان بـعـالوه در ايـن        
جلسه اقدامات فوري را در جـهـت   
جوابگويي به نيازهاي حـزب در      
كردستان و در امتـداد جـهـت و        

 . نقشه خود روشن كرد
در بخش پاياني، شركت كنندگـان  
ضمن تاكيد بر اهميت كـار دوره      
آتي، تقسيم كار ميان اعضا دفـتـر   
كردستان و پاره اي اقدامات ديگـر  

نشـسـت دفـتـر       .  را روشن كردند
كردستان همزمـان خـالـد حـاج         
محمدي را به اتفاق آرا به عـنـوان   

 . دبير دفتر كردستان انتخاب كرد
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 ...اطالعيه پاياني نشست 



ی    ت ت  ٨٢ماره    ٤ حک  

و در ركاب دولت مطبوع شان، 
از ادامه حيات رژيم اسالمي و   
پروفايل پر از جنايتـش دفـاع     

آن دوره الزم بـود        .   ميكنند
بـاشـد،   “  رهبر و ناجي” خميني 

دوره بعد خاتـمـي و اصـالح        
طبان شدند، و حـاال دولـت         

 ! اعتدال روحاني
اگر دوره اي توانستند سـر       

ملت را براي مدتي با توافقـات  
صلح و آشتـي بـا     ” هسته اي، 

، و مـوش دوانـي در         “ غرب
منطقه گرم كنند و در عـوض    
مطالبات فروكوفـتـه طـبـقـه        
كارگر، زنان و جوانان جامـعـه   
ايران را در حاشيه و بي جواب 
بگذارند، اما امروز هراسشان از 
خطر برخاستن همين مطالبات 

است كه ميرود در “  حاشيه” در 
متن سنگين ترين و مهمتريـن  
معادله در جامعه قرار گيـرد و    

دو .  مو به تنشان سيـخ كـنـد     
سال و نيم پيـش فـقـط مـا         
كمونيست ها با قاطعيت گفتيم 
كه اين رژيم نه پاسـخـي بـه      
معضل بيكاري دارد، نـه قـرار     

است دستمزد كارگر را افزايش 
دهد، نه قـرار اسـت بـيـمـه          
بيكاري مكفي پرداخت كند، نه 
قرار است ساعت كار را كاهش 
دهد، نه قرار است آپـارتـايـد      
جنسي را براندازد، نه قرار است 
امنيت را به جامعه برگرداند، نه 
قرار است ستمكـشـي زن را       
پايان دهد، نـه قـرار اسـت          
مجازات اعدام را لغو كند و نـه  

و ...  قرار است آزاديخواه بـاشـد  
نه هيچ قـراري جـز  ادامـه          
سركوب و به تمكين كشانـدن  
اكثريت مردم محروم جامعه به 

امروز ديگر .  وضع موجود ندارد
بـرقـراري   ” نبايد به كمتر از     

ساعت كـار     30فوري حداكثر 
پرداخـت بـيـمـه       ” ، “ در هفته

بيكاري معادل حداقل دستمزد 
به همه افراد فاقد شغل بـاالي  

برابري كامل و بي ” ، “ سال 16
، “ قيد و شـرط زن و مـرد          

آزادي بي قيد و شرط عقيده، ” 
بيان، اجتماعات، مطـبـوعـات،    
تظاهرات، اعتصاب، تحـزب و    

لغو فوري مـجـازات   ” ، “ تشكل
 !، رضايت داد...و “ اعدام

در اين حساس ترين لحظات   

كه  رفسنجاني هشـدار سـر       
هرجا الزم اسـت    ” ميدهد كه 

سكوت كنيم تا اين انـقـالب     
و زماني كه خامنـه اي    “  بماند

خطر امنيت داخلي را بـو مـي     
كشد و بچه هـاي سـپـاه را        
بسيج ميكند و روحاني بدو بدو 
به سمت نيويـورك رهسـپـار      

پـرو  “  اپوزيسيون” ميشود، اين 
رژيم نيز در جستجوي بقا خود 
براي جا نماندن از قـافلـه، از     
فضايل و خصايـل دولـت و       
ارگانهاي سـركـوب آن، تـا          

“ ملـي ” مزاياي تحكيم استبداد 
 . سخن ميگويد

بگذار مردم دنيا در قـرن          
، صف اين مفـلـوكـيـن و       21

چشم اندازي را كه در مقـابـل   
. جامعه قرار مي دهند ببيـنـنـد   

بگذار همه بـدانـنـد كـه در         
جستجـوي بـقـا هـم خـود            

 ! آلترناتيويي است
اما مسير مبارزه اكثـريـت        

مردم محروم جامـعـه ايـران،      
طبقه كارگر و زنان و جوانـان،  

براي آزادي و برابري و رفاه را 
نميتوان بيش از اين به سمـت  
توهم به جمهوري اسـالمـي،     
جناح هاي متفاوت بـورژوازي    
ايران و دولت هاي رنگـارنـگ   

في لحـال ايـن     .  آن، كج كرد
برزخي است كه خود رژيـم و    
جناح هـاي بـورژوازي هـم        
پاسخي جز ادامه تـحـمـيـل       
فالكت اقتصادي و  سـركـوب   
سياسي طبقه كارگر، در آستين 

براي كمونيست هـا و    .   ندارند
طبقه كارگر، امروز روزي است 
كه بايد پرچم مطالبات واقعـي  
و فروكوفته خود را به اهـتـزاز   

مـنـشـور    ” امروز بايد   .  درآورد
رفاه، امنيت و آزادي مـردم        

جامعه .  را بدست گرفت“  ايران
ايران دوره حساس و خطيـري  

سرنـوشـت   .  را از سر ميگذراند
ميلـيـونـي در       70يك جامعه 

جـدال  .  حال تعيين شدن است
بين استبداد و آزادي، مـبـارزه   
بين كار و سرمايه لـحـظـات      
 . تعيين كننده اي را طي ميكند

پيش شرط خالصي از اين      
وضع، راه رهايي ما و طـبـقـه    
كارگر ايران از شرايط نكـبـت   
باري كه اين رژيـم بـهـمـراه       
آورده است، دقيقا از مسـيـر       
پافشاري متحدانه بر مطالبـات  
مستقل رفاهي، سـيـاسـي و        

قبل از آنكه .  طبقاتي مي گذرد
ديگري را “  آلترناتيو” بورژوازي 

سرهم كند، حول مـطـالـبـات     
رفاهي خود متحزب شويـد و    
 .  دست به تعرض متحدانه بزنيد

همه چيز در گرو انسجام و      
اتحاد گرايش كمونيستي طبقه 
كارگر  است كه امروز در حال 
گسترش و اشـاعـه حـقـايـق        

كمونيسمي كـه  .  طبقاتي است
نحوه دخالت مستقل طـبـقـه      
كارگر در رويدادهاي سيـاسـي   
پيش رو را از هم اكنون ترسيم 

 . ميكند

ی قالب کار ده باد ا  !ز
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 ...در جستجوي بقا 

خـوانـيـم     وقتي آيات قرآن را مي” 
بينيم كه در آن زن و مرد برابر  مي

ها را بـراي     دانسته شده و خدا آن
پـس الزم    .  يكديگر آفريده اسـت 
ها در كـنـار    است با قرارگرفتن آن

هم اعتدال ايجاد شود و اين امـر    
نظام  سبب شود تا زنان ديگر پياده

 “جامعه و مردان ژنرال آن نباشند
اين اراجيف فائزه هاشمـي       

در جامعه  اي كه كسـي تـره     
براي اسالم و قوانينـش خـرد     
نمي كند، تف سـربـاال تـوي      

ايـنـهـا    .  صورت خودشان است
بن بست ايدولوژيك جمهوري 
اسالمي و از دست دادن قدرت 
تحميق اش در ميان نسلي كه 
خالصي از شر قوانين اسالمي 

را در هر كوي و برزن فـريـاد     
اين نسل بعـد  .  ميزند، ديده اند

از سه دهه اسيدپاشي اسـالم    
بصورت زنان و فـرو كـردن       
پونس، به اين توحش در هيـچ  

 -خوشخيم و بدخيم   -نوعش 
به  نابـرابـرى و     .  رضايت نداد

بـراى  .  ستم بر زن تـن نـداد    
نابودى ريشه اى و تـمـام و       

بـا  .  كمال آن مبارزه مـيـكـنـد    
“ تـدبـيـر   ” و   “  اعتـدال ” سوت 

راهش را كـج      .  توقف نميكند
شرايط و مـلـزومـات      .  نميكند

. آزادى و رهايى را ميشـنـاسـد   
كوتاه كردن دست مذهـب از    
دولت و زندگى مـردم شـرط       

آزادى بـى    .  اوليه آزادى است

قيد و شـرط زن شـرط اول         
و اين يـكـي از       .  آزادى است

ستونهاي اصلى اعـتـراض و       
تعرض به بنيادهاي جمهـوري  

تصور .  اسالمي در جامعه است
اينكه ميتوان با تپاندن نصفـي  
از جمعيت جامعـه بـه درون       
قفس مقررات اسالم قسطي و 
جامعه عدل علي، دستي روي   
اين باغ وحش بچاپ بـچـاپ،   
فقر و اعتياد و فحشا كشـيـد،     

ترهات اينها، .  خوشخيالي است
تالش عبث شان براي كـنـار     
آمدن با واقعيت شكست عظيم 
ايدولوژيك جمهوري اسالمـي  

ميخواهند محـيـط   .  شان است
زندگي شان در يك جـامـعـه      
بشدت ضداسالمي را كـمـي     

تالش بيـهـوده   .  ريلكس كنند
مخـدري مـوقـتـي       .  اي است

كمونيسم و آزاديخواهي .  است

و برابري طلبي در كمين تـان  
است و اسالم زدايي از جامعه، 
بخشي از رسالت و هويت آن   

خزعبالت فائزه و والده .   است
اش اين روزها، انعكاس وضـع  
اسفبار ايدولـوژيـك شـان را        

حساب اين هـا  .  نشان مي دهد
 -امــا تــوده     .  روشــن اســت  

اكثريتي ها، جبهه مـلـي هـا،      
فرخ نگهدارها و بهنودها و بـي  
بي سي ها و حواريون خجـول  
در اين طيف، بشتابيد و بسـاط  

فائزه و والده !  تان را پهن كنيد
برايتان در عرصه فعاليت مدني 

هم ذاتي و .  دكاني باز كرده اند
تقارن جنبشي اين طـيـف بـا      
جمهوري اسالمي بـراسـتـي      

جنـبـشـي كـه        .   ديدني است
تمام اجزا آن به انتهاي آبرو و   
ظرفيت و فونكسيون تاريخـي  
خود رسيده است و ديگر حتـي  

متوليان و مدافعين آن هـم از     
مالكيت و ارتباط با آن اظـهـار   

جنازه اي اسـت  .  برائت ميكنند
كه دارد مي گندد،  نه وارثـي    
دارد و نه حتي مرده شوري  به 

اينها بـايـد   .  آن نزديك ميشود
فهميده باشند كه ما از لـحـاظ   
سياسي ولشان نميكنـيـم تـا      
ديگر نتوانند به هيچ شكـل و    
هيچ شرايطي عليـه آزادي و      

فقط يـك    .  برابري اقدام كنند
سال همراهـي   37از :  راه دارند

با جمهوري اسـالمـي دسـت      
بردارند؛ حداقل به اندازه خـود    

“ شهـامـت  ” جمهوري اسالمي 
يا تدبير سياسي داشته باشند و 
بفهمند كه زمانه تغييـر كـرده     
است و بايد از قـهـرمـانـان         
رسوائي و فضاحـت و انـواع       

خميني ها و خـلـخـالـي هـا         
  .    حداقل كمي فاصله گرفت

 !بشتابيد به سمت خواهر فائزه 
 فواد عبداللهي


