
اخيرا دولت اردوغان با گسيل       
نيروي نظامي به شهرها و مناطق 
مختلف كردنشين حمالت گسترده 
اي را به بهانه مبـارزه بـا حـزب        
كارگران تركيه (پ ك ك) آغـاز      
كرده است. دولت اردوغان در اين  
مدت عالوه بر اعمال تـحـركـات    
تروريستي در اين منـطـقـه، بـه       
اشغال كامل بخشي از شهرهـا و    
شهرك ها دسـت زده اسـت و         
فضاي رعب و ميليتاريـزه كـردن     

جامعه را دامن زده است. مستقـل   
از اهدافي كه دولت تركيه در ايـن  
تعرض دنبال ميكنـد، كشـتـار و        
دستگيري مردمـان شـهـرهـاي       
مختلف تركيه به بهانه جنگ با پ 
ك ك مـحـكـوم اسـت. ايـن             
تعرضات ادامه حمالت و جـنـگ     
طلبي قبلي ارتش و دولت تركـيـه   
عليه مردمي است كه به كرد زبان 
منتـسـب انـد. بـا ايـن حـال                
لشكركشي و تهـاجـم اخـيـر در         

شرايط جديد منـطـقـه اي روي        
ميدهد. شرايطي كه زمينـه هـاي     
تشديد چنين جنگـي را فـراهـم        
كرده است. دوره تـوافـق دولـت       
تركيه و پ ك ك در پـس              
تحوالت خـاورمـيـانـه و صـف          
بنديهاي دوره اخير در اين منطقـه  
به بن بست رسيد. دوره اي كـه       
هم اردوغان و هم حزب كارگـران  
كردستان، به نام اشاعه دوستي و   
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	كارگران جهان متحد شويد!

 

مصاحبه اخير محسن حكيمي      
با پروبلماتيكا تحت نام تجربه هـا  
و دورنماي تشكل هاي مستـقـل   
كارگري، از چند منظر خـوانـدنـي    
  است. طبق ادعاي پروبلماتـيـكـا،    

از مسـيـرهـاي      ” اين مصاحبه ها 
اصلي فهم مختصات طبقه كارگر، 
رجوع به تجربه فعـالـيـت هـاي       

“ كارگري در دهه هاي اخير اسـت 
و از همين زاويه اسـت كـه بـه        
محسن حكيمي رجوع كرده است. 
اما، در اين ميان، چـه از نـظـر          
مصاحبه كننده و چه مصـاحـبـه      
شونده، آنچه كه مفـروض اسـت     
چيزي نيست جز  هم نظري هـر    

فعاليـت هـاي     ” دو در مورد آنچه 
ــا     “  كــارگــري تشــكــالت ” و ي
ناميده شده است. مسلما  “  كارگري

اينكه محسن حكيمي و استـدالل  
هايش از ضعيف ترين و حـاشـيـه    
اي ترين مشاجرات و سماجت هـا  
در تقابل با جنبش كمونيستـي و    

متحزب در طبقه كـارگـر اسـت،      
تعيين كننده نيسـت. بـرعـكـس        
نظرات مطرح شده منجمله درباره 

در “  كارنامه تشكالت كـارگـري  ” 
تشـكـالت   ” اين دوران، و يـا          

با سابقه تر و بسيار سنتي “  مستقل
تر، از نكات مهم و پايه اي اسـت  
كه جنبش كمونيستي بكرات بـه    
آن بـرخـورد كـرده اسـت. امـا             
بهرحال، كماكان اين جدال درون 
طبقه كارگر، بخشي از مبارزه اي   
است كه روزمره در جريان اسـت،  
و پرداختن به آن در چـهـارچـوب    
اين نوشته كوتاه نمي گـنـجـد و      
بايستي مفصال و اثباتي در جايـي  

 ديگر، دوباره به سراغش رفت. 
آنچه در اين جا مدنظر اسـت،       

تنها اشاره به يك نكته است كـه    
چرا حكـيـمـي و بـخـشـي از             
همنظرانشان امروز دوباره به بهانه 
هاي ديگر به اين مـوضـوع مـي      
پردازند. در اين مصاحبه از همـان   

آغاز، حكيمي ابراز مي كند كه آن 
تشكلهاي كارگري در ايـران بـه     

يك معني شكست خـورده انـد.        
حكيمي پايين تر از اين تشكـالت  
چون كـمـيـتـه پـيـگـيـري و               
هماهمنگي، در يك سطح و جـدا  
از سنديكاي هفت تپه و شـركـت   
واحد، اسم مي برد. براي حكيمـي   
اين كار ساده اي نيست، چه بسـا    
سعي مي كند كه بنحوي، دلـيـل   
اين شكست را به سـازمـانـهـا و       

كردن ايـن  “  هاي جك” احزاب، و 
تشكالت توسط آنان رجعت دهـد.  
اما اين تصوري نيست كـه مـورد     
قبول هرآنكس باشد كه پـروسـه     
تشكيل و فعاليت هاي ايـن نـوع     
تشكالت را حتي از فاصـلـه دور     
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در قامت “ حق زن”
 شما نيست!

 
 فواد عبداللهي

 
مهره هاي پاچه ورماليده و دست پرورده جمـهـوري        

اسالمي كه از چماقداري در سركوب طبقـه كـارگـر و        
 36آغازيـدنـد و        57كمونيسم و رهايي زنان در انقالب 

سال است حق هر جنبنده اي را در اين ممـلـكـت بـاال       
كشيده اند، يكي پس از ديگري در حاليكه بـه سـمـت        
انتخابات اسفندماه شان مي روند، به سـرعـت آفـتـاب         
پرست رنگ عوض ميكنند و بعضا در قامت شواليه هـاي  

و كارگر و حق زن ظاهر شـده انـد.     “  دموكراسي” مدافع 
سهيال جلودارزاده از اين قماش است. يكي از كمپينرهاي  
اصلي نظام در ركاب رفسنجاني در تبليغ براي كشـانـدن   
زنان به پاي صندوق هاي راي در انتخابات اسـفـنـدمـاه     
مجلس شوراي اسالمي است. وي اينـروزهـا از گشـت         

 30مشـاركـت     ” زينب پياده شده، شال و كاله  كرده تا   
خواهران و همقطاران خويـش در مـجـلـس         “  درصدي

شوراي اسالمي را تامين كنـد. در ايـن خصـوص در             
لزوم حضـور فـعـال زنـان در           ” يادداشتي تحت عنوان 

اكنون مردم با توجه به نهضت ايجـاد  ” ميگويد:  “  مجلس
شده و كارزاري كه جهت افزايش حضور زنان در مجلس 
شكل گرفته و ارائه آراي عمومي در انتخابات نسبت بـه    

طلب و اصولگرا) عـمـل     دو جريان شاخص كشور (اصالح 
خواهند كرد... عالوه بر آن بايد فرمان امام مبني بر اينكه    
زنان بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت داشته باشند 
به صورت كمي و كيفي جنبه عملي و عيني پيدا كـنـد.     

گذاري از طـريـق زنـان       گذاري بايد در سطح سياست اثر
 “اعمال شود.

بسيار خب! اما كشاندن زنان به پاي صندوقهـاي    -1     
راي چه نيازي به اين همه قر دادن و شعبـده بـازي و       

 تعارفات دارد؟!  

زنده با تحزب 
 كمونيستي كارگران!

 امان كفا

 نشين“كرد”زمينه هاي حمله دولت تركيه به مناطق 
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و “  امـام ” چه ضرورتي امروز سـكـان       
گشت هاي زينب را از صادركنـنـدگـان    
قوانين و فتواهاي شرعي عليه زنان بـه  

حقوق زن ميچرخاند؟! چـرا   “  طرفداران” 
ساله   36چهره عبوس اسالم و جنايات 

نظامشان را در حق ميليونها انسان و از   
جمله زنان رنگ ميكنند؟ از كي تا حاال 
قوانين اسالمي در اين رژيـم و نـزد         
بنيانگزاران آن، آنقدر كشك و بيـمـايـه    
بوده است كه زن آزادانه و بـدون زور      
اين قوانين، آدم حساب شود و زنـدگـي   
كند؟ حتما فردا نيز اعالم خواهند كـرد    
كه اصال روز والنتـايـن يـك سـنـت          
اسالمي بوده و از همان زمان كه رسول 
خدا براي خديجـه كـبـري قـاقـالـي           
ميخريده به جا مانده است!! حـقـيـقـت       
اينست كه امثال جلودارزاده ها در ركاب 
خميني ها و خاتمي ها و رفسنجاني هـا  
و روحاني ها، از اسالميزه كردن جامعـه  
ايران ناتوان ماندند. اين جامعه هيچگـاه   
تسليم عنعنات اسالمي نشـد. در ايـن        
مملكت هرچند زنان در برابر قـوانـيـن      
اسالمي، به خاطر جنسيـت شـان بـه        
موقعيت نازل تـر از بـردگـان قـرون           
وسطي تنزل داده شده انـد امـا ايـن          
واقعيت به يك جنبش مقاومت و مبارزه 
ميليوني زنان بـراي بـرخـورداري از          
حداقل حقوق انساني خود، شكـل داده    
است. زنان از بدو حاكميت جـمـهـوري     
اسالمي بيش از ربع قرن است كـه در    
جنگ و جدال هر روزه با حكومت انـد.  
به اين اعتبار، رهايي زن و برخـورداري  

او از كليه نعمات مـادي و مـعـنـوي            
جامعه، به مهمترين معيار بهبود شرايـط  
زندگي همه مردم و رهـايـي جـامـعـه        
تبديل شـده اسـت. ايـن يـكـي از               
فاكتورهاي كـلـيـدي در شـكـسـت             
ايدولوژيك جمهوري اسالمي و هـراس  
كل اين سيستم از عروج جنبش رهايـي  
زن است. اين آن فاكتوري اسـت كـه      
امثال جلودارزاده را از ترس و وحشت به 

 كشانده است.“ حقوق زنان”مدح 
كارناوال تبليغاتي كه امـروز از طـرف       
سران ريز و درشت اين نظام بـر سـر       
پوشاندن تصوير سياه اسالم و قوانينـش  
در حق زنان راه افتاده، بيش از هر چيـز  
دليلي است بر استيصال و به بن بسـت  

رسيدن  سياست جمهوري اسالمـي در    
مقابل  مطالبات جبهه آزاديخـواهـي و     
برابري طلبي كه در اعماق جامعه ايران 
ميجوشـد. امـروز هـدف ايـنـهـا از                
انتخاباتشان، چسباندن نان به تنور سرد 
آخرين آس كل بورژوازي ايران يعـنـي   
دولت اعتدال روحاني اسـت و بـس!         

“ حـق زن   ” وگرنه پا گذاشتن به ميدان 
در قامت اين موجودات نيست؛ مسـلـه     
زن چشم اسفنديار اين نـظـام اسـت؛        
سياست اينها چيزي جز تمكين و تسليم 
و رضا نيست. اينها و دولت اعتـدالشـان    
قطعا در مقابل جناح رقيب، پيروز شـده    
اند اما بطور ويژه بعد از توافقات هستـه  
اي، با عود كردن بيشتر معضل بيكاري، 
فقر و تعرض به معيشت و آزادي هـاي  
اجتماعي در برابر جامعه و مـردم بـي       
آبروتر از آنند كه چنگي به دل زنند. از    

، صبح تا شـام  “ اصالح طلب” معتدل تا 
كارشان اين شده مردم را از لـولـوخـور    

بتـرسـانـنـد و بـراي          “  تندروها” خوره 
رضايت دادن به بد، به مقايسه با بـدتـر   
بكشانند. اينها در هراس از حقوق زنـان   
وعده كوره هاي آدم سـوزي كـمـي          
خنكتر از شريعتمداري ها و خط امامـي  

يـا  ” ها را ميدهند. اما زهي خيال باطل؛  
“ به مرگ بگير يا به  تب راضـي شـو      

تاكتيك شكست خورده اي براي خالـي  
كردن باد بحران كل نظام حول مسـلـه   
زن است؛ مردم ايران سالهاست جـدال    
طرفين اين معركه را با اسم و رسـم و    

 منفعتشان ميشناسند؛ نميخواهندشان!  
در اين مضحكه اي كه قرار اسـت         

از زنان بر حسب جنسيتشان يك صنف 
بسازند و آنها را پاي صندوقـهـاي راي     
بكشانند تا امثال جلودارزاده هـا مـدال     
افتخار خواهران مجلس نشين  را  بـه    
گردن بياويزند، مثل هميشه مهر بردگي 
كامل زن روي پيشـانـي اش خـورده        
است. اينها آزادند با خودشان چـنـيـن       
كنند، اما براي ما و اكثـريـت زنـان و        
محرومين جامعه ايران، دست اينها كـه  
براي نجات دولت اعتدال و وعده هـاي  
دود شده آن به صحنه آمده اند، رو شده 
است. كاسه گدايي راي براي تاييد يك  

نظام خشونت بار و زن ستيـز بـدسـت      
التماس مي كننـد  “  ملت” گرفته اند و از 

 كه به زندگي در جهنم راي دهند. 
در حاليكه دست مذهب همچـنـان        

در زندگي زنان و در ابعاد اجـتـمـاعـي       
حاكم است، وقتي حق تجمع و تشكـل  
آزاد غير قانوني اسـت، وقـتـي آزادي        
احزاب مخالف قدغـن اسـت، وقـتـي         
حجاب اجباري است و آپارتايد جنـسـي   
حاكم است، وقتي اسم تجاوز به كودك 
را ازدواج شرعي ميگذارند، وقتي اعـدام  
قانون رسمي كشور است، وقتي بر موج 
زنان و مردان بيكار در آن جامعـه هـر     
روز افزوده ميشود و تن فروشي و اعتياد 
عارضه طبيعي قلمداد ميشود، آنگاه اين 

حق زن، صاحبـان  “  مدافع” شواليه هاي 
يك كمپين سياسي مشخص، در مـدح    
انتخابات در يك نظام مشخص، جهـت  
تحكيم بيشتر خشونت حاكم بر زندگـي  
زنان اند. اينها بخاطر حقوق زنـان بـه      
پاي صندوقهاي راي نميروند، برعكس، 
بخاطر انتخابات و حفظ نظامشان اسـت  
كه سراغ زنها آمده اند. هدف اصلي اين  
كمپينها، به هيچ عنوان تغيير در زندگي 
زنان نيست. مسله زن بهانه است؛ ايـن   

سال است كه سردمدار معركه  36رژيم 
اي است كه بر در ورودي آن نـوشـتـه    

زن آدم نيست. ناقـص الـعـقـل        ” شده:  
از اين زاويه، “  است و جزو رجال نيست. 

و اصولگـرا  “  اصالح طلب” محور تفاوت 
 يك تار مو است.  

 
ميتوان و بايد مضحكه انتخابات  -2     

را به صحنه كيفرخواست مطالبات پايـه  
اي زنان، عليه خشونت سازمـانـيـافـتـه      
دولتي تبديل كرد. اين واقـعـيـت كـه        
رهايي زن شاخص رهايي جامعه اسـت  
بيش از هركجا در جامعه ايران صـادق    
است. در جوامعي كه حاكميت قوانـيـن    
اسالمي و اعمال يك آپارتايد جنسي بر 
سرتاپاي آن، روبناي ارتجاعـي تـريـن      
شكل حاكميت سرمايه است، حـرمـت     
زن به نحو انكار ناپذيري بـه حـرمـت      
انسان در آن جامعه گره خورده اسـت.    

هرنوع بهبود جدي در وضعـيـت زنـان       

پايه هاي حكومت اسالمي در ايران را   
ميلرزاند. به اين اعتبار، جنبش احـقـاق      
حقوق زنان در ايران، در صـف مـقـدم      

 مبازه عليه جمهوري اسالمي است.  
رهايي زنان در ايران، امر طبقه كارگر و  
جنبش برابري طلبي است. رهايـي زن     
امر صفي است كه راديكال تـريـن و       
ماگزيماليست ترين مطالبات را بر پرچم 
خود دارد و سازش ناپذير ترين مبارزه را 
با جمهوري اسالمي و براي بـرقـراري     
يك جامعه سكوالر و آزاد سـازمـان         
ميدهد. احقاق حقوق انساني زنان كـار     
جنبش عدالتخواهانه طـبـقـه كـارگـر،        
كمونيست ها، و جنبش ضداسالمي در   

 ايران است.
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آشنا. وي از اعضاي بلندپايه جمـهـوري    
اسالمي است. سالهاست امر ايشان بـه     
حاشيه راندن و مسـكـوت گـذاشـتـن        
مطالبات فروكوفته زنان و بطـور ويـژه     
دهن كجي آشكار به نصف جـمـعـيـت     
ايران در حوزه رفاه، بـرابـري و آزادي       
بوده است. ايشĤن بيش از اين نميتوانـد   
آرمانهاي اسالمي خود را مثل خر رنـگ  
كند و به جاي كالباس در بازار سياسـت  
به فروش برساند. حتي نظام ايشĤن هم  
بيش از اين روي اسب بـازنـده شـرط      
بندي نخواهد كرد. بروييد كوره هـا را      
داغ كنيد! ما و يك جـمـعـيـت چـنـد          
ميليوني هم كه بارها از سياست شـمـا     
عبور كرده، اينبار محكمتر از همـيـشـه    
خواهيم ايستاد و به چالشتان ميگيريـم.  
بحران كنوني نظام شما راه حل درونـي  
ندارد، راه حل، بيرون رژيم است. ايـن     
نظام در آخرين خندق خود يعني دولـت  
اعتدال و دوران برجامش، تنها با عـبـور   
كردن از روي نسل امروز كمونيست ها، 
زنان و طبقه كارگر ايـران مـيـتـوانـد          
كماكان به حيات ننگين خود ادامه دهد. 
اما نميشود! و بويژه ما كمونيسـت هـا      

انـتـخـابـات و       ” نميگذاريم تحت نـام    
، “ فرصت طاليي براي حـقـوق زنـان       

رهايي و برابري و سوسياليسم را قاچاق 
اعالم كنيد! قبول كنيـد راهـي بـراي         
 نجات جمهوري شما باقي نمانده است.  

 پا گذاشتن به ميدان ...

ی! قالب کار ده باد ا  ز
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م! یا و ده باد  ی!                   ز سال وری   گ  

به همين دليل، حكيمي از همان ابـتـدا   
به دست و پا مي افتد. و به تاريخ مـي     
پردازد ولي اينجا نيز از تاريخ  برداشتـي  
بمراتب وطني و محدود ارائه مي دهـد.  
حكيمي درك خود را از تاريخ، نه تاريخ 
مبارزه طبقاتي، و نه حتي طبقه كـارگـر   
جهاني، نه پيوسته و با پيشينه، بـلـكـه      
تنها از درون جامعه معين ايـران، و از      
زاويه اي بمراتب محدود بيان مي دارد.   
اين تصويري است كه كـارگـر را از         
دستĤوردهاي جهاني خويش دور نـگـه     
مي دارد و سرشتي جبري و بي تاثير از   
اراده انسان، ارائه مي دهد. حكيمي مـي   

واقعيت اين است كـه آن      ” گويد كه :  
ها به يك معنا شكست خوردنـد.   تشكل

ولي از اين حرف من اصالً نبايد نتيجـه  
ها بيهوده بوده انـد.   گرفت كه آن تالش

ها بايد صـورت     به هر حال، اين تالش
گرفتند تا ما بفهميم كه عيـب كـار      مي

كجاست؛ يعني كارگران و فـعـالـيـن         
هـا     كارگري بايد به دنبال اين تشـكـل  

جا برسند كه ببينند در  رفتند تا به اين مي
چه وضعيتي قرار دارند. من به تـاريـخ      

 “ كنم. طور نگاه مي اين
 

تنها يك كپي برداري سطحي، بـا         
ظاهري چپ گويانه از تاريخ  مي توانـد  
كه آنچه شد و گذشت را بدين گـونـه     
ابراز دارد. اين تالش حكيمي در ارائـه     
تصويري از بي ارادگي انسـان، جـبـر        
مطلق، سرنوشت غير قابـل تـغـيـيـر،        
كودكانه است. اما حكيمي هم عاقل تـر   
از اين است كه تصور كند چنين بيـانـي   
از تاريخ خريداري دارد. هدف حكيمي از  
اين ابراز اين نيست كه گويا كارگـر، و    
مشخصا كارگر در ايران خود بـايسـتـي    
خطا كند تا سپس از آن درس بگـيـرد.   
حداقل بصورت صرف تجربي هم كـه    
باشد، حكيمي مي داند كه سر كار آمدن 
و سپس مسقر شدن جمهوري اسالمي، 
از نقطه نظر ميليونها كارگري كـه بـا       

حضور خود و تشكالت شورايي خود بـه  
سقوط رژيم سلطنت خاتمه دادند، ناشي 
از عدم سازمان يابي هدفمند و يكپارچه 
طبقه كارگري بود كه به منافع طبقاتـي  
خود، به حزب طبقاتي خود مسلح نبـود.  
علت اين اظهارات حكيمي، آنهم امروز، 
ناشي از اين بي اطالعي نيسـت. پـس      
اين همه صغرا و كبري چيدن، و هـم      

با وقايع سبز و    57رديف كردن انقالب 
 براي چيست؟ 88سال 

 
دليل واقعي اين تصوير سازي، دقيقا     

رشد و سر برآوردن مطالبه اي است كه 
امروز در محافل كارگري براي متشكل 
شدن در جريان است. بي افقي كـامـل    
بورژوازي حاكم، ناپايدار بـودن و بـن       
بست وسيع چپ غير كارگري  و كـل      
اپوزوسيون بورژوايي در ايـران چـنـان      
واضح به چشم مي خورد كه همـه جـا     
بحث روز در مورد نياز به تشكل مؤثر و 
قابل اتكا، تشكل در مـحـيـط كـار و         
زندگي و نه در حاشيه و در بـيـرون از     
روابط توليدي مستقيم، در جريان است. 
نيازي كه بخشي ازاين طبقه روي ميـز  
خود گذاشته است و خواهان پاسخ هاي 
اثباتي است. علت اصلي بدو بيراه گفتن  
هاي حكيمي به حزب و حزبيت دقيـقـا   
ناشي از رشد اين داده در ايران است كه 

 حكيمي را به اينجا رسانده است. 
بعبارتي ديگر، عدم توانايي بورژوازي     

حاكم در پاسخگويي به بهبود اوضاع و   
خروج از اين شرايط سخت اقتـصـادي،   
سياسي و اجتماعي و همسويي و بـي      
آلترناتيو شدن اپوزوسيون بورژوايـي در    
شرايط مشـخـص امـروز اسـت كـه            
گسترش دامنه بحث و گـفـتـگـو در         
محافل كارگري جهت يافتن راه حـلـي   
براي پايان دادن به كل اين معـضـالت   
را دامن زده است. فراتر از آن، گفتمـان   
هاي امروز بيش از گذشته حول نياز بـه  
  تشكالت در محيط كـار و زنـدگـي،         

هدفمند و با برنامه، دور مي زند. آنـچـه    
در تصاوير ارائه شده توسط سخـنـوران   

جنبش ضد حزبي به ماركسيست هـا و    
در خـارج از      ” كمونيست هاي متشكل 

اطالق مي شد، امـروز تـوسـط      “  طبقه
كارگران با سابقه و شناخته شده طبـقـه   
كارگر ايران، ابراز مي شود. و اين دقيقـا   
همان دليلي است كه حكيمي ها را بـه  
جنب و جوش و دست و پـا انـداخـتـه       
است. اختالف و غيرعملي نشـان دادن     
اتحاديه و صنفي گرايي به اين اعتـبـار،   
در واقع در عالم خيال حكيمي است كه 
نقش بازي مي كنند. كدام كارگر آگاهي  
تصور ميكند كه معضل سازمانيابـي در    

“ مانعـي ” ايران امروز، ناشي از حضور و 
است كه دست اندركاران سنديكايـي و    
اتحاديه اي در مقابل كارگران طـرفـدار   

قرار داده اند؟ نـزاع شـورا و         “   شورا” 
 سنديكا، بهانه اي بيش نيست.

امروز فرجه اي براي كارگر كمونيست   
و بخش متحزب طبقه كارگر باز شـده    
است كه برخالف ادعاهاي حكيمي، از   
دست آوردهاي سياسي و مـبـارزاتـي        
كمونيسم در ايران بهره جويد و نـفـوذ     

خود را در طبقه كارگر گستـرش دهـد.      
تصورات ضد تشكيالتي و ضد حـزبـي     
امروز در موقعيت شكننده اي قرار دارند. 
تشكل و تشكل يابي حزبي در ايـران      
امروز خريدار دارد. گـيـرپـاژ كـردن            
آلترناتيوهاي سوخته، اين موقعـيـت را     
براي ما كمونيست ها بمراتب فراهم تر 
كرده است. بدين منظور، ما  كارگران و  
كمونيست ها را فرا ميخوانيم تا حـول    
سياست حزب حكمتيست، مـتـشـكـل       
شوند. اين نياز امـروز اسـت و وقـت           

 ديرجنبيدن نيست. زنده باد حزب!

 رفاه؛ زنده باد تحزب...
 “)منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”(بخشي از 

رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فرد از  - 
هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جـامـعـه امـروزي       
است. براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تـامـيـن       

 است، بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد.  
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران  
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

 روز شش ساعته)  5ساعت كار در هفته ( 30ـ برقرار فوري حداكثر 
 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته   

 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 
 سال   16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

سالي  55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افراد باالي 
 كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند  

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و 
بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه.  ارايـه خـدمـات        

 رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سـعـادت هـر           

 كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است.   
ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور (نمانيـدگـان مـجـلـس، شـهـرداران،              

 استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و.....) برابر با مزد متوسط كارگر.  
ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيسـت. از     
اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگـان  

 است.



ی    ت  ٩۵ماره    ۴ ح  

... پايان جنگ، هر كدام بـا اهـداف و          
تاكتيك هاي معين و در پي منافع خود، 
دنبال ميكردند. جنگ و دعـواي دوره       
كنوني ميان دولت اردوغان و پ ك ك 
و حمله ارتش تركيه به منـاطـق كـرد      
نشين، بيان كننده فاكتورهاي جـديـدي   
در خاورميانه و در تناسب قـوا مـيـان        
دولتها و احزاب و جريانات بستر اصلـي  

 در سياست منطقه است.   
فاكتورهاي دخيل در تشديد تخاصمات  

دولت تركيه و پ ك ك و حمله اخـيـر   
ارتش اين كشور به مناطق كرد زبان از 

 جمله عبارتند از: 
 

تركيه در سوريه شـكـسـت       -الف      
خورده و براي جـبـران مـافـات ايـن          
شكست سر به در و ديوار ميكوبد. حمله  
اخير ارتش تركيه عكس العمل دولـت    
اردوغان به اين شكست در داخل تركيه 
است. دولت تركيه ميخواهد پس لـرزه     
هاي هزيمت اش در خارج مرزهـا بـه     
داخل مرزها و به تشديد مخالفت مـردم  
عليه اش منتهي نشود. مردمي كـه در     
دل تحوالت خاورميانه در شـهـرهـاي      
بزرگ تركيه در ابعاد وسيع عليه دولـت  
جنايتكار حاكم و در دفاع از آزادي و       
حقوق پايمال شده خود به خـيـابـانـهـا      
ريختند. آنزمان بخش بزرگي از مـردم     
كرد زبان تركيه كه تحت تاثير پ ك     

صلـح و    ” ك بودند و پ ك ك پروسه 
با دولت اردوغان را پيش ميبـرد،  “  آشتي

در اين تحركات شركت نكردند. امروز و  
در دل شكست تركيه در سوريه، هـدف  
گرفتن پ ك ك در چنين شرايطـي و    
خلق يك دشمن داخلي براي هـمـيـن    

 مقصود است.   
از طرف ديگر موقعيت پ ك  -ب      

ك و ائتالف پشت سر او نيز تغيير كرده 
و گامها جلو آمده است؛ دولت بشار اسد 

سرجايش مانـده اسـت، جـمـهـوري          
اسالمي جا پايش در منطقه محكم تـر    
شده است. مهمتر از اينها روسـيـه در        
شرايط ناكارآمدي حمالت ائتالف غرب 
به داعش، ناگهان پيشتاز و امـروز بـه       
نيروي اول در اين عرصه تبديل شده و 
در عين حال مورد حمايت اروپـا هـم       
هست. اين بدان معناست كه روسيه بـا   
بدست آوردن موقعيت برتر در سـوريـه،   
به دنبال سهم خواهي بـيـشـتـري در       
معادالت جهاني و منطقه اي در مقابـل  
ناتو است و به همين اعتبار نيز موقعيت 
مخالفان دولت اسد و از جمله تـركـيـه    
تضعيف شده است. تحريكات تركيه در    
اين دوره، از جمله منهدم كـردن جـت     
جنگي روسيه نه تنها به بهبود موقعيـت  
اين كشور منجر نشد بلكه به زيانش نيز 
تمام شد. روسيه نه تنها در گـام اول         
تحريم اقتصادي تركيه را كليد زد بلكـه  
امروز با به دست گرفتن اهرم پ ك ك 
و حمايت از اين جريان به عنوان يكـي  
از احزاب اصلي ناسيوناليسـم كـرد در       
داخل تركيه يك گام ديگر بـه جـلـو        

 گذاشت.   
از طرف ديـگـر پ ك ك          -پ      

ميداند تركيه در تمام دوره هاي قـبـل     
هيچگاه اين اندازه در موقعيت ضـعـف     
قرار نگرفته است. در نتيجه به سياسـت   
تسليم آرام سابق گردن نمي گـذارد و      
پيشنهاد همكاري مسكو براي در پيـش  
گرفتن سياست فشار به تركيه را با جان 
و دل مي پذيرد. پ ك ك تاريخا حتي  
در سالهاي حاكميت حافظ اسـد نـيـز        
حاضر بود در دست سوريه عليه تركـيـه   
به بازي گرفته شود، حاال كه روسـيـه     
حاضر به بازي گرفتنش شـده اسـت،       
چهار دست و پا حـاضـر بـه قـبـول            
همكاري با  پوتـيـن اسـت. تشـديـد           
درگيري هاي تركـيـه و پ ك ك           

 محصول اين فاكتورهاست.    
پ ك ك در دهه هاي قبل تحت افـق  

و منافع اغلب قدرت هاي منطقه اي به 
بازي گرفته شده و در اين زمينه صاحب 
دنيايي تجربه است. با شوروي سـابـق      
بود، با سوريه بوده و كماكان هست، بـا  
جمهوري اسالمي بـوده و كـمـاكـان         
هست، اكنون نيز با سر به سمت مسكو 
خيز برداشته است. از سياست كردستان  
بزرگ و مستقل سابق تا كنفدرالـيـسـم    
سالهاي نه چندان دور، از تسـلـيـم و        
سازش دوره اخير با دولت تـركـيـه تـا       
تشديد جنگ امـروز بـا ايـن دولـت،           
هيچكدام سر سوزني به حل مسئله كرد 
و رفع ستم ملي در جامعه ربط نـدارنـد.   
اين جريان در بهترين حالت در حسـرت  
اهداف بارزاني تحت يك دولت كـردي  
در خدمت به منافع بـورژوازي كـرد و       

 طبقه حاكمه در كردستان است.   
 

دفتر كردستان حزب حكمتيست (خـط     
رسمي) حمله دولت تركيه به شـهـر و      
شهرك هاي كرد زبان، خانه گـردي و    
دستگيري و اعمال فضاي حـكـومـت      
نظامي و دامن زدن به تحريكات قومـي  

را شديدا محكوم ميكند. به عـالوه مـا       
توجه عموم را به نـقـش و جـايـگـاه          
تاريخـي و واقـعـي هـمـه احـزاب               
ناسيوناليست كرد در منـطـقـه جـلـب        

ميكنيم كه هر كدام بنا به نـرخ روز و      
منفعتشان، با عضويت در كانون ائتالف 
هاي دول مرتجع منطقه نان مي خورند 
و با پرچم دفاع از مـردم كـرد زبـان          
مقاصد ارتجاعي و منافع بـخـشـي از        
بورژوازي كرد در اين كشورها را دنبـال  
ميكنند. امروز بيش از هر زماني پـرچـم    
هاي ملي و مذهبي، اشاعه نفاق به نـام  
اين ملت و آن ملت، به نام اين مذهـب  
و آن مذهب، ابزار وسيعترين جنگـهـاي   
خونيني است كه در همان گام نخسـت  
طبقه كارگر و اقشار مـحـروم جـوامـع       
خاورميانه قربانيان آنند. امـروز پـرچـم       

، بيش از هر زمـانـي     “ مليت و مذهب” 
داغ بردگي انسان و مايه ننگ بشـريـت   

 است.
 
  

 دفتر كردستان 
 خط رسمي –حزب حكمتيست 
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ت!   ل او ب  و  ه کار    درت 

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
عبداللهي فواد   سردبير: 

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

ما  مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم رفاه و آزادي در برابر جمهورى  زمينه هاي حمله دولت تركيه ...
اسالمى و هر نيروى مدافع استثمار و استبداد، و براي مقابله با گسترش فقر و 

 نا امني و محروميت، فراميخوانيم.  
 

*** 

ان” دم ا ه، آزادی و ا  د!  “ ور ر ر ت  د  را 
 

h p://hekma st.com/2015/
Hekma st Manshour.html 


