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قوم پرستان را باید ایزوله و رسوا  

 کرد!
اخیرا تعدادی از نهادهای قوم پرست متعلق به "کنگره ملیت های ایران 
فدرال" با بزک کردن چهره خویش، تحت عنوان "شورای دمکراسی 
خواهان ایران" نهاد ظاهرا جدیدی را اعالم کرده اند. در لیست اسامی 

حزب دموکرات کردستان، کومه له عبدهللا مهتدی، کانون فرهنگی اینها، 
سیاسی آذربایجان، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب اتحاد 
بختیاری و لرستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی 
ترکمن و جبهه متحد بلوچستان به اضافه جبهه طبرزدی به عنوان تنها 

 نهاد به اصطالح غیرقومی در آن دیده میشود.

اشغال پایان یعنی بعد از  ٤٠٠٢"کنگره ملیت های فدرال" اینها در سال 
عراق و اعالم سیستم فدرال در آن کشور ویران شده، با شرکت نیمه 
اعضای امروزش اعالم موجودیت کرد. نصف دیگر اعضای امروز 
آنهم در مقطع صدور "دمکراسی" به سوریه و در فضای شور و شوق 
و امید صدور همان "دمکراسی" به ایران به این نهاد قومی پیوستند. 
هدف سیاسی اینها، رسیدن به همان سرنوشتی بود که گروههای شبیه 
همین فدرالیست های ایرانی، به کمک غرب و امریکا برای مردم عراق 
و لیبی و سوریه به ارمغان آورده بودند. اینها ادای گروهای قومی و 
مذهبی سوریه را در می آورند که به کمک دولت آمریکا و متحدین 
منطقه ای او و برای پیشبرد سیاستهای آنها در سوریه، دور هم جمعشان 

 کردند و نام "ارتش آزاد سوریه" را بر آنها نهادند.

شکست امریکا در عراق و سوریه نه فقط پرونده قلدر شماره یک جهان 
را به عنوان تنها آقای جهان بست، بلکه  فدرالیست ها و کل اردوی 

 سناریو سیاهی های مملکت را با افسردگی سیاسی روبرو کرد.

امریکای زیر رهبری یک شبهه فاشیست به نام ترامپ، برای جبران 
شکست بعد از عراق و سوریه ، بدلیل ناتوانی در پیشبرد سیاست رژیم 
چنج پیشین، با هدف فشار به جمهوری اسالمی و ایجاد محدودیت برای 

 آن، به سیاست تغییر از درون، روی آورده است. 

نتیجتا همانها که تمام این سالها آماده بازی در دست امریکا برای تبدیل 
ایران به عراق و سوریه بوده اند، امروز به تبعیت از قبله خود، 
سناریوی سیاه فدرالیسم قومی مد نظرشان را در قوطی "تمامیت 
ارضی"، "دمکراسی خواهی" و "گذار مسالمت آمیز" بسته بندی کرده 
اند. برای همین کار، قیافه یک اپوزیسیون سراسری هم به خود گرفته و 
جبهه طبرزدی را هم البد به عنوان نماینده "قوم فارس" در لیست خود 

 وارد کره اند.

تمام ادعاهای اینها یک مشت دروغ محض است؛ "تمامیت ارضی" را 
به خاطر جلب رضایت معترضین حاشیه ای ناسیونالیسم مستاصل 
ایرانی، به پالتفرم خود افزوده اند، گذار "مسالمت آمیز"شان کپی 
ادعاهای وزارت خارجه ترامپ به دنبال شکست سیاست رژیم چنج شان 
در سوریه است. دمکراسی شان هم از نوع همین نوبری است که از 
طریق گروههای شبیه خود در رکاب امریکا برای عراق و سوریه و 

 لیبی به ارمغان آورده اند.

تنها هدف اینها درست کردن همان لجنزاری است که بدون به خاک و 
خون کشیدن جامعه میسر نیست. باید به کمک اینها، صدها شهر بزرگ 
و کوچک ایران به سرنوشت موصل و بغداد و حلب و رقه و طرابلس 
تبدیل شود، باید جنگ خونین بین اقوام "فارس و ترک و کرد و عرب و 
عجم و بختیاری و لر و بلوچ و ترکمن" در شهرها سیل خون به راه 
اندازد، تا آرزوی شوم اینها برای تقسیم جامعه انسانی به جزایر قومی 

 عملی شود.

 در این شماره می خوانید:

 (9محمد فتاحی )صفحه  / !رژیمی در محاصره ترین قطعنامه،“ یانقالب” به بهانه 

 (11مصاحبه سایت گزارشگران با خالد حاج محمدی )صفحه  جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها /

 (11مظفر محمدی )صفحه صحبتی با شما! در باره تحوالت کردستان عراق/

 (11نسرین احمدی )صفحه زلزله، انساندوستی مردم، وعده های سرخرمن رژیم!/

 (11سخنی با شما، مردم کردستان عراق! */مظفر محمدی )صفحه 

 (11جنگ طلبی آمریکا و سرنوشت فلسطین )صفحه 

 (11آذر، باید ورق را برگرداند! )صفحه  شانزده

 (11دانشگاههای ایران، در تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ )صفحه  زنده باد روز دانشجو!/

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
 اوضاع خاورمیانه و آینده سوریه

 گفتگو با آذر مدرسی

 این متن بر مبنای گفتگو با رادیو نینا تحت همین عنوان تهیه شده است

 

 

 

در چند هفته گذشته اوضاع خاورمیانه تب و تاب زیاید بخود دیده. البته این منطقه همیشه یکی از مناطق پر  هیمن خاکی:
کشمکش و متالطم بوده. اما جدالهای جدیدی در خاورمیانه میان ایران و عربستان، پایان داعش و تاثیرات آن، مسئله یمن، عراق 

 و لبنان همه نشانه هایی از تغییر اوضاع و توازن قوا میان قطبهای اصلی جهانی و منطقه ای را با خود به همراه داشته. 

 فکر میکنم ابتدا از سوریه شروع کنیم و بعد وارد بحث قطب بندی های جهانی و آینده این تحوالت بشویم.  

از اینرو سوال اول را اینطور مطرح میکنم که مردم سوریه در شش، هفت سال گذشته رنجهای زیادی دیدند. از بمباران، 
بمبارانهای شیمیایی، خانه خرابی، ویرانی، کشتار، آوارگی میلیونی، وجود سرطانی به نام داعش و ..... را در این سالها تجربه 
کرده اند و امروز میبینیم از پایان داعش، یا حداقل از پایان خالفت آن حرف میزنند. با این اوصاف ما هنوز میبینیم که برای اینکه 
آینده سوریه به کدام سمت برود در دنیا قطبهای متفاوت سناریوهای متفاوتی دارند و کنفرانسهای متفاوت و جداگانه ای برگزار 

 میکنند.

اگر ما به چند سال گذشته سوریه نگاه کنیم باید بگوئیم چه اتفاقی افتاد؟ چرا در سوریه این اتفاقات افتاد؟ یادمان نرود که رسانه 
 های رسمی در غرب همیشه سعی میکنند بگویند این وضعیت نتیجه طبیعی انقالبی بود که در سوریه اتفاق افتاد.

 هایمایلم ابتدا نظر شما را در مورد اینکه در سوریه چه اتفاقی افتاد بدانم و پس از آن برویم سراغ اینکه آینده سوریه چه میشود و فاکتور
 اصلی که میتوانند در تعیین آینده سوریه نقش ایفا کنند کدامند.

 چپ کردستان  و بیگانگی با سیاست!
 
 
 
 
 
 

 مظفر محمدی
 

چپ کردستان عراق را طیف گسترده ای از کمونیست ها، سوسیالیست ها، آزادیخواهان، سکوالرها، دمکراسی خواهان، 
رفرمیست ها، ناسیونالیست های چپ و لیبرال ها ...، تشکیل می دهد. فعالین کارگری، صنفی، مدنی و روشنفکران و منتقدین در 

 گروه ها و محافل و یا منفرد در صفوف این چپ وسیعا پراکنده و بی افق و بیگانه و بی اعتنا به سیاست قرار دارند. 
زمانی بخشی از این چپ متشکل در یک حزب کمونیستی جمع شدند. این اولین تحزب کمونیستی در کردستان عراق بعد از حزب 
شیوعی عراق بود که با هدف حفظ استقالل طبقاتی تشکیل شد. این حزب بدالیلی که در اینجا نمی گنجد، علیرغم تالشهای بیدریغ 
بخشی از فعالینش و افت و خیزهای زیاد، هنوز به یک حزب اجتماعی و توده ای آلترناتیو جناح قدرتمند بورژوازی ناسیونالیست 

 کرد و احزابش تبدیل نشده است. 
در اینجا باز به چپ علی العموم می پردازم و می خواهم حرف آخرم را اول بزنم و با این حکم شروع کنم که امروزه هیچ گروه 

شانس تبدیل شدن به یک آلترناتیو قدرتمند برای پاسخ به وضعیت کنونی  به تنهاییو  جمع و محفل و حزب چپی در کل این طیف 
 کردستان را ندارد. 
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کمونیست       
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امر نیروهای دست ساز و طرفدار عربستان را 
مشکل روبرو کرد بطوریکه روسایشان، که 
کماکان بر رفتن اسد تاکید داشتند، مجبور به 

 استعفا شدند.

ماندن اسد نه فقط خواست روسیه و متحدینش بلکه 
خواست دول اروپائی که عواقب جنگ سوریه از 
آوارگی تا گسترش تروریسم داعش را مستقیما 
بدوش کشیدند، است. پایان دادن به سناریوی سیاه 
در سوریه به هر بهایی، حتی به قیمت قبول اسد 
در قدرت و قبول گسترش نفوذ روسیه و ایران در 

 منطقه، خواسته جدی کشورهای اروپایی بود.

صورت مسئله قطب روسیه، ایران، ترکیه تبدیل 
پیروزی خود به قدرتمند تر شدن این بلوک در 
خاورمیانه و منطقه است نه آینده مردم وسوریه و 
حتی بشار اسد. برای امریکا و عربستان هم کنار 
آمدن با این شکست و کم کردن لطمات آن در 
رابطه با قدرت و نفوذشان در خاورمیانه است. 
روسیه و متحدینش طرح تقسیم سوریه، هرچند 

مالی و -غیر رسمی، به مناطق تحت نفوذ سیاسی
نظامی خود اند و امریکا عمال با کنترل شمال 
سوریه و در حمایت از احزاب کردی در این 
منطقه و تبدیل آن به منطقه تحت نفوذ خود، در 

 فکر حفظ نفوذ خود در منطقه است. 

بهر حال امید به برگشتن ثبات و آرامش به 
سوریه، به این زودیها، واقعی نیست. ما وارد دور 
دیگری از کشمکش میان این نیروها، نه الزاما به 
شکل جنگهای خونین و در ابعاد قبل، شده ایم. 
آینده سوریه به این کشمکها، به توافقات و زور 
آزمایی میان قدرتهای امپریالیستی و متحدین 
محلی شان و اینکه هر یک از این قطبها چقدر 
میتوانند موقعیت خود در منطقه را تقویت و تثبیت 

 کنند، بستگی دارد.

 

: اگر به کشمکشها نگاه کنیم میبینیم هیمن خاکی
که در این مدت در خاورمیانه جدال میان ایران و 
عربستان به اشکال متفاوتی حاد شده است. از 
موشکی که از یمن به سوی عربستان شلیک شد تا 

 تحریم قطر و سپس استعفا سعد حریری. 

تحلیل های متفاوتی در مورد امکان بروز جنگ 
میان ایران و عربستان هست، البته اکثر تحلیل ها 
این احتمال را ضعیف میبینند. اخیرا بحثی را 
خواندم که کشمکش ایران و عربستان منجر به 

 نزدیکی عربستان و اسرائیل شده است. 

شما این جدال را چگونه میبنید و فکر میکنید این 
 جدال چه تاثیری بر اوضاع خاورمیانه میگذارد؟

 

قبل از اینکه وارد جدال میان ایران  آذر مدرسی:
و عربستان بشیوم الزم است نکته ای را توضیح 
بدهم، نکته ای که باید به آن توجه کرد و در نظر 
گرفت. آنهم اینکه آینده خاورمیانه از طریق 
کشمکش میان بلوکهای ارتجاعی در خاورمیانه و 

 تسویه حساب آنها با هم حل نمیشود. 

دول غربی تالش میکنند این تصویر را بدهند که 
معضالت خاورمیانه، مسئله رقابت قطبها و دول 
منطقه ای است و گویا وظیفه دول غربی حل این 
معضالت است و دلیل دخالتشان در امور 
خاورمیانه اساسا بدلیل ناتوانی این دول در حل 
معضالتشان است. این تصویری وراونه است. 
معضالت امروز خاورمیانه اساسا معضالت و 
کشمکش قدرتهای جهانی نه حتی صرفا بر سر 
نفوذشان در خاورمیانه که در جهان است. 
خاورمیانه مدتها است به منطقه و محمل حل و 
فصل کشمکش قطبهای جهانی تبدیل شده است. در 
نتیجه کشمکش میان دول منطقه ای، حتی آنجایی 
که صرفا کشمکشی میان این دول باشد، بدون 
دخالت قطبهای اصلی دنیا حل نمیشود و نمیتواند 

 آینده خاورمیانه را رقم بزند. 

این اصل را باید دید تا بتوانیم جایگاه واقعی 
اختالف و یا کشمکش میان عربستان و ایران را 

 در آینده خاورمیانه بررسی کرد. 

با این مقدمه برگردیم به کشمکش عربستان و 
ایران. فروپاشی بلوک شرق و پایان جهان دو 

نظامی امریکا -قطبی و بخصوص شکست سیاسی
در عراق و نظم نوین جهانی، امکان و میدان 
مانور قدرتهای منطقه ای برای گسترش نفوذ 
خود، مستقل از متحدین و حامیان جهانی خود، را 
افزایش داد. عالوه بر این تغییر موقعیت و اهمیت 
خاورمیانه برای امریکا مولفه دیگری در تضعیف 
موقعیت متحدین طبیعی امریکا در منطقه که سنتا 

و راه اندختن انواع باندهای سیاه و تروریستی 
قومی و مذهبی، تبدیل شدن سوریه به ویرانه ای با 
میلیونها آواره و کشته و زخمی است. اینها بالیی 
بر سر مردم سوریه آوردند که مردم حسرت 
زندگی تحت حاکمیت بشار اسد را دارند. امروز 
خود دول غربی و تحلیل گرانشان اعالم میکنند که 
اگر در سوریه انتخاباتی صورت بگیرد مردم 
دوباره به بشار اسد رای خواهند داد. چون در 
دوره حاکمیت بشار اسد دیکتاتوری و خفقان بود 
اما جنگ، ویرانی، خانه خرابی نبود. بر سر 
مردمی که علیه این حاکمیت بپا خاستند بالیی 
آوردند که بعد از شش سال جنگ و خونریزی 

 حسرت همین حاکمیت را میخوردند.

 

همچنانکه خودتان گفتید ار همان  هیمن خاکی:
ابتدا آلترناتیوهای مختلفی در مقابل جامعه گذاشتند. 
مایلم در اینمورد صحبت کنیم که آینده سوریه چه 
میشود؟ در حالیکه میبینیم قطبهای مختلف 
سناریوهای متفاوتی برای آن دارند و کنفرانسهای 
مختلف و جداگانه ای برای آینده سوریه در جریان 
است. به نظر شما مهمترین مولفه هایی که میتوانند 

 در آینده سوریه دخیل باشند کدام ها هستند؟

 

آینده سوریه و فاکتورهای تعیین آذر مدرسی: 
کننده در آن ادامه وضعیت تا امروز سوریه و 

 نیروهای دخیل در آن است. 

این تصویر خوشبینانه ای است اگر فکر کنیم با 
پایان داعش و یا پایان جنگ، مردم سوریه آینده 
سوریه را رقم خواهند زد. حتی اگر طرح هایی 
مانند تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات و ..... 
پیاده شود. این توهم است اگر فکر کنیم شرکت 
مردم در انتخابات فرضی که بعد از آتش بس و 
مذاکرات و برگشتن ثبات به سوریه برگزار 
میشود، نشانه این است که مردم در سوریه آینده 
خود را بدست گرفتند و آنرا تعیین کردند و ظاهرا 

و همه باید از اینکه با تمام شدن جنگ در سوریه 
انتخابات و ... خوشحال باشیم و   شرکت مردم در

فکر کنیم مردم آینده خود را آزادانه رقم زدند. 
جریاناتی که چنین تصویری را میدهند اگر 

 شارالتان نباشند، متوهم اند.

آینده سوریه کماکان تابعی از کشمکشی است که 
میان قطبهای امپریالیستی و متحدین منطقه ای آنها 
در جریان است. تمام سناریوها برای آینده سوریه، 
تمام کنفرانسها و آلترناتیوها، اینکه کدام جریانات 
در مذاکرات باشند، اینکه آیا بشار اسد در 
مذاکرات شرکت داشته باشند یا نه، اینکه آایا 
مذاکرات در ژنو باشد یا روسیه و ..... ادامه این 
کشمکها و پایان دادن به آن و تعیین سهم هر یک 
از بازیگران تاکنونی این تراژدی انسانی، در آینده 
سوریه به شیوه دیگری است.  در نتیجه آینده 
سوریه پس از شکست داعش و بیرون کردن آن 
از مناطق تحت کنترل خود، هنوز آینده باثباتی 
نیست و جدال بر سر دامنه نفوذ دول و نیروهای 
ارتجاعی در سوریه به شکل دیگری ادامه پیدا 
خواهد کرد. همانطور که عراق جدال بر سر آینده 
عراق و سهم هر نیرویی در آن، بالفاصله پس از 
شکست داعش در موصل شروع شد. در مورد 
جنگ موصل هم ما گفتیم که دعوای اصلی 
قدرتهای جهانی و منطقه ای و حتی محلی در 
عراق تازه بعد از شکست داعش و خروج آن از 
موصل شروع میشود. در سوریه هم به همین 
شکل است جدال بر سر سهم هر یک از این 
نیروهای مسبب سناریوی سیاه در سوریه پس از 

 شکست داعش شروع خواهد شد.

تا جائیکه به داعش برمیگردد، داعش را از 
سوریه بیرون میکنند، داعش سرزمینی را در 
کنترل نخواهد داشت و اساسا به باندی تروریستی 
که در کشورهای مختلف ابراز وجود میکند تبدیل 

 خواهد شد.

اما تا جائیکه به معادالت منطقه برمیگردد، یک 
مسئله اساسی تعیین تکلیف و روشن شده آنهم 
شکست سیاست امریکا و متحدینش )اساسا 
عربستان( در سوریه و مطالبه "اسد باید برود" و 
پیروزی قطب روسیه و متحدینش )ایران و ترکیه( 
است. اتاقهای فکری در امریکا به روشنی 
میگویند که باید شکست را قبول کرد و راه دیگری 
برای به زیر کشیدن اسد پیدا کرد. امری که بطور 
واقعی حداقل برای مدتها پرونده اش از طرف 
قدرتهای جهانی بسته شده. بهر حال معلوم شد 
بشار اسد در قدرت میماند و به حاکمیت خود ادامه 
میدهد. حتی عربستان به این مسئله تن داد و همین 

 اوضاع خاورمیانه و ...

اجازه بدهید ابتدا در مورد اینکه در  آذر مدرسی:
سوریه چه اتفاقی افتاد و چرا خیزش مردم در 
سوریه علیه دیکتاتوری حاکم در این کشور، با 
دخالت دول و نیروهای ارتجاعی جهانی و منطقه 
ای و نیروهای باند سیاهی به یک سناریوی سیاه 
تبدیل شد، صحبت کنیم و پس از آن به اینکه آینده 
سوریه چه خواهد شد و سوریه پس از داعش 

 چگونه خواهد بود بپردازیم.

بدنبال بهار عربی و انقالب در مصر  ٤٠٢٢سال 
و تونس، در سوریه هم شاهد رشد اعتراضات و 
خیزشهای اجتماعی علیه دیکتاتوری حاکم به راه 
افتاد. همان دوره شاهد بودیم که از طرفی غیاب 
یک نیروی رادیکال، انقالبی که بتواند مردم را 
حول مطالبات رادیکال، انقالبی، انسانی و 
عدالتخواهانه خود متحد کند، زمینه را برای 
عروج جریانات ارتجاعی قومی و مذهبی و 
عشیره ای مناسب کرد و از طرف دیگر دول 
غربی که از شوک انقالبات مصر و تونس بیرون 
آمده بودند و زنگ خطر اینکه بهار عربی و 
انقالبات علیه متحدین و هم پیمانانشان در منطقه، 
میتواند منافع طوالنی مدت آنها در منطقه را به 
خطر بیندازند و باالنس قدرت را به ضرر ارتجاع 
منطقه ای تغییر دهد و با درس گرفتن از دخالتشان 

 در لیبی، در سوریه هم وارد عمل شدند. 

در اثر این دخالت خیزش اجتماعی مردم در 
سوریه که با افقی هرچند ناروشن، هرچند مبهم و 
هرچند التقاطی از آینده، اما به امید به زیر کشیدن 
دیکتاتوری بشار اسد، به امید تغییر، به امید 
بهبود، رفاه و آزادی و بدست گرفتن سرنوشت 
خود شروع شده بود، در یک چشم بهم زدن به 
سناریوی سیاهی تبدیل شد که میبینیم. میدیا و دول 
غربی اسم آنرا جنگ داخلی گذاشته اند اما بطور 
واقعی سوریه به میدان جنگ و کشمکش دول و 
نیروهای ارتجاعی و در راس آن قدرتهای جهانی 
تبدیل شد. یک شبه انواع آلترناتیوها و باندهای 
مسلح اعالم وجود کردند. "شورای انقالب 
سوریه" و "ارتش آزاد سوریه" که ائتالفهایی از 
نیروهای قومی، مذهبی و عشیره ای بودند، 
مهمترین آنها بودند. آن روزها میدیا و دول غربی 
از "ارتش آزاد سوریه"، که داعش و جبهه النصر 
هم عضو آن بودند، بعنوان "جنگجویان آزادی" 
نام میبرد. دول غربی و متحدین منطقه ای شان 
عالوه بر دخالت مستقیم خود در سوریه از طریق 
این نیروها و مسلح کردن آنها، اعتراض اجتماعی 
مردم در سوریه را به تراژدی انسانی تبدیل کردند 

میلیون آواره و صدها  ٢٤که نتیجه آن  بیش از 
هزار کشته که بخش زیادی از آنان زنان و 

 کودکان بیگناه اند، شد. 

خیزشی که به امید تغییر و بهبود در زندگی 
میلیونها انسان در سوریه شروع شد در غیاب یک 
جریان قوی، رادیکال و انقالبی و با دخالت 
ارتجاع جهانی و منطقه ای از امریکا و روسیه و 
اروپا تا عربستان و ایران و ترکیه به سناریو و 
تراژدی تبدیل شد که میبینیم. سوریه ای که نشان 
از مدنیت در آن نمانده، شیرازه اش از هم پاشیده، 
با میلیونها آواره و صدها هزار کشته و زخمی، 
جامعه ای تکه تکه شده که مهر عهد عتیق ترین 

 هویتهای قومی و مذهبی را برخود دارد. 

همان دوره حزب ما، برخالف تبلیغات میدیا و 
دول غربی که گویا همه اینها نتیجه طبیعی انقالب 
مردم سوریه بود و نابودی امروز جامعه سوریه 
را کماکان انقالب و نتیجه تقابل "انقالبیون" و ضد 
انقالب عنوان میکنند، تبلیغاتی که بخشی از 
نیروهای سیاسی منجمله در ایران آنرا تکرار 
میکردند و برای نیروهای باند سیاهی تحت عنوان 
"جنگجویان آزادی" هلهله میکشیدند و آنان را 
نماینده مردم سوریه علیه بشار اسد می نامیدند، 
اعالم کردیم این انقالب توسط ارتجاع جهانی و 
متحدین منطقه ای شان هایجک شد. گفتیم 
همانطور که با "دخالت بشردوستانه" در لیبی به 
انقالب مردم لیبی خون پاشیدند، با الترناتیو سازی 
و راه اندختن باندهای مسلح عشیره ای و مذهبی 
در سوریه جنگی خونین، شهر به شهر و خانه به 
خانه را به مردم سوریه تحمیل میکنند. همان موقع 
گفتیم که جنگ در سوریه باید بالفاصله متوقف 
شود، همه نیروها و باندهای ارتجاعی باید خلع 
سالح شوند، تاکید کردیم که نیروهای دول خارجی 
باید از سوریه خارج شوند تا امکانی به مردم در 
سوریه داده شود تا مستقال با دیکتاتوری حاکم در 

 این مملکت تعیین تکلیف کنند. 

نتیجه دخالت دول و نیروهای جهانی و منطقه ای 

همین ناسیونالیست ها و فاشیست های ترک و  
کرد که ظاهرا بر روی کاغذ کنار هم اند، در 
صورت امکان و برای تعیین مرزهای فدرال 
قومی، مردم منتسب به اقوام متفاوت در اکثر 
شهرهای آذربایجان غربی و شرقی را در یک 
شبانه روز، به روز سیاه می کشانند. مگر قوم 
پرستان و ناسیونالیست های قومی این مملکت 
جوهر متفاوتی از بقیه هم جنسان خود در 
کشورهای شبه جزیره بالکان و عراق و 

 یوگوسالوی و ارمنستان و آذربایجان و...دارند؟

مسموم کردن فضای سیاسی و آغشته کردن آن به 
تنفر و کینه از طریق کشت ویروس قومیگرایی، 
همین امروز، کمترین لطمه به جامعه انسانی در 

 این مملکت است.

قوم پرستان ایرانی که امروز و زیر سایه  
تخاصمات دولت ترامپ با ایران و همزمان 
کشمکش سرپا ارتجاعی عربستان و اسرائیل با 
ایران، خونی در رگهایشان تزریق شده است، به 
جز در کردستان و آنهم به یمن وجود شاخه ای از 
حزب دمکرات، در دنیای واقعی در بقیه مناطق 
ایران وزن بسیار ضعیف و موجودیتی بشدت 
نحیف دارند. با این وصف، وزن کم اینها نباید 
توجیهی در بی توجهی به خطر سناریو سیاهی 
آنان باشد. وجود تنها یک ویروس، در شرایطی 
میتواند به یک خطر بالفعل تبدیل شود. یک جمع 
بیمایه و شارالتان سیاسی، میتواند فردا هسته اولیه 
"شورای بنغازی در لیبی"، "شورای انقالبی 
سوریه" و یا "ارتش آزاد سوریه"، در ایران 

 باشد. 

اولین قدم در مقابل این ویروس های خطرناک 
موجود در سیاست ایران، منزوی و قرنطینه 
کردن آنهاست. افشا و رسوا کردن هر نوع رابطه 
سیاسی با اینها، افشای بی امان اهداف ارتجاعی و 
ضد اجتماعی اینها، و دفاع از یک سیاست 
غیرقومی و غیرمذهبی در اپوزیسیون سیاسی 
ایران، باید یک اصل تخطی ناپذیر سیاسی بین 
همه احزاب و گروههای اپوزیسیون متعهد به 
حفظ ساختارهای متمدن جامعه، برای پرهیز از 

 سناریوی سیاه در ایران، باشد.

حزب ما همه نیروهای اپوزیسیون و فعالین 
سیاسی را به در پیش گرفتن یک سیاست مشابه 

 فرا میخواند. 

 ننگ بر قوم پرستی

 زنده باد آزادی و برابری

حکمتیست)خط  -حزب کمونیست کارگری ایران
 رسمی(

 ٧١٩٢دسامبر ٩١ -٩٩١١آذر  ٩١

طبقه کارگر، برخالف 

کليه طبقات فرودست 

در تاریخ پيشين 

جامعه بشری، 

نميتواند آزاد شود بی 

آنکه کل بشریت را 

 آزاد کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری 
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 کمونیستی است. 

 ٧٥جامعه ایران تجربه دو انقالب را دارد. انقالب 
نه رنگ قومی به خود داشت نه رنگ ملی، این 
انقالب انقالبی آزادیخواهانه بود که توسط یک 
جریان اولترا ارتجاعی و اسالمی سرکوب شد. 
اگر سوریه، لیبی، تونس و مصر چنین تجربه ای 
را نداشتند و ارتجاع جهانی توانست با اتکا به 
باندهای قومی و مذهبی به انقالبشان خون بپاشد، 

را دارد و چپ و  ٧٥ایران تجربه عظیم انقالب 
کمونیسم در آن ریشه عمیق و تاریخی دارد به 
همین دلیل شانس ما کمونیستها برای به پیروزی 
رساندن انقالبی کارگری و ممانعت از سوریه ای 

 شدن ایران بسیار باال است.

منطقه، برخالف تصویری که خودشان میدهند، 
کانونهای بحرانی اند که دول غربی در خاورمیانه 

 بوجود آورده اند. 

برای ما کمونیستها بازگشت امنیت به خاورمیانه 
از طریق انقالبات کارگری، از طریق سرنگون 
کردن دول ارتجاعی حاکم و خلع سالح همه 
نیروها و باندهای قومی و مذهبی در منطقه و 
کوتاه کردن دست آنها از زندگی مردم در منطقه 

 ممکن میشود.

تا جائیکه به ایران برمیگردد، دو فاکتور نقش 
 مهمی در ممانعت از سوریه ای شدن ایران دارند.

اوال هرجریانی که مهر قومی و مذهبی به جامعه 
میزنند و تالش میکنند جامعه را حول هویتهای 
کاذب قومی و ملی و مذهبی و شاخه های مختلف 
اسالمی و غیراسالمی تقسیم کنند و در آن تفرقه 
بوجود آورند، باید بعنوان نیروهای بالقوه 
سناریوی سیاهی، نیروهایی که میتوانند به نیروی 
متوحشی مانند داعش تبدیل شوند، منزوی شوند و 
از امکان ایفای نقش در آینده ایران محروم شوند. 
باید این نوع جریانات قومی و مذهبی را طرد کرد 
و اجازه نداد در تحوالت آینده در ایران کوچکترین 

 نقشی ایفا کنند. 

یکی از مهمترین این نیروها جمهوری اسالمی 
است که نه فقط امروز در ایران و منطقه منشا 
تفرقه قومی و مذهبی است که در آینده پرتالطم 
ایران و در صورت در جریان بودن هر انقالبی 
در ایران، بعنوان نماینده شیعه و "شیعیان"، در 
کنار سپاه پاسدران باندهایی چون حشد الشعبی و 

 حزب هللا را به جان جامعه خواهند انداخت.

در مقابل تالش امروز این جریانات باید هویت 
انسانی را به جامعه بازگرداند. مردمی که در این 
مملکت زندگی میکنند مستقل از اینکه به کدام قوم 
و ملیت و مذهب منتسب میشوند یک دشمن 
مشترک دارند. آنهم بورژوازی حاکم و حاکمیت 
سیاه جمهوری اسالمی است. باید این هویت 
انسانی را مبنای اتحاد هرچه بیشتر بخش اعظم 

 مردم محروم و تشنه آزادی و رفاه قرار داد. 

نیرویی که میتواند برخالف این هویتهای کاذب این 
هویت انسانی را مبنا قرار دهد، میتواند مردم را 
بر مبنای هویتهای طبقاتی شان متحد میکند فقط و 
فقط کمونیستها هستند. کمونیستهایی که طبقه 
کارگر و مردم محروم را علیه بورژوازی و برای 
دستیابی به آینده ای بهتر، مرفه، سعادتمند و آزاد 

 متحد میکنند. 

فاکتور دوم مسئله مسلح شدن مردم برای دفاع از 
زندگی، امنیت و آینده خود است. مردم باید قدرت 
دفاع از خود را در مقابل هر جریان ارتجاعی 
منجمله جمهوری اسالمی را داشته باشند. در دوره 
ای که سیاست بطور جدی با اسلحه گره خورده 
نمیتوان انقالب را از طریق تظاهراتهای آرام در 
خیابانها علیه یک رژیم هار و تا دندان مسلح را به 
پیروزی رساند. نمیتوان با دست خالی از انقالب 
در مقابل تعرض جریاناتی که تحت عناوینی چون 
شیعه، سنی، سلفی، کرد، فارس، ترک، بلوچ و 

 عرب و ..... دفاع کرد. 

ما بعنوان یک جریان کمونیستی تمام تالشمان این 
است که جامعه را به این طرف سوق دهیم. اوال 
مانع هویت تراشی کاذب برای مردم شویم. ایران 
نه جامعه ای اسالمی است، نه فارس است، نه کرد 
و نه عرب و نه ترک! ایران مانند هر جامعه 
دیگری جامعه ای طبقاتی است که در آن کارگر و 
مردم محروم مستقل از مهرهای قومی و مذهبی 
که به آنها زده میشود در مقابل بورژوازی حاکم 
یک منفعت مشترک دارند. مردمی که بورژوازی 
حاکم به آنها  فقر و بیکاری و استبداد را تحمیل 
کرده است. این مردم یک آینده مشترک دارند و 
برای تحقق این آینده باید از امروز قدرت دفاع از 

 خود، دفاع از انقالب و آینده خود را داشته باشند. 

ما تمام تالش خود را کرده ایم و میکنیم که اوال 
نیروهای قومی و مذهبی را طرد ومنزوی کنیم و 
ضدیتشان را با رفاه و سعادت جامعه نشان دهیم و 
همزمان مردم را برای دفاع از خود و زندگی شان 

 آماده کنیم. 

انقالب اکتبر که در طی جنگ جهانی اول، خونین 
ترین جنگ دوره خود، اتفاق افتاد، انقالبی که 
طبقه کارگر و کمونیستها توانستند نه فقط انقالب 
کارگری را ممکن کنند بلکه تعرض نظامی و 
توطئه بورژوازی و امپریالیستها علیه این انقالب 
را در هم بشکند، نمونه ای از قدرت مردم 
متشکل، متحد و مسلح با رهبری یک حزب 

جمهوری اسالمی انواع نیروهای مسلح و باند 
سیاهی مانند حشدالشعبی را دارد که برایش 
بجنگند، در نتیجه عربستان عمال توان وارد شدن 
به چنین جنگی را ندارد و چنین جنگی نامحتمل 

 است. 

امکانی که هر دو دولت دارند راه اندختن جنگهای 
نیابتی علیه همیدگر است. جنگ یمن، تحریم قطر 
و بحران در لبنان نمونه های بارز این جنگ 
نیابتی است. در مورد آخرین نمونه آن مسئله 
استعفای حریری و بحرانی کردن لبنان، عربستان 
با خط قرمز دول غربی مبنی بر اینکه "لبنان نباید 
بحرانی شود" روبرو شد و رسما به عربستان 
اعالم کردند که اجازه نمیدهیم لبنان را ناآرام کنید. 
بازگشت حریری به لبنان و پس گرفتن استعفایش 
شکستی جدی برای عربستان بود. اینکه شاهزاده 
عربستان ممکن است دست به چه ماجراجویی 
هایی بزند قابل پیشبینی نیست اما مسئله ای که 
روشن است عربستان متحدین جدی که تا آخر 
سناریوی او برای تقویت موقعیت خود، بروند و 

 وارد جنگ با ایران شوند، را ندارد. 

همانطور که گفتم در دوره معینی امکان گسترش 
نفوذ دول منطقه ای باز شد و جمهوری اسالمی با 
اتکا به تروریسم اسالمی و باندهای دست ساز و 
نیروهای مورد حمایت خود و در خال قدرت در 
خاورمیانه نفوذ خود را گسترش داد. تکرار همان 
سناریو برای عربستان آنهم در اوضاع فعلی 
خاورمیانه ممکن نیست. به همین دلیل تالشهای 
تاکنونی عربستان با شکست مواجه شده اند و باید 

 دنبال راه دیگری برای  مقابله با ایران پیدا کند.

امروز بلوک امریکا در خاورمیانه موقعیت 
مناسبی ندارد و سیاست ترامپ در تقویت این 
موقعیت، که اساسا از طریق بحران آفرینی است، 
تا امروز موفق نبوده. میتوان به نقش روسیه و 
اروپا در این جدال پرداخت که فکر میکنم بحث را 
به درازا میکشد و وقت آنرا نداریم. فقط به یک 
نکته اشاره کنیم آنهم سیاست اروپا در منطقه 
است. اروپا سیاست آرام کردن خاورمیانه را 
دارد. ظرفیت جمهوری اسالمی در به خون 
کشیدن منطقه یا تخفیف کشمکشها را میداند و به 
همین دلیل ایران را بعنوان یکی از مهره های 
"ثبات" در منطقه قبول کرده است و در کشمکش 
میان ایران و عربستان مستقل از تبلیغات خود از 

 عربستان حمایت نمیکند.   

 

بعنوان آخرین سوال، با توجه به  هیمن خاکی:
اتفاقاتی که در سوریه و لیبی و اعتراضات 
اجتماعی و  بهار عربی افتاد، بحثی که خود 
جمهوری اسالمی هم به آن دامن میزند این است 
که اعتراضات برای تغییر جمهوری اسالمی در 
ایران هم قطعا مسیری مانند سوریه را خواهد 
داشت و بخصوص با دامن زدن به بحث امنیت 

 چنین نگرانی را در جامعه دامن میزند.

پاسخ شما به این مسئله چیست؟ فکر میکنید چه 
فاکتورهایی تعیین میکنند که در پروسه انقالب آتی 

 ایران سناریوی سوریه و لیبی تکرار نشود؟ 

 

بطور واقعی اوضاع بحرانی  آذر مدرسی:
خاورمیانه امروز به حق هر فرد و هر جریان 
مسئولی در این منطقه را با این سوال روبرو 
میکند که چگونه باید مانع سوریه ای شدن جامعه 
خود، و در مورد ما ایران، شد و چگونه میتوان 
در عین حال که علیه دیکتاتوری و سیستم حاکم 
انقالب کرد، تضمین کرد که هیچ جریان ارتجاعی 
نتواند به این انقالب خون بپاشد و تراژدی لیبی و 
سوریه را تکرار نکنند. این سوال که انقالبی را به 
پیروزی رساند و اجازه نداد مورد تعرض باندها و 
نیروهای ارتجاعی قرار بگیرد، سوال اساسی و 

 واقعی است. 

یکی از مولفه ها بازگشت ثبات و امنیت به 
خاورمیانه و کوتاه شدن دست باندهای ارتجاعی 
قومی و مذهبی است. امری که در غیاب وجود 
یک کمونیسم قدرتمند و موثر در منطقه که با اتکا 
به قدرت مردم چنین امری را ممکن کنند، روی 
میز قدرتهای جهانی قرار گرفته است. اینکه این 
قدرتها چقدر میتوانند و مهمتر چقدر میخواهند، 
امر دیگری است. این قدرتها تا امروز نه فقط 
منشا کمترین ثبات و امنیتی در منطقه نبوده اند که 
برعکس خاورمیانه را منطقه حل و فصل 
کشمکشهای خود کرده اند. اینها عاملین اصلی بی 
ثباتی، بحران، جنگ و تراژدی انسانی در 
خاورمیانه اند. تک تک کانونهای بحرانی در این 

 اوضاع خاورمیانه و ...

اهرم فشارشان برای حل مسائل ئ رقابتهای 
محلی شان، دخالت و تهدیدات امربکا بودند، بود. 
نیرو و دولتی که بیشترین استفاده را از این 
موقعیت جدید و "خال قدرت" در خاورمیانه کرد، 
جمهوری اسالمی بود. ایران از شکست امریکا 
در عراق بیشترین استفاده را کرد و با تقویت 
جریانات شیعه پرو ایران، عمال عراق را به 
منطقه نفوذ خود تبدیل کرد بطوریکه امروز 
شاهدیم جمهوری اسالمی در عراق حرف آخر را 

 میزند. 

در فلسطین هم جمهوری اسالمی از بازی 
ناسیونالیسم عرب و دول عربی با مسئله فلسطین، 
از معامله گری و سازش آنها با اسرائیل و امریکا 
بر سر مصائبی که بر سر مردم فلسطین می آمد، 
استفاده کرد و این خال را به نام دفاع از مردم 
فلسطین و با تقویت حزب و هللا و حماس به نفع 
خود پر کرد، توانست دامنه نفوذ خود را در 
فلسطین گسترش دهد و عمال به نیرویی جدی در 

 فلسطین و لبنان تبدیل شود.   

در سوریه به همین ترتیب، توانست با استفاده از 
نیروی نظامی و مالی خود در شکست سناریوی 
امریکا و متحدینش )عربستان و ترکیه( نقش جدی 
ایفا کند و امروز در سوریه صاحب چنان نفوذی 
است که بدون توافق با ایران نمیتوان در مورد 

 آینده سوریه به نتیجه رسید. 

طی چند ده سال گذشته جمهوری اسالمی با اتکا 
به تروریسم، اتکا به جنگهای نیابتی، با راه 
اندختن دارودسته ها و باندهای مسلح شیعه، به 
نیرویی با نفوذ و جدی در منطقه تبدیل شده که 
امروز دیگر نمیتوان آنرا به حساب نیاورد. متقابال 
عربستان در این سالها بعنوان متحد امریکا در 
انتظار دخالت امریکا و به امید این دخالت برای 
حفظ منافع خود در منطقه نشست. فاصله دولت 
اوباما از عربستان و عدم حمایت بی چون چرا از 
آن فاصله جدی میان عربستان و امریکا اندخت و 
موقعیت عربستان را چه در کشورهای خلیج و 
چه بخصوص در مقابل رقبای خود مانند ایران 
تضعیف کرد. عالوه بر این عربستان با آینده 
ناروشنی، بخصوص که مسئله خشک شدن 
چاههای نفت آن طی چند ده سال آتی مطرح 
است، روبرو است. اینها مسئله موقعیت عربستان 
در منطقه را به مسئله روزتر و حادتر عربستان 
تبدیل کرده. رقابت ایران و عربستان بر سر 
موقعیت خود در منطقه واقعی است اما این صرفا 
بخشی از صورت مسئله و واقعیت است. سیاست 
امریکا پس از سر کار آمدن ترامپ، فشار بیشتر 
بر ایران و محدود کردن دامنه نفوذ آن در منطقه 
بود و این تغییر سیاست بخشا از طریق تشدید 
تحریمها و فشارهای بین المللی و لغو برجام در 
حال انجام است که با مقاومتهای جدی چه در 
درون خود هیئت حاکمه امریکا و چه دول 
اروپایی روبرو شده است. بخش دیگر این سیاست 

عربستان علیه  -از طریق تقویت کمپ اسرائیل
ایران و حمایت بی چون و چرای ترامپ از 
شاهزاده عربستان است که موقعیت عربستان را 
تقویت کرد و تاثیر جدی بر تحرکات عربستان و 
تشدید این کشمکش از طرف عربستان داشت. 
بدون تغییر سیاست ترامپ این کشمکشها 
نمیتوانستند تا این درجه حاد و برای آینده 

 خاورمیانه خطرناک باشند. 

در مورد آینده این جدال، همانطور که شما هم 
گفتید امکان اینکه عربستان مستقیما وارد جنگی با 
ایران شود بعید است. اوال چنین جنگی کل 
خاورمیانه و منطقه را وارد جنگی بی انتها و 
ویران کننده میکند و مانند جنگ ایران و عراق 
صرفا به جنگ بین دو دولت محدود نخواهد شد. 
در نتیجه نه فقط امریکا بلکه قدرتهای جهانی و 
منطقه ای دیگر باید چنین سناریویی را قبول کرده 
باشند. ثانیا درست است عربستان بزرگترین 
زرادخانه جنگی در منطقه را دارد اما نیرویی که 
برای دولت عربستان بجنگد را ندارد و انتطار 
اینکه مثال اسرائیل برای عربستان و علیه ایران 
بجنگد و نیروی انسانی خود را در چنین جنگی 
وارد کند منتفی است و اینرا عربستان بهتر از هر 
کسی میداند. کشورهای عربی دیگر منجمله مصر 
و کویت و امارات و .... نه نفعی در چنین جنگی 
دارند و نه اشتهای وارد شدن به چنین جدالی را 
دارند و اساسا به صدور بیانیه هایی علیه ایران، 
که آنهم عربستان آنرا با پول میخرد، اکتفا میکنند. 
حتی مقامات امریکایی اعالم کرده اند در چنین 
جنگی الزاما دخالت نخواهند کرد. در مقابل 

اولــین اصلــى که 
کارگر باید در رد و 
قبول یک قانون کار 
در نظر بـگـیـرد 
اینست کـه مـن 
بعنوان یک عنـصـر 
آزاد در این جامعـه 
ــوشــت  در ســرن
خودم، در محـیـ  
ــودم، در  ــار خ ک
تعیین اینکه نیـرو  
کارم را دارم در 
ازاء چه میفروشم و 
در چه شـرایـطـى 
قرار است کار کنم 
و غیره، چقدر سهم 
و نــقــش دارم   
اولــین شـاخـ  
اینست که کـارگـر 
بعنوان یک عنـصـر 
آزاد و یک شهروند 
صاحب اختیار ظاهر 

 بشود 
 منصور حکمت
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بپرسند که این معاش را از که می طلبند؟ از 
احزاب شکست خورده و از هم پاشیده و مستاصل 
و تسلیم شده ی ناسیونالیست کرد؟ از بارزانی که 
به جرم تایید رفراندوم محاصره شده؟ از عبادی؟ 
از قاسم سلیمانی؟ ... از که می خواهند؟ می گویند 
می رویم انجمن خواستار برق و انجمن های 
صنفی معلم و کارمند و فقرا تشکیل می دهیم. و به 
این می گویند سازماندهی جامعه از پایین!! این ها 

سال از تاریخ عقبند. این ها تجربه اعتراضات  ٠٠
مردم بخصوص در سالهای اخیر برای حقوق 
معوقه، برای آب و برق و رفاهیات و  حرمت 
انسان و حرمت زن و ... را انگار فراموش کرده 
اند. این ها هنوز هم مطالبات خود را از حاکمیت 
احزاب کردی از هم پاشیده می خواهند و مردم را 
در انتظار بهتر شدن آب و برق و معاش نگه می 
دارند. این ها اول خود و بعد مردم را فریب می 

 دهند. 
در مملکتی که سگ صاحبش را نمی شناسد 
مطالبه رفرم و رفاه و بهبود زندگی کشک است. 
عبادی در بودجه سال آتی خود سهمی برای چند 
استان کردستان )نه اقلیم کردستان( تعیین کرده 
است. آیا این ها منتظر رسیدن این سهم اند؟ 
کامیون های حاج قاسم آغا هم نرسید. پس کدام 

 رفرم و کدام بهبود و از که آن را می خواهند؟ 
می گویند مردم برق و آب ومعاش بخواهند و اگر 
ندهند بر میخیزند! این هم خواب و خیال 
روشنفکرانی است که شب ژیژک و مکتب 
فرانکفورت می خوانند و فردایش کنفرانس و 
سمپوزیوم حقوق و فلسفه برگزار می کنند، و تمام 
هنر سازماندهی شان جمع کردن یکی یکی 
ناراضیانی سرگردان در گروه و محفل خود است 
و آن را سازمان دهی از پایین مردم می نامند. 
دریغ از درک واقعی از سیاست. این بیگانگی و 
بی اعتنایی با سیاست، مرضی است که مثل خوره 
از درون چپ و ناراضیان و "فعالین" حقوق مدنی 
و رفاهیات جامعه را می خورد. این درد بی 

 درمانی است.
 

 در کردستان سیاست بر نان مقدم شده است!
کسی که نفهمد که امروز کردستان جواب سیاسی 
می خواهد، آلترناتیو سیاسی می خواهد، تعیین 
تکلیف اداره مدنی و انسانی جامعه می خواهد، 
قانون جامعه می خواهد، استقالل از حاکمیت 
فدرال قومی و مذهبی و طایفه ای زورگوی بغداد 
می خواهد، کشور مستقل می خواهد، کوتاه کردن 
دست قاسم سلیمانی و حشد شعبی می خواهد...، 
معنی جواب امروز به این وضعیت را نمی فهمد! 
بدون حل این مسایل و بدون جواب به آن از نان و 
رفاهیات و آزادی و غیره خبری نیست! تنها 
جواب درست به این مسایل می تواند آزادی و 

 رفاه جامعه را تامین کند!
کردستان جواب سیاسی می خواهد. حاکمیت 
احزاب ناسیونالیست کرد و صاحب میلیشیای 
حزبی نمی خواهد، آغا باال سر نمی خواهد، دزد 
و تاجر و قاچاقچی نمی خواهد که بیاید و دوباره 
پارلمان و دولت درست کند، دخالت مستقیم خود 
در تعیین سرنوشت جامعه را می خواهد... کسانی 
که فکر می کنند مردم این ها را نمی خواهند یا 

 نمی فهمند، یا از مردم و جامعه عقب اند. 
کسی هست نه اینکه بفهمد بلکه با چشمان خود 
ببیند و با گوش خود بشنود که این مردم ظاهرا 
ذلیل شده دست معاش چه می گویند؟ می گویند به 
این احزاب دیگر اعتماد نداریم. باید بروند. می 
گویند به عبادی اعتماد نداریم باید از مناطق 
اشغال شده بیرون  برود و هسته های مقاومت 
تشکیل می دهند. می گویند عبادی باز هم جنگ 
"کرد" و "عرب" و جنگ قومی و مذهبی سنی و 
شیعه در کرکوک و خانقین و دوز و شنگال راه 
انداخته است. نفرت قومی و مذهبی می پراکند. در 
روز لباس حشد شعبی را در می آورد و به نام 
پلیس فدرال به مردم می فروشد و شب لباس 
اصلی اش را می پوشد و نقاب می زند و جوانان 
و زنان کرد زبان و "سنی ها" و "کاکه ای" ها و 

 "یزیدی" ها را شکار می کند...
مردم این را می گویند و تو می آیی و به این مردم  
می گویی انجمن خواستار برق درست کن! 
جوانان را در جمع ها و محافل روشنفکرانه 
مکاتب فلسفی  می پرورانی! پس تکلیف جوانانی 
که در کرکوک و دوز و شنگال می خواهند 
مسلحانه اشغالگران را از شهرهایشان بیرون کنند 

 و به مکاتب  شما دسترسی ندارند، چه می شود!
کردستان جواب سیاسی می خواهد. آلترناتیو 
سیاسی می خواهد، افق و استراتژی و سیاست 
روشن می خواهد. کردستان به جنبشی 
آزادیخواهانه و همزمان تالش برای استقالل نیاز 

خواهد آن را بردارد.  برای چپ این پرچم 
بورژوازی است که افتاده نه رای میلیونی مردم!  
ولی در حقیقت کسی ظرفیت و توانایی و 
جسارت برداشتن آن را ندارد. انگار این جرات 
را فقط بارزانی داشت. چپ کردستان نمی تواند 
ناتوانی و بی اعتمادی بخود را پشت اتهاماتی که 
به رفراندوم و رای مردم زده می شود مخفی کند. 
هیچ تحقیر وسرزنش مردم که گویا بخاطر حقوق 
)معاش( به استقالل رای دادند و یا گویا این 
خواست مردم نبود یا برایش آمادگی نداشتند، یا 
امریکا راضی نبود و از این قبیل هذیان گویی 
ها، نمی تواند ترس چپ و آزادیخواهان جامعه 
را از برنداشتن این پرچم به زمین افتاده توجیه 

 کند...این پرچم امروز بی صاحب است!
 

 استقالل و آزادی!
امروز استقالل و آزادی دو مساله الینفک مردم 
کردستان عراق است. مساله استقالل و حاکمیت 
آزاد و مردمی دو موضوع و مساله و سیاست باز 
و حیاتی روی میز جامعه است. یکی بدون 
دیگری نمی شود. چپی که خجوالنه و جبونانه از 
قدرت و حاکمیت مردم حرف می زند و گاها 
جار می زند و شعار می دهد، از خود نمی پرسد 
حاکمیت کدام کشور! حاکمیتی که قرار است 
مردم کردستان از احزاب ناسیونالیست و 
میلیشیایشان باز پس بگیرند مال کدام جغرافیا 
است؟ مال کردستان بعنوان بخشی از حکومت 
فدرال قومی مذهبی و طایفه ای عراق؟ حاکمیت 

 اقلیم کردستان؟ یا کردستان مستقل؟ 
جواب به سادگی و به روشنی و قاطعیت، 
حاکمیت مردم آزاد در کردستان مستقل است! 

  کردستان آزاد و مستقل!
جریانات چپ بطور کلی و یا ناراضیان جامعه 
ولو ناسیونالیست چپ و یا حتی راست مثل 
بارزانی که هنوز حقانیت رای مردم را یواشکی 
بازگو می کند، با عمال پشت کردن به رای مردم، 
هیچ مشروعیت و حقانیتی ندارند. این ها اعتماد 
مردم را از خود سلب می کنند. مردم کردستان 
کسانی را که به رای مردم می خندند که گویا گله 
وار پشت بارزانی رفتند، هر گز نمی بخشد و 
حق دارد آنها را نماینده آرزوهای تاریخی پایمال 
شده زیر چکمه های بعثی ها و مالکی و عبادی و 
حشد شعبی های امروز در کرکوک و خانقین و 
دوز و خورماتو و شنگال، نداند. کسانی که می 
خواهند رای مردم را به بهانه های واهی نادیده 
بگیرند و مسخره کنند، در مقابل مصیبت مردم 
مناطق اشغال شده ساکت و بی طرف اند و این 
را مردم این مناطق از آنها نمی پذیرد و آنهارا 
نمی بخشد! کردستان آزاد و مستقل از عبادی و 
حشد شعبی و احزاب میلیشای کرد، یک خواست 
و یک پدیده غیر قابل تفکیک و یک جواب و راه 

 حل انسانی، قاطع و بی اما و اگر است. 
 

رفرمیسم بی پایه و خود فریب، بیگانگی و بی 
 اعتنایی به سیاست!

طیفی از چپ علی العموم، از کسانی که خود را 
فعال کارگری، فعال مدنی، گروه های جوانان، 
انجمن های به نام کارگر و محافل روشنفکری و 
کسانی که نارضایتی را نق می زنند، با سیاست 
بیگانه و به آن بی اعتنا هستند. می گویند االن 
مساله مردم، حقوق )معاش( است. کسی آن را 
بدهد مردم را با خود دارد! این ها نمی خواهند 
بفهمند که وقتی اکثریت مردم کردستان به جدایی 
رای دادند می دانستند دیگر معاش از عراق نمی 
آید. می فهمیدند که ممکن است مخالفتهای داخلی 
و خارجی برایشان دردسر درست کند. اما مردم 
کردستان با وجود  همه این ها به یک عمل 
جراحی رای دادند تا سیاست انتظار و داروی 
مسکن بی تاثیر بخشهایی از بورژوازی و یا چپی 
که هنوز فکر می کند رفراندوم مال بارزانی 

 است. 
مدعیان و بخصوص خائنان به رفراندوم و رای 
مردم که حشد شعبی و نیروهای نظامی عبادی را 
در مناطقی از کردستان مستقر کردند و خانه 
های مردم را آتش زدند و آواره شان کردند، 
"کرد" کشی و "سنی" کشی راه انداختند و مردم 
را تحقیر و رای شان را به مسخره گرفتند... آنها 
هم مدعی اند که عبادی بهتر از  بارزانی حقوق 
)معاش( مردم را می دهد. یا گفتند کامیون های 
حامل پول قاسم سلیمانی در راه است. اما در 
مقابل این ادعای بیشرمانه، دروغین و 
فریبکارانه، مردم کردستان بر جنازه افتاده ی 
پروسه استقالل شان گریستند. تحقیر شدند و خشم 

 و نفرت شان را فرو خوردند و خفه شدند... 
حاال طیف چپ و ناراضیان باید از خودشان 

صدی دروغ است، بیست درصد در   نودرای 
مردم سلیمانیه رای دادند. حقوق بگیران بخاطر 
حقوقشان که دست بارزانی است رای دادند و 

 غیره...
اما علیرغم این توجیهات بی پایه، رفراندوم پیروز 
شد. رفراندوم زمانی می توانست شکست بخورد 
که با استقبال میلیونی روبرو نشود و اکثریت 
مردم به جدایی رای ندهند. ولی این اتفاق نیفتاد. 
این نقطه عطفی در تاریخ تحوالت عراق و 
کردستان است. اتفاقی است که بورژوازی عرب 
و شیعه ی طرفدار ایران و اردوغان قلدر حتی 
تصور آن، خوابشان را خراب می کرد. این ترسی 
است که در دل همه ی ستمگرانی  افتاده است که 
به بهانه تفاوت قومی، زبان و فرهنگ و مذهب، 
بخشی از مردم را در موقعیت  تحقیر آمیز  و 
درجه دوم قرار می دهند. رفراندوم و رای به 
جدایی پیروز شد! اما پروسه جدایی متوقف شده 

 است. 
چپی که به این رای مردم متکی نیست و می 
خواهد آن را به بهانه های کودکانه خط بزند، نمی 
خواهد شریک این پیروزی مردم ستمدیده 
کردستان باشد. از نظر بخشی از چپ کردستان 
اتفاقی نیفتاده است، یا افتاد و تمام شد و اوضاع به 
سابق برگشته است. و حتی می گویند رای 
دهندگان پشیمان اند! این ها فراموش می کنند که 
بخشی از همین بورژوازی از جمله اتحادیه 
میهنی، گوران، کومه ل اسالمی و غیره که نصف 
بیشتر کردستان تحت سیطره آنها است، با 
رفراندوم مخالف بودند. بعالوه، همه دشمنان 
رفراندوم از امریکا تا اتحادیه اروپا و دولت  
اردوغان و جمهوری اسالمی و دولت عبادی علیه 
رفراندوم ایستادند. ولی مردم کردستان که به این 
مخالفتهای داخلی  وتهدیدهای خارجی واقف 
بودند، به آن بها ندادند و میلیونی به جدایی 
کردستان رای دادند و پیروزی رفراندومشان را 
جشن گرفتند. هر آدم سیاسی ای که یک ذره چشم 
و گوشش را باز کند می فهمد که مردم کردستان 
به جدایی رای دادند نه به عشق بارزانی. از 
تحریم ها و تهدیدات نترسیدند. مردم تجربه کردند 
و فهمیدند که در چهار چوب حاکمیت فدرال قومی 
و مذهبی و عشیرتی بغداد هیچ شانس بهبودی در 
زندگی و امنیت و خوشبختی ندارند. مردم فهمیدند 

 ولی چپ حاضر نیست این را بفهمد!
اتفاق دیگری که افتاد این بود که دولت عبادی با 
همکاری حشد شعبی قاسم سلیمانی به کردستان 
لشکر کشی کرد و مناطق بزرگی را اشغال کرد. 
عبادی و قاسم سلیمانی و بخشی از اتحادیه میهنی 
دست به یکی کردند تا رای مردم را زیر زنجیر 
تانک هایشان له کنند. آرزوی آزاد زیستن را 
بکشند و خواست رهایی شان از حاکمیت صدامی 
جدید را تحقیر کنند. علیه تصمیم و رای مردم 
لشکر کشی شد. صدها  نفر کشته و زخمی و تهدید 
و تنبیه شدند. هزاران خانه به آتش کشیده شد و 
تخریب گردید. بیش از ده هزار نفر آواره و 
فراری شدند. در دست داشتن پرچم کردستان جرم 
سنگین و نابخشودنی است. کردستان خودمختار و 
شریک در حاکمیت فدرال عراق انکار می شود. 
کردستان بمانند دوره صدام استان هایی از عراق 
نامیده می شود. و همه ی این جنایات بخاطر 
"جرمی" بود که مردم کردستان کرده و به جدایی 

 رای داده بودند. 
از نظر چپ غیر سیاسی، ایدئولوژیک و بیگانه با 
سیاست و جامعه، هنوز اتفاقی نیفتاده است!! چپی 
که سر در الک خود دارد،  به کار روتین و پچ پچ 
های فرقه ای مشغول است و در کتاب های ژیژک 
و مکتب فرانکفورت دنبال جواب به مساله امروز 
کردستان است. می گویند اتفاقی نیفتاده است تا 
کار آرام و بی دغدغه تبلیغ و افشاگری و جمع 
کردن چند کارگر اینجا و آنجا و جوانانی  تحت نام 
نسل جدید و غیره را ادامه دهد و یا سمپوزیوم 
های سر مساله قانون و فلسفه و ادبیات و شعر 

 برگزار کند.
حاکمیت فدرال قومی، مذهبی و  طایفه ای عراق 
به سرکردگی عبادی و قاسم سلیمانی با لشکر 
کشی به کردستان و تصرف بخش بزرگی از این 
منطقه شاهدی عریان برای کسانی است که می 
خواهند حقانیت و آرزوهای مردمی را که می 
خواستند تاریخ و اتفاقات دوره صدام تکرار نشود، 
خط بزنند و نادیده بگیرند و این رویای میلیون ها 
انسان را با چسپاندن به اهداف بارزانی خدشه دار 

 کرده و زیر پا بگذارند. 
اما دیگر امروز خواست استقالل خواست این و 
آن گروه و حزب و افراد ناراضی نیست. خواست 
میلیون ها انسان زن و مرد این جامعه است. 
پرچمی است که ظاهرا زمین افتاده اما کسی نمی 

 چپ کردستان  و ...
جالب توجه است که اوضاع در جناح راست و 
ناسیونایست و مذهبی هم  تعریفی ندارد. احزاب 
ناسیونالیست قدرتمند و صاحب پول و اسلحه و 
مدعی حاکمیت هم در تمام سه دهه اخیر توانایی و 
صالحیت تشکیل یک دولت مستقل را پیدا نکرد و 
قابلیت اداره یک جامعه مدنی و دارای قانون و 
ضبط و ربط ...، از خود بروز نداد. با وجود این 
بخشی از بورژوازی ناسیونالیست کرد با تهیه 
کردن لیست پارلمانی شان، منتظر و در آغاز 

 راهی هستند که به پایان رسیده است.
به این  اعتبار جامعه کردستان بعد از سرنگونی 
صدام تا کنون جامعه ای است که توسط احزاب 
ناسیونالیست اما به صورت قبیله ای و طایفه ای و 
عشیرتی کنترل و داراییهایش مورد غارت قرار 
گرفته است. احزابی که با وجود پز و ادعای 
پذیرش مدرنیته و علیرغم در اختیار داشتن 
تکنولوژی پیشرفته جهان معاصر و مدیای 
گسترده و رنگین و سنگین، هنوز دعواهای 
خانوادگی در بعضی از نواحی و مناطقش را 
بصورت عشیرتی حل و فصل می کنند. هنوز 
زندگی و مرگ زنان دست عشایر و قبایل و 
فرهنگ دوران بربریت است. هنوز آب و برق 

 کافی و مناسب ندارد...
در چنین اوضاعی چپ کردستان در حاشیه این 
جنگل به نام جامعه قرار گرفته و خود بخشی از 

 قربانیان است. 
 

 تحوالت اخیر کردستان
با شکست داعش حکومت فدرال عراق که 
کردستان بخشی از آن بحساب می آمد، امروز 
پاشیده است. "کردها" در پارلمان عراق و حتی 
در ریاست جمهوری کارتنی هم، بحساب نمی 
آیند، "عرب" های سنی موصل و انبار... هنوز 
جایشان در حکومت مرکزی تعیین نشده و معلوم 
نیست استانی از عراق یکپارچه و یا آنها هم 
بخشی از فدرالیسم قومی و مذهبی بحساب خواهند 
آمد. این شرایط بعالوه ی دعوای مالکی وابسته به 
جمهوری اسالمی و حشد شعبی با عبادی و 
دیگران تصویر تاریکی از انتخابات آینده عراق 

 می دهد. 
اما تا انجا که به کردستان برمی گردد این از هم 
پاشی ناگهانی و یک شبه اتفاق نیفتاد. از زمانی 
که نفت کرکوک و مناطق مورد منازعه در نتیجه 
جنگ داعش و شکست آن، در دست احزاب دولت 
اقلیم قرار گرفت و سهمیه بودجه سراسری قطع 
شد، پروسه شکست توافق حاکمیت فدرال قومی و 
مذهبی و عشیرتی شروع شده است. و امروز 
دولت عبادی می خواهد به آن رسمیت بدهد. و 

 پرچم عراق یکپارچه را برافراشته است!
همزمان با این تحوالت در کردستان اتفاق جدیدی 
افتاد. اتفاقی که هم دولت عبادی و دول منطقه و 
هم بخشی از احزاب ناسیونالیست کرد و هم طیفی 
از چپ جامعه می خواهند آن را انکار کنند و درز 
بگیرند. این اتفاق رای میلیونی مردم به خروج از 
حاکمیت فدرال عراق و جدا شدن از این سیستم 
استخوان الی زخم بود. رایی که به شدت برحق، 
انسانی، آزادیخواهانه و شرافتمندانه است. این 
رای این قدر پر زور و مشروع بود و حقانیت 
داشت که حتی مخالفینش در جناح احزاب 
بورژوازی کرد را پشت خود کشاند و وادار به 

 تسلیم کرد. 
اما طنز تلخ در این اتفاق این است که  حتی 
بخشی از چپ جامعه هم این رای را می خواهند 
به حساب بارزانی بنویسند و مدالش را بر سینه او 
بزنند، آنطور که خود او می خواست. و عجیب تر 
این است  که این ها در حرف استقالل و رای 
مردم را قبول دارند. اما  رای مردم به جدایی و 
حق میلیون ها انسان را فدای سیاستی یا بهتر است 
بگویم بی سیاستی ای می کنند که پایه اش 
رادیکالیسم آبکی دشمنی با بارزانی است. ولی نه 
رفتن بارزانی پشت پرچم رفراندوم و استقالل 
کردستان و نه رادیکالیسم ضد بورژوایی چپ، 
مطلقا نمی تواند این تحول تاریخی را خط بزند. 
اتفاقی که افتاد متحقق شدن یک رویای انسانی و 
اجتماعی بود. رویایی که به همه تالشهای رژیم 
صدام حسین برای نگه داشتن مردم کردستان 
بعنوان شهروندان درجه دوم و تحت ستم و تحقیر 
و سرکوب و تالش حکومتهای پشت سرهم مالکی 
و عبادی و دولت اردوغان و جمهوری اسالمی 
ایران و تالش امریکا برای نگه داشتن عراق یک 

 پارچه...، خط بطالن کشید. 
از چپ و راست به رفراندوم اتهاماتی وارد می 
شود، از این قبیل که، این پروژه بارزانی بود، 
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تر می توان به ایجاد جامعه ای مستقل و آزاد قانع 
کرد. این سیاست و این افق و این راه حل برای 
توده های مردم سرراست تر و واقعی تر است تا 
بخشی از چپ و مدعیان  مبارزه طبقاتی و 

 طرفدار فالسفه ی جدید!
آیا این به این معنی است که باید قید چپ را زد و 
رفت سراغ کسانی که ولو بیسواد و کم سواد و با 
لباس های ژنده که می گویند شرافتا بیاییم دست 
این غارتگران داراییهای جامعه را کوتاه کنیم. 
بیاید نگذاریم صدامی های جدید برگردند و مارا 
قتل عام کنند و سیاست تعریب دیگری اجرا کنند. 
بیایید به این جنگل توحش و بربریت قومی و 
مذهبی و طایفه ای به نام عراق فدرال، کردستان 

 فدرال، دولت  اقلیم و غیره خاتمه دهیم...!؟
قطعا باید سراغ این بخش وسیع جامعه رفت و اگر 
چپ به همین موقعیتی که دارد و خرده کاریهایی 
که به آن راضی است ادامه دهد، خود جامعه 
قیدش را می زند.عمیقا فکر می کنم این آخرین 
شانس چپ است که رسالت تاریخی اش را انجام 
دهد. و هزاران و ده ها هزار انسان معترض، 
ناراضی و جان به لب آمده و تحقیر شده و زن 
تخریب شده ی این جامعه را از این سناریوی 
جنگلی به نام عراق فدرال، کردستان فدرال، 
دولت اقلیم و اشغالگران حشد شعبی و قاسم 
سلیمانی و عبادی که ادامه صدام حسین است، 
برهاند. توده عظیم انسانی بجان آمده را به طرف 

 پیروزی هدایت کند... 
مردم عادی کوچه و خیابان می دانند که سرنوشت 
سیاه تری در راه است و به هیچ کدام از دشمنان 
داخلی و خارجی خود امید و اعتماد ندارند. این 
مردم را باید برای در دست  گرفتن سرنوشت خود 
بسیج کرد و در محله، در کارگاه، در مدارس و 
دانشگاه ها، در میان زنان و جوانان... در همه 
جای این جامعه، متحد کرد و سازمان داد . و این 
بسیجگری با افق و سیاست صریح و روشن و بی 
اما و اگر ممکن است. با مس مس کردن و االن 
نمی شود  و فعال باید برق محله درست شود، که 

سال است درست نشده، کسی به جایی نمی  ٠٠
رسد. مردم کردستان از کارگر و معلم و جوان و 

آزادی و زن و کارمند و ... نباید به کم تر از 
 رضایت بدهند.  استقالل

استقالل و آزادی مطالبه ای نیست که از کسی 
خواسته شود. باید مردم خود برای تحقق آن بپا 
خیزند، بسیج شوند و سازمان یابند و متحد شوند. 
آزادی و حرمت و قانون و رفاه و برق و معاش و 
زندگی انسانی در گرو تحقق این کار است. کسی 
چشم بر این حقیقت آشکار و واقعیت صریح ببنند 
خود کوری است که عصا کش می خواهد... باید 
با چشمان باز، با عزم و اراده و تصمیم قاطع و 
باور به این که راه حل امروز کردستان و جواب 
به این وضعیت، سیاسی است. جواب سیاسی می 
خواهد. راه حل سیاسی می خواهد و بدیل سیاسی 
می خواهد. این جواب و راه حل نجات جامعه 
است. راه حل دیگری وجود ندارد. خود فریبی، 
خرده کاری و کار روتین و آرام، بزدلی و نق 
زدن در حاشیه جامعه...، جواب نیست. وقت تلف 
کردن و فرصت از دست دادن و ماندن در حاشیه 
بورژوازی ناسیونالیست شکست خورده و 

 مستاصل و از هم پاشیده است! 
یک جنبش عظیم اجتماعی به رهبران و پیشروانی 

کسانی که   نیاز دارد که چشم بر این حقایق نبندند.
سهل انگارانه و با نق زدن و شعار دادن و یا 
خیالبافی روشنفکرانه که من دارم کار خودم را 
می کنم و کارگران کردستان و بصره و اروپا را 
بهم وصل می کنم، قادر به انجام این رسالت 
تاریخی و انسانی نیستند. نه تنها جامعه را نجات 
نمی دهند، بلکه خودشان هم در این منجالب غرق 

 می شوند. 
برای راه اندازی یک جنبش عظیم اجتماعی با افق 
و پرچم آزادی و استقالل کردستان و رهبری و 
هدایت آن  باید دست ها را بهم داد. هرگونه بی 
اعتنایی به این سیاست، حکم مرگ خود را دادن 

 است.  
این گوی و این میدان. همه کمونیست ها، چپ ها، 
آزادیخواهان، انساندوستان، برابری طلبان، 
ناراضیان از وضع موجود، خواستاران رهایی از 
حاکمیت فدرال قومی و دولتی به نام اقلیم می 
توانند در این میدان نقش ایفا کنند. با هم و دست 
در دست هم و مثل یک تن واحد برخیزند و شانس 
یک پیشرفت و پیروزی را از مردم ستمدیده 

 کردستان نگیرند!
 

  ٧١٩٢دسامبر  -١١آذرماه  

 چپ کردستان  و ...
دارد. بدون این آلترناتیو و افق و سیاست روشن، 
نه برقی تامین می شود، نه نانی و نه امنیت و 
حرمتی برای زن وبرای جوان. سکوت و بی 
اعتنایی به این سیاست و یا خجوالنه و  جبونانه از 
آن حرف زدن و جلو نیامدن و سازماندهی نکردن 
جامعه برای کسب قدرت و تعیین سرنوشت خود، 
یعنی فرستادن مردم دنبال نخود سیاه. کسی که 
وعده برق و آب و رفاه در این جامعه که شیرازه 
اش از هم پاشیده می دهد، باید بداند که اگر قرار 
است معاشی داده شود دست همین احزاب و 
عبادی است دیگر چرا سراغ شما بیایند؟ باز هم 
چند ماهی و چند سالی دیگر دندان روی جگر می 
گذارند تا یکی دوماه معاش برسد... یا بخشا فرار 
می کنند و می روند. چرا نروند؟ جامعه که 

 صاحب ندارد. 
امروز جامعه کردستان بی صاحب ترین جامعه 
دنیا است. حتی بدتر از کل عراق. در عراق هنوز  
حشد شعبی پولش را از قاسم سلیمانی می گیرد. 
هنوز کارگر بصره ای بخور و نمیری می گیرد. 
هنوز عبادی و دولت و پارلمانش مدعی است که 
صاحب جامعه است. اینجا چه خبر است؟ اینجا 
جامعه به حال خود رها شده است. مثل جنازه ای 
افتاده و کسی نیست  زیر بغلش را بگیرد و بلندش 
کند. کسی نیست مردم را، این صاحبان واقعی 
جامعه را امیدوار کند. اعتماد به نفس بدهد. 

 روحیه بدهد. اینجا کردستان است!
جامعه مریض کردستان به یک جراحی کامل نیاز 
دارد. به رهبران و فعالین واقعی و دلسوزان و 

مستقل و انساندوستان و مدعیان ساختن جامعه 
نیاز دارد. رهبران و پیشروانی که آستین باال آزاد 

 می زنند و صاحبان واقعی جامعه می شوند. 
این جامعه برای تغییر بنیادی آماده است. زمینه 
دخالت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی و 
اداره جامعه بیشتر از هر زمانی وجود دارد. فقط 
رهبری می خواهد و پیشروانی می خواهد و 
مدعیانی که به کم تر از استقالل کردستان و 
آزادی راضی نیستند. کسانی که این را زیاده 
خواهی و یا غیر واقعی می دانند این موقعیت را 
نمی شناسند. یا جسارت کارهای بزرگ ندارند. 
جسارت طالبانی و بارزانی و ضرغاوی و 
ابوبکر بغدادی و عبادی را ندارند. اینجور ناجیان 
خود ناجی می خواهند. این درد امروز چپ و 
دمکرات و آزادیخواهی در حرف، در جامعه 

 کردستان است. 
اول حرفهایم گفتم و اینجا و در آخر هم تکرای می 
کنم که در این جامعه هیچ حزبی ولو کمونیست و 
رادیکال در حرف و هیچ گروه و انجمن و جمع 
کارگران و جوانان روشنفکر و هیچ فرد منتقد و 
ناراضی و افشاگر به تنهایی شانس دخالت جدی 
در تعیین سرنوشت جامعه از هم پاشیده کردستان 
را ندارد. فهمیدن این واقعیت سخت نیست. فقط 
باید از خودفریبی فاصله گرفت!  کافی است از 
خرده کاری و ورجه ورجه های بیحاصل و 
خودخواهانه و از خود راضی کودکانه، فاصله 
گرفت. امروز روزی است که دستها به هم داده 
شوند. امروز روز جنگ ایدئولوژیک فرقه ها 
نیست. این کار پوچ است. امروز روزی نیست در 
کتاب ها دنبال جواب و راه حل گشت. جواب در 

 هیچ کتابی نیست. 
مارکسیست ها، کمونیست ها، طرفداران مبارزه 
طبقاتی، سکوالرها، طرفداران جدایی دین از 
دولت و تعلیم و تربیت، طرفداران برابری زن و 
مرد، طرفداران رفاه و خوشبختی و حرمت 
انسان، طرفداران حقوق کودک، طرفداران 
انسانیت، مدنیت و ... در یک کشتی نشسته اند. 
گام اول نجات این کشتی با هدایت آن به مسیر 
آزادی و استقالل است. استقالل و آزادی و تحقق 
آن در گام اول رهایی از سناریویی است که بر 
جامعه چنگ انداخته است. آنهایی هم که بیشتر 
کتاب خوانده اند و خیلی مارکسیست اند و خیلی 
کارگری اند و خیلی آزادیخواه اند تنها در این 
پروسه و در تحقق این سیاست انسانی و 
شرافتمندانه شانس پیشروی به سوی اهداف نهایی 
خود و آزادی و برابری کامل انسان ها را دارند. 

 و ال غیر!
افق و سیاست ایجاد کردستان آزاد و مستقل 
سیاستی است که بیش از هر کس، کارگر، 
کارمند، معلم، پرستار، جوان بیکار، زن تحت 
ستم و انسان تحقیر شده از آن بهره مند می شود. 
کسی این را نفهمد نه مارکسیست است نه 

گاهی فکر می کنم وقتی به این جامعه آزادیخواه. 
نگاه می کنی، یک آدم دمکرات، لیبرال و حتی به 
نوعی ناسیونالیست و تا حدی هم مذهبی را آسان 

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى 

از جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن فرهنگ را قربانى بکنید. 

خیلى ساده است! ما مردم مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج 

میکنیم و سازمان میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر 

مدرسه مختلطى که قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، 

رادیکالهایى را میگذاریم که جلوى اوباش را بگیرند. ما قوانینى را 

هایى تضمین میکنیم که  میگذرانیم و این قوانین را با بودجه

ضامن شرکت زنان در فعالیت اجتماعى باشد، جلوى تحریک 

علیه آنها را بگیرد، جلوى نیروهاى قشرى و عقب مانده را بگیرد. 

ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم امر رهایى زن و امر 

برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم خطاکار نگاه کند، 

درست مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، کسى که 

مزاحم خوشبختى آدمها بطور کلى شده، درست مثل کسى که از 

اموال دولتى و اموال کشور اختالس کرده، درست مثل کسى 

که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى 

نگاه کنند که مانع درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال 

زنى شده، یا مانع این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و 

به سر کار برود. ما فرهنگ را عوض میکنیم. بجاى این که 

خودمان را عوض کنیم، یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا 

 بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات 

حاکمه در آن کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى 

سرمایه میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت همین الت و لوتایى 

که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، 

همه جاى دنیا همینطور است. شما  .فرهنگ را هم عوض میکنیم

نمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده 

هجوم ببرید. ما این سنتها را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم 

ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم ایران در حرکت علیه 

فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى قشرى و 

اى ندارند، باید دندان روى  عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

جگر بگذارند. باالخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن 

باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج آقا 

باید دندان روى جگر بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حاال حاج 

 …آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت
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تراژدی تحمیل شده به مردم برای آنها وسیله و 
دستاویزی بود در اختالفات ارتجاعی خود با 
مخالفین شان بویژه حزب دمکرات کردستان و 
بارزانی. اینها نماینده افق شکست هستند، و نه فقط 
زحمت اینکه چگونه در مقابله با شکست و 
عواقب ویرانگر آن بر زندگی مردم نقش ایفا کنند 
را بخود ندادند، بلکه در سنگر اشتیاق به شکست 
لم داده و برای تراژدی در جریان، لحظه شماری 
میکردند تا بگویند "نگفتیم االن وقت رفراندم 
نیست؟"، "نگفتیم بدون آمریکا نمیشود؟" یعنی 

علیه  ٢٩٩٧تکرار همان استداللهایی که از سال 
کمونیستهای مدافع برگزاری رفراندم و استقالل 
بکار میبردند و در نهایت نیز به سرکوبشان 
برخاستند. امروز نیز که فاجعه رویداده است، از 
اینکه میتوانند در اختالفات ارتجاعی شان با 
طرف مقابل از آن بهره برداری کرده و آن را به 
سندی جهت اثبات درستی و حقانیت سیاست و 
مواضع خود در مقابله با منافع و خواست مردم 
تبدیل کنند، از فرط شادی در پوست خود 
نمیگنجند. این جریانات که برسر سهم خود از 
ثروت و قدرت با حزب دمکرات و بارزانی 
اختالفی ارتجاعی دارند، شکست و تراژدی 
تحمیلی بر مردم کردستان را فرصتی برای ممکن 
شدن اهداف ارتجاعی خود می شمرده و همزمان 
تالش میکنند از این شرایط استفاده کرده و بذر 
خوشباوری به آمریکا را کاشته و خواستها و 
سرنوشت مردم کردستان را به دنبالچه و تابعی از 
سیاستهای ضدانسانی و زورگویانه این رهبر 
بربریت و تروریسم دولتی تبدیل کنند. این در 
شرایطی است که با کمترین هوشیاری و درایت 
سیاسی میتوان این حقیقت را دریافت که آمریکا و 
دولتهای غربی نه تنها دوست مردم کردستان، در 
مبارزه برای آزادی و احقاق خود، نبوده و نیستند 
بلکه تاکنون نه مسئله کرد را بعنوان مسئله ای 
سیاسی تائید کرده اند و نه هیچگاه حل این مسئله 
در سیاستهای آنها جایی داشته است. سیاست آنها 

، در دوران ٤٠٠٠و چه در  ٢٩٩٢چه در سال 
جنگ دوم خلیج علیه عراق، و چه در پروسه 
سیاسی پس از سرنگونی رژیم بعث و تاکنون، 
بازی با مسئله کرد است. سیاست آنها استفاده از 
مسئلهُ کرد برای جلب احزاب ناسیونالیست کرد و 
تبدیل آنها به کارت و عامل فشار جهت پیشبرد 
سیاستهای ارتجاعی خود در عراق و منطقه بوده 

 است.

 تغییرمعادله و توازن سیاسی

اکتبر وارد اوضاع  ٢١کردستان از عصر روز 
سیاسی تازه ای شد. توازن و معادالت قبلی با 
تغییرات بزرگی روبرو شده اند. قبل از هرچیز و 
مانند همیشه، ناسیونالیسم کرد نتایج شکستهای 
خود را بر سر توده های کارگر و زحمتکش 
سرشکن کرد. توازن بین مردم و حاکمیت احزاب 
بورژوایی کرد وارد مرحله تازه ای شده است. در 
این شرایط اگر آلترناتیو چپ و سوسیالیسم و 
آزادیخواه بعنوان رهبر مبارزات توده ای با 
آمادگی کامل با شرایط جدید رودررو نشود، 
ناسیونالیسم و بورژوازی کرد گام بگام شانه از 
زیر به حراج گذاشتن حقوق و سرنوشت مردم 
خالی کرده و عواقب این هزیمت را تماما بردوش 
کارگران و مردم ستمدیده انداخته و این مردم را 
از این چاه به چاله چشم براه بودن و انتظار 
معامالت و بده بستانهای آنان با دولتهای بغداد و 

پیشمرگ گذارده شده هنوز این نیروی "افسانه 
شکن" توانایی مقاومت و دفاع چند ساعته ای را 
از خود نشان نداد، چرا مردم کردستان را در 
چاهی انداختید که از قبل میدانستید پیشمرگه های 
تان مانند همیشه دوپای دیگر قرض گرفته و پا 
بفرار میگذارند؟ همه اینها به کنار و پیشکش، اما 
چرا بدور از چشم مردم پا به فرار میگذارند و 
حداقل صراحتا به مردم نمیگویند که بنابه هر 
دلیلی، برنامه ای برای مقاومت ندارند. تا مردم از 
قبل حقیقت را بدانند و فکری بحال خود کرده و در 
چنین چاله ای نیافتند؟ چرا استاندار کرکوک، که 
شاگرد وفادار بارزانی نیز تشریف دارند، تا چند 
ساعت قبل از فرار، جوانان و مردم شهر را به 
مقاومت و فداکردن جان خود دعوت میکند؟ همین 
جرمی بزرگ و نهایت بی مسئولیتی است که به 
هیچ وجه قابل بخشش نیست. این احزاب در 

و یورش ارتش صدام به کردستان  ٢٩٩٢سال
در  ٤٠٢٢همین کار را انجام دادند. در سال 

شنگال و یورش داعش به مردم بیگناه شنگال 
همین سناریو را دوباره تکرار کردند. اینبار نیز 
برای چندمین بار سناریوی فرار را در کرکوک و 
دیگر نواحی تکرار کردند. در تک تک این موارد 
عده زیادی از مردم بیگناه را قربانی کرده و با 

 فجایع گوناگون روبرو کردند. 

بارزانی، مثل همیشه، به امید حمایت آمریکا از 
رفراندم و حداقل با این امید واهی که آمریکا مانع 
یورش نیروهای ارتش عراق علیه کردستان 
خواهد شد، مردم کردستان را خلع سالح کرده و 

 آنان را کت بسته تحویل حشد شعبی داد.

پس از برگزاری رفراندم که خود دستاوردی 
بزرگ برای مردم کردستان بود، سرکوب اراده 
این مردم توسط حشد شعبی و سپاه پاسداران، 
همکاری آشکار خانواده طالبانی و بخشی از 
اتحادیه میهنی  و سپردن جان و مال مردم به این 
میلیشیای خون آشام، تنها پرده از بیشرمی این 
دوحزب برنداشت، بلکه و بیشتر از هرزمان 
دیگری ماهیت واقعی جناح ناراضی و معترض 
ناسیونالیسم کرد، که نقاب دلسوزی برای مردم را 
بر چهره خود زده است، را نیز نشان داد. شکی 
در این نیست که بدون همدستی و همراهی مستقیم 
خانواده طالبانی، بعنوان بخشی از اتحادیه میهنی، 
با حشد شعبی و حاکمان بغداد این نواحی به همین 
سادگی و بدون مقاومت بدست نیروهای میلیشیای 
خون آشام نمی افتاد و تراژدی ای که مردم 
کردستان با آن روبرو شده اند تا این حد عمیق 
نمیبود. به همین دلیل، جرم و مسئولیت خانواده 
طالبانی در این شکست تراژدیک از همه شاخه 
های دیگر ناسیونالیسم و بورژوازی کرد سنگین 
تر است. البته آنها بیشرمانه میخواهند جرم 
همکاری و همدستی خود با میلیشیای متوحشی 
چون حشد شعبی را با ادعاهایی چون "االن زمان 
رفراندم نبود، یا این تراژدی بخاطر رفراندم 

 رویداد و ..." توجیه و پرده پوشی کنند.

اما شوروشوق جنبش گوران )تغییر( و جبهه "نه 
به رفراندم" و بخشی از اسالمیها در مقابل فاجعه 
ای که بر مردم کردستان، بویژه مردم کرکوک و 

اکتبر به بعد یکی پس از  ٢١سایر نواحی که از 
دیگری به تسلط حشد شعبی درآمدند، بروشنی این 
حقیقت را نشان داد که این نیروها با مردم 
کردستان همدرد و هم هدف نیستند. نشان داد 

آن بعنوان کارت فشار و معامله استفاده میکند و 
در اجرای نتیجه رفراندم پیگیر نخواهد بود و ...، 
بلکه بیشتر از هرچیزی اصرار و پافشاری براین 
واقعیت بود که این احزاب چنان هست و نیست 
موجودیت خود را در اختیار دولتهای مرتجع 
منطقه و جهان گذاشته اند، چنان کاسه لیس آنها و 
فاقد توانایی تصمیمگیری مستقل اند، چنان در 
مقاومت و ایستادگی توخالی هستند و باالخره چنان 
نگران اعمال اراده مردم اند و از آن درهراسند، 
که بعید است توانایی تحمل فشارهای جدایی و 
تشکیل دولت مستقل و ایستادگی در برابر مخالفت 
اربابانشان را داشته باشند. البته باید اعتراف کنم 
که اصرار و جدیت بارزانی در برگزاری رفراندم 
و حتی صرف برگزاری آن، بیش از آنچه بود که 
انتظار داشتم. امروز با معلق نگهداشتن رفراندم 
عمال رای و صدای مردم را به وسیله ای جهت 

 معامالت و بندوبستهای خود تبدیل کردند.

ذره ای شهامت سیاسی و حتی اخالقی هم حکم  
اکتبر قبل از هرکسی  ٢١میکرد که عصرروز 

خود بارزانی و بدنبال آن تمامی سران جنبش 
ناسیونالیسم کرد همگی استعفا داده و اعالم کنند 
که  از تمامی مسئولیتهای خود دست میکشند. پیام 

اکتبر بارزانی بی پایه، توخالی و کهنه  ٢٥روز 
تر از آن بود که بتوان این درجه از بزانو 
درآمدنشان و غرق کردن مردم در فاجعه ای که 
خود ایجاد کردند، را با آن توجیه کرد. قبل از هر 
چیز بارزانی خود چندین بار به مردم قول داد که 
این پروسه را در مدت زمانی مشخص به تشکیل 
دولت مستقل میرساند، اما امروز میگوید: "روزی 
خواهد رسید که مردم کردستان به آرزوهای خود 
برسند"! وی قول داده بود که اگر در نتیجه این 
تصمیم هر بالیی سر مردم کردستان بیاید خود 
مسئولیت و هزینه اش را بعهده خواهد گرفت، اما 
امروز تاوان آن کشته شدن تعداد زیادی پیشمرگان 
فرزند مردم ستمدیده و کشته و زخمی شدن صدها 
تن از مردم، آواره شدن و روبرویی مردم با 
فاجعه های مرگبار و آوارگی صدهاهزار تن از 
ساکنین کرکوک و "دوز" و دیگر نواحی و 
بازگرداندن مردم تحت سیطره و سیادت حاکمیت 
قومی و اسالمی عراق بود. او قول داده بود که 
نیروی پیشمرگ دفاعی جانانه و محکم از مردم 
کردستان و تصمیم و اراده و حقوقشان خواهد 
کرد، قول داد که به مردم دنیا نشان دهد که "این 
کرد نیست که شبیه شیر است، بلکه این شیر است 
که شبیه پیشمرگ است"! سوال این است که آیا 

اکتبر را با  ٢١میتوان همه اتفاقات اخیر و فاجعه 
ارتش  ٢٩٩١اوت  ٠٢ئاب ) ٠٢همان منطق 

صدام به درخواست بارزانی به اربیل، که تحت 
کنترل اتحادیه میهنی بود، حمله کرد( توجیه کرد 
که خانواده بارزانی و طالبانی جای خود را عوض 
کردند و همانطور که بارزانی به کمک ارتش 
صدام اربیل را از کنترل طالبانی خارج کرد، 
اینبار خانواده طالبانی دست در دست جالدانی 
چون قاسم سلیمانی و عبادی و داعش شیعه 
گذاشتند؟! سوال این است که بارزانی بعنوان 
فرمانده کل قوا در این شرایط بسیار حساس و 
متحول که همگی انتظار یورش حشد شعبی شیعه 
را داشتند، کجا بود که تصمیم گیری بدست 
فرماندهانی رده های پایین تر افتاد. فرماندهانی که 
که امروز آنها را به "خیانت" متهم میکنند؟ مگر 
بارزانی نگفت "آماده ام بعنوان یک پیشمرگ 
اسلحه برداشته و به کرکوک بروم"؟ اگر در 
کرکوک انگشت اتهام به سوی آن ببرهای کاغذی 
طالبانی است که تا ساعتی قبل از یورش حشد 
شعبی رگ گردن شان باال زده بود و میگفتند 
"مگر از روی جنازه هایشان رد شوند تا بتوانند 
یک وجب خاک کردستان را اشغال کنند"! پس چه 
کسی در تحویل دادن دوباره مناطق مخمور و 
شنگال و دشت نینوا به داعش شیعه، حتی بدون 
شلیک یک گلوله و کمترین مقاومتی، مقصر 
اصلی ست؟ تا کی میخواهید به این استدالل پوچ و 
بی پایه که نابرابری تسلیحاتی نیروی پیشمرگ و 
حشد شعبی عامل این ماراتن فرار از جبهه بود، 
متوسل شوید؟ اگر بعد از همه آموزشها و اسلحه و 

سال گذشته دراختیار نیروی  ٠-٤مهماتی که طی 

اکتبر حلقه ای دیگر از سنت جنبش  ٩١
 ناسیونالیسم کرد!

اکتبر لکه سیاه دیگری بر تارک و پیشانی   ٢١
ناسیونالیسم کرد است که به تاریخ پراز 
رسواییهای تاکنونی آن افزوده میشود. اگرمردم 
کردستان به ناحق فاجعه ای که ناسیونالیسم کرد 

اکتبر به مردم ستمدیده تحمیل کرد را دور  ٢١در 
از انتظار میدانستند، از همان ساعات اولیه 
باردیگر اینکه این نه خیانت و نه جای تعجب، 
بلکه حلقه ای دیگر از کارنامه وابستگی و حلقه 
بگوشی این جنبش است، را به آنان یادآور شد. 
میگویم اگر به ناحق، چون بندوبستها و 
همدستیهای احزاب جنبش ناسیونالیسم کرد با 
دشمنان مردم کردستان و بازی با سرنوشت و 
حقوق این مردم همیشه یکی از احتماالت قابل 
انتظار بود. اما همزمان مطلقا موافق این حکم  که 

اکتبر رویداد قطعی و حتمی  ٢١آنچه بویژه در 
بود، نیستم. حکمی که بخشی از ناسیونالیسم 
مخالف احزاب حاکم و شیدای بیزنس جهت خوش 
خدمتی به کاخ سفید آمریکا بر طبل آن میکوبند. 
برهمین مبنا، در ارزیابی از این پروسه، یکطرفه 
همه معضالت را بپای همدستی و وابستگی جنبش 
ناسیونالیسم کرد نخواهم گذاشت، بلکه براین نکته 
مهم اصرار دارم که اگر یک آلترناتیو سیاسی 
سوسیالیست و رادیکال، در سطح سیاسی و 
اجتماعی، بعنوان نماینده اراده مردم هم بر اجرای 
تصمیم رفراندم پافشاری میکرد و هم حداقل در 
میدان سیاسی و نظامی نماینده دفاع مسلحانه توده 
ای از رای و خواست مردم بود و آن را نمایندگی 
و هدایت میکرد، اینکه روند اوضاع و رویدادها 
مسیر متفاوتی را طی کند هم احتمال و امکانی 
بود. نباید اجازه داد که سنتها و حلقه بگوشی و 
تسلیم شدن ناسیونالیسم کرد به توجیهی برای ندیده 

 گرفتن این انتقاد تبدیل شود.

اکتبر بر پیشانی اینها،  ٢١زدن مهر "خیانت" در 
کامال غیرمنطقی است زیرا آنها )احزاب 
ناسیونالیست کرد( هیچگاه در جبهه مردم 
ستمدیده، در جبهه دفاع از آزادی و حقوق مردم 
نبوده و نایستادند تا امروز به آن خیانت کرده 

)طالبانی و بارزانی(   باشند. تاریخ این دو خانواده
و کل جنبش ناسیونالیسم کرد و احزابش، تاریخ 
سپردن افسار خود بدست دولتها و بلوکهای 
ارتجاعی منطقه و جهان است. تاریخ آویزان شدن 
به کثیف ترین روندهای سیاسی ارتجاعی در 
منطقه و جهان است. تاریخ اینها، همیشه تسلیم و 
وادارکردن مردم کردستان به پرداختن هزینه های 
خونبار حاصله از شکستهای خودشان است. نمونه 

تنها نمونه هایی  ٢٩٩٢و  ٢٩١١، ٢٩٥٧سالهای 
از این تاریخ سیاه اند. تاریخ اینها، تاریخ راه 
انداختن جنگهای داخلی و قتل و ویرانگریهایی 
است که برای کسب قدرت و بدست آوردن 
رهبری جنبش ناسیونالیسم کرد، با به حراج 
گذاشتن حقوق و سرنوشت مردم، به مردم 
کردستان تحمیل کردند. رویدادهای خونین دهه 
های شصت و هشتاد و نود فقط چند نمونه این 
حقیقت تلخ اند. تاریخ اینها، تاریخ اشتهای پایان 
ناپذیرشان برای غرق کردن مردم کردستان در 
فجایع و آرزوی تکرار چندین باره تراژدیهای 
انسانی از نوع هلبجه و انفال و بمباران شیمیایی 
است، تاریخ سپردن سرنوشت مردم اربیل بدست 
رژیم بعت و مردم شنگال بدست داعش سنی و 
مردم کرکوک و دوز و چندین ناحیه دیگر بدست 
داعش شیعه )حشد شعبی( و ....، است. به همین 

سال قبل گفتم و امروز هم  ٤٢دلیل همانطور که 
دوباره تکرار میکنم این خیانت نیست، بلکه این 

 سنت جنبش ناسیونالیستی کرد است.

چند هفته قبل از رفراندم نوشتم که رفراندم حق  
مردم است اما بارزانی و ناسیونالیسم کرد نقطه 
ضعف آن هستند. پایه اساسی این حکم من فقط این 

سپتامبر )روز برگزاری  ٤٧نبود که تا صبح 
رفراندم(  احتمال که اینها از برگزاری رفراندم 
پشیمان شوند جدی بود، یا به این دلیل نبود که آیا 
بارزانی و ناسیونالیسم خواهان دولتی مستقل 
هستند یا نه، حتی این دلیل هم نبود که بارزانی از 
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داشت که به این زودی، سریع و به تنهایی توانایی 
ایفای آلترناتیوی سیاسی جهت حل قطعی اوضاع 
را داشته باشد. اما بدون تردید این حزب میتواند 
هم بخشی از این آلترناتیو باشد و هم نقشی پیشرو 

توده ای با  -در شکل دادن به آلترناتیوی سیاسی
جوابی آزادیخواهانه، انقالبی و چپ به این 
شرایط، را ایفا نماید. در بخش بعدی این نوشته در 
مورد چگونگی شکل دادن به این آلترناتیو در 
شرایط کنونی خواهم پرداخت. اما پیش از آن 
ضروریست جمع بندی از شرایط فعلی و بِویژه 
رفراندم، زمینه و ضرورتهای آن از زاویه ای 
سوسیالیستی و در تقابل با دیدگاهها، طرز 
تفکرها، ارزیابیها و جمعبندیهای نادرست و 
متفاوت، از موضع راست و چپ، درباره و علیه 
رفراندم و نقش مخربی در بوجود آمدن شرایط 
فاجعه بار فعلی و شکستی که بر مردم تحمیل شد 

 ایفا کردند، انجام گیرد.

جمعبندی؛ زمینه و ضرورت برگزاری رفراندم 
 چه بود؟

اکتبر  ٢١از نقطه نظر سوسیالیستی فرصتی که تا 
سال  ٤٤فراهم شده بود فقط این نبود که پس از 

تاکید کمونیسم کارگری بر برگزاری رفراندم و 
استقالل، برای اولین بار حاکمیت و بخش اصلی 
ناسیونالیسم کرد بشیوه خود و برمبنای اهداف و 
افق سیاسی خود به این خواست تن داد، بلکه 
شرایط سیاسی عینی مشخصی بود که این زمینه و 

 فرصت را فراهم کرد. 

دوفاکتور اصلی که این شرایط واقعی را بوجود 
 ٢٢آوردند عبارت بودند از: اول: شکست تجربه 

ساله فدرالیسم قومی، و دوم: نزدیک شدن به 
خاتمه یافتن جنگ علیه داعش و بوجود آمدن 
توازن جدید میان نیروها. هیچیک از این دو 
فاکتور عامل یا معلول دیگری نبودند، اما هردو 

 تاثیر مستقیمی بر هم داشتند.

سال فدرالیسم قومی بنا به اعتراف  ٢٢تجربه 
صاحبانش شکست خورد. دیگر نه حاکمیت بغداد 
و نه ناسیونالیسم کرد موافق توازنی نبودند که پس 
از سرنگونی رژیم بعث جهت تقسیم ثروت و 
حاکمیت میان آنان بوجود آمده بود. از مدتی قبل 
حاکمیت بغداد در تالش بود تا از زیر باری که در 

بعنوان امتیاز به  ٤٠٠٠توازن قوای پس از 
ناسیونالیسم کرد، شانه خالی کند. بویژه درباره 
قطعی کردن وضعیت مناطق مورد مشاجره و 
بازگذاشتن دست احزاب ناسیونالیست کرد در 
دخالت سیاسی و ایفای نقش که در توازن قبلی به 
دولت مرکزی تحمیل شده بود. این پروسه قبل از 
به میدان آمدن داعش شروع شده بود. فرستادن 
نیرو )نیروهای دجله( به کرکوک با هدف یکسره 
کردن مسئله قدرت در این شهر به نفع دولت 
مرکزی، اقدامی آشکار در این مسیر بود. بر متن 
توازن قوای محلی، فرصتی پیدا شد تا با به 
شکست کشاندن استراتژی آمریکا در عراق 
جمهوری اسالمی را به نیروی اصلی و تعیین 
کننده در این منطقه و عراق تبدیل کند و تالش کند 
آرایش مجدد قدرت سیاسی درعراق بنفع خود 
شکل دهد. از طرفی تعرض به روند سنی گرایی، 

 -که محور اتئالف جبهه مقابل یعنی ترکیه 
عربستان سعودی و ..، بود، و از طرف دیگر پس 
گرفتن امتیازات داده شده به ناسیونالیسم کرد، 
بعنوان نیروی تحت نفوذ آمریکا و بلوک محلی آن 
علیه جمهوری اسالمی، نشانه های این توازن 
قوای جدید بود. در مقابل نیز، ناسیونالیسم کرد 
بویژه حزب دمکرات، بعنوان نیروی اصلی و 
صاحب قدرت آن، که بلحاظ سیاسی به اتکای 

سعودی و تشویق  -بیشتر به بلوک ترکیه 
اپوزیسیون جمهوری اسالمی، از نظر اقتصادی 

% از درآمد عراق، که ٢٥بجای اتکا به دریافت 
در مقابل ناچار به قبول و پایبندی به تصمیم و 
سیاستهای دولت بغداد میشد، به فروش مستقل نفت 
) که باعت قطع بودجه دولت مرکزی به دولت 
اقلیم شد( و البته سرشکن کردن کمبود بودجه 
ناشی از این سیاست برسر مردم کارگر و ستمدیده 
پرداخت و به این ترتیب بسوی خالصی هرچه 

 بیشترخود از افسار حکومت بغداد گام برداشت.

با بمیدان آمدن داعش این روند موقتا متوقف شد.  
شکست ارتش عراق در برابر داعش فرصتی 
طالیی برای ناسیونالیسم کرد بودجود آورد و به 
آن امکان داد تا تمامی نواحی مورد مناقشه را 

خواست مردم کردستان از جانب داعش شیعی، 
احتمال تعمیق اختالف در صفوف ناسیونالیسم کرد 
و حتی امکان بروز شکافی جدید در صفوف 
اتحادیه میهنی، همزمان رشد و گسترش نارضایتی 
و تنفر مردم آزادیخواه و ستمدیده علیه نقش نفرت 
انگیز همه شاخه های ناسیونالیسم کرد و ...، از 
طرفی راه سرکوب اراده مردم را باز گذاشته و 
روند تسلیم در برابر سیاستها و آلترناتیوهای 
متفاوت ناسیونالیسم و زورگوییهای حکومت 
عراق را تسریع بخشیده، اما از طرفی دیگر راه 
وارد آوردن ضربه سیاسی سنگینی به تمامی 
آلترناتیوهای ارتجاعی ناسیونالیسم را باز خواهد 
کرد. این، در گرو بمیدان آمدن سیاسی و اجتماعی 
آلترناتیوی چپ و رادیکال و انقالبی و 
آزادیخواهانه است که در میدان سیاست فرصتهای 
مقابله و زدن افقها و آلترناتیوهای متفاوت 
ناسیونالیسم و احزابش را بدست گرفته و در نقش 
رهبری و سازمان دادن مبارزات آزادیخواهانه 
کارگر و توده های معترض و حق طلب علیه این 
احزاب، و همزمان برای شکست دادن سیاستها و 
یورشهای رژیم بغداد به میدان بیاید. نیرویی که 
همزمان بتواند نیروهای وسیع توده ای که از سنن 
و جنبش ناسیونالیسم فاصله گرفته اند را حول 
آلترناتیو و افق سوسیالیستی و رادیکال و 
آزادیخواهانه در میدان نگاه دارد. اگر این آلترناتیو 
نتواند با همان سرعت تغییراتی که در توازن 
اوضاع فعلی پیش میآید با جسارت سیاسی و 
انقالبی عرض اندام کند، روند رویدادها امکان 
دخالت آلترناتیو انقالبی را محدودتر کرده و 
ناسیونالیسم شکست خورده کرد نیز، که در 
ایندوره نشان داد نمیتواند آلترناتیوی برای مقاومت 
و دفاع بر برابر این زورگوییها و سرکوب باشد، 
بعنوان عامل به تسلیم کشاندن مردم کردستان در 
برابر چنین شرایط فاجعه باری نقش ایفا میکند و 
برای دوره ای دیگر این شرایط سخت و ناگوار با 
تحمیل فشارهای بیشتر به کارگران و توده های 

 مردم ادامه خواهد یافت.

اکتبر اوضاع و شرایط سیاسی  ٢١تا روز 
فرصتی ایجاد کرده بود تا پافشاری و تاکید بر 
رفراندم و استقالل کردستان با تحوالتی به نفع 
آلترناتیو آزادیخواه و توده های کارگر و مردم 
ستمدیده تمام شود. برگزاری رفراندم و رای به 
استقالل نه تنها میتوانست مسئله کرد، بعنوان 
مانعی بزرگ برسر راه مبارزه طبقاتی، و 
توهمات "همسرنوشتی بورژوازی کرد و 
پرولتاریای کرد"  را بزداید و از میان بردارد، 
بلکه میتوانست روحی تازه در اعتماد به نفس 
مردم در کردستان بدمد، که عمال نیز دمید. 
همچنین میتوانست سرآغاز و راهی برای تغییر 
سیستم سیاسی در کردستان باشد، میتوانست 
توازنی جدید میان بورژوازی و پرولتاریا و مردم 
ستمدیده شکل بدهد، میتوانست روند مبارزه 
آزادیخواهانه را تسریع کند. بدون شک همگی این 
اگرها به این بستگی به نقش و جایگاه کمونیسم و 
آزادیخواهی در کل این پروسه داشت. اما حتی 
مستقل از نقش و جایگاه کمونیسم، صرف رفراندم 
و استقالل و خاتمه مسئله کرد، بعنوان مسئله ای 
سیاسی که بر جامعه سنگینی میکند، به خمیرمایه 
ای برای پیشرفت شرایط به نفع شفاف تر شدن 
مبارزه طبقاتی و آزادیخواهانه طبقه کارگر و توده 
های ستمدیده علیه ستم بورژوازی و اقتدار سرمایه 

 تبدیل میشد.

اگر در بحبوحه این شرایط جدید یک حزب 
کمونیست سیاسی و اجتماعی در میدان بوده و 
حضور داشت، امر استفاده از شرایط جدید، جهت 
تغییر دادن اوضاع بنفع توده های ستمدیده و افشا 
و طرد آلترناتیوهای متفاوت ناسیونالیسم و افقهای 
ارتجاعی و همچنین زدن مهر آزادیخواهانه و 
رادیکال به این تحوالت، آسانتر پیش میرفت. 
شرط چنین امری، حداقل وجود و حضور 
آلترناتیوی سیاسی سوسیالیستی با نفوذ و اعتبار و 
معتبر، بعنوان یکی از نیروهای درگیر در این 
شرایط و یکی از نیروهای دخالتگر موثر در 
صحنه سیاسی و تقابلها است. متاسفانه نمیتوان از 
حزب کمونیست کارگری کردستان، علیرغم اینکه 
در سطح ارائه سیاست و راه حل سوسیالیستی به 
این اوضاع نقش داشته است، بدلیل محدود بودن 
نقش سیاسی و عملی آن و محدودیتهای این حزب، 
و کمونیسم علی العموم در شرایط کنونی، انتظار 

منطقه تحت قلمرو و اقتدار اتحادیه میهنی به 
منطقه مستقیما تحت کنترل جمهوری اسالمی 
تبدیل میشود. تبدیل این منطقه، به منطقه تحت 
نفوذ ایران و سپاه پاسداران، همانگونه که تجربه 
گذشته، بویژه در دوران دهه نود نشان داد، 
مخاطرات و فجایع بسیاری بدنبال خواهد داشت. 
دوتکه شدن کردستان شکافی بزرگ در داخل 
کردستان بوجود می آورد و نه تنها مانعی جدی 
در مبارزات سراسری مردم کردستان و طبقه 
کارگر در کردستان ایجاد خواهد کرد، بلکه مردم 
هریک از این دو بخش را به اسارت یکی از 
قدرتهای میلیشیایی محلی درآورده و وادار به تن 

اسالمی مرکزی -دادن به اقتدار دولت ناسیونال
خواهد کرد. این اوضاع همچنین بازار سیاست 
نیروهای مرتجع اسالمی و جنبش ارتجاعی 
گوران )تغییر( را نیز گرم نگاه خواهد داشت. 
هردو حزب خانوادگی برای جلب جریانات 
کوچکتر بسوی خود به رقابت و دادن امتیازات 
بیشتر به آنان دست خواهند زد. روند رویدادها به 
سوی احتماالتی از نوع آنچه در اواسط دهه نود 
روی داد، پیش میرود که تشدید اختالفات اتحادیه 
میهنی و حزب دمکرات نه تنها به رشد وسیع 
ارتجاع اسالمی و حتی تروریسم اسالمی میدان 
دادند بلکه با دراختیار گذاردن امکانات وسیع و 
کشاندن آنها در حاکمیت، برای تقویت جبهه خود، 
راه را برای رشد احکام و قوانین ارتجاعی 
اسالمی کامال باز کردند. امروز هم جنبش گوران 
)تغییر( و بخشی از اسالمیها غرق در شادی 
سرکوب نتایج رفراندم و روند استقالل اند و 
غیرمستقیم به ستایش آن بخشی از اتحادیه میهنی 
میپردازند که با فروختن خود به سپاه پاسداران و 
داعش شیعی به سرکوب این پروسه کمک کردند. 
این، میتواند عامل ویرانگری برعلیه اراده 
آزادیخواهانهُ مردم کردستان باشد و عمل کند. در 
چنین شرایط نگرانی راه افتادن جنگ داخلی نیز 

 بر جامعه سایه انداخته است.

پیشرویهای تاکنونی دولت عبادی شروع پروسه 
محدود کردن حاکمیت احزب ناسیونالیست کرد و 
بازپس گیری امتیازاتی است که در جریان و بعد 

بعنوان فدرالیسم و دولت   ٤٠٠٠از تحوالت سال 
اقلیم به ناسیونالیسم کرد داده بودند، و مهمتر 
پیشرفتی در جهت الحاق اجباری کردستان به 
عراق است. این سرآغاز مرحله دیگری است از 

% آنها ٩٤انتقامگیری و مجازات مردمی که 
تصمیم به جدایی گرفتند. عقب نشینی و شکست 

اسالمی -ناسیونالیسم کرد در برابر دولت قومی
بغداد، به نحوی که مخالفین بورژوایی اتحادیه 
میهنی و حزب دمکرات ادعا میکنند، نه تنها به 
رهایی مردم کردستان از چنگ احزاب میلیشیایی 
کردستان کمک نمیکند بلکه میتواند این مردم را 
بیشتر و بیشتر بسوی اتحادیه میهنی و حزب 
دمکرات و مخالفین بورژوایی آنان بکشاند. 
شرایطی که این مردم کردستان و حقوق و 
سرنوشتشان است که بیش از هر چیزی قربانی 

 سیاست و یورشهای حاکمان بغداد خواهد شد.

ضرورت شکل دادن به آلترناتیو سیاسی چپ و 
 رادیکال در شرایط کنونی!   

شرایط جدید و تحوالت در توازن قوا و اوضاع 
سیاسی مورد بحث، بروز احتماالت متفاوتی را 
ممکن کرده است اما هیچیک از این احتماالت راه 
هموار و همگونی پیش رو ندارند. قطعا در شرایط 
عدم وجود و حضور آلترناتیو سوسیالیستی و 
آزادیخواهانه که توانایی بمیدان آوردن نیروی توده 
ای برای مقابله و ایستادگی در برابر سناریوهای 
ارتجاعی را داشته باشد و به اوضاع سیاسی 
کنونی جهتی متفاوت بدهد، در بر روی نیروها و 
آلترناتیوهای ارتجاعی آنان باز است تا برمبنای 
توازن قوای جدید میان نیروهای ناسیونالیست کرد 
و همچنین با حکومت مرکزی، با بندوبست و 
معامله از باالی سرمردم شرایط را علیه آنان 
تغییر دهند و تراژدی دیگری را به مردم در 

 کردستان تحمیل کنند. 

اما این سناریوها به هیچ وجه الینحل و غیرقابل 
پیشگیری نیستند. شرایط کنونی و رسوایی هردو 
حزب خانواده ای و میلیشیایی، اتکا و پناه بردن 
ناسیونالیسم و اسالمیون ناراضی )جنبش تغییر، 
کومله اسالمی و جبهه "نه به جدایی" و ..( با 
آویزان شدن به ریسمان فاسد شکست و سرکوب 

 ضرورت یک جنبش سیاسی...
تهران و آنکارا و قدرتهای جهانی میاندازد. بار 
دیگر، افق و آلترناتیو ارتجاعی  همدستی و 
همنوایی مستقیم با دولتهای مرتجع و نیز حاکمان 
بغداد برسر منافع مردم برسر سرنوشت مردم 

 میداندار خواهد شد.

رابطه مردم کردستان با دولت بغداد دچار تحول 
بزرگی شده است و عملی کردن خواست مردم 
برای جدایی و تشکیل دولت مستقل، که خود را 

سپتامبر به نمایش گذارد، چندین  ٤٧در رفراندم 
قدم بعقب رانده شده است و حتی بازگشت ستم 
ملی به شیوه و روشهای متفاوت به کابوسی برسر 
مردم تبدیل شده است. در مقابل، مقاومت مردم 
کردستان به شیوه های مختلف ادامه خواهد داشت 
و این مردم به همین راحتی زیر بار زورگویی 
حاکمیت بغداد نخواهند رفت. مقابله با نیروهای 
سرکوبگری که کردستان را مورد یورش قرار 
داده اند در دستور کار مردم قرار خواهد گرفت و 
ادامه خواهد داشت. مقابله ای که آرامش را از این 
نیروها خواهد گرفت. با یورش میلیشیای وحشی 
به کردستان، مسئله کرد بمثابه مشکلی اساسی که 
بردوش جامعه سنگینی کرده و مانعی بزرگ در 
برابر روند اعتالی مبارزه طبقاتی کارگران و 
تمامی مردم ستمدیده بود، پیچیده تر شده و 
اختالف و جنگ قومی میان مردم کرد زبان و 
عرب زبان عمیقتر خواهد شد. به موازات 
پیشروی دولت بغداد در سیاستهایش، مردم 
کردستان بسوی بی اراده گی و تحقیر و شهروند 
درجه دومی شدن، سوق داده خواهند شد. این امر 
در تحمیل افق و پرچم بورژوازی کرد و عرب به 
توده های کارگر و زحمتکش در کردستان و 
عراق و در تبدیل آن به سیاهی لشکر ناسیونالیسم 
کرد و عرب تاثیر خواهد داشت. این واقعیت راه 
را برای دشمنان مردم باز خواهد کرد تا اختالفات 
ارتجاعی خود را به نفرت و اختالف میان مردم 

 کرد زبان و عرب زبان تبدیل کنند.

غرق شدن هرچه بیشتر احزاب خانوادگی 
ناسیونالیسم کرد در وابستگی و گوش بفرمانی 
دولتها و قطب بندیهای منطقه ای و جهانی، مردم 
کردستان را با نگرانیهای جدی، و فضای ترس و 
رعب روبرو خواهد کرد. این احزاب همیشه نقش 
گوش بفرمان و نوکری این دولتها و قطبها را 
داشته اند اما اوضاع جدید خطر تبدیل این نیروها 
به حلقه بگوش و همدست در سطحی عمیقتر و 
وسیعتر را بوجود آورده است. آنچه اتفاق افتاد 

ارتش صدام به  ٢٩٩١اوت  ٠٢ئاب دیگری ) ٠٢
درخواست بارزانی به اربیل، که تحت کنترل 
اتحادیه میهنی بود، حمله کرد( با تعویض جایگاه 

ئاب در روز  ٠٢دو خانواده و احزابشان است. 
روشن و صراحتا حزب دمکرات کردستان و 
بارزانی را کامال در آغوش رژیم بعث و طالبانی 
و اتحادیهُ میهنی اش را به آغوش رژیم اسالمی 

اکتبر خانواده طالبانی و بخشی از  ٢١انداخت. در 
اتحادیه میهنی تماما خود را در اختیار سپاه 
پاسداران و داعش شیعه قرار داده و کرکوک را 
تحویل آنان دادند. به این ترتیب توازن نیرو میان 
اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، حداقل برای 
مدتی کوتاه، تا حدودی بنفع اتحادیه میهنی و 
خانواده طالبانی تغییر دادند. اما این خود هزینه 
ای سنگین دربردارد و به همان اندازه که در 
مقابل آن خوشباوری وجود داشته باشد عواقبش 
برسر مردم ریخته و تحمیل خواهد شد. طرف 
مقابل، یعنی بارزانی و حزب دمکرات برای 
تغییر تعادل بنفع خود، قبل از اینکه به فکر 
هرگونه راه حل سیاسی باشند به فکر این هستند 
که با دست به دامن کدام دولت و قطب بندی 
منطقه ای شدن میتوانند این تعادل را بنفع خود 
تغییر دهند. این روش، دست دولتهای مرتجع 
منطقه و حاکمان بغداد در کردستان را بازتر کرده 
و بعید نیست که تاحد پیشقراولیشان و تکرار 

 اکتبر پیش بروند. ٢١ئاب و  ٠٢فجایعی از نوع 

اوضاع در سطح داخلی کردستان نیز بسوی این 
پیش میرود که نه تنها وضعیت فعلی، حاکمیت دو 
حزب در بخشهای مختلف، را به سطح باالتری 
سوق دهد بلکه احتمال اینکه کردستان به دواقلیم 
جداگانه، تحت حمایت و متکی به یکی از دول 
منطقه تبدیل شود، وجود دارد. روشن است که 

 کارگران جهان متحد شوید
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ضرورت و تمایل به جدایی را در مردم کردستان 
عمیقتر و وسیعتر خواهد کرد. این اوضاع همه 
خوشباوریهای بوجود آمده که گویا عراق پس از 

شرایط ماندن مردم کردستان در عراق با  ٤٠٠٠
برخورداری از حقوق مساوی شهروندی را فراهم 

 کرده، را به حبابی تبدیل کرد. 

در مورد جدایی کردستان بمثابه تصمیم رفراندم، 
ضروری است بر این نکته تاکید کنم که استقالل 
کردستان برای کمونیسم بمعنی استقالل طلبی 
نیست. استقالل بخودی خود هدفی نیست و بخودی 
خود نیز راه چاره ای برای نجات مردم ستمدیده و 
کارگر از مصائب و مشکالتی مانند فقر و فالکت 
و بیکاری که سرمایه بر مردم تحمیل کرده، 
نیست. در شرایط  عدم وجود راه حلی برای مسئله 
کرد در چهارچوب عراق یکپارچه است که 
استقالل کردستان ناچارا بعنوان راه حلی برای 
مسئله کرد و خالصی از گرداب فدرالیسم قومی و 
اختالف و دو دستگی موجود در عراق، از طرف 
کمونیستها طرح میشود. برهمین مبنا استقالل 
کردستان امکانی است برای خاتمه دادن به مانعی 
بزرگ برسر راه گسترش و رشد مبارزه طبقاتی 
و شفاف تر شدن اختالف میان بورژوازی و 
پرولتاریا در کردستان و عراق است. در شرایط 

اکتبر، یافتن فرصتی برای  ٢١فعلی و پس از 
عملی کردن نتایج رفراندم در گرو ایجاد تغییر در 
توازن قوای فعلی نیرو در کردستان و در گرو این 
است که آلترناتیو و رهبری رادیکال و انقالبی و 
چپ با عزم رهبری و هدایت رای و تصمیم مردم 
به میدان بیاید. ایجاد تغییر در توازن قوای نیروها 
از طریق سازمان دادن و رهبری کردن همه 
نفرت و بیزاری مردم که هم علیه یورش و و 
ویرانگری و سرکوب وحشیانه حشد شعبی و 
دیگر نیروهای عراقی و هم علیه حاکمیت گندیده، 
ستمکار و همیشه بازنده ناسیونالیسم کرد رو به 
فزونی دارد، است. ادامه حاکمیت میلیشیایی 
کنونی کردستان را بسوی شرایطی بمراتب 
سهمناک تر و فاجعه بارتر سوق خواهد داد و 
دست همه دولتهای مرتجع منطقه در دخالت 
مستقیم تر و مخرب تر در کردستان را بازتر 
کرده و احتمال تشدید اختالفات و رقابتها تا سطح 

 وقوع جنگی داخلی را نیز بوجود آورده است. 

چنین شرایطی در اولویتهای آلترناتیو سوسیالیستی 
و آزادیخواه تغییراتی بوجود خواهد آورد. اگر تا 

اکتبر تاکید و اصرار بر عملی کردن تصمیم  ٢١
و رای رفراندم یعنی اعالم استقالل و تشکیل 
دولت مستقل راهی برای خاتمه دادن به حاکمیت 
میلیشیایی و آغاز روندی به نفع آزادی و متحقق 
شدن حقوق مردم بود، در شرایط کنونی دیگر 
مسئله و موضوع کامال متفاوت است. پیش شرط 
و راه پیشروی برای عملی کردن نتیجه رفراندم، 
بمیدان آمدن جنبش وسیع اعتراضی، رادیکال و 
انقالبی توده ای برای درهم پیچیدن حاکمیت باخته 
و ستمگر و منفور کنونی در کردستان و مقابله با 
هرگونه یورش و تعرض نیروهای 
سرکوبگرعراق است. این جنبش، ازهمین امروز 
و بدون درنگ و با اتخاذ شیوه های گوناگون 

 میتواند شروع شود. 

این جنبش میتواند برمبنا و حول سه محور اصلی 
 شکل بگیرد: 

اوال( ایستادگی و مقابله با هرگونه تقسیم کردستان 
به چند منطقه که هریک از حاکمانش متکی به 
یکی از دولتهای مرتجع منطقه است و به وسیله 
معامالت یکجانبه با دولت مرکزی تبدیل کنند. 
ایستادگی در برابر هرگونه معامله و بندوبستی 

 برسر نتیجه رفراندم و یا لغو آن. 

دوما( آزادکردن کردستان یعنی درآوردن 
سرنوشت مردم از چنگ و اقتدار نیروهای 
میلیشیایی حکومت مرکزی و حاکمیت میلیشیایی 
احزاب بورژوایی کرد و استقرار حاکمیتی آزاد و 

 متکی به اراده و دخالت مستقیم مردم.

سوما( بشکست کشاندن یورشهای حکومت بغداد 
و به اجرا درآوردن نتیجه رفراندم و اعالم دولت 

 مستقل کردستان.

چهارچوب تشکیالتی مناسب برای این جنبش، 
بوجود آوردن تشکلی سیاسی، چپ و رادیکال و 

 ٠انقالبی توده ای برمبنای پالتفرمی است  که این 
بند اصلی را به محور تمامی تالشها و مبارزات و 
شیوه های مبارزاتی خود جهت تحقق آنها تبدیل 
کند. این تشکل مستقل از تعلق و همفکری 

ایدئولوژیک -ایدئولوژیک و یا فاصله های سیاسی
و با پیش قدم پیش شدن کمونیستها و رهبران و 
فعالین کارگری، چپ و آزادیخواه و روشنفکران 

بند اساسی  ٠و شخصیتهای مترقی که موافق این 

خود با رقبایشان میکنند و یا برای ترغیب مردم 
کردستان برای دست برداشتن از این حق مسلم 
خود بهانه تراشی میکنند. بسیار غیر منصفانه 
است، بخصوص از زاویه چپ، که به جای 
سرزنش حکومت بغداد و یورش ددمنشانه میلیشای 
آنان، مردم کردستان سرزنش شوند که چرا دست 
به متحقق کردن یکی از حقوق پایه ای خود برده و 
به این ترتیب باعث بوجود آوردن این وضعیت و 
شکست شده است. به نظر من این برخوردها 

 سرسوزنی حقانیت ندارند. 

از منظر چپ تکرار این بهانه ها و توجیهات عمال 
سرتسلیم فرودآوردن در برابر تبلیغات پوچی است 
که همیشه در برابر تاکید کمونیستها بر برگزاری 
رفراندم، عنوان شده است. "استداللهایی" چون 
"مناسب نبودن شرایط" و "بهم خوردن رفاه و 
آسایش مردم کردستان" را به بهانه ای برای 
مخالفت با این حق مردم تبدیل کرده اند. از سال 

کمونیسم بر برگزاری رفراندم تاکید کرده  ٢٩٩٧
و درهر فرصتی که برایش بوجود میآمد آن را 
عملی میکرد. در حالیکه در طول این سالها 

سپتامبر شرایط و توازن  ٤٧هیچوقت به اندازه 
برای اینکار فراهم نبود، هیچوقت نیز در این 
شکی نداشتیم که حداقل دولتهای عراق و ترکیه و 
ایران و سوریه برای ممانعت از آن و به شکست 
کشاندن رفراندم و جدایی از هیچ تالشی دریغ 
نخواهند کرد. اکنون، رای دادن مردم کردستان به 
جدایی دستاورد سیاسی بزرگی در دست کمونیسم 
و هر نیرویی است که بخواهد برای عملی کردن 
این رای و حق مردم تالش و مبارزه بکند. بدون 
شک، رفراندم و عملی کردن نتایج آن اگر نگوییم 
دو مرحله حداقل دو گام متفاوت در این پروسه اند. 
مردم کردستان اساسا بدلیل عدم وجود آلترناتیوی 
سوسیالیستی برای سازمان دادن و رهبری جنگ 
مقاومت توده ای و همینطور بدلیل گوش بفرمانی 
و نوکرمنشی خانواده طالبانی و بخشی از اتحادیه 
میهنی به قاسم سلیمانی و حشد شعبی از یکطرف، 
و زانو زدن شاخه های دیگر ناسیونالیسم کرد، در 
متحقق کردن گام دوم این پروسه، یعنی ایجاد 
دولتی مستقل، با شکست مواجه شده است. اکنون 
دیگر این وظیفه کمونیسم و چپ و جبهه 
آزادیخواهی است که مردم کردستان را از زیر 
آوار ویرانه های این شکست درآورده و این روند 
را به سرانجام منطقی خود برساند. مقابله با 
رفراندم برگزارشده و رای اکثریت قاطع مردم 
کردستان با هر بهانه و توجیهی که باشد، عمال 
ملحق شدن و یا همکاری با نیروها و دولتهایی 
است که علیه حق این مردم برای آزادی و 
برخورداری از حقوق اولیه خود هستند و یا حداقل 
تسلیم در برابر آن افق ارتجاعی است که میخواهد 
مردم کردستان را به الحاق اجباری و ستم و درجه 

 دومی وادار کند.

اکتبر این فرصت، حداقل در شرایط  ٢١با واقعه 
کنونی، از دست رفت. همه شاخه های بورژوازی 

حزب در حاکمیت اقلیم کردستان،  ٧کرد، بویژه 
هرکدام بنوعی در از بین بردن و به هدر دادن این 
فرصت و تحمیل شکستی دیگر به مردم کردستان، 
شرکت و مسئولیت مستقیم داشتند و دارند. بخشی 
از آنان به پشقراوالن حشد شعبی تبدیل شدند، 
بخشی دیگر، مثل همیشه، مردم را با راه انداختن 
جاروجنجال های توخالی "از بین بردن هرنیرویی 
که به کردستان حمله کند"، فریب داده و بدون هیچ 
مقاومتی مردم را دو دستی تسلیم حشد شعبی 
کردند. بقیه نیروهای ناسیونالیسم و بورژوا 
اسالمی کرد که به همه روند و رویدادها از زاویه 
ای آنتی بارزانی و حزب دمکرات مینگرند، برای 
این شکست و پیشرویهای ارتش عراق و حشد 
شعبی در سرکوب مردم کردستان رقص و 
پایکوبی میکنند و مژده بهتر شدن اوضاع را به 
مردم میدهند. امروز همه شاخه های بورژوازی و 
ناسیونالیسم کرد علیرغم هراختالفی و تقابلی که 
باهم داشته و یا دارند، آنهایی که از همان ابتدا 
علیه برگزاری رفراندم بودند همراه با دولت بغداد 
بر لغو نتایج رفراندم تاکید میکنند و بخشی دیگر 
که موافق برگزاری رفراندم بودند با معلق نگه 
داشتن نتیجه رفراندم تا تاریخی نامعلوم، آینده ای 
که احتماال به لغو کامل نتیجه رفراندم هم تن دهند، 

 موافقت کرده.     

  تغییر اولویتهای جبهه چپ و آزادیخواه! 

در شرایط جدید نه تنها تصمیم و رای مردم  
کردستان برای جدایی کماکان برجای خود باقی 
میماند و تاکید بر آن ضروری است، بلکه وادار 
کردن مردم کردستان به الحاق اجباری توسط 
دولت عراق، آنهم با اتکا به میلیشیاهای حشد 
شعبی و سپاه پاسداران برای سرکوب مردم، 

سیاسی نزند و دست خود را پیش نیاندازند بزودی 
و در کوتاه مدت بغداد بخود آمده و به کردستان 
حمله خواهد کرد. براین مبنا و برخالف 
جاروجنجال بخشی از ناسیونالیسم کرد، رفراندم 
در زمان و توازنی مناسب، به نفع ناسیونالیسم 
کرد، برگزار شد. مشکل این بود که حزب 
دمکرات و اتحادیه میهنی که همه امکانات دفاعی 
را در اختیار خود گرفته بودند در برابر یورش 
حشد شعبی نه تنها هیچ مقاومتی نگردند بلکه 
بخشی از آن، که خود را در خانواده طالبانی 
مییافت، با میلیشیای خون آشام همدست شده و خود 
به بخشی از نیروی درهم شکستن عزم توده های 
مردمی تبدیل شدند که برای مقابله آماده میشدند. 

اکتبر در "پردی" انجام  ٤٢اگر مقاومتی که در 
اکتبر نیز انجام میشد میتوان گفت  ٢١گرفت در 

که شرایط بگونه ای دیگر رقم میخورد و آرایشی 
 دیگر بخود میگرفت. 

همانگونه که قبال اشاره کردم ضرورت برگزاری 
رفراندم برای بارزانی هرچه باشد، مستقل از 
اینکه ناسیونالیسم کرد تالش میکرد از این تاکتیک 
برای رسیدن به اهداف و نیات خود، خاتمه دادن 
به تهدیدات ناسیونالیسم عرب علیه دستاورد و 
امتیازات خود و رسیدن به دولت کردی، استفاده 
کند، اما این رفراندم برای کمونیسم و روند 
آزادیخواهی نیز فرصتی بود. از یکطرف بدلیل 
اینکه این اولین بار، حداقل در تاریخ معاصر، بود 
که شکافی واقعی میان سیاست ناسیونالیسم صاحب 
اقتدار کرد با کل طرحها و سیاستهای قطبها، 
دولتها و نیروهای مرتجع منطقه ای و جهانی 
بوجود آمده بود، از طرفی دیگر نیز راهی برای 
خاتمه دادن به و حل مسئله کرد و دورکردن 
کردستان از سناریوی تلخی که ناسیونالیسم 
اسالمی شیعه مورد حمایت مستقیم جمهوری 
اسالمی بر عراق بوجود آورده است، باز میکرد. 
سناریویی که در آن زن اسیر است، آزادی عقیده 
و نظر کفر است، میلیشیا و نیروهای اسالمی و 
قومی صاحب قدرت و تصمیم گیرنده اند، گریه و 
زاری برای حسن و حسین کابوسی است در 
زندگی مردم، ناامنی بر جامعه حکمروا شده، 
مشروب و آزادیهای فردی و حقوقی به جرمهایی 
خطرناکتر و بزرگتر از انفجار بمب بحساب 
میآیند. روندی که شکل دادن، غیر رسمی و 
دوفاکتو، به جمهوری اسالمی دیگری در عراق 
در دستور قرار داده است. در این شرایط جدایی 
کردستان از هر نظر بنفع مردم کردستان و بنفع 
ایجاد فضای سیاسی مترقی تر در منطقه، شفافتر 
شدن اختالف و مبارزه طبقاتی و بنفع خاتمه دادن 
به اختالف و شکاف قومی میان کرد و عرب، بنفع 
خاتمه دادن به سرمایه گذاری بورژوازی کرد و 
عرب بر اختالف و دودستگی برمبنای مسئله کرد 
و بنفع ... بود. و برهمین مبنا نیز برگزاری 
رفراندم و ایجاد دولت مستقل در کردستان، بویژه 
در شرایطی که اگر دولتی آزادیخواه و غیرقومی 
و غیر مذهبی در کردستان ایجاد میشد، میتوانست 
سرآغاز و امکانی برای تحوالتی مترقی در قدرت 
سیاسی و خاتمه دادن به حاکمیت میلیشیایی احزاب 
ناسیونالیست و به کرسی نشاندن حقوق سیاسی، 
اقتصادی، و اجتماعی مردم و بازگذاشتن در بر 

 روی روند تحوالتی انقالبی باشد.

خالصه کنم، در برابر همه انتقادات و مخالفتهایی 
که از دیدگاههای چپ و راست علیه و در تقابل با 

سپتامبر صورت  ٤٧برگزاری رفراندم در 
گرفت، که گویا "فرصت مناسب نیست"، "آمریکا 
و دوستان کرد از آن حمایت نمیکنند"، یا "این 
سیاست ناسیونالیستی است" و "این رفراندم 
بارزانی و حزب دمکرات و طرحی امپریالیستی 
است" و ....، من رفراندم را حق طبیعی و 
غیرقابل انکار مردم میدانم و معتقدم هر زمان 
فرصتی برای عملی کردن و به اجرا درآوردن 
این حق ایجاد شد باید آن را پیش برد. برهمین مبنا 

سپتامبر قدمی بموقع و مثبت و  ٤٧نیز رفراندم 
برحق بود. رای دادن به جدایی و تشکیل دولتی 
مستقل یا ماندن در چهارچوب عراق حق ابتدایی و 
غیرقابل انکار و بدون چون و چرای مردم 
کردستان است. در این شکی نیست که احزاب 
ناسیونالیست کردستان و همچنین کمونیسم نیز 
بعنوان تاکتیکی جهت تحقق اهداف خود به دفاع 
از برگزاری رفراندم برخاستند، اما این ذره ای از 
این حقیقت کم نمیکند که برگزاری رفراندم حق 
مردم بود. رای اکثریت قاطع مردم کردستان به 
جدایی نیز برجسته کردن خواست و اراده این 
مردم بود. همه آنهایی که رفراندم را عامل یورش 
سپاه پاسداران و حشد شعبی و شرایط نامناسبی که 

اکتبر بر منطقه پروبال گشود، میدانند، یا  ٢١در 
این حق مسلم مردم را فدای اختالفات ارتجاعی 

 ضرورت یک جنبش سیاسی...

تحت پوشش و کنترل نیروهای پیشمرگ خود در 
آورد. از به بعد ناسیونالیسم کرد بر یکطرفه 
کردن سرنوشت نواحی مورد اختالف و اجرای 

قانون اساسی تاکید ورزید. در بحبوحه  ٢٢٠ماده 
چنین شرایطی بود که بارزانی کارت برگزاری 
رفراندم و استقالل را بدست گرفت و از آن فقط 
بعنوان کارتی جهت فشار برای جان تازه ای دادن 
به فدرالیسم شکست خورده قومی و برپایی 
توازنی جدید استفاده میکرد. توازنی که در آن 
دولت بغداد هم ناچار به تن دادن به قدرت 
دوفاکتوی ناسیونالیسم کرد بر نواحی مورد مناقشه 
شود و هم آن درجه از استقالل سیاسی و اقتصادی 
ای که عمال اقلیم کردستان بسوی آن گام برداشته 
بود، برسمیت شناخته شود. در آنزمان اوضاع 
بنفع دولت بغداد نبود. بغداد از طرفی بدلیل 
شکست نظامی اش در مقابل یورش نیروهای 
داعش، که موفق به تحت کنترل درآوردن مناطقی 
وسیع و اعالم حکومت خالفت شده بود و تا 
حدودی حتی بغداد را نیز با خطری جدی مواجه 
کرده بود، از طرف دیگر بدلیل استفاده 
ناسیونالیسم کرد از این فرصت، که با کنترل 
مناطق مورد مناقشه و نیز صدور و فروش 
مستقیم نفت دست خود را جلو انداخته بود، قادر 
به عکس العمل آنچنانی نبود. در مقابل 
ناسیونالیسم کرد از اعمال قدرت دوفاکتوی خود 

 بر این مناطق و نفت کرکوک بسیار خشنود بود.

برخالف آنچه که مخالفین رفراندم در "جبهه نه" 
و "جنبش تغییر )گوران(" و جناح خانواده 
طالبانی در اتحادیه میهنی، که امروز با شکست 
نظامی استقالل کردستان بسیار خشنود بنظر 
میرسند، و حتی بخشی از چپ و کمونیستهایی را 
که از موضعی چپ مخالف رفراندم اند، رفراندم 

اکتبر  ٢١عامل و فاکتور یورش نظامی و شکست 
نبود، بلکه بر تسریع این روند تاثیر گذاشت. 
وگرنه از همان روزی که آمادگی نظامی برای 
شروع "عملیات آزادسازی موصل" به مرحله 
نهایی و شروع جنگ به مرحله اجرایی رسیده 
بود، ما پیش بینی آغاز چنین جنگ و تقابلی را 
اعالم کرده بودیم )به مقاله "سایه جنگی دیگر در 
بحبوحه جنگ موصل" مراجعه کنید(. از همان 
روزهایی که عملیات شروع شد و نشانه های 
شکست نظامی داعش روشن شد، هم اقلیم و هم 
بغداد، در بحبوحه جنگ مشترک علیه داعش، 
خود را برای جنگی دیگر علیه همد آماده میکردند 
و حتی علنا آن را در گوش جامعه نیز میخواندند 
که اولین گلوله پس از جنگ داعش میان نیروهای 
پیشمرگ و حشد شعبی شلیک خواهد شد. تفاهم و 
توافق میان بارزانی و عبادی، به سرپرستی 
آمریکا، برای خارج کردن نیروی پیشمرگ از 
مناطقی که هنگام یورش داعش تحت کنترل خود 
درآورده بودند، سندی آشکار در تایید این مسئله 

 -سوریه  -است. بغداد با پیشرویهای محور ایران 
روسیه عزم جدی تری یافت، بویژه نجات رژیم 
اسد در سوریه از سقوط، بمیدان آمدن و دخالت 
روسیه در کشمکشهای سیاسی و نظامی و تقابالت 
منطقه، استفاده از جمهوری اسالمی در جنگ 
علیه داعش و پخش کردن بیشتر نیروهایش در 
عراق و سوریه، عزم و اراده بیشتری به اقتدار 
شیعه و نیروهای شیعه در عراق بخشید. از طرف 
دیگر شرکت و برجسته شدن نقش پیشمرگه در 
جنگ علیه داعش و همه امکانات سیاسی، مادی و 
نظامی ای که بدست آوردند ناسیونالیسم کرد را به 
جایگاه نیرومندتر خود در تعیین تکلیف اوضاع 

 بنفع خود پس از جنگ داعش، امیدوارتر کرد. 

در آخرین روزهای جنگ علیه داعش در عراق، 
دیگر شرایط برای تعیین تکلیف میان بغداد و اقلیم 
مهیا شده بود. ناسیونالیسم کرد باید یا در انتطار 
بماند تا در آینده ای نزدیک حاکمیت در بغداد با 
آمادگی بیشتر به جنگ بازپس گیری مناطق مورد 
مشاجره و وادار کردن حکومت اقلیم به تن دادن 
به سیاستهای حکومت مرکزی و پایبند کردنشان 
به شرایط و اوضاع جدید، و تبدیل بحث برسر 

و امتیازات بدست آمده به مسئله ای  ٢٢٠قانون 
قدیمی و بی خاصیت، بیاید و یا اینکه بلحاظ 
سیاسی دست خود را برای استفاده ازآخرین 
فرصتها جهت تغیر اوضاع بنفع خود پیش 
بیاندازد. این دقیقا آن اوضاع حساس و آن 
نگرانیهایی بودند که بارزانی در همه گفتارهای 
خود در کارنوال رفراندم تکرار میکرد و میگفت: 
"این درست است که برگزاری رفراندم ریسک 
دارد اما عدم برگزاری آن و سیاست انتظار 
ریسک بزرگتری دربردارد." این، اشاره به این 
مسئله بود که اگر ناسیونالیسم کرد دست به عملی 
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دهه حاکمیت اسالم سیاسی و صدور ترور و 
تروریسم و پاشیدن تخم ترور در منطقه، و خفه 
کردن فضای سیاسی و فرهنگی و هنری و حرام 
کردن یک قدم زدن آزادانه، امروز به فکر ادامه 
حیات این نظام وحشی در درازمدت افتاده اند؛ 
دوران" اقتصاد مال خر است" شان مدتهاست 
پایان یافته و هر دوره ای برنامه های چندساله 
برای" پیشرفت اقتصادی" در پیش میگیرند. در 
چنین مسیری متوجه شده اند تا زمانیکه این ظاهر 
علنا و رسما وحشی را حفظ کنند و مملکت ربط و 
ضبطی به دور از فتوای آخوند نداشته باشد، 
سرمایه به مملکت وارد نمیشود، در بازارهای 
جهانی بروی شان باز نمیشود، مشکالت 
اقتصادشان پاسخی نمیگیرد و جامعه هم  قابل 
اداره کردن و مدیریت شدن نمیشود. این جبر 
اقتصادی است که تغییر را به آنها دیکته میکند. 
همین رژیمی که تا امروزش را با اتکا به ترور و 
وحشیگری در داخل و خارج مرزهای این کشور 
جلو آمده است، رژیمی که قدم به قدمش را در این 
کشور و آن کشور با اتکا به ترور شروع کرده 
بود، امروز با محکم شدن جای پایش در 
کشورهای مختلف خاورمیانه، در عراق، در 

با اعتماد به نفس،  ...سوریه، در یمن، در لبنان و 
خواهان صلح فوری در سوریه و یمن است. نام 
حفظ وضعیت و باالنس موجود در خاورمیانه را 
ثبات و امنیت گذاشته و خواهان ثبات در منطقه 
خاورمیانه و امنیت در منطقه، نه از سر عشق به 
صلح، که بخشا از سر تثبیت حضور خود در آن 
کشورها، است. امروز نیاز اقتصادی جمهوری 
اسالمی نگاه داشتن وضع موجود در خاورمیانه و 
ممانعت از هر کشمکشی است که وضعیت را بی 
ثبات و نا امن کند.  برای سرمایه های بزرگ 
جهانی، صرف اینکه داخل این کشور برای 
سرمایه امن و با ثبات به نظر برسد، کافی نیست، 
چون هیچ سرمایه بزرگی وارد کشوری نمیشود 
که تمام اطراف آن سناریوی سیاه و جنگ و 
ناامنی و ترور است. اینکه خاورمیانه ای که 
علیرغم اینهمه ذخایر و منابع وسیع زیر زمینی 
حتی یک کشور موفق در اقتصاد را در خود جای 
نداده است، ناشی از همین عدم ثبات و امنیت در 
ابعاد کل منطقه و ترس سرمایه از چنین شرایطی 

 است. 

حذف کامل اسالم سیاسی از حاکمیت در ایران و 
حرکت بسوی ثبات برای تامین امنیت سرمایه 
هنوز کار دارد؛ اگر در حالیکه تمام تغییراتی که 
در سالهای اخیر در ایران در جهت کوتاه کردن 
دستان اسالم سیاسی از حاکمیت رخ داده است، 
تحت رهبری مستقیم خامنه ای به عنوان ولی فقیه 
بوده است، حضور ولی فقیه در راس قدرت هنوز 
بزرگترین یا اساسی ترین مانع در مقابل جارو 
کردن اسالم سیاسی است. تغییر در قانون اساسی 
و قیچی کردن زواید اسالمی آن، قدم مهم دیگر 
است. شمردن موانع این مسئله و چگونگی امکان 
فایق آمدن بورژوازی ایران بر آنها،ممکن یا غیر 
ممکن بودن آن، هدف این یادداشت نیست. هدف 
از پیش کشیدن این بحث، تاکید بر این مسئله است 
که جمهوری اسالمی در مسیر طی کردن این 
جهت است. اینکه در دنیای واقعی طی کردن این 
مسیر با چه موانعی از باال و پائین طرف است، 
هم بحث دیگری است. دعوای جناح ها هم 
برعکس ادعاهای سطحی، نه صرفا از ترس 
سرنگونی که دست اندازهای سیاسی مسیر همین 
خانه تکانی در نظام حاکم است. خواننده عالقمند 

سناریوی سیاه، " به این موضوع میتواند به مقاله
سناریوی سفید، بحثی پیرامون روند اوضاع 

 :سیاسی در ایران، بخش مربوط به رژیم اسالمی
از منصور حکمت مراجعه کند. "استحاله؟

(http://hekmat.public-archive.net/
fa/0810fa.html). 

آیا شرایط جهانی و منطقه ای به ضرر جمهوری 
 اسالمی است؟

شواهد بی پایه بودن این ادعا را نشان میدهد؛ در 
مقایسه با تمام تاریخ این رژیم، جمهوری اسالمی 
تقریبا در موقعیت منحصر به فردی در منطقه و 
جهان است. کل بورژوازی غرب منهای دولت 
ترامپ پشت جهتی که  این رژیم در پیش گرفته 
ایستاده است. اروپا در کنار روسیه در کیس 
سوریه حضور ایران در مذاکرات سوریه را به 
عمال به امریکا تحمیل کرد و در کشمکش میان 
ایران و عربستان از ایران بعنوان عامل ثبات و 
از عربستان بعنوان عامل تشنج، کشمکش و راه 
اندختن جنگهای نیابتی نام میبرد. دولت ترامپ که 
تقریبا هر سیاست اتخاذ شده اش با مانع داخلی 
روبرو میشود و بخش عمده بورژوازی آن کشور 

های غربی و از نظر خود رژیم حاکم بر ایران هم 
این اقدام قدم بزرگی برای نزدیکی ایران به غرب 
محسوب میشود. زمان و انرژی باالیی که غرب 
برای آن مذاکرات گذاشت و دفاعی که همین 
امروز، در مقابل تهدیدات ترامپ از آن میکند، 
درجه باالی اهمیت آنرا نزد غرب نشان میدهد. 
بازنشسته شدن رضاپهلوی به عنوان سخنگوی 
سابق بورژوازی پروغرب ایران، توسط خود 
سلطنت طلبان و غرب، یک محصول جانبی همین 
پروسه سیاسی تحویل گرفتن رژیم اسالمی بود. با 
این حساب، در صف بورژوازی غرب منهای 
الیت امروز حاکم بر امریکا، کسی چنین ادعایی 
در مقابل جمهوری اسالمی ندارد.  نه فقط این 
بلکه خود بورژوازی بزرگ ایران هم که در 
حاکمیت است، شاهد تغییرات مهمی در جمهوری 
اسالمی برای تبدیل به نماینده صاحب صالحیت 
کل بورژوازی ایران است. بخشی از این تغییرات 
محصول کوتاه کردن دست فتوا و آخوند، در 
دخالت در سوخت و ساز سرمایه و از این مسیر 
تامین امنیت بیشتر برای سرمایه بوده است. شعار 
مرگ بر امریکا به عنوان یک پایه ایدئولوژیک و 
از ستون های اصلی و هویتی اسالم سیاسی از 
فضای سیاسی ایران جارو شده است.  مردم ایران 
سالهاست که از نظر اصلی ترین رهبران اسالم 
سیاسی در این کشور، به عنوان ملت ایران و نه 

 امت خدا خطاب میشوند.

جمهوری اسالمی در مقابل فشار پائین، جهت  
ممانعت از آبروریزی در مجامع جهان  و برای 
بستن در "مدافعین حقوق بشری" غربی، برخورد 
حاکمیت به جامعه هم تغییراتی کرده است. بطور 
نمونه سنگسار عمال حذف  شده و برای پرهیز از 
قصاص، گروههایی توسط خود حاکمیت برای 
کسب رضایت شاکی سازمان یافته و از این طریق 
سعی در محدود کردن قوانین فوق ارتجاعی 
اسالمی را دارند. از شمار اعدامهای رسمی 
زندانیان سیاسی نسبت به سابق کاسته شده، رژیم 
سیاست جدیدی در پیش گرفته و به جای اعدام 
علنی و رسمی، کاری میکند که بعد از آزادی از 
زندان به مدت کوتاهی، ظاهرا به دالیل دیگری 
جان میدهند، که همان اعدام اما دور از چشم دنیای 
بیرون است. برای پائین آوردن سطح فله ای اعدام 
به بهانه قاچاق مواد مخدر هم "اصالحاتی" در 
پیش گرفته اند. در فضای سیاسی هم افشاگریهایی 
را تحمل میکند که سالهای قبل جرمشان اعدام بود. 
نام عقب نشینی در ابعاد فرهنگی و سخت گیری 
ها نسبت به زنان و جوانان، را هم "اصالحات" و 
"اعتدال" نام گذاشته اند و نهایتا اینکه عقب نشینی 
در وحشیگری علنی را دستمایه دادن تصویری 
مقبول تر از خود نزد "مجامع بین المللی" و 

 صادرکنندگان سرمایه به کشور کرده اند.

در پیش گرفتن این مسیر به خاطر تغییر در 
ماهیت جنایتکارانه نظام و محافظان و سران 

نرم" گرفتن ها، " ارتجاعی آن نیست. در مقابل این
در عرصه اقتصادی، زندگی مردم را به تباهی 
بسیار بیشتری کشانده و امید و شادی و آسودگی 
را از زندگی میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش 

 این جامعه جارو کرده اند.

دستگاههای اطالعاتی چهارچشمی مواظب اند تا 
پائین آوردن سطح سرکوب و خشونت و 
وحشیگری شامل حال کارگر و اتحاد و تحزب 

 کارگری نشود.

در عرصه ترور در خارج کشور هم اگر سالهای 
قبل تروریست های شان مستقیما از تهران عازم 
مقصد می شدند و برای قتل این و آن علنا فتوا 
صادر کرده و پول پرداخت میکردند، امروز برای 
فشار به مخالفین سیاسی، فکول کراوات زده و 
مانند هر دولت "معتبر" و ارتجاعی دیگر به 

 اینترپول مراجعه میکنند.

همانطور که اشاره کردم علت این تغییرات سیاسی 
و ایدئولوژیک و فرهنگی و کوتاه کردن دست 
اسالم سیاسی در داخل و خارج کشور محصول 
حتی یک ذره هم تغییر در ماهیت جنایتکارانه 
حاکمان و سران ریز و درشت این نظام نیست. 
سران جمهوری اسالمی بعد از نزدیک به چهار 

بررسی قطعنامه اوضاع سیاسی کنگره چند هفته 
قبل رفقای سابق ما که هنوز تحت نام حکمتیست 
فعالیت میکنند، بهانه ای برای نگاهی به چند حکم 
داده شده کمونیسم بورژوایی ایران است که مداوما 
تکرار میشود. این یادداشت میکوشد نشان دهد که 
کل آن قطعنامه در خدمت ارائه تصویری از 
جمهوری اسالمی است که امروز جز سرنگونی 
راهی در مقابل خود ندارد. بند اصلی قطعنامه 
مذکور که در فشرده ترین شکل وارد تحلیل 

 اوضاع سیاسی امروز ایران میشود، میگوید:

جمهوری اسالمی در چرخه تداوم سیاسِت "
صدور تروریسم اسالمی و جنگ افروزی و 
لشکرکشی در منطقه و سیاسِت امتیاز دادن به 
سرمایه داران خارجی برای توسعه سرمایه 
داری ورشکسته و بحران زده ایران، گیر 
افتاده است. راه اول، یعنی ادامه سیاسِت 
صدور تروریسم با موانع داخلی و خارجی 
گسترده روبرو است با اینحال جمهوری 
اسالمی از این سیاست عقب نخواهد نشست. 
راه دوم، متضمن پائین کشیدن ستونهای 
اساسی هویتی و ایدئولوژیک جمهوری 
اسالمی و لذا تامین امنیِت کامل سیاسی و 
حقوقی سرمایه و دفاع از مشروعیِت آنست، 
امری که در چهارچوب جمهوری اسالمی 
غیر ممکن است. مضاف بر تقابل دو روند 
اساسی داخلی، فاکتورهای جهانی و منطقه ای 
که سرمایه در آن بسر می برد، به ضرر 

 "جمهوری اسالمی عمل میکنند.

 تکرار کنکرت تر این احکام جای دیگری میگوید:

"جمهوری اسالمی بعنواِن اصلی ترین و فعال 
ترین عامل صدور تروریسم اسالمی به منطقه 
و دیگر نقاط جهان، دخالت جمهوری اسالمی 
در امور داخلی کشورهای منطقه...، گسترش 

 و "تسلیحات جاه طلبانه و جنگ افروزی...
وجود هیئت حاکمه متعارف بورژوائی تثبیت "

شده و تضمین کننده رشد و توسعه اقتصاد 
کاپیتالیستی در ایران از درون جمهوری 
اسالمی درنمی آید و فعال جزو رویاهای غیر 

 "عملی بورژوازی ایران است.

هر دو حکم که جمهوری اسالمی را نماینده اصلی 
اسالم سیاسی در منطقه میداند و استحاله آن به 
یک هیئت حاکمه  متعارف و باثبات را غیرممکن 
ارزیابی میکند، مهر تاریخی بیش از دو دهه پیش 
پشت سر دارند. اولی ورژن جدید ادعاهای اخیر 
ترامپ و نتانیاهو و شیخ عربستان است که توسط 
این دوستان کپی شده است. حکم دوم هم مانند 
اولی، تاریخا از منصور حکمت و در شرایط 
سیاسی تاریخی معینی صادر شده، که باز توسط 
همین دوستان مثل آیات قرآن و بدون در نظر 
گرفتن شرایط متفاوت سیاسی امروز کپی شده 

و اینکه   "موانع خارجی گسترده"است. اما فاکتور 
"فاکتورهای جهانی و منطقه ای که سرمایه در آن 
بسر می برد، به ضرر جمهوری اسالمی عمل 

، مولفه های جدید و  از اختراعات جدید "میکنند
 خود این دوستان اند.

اصلی ترین و فعالترین عامل صدور ترویسم در 
 منطقه و جهان؟

در مورد حکم اول، بورژوازی غرب و بخش  
عمده بورژوازی اروپا چنین ادعایی ندارند. 
مجموعه این قدرتها در طی مذاکرات طوالنی با 
این حاکمیت، به توافقاتی رسیدند که آرزوی غرب 
برای کنار آمدن با جمهوری اسالمی بود. هدف 
غرب در این متن جلب رژیم اسالمی به جرگه 
حاکمیت هایی بود که در پیشبرد سیاست های 
بورژوازی غرب در منطقه، آنرا همراهی کرده و 
به عنوان فاکتوری موثر در تضمین امنیت سرمایه  
در منطقه عمل کند.  برای جمهوری اسالمی، این 
توافق، گشایش مسیری بود تا راه این رژیم برای 
ورود به جرگه دول مورد قبول غرب و بازار 
تجارت جهانی را ممکن کند. همین توافقات که به 
برجام منتهی شد، الیه های مختلف بورژوازی 
ایران را به حاکمیت اسالمی امیدوارتر کرد. از 
نظر بورژوازی پرو غرب ایران، از نظر قدرت 

 ضرورت یک جنبش سیاسی...

باشند، تشکیل میشود. این جنبش در کنار دامن 
زدن به مبارزات توده ای مانند: برگزاری 
میتینگ، اعتصاب عمومی و کار آگاهگرانه و 
تاکید بر عدم مشرعیت و رسمیت حکومت و 
پارلمان و رهبری دم و دستگاه احزاب 
ناسیونالیست مسلح کنونی، همزمان در سه 
عرصه مهم دیگر به تالش خود ادامه میدهد که 

 عبارتند از:

اول( تالش در سازمان دادن مستقیم توده ها و 
بدست گرفتن امور جامعه، در محالت و کارگاهها 
و مراکز کار جهت کوتاه کردن دست احزاب 
بورژوایی از جان و مال و سرنوشت خود. 
سرانجام در طی این پروسه سازماندهی و کار 
آگاهگرانه خود را برای خاتمه دادن به اقتدار 
گندیده و ستمگر کنونی و برقراری حاکمیتی 

 متکی به اراده مردم، آماده میکند.

دوم( این جنبش ضروری است مسلح باشد، و 
عالوه بر تسلیح خود باید در جهت تشکیل نیروی 
مسلح توده ای بمنظور بیرون راندن میلیشیا و 
نیروهای مسلح دولت مرکزی و مقاومت در برابر 

 تعرض آنان، قدم بردارد.

در ایندوره باید با نیروی اسلحه و توانایی نظامی، 
آرامش را از نیروهای حکومت مرکزی در 
کردستان گرفت. این توانایی در کنار و همگام با 
مبارزات و نارضایتی های توده ای، باید به چنان 
سطحی برسد که با اتکا به نیروی مسلح خود 
نیروهای دولت مرکزی را از کردستان بیرون 

 رانده و قادر به مقاومت باشد. 

رای و تصمیم مردم کردستان به جدایی و تشکیل 
دولت مستقل، یورش سرکوبگرانه دولت مرکزی 
علیه این تصمیم، مهر تاییدی بر حقانیت و درستی 
این تصمیم و رای را برجسته تر کرده است،. 
عالوه بر این، این حقیقت که مردم کردستان 
زمانی میتوانند تصمیم خود را عملی کنند که قادر 
به دفاع مسلحانه از خود باشند، را نیز روشن 
کرد. احزاب ناسیونالیست بارها امتحان خود را 
پس داده اند و نشان داده اند که نه قابل اعتماد اند 
و نه میتوانند این امر را به نتیجه برسانند. به 
همین دلیل، این امر و وظیفه نیروی توده های 
مسلح و سازمانیافته است که حول آلترناتیو چپ و 
انقالبی متحد شده باشند. بهترین انتخاب پیش روی 
نیروی پیشمرگ، این فرزندان توده های کارگر و 
ستمدیده، ترک صفوف احزاب ستمگر و بازنده 
کنونی و پیوستن به این نیروی مسلح توده ای 

 است. 

سوم( میدان و عرصه دیگر این جنبش، تالش و 
مبارزه آن در عرصه بین المللی جهت جلب 
حمایت جنبش کارگری و سوسیالیستی و بشریت 
آزادیخواه جهان از این جنبش و خواستها و 
مبارزات مردم کردستان، و اعمال فشار بر 

 ٢١نیروها و دولتهایی است که مدافع یورش 
اکتبر و تحمیل این بربریت و بندوبستهای احزاب 
ناسیونالیست کرد بوده و یا خواهند بود، و همچنین 
دفاع و حمایت از آزادی و استقالل کردستان 
است. این، آلترناتیو و آرایشی موثر و مترقی در 
مقابل سیاست پناه بردن احزاب حاکم به دولتهای 
مرتجع منطقه و جهان است که هیچگاه حامی و 

 مدافع واقعی مردم کردستان نبوده و نخواهند بود.

این جنبش که ابتدا با پیشقدم شدن رهبران و فعالین 
سیاسی آغاز میشود باید بیدرنگ در سطح محالت 
و مراکز کار و تولید، و در سطح وسیع میان 
اقشار مختلف مردم شاخه های خود را گسترش 
دهد. با شکلگیری این کمیته ها و ایفای نقش 
رهبری و ابتکاراتی در مرکز و پیرامون خود، 
میتوانند در قدم بعدی نیز به پیشقراول تشکیل 
شورا و انجمن و تشکلهای گوناگون جهت بدست 
گرفتن و اداره امور و خدمات عمومی در 
محالت، کارگاههای تولیدی، شهرها و شهرکها 
و .... تبدیل شوند. این وظیفه کمونیسم و فعالین 
کارگری و سوسیالیستی و آزادیخواه و همه 
تشکلها و گروههای سیاسی آزادیخواه و مدافعان 
آزادی و حقوق و رای مردم، است که در این راه 

 نقش خود را ایفا کنند.

  ٧١٩٢اکتبر 

اصل مطلب به زبان کردی است رفیق بهزاد  *
 یونسی به زبان فارسی ترجمه کرده است

 ترین قطعنامه،“ یانقالب” به بهانه 

 !رژیمی در محاصره
 

 محمد فتاحی
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و طبقات، منهای بورژوازی کمپرادور و سگ 
های زنجیری را در بر میگرفت، به حرکت در 
آیند. بخش دیگر چپ با همین تزها و با قائل شدن 
به "بورژوازی ملی" بعنوان بخشی از نیروی 
خلق و متحد طبقه کارگر قرار بود انقالب علیه 
رژیم وابسته و سرسپرده امریکا، را به پیروزی 

 برساند .  

داستان غیرمتعارف بودن و بی ثبات بودن 
جمهوری اسالمی برای چپ غیرکارگری امروز 

شاه سگ " هم  قرار است همان نقش داستان
را ایفا کند تا این چپ به خود دل  "زنجیری

خوشی دهد که این نه فقط چپ که بقیه هم، منجمله 
بخش هایی از بورژوازی هم خواهان سرنگونی 
اند و نتیجتا امر سرنگونی آسان تر و بی 

 دردسرتر ممکن است.

برای این چپ، بزرگترین خطر، شنیدن اخباری 
در مورد متعارف یا باثبات شدن این رژیم و یا 
دیدن نشانه هایی از وقوع آن است. در چنین 
صورتی، اینها از نظر خودشان، کار طاقت فرسا 
و طوالنی و تقریبا غیرممکنی در پیش دارند، که 
خود را برای آن صحنه تلخ آماده نکرده بوده اند. 
نیرویی که عادت دارد هر از گاهی افق سرنگونی 
را به رفقایش مژده دهد، معلوم نیست در مقابل 
چنین خبر تلخی و برای جلوگیری از ویرانی 

 روحیه خود و "تشکیالت" چه نسخه ای بپیچد.

در متن این تحلیل البته یک امید به سهل تر بودن 
سازماندهی یک سرنگونی و یک  انقالب هم نهفته 
است. از نظر این سنت، جامعه هر اندازه فقرزده 
تر، مستبد تر، باشد سازماندهی تغییرات بنیادی با 
اتکا به توده های فقرزده و مستاصل ممکن تر 

 است، چون اگر اوضاع متعارف و باثبات و
باشد، از نظر آن چپ، کارگر و انسان  "نرمال"

نرمال" انقالب "زحمتکش چرا باید علیه آن وضع 
 کند؟ 

صرفنظر از اوضاع متشنج جهان امروز و بویژه 
منطقه ای که جمهوری اسالمی در آن زندگی 
میکند، که انگار اشکال نامتعارف سیاست و دولت 
داری و تحزب و جنگ و...هم نوعی ثبات و شکل 
متعارف پیدا کرده اند، جمهوری اسالمی برای 
تبدیل شدن به یک رژیم متعارف و باثبات، در 
صورتیکه کماکان سرکار بماند، ناچار است به 
ضروریات اقتصادی پاسخ های سیاسی دهد. 
معضالت اقتصادی جمهوری اسالمی به جوابهای 
سیاسی نیاز دارد. اما از زاویه کارگر کمونیست، 
این رژیم چه در شکل یک رژیم متعارف و باثبات 
و چه در شکل تا به امروزش، باید برود. برای 
این کار سیاست، سازمان و تشکیالت و تحزب 
کمونیستی الزم است. بدون این کار، اگر این 
رژیم روزی چند بار سرنگون شود، در غیبت 
تحزب قوی کارگری مطلقا هیچ به طبقه کارگر 

 نمیرسد.  

کمونیست روشن بینی که سرگردان تحلیل و 
مباحث متعارف و غیرمتعارف و بحران زده و 
نزده و... نیست، خطاب به طبقه اش و به کارگر 
کمونیست میگوید که باید سازمان یافت، باید حزب 
داشت، باید در مقابل کل این سیستم مسیر پیشروی 
را هموار کرد. باید... ولی چنین خواستی از چپی 
که سرتاپای تحلیل هایش دل خوشی دادن به 
صفوف خود و سر در الک خود کردن و مژده 
دادن که در پیچ بعدی سرنگونی و انقالب به 
استقبال مان می آید، امرش هر چیزی باشد، 

 انقالب کارگری نیست.

جا دارد در کنار اینهمه مژده به سرنگونی در پیچ 
بعدی توسط سنت کمونیسم بورژوایی و بی 
سیاستی مطلق این سنت، کمونیست و رهبر 
کمونیست طبقه کارگر را فراخوان داد تا حول 

-سیاست ها و افق و استراتژی حزب حکمتیست 
خط رسمی برای انقالب کارگری متحد شده و آنرا 
از آن خود کنند. جمهوری اسالمی با یا بی 
بحران، با ثبات و متعارف یا بی ثبات و 
غیرمتعارف، شایسته نیست بیش از این عمر کند 
و فرصت ادامه حیات بیش از را داشته باشد. 
شایسته نیست طبقه کارگر تا ابد شاهد ویرانی های 
بیشتری در زندگی و حیات خود باشد. این طبقه 
قدرتمند میتواند و باید این جانیان را جارو کند. 
این طبقه شایسته آزادی از استثمار ، استبداد و 
دستیابی به رفاه و آزادی و سعادت است. الزمه 
این کار تعجیل در سازمان یافتن در صفوف 
حزبی است که برای این کار ساخته و پرداخته 

 شده است. 

 ٧١٩٢دسامبر  ٩٩

بین المللی در آغوشش گرفته است. خودش هم 
تحت رهبری همین ولی فقیه دست آخوند را از 
دخالت در امور سرمایه و امر ناامن کردن محیط 
تا اندازه زیادی کوتاه کرده است. از شعار 
ایدئولوژیک و هویتی مرگ بر امریکا هم که یک 
شبه دست شسته و از این زاویه یک گام 
ایدئولوژیک عقب نشسته است. نماینده بورژوازی 
بزرگ ایران شده و نمایندگان تمام الیه های 
بورژوازی ایران را زیر چتر خود جای داده 
است..به جای تروریسم رسمی و علنی دیروزش، 
امروز برای عقب راندن اپوزیسیونش به اینترپول 
و پلیس بین الملل مراجعه میکند. در منطقه بحران 
زده و شکاف میان قدرتهای جهانی امکان دخالت 

 امثال جمهوری اسالمی را فراهم کرده است. 

در اینکه جمهوری اسالمی حکومتی ارتجاعی، 
بورژوایی با تاریخی سیاه و خونین در به قدرت 
رسیدن، رژیمی تا دندان مسلح و یکی از عوامل نا 
امنی در منطقه است، تردیدی نیست. اما این حکم 
که اینها از هر تغییری در خود، برای تضمین 
ادامه حیات خود اند، پوچ است. چرا در یک 
پروسه قادر نیست تا از قدرت ولی فقیه به نفع 
بازتر کردن دست بازار آزاد بکاهد؟ چرا میتواند 
شعار هویتی مرگ بر امریکا را کنار بگذارد اما 
قادر به تخفیف سخت گیری های فرهنگی بر زنان 
نیست؟ چرا قادر نیست شیعه گری اش را به یک 
اسالم گرایی بی ضرر به نفع ایجاد حاکمیتی 
فراگیرتر و مستحکم تر خود کنار بگذارد؟ یعنی 
اینها اندازه مسعود بارزانی هم عقل طبقاتی ندارند 
که میگفت در صورت کسب استقالل کردستان 
پرچم و سرود ملی اش را تغییر و یک دولت 

 غیرقومی فراگیر را در نقشه دارد.

چرا اگر جمهوری اسالمی با کمبود شخصیت با 
اتوریته در جنبش خود روبرو شود، نمی تواند از 
سرمایه نیروهای نظامی اش، که در سالهای اخیر 
قهرمانان پیروزی های جمهوری اسالمی در 
کشمکش ها و جنگ های منطقه ای بوده اند، خرج 
کند تا موانع سیاسی و فرهنگی و قانونی را یکشبه 
کنار بگذارند؟ بخصوص که امروز که قاسم 
سلیمانی و آقای ظریف از شخصیتهای محبوب 

 بورژوازی و ناسیونالیستهای دو آشته ایرانی اند.

اینها تجربه تبدیل چین به یک قدرت اقتصادی و 
تغییرات الزم زیر رهبری حزب کمونیست آن 
کشور را دارند، فروپاشی شوروی را هم شاهد 
بوده اند. چرا به این فکر نکنند که مسیر چین را 
برای استحاله خود در پیش بگیرند و به جای 
محکومیت به نابودی زیر تناقضات متعدد، دوره 
 ای از قدر قدرتی سیاسی اقتصادی را تجربه کنند؟

حقیقت این است که این راهها و مسیرها همه 
گزینه های ممکن و مطرح اند. با اینهمه، سوال 
مطرح برای هر ناظر متفکر بیرونی این است که 
اینهمه اصرار در نامتعارف و بی ثبات بودن 
جمهوری اسالمی برای چیست؟ چه چیزی و چه 
فاکتورهایی در یک رژیم متعارف و باثبات 
سرمایه داری موجود است که این چپ را اینهمه 
نگران وقوع خود میکند تا جائیکه میگویند 
"نمیگذاریم این رژیم را متعارف کنید"! مسئله 
متعارف بودن یا نبودن ، با ثبات یا بی ثبات بودن 
جمهوری اسالمی نیست. مسئله اصلی استنتاج 

 سیاسی از این حکم است.  

یک رژیم متعارف بورژوایی، در پایه ای ترین 
کارکرد خود، امکان سوخت و ساز سرمایه را 
تامین میکند. پدیده ای است که بورژوازی بین 
المللی یا یکی از قطب های آن به اضافه 
بورژوازی ایران آنرا رژیم مورد قبول خود 
تصویر میکنند، حاکمیتی که منافع کلیت 
بورژوازی را در محل تامین میکند. از نظر این 
چپ، چنین حکومتی غیرقابل سرنگونی است و 
سازماندهی انقالب کارگری علیه آن غیرممکن 
است. چرا؟ چون همه الیه های بورژوازی را 
همراه خود دارد. در دوران شاه، از نظر چپ 
غیرکارگری آن دوره، رژیم شاه سگ زنجیری، 
وابسته و نماینده بورژوازی کمپرادور بود. چنین 
احکام و ارزیابی از شاه و رژیم سلطنت، از نظر 

 و "ملی"این چپ، امکانی بود تا بورژوازی
خرده بورژوازی،   "الیه های انقالبی"خودی" و"

بعنوان نیروهای خلقی در کمک به مبارزه چپ و 
کارگر، به یاری طلبیده شوند. از نظر بخشی از 
این چپ هم رژیم سلطنت را بعنوان نماینده تمام 
 کمال بورژوایی، که بورژوازی غیروابسته و ملی

هم به آن رضایت داده بود، نمی شد با  "خودمان"
ترور و سیانور زیر دندان سرنگون کرد. نتیجتا 
کافی بود توسط موتور کوچک که نیروی فدایی 
بود، تکانی به اوضاع داده شود تا موتور بزرگ 
انقالب که از نظر فدایی، توده ها یعنی همه اقشار 

و فقط یک تکان مردم در ایران میتواند مسیر 
سرنگونی را شروع و انقالب را در همان پیچ 
بعدی ممکن کند. انقالبی که این چپ مدافع آن 
است انقالبی است نه منتج از تقابل طبقه کارگر و 
بورژوازی، مستقل از قدرت یا ضعف 
بورژوازی، نه انقالبی برای خلع ید از 
بورژوازی، که انقالبی است برای سرنگونی 
رژیم یک رژیم معین یعنی "رژیم والیت فقیه، 
تروریست و اسالمی، در بحران"! به همین دلیل 
تضعیف هر یک از این خصوصیات کل سناریوی 
 انقالب و انقالبیگری این چپ را زیر سوال میبرد. 

 !حکم سرنگونی با اتکا به بحران اقتصادی

احکام بعدی کم و بیش از همین جنس یا با همین 
هدف اند. میگویند چون بحران اقتصادی جمهوری 
اسالمی راه حل ندارد. نتیجتا سرنگونی در پیش و 
در پیچ بعدی است! در اینکه جمهوری اسالمی در 
بحران شدید اقتصادی است و اوضاع هم بدتر و 
بدتر میشود و شده است، تردیدی نیست. در اینکه 
جمهوری اسالمی شکننده است هم تردیدی نیست، 
چون نه فقط مقاومت جامعه در مقابل استبداد 
سیاسی بلکه صرف  تناقض آن با فرهنگ این 
جامعه موجب میشود تا کنار زدن حجاب اجباری 
هر زنی و نشان دادن موهایش شکننده  بودن این 
نظام را برمال کند. هر مشروب خوری با سلفی 
گرفتن با یک قوطی خالی آبجو هم میتواند حکم 
سرنگونی اش را به همین آسانی بدهد. اما هر آدم 
فهیمی هم میداند که علیرغم بحران اقتصادی و 
بیجوابی اقتصادی، علیرغم این شکنندگی سیاسی 
و علیرغم کشمکشهای درونی خود، تا امروز 
چهار دهه را پشت سرگذاشته و بحران های متعدد 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را مدیریت کرده و 
جان سالم به در برده است. علت ساده است؛ اگر 
صرف بحران اقتصادی و بیکاری و فقر شدید 
باعث انقالب میشد، یونان را می بایست سیل 
انقالب از سالها پیش می برد. یا دنیای امروز گیر 
کرده در بحران را می بایست یک انقالب جهانی 
دگرگون میکرد، اما می بینیم که نشده است. 
درست است که ایران تاریخا انقالب زاست و 
سرنگونی حاکمان را بارها در خاطره تاریخی 
خود دارد، اما آخر روز، در صحنه سیاسی باید 
جنبش و نیرویی قد علم کند که قادر به جارو 
کردن کل این سیستم است. بدون این آمادگی،  
بدون وجود یک جنبش قوی کمونیستی و کارگری 
و ابراز وجود قدرتمند این جنبش و احزابش 
بحران های سیاسی و اقتصادی، هر اندازه عمیق 
هم به خودی خود انقالب زا نیستند. عالوه بر این 
دنیای امروز با دنیای دوران دو قطبی قبل از 
فروپاشی بلوک شرق  متفاوت است؛ پیچیده تر 
شدن اوضاع منجمله سناریوی سیاه در کشورهای 
منطقه و اوضاعی که دیگران در آن زندگی 
جهنمی تر از ایرانیان دارند، سواالت جدی را در 
ذهن هر کسی بوجود می آورد و قاعدتا یک 
جریان چپ و کمونیستی باید از امروز جوابهای 
خود به مخاطرات انقالب آتی در ایران را داشته 
باشد. بخشی از پرت و پالگویی های این سنت 
چپ بورژوایی در این بعد وسیع، بخشا محصول 
شرایط پیچیده تر شده جهان امروز و بیجوابی آنها 

 به همین شرایط است.

 !داستان آشنای غیرمتعارف و بی ثبات

حکم خیلی ثابت تر و قدیمی تر این چپ غیرممکن 
نشان دادن تغییر و تحول در درون خود جمهوری 
اسالمی برای اثبات حتمی و جبری شدن امر 
سرنگونی است. مدعی میشوند که این رژیم راهی 
برای تبدیل شدن به یک رژیم متعارف و باثبات 
بورژوایی ندارد. گیرم که این رژیم بی ثبات و 

 غیرمتعارف است. آیا از قدرت های منطقه ای
ترکیه و پاکستان و عربستان و دیگر  "متعارف"

همسایگان خود بی ثبات تر است؟ چرا سرنگونی 
دم در آنها نخوابیده ولی هر فصلی از این بی ثباتی 
همراه مژده سرنگونی برای این یکی است و 
برای دیگران نیست؟ بعالوه این مژده چه نتیجه 
ای به دست کارگر کمونیست در سازماندهی اش 
برای انقالب کارگری میدهد جز اینکه خاطر 
جمعش کند که باالخره این رژیم در دل این بی 
ثباتی یک روزی خودش می افتد و چون هنر هم 
فقط نزد ایرانیان است و بس، پس انقالب کارگری 
در یکی از این مراحل بی ثباتی از احتماالت 
اصلی است؟ جبری نشان دادن سرنگونی 
جمهوری اسالمی توجیه بی سیاستی حاکم در کل 

 این چپ است.

ثانیا چرا جمهوری اسالمی قابل تغییر نیست؟ چرا 
استحاله یکی از آن ممکن های واقعی نیست که 
بعضا خود همین رژیم بخشی از مسیرش را طی 
کرده است؟ همه می بینند که بخشی بورژوازی 

 ترین ...“ یانقالب” به بهانه 
را پشت خود ندارد، دیگر دولت قلدرو  شمــاره 
یک جهان نیست. امریکا امروز تنها یکی از 
قدرت های قطب های مختلف جهان است. نتیجتا 
حتی با خصومت صد در صدی هم  قادر به کاری 

 نیست که قبال از دستش برمی آمد.

شکست امریکا و غرب در عراق و سوریه، 
بطور کلی ورق را به نفع رژیم اسالمی و به 
ضرر غرب برگردانده است. امروز جمهوری 
اسالمی در مقایسه با رقبای منطقه ای در 
خاورمیانه از موقعیت  مناسبتری برخوردار 
است. به همین دلیل در تمام کشورهایی که 
حضور دارد، برعکس بقیه رقبا، از موضع 
اعتماد به نفس در سنگر "مدافع امنیت و ثبات" 
ایستاده است. طرح جنگ نیابتی عربستان از 
طریق حزب دمکرات کردستان در خاک ایران، 
شروع نشده شکست خورد و رفت. در مقابل، 
عربستان سعودی در مقابل حوثی های یمن تا این 
لحظه تقریبا هیچ پیشروی به جز بی آبرویی در 
ابعاد جهانی کسب نکرده است. قطر که قبال در 
دایره دیگری بود، حاال به جرگه دوستان رژیم 

 اسالمی پیوسته است. 

رژیم سوریه که در مسیر نابودی بود امروز از 
طرف غرب هم مقبول تر از بدیل های دیگر، 
منجمله بدیل های دست ساز خود، شناخته میشود. 
حکومت داعش هم که بخش های مهمی از خاک 
دو کشور متحد ایران را اشغال کرده بود، دارد 
جمع میشود. ترکیه که در سالهای گذشته تقریبا 
متحد عربستان سعودی بود، امروز با جمهوری 
اسالمی و روسیه بیشتر در همکاری است. این 
فاکتها نشانی از موقعیت پائین تر رژیم اسالمی 
در مقایسه با جبهه مقابل خود، عربستان، ندارد. 
نتیجتا شرایط منطقه ای و همچنین جهانی در 
فضای امروز طوریکه دوستان سابق ما تصویر 
میکنند، به ضرر این رژیم نیست و دقیقا همین 
موقعیت دستمایه به سکوت کشاندن جامعه در 
مقابل سرکوب و تحمیل فقر و بیکاری و شرایط 
وخیم اقتصادی است. شرایطی که هر کمونیستی 
باید نه با انکار آن که با شناخت از آن و برای 
مقابله با آن سیاستی فعال و رادیکال در پیش 

 بگیرد.

 علل احکام باال

اگر تمام واقعیات امروز نشان میدهد که باالترین 
موقعیت صدور تروریسم دولتی و غیر دولتی، 
سازمانده و حامی سازمان های تروریست 
اسالمی، گسترش تسلیحات و جنگ افروزی 
وحمله نظامی به کشورهای دیگر، هنوز در 
اختیار امریکاست، که خالق نود درصد 
سازمانهای تروریستی امروز جهان و منطقه 
است، و اگر خطر شروع جنگ دیگری ممکن 
باشد، اساسا توسط دولت امریکا و اسرائیل و  
سعودی کلید میخورد، آنوقت گذاشتن جمهوری 
اسالمی بر صندلی محاکمه در محضر پرزیدنت 
ترامپ و نتانیاهو و شیخ سلمان، آنهم با احکامی 
چون "صدور ترویسم به همه جهان و منطقه و 

 جنگ افروزی" و... برای چیست؟

پاسخ سرراست و ساده است؛ اولین محصول آن 
میتواند بارش رحمت مالی همین قدرت ها برای 
تکرار احکام شان توسط اپوزیسیون جمهوری 
اسالمی باشد، ولی قویا جای شک است که چنین 
امری هدف چنین حکم مورد عالقه خبرگزاری 
العربیه باشد. مسئله عمیقتر و جدی تر از اینها 

برای درک هدف باید به این فکر کرد که    است.
نبض این چپ با چه مولفه هایی میزند، این چپ 
چه آرزوهایی دارد که به دنبال آن از این کنگره و 
تجمع  تا کنگره بعدی و از این فصل تا فصل آتی 
سرگردان است؟ خودشان میگویند سرنگونی 
وانقالب! اما ببینیم واقعیت چیست کدام انقالب و 

  چطور؟

صاحبان چنین حکمی از نظر خود تصویری از 
جمهوری اسالمی بدست میدهند که به تمام جهان 
تروریسم صادر میکند و مشغول تولید سالح هایی 
است که تمام جهان را مورد مخاطره قرار داده 
است؛ یعنی تصویری که ترامپ و اسرائیل و 
عربستان سعی در القای آن به جهان دارند، و 
نتیجتا تصویری که در آن، تمام جهان امروز در 
مقابل این رژیم ایستاده است، از نظر اینها تمام 
جهان آماده کمک به سرنگونی آن است. در این 
تصویر، ظاهرا این رژیم در دنیا منزوی و مورد 
حمایت هیچ دولت و قدرتی نیست. نتیجتا، با توجه 
به بحران اقتصادی و درگیری های جناحی و 

اقتصادی ظاهرا العالج، و با  -بحران سیاسی
توجه به انزوای بین المللی و منطقه ای، یک تکان 
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طبقه محکوم و استثمار شوند خارج میشود و 
نتیجتا تحزب کارگر مطلقا در این تصویر غایب 
است. و نه تنها این بلکه این غیر سیاسی کردن 
طبقه کارگر و جنبش کارگری بعنوان نشانه 
نزدیکی بیشتر به کارگر و واقع بینی و خیلی 
کارگری بودن تقدیس میشود. "کارگر نباید سیاسی 
شود و باید به معیشت خود بپردازد"، عمال وجود 
و ماندگاری جامعه سرمایه داری و استثمار و 
بردگی مزدی در آن، اینکه کارگر نسل اندرنسل 
باید تالش کند تا بهبودی به عنوان برده ای که 
بردگی او فرض است ایجاد کند، فرض گرفته 

 میشود. 
حال به رشد تصاعدی اعتراضات کارگری و 
ارزیابی از آن بپردازیم. همچنانکه گفتم در این 
تردیدی نیست که امروز آمار اعتراضات 
کارگری و تعداد آنها بسیار بیشتر از گذشته است. 
روزی نیست ما شاهد اعتراض جمعی از 
کارگران در محل کار، مقابل مرکزی دولتی، 
مقابل مجلس و اداره کار و... نباشیم. اما من فکر 
میکنم رشد تصادعی اعتراضات کارگری دلیلی 
بر موقعیت خوب طبقه کارگر یا به اعتباری 
حرکت رو به جلو و رو به رشد جنبش کارگری 

 نیست. اجازه بدهید مقداری این را باز کنم.

فکر میکنم تصویر بخش وسیعی از نیروهای 
سیاسی و حتی جریاناتی که خود را مدافع این 
طبقه میدانند، و با اتکا به افزایش آمار اعتراضات 
کارگری فکر میکنند توازن به نفع طبقه کارگر 
عوض شده است یا دارد عوض میشود، تصویر 
واقعی نیست. این نگاه راستش به مقدار زیادی 
دلبخواهی و تالشی است برای اینکه آرزوی خود 
را جای واقعیت گذاشت و به آن دل خوش کرد. 
رشد تصاعدی اعتراض کارگری آنهم در محدوده 
مبارزه اقتصادی، مطلقا دلیلی بر بهبود توازن 
قوای جنبش کارگری با جمهوری اسالمی و کال 
طبقه حاکمه نیست. تعمق زیادی نمیخواهد، نگاهی 
به زندگی طبقه کارگر در این دوره و مقایسه ای 
ساده با یک یا دو دهه گذشته نشان میدهد که طبقه 
کارگر امروز از نظر معیشتی و سطح زندگی و 
رفاه، میزان اشتغال و...، به مراتب از بیست سال 
قبل و حتی از ده سال قبل وضع بدتری دارد. 
نمیتوان تصور کرد جنبش کارگری در یک حالت 
مناسب است و هر روز اعتراض میکند)که البته 
هر روز اعتراض میکند(، رو به رشد است و ... 
اما این طبقه به مراتب از گذشته فقیر تر، بی 

 امکانات تر و محرومتر است.

همچنانکه گفتم رشد تصاعدی مبارزات کارگری 
دلیلی بر پیشروی این طبقه و این جنبش نیست. 
کارگر برای دفاع از زندگی خود راهی جز 
اعتراض ندارد. مبارزه روزمره این طبقه برای 
بهبود یا مبارزه اقتصادی این طبقه امری دائمی 
است و سنگر دفاعی طبقه کارگر در مقابل 
تعرض بورژوازی و دولت آن است. آنچه واقعیت 
امروز طبقه کارگر است حتی در عرصه 
اقتصادی که مورد بحث است، بیان تعرض همه 
جانبه از جانب بورژوازی ایران و نماینده اش 
جمهوری اسالمی در همه عرصه های مختلف و 
از جمله به معیشت طبقه کارگر است. عکس 
العمل این طبقه و آنهم به صورت بسیار پراکنده و 
اما به فراوانی، انعکاس دفاع از خود این طبقه در 
مقابل حمله بورژوازی است. جالب است حتی 
آنهایی که میگویند جنبش کارگری پیشروی کرده 
است و طبقه کارگر خیلی جلو آمده است و هر 
روز اعتراض میکند، همزمان انگشت بر وضع 
وخیم اقتصادی کارگران در ایران میگذارند. 

درصد  ٩٠امروز عالوه بر اینکه شاید بیش از 
کارگران شاغل در ایران حتی در مراکز اصلی 
صنعتی با قرار دادهای موقت و سفید امضا کار 
میکنند، امنیت شغلی وجود خارجی ندارد و 
بیکاری به یک هیوالی جدی تبدیل شده است که 
شاغلین این طبقه از ترس آن، نه تنها دست به 
کاله خود گرفته که کاهش دستمزد و مزد چند ماه 
یک بار و معوقه را تحمل میکنند، به شرطی که 
بیکار نشود. کارفرما بدون هیچ مانعی کارگر را 
اخراج میکند. با شکایت هر کارفرمایی فعال 
کارگری و کارگر معترض دستگیر و زندانی 
میشود و باید او ثابت کند بیگناه است نه برعکس. 
بخشی از طبقه کارگر و خصوصا نسل جوان آن، 
زنان و دختران طبقه ما، حتی در میان تحصیل 
کردگان و دانشگاهیان، برای تامین نان شب خود 
و فرزندان و خانواده خود رسما تن فروشی 
میکنند. کار کودکان و پدیده کودک خیابانی از 
طبقه کارگر و اقشار محروم، امروز دیگر یک 

 معضل جدی اجتماعی است. 

درصد مبارزه و اعتراض  ٩٠تصور کنید 
کارگری که هر روز در جریان است، برای 

جنگ و جدال آنها با هم است، خارج میکنند یا 
تالش میکنند خارج کنند. ظاهرا کارگر باید به 
مسائل صنفی خود بپردازد و دخالت در سیاست 
امر او نیست و روزنامه نگار و خبرنگار و 
بورژوا و دگر اندیش و خالصه هر بچه پولدار 
صاحب مدرکی در جهانی که ما شاهد تحوالت 
سرنوشت سازی در آن هستیم و در همه این 
تحوالت سرنوشت جوامع بشری دستخوش 
تغییرات بنیادی میشوند، صاحب نظر و صاحب 
موضع است و حق دخالت و اظهار نظر دارد، اما 
طبقه ای که طرف اصلی این جدال است و غالبا 
نتایج جنگها و جدال باالیی ها بیش از هر کسی 
سرنوشت این طبقه و آینده و زندگی او را رقم 
میزند، در این تصویر و دخالت در آن حاشیه ای 
است. امروز و در همین دوره کمتر از ده سالی 
که گذشت، در لیبی طبقه کارگر آواره و در بدر و 
خانه بدوش شدند و بخشی از آنها امروز و درسایه 
"دخالت بشر دوستانه" ناتو، در بازار برده 
فروشی معامله میشوند. در سوریه بخشی از این 
طبقه از سر ترس و برای حفظ امنیت جانی خود، 
یا از سر فقر و با تقسیمات قومی و مذهبی و راه 
انداختن جنگهای صلیبی، به سرباز سیاه ترین 
جریانات تاریخ تبدیل شدند و بقیه آواره و خانه 
بدوش و یا زیر آوار خانه های خود جان باختند. 
در عراق شرایطی را فراهم کرده اند که بخشی از 
همسرنوشتان ما باز هم از فقر، از سر دامن زدن 
تعصبات کور قومی و مذهبی، از سر ترس و ...، 
سرباز حشدالشعبی و انواع دارودسته های مسلح و 
ضد کارگر شدند. در عراق و کل خوامیناه به هر 
بخشی از این طبقه مهر یک قوم و مذهب را زده 
اند. اما ظاهرا این وظیفه طبقه کارگر و جنبش 
کارگری نیست که در این مسائل دخالتی کند، الزم 
نیست به اینها بپردازد و الزم نیست با کارگران 
سوریه ای، عراقی، لیبیایی و.. اعالم همسرنوشتی 
کند. الزم نیست علیه نسل کشی در این جوامع با 
دخالت دول بزرگ امپریالیستی و دولتهای مرتجع 
منطقه که یکی از آنها ایران است، چیزی بگوید. 
ظاهرا این میدان او نیست و اینها به فعال کارگری 
و رهبر کارگری و طبقه او مربوط نیست. ظاهرا 
کارگر باید تنها برای نان شب خود و در عرصه 
 معینی که مبارزه اقتصادی است، حضور پیدا کند. 

امروز در خود ایران عده ای با نگاه به تخصمات 
این دوره دولت ترامپ و عربستان و... با ایران، 
راه افتاده اند و تالش میکنند ادای ارتش آزاد 
سوریه را در بیاورند و کارگران و مردم در این 
مملکت را به نام شیعه و سنی، فارس و کرد، بلوچ 
و عرب و.... و با اشاعه تعصبات عقب مانده 
دوران بربریت، به جنگهای خونین قومی و مذهبی 
بکشانند. در گذشته نیز در ایران هم در دوره بوش 
و هم در دوره های دیگری از این تالشها شده 
است و اما جایی نمیبینید جمعی کارگر، نهادی 
کارگری، انجمن و سندیکا و اتحادیه و کارخانه و 
مرکزی کارگری، بانگ برآورد و چیزی بگوید. 
ظاهرا اینها و دهها مسئله دیگر به کارگر مربوط 
نیست و سکوت فعالین کارگری و جنبش کارگری 
در این مورد مشروع است. در این تصویر دفاع 
از حقوق برابر زن، دفاع از کودکان، اعدام و 
آزادیهای سیاسی و...، همگی از دستور جنبش 
کارگری خارج میشود یا تالش میشود خارج شود. 
به سر کارگر قسم خورده میشود و اما کارگر را 

 از دخالت در این میدانها برحذر میدارند. 

 
در این تالش که گفتم ذهنیت غالب بر فعالین 
کارگری و احزاب و جریانات سیاسی چپ است، 
جمهوری اسالمی و بورژوازی ایران بیش از همه 
نقش دارند و سهیم اند. بخش مهمی از کار خانه 
کارگر و اعوان و انصارشان به عنوان یک ارگان 
ضد کارگری جا انداختن این تصویر است. 
تصویری که در آن "مبارزه ما صنفی است" و 
تقدیس این صنفی بودن و صنفی ماندن، عالمت 
کارگری بودن و "درک موقعیت کارگر" است. 
کارگر در این تصویر عده ای مظلوم و قابل 
دلسوزاندن، بی دست و پا، با دست های پینه بسته 
تصور میشود که در دنیای سیاست و اجتماع یک 
عده خواص باید وکالتشان را بکنند و حواس شان 
به آنها باشد. یکی به نام چپ و کارگر به او ترحم 
میکند و دیگری به نام مستضعف از او اسم میبرد 
و اما در هر دو، تالش این است که کارگر از 

 سیاست دور شود.

حتی زمانی که بحث تشکل کارگری است، از 
سندیکا و اتحادیه فراتر نمیروند. سندیکا و اتحادیه 
و هر تشکل کارگری و هر سرپناهی که کارگر را 
دور هم جمع کند و نانی به سفره کارگر اضافه 
کند، ارزشمند است و باید ساخت. اما و همچنانکه 
گفتم امر سرنگونی نظام سیاسی حاکم از دستور 

مسئله مورد اشاره شما یعنی رشد تصاعدی 
اعتراضات کارگری برگردد، فکر میکنم این یک 
مشاهد واقعی است و اما این کل مسئله نیست و 
تنها یک وجه یا یک عرصه از مسئله جنبش 
کارگری را نشان میدهد که به آن برمیگردم. اما 
اولین سوالی که برای کسی مثل من پیش میاید این 
است که منظور از جنبش کارگری چیست. و 
ارزیابی از جنبش کارگری شامل کدام جنبش و 
چه مسائلی است. اینرا از این رو میگویم که فکر 
میکنم تصور رایج در چپ ایران و متاسفانه در 
میان بخش وسیعی از کارگران هم از جنبش 
کارگری، تنها مبارزه اقتصادی طبقه کارگر است. 
و وقتی از افت و خیز جنبش کارگری صحبت 
میشود و یا از مبارزات کارگری صحبت میشود یا 
از جنبش کارگری سخن به میان می آید، تنها 
مبارزه طبقه کارگر برای بهبود معیشت او و تنها 
مقابله او در مقابل تعرضاتی که در این عرصه و 
تنها این عرصه به این طبقه میشود مورد نظر 
است. من فکر میکنم این تصور درستی نیست. 
اجازه بدهید بدلیل سنگینی این تصور و لطماتی که 
به طبقه کارگر و مبارز این طبقه میزند، این بحث 

 را مقداری باز کنم.
در این تصویر طبقه کارگر یک طبقه اجتماعی که 
در قبال کل جامعه و در همه مسائلی که به جامعه 
مربوط است، مسئول است و آنها را به خود 
مربوط میداند یا باید مربوط بداند و در قبال آنها 
راه حل خود را دارد، نگاه نمیشود. در این تصویر 
طبقه کارگر یک صنف است و نه یک طبقه 
اجتماعی، یک صنف است مثل بقیه اصناف. 
رابطه این طبقه با دولت و بورژوازی ایران نیز 
رابطه ای در محدوده معامله و تالش برای فروش 
کمی بهتر نیروی کارش است. در این تصویر 
حاکمیت بورژوازی فرض است و قرار نیست 
کارگر برای سرنگونی سیادت آن کاری کند. 
احتیاجی به احزاب کارگری و کمونیستی خود 
ندارد و امر انقالب مستقیم کارگری و برای اتمام 
بردگی مزدی به کارگر مربوط نیست و بخشی از 
جنبش کارگری محسوب نمیشود. این میدان 
ممنوعه کارگر است و کارگر باید دنبال لقمه نانی 
و بر سر افزایش آن نسل اندر نسل تالش کند. 
بحث من عدم اهمیت مبارزه اقتصادی نیست، 
اعتراض طبقه کارگر به شرایط زندگی و تالش 
برای بهبود و رفاه بخشی همیشگی از مبارزه و 
فعل و انفعال دائمی و همیشه در جریان این طبقه 

 است و اما این تنها یک عرصه است.
به باور من تالش برای تبدیل این تصویر به 
تصویر عمومی طبقه کارگر را، خود جمهوری 
اسالمی و راستش فراتر از ایران و جمهوری 
اسالمی، همه دولتهای بورژوایی دنیا میکنند و 
برای آن نیرو اختصاص میدهند، پول خرج میکنند 
و انرژی صرف میکنند. امروز در کل جهان 
مستقل از هر ارزیابی ای که از جنبش کارگری 
در تک تک کشورهای آن داشته باشیم، یک تالش 
سراسری و همه جانبه در جریان است که رابطه 
طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی با 
جامعه و با حاکمیت و با طبقه بورژوا، در بهترین 
حالت به رابطه ای بر سر چگونگی و شرایط 
فروش نیروی کار، معامله سالی یکبار برای 
تعیین دستمزد یا میزان حداقل دستمزد، تبدیل شود. 
در این تصویر طبقه کارگر نیز یکی از اصناف 
است. در این تفکر عالوه بر اینکه من و شمای 
کمونیست بخشی از جنبش کارگری نیستیم، بعالوه 
مسائل اصلی سیاسی که دنیا حول آن قطبی 
میشود، به طبقه کارگر مربوط نیست و عرصه 
ابراز نظر و دخالت و ابراز وجود فعال کارگری، 

 حتی فعالین کمونیست این طبقه نیست. 

اینکه قدرت در جهان و از جمله در ایران در 
میدان سیاست و جدالهای اصلی سیاسی تعین 
تکلیف میشود، الفبای مبارزه طبقاتی است. اما در 
این تصویر سیاست و دخالتگری سیاسی در همه 
ابعاد اجتماعی و سیاسی از دستور کارگر خارج 
میشود. این میدان را غالبا به طبقات حاکم و 
روشنفکران بورژوا میسپارند. عمال طبقه کارگر 
را از این میدان که در جهان میدان ابراز وجود 
احزاب و سنتهای سیاسی و طبقات اصلی جامعه و 

همچنانکه اشاره کردیم انگیزه این  گزارشگران:
گفتگوها، دستگیری محمود صالحی است. به این 
مناسبت ما به بررسی جنبش کارگری میپردازیم. 
اما و خوشبختانه در این فاصله محمود صالحی 
آزاد شد. خواستم ابتدا در مورد آزادی محمود 
صالحی و تالشهایی که در این مورد شد، نظرتان 

 را بپرسم.

 
راستش آزادی محمود صالحی  خالد حاج محمدی:

مدیون تالشهای زیادی است که برای آزادی او به 
عمل آمد. در جریان هستید که در این فاصله هم 
در داخل ایران و هم در خارج کشو تالش نسبتا 

ری او و آنهم در یفراوانی در اعتراض به دستگ
شرایطی که همه میدانستند وضع جسمی محمود 
صالحی بدلیل دوره های طوالنی و مکرر زندانی 
شدن از جانب جمهوری اسالمی، بسیار بد و باید 
مرتب تحت نظر میبود و تحمل زندان را نمیکرد، 
صورت گرفت. جمهوری اسالمی هم وارد بازیی 
شده بود و باید آنرا به نحوی تمام میکرد که عقب 

بخصوص که  ،نشینی اش را الپوشانی کند
میدانستند اگر بالیی سر محمود صالحی بیاید دنیا 
به سخن می آید و نهایتا با فروش یکسال زندانش 

 او را آزاد کرد. 

اینجا الزم میدانم آزادی محمود صالحی را به 
نجیبه صالح زاده که  بی دریغ برای آزادی او 
کوشید، به فرزندانش و همه دوستان و بستگان 
وی، کمیته دفاع از محمود صالحی و  به شما و 
همه خوانندگان این سطور و همه جریانات و 
کسانی که برای آزادیش تالش کردند تبریک و 

 خسته نباشید بگویم. 

در این مدت جمهوری اسالمی تحت فشار بود، کم 
نبودند اتحادیه های کارگری بزرگی که از اروپا 
تا آمریکا و استرالیا به دستگیری او و بقیه فعالین 
کارگری و زندانیان سیاسی اعتراض کردند و با 
نامه های اعتراضی خود به مقامات جمهوری 
اسالمی، آنها را مسئول جان محمود صالحی و 
هر مشکلی دانستند که ممکن بود برایش پیش 
بیاید. ما قبال شاهد بودیم که چگونه جان شاهرخ 
زمانی را گرفتند و چگونه باعث مرگ محمد 
جراحی، بدلیل زندانی کردن طوالنی و عدم 
رسیدگی پزشکی و مداوای او، شدند. این اتفاق 
میتوانست برای محمود صالحی هم بیفتد که 
خوشبخانه سیل حمایتها از او و اعتراضات به 
جمهوری اسالمی، این امکان را از آنها گرفت. 
میخواستند با غل و زنجیر کردن محمود و با از 
بین بردنش، به هر کارگر معترض و به هر رهبر 
و فعال کارگری و کمونیست و آزادیخواه درس 
عبرتی بدهند. خوشبختانه شکست خوردند. آزادی 
او برای ما موفقیتی بود و همزمان یک شکست 
برای جمهوری اسالمی. آنها زندان او را به سه 
میلیون فروختند و با این معامله سعی کردن 
امکانی برای عقب نشینی آبرومندانه خود فراهم 
کنند و پیروزی ما را نیز ناچیز جلوه بدهند. اما 
این پیروزی ارزشمند است. باید تالش کرد بقیه 
فعالین سیاسی از رضا شهابی تا دهها انسان 
شرافتمند دیگری که به جرم دفاع از خود و 
همکاران و هم طبقه ای های خود در زندان 
هستند نیز آزاد شوند. بهر حال و چنانچه اشاره 
کردم آزای محمود صالحی یک موفقیت بود برای 
همه کسانی که برای آزادی او تالش کردند و این 
موفقیت را به همگی و خصوصا به محمود 
صالحی و نجیبه صالح زاده و فرزندانشان 

 صمیمانه تبریک میگویم.

 
طی سالهای اخیر شاهد افزایش  گزارشگران:

تصاعدی اعتراضات کارگری هستیم. شمارش 
آنها دیگر ممکن نیست. هر روزه بخشی از این 
وقایع در محیط های تولیدی و خدماتی انعکاس 
خبری مییابند و اینها تنها قسمتی از این اخبار 
هستند. ارزیابی شما از موقعیت جنبش کارگری 

 در کشورمان چیست؟

 

ارزیابی از جنبش کارگری  خالد حاج محمدی:
بحث همه جانبه و وسیعی است و من تنها به 
نکاتی در این زمینه بسنده میکنم. تا جایی که به 

جنبش کارگری در ایران: ضعف ها 

 و قوت ها 
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میتوان فقر و سرکوب را به این طبقه تحمیل کرد 
و آنهام هم میدانند که جامعه و این طبقه بیشتر از 
این نمیپذیرد. میدانند حتی اگر طغیان گرسنگانی 
اتفاق بیفتد، ممکن است کنترل اوضاع از دستشان 
خارج شود. نمیتوان با سرنوشت دهها میلیون 
کارگر و مردم محروم که نفرت از وضع موجود 
و حاکمیت را دیگر کسی مخفی نمیکند، بازی کرد 
و این را جمهوری اسالمی خوب میداند و دست به 

 عصا حرکت میکند. 
در مورد دلیل خصومت علیه طبقه کارگر که 
اشاره کردید، خوب این یک نیاز واقعی حاکمیت 
بورژوازی چه در ایران و چه هر جامعه سرمایه 
داری دیگری است. در همه این جوامع 
بورژوازی بعنوان دشمن طبقاتی طبقه کارگر 
دشمنی آشتی ناپذیری با این طبقه دارد، همانطور 
که طبقه کارگر بعنوان گورکن سرمایه داری، با 
این طبقه خصومت آشتی ناپذیری دارد و تا زیر و 
رو کردن نظامی که فقط و فقط بر پایه استثمار 
نیروی کار و تحمیل فقر و فالکت و بیحقوقی به 
تولید کنندگان اصلی ثروت در جامعه سر پا 
ایستاده است، از پا نخواهد نشست. برخالف 
تصویری که بورژوازی میدهد خصومت این دو 
طبقه همه جانبه و خصومت کلیت دو طبقه است 
نه صرفا بخشی از بورژوازی و بخشی از طبقه 

 کارگر.  

عالوه بر این در جامعه ای مانند ایران حاکمیت 
بورژوازی بدون استبداد سیاسی ناممکن است. با 
هر درجه باز شدند فضا و با هر درجه از آزادی 
های سیاسی، فوری انواع تشکلهای کارگری و 
اعتراض و میتینگ و...، شکل خواهد گرفت و 
حاکمیت را پایین میکشند. این در جامعه ای مانند 
ایران و در روانشناسی مردم جا گرفته که میتوان 
باال را پایین کشید و این کار قبال صورت گرفته. 
بعالوه کال در کشورهای جهان سوم که در تقسیم 
کار بین المللی به حوزه فوق سود معروفند بدون 
روبنای سیاسی استبدادی و بدون استبداد سیاسی، 
هیچ حاکمیتی دوام نمی آورد و امنیت سرمایه و 
سرمایه گذاری تامین نمیشود. برخالف کشورهای 
امپریالیستی که میتوان دمکراسی نیمبند پارلمانی 
را داشت، در کشوری مانند ایران تضمین 
سودآوری سرمایه و سر پا ماندن سیستم مستلزم 

 استبداد و دیکتاتوری مطلق است.

بعالوه در مورد خصومت جمهوری اسالمی علیه 
طبقه کارگر و محرومان جامعه ایران یک ویژگی 
دیگر روبنای مذهبی و حاکمیت یک جریان 
مذهبی است که رنگ خود را به همه چیز زده 
است. جمهوری اسالمی در تقابل با چپ و برای 
رفع خطر عروج چپ و قدرتگیری یک نیروی 

آنهم در ایران و در  ٧٥چپ در دل انقالب 
همسایگی بلوک شرق که باالخره قطب مخالف 
غرب بود و به نام کمونیسم معرفی میشد، به 
کمک غرب و به عنوان بهترین گزینه ممکن و 
ضدکمونیست ترین جریان ممکن سر کار آمد. 
روبنای مذهبی آن مستقل از سیری که طی کرده و 
تغییراتی که به آن تحمیل شده، یک خصلت دیگر 
و یک فشار مضاعفی به کل جامعه و از جمله به 
طبقه کارگر نیز داشته است. در دوره شاه هم 
استبداد سیاسی از اکنون کمتر نبود و اما 
تبعیضات جنسی، فشار به زنان و دخالت مذهب 
در خصوصی ترین مسائل با امروز قابل قیاس 
نبود و این هم بخشی از خصومت است. در ضمن 
استفاده از مذهب و توهمات مذهبی جامعه هم یک 
ابزار سیادت حاکمیت طبقه بورژوا با اتکا به 
توهمات مردم به مذهب است و جمهوری اسالمی 
هم از این سالح بیشترین استفاده را کرده است. 
در یک کالم "دمکرات" ترین جریانات از مصدق 
و بازرگان که اکنون در قید حیات نیستند تا هر 
جریان و فردی که امروزمدعی دمکراسی در 
جامعه ایران است، مستقل از ادعای خودشان، 
برای طبقه کارگر و محرومان جامعه و برای 
تامین سود سرمایه و کارکرد و ادامه حاکمیت 
طبقه بورژوا به استبداد سیاسی روی می آورند و 

 بدون آن نمیتوانند سر کار باشند. 
خالصه کنم خصومت جمهوری اسالمی با طبقه 
کارگر ناشی از ماهیت بورژوایی این حکومت 
است و این پز و ادعای طرفداری از کارگر، 
عدالتخواهی اسالمی و "عدل علی" و مستضعف 
پناهی جمهوری اسالمی، نتیجه وزن طبقه کارگر 

و خطر عروج مجدد این طبقه در  ٧٥در انقالب 
انقالب آتی و زدن مهر نهایی و قطعی و طبقاتی 

 خود به این انقالب علیه بورژوازی است. 

  

***** 
  

فعالین کارگری همیشه خود و گزارشگران: 

عنوان سخنگو و رهبر و فعال کارگری عرض 
اندام کرده اند. اینها خود زمینه ای بهتر برای 
صف بستن و مقابله با بورژوای ایران در مقابل ما 

 قرار میدهد.

 

***** 

  

از حکومت عدل علی گفته میشد و  گزارشگران:
اینکه رهبران جمهوری اسالمی میخواستند دست 
پینه بسته کارگران را ببوسند و در گذر تاریخچه 
این حکومت دیدیم که چه بر سر کارگران و 
زحمتکشان رفت.هر جا اعتراضی هست نیروهای 
ضد شورش بسرعت در برابر شریف ترین 
انسانهای کشورمان صف میبندند و در اندیشه 
سرکوب وحشیانه آنها هستند و از هیچ جنایتی ابا 

 ندارند. ریشه اینهمه خصومت وخشونت چیست؟

 
جمهوری اسالمی از دل یک خالد حاج محمدی: 

انقالب آزادیخواهانه و به نام "نتیجه" آن بیرون 
آمد و هم خود جمهوری اسالمی و هم رسانه های 
بزرگ در خود غرب و دولتهای مختلف، برای 
پرهیز کارگران از انقالب، جمهوری اسالمی را 
به این نام معرفی کردند و هنوز هم میکنند. انقالب 

، به آن تحمیل شدایران مستقل از شکستی که  ٧٥
اما یک انقالب آزادیخواهانه بود و طبقه کارگر در 
آن نقشی جدی ایفا کرد. این انقالب در اینکه جنبش 
اسالمی و شخصیتهای آن امثال خمینی در اوایل به 
نام کارگر و دفاع از کارگر و "مستضعف" به 
دست بوسی کارگران رفته و با قسم خوردن به آنها 
به میدان بیاید، نقش جدی داشت. فراموش نکرده 
ایم که خمینی اعالم میکرد "خدا هم کارگر بوده"! 
آن دوران به این "اعالم وفاداری" و" دفاع" 
احتیاج داشتند. اگر یادتان باشد در اوایل بحثی از 
محدودیت بر زنان و آزادی های سیاسی و 
ممنوعیت چپ و کمونیسم و... در میان نبود. این 
انقالب و نقش طبقه کارگر در آن تا جایی که 
"کارگر نفت ما رهبر سر سخت ما"، به شعار 
صدها هزار نفر در اعتراضات و تظاهرات وسیع 
آن دوره تبدیل شد، هم جامعه و هم خود طبقه 
کارگر را متوجه نقش مهم و توان و قدرتی که این 
طبقه و خصوصا پرلتاریای صنعتی ایران دارد 

این چپ با هر تببین یا نقدی که بعالوه  کرد.
امروز از آن داشته باشیم، چپی که به نام کارگر و 
کمونیسم، به نام عدالتخواهی و برابری و دفاع از 
مردم محروم، ابراز وجود میکرد در انقالب وزن، 
اعتبار و نقش ویژه ای داشت. این امر یعنی طبقه 
کارگر و چپ در انقالب خود را به ارتجاع 
اسالمی و کل بورژوازی تحمیل کرد و امروز هم 
کماکان شاهد سنگینی وزن آنها بر نیروهای 
سیاسی و منجمله جمهوری اسالمی هستیم. نتیجتا 
کارگر پناهی جمهوری اسالمی و بسیاری از 
قوانینی که در آندوره تصویب کردند که یکی از 

و وزن   ٧٥آنها قانون کار است، مهر انقالب 
طبقه کارگر و چپ آندوره را بر خود دارند. آنها 
به مرور زمان تالش کرده اند، آثار توازن آن 
دوره و تحمیالتی که مجبور به قبولش شدند را از 
قانون کار و در همه عرصه های دیگر از خود و 
جامعه بتکانند و خود را از "غل و زنجیر" انقالبی 
که به وحشیانه ترین شیوه انرا سرکوب کردند و به 
خون کشیدند خالص کنند. امری که با گذشت 

سال هنوز موفق به انجام آن نشده  ٢٠نزدیک به 
اند. امروزهم  پز و ادعای دفاع از کارگر را 

 دستمایه آبرو خریدن برای خود میکنند. 

جمهوری اسالمی چه در گذشته و چه هم اکنون 
بهتر از هر کس و جریانی متوجه موقعیت و وزن 
طبقه کارگر هست و خطر عروج این طبقه را 
مستقل از توازن قوای نابرابر کنونی، لحظه به 
لحظه و با تمام وجودش حس میکند. تا کنون هر 
جا اعتصاب بزرگ و قدرتمند کارگری صورت 
گرفته است که یک نمونه آن بافق است، نه تنها 
انواع هیئتهای بلند باال را فرستاده اند، بعالوه ولی 
فقیه مستقیم دخالت کرده و تالش کرده با قول و 
قرارهایی یا با عقب نشینی هایی، قال قضیه را 
بکند. آنها هم به موقعیت طبقه کارگر ایران آگاهند 
و هم میدانند این طبقه بدالیل تاریخی از جمله 

با طبقه  ٧٥انقالب مشروطه و بویژه انقالب 
کارگر کشورهای دیگر متفاوت است و نمیتوان 
آنرا دست کم گرفت. اینکه طبقه کارگر ایران به 
معنایی که اشاره کردم هنوز تمام قد در مقابل 
بورژوازی ابراز وجود نکرده است یا بدالیل 
واقعی، از فقر تا فاکتورهای دیگر و موانع دیگری 
که برشمردم، پراکنده است و متحد نیست و ...، به 
معنای عدم قدرت بالقوه این طبقه نیست. به همین 
دلیل بورژوازی ایران هم دامنه تعرضش به 
معیشت محدودیت خود را دارد. باالخره تا حدی 

است. بدون یک اتحاد وسیعتر میان بخشهای 
مختلف کارگری حتی موفقیت در مبارزه اقتصادی 
غیرممکن و یا موقتی است. دستاوردهایش قابل 
پس گرفتن است و رهبران این اعتراضات به 
راحتی مورد تعرض قرار میگیرند. امروز هر 
فعال کارگری و رهبر عملی به دالیل پیشروی کم 
و یا موفقیت کم اعتراضات کارگری فکر میکند 
باید راهی برای متحد کردن بخشهای مختلف طبقه 

 کارگر و مبارزات آن پیدا کند.
ناسیونالیسم از همه نوع آن در میان طبقه کارگر 
از باال پمپاژ میشود و لطمه ای جدی به اتحاد و 
همبستگی و همسرنوشتی این طبقه زده است. 
امروز نه تنها کارگر افغانی غیر خودی و تنها 
مانده است که تالشی مهندسی شده برای انشقاق 
وسیع در میان طبقه کارگر به عنوان کرد و ترک 
و عرب و فارس و شیعه و سنی و... در جریان 
است و متاسفانه گاردی جدی در میان خود فعالین 
کارگری و در مراکز اصلی علیه این تعرضات 
نیست. بعالوه موقعیت جهانی این طبقه، 
فاکتورهای اصلی جهانی، پایان جهان دو قطبی، 
دوره عروج غرب به رهبری آمریکا و پایان آن و 
تحوالت عظیمی که در جهان شد، از جنگ و 
ویرانی تا تعرض به معیشت طبقه کارگر در خود 
غرب و موقعیت کمونیسم و احزاب و جریانات 
مختلف کمونیستی در خود ایران، همگی بر سر 
موقعیت طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اصلی 
اجتماعی در این اوضاع تاثیر دارند که جای 
پرداختن به اینها نیست. بهر حال فاکتورهای 
دیگری در این ماجرا دخیلند و تنها برای نمونه 
وضع خاورمیانه و ترس از تبدیل ایران به سوریه 
و عراق و... مانع جدی در مقابل جامعه و در 
مقابل طبقه کارگر است که دست به اقدامی جدی 
بزند که وارد آن نمیشوم. میخواهم تاکید کنم 
تعرضی همه جانبه به کل جامعه بشری و در 
راس آن به طبقه کارگر و دستاوردهای آن در همه 
عرصه های سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی شده است که چهر جهان را 
تغیر داده است و اینها بشدت به یزان طبقه کارگر 
تمام شده است و بدون توجه به آنها، صرفا با اتکا 
به اعتراضات کارگری برای مقابله با تعرض به 
معیشت نمیتوان جوابی اصولی و ارزیابی درستی 
از موقعیت جنبش کارگری و از این مهمتر راهی 

 برای تغییر مثبت در مقابلش قرار داد.
با همه اینها باید اذعان کنم که قدرت بالقوه طبقه 
کارگر ایران عظیم است. طبقه کارگر ایران 
بدالیل مختلف از چند انقالبی که در این جامعه 

و  ٧٥اتفاق افتاده است و بطور برجسته انقالب 
عروج این طبقه در این انقالب و...، بدلیل سمپاتی 
عمومی به کمونیسم در میان رهبران و فعالین این 
طبقه و...، قدرتمندترین گردان انقالب 
سوسیالیستی در منطقه است. توازن کنونی همه 
چیز را در مورد طبقه کارگر نمیگوید. این طبقه 
تجربه سازماندهی شوراهای کارگری در دل 
انقالب ایران را دارد و یک پای پایین کشیدن 
حاکمیت دولت مقدر آریامهر بوده است و این در 
رگ و پوست طبقه کارگر تاثیر گذاشته است. در 
این تردیدی نیست با هر تکانی و با هر تحولی 
امید بخش، بسرعت مبارزات کارگری نه تنها از 
نظر کمی که از نظر کیفی فوری رشد میکند. و 
البه باید اذعان کنیم که هیچ تحول مثبتی بدون 
تالش و دخالت جدی ما صورت نمیگیرد. این 
تصور که گویا دنیا خود بخود عوض میشود و 
بالخره جمهوری اسالمی سرنگونی و انقالب 
کارگری میشود، سراپا غلط و خودفریبی است. ما 
میتوانیم تغییر ایجاد کنیم و بدن دخالت عنصر 
فعاله که ما آدمها هستیم، دنیا میتواند از این هم 

 بیشتر به قهقرا برود. 

بعالوه ایران یکی از جوامع صنعتی جدی  
خاورمیانه با یک طبقه کارگر متخصص و با 
ویژه گی های خود است. اگر این طبقه تکانی 
بخود و اگر رهبران و فعالین اصلی آنها افقی 
روش پیدا کنند، اگر ذهنیات ناسیونالیستی، 
محدودیتهای تاریخی تحمیل شده در آنها تکانده 
شود، اگر سطحی از تحزب و اتحاد میان رهبران 
و فعالین اصلی آن شکل بگیرد و...، هیچ قدرتی 
تاب مقاومت در برابر این طبقه را ندارد. علیرغم 
موقعیتی که اشاره کردم و توازن بدی که طبقه 
کارگر در آن قرار دارد، همزمان فضای جامعه 
مانند بسیت سال قبل نیست. جامعه ایران با 
جمهوری اسالمی، با فرهنگ ضد زن و شرقی 
اسالمی آن با خفقان و تالش برای کشیدن دیواری 
بدور ایران و سانسور و خفقان، آشتی نکرد و 
امروز در این میدانها عقب نشینی هایی به 
جمهوری اسالمی تحمیل شده است. امروز کسانی 
با نام و نشان در بخشهای از طبقه کارگر به 

 جنبش کارگری در ...
گرفتن مزد ناچیزی است که پرداخت نشده است. 
بخشی از اعتراضات علیه اخراج است، بخشی 
علیه قراداد سفید امضا است و این موقعیت طبقه 
کارگر و توازن قوای بشدت نابرابری را نشان 
میدهد. این پروسه و تعرض به طبقه کارگر و 
تالش برای کاهش سهم او از ثروتی که بدست این 
طبقه تولید شده است کماکان ادامه دارد. با 
اوضاعی که اکنون می بینیم و با برنامه ای که 
دولت جناب روحانی و کل دستگاه حاکم و طبقه 
سرمایه دارد دارند، قرار است باز هم نیروی کار 
ارزانتر و سرکوب و خفقان در آن بیشتر شود تا 
سرمایه داران خارجی هم توجه شان به ایران 
جلب شود و جنس ایرانی و تولید ایرانی در بازار 
توان رقابت با مثال تولید ارزان چین را داشته 

 باشد.
لذا موقعیت کنونی طبقه کارگر بشدت نامساعد 
است. طبقه کارگر امروز ایران از هر دوره ای 

دهه گذشته فقیر تر است. نمیتوان جنبش  ٧در 
کارگری را از موقعیت این طبقه جدا کرد. اگر 
طبقه کارگر موقعیت نامناسبی دارد و اگر فقر و 
محرومیت و اخراج و بیکاری و مزد پرداخت 
نشده به این طبقه تحمیل شده است، اگر طبقه 
کارگر در مقابل مهمترین مسائل این جامعه، در 
دفاع از حق زن، علیه اعدام، علیه نژادپرستی 
و .... در صف اول اعتراض نیست، دیگر 
نمیتوان بدلیل افزایش تعداد اعتراض بحث از 
پیشروی جنبش کارگری کرد. افزایش تعداد 
اعتراض ناشی از تعرضی همه جانبه به معیشت 
و هستی و نیسی این طبقه است و این متاسفانه 
بیان کننده موقعیت نابسامان جنبش کارگری است 

 و نه بر عکس. 

به نظر من تصوری که فکر میکند رشد تصاعدی 
اعتراض کارگری الزاما نشانه پیشروی این 
جنبش است، توجه ندارد که بورژوازی و دولتش 
کارگر را در موقعیت بسیار برده واری گذشته اند 
و کارگر تنها ابزارش اعتراض به توحش و سنگر 
دفاع از خود است. این تصور و برداشت نه تنها 
واقعی نیست که بیگانگی عمیق با زندگی کارگر 
را نشان میدهد. رشد کمی اعتراضات علیه 
تعرض وحشیانه بورژوازی، نشانه رشد و 

 پیشروی جنبش کارگری نیست. 

شما به بحثهای قانون کار که چندین سال است راه 
افتاده است و تعدیالت آن نگاه کنید، همگی بخشی 
از این تعرض است. به برداشتن سوبسیدهای 
دولتی بر کاالهای اساسی، به اقتصاد مقاومتی و 
اهمیت خرید جنس ایرانی، به کاهش هزینه تولید 
برای افزایش توان رقابت تولیدات ایران و به 
بحثهایی که از همین امروز بر سر تعیین حداقل 
دستمزد راه انداخته اند و ... نگاه کنید، همگی 
گوشه و زوایای یک تعرض همه جانبه، نقشه مند 
و آگاهانه و پر از بیرحمی و شقاوت به این طبقه 
است. کارگری که چند ماه است دستمزد نگرفته 
است، مجبور است اعتراض کند. کارگری که در 
کارخانه اش را بسته اند و خود اطالع ندارد و یا 
اخراج میشود و بیمه بیکاری هم در جریان 
نیست، راهی جز اعتراض ندارد. این اعتراض 
برای بهبود و بهتر شدن نیست بلکه عکس العمل 
طبیعی کارگران و دفاع کارگر از وضع موجود و 
برای بدتر نشدن است و این را نمیتوان پیشروی 

 نام گذاشت.

طبقه کارگر ایران در توازن قوای بشدت 
نابرابری قرار دارد. این موقعیت به محافظه 
کاری در میان این طبقه دامن زده است. این 
حقیقت در مراکز اصلی تولیدی و خدماتی که 
شاهرگ حیات جامعه و مرکز قدرت این طبقه 
اند، بشدت قابل مشاهده است. مبارزات پراکنده 
بخشهای ضعیفتر این طبقه از نظر اقتصادی و 
نقش آن در تولید اجتماعی جامعه، متاسفانه بشدت 
پراکنده و صنفی است و حتی بخشا به یک مرکز 
کاری محدود می ماند و کارگران همان رشته 
چهار قدم آنطرفتر از آنها حمایت نمیکنند و به 
خود مربوط نمیدانند و فکر میکنند فعال بخش آنها 
مورد حمله قرار نگرفته است. مبارزات این دوره 
کارگران مثال هفت تپه یا اعتراضات شرکت واحد 
را در نظر بگیرید و یا مبارزه قهرمانانه کارگران 
بافق که یکی از تحرکات بسیار سطح باال و 
مدیرانه طبقه کارگر ایران است، مورد دفاع 
بخشهای دیگر قرار نگرفت. ماشین سازی ها، 
کارگران نفت، کارگران ترانسپورت و برق و آب 
و.... حتی سمبلیک هم یک ساعت دست از کار 
نکشیدند و حرکتی قابل مشاهد از خود و در دفاع 
از آنها انجام ندادند. این پراکندگی در مبارزه 
اقتصادی طبقه کارگر یکی از پاشنه آشیل های آن 



کمونیست      13  
224  

کشور ما شاهد انواع اتحاد ها، اتحاد عملها و چتر 
هایی هستیم که با نیت خیر میان بخش زیادی از 
چپ ایران در جریان است و سعی دارد همکاری 
مشترک و صف واحدی را شکل دهد. اما در 
دنیای واقعی متاسفانه جز در موارد محدود و 
معین، بقیه اش شده عکس اتحاد و همبستگی با 
خود گرفتن. این نوع از نزدیکی درست مانند جمع 
شدن گروهای قومی در چهار چوب فدارلیسم 
قومی شده است. طرف میگوید من ترکم و تو هم 
فارس و آن یکی هم کرد و دیگری هم عرب باش 
و با هم جبهه تشکیل دهیم. جبهه ای بر اساس 
قومیت که هر روز مرکز جنگ میان خودشان 
است و فردا هم اگر به جامعه برسد بر سر وجب 

 به وجب خاک مملکت جنگ است. 

مستقل از اینها جمع شدن این نیروها با مختصاتی 
که اشاره ای کردم معنی اش شکل دادن به اتحاد 
در جامعه نیست. جمع احزاب و گروها و حتی 
افراد پراکند چپ موجود هم به معنای اتحاد 
کارگری نیست، و این از روز روشنتر است. باز 
هم تاکید میکنم من همکاری موردی و بر اساس 
برنامه ای معین را اصال نفی نمیکنم و از آن هم 
استقبال میکنم، اما این انتظار و تصویر که جمع 
این نیروها موتور محرکه ای در دفاع از کارگر 
در ایران ایجاد کند، تردیدات جدی دارم. بخش 
زیادی از این چپ کارگر را برای امر خود 
میخواهد. یکی کارگر را میخواهد که جنبش کرد 
موفق شود و دیگری کارگر را میخواهد که اتحاد 
ملیتهای ایران تامین شود و یکپارچگی ایران را 
حفظ کند و یکی دیگر کارگر را میخواهد که 
صنعت و تکنیک و توان و قدرت ایران 
"دمکرات" و غیر اسالمی و غیر وابسته و... 

 تامین شود.

   

***** 

  

پیشنهاد شما برای گذر از موانع  گزارشگران:
همبستگی صفوف حامیان کارگران کشورمان 

 چیست؟

 

در این تردیدی ندارم جنبش  خالد حاج محمدی:
کارگری هم مثل همه جنبشهای اجتماعی حامیان 
خود را دارد. نقش این حامیان میتواند از این 
مثبت تر و بزرگتر باشد. هم اکنون هم کم نیستند 
نهادها و جمع ها و کسانی که برای جلب 
همبستگی با طبقه کارگر ایران در کشورهای 
مختلف صمیمانه تالش میکنند. من این تالشها را 
 ارج میگذارم و قصدم بی اهمیت کردن این نیست.

اما فکر میکنم هر جمع و هر حزب سیاسی و هر 
فعال کمونیست جدی، تالش میکند برای اتحادی 
در خود جنبش کارگری و در میان رهبران و 
فعالین آن و انرژی خود را اینجا میگذارد. اگر این 
جنبه یک قدم جلو برود، حتما صفی وسیع از 
حامیان هم پیدا میشوند و حامیان موجود هم فکر 
میکنم بیشتر یکدست و نزدیک به هم میشوند. به 
همین دلیل به اعتقاد من طبقه کارگر ایران برای 
عروج از شرایط کنونی احتیاج جدی به اتحادی 
در صفوف رهبران خود دارد. قالبهای مختلف 
برای این اتحاد موجود است که در اینجا نمیتوان 
وارد آن شد. اما امروز با آزاد نبودن تشکالت 
مستقل کارگری، و در شرایطی که هر گروه و 
حزب و جریان کارگری را بشدت میزنند، فعالین 
کارگری، شبکه های آنها، جمع و محافل کارگران 
کمونیست که موجودند، تالش برای نزدیک کردن 
آنها، تالش برای متحد شدن و هم افق و هم جهت 
شدن آنها امری حیاتی است. اگر این تامین شود 
فکر میکنم حامیان هم حول این و زیر پرچم این 
همبستگی و تکانی که جنبش کارگری میخورد، 

 نوعی دیگر کار خواهند کرد.

  

  گزارشگران:

با سپاس از شما و امید که کارگران و حامیان 
 راستین کارگران ایران موفق باشند.

www.gozareshgar.com 
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میکنند و کم تاثیر و یا بی تاثیر هستند، بعالوه این 
موقعیت هم برایشان جای سوال نیست. اینها بیشتر 
جریانات ایدئولوژیک هستند که در حواشی 
احزاب و سنتهای سیاسی اصلی فعالیت دارند. این 
جریانات از نظر سیاسی به شعبه های مختلف 
ناسیونالیسم نزدیکند و غالبا تاثیر منفی هم 

 میگذارند.

در میان چپ ایران و به نام مقابله با فرقه گرایی، 
یک سنت سیاسی دیگر تاریخا حضور داشته است 
و اکنون هم موجود است که از کیسه کمونیسم و 
کارگر به ناسیونالیسم و مذهب باج میدهد و اسم 
این را میگذارد اجتماعی و غیر فرقه ای بودن. در 
این سنت که یک سنت راست و ناسیونالیستی 
است، احترام به انواع ملیت و ملتها، مذاهب و 
فرقه های قومی و تقسیم کارگر میان آنها و در 
حقیقت برسمیت شناسی هویتهای کاذب 
ناسیونالیستی و مذهبی به جای هویت طبقاتی 
مشترک کارگران و هم طبقه ای بودن، مایه 
افتخار و درایت سیاسی و عدم تعصب و اجتماعی 
بودن نام میگیرد. این چیزی جز باجدهی به 
ناسیونالیسم، به فرهنگ و سنت حاکم بر جامعه و 
به این اعتبار بخشش از کیسه کارگر و کمونیست 
است به ناسیونالیسم  کال فرهنگ طبقات حاکم 
است. این سنتی قدیمی در میان چپ ایران است و 
متاسفانه ریشه جدی در بخش اعظم نیروهایی که 

 خود را چپ و کمونیست میدانند دارد.

بهرحال طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی بنا 
به تعریف نمیتواند سکتاریست یا فرقه گرا باشد. 
سکتاریست در مقابل چه نیرویی؟ یا فرقه گرا در 
مقابل کدام بخش از جامعه؟ فرقه گرایی و 
سکتاریسم خصوصیت جریانات حاشیه ای است 
که معموال به سوخت و ساز جامعه ربطی ندارند 

 و تاثیر جدی هم بر آن ندارند. 

 

***** 

  
از همبستگی همه جا سخنی هست.  گزارشگران:

تقریبا تمامی نهادها و فعالین شناخته شده کارگری 
در داخل و خارج از کشور از آن و اهمیتش 
میگویند. اما رد پای فرقه گرایی و مقاومت در 
برابر آن عریان و پنهان دیده میشود.همبستگی اما 
کمتر ملموس است.هنوز یک نمایش در دفاع از 
صفوف میلیونی کارگران ایران که انفجار رسانه 
ای در خارج از کشور در پی داشته باشد،دیده 

 نشده است.علت را در چه می بینید؟

 

در بحث قبلی اشاره کردم که خالد حاج محمدی: 
فرقه گرایی در میان نیروهای چپ یک فاکتور 
جدی است. اشاره کردم که فرقه گرایی میان این 
نیروها خودبخود به معنی فرقه گرایی میان طبقه 
کارگر نیست. دلیل فرقه گرایی چپ راستش به 
مسائل تاریخی تر و قدیمی تر برمیگرد. چپ 
امروز نه تنها در ایران بلکه در جهان عموما 
عالوه بر اینکه در سوخت و ساز طبقه کارگر بی 
نقش است، بعالوه چپی است ایدئولوژیک که 
مارکسیسم را از جواب به مسائل سیاسی و مبارزه 
طبقاتی دوره خود و دخالت در آن و تامین منافع 
طبقه کارگر، به احکامی قرانی و خشک و مذهبی 
تبدیل کرده اند و این بزرگترین لطمه را به اعتبار 
کمونیسم هم زده است. من برای این طیف و این 
جریانات نسخه ای ندارم جز اینکه بگویم کمونیسم 
بیان اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه داری 
و اعتراض به بردگی مزدی است. آنچه امروز به 
عنوان چپ موجود است، پرچم همه چیز را در 

 دست دارند جز انقالب کارگری. 
مسئله دیگر اینکه این چپ عالوه بر اینکه میان 
خود اختالفات جنبش و سیاسی جدی دارد و توافق 
آنها با هم و به قولی "غیر فرقه ای" عمل کردن و 
همکاری و همبستگی میان آنها موانع جدی دارد. 
یک سر این چپ در ناسیونالیسم ایرانی، یک سر 
آن مدافع ناسیونالیسم کرد و دیگری سرش به نوع 
دیگری از ناسیونالیسم و از نوع ناراضی و چپ 
آن مربوط است. اینها با هم تفاوت دارند و به 
جنبشهای سیاسی اصلی در جامعه وصلند یا در 

 حاشیه جنبشهای اصلی تر زندگی میکنند.

من منکر همکاری میان این نیروها نیستم و فکر 
میکنم همکاری میان نه تنها نیروهای چپ، حتی 
میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسالمی هم در 
زمینه هایی الزم است. تا جایی که به ما به عنوان 
حزب حکمتیست)خط رسمی( برگردد، هیچ زمانی 
مشکلی با همکاری با احزاب سیاسی دیگر در 
زمینه هایی که الزم بوده است و در مواردی که 
نیاز بوده نداشته ایم. اما جواب اتحاد در صفوف 
کارگر از دروازه نزدیکی این نیروها و این چپ 
عبور نمیکند. اکنون چند دهه است در خارج 

 میگردم. 
اما تا جایی که به جنبش کارگری برگردد عالوه 
بر مشکالتی که در ابتدای بحث به آن اشاره 
کردم، فکر کنم صنفی گری، ناسیونالیسم و محلی 
گری، محدود بینی و غیر سیاسی گری مشکالتی 
جدی هستند. بطور نمونه موقعیت کارگران 
افغانستانی را در نظر بگیرید و یا مسائلی مانند 
کارگر بومی و غیر بومی، و یا محافظه کاری و 
دست به کاله خود گرفتن که قبال هم به آن اشاره 
کردم. یا صنفی گری که اول بحث توضیحات 
زیادی در مورد آن دادم. کال اینها نقش جدی در 
پراکندگی اعتراضات کارگری و در تضعیف آن 

 داشته است.

بحث من کم رنگ کردن اهمیت مبارزه اقتصادی 
طبقه کارگر نیست. تردید ندارم که کارگران و 
توده کارگر در این پروسه است که به موقعیت 
خود به مثابه یک طبقه و جایگاه خود در مقابل 
بورژوا پی میبرد. بعالوه در همین پروسه خود 

د و به اهمیت اتحاد صفوف خود و به نآگاه میشو
بودن خود به عنوانی عنصری از یک طبقه 
جهانی پی میبرد. همزمان تالش برای رفاه و 
بهبود بعنوان یک امر حیاتی و نیاز روزانه و 
دائمی این طبقه است. اما بحث من فراتر رفتن از 
این و به قدرت چشم دوختن و خشت روی خشت 
گذاشتن و خود را به عنوان نیروی که میخواهد به 
حاکمیت طبقه بورژو و کار مزدی پایان دهد و به 
استثمار و بردگی خاتمه دهد، و نیروی خود را 
برای انقالب خود، انقالب کارگری سازمان دادن 
است. رهبر کارگری که چنین فکر کند، آنوقت به 
مسائل کالن سیاسی در جامعه فکر میکند، دخالت 
میکند و جواب و راه حل خود را در مقابل جامعه 
میگذارد. میدانم غالبا این امر توسط احزاب 
کمونیست و کارگری پیش میرود و اما بهر حال 
تصویر غالب و برجسته این است که کارگر جز 
مبارزه برای امرار معاش به بقیه الزم نیست 
کاری داشته باشد و این ذهنیت لطمه جدی به 

 جنبش کارگری زده است.
در این میان نباید از طبقه کارگر بطور عام و آحاد 
این طبقه شروع کرد و یا آنرا مبنای نقد و بررسی 
قرار داد. معضلی اگر هست معضل بخش پیشرو، 
رهبران عملی و کارگران سوسیالیست طبقه 
کارگر، و احزاب کمونیستی است. مشکل 
ناروشنی و تشتت فکری و سیاسی رهبران و 
فعالین طبقه کارگر است. کال نداشتن یک افق 
روشن مارکسیستی و آغشتگی به انواع 
برداشتهای کج و معوج که خود به عدم اتحاد آنها 
لطمه زده است. یکی از عوارض آن قانع شدن به 
مبارزه برای بهبود، قانع شدن به "پیروزی صنف 
خود" و عدم تالش برای بوجود آوردن اتحاد 
هرچه عمیقر میان بخشهای مختلف طبقه کارگر، 
عدم حساسیت در مقابله با ناسیونالیسم ، عدم 
حساسیت در مقابل  با جنگهای قومی و مذهبی و 
سناریوهای سیاهی که در منطقه پیش برده میشود 
و عدم دخالت در جدالهای سیاسی جدی در خود 
جامعه ایران و این را مال خود ندانستن و در 
قامت رهبر جامعه ظاهر نشدن است. گفتم فکر 
میکنم یک معضل جدی طبقه کارگر نیروی است 
که باید منشا اتحاد و تحزب کمونیستی این طبقه 
باشد. خود این نیروی که نجات دهنده است که از 
این موقعیت برخوردار نیست و خود رهبرانی که 
نقش لوالی اتحاد درونی طبقه کارگر را دارند 
ناروشن هستند و با انواع برداشتهای نادرست و 
انواع سمومی که روزانه در میان این طبقه از 
روی برنامه و از طرف حاکمین پمپاژ میشود 

 آغشته اند که ناسیونالیسم تنها یکی از اینها است.

اما تا جایی که  فرقه گرایی و سکتاریسم برگردد، 
متاسفانه این را در چپ ایران و کال نیروهایی که 
به خود چپ و حتی کمونیست میگویند و به این 
اعتبار خود را بخشی از جنبش کارگری میدانند، 
میتوان به روشنی دید. راستش این نگاه و این 
سنت در میان طیفی از مدافعان طبقه کارگر و یا 
طیفی از فعالینی که در ایران به عنوان چپ و 
کمونیست کار میکنند نیز قابل مشاهد است و این 
انعکاسی از تاثیر نیروهای چپ در میان آنها 
است. اما نه خود این نیروها و نه هم خط های آنها 
در خود ایران تاثیر مستقیم و ملموسی در میان 
طبقه کارگر ندارند. جمعها و جریاناتی از این تیپ 
در ایران که تاثیری از احزاب چپ غیر کارگری 
گرفته اند، در حاشیه جنبش کارگری قرار دارند و 
در سوخت و ساز آن اثری قابل مشاهده ندارند. 
کال جمعها، محافل واحزاب و جریاناتی هستند که 
خود را چپ و کمونیست میدانند، خود را مدافع 
کارگر میدانند، به این درجه از استثمار و بی 
حقوقی اعتراض دارند و اما راستش اینها نه تنها 
در حاشیه جامعه و کار و زیست این طبقه زندگی 

 جنبش کارگری در ...
خانواده هایشان در خطر دستگیری و زندان و 
شکنجه، تهدید و آزار بوده اند. دفاع از حقوق هم 
قطاران تحت ستم در جمهور اسالمی یعنی هزینه 
سنگین دادن و در این شرایط برخی از آنها همانند 
شاهرخ زمانی و کورش بخشنده و محمد جراحی 
به اشکال متفاوت بقتل رسیدند. امروزه نیز 
علیرغم آزادی محمود صالحی اما هنوز رضا 
شهابی در خطر جدی است. علت زوم شدن 

 مسئوالن جمهوری اسالمی بر آنها چیست؟

 
 خالد حاج محمدی:

مستقل از جایگاه هر کدام از این فعالین در جنبش 
کارگری ایران، در تمام جهان برای به زمین زدن 
یک جنبش قبل از هر کس تالش میکنند سر 
رهبران و شخصیتهای آن جنبش را زیر آب کنند. 
محمود صالحی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، 
رضا شهابی و بسیاری از فعالین هفت تپه، 
شرکت واحد و.. به میزانی که رو به بیرون ظاهر 
شده اند، به میزانی که منشا کار و تحرکی در 
میان کارگران شده اند، برای مقابله و شکست آنها 
فوری پلیس سیاسی و پرونده سازی و زندان و 

 انوادهاخراج از کار و گرو گرفتن نان شب خ
هایشان، بکار گرفته شده. در مورد محمود 
صالحی قبال توضیح دادم اما فکر میکنم یک پای 
جدی از کار هر جنبشی و هر مبارزه ای چه 
کارگری، چه تحرک معلمان، دانشجویان، زنان، 
محالت کارگر نشین و..، باید دفاع از شخصیتها، 
فعالین و سخنگویان خود و حفاظت از آنها در 
مقابل پلیس سیاسی، در صورت دستگیری تالش 
برای آزادی، کمک به خانواده های آنها از نظر 
اقتصادی در دوره زندان و...، باشد. اکنون قصد 
ندارم وارد ارزیابی از جایگاه هیچکدام از این 
عزیزان در جنبش کارگری بشوم. اما هوشیاری 
به اینکه میان فعال کارگری، رهبران عملی و 
توده کارگر فاصله نیفتد و از هم جدا نشوند، یک 
فاکتور جدی است. جمهوری اسالمی با اخراج و 
زندان و حتی فراری دادن از ایران تالش کرده 
است، فعال کارگری را از محیط اجتماعی خود 
جدا و ایزوله کند و با این کار مرکز توان و قدرت 

 او را که توده کارگران است از او بگیرد. 

توجه کنید که در آمریکا، در آمریکای التین و در 
بسیاری از کشوهای جهان، درست مانند ایران 
یک تاکتیک اصلی بورژوای برای مقابله با هر 

فشار به آنها، تالش عالوه بر تحرک کارگری، 
برای جلب توجه آنها، تالش برای خریدن آنها و 
پشت کردن آنها به کارگران است. اگر در این 
میدان موفق نشده اند، سر به نیست کردن آنها در 

. واقعیت این است که امروز استادامه آمده 
جمهوری اسالمی به مقدار زیادی این امکان 
برایش محدود شده است. اعدام رهبر کارگری در 
ایران، هزینه زیادی برای جمهوری اسالمی دارد 
و جامعه خوشبختانه اینقدر عقب نرفته است که 
چنین امری را تحمل کند. اگر تحمل میکرد، 
محمود صالحی و رضا شهابی و... را به راحتی 

 اعدام میکرند. 
بهر حال شخصیتهای اصلی هر جنبشی نقش جدی 
ای در آن جنبش دارند و همیشه برای زدن جنبش 
های توده ای، جنبش های کارگری و رادیکال و 
انقالبی، زدن رهبری آنها بخشی همیشگی از 
تاکتیک حاکمیت بوده است. رهبران جنبش 
کارگری قلب آن جنبش هستند. بهر حال حفظ یک 
جنبش سیاسی چه کارگری چه بورژوای یک 

 فاکتورش حفظ رهبرانش است.

 

***** 

 

تاریخچه جنبش کارگری پیوسته با  گزارشگران:
مقوله ای بنام فرقه گرایی روبرو بوده است. از 
سوی رهبران فکری سوسیالیسم هم مذمت و 
سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ارزیابی شده 
است. ارجحیت دادن منافع و تمایالت گروهی، 
سازمانی و حزبی بر منافع کل طبقه کارگر 
نمودی از این انحراف بوده است.آیا امروزه و در 
ارتباطات با جنبش کارگری در کشورمان حضور 

 آن را محسوس میدانید؟

 
من تردید دارم که مشکل  خالد حاج محمدی:

جنبش کارگری ایران فرقه گرایی و کال 
سکتاریسم باشد. میدانم فرقه گرایی در نیروهای 
چپ و احزاب و گروهایی که به نام کمونیسم و 
کارگر فعالیت دارند و خودشان را چپ و کمونیسم 
میدانند، یک فاکتور است. اما در مورد جنبش 
کارگری چنین فکر نمیکنم. به این مسئله بر 
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است. اما مردم بی شکل و سازمان و رهبر نمی 
 تواند این امر را عملی کند.

 
امروز مردم این است که دیگر به  نقطه قدرت

احزابی که تا کنون به جای مردم و باالی سر 
مردم تصمیم گرفته اند و هر کاری دلشان خواسته 
کرده اند، غارت و چپاول کرده اند و از مردم 
سلب حقوق و آزادی کرده اند، اعتماد ندارند. 
مردم دیگر توهم ندارند. این سکویی است که 
رهبران جدید جامعه می توانند روی آن بایستند و 
پرش کنند و به جلو بروند. و این کاری است که 
ما می خواهیم بکنیم. ما میخواهیم نماینده خواست 
توده های میلیونی مردم باشیم. نماینده و حافظ 
رای و تصمیم شان به جدایی. ما باید راه حل 
دیگری از راه حل های موهوم احزاب و دولت 
مرکزی پیش پای جامعه بگذاریم. جنبشی که 
بخواهد و بتواند بعنوان آلترناتیو عروج کند، مردم 
به آن  اعتماد کنند، قانع شوند، خودشان بیایند، 
مستقل و مستقیم ، کار ساده ای نیست اما قاطعانه 

 می گویم که  ممکن است. 
چیزی که پیروزی این حرکت و جنبش اجتماعی 
جدید را تضمین می کند، آمادگی و تصمیم و اراده 
و اعتماد بخود و جسارت پیشروانش است. به نظر 
من رهبران و پیشروان وجود دارند. کسی را که 
ناباور است را نمی توان به زور جلو انداخت. و 
کسی که به این حرکت انسانی و آزادیبخش باور 

 دارد خودش می آید. و کم نیستند این آدم ها. 
این یک کار خیریه نیست! سرنوشت جامعه است! 
سرنوشت همه ما، خانواده ها، کارگران، زنان، 
فقرا، معلمان، پرستاران، کارکنان، دستفروشان، 
تن فروشان، بچه ها... همه و  همه به این حرکت 
بستگی پیدا کرده است. بی تفاوتی به این 
سرنوشت نابخشودنی است. تسلیمه، و تسلیم حکم 

 مرگ جامعه و شهروندانش است.
 

 موانع کدامند؟
مخالفین آزادی و اختیار و دخالت مستقیم و از 

 پایین مردم یک مانع است.
مخالفین استقالل کردستان و فروختن سرنوشت 
مردم کردستان به عبادی و قاسم سلیمانی 
تحت عنوان یک پارچگی عراق و گرفتن 
سهمیه گدایی از دولت مرکزی مانع جدی 

 دیگر است.
مافیای ثروت و اسلحه بخصوص در جناحی از 
اتحادیه میهنی وابسته به ایران مانع دیگر 

 است.
جمهوری اسالمی که عمال در کردستان حضور 

 دارد یک مانع است. 
 حکومت بغداد مانع دیگر است...

 
اما ناباوری به نقطه قدرت خود و ناباوری به 
قدرت مردم مهم ترین مانع است. نقطه قدرت 
نارضایتی عمومی و بی اعتمادی شان به احزاب 
ناسیونالیست کرد و دولت مرکزی و مخالفتشان با 
دخالت خارجی ها در سرنوشت کردستان اگر 
متحد شود و سازمان یابد می تواند این موانع را 

 یکی پس از دیگری از پیش پا بردارد.
بخشی از احزاب از جمله پارتی سر مساله 

استقالل حد اقل در حرف با مردم همسو است. اما 
کلیه احزاب اقلیم سر آزادی و رفاه مردم و دخالت 

شان و نوع دیگر از حاکمیت در برابر مردم 
میایستند. اما قدرت گیری جنبش تالشهایشان را 

می تواند خنثی کند. آنها جنبش ضعیف را 
سرکوب و یا حاشیه ای می کنند اما جنبش قدرتمند 

 آیا رفراندوم شکست خورد؟
جواب این سوال قطعا منفی است. رفراندوم وقتی 
شکست می خورد که مردم بجای رای به جدایی به 
ماندن در چهارچوب دولت قومی مذهبی عشیرتی 
عراق رای می دادند. به نظر من رفراندوم پیروز 
شد. مردم با صراحت قاطع به جدایی رای دادند. 
این رای و تصمیم قابل بازپس گیری نیست. مساله 
استقالل روی میز جامعه و در دستور است. 
رویای استقالل و رهایی از خفت و تحقیر و 
سرنوشت نامعلوم در جنگلی به نام عراق و دولت 
قومی مذهبی و عشیرتی اش از ذهن مردم 

 کردستان پاک نمی شود. 
 

به نظرم گام اول استقالل برداشته شده است. 
 متوقف شده اما شکست نخورده است.

پرچمداران استقالل پس کشیده  و تسلیم شده اند. 
اما خواست استقالل و آزادی سر جای خودش 
است.هر چند بارزانی می گوید رفراندوم برحق 
است و ما می خواستیم سر استقالل مذاکره کنیم، 
اما وقتی اکثریت قاطع مردم رای به استقالل دادند 
دیگر مذاکره بردار نیست بلکه باید پروسه اش 
ادامه یابد. در نتیجه بارزانی دیگر حتی اگر 
بخواهد هم نمی تواند صاحب تحقق استقالل 

 کردستان باشد. او تسلیم شده است.
کردستان آزاد و دمکراتیک و سکوالر و غیر 
قومی در چهارچوب فدرالیسم غیرممکن است. باز 
هم سپردن سرنوشت مردم کردستان به دست 
دولت فدرال حکم مرگ جامعه است. در تداوم این 
وضعیت نه از آزادی خبری خواهد بود و نه رفاه 

احزاب کردی منفعتشان را در ادامه   و نه امنیت.
وضع کنونی می بینند. اما عراق یک پارچه یک 
توهم احمقانه است. یک اشتباه نیست یک خیانت 
به رای مردم است. عراق یک پارچه دیگر غیر 
ممکن است مگر به زور و  خیانت و تسلیم احزاب 

 ناسیونالیست کرد که این هم قابل دوام نیست. 
 

عبادی عمال فدرالیسم را هم منحل کرده است. و 
 کردستان را استانی از عراق می نامد. 

 احتماالت پیشاروی این ها هستند:
احتمال توافق احزاب ناسیونالیست کرد با دولت 
مرکزی ضعیف است. حتی اگر صورت 
بگیرد بسیار شکننده و موقتی است. وعده 
های دولت مرکزی برای پرداخت حقوق 
کارکنان کردستان یا کامال پوچ و یا اگر 

 انجام شود بسیار موقتی و گذرا است. 
احزاب کردی هم برای تشکیل دولت واحد نمی 
توانند به توافق برسند. احتمال تقسیم کردستان 

 به دو اداره توسط احزاب حاکم زیاد است.
خالصه هیچ چشم انداز روشنی وجود ندارد. همه 
منتظر وقایع بعدی اند. اختالفات مدام تشدید شده و 

 انتظار می رود که اوضاع از این هم بدتر شود. 
ما حال و وضع مردم کرد زبان مناطق اشغالی 
توسط نیروهای عبادی و حشد شعبی را می بینیم 
که تحقیر می شوند، تهدید می شوند. مورد تجاوز 
قرار می گیرند. اموالشان مصادره و خانه هایشان 
را روی سرشان خراب می کنند. "کردها" را 
فراری داده و اقوام وابسته دولت را جایگزین می 

 کنند.
 

 صاحب اصلی استقالل کردستان
امروز مساله آزادی و استقالل کردستان صاحب 
دیگر می خواهد. صاحب اصلیش رای دهندگان 
هستند. اما همه رای دهندگان یکجا و یک روزه به 
میدان نمی آیند تا از رای و حق خود دفاع کنند. 
این حرکت یک نیروی محرکه جدی، قاطع، 

 مصمم و جسور الزم دارد. 
جنبش جدیدی باید به میدان بیاید و کردستان مستقل 
را تحقق بخشد. جنبش را ما نمی سازیم. این جنبش 
بالقوه وجود دارد و بارها در اعتراضات و 
نارضایتی و ابراز نفرت بسیار عمیق و وسیع و 

توده ای هم خود را نشان داده  است. این شرایط  
می تواند به جنبشی اجتماعی و سازماندهی شده 
تبدیل شود یا ناامید و مایوس و مستاصل گردد. و 
ما می خواهیم راه اول را برویم. یعنی راه اندازی 
یک جنبش بر متن نارضایتی عمیق و وسیع و 

 خواستی برحق و مسلم.
االن دیگر استقالل برای مردم کردستان یک 
خواست نیست. چیزی نیست از کسی بخواهند. این 
به امر مستقیم و مستقل مردم کردستان تبدیل شده 

 نقش امریکا
انتظار دخالت امریکا و حمایت از رفراندوم و 
رای مردم پوچ بود. امریکا صراحتا با رفراندوم 
مخالفت نداشت. اما به دالیلی آن را به مصلحت 

 خود نمی دانست
یکی، حفظ وضع موجود و یکپارچگی عراق تا 

 شکست کامل داعش. 
دوم، کمک و فرصت دادن به عبادی برای ابقایش 
در انتخابات بعدی. عبادی تنها شانس امریکا در 
حاکمیت عراق است نسبت به مالکی کامال وابسته 

 به ایران و دیگر رقبا...
دلیل دیگر عدم حمایت امریکا تسلیم شدن در مقابل 
حمله عبادی بود. اگر در مقابل این حمله مقاومتی 
یک پارچه می شد اوال تعرض حشد شعبی و 
عبادی شکست می خورد و دوما امریکا هم نمی 

 توانست نسبت به آن بی تفاوت باشد. 
وگرنه تصرف مناطقی از کردستان توسط دولت 
عبادی و حشد شعبی برای امریکا اهمیتی ندارد. و 
آن را یک منازعه داخلی بحساب می آورد. 
حضور قاسم سلیمانی و حشد شعبی هم برای 
امریکا اهمیت ندارد چرا که این نیرو در جنگ 
 داعش در کنار امریکا حضور داشت و تحمل شد.

 
*** 

این نگاهی اجمالی به جانبی از اوضاعی است که 
جلو چشمان ما اتفاق افتاد و همه شاهد بودیم و 
مردم در آن دخالتی نداشتند و خارج از اراده آن 
ها صورت گرفت. حاال بیاییم از جنبه دیگر و از 
زاویه منفعت کارگر و زحمتکش و مردم کردستان 

 به این مساله نگاه کنیم.
مردم کردستان بحق و به درست در رفراندومی 
رای به جدایی و استقالل کردستان دادند. این رای 
برای رفع ستم ملی نبود. اگرچه از نظر اکثریت 
در دولت  قومی مذهبی و عشیرتی بغداد "کردها" 

 کماکان اقلیت و درجه دوم محسوب می شوند. 
رای به جدایی قبل از این که مردم به این فکر کنند 
که چه نتایج مادی و رفاهی و یا آزادی ببار می 
آورد، اما در وهله اول برای خروج از فدرالیسمی 
بود که در آن دولت مرکزی دست باال را داشت و 
هر وقت دلش می خواست می توانست قواعد 
بازی را بهم بزند و دیدیم این کار را هم کرد. 

را که خود توافق کرده  ٢٢٠قانون اساسی و ماده 
بودند دور زد و مناطق مورد مناقشه را با حمله 

 نظامی تصرف و اشغال نظامی کرد. 
پس مردم حق داشتند به این فدرالیسم بی اعتماد و 
ناباور باشند و به جدایی از وضعیتی رای بدهند 
که هیچ دورنمای روشن سیاسی و اقتصادی و 
امنیت و آزادی برایشان نداشت. این دمل می 
بایست جراحی شود و رفراندوم و رای به استقالل 
این عمل جراحی بود که تا حاال ناموفق مانده 

 است. 
مطلوب این بود که نمایندگان واقعی و سراسری 
مردم برگزاری رفراندوم را بر عهده داشته و 
پیروزیش را تضمین کنند و کل جامعه را برای 
مقابله با مخاطراتش از جمله مخالفت های دول 
منطقه و دولت مرکزی بسیج و آماده کنند. ولی 
هنوز این به معنای این نیست که رفراندوم می 
بایست صبر می کرد تا این آمادگی حاصل شود. 
رفراندوم وجدایی حق مسلم مردم کردستان است 
که می توانست چند سال قبل هم اتفاق بیفتد. حق 
مسلم را نمی توان منتظر این و آن نگه داشت. یا 

 منتظر موافقت دیگران شد.
در صد مردم کردستان به جدایی رای دادند.  ٩٠

هیچ قدرتی نمی تواند این رای را از مردم باز پس 
بگیرد. حتی تهدید و زور دولتهای منطقه و دولت 
عبادی هم نمی تواند این حق را باطل کند. تنها 
عاملی که توانست این پروژه را نیمه کاره نگه 
دارد، وفادار نبودن احزاب حاکم به رای مردم و 
خیانت بخشی از آنها به رای مردم بود. با وجود  
همه این ها برگزاری رفراندوم یک دستاورد غیر 

 قابل بازپس گیری است.

 دوستان ! 
می خواهم در مورد چشم انداز جنبشی جدید و 
آلترناتیو در کردستان بر متن نارضایتی های 
وسیع و عمیق توده های میلیونی مردم صحبت 
کنم. اما ابتدا در مورد تحوالت اخیر نکاتی می 
گویم که بدون هم تصویر شدن در باره این 
تحوالت، توافق و آمادگی پیشروانه برای هر 

 اقدامی اگر غیر ممکن نباشد اما سخت است.
تحوالت یک ماه اخیر را همه شاهدید و دیدید. 

 نقطه عطف این تحوالت رفراندوم است.
اما این تحوالت ناگهانی نبود. از رفراندوم شروع 
نشد. اگر نخواهیم خیلی به عقب برگردیم حداقل به 
دو سه ساله قبل بر می گردد. به زمانی که رابطه 
دولت مرکزی و اقلیم سر نفت کرکوک و بودجه 
سراسری سهم دولت اقلیم، بهم خورد. بودجه قطع 
شد. نفت کرکوک و کردستان صادر شد اما 
صرف نیازهای جامعه وحقوق کارکنان و معلمان 
و پرستاران نشد. اعتراضات مردمی شروع شد 
ولی به دلیل نداشتن افق سیاسی روشن و رهبری 
قابل قبول و مورد اعتماد و نبود بدیل سیاسی و 
اجتماعی صاحبدار و موثر و مصمم، به جایی 

 نرسید.
در این مدت دولت اقلیم منحل شد. پارلمان بسته 
شد و جریان "گوران" از حاکمیت به اپوزیسیون 
و سازمانده اعتراضات مردمی تبدیل شد. اتحادیه 
میهنی هم نقش میانی بازی کرد. هم در حاکمیت 

 ماند و هم با مردم معترض و ناراضی همسو شد.
زمانی که دولت اقلیم از هم پاشید دولت مرکزی 

 فرصت پیدا کرد تا :
 

بعنوان طلبکار خواستار اعاده درآمد نفت  -یک 
 کرکوک شد.

با شکست داعش در عراق، خواستار اعاده  -دو 
مناطق تحت تصرف احزاب کرد شد که در 

 جریان جنگ داعش به اقلیم کردستان پیوسته بود.
 

در چنین اوضاعی است که بارزانی پرچم 
 رفراندوم و استقالل کردستان را بلند کرد. 

از منظر سیاسی برای حزب بارزانی این یک 
تاکتیک زیرکانه بود. بارزانی اگر چه می گفت 
رفراندوم به معنی استقالل نیست و برگی در 
مقابل دولت مرکزی است. اما اگر شرایط مناسب 

 بود او تا استقالل پیش می رفت.
 

اما پروژه استقالل کردستان شکست خورد. 
استدالل های مخالفین رفراندوم واقعی نیستند. 
کسانی که می گویند رفراندوم زود بود یا ایران و 
ترکیه و عبادی و امریکا مخالف بودند، در واقع 
غیر سیاسی بودنشان را نشان می دهند. پروژه 
استقالل متوقف شد نه بخاطر مخالفت های 
دیگران بلکه بخاطر این که صفوف استقالل و 
کسانی که حتی در نهایت هم رای دادند پراکنده و 
متشتت و ضد و نقیض بودند. این استدالل که 
هدف بارزانی  منزوی کردن رقبایش بود هم 

 جواب این واقعیت نیست.
پروژه استقالل شکست خورد چرا که بخشی از 
احزاب بخصوص جناحی در اتحادیه میهنی از 
پشت به رفراندوم خنجر زدند. زمانی که حشد 
شعبی و نیروهای عبادی حمله کردند و خودی ها 
راهنمایشان شدند، بارزانی که انتظار حمایت 
امریکا را داشت، مرعوب شد و او هم تسلیم 

 گردید. 
این دلیل اساسی شکست پروژه استقالل کردستان 
است. در حالیکه میلیون ها رای دهنده و 
پیشمرگان، حاضر به دفاع از رای خود بودند و 
مانع شان شدند. مردم در این شکست هیچ دخالتی 
نداشتند. اگر در صفوف استقالل طلبان چه در 
میان مردم و چه احزاب ناسیونالیست اتحاد و 
یکپارچگی وجود داشت اوال  ما شاهد آنچنان 
فشاری از جانب ایران و ترکیه و عبادی نبودیم. 

 دوما هر گونه دخالتی می توانست خنثی شود. 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید

 صحبتی با شما!

 در باره تحوالت کردستان عراق
 مظفر محمدی
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 ١میلیون تومان تعیین شده است. همچنین مبلغ 
میلیون تومان کمک بالعوض برای خانوارهای 

میلیون تومان برای خانوارهای  ٧شهری و 
ولو این کمک  .روستایی در نظر گرفته شده است

ها بسیار ناچیز است اما بنا به تجربه تا کنونی 
ازجمله درزلزله بم، همین هم وعده سر خرمن 
است. حدود یک دهه از زلزله بم میگذرد و هنوز 
این شهر بازسازی نشده و سرنوشت قربانیان به 

 قضا و قدر سپرده شده است. 
حتی برای اسکان موقت هم تولید کنندگان چادر و 
کانکس قیمت این وسایل را مدام باال می برند و از 
قبل ویرانی زندگی مردم کیسه هایشان را دوخته ا 
ند. و در این میان سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم 
االنبیا هم با تقبل پروژه ی بازسازی، درآمد 

 میلیاردی کسب می کند.
قابل توجه است که در این گیرودار ما شاهد 
رقابت میان نیروهای نظامی از جمله سپاه و 
ارتش و بنیادهای مذهبی بودیم. نهایتا اعالم شد که 

 ارتش را از صحنه خارج کرده اند.
زلزله جان تعداد زیادی از مردم را گرفت. 
عواقب این فاجعه برای بازماندگان تنها درد و غم 
از دست دادن عزیزانشان نیست. درد  فقر و 
نداری و تحمل سرما و گرما و گرسنگی است. و 
این درد پایان ندارد. حدود نیم ملیون انسان تا 
سالهای سال باید با نداری و عدم اسایش و امنیت 
دست و پنجه نرم کنند و زندگی نرمال برایشان 
آرزو خواهد ماند. در ایران زندگی میلیون ها 
انسان که دستخوش زلزله و حوادث طبیعی هم 
نیست، تعریفی ندارد چه رسد به اینکه کل هست و 
نیستت در چند دقیقه بر باد رود. در مناطق 
روستایی منطقه ما به انسان هایی برخوردیم که نه 
جاده دارند، نه مدرسه و حتی دریغ از یک 
درمانگاه. این مردم قبل از زلزله هم حال و روز 
خوشی نداشته اند. یک وعده غذای گرم برای 
خانواده و فرزندان این بخش مردم مثل یک رویا 

 است.
هنوز مردم زلزله زده به کمک و حمایت انسانی و 
مادی و روحی همنوعان خود در سراسر ایران 
نیاز دارند. و این را نباید از آنها دریغ کرد. هنوز 
فشار بر دولت برای بازسازی فوری مسکن زلزله 
زدگان در دستور جامعه است. دولت موظف است 
بطور عاجل و نه انطور که عادتش است با کمک 
های الزم و سریع بخصوص در زمستانی که در 
راه است به کمک این مردم بشتابد. ما باید هم خود 
فعال این عرصه باشیم و هم دولت را مجبور به 
انجام وظایفش کنیم. یک کنترل و حسابرسی مردم 
و نهادهای مدنی و کارگری باید بر فعالیت هالل 
احمر و نهادهای سیاسی و نظامی دولتی ناظر 
باشد. گزارش واقعی زندگی مردم مناطق زلزله 
زده باید به مردم داده شود. پروسه تداوم کمک 
رسانی و بازسازی مسکن مردم، مدارس و 
بیمارستان ها باید به اطالع مردم زجر دیده برسد. 
باید طفره رفتن ها و دروغ های دولتمردان افشا و 
خبررسانی شود و همگان از آن آگاه شوند. زندگی 
از هم پاشیده این بخش مردم نباید به دست 

 فراموشی همچون زلزله بم سپرده شود.
 

 ١١آذر ماه 

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها 

نسبت به اینکه اعضاء یک طبقه جهانى 

اند تقویت میشود، هرجا کمونیسم 

بعنوان دورنما  انقالب کارگر  در 

میان کارگران رسوخ میکند و با هر 

رفیق کارگر  که به کمونیسم و به 

محافل و سلول ها  کمونیستى 

کارگران نزدیک میشود، یک گام به 

انقالب کمونیستى نزدیک تر شده ایم  

سلول ها و محافل کمونیستى کارگر  

که امروز تشکیل میشوند، فردا کانون 

ها  رهبر  انقالب کارگر  و پایه 

ها  قدرت حکومت کارگران را 

  .تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت

انجام می دادند. به عنوان نمونه میتوان به حزب 
دموکرات و مجاهدین خلق و آستان قدس رضوی 
و اظهارات بی سر وته نمایندگان و کار به دستان 
جمهوری اسالمی همچون انور رشیدی رئیس 
شورای شهر سنندج اشاره کرد. ایشان در مقابل 
نماینده رهبر چنین میگویند که گویا کسانی در 
منطقه درکمین کاروانها نشسته اند. رئیس شورای 
شهر سنندج میخواهد حسن نیت خود به دستگاه 
سرکوب و تقابل با موج مترقی و انسان دوست 
مردمی را به این شیوه نشان دهد. و همچنین 
کرماشان قلب کردستان است و " شما چشم و 
چراغ کردستانی" )تو چاوی کوردوستانی( و حتی 
کمک های که بر روی آن امضا و اسم حزب 
دموکرات و مجاهدین خلق و پرچم سیاه آستان 
قدس رضوی بود، همه و همه نشانگر سواستفاده 
از روحیات و احساسات نوع دوستانه ی مردم 

 بود.
کارگران کردستان، کارگران فصلی و ساختمانی 
استان کردستان هرچند که مستقال کمک هایی را 
جمع آوری نمودند و هر کدام به سهم خود 
اعضایی را به منطقه اعزام کردند اما با توجه به 
توان و پتانسیل باالیی که از آن برخوردار بودند 
ناچیز بود. دلیل آن هم فقط و فقط به نظام حاکم 

برمیگردد.  طبقه کارگر فاقد هر گونه  امکانی  
 برای سازمان خود و حضور اجتماعی اش است.

در چنین شرایطی که نه تشکالت کارگری و نه 
تشکالت و نهاد و موسسات خیریه و نه موج عظیم 
مردمی فاقد این امکان هستند تا بتواند سازمان 
یافته  و منظم و پر قدرت با این مسائل برخورد 
کنند. در اصل وظیفه دولت میباشد که بتواند 
بوسیله ارگان های مربوطه اش وارد عمل شود. 
آنچه ما از نزدیک شاهد آن بودیم نوعی عدم 
مدیریت درست و آمار نادقیق از کشته شدگان و 
مناطقی بود که واقعا به کمک احتیاج داشتند. 
دولت واقعا در مدیریت لحظه ای و آمادگی که از 
قبل بایستی وجود میداشت ناکارآمد عمل نمود. 
بسیاری از روستاها تا یک هفته پس از زلزله هم 
چیزی به دستشان نرسیده بود و اگر کمک های 
مردمی به دادشان نمیرسید امکان داشت که از 
گرسنگی و سرما جانشان را از دست بدهند.اما 
بهرحال کمک های مردمی تا مقطعی جوابگو 

 است.
قربانی های زلزله اساسا تنها آن دسته نبودند که 
زیر آوار و تخریب ساختمان گرفتار یا قربانی شده 
بودند. اکثر کسانی که با آنها مواجه شدیم از مردم 
فقیر و روستایی و کارگرانی بودند که زندگیشان 
زیر آوار بود و زلزله شرایطی را برایشان بوجود 
آورد که هست ونیستشان فنا شود. کارگران و 
مردم زحمتکشی که آه در بساط نداشته و زمانی 
که شیرازه زندگی  اینچنین بهم میخورد حتی  کار 
یدی و حمالی و شبانی و تن فروشی و ... روزمره 
و بخور نمیر هم نا موجود میباشد. حجم عظیمی 
کسانی که چشم انتظار و محتاج کمک کاروان 
های مختلف کمک مردمی بودند را همین ها رقم 
میزند. نتیجتا کمک رسانی به مردم منطقه هم بر 

 این اساس به سه دسته تقسیم میشود.
کمک های فوری و عاجل )آب، نان، وسایل 
گرمایشی و پتو و چادر و امدادرسانی (: این 
کمک ها با توجه به حجم عظیم کمک های مردمی 
و حضور و احساس مسئولیت مردم جمع آوری 
شد. هر چند که بدون مدیریت بود و خیلی دیر به 

 بخشی از روستاهای دور دست رسید.
کمک های ثانوی و یا همزمان با کمک های 
فوری: اسکان فوری کل جمعیت آسیب دیده به هر 
درجه ای را میتوان عاجل ترین اقدام بعدی 
دانست. دولت در این زمینه تنها نهادی است که 
میتواند وارد عمل شود.نه هالل احمر و نه کمک 

 های مردمی و غیره فاقد این کاربست هستند.
کمک های اساسی و پوششی و حمایتی: این مردم 
بطور واقع از پروسه زندگی عادی و اجتماعی 
خارج شده اند. رنج دیده و داغ دیده و آسیب دیده 
هستند و دولت موظف است که امکاناتی را فراهم 

 کند تا این مردم به زندگی عادی برگردند.
دولتمردان جمهوری اسالمی برای بازسازی 

بر مناطق زلزله زده وعده های زیادی می دهند. 
ساس مصوبه هیات دولت تسهیالت برای هر ا

 ٤٧میلیون و در روستاها  ٠٧خانواده شهری 

دهم  ٠و  ٥آبان ماه زمین لرزه ای به بزرگی  ٤٢ 
ریشتر دشت زاب و حوالی ازگله واقع در استان 

 کرمانشاه را لرزاند.
بنا به گزارشات رسمی سازمان زلزله نگاری 
ایران این زلزله کل استان کرمانشاه، قسمت هایی 
وسیع از غرب و شمال غربی ایران و عراق 
بخصوص استان کردستان، ایالم، همدان و استان 
آذربایجان غربی و مرز شمال شرقی عراق با 

 ایران را لرزاند. 
با وجود اینکه عمق فاجعه مربوط به دشت زهاب 
و ازگله و شهرها و روستاهای محروم و حاشیه 
ای واقع در استان کرمانشاه بود اما شرایطی را 
در سایر استان های اطراف بوجود آورد که مردم 
خطرش را با تمام وجود خود لمس کردند. ترس، 
وحشت و شک عظیمی مردم استانهای همجوار را 
فرا گرفت و اساسا اینطور حس میشد که " خطر 
از بیخ گوشمان گذشته " و " خیلی محتمل بود که 
ماهم جزو کسانی بودیم که زیر آوار به جا مانده 

 باشد ".
 ١این زلزله به علت گستردگی و شدت وقوع ، 

روستا را در غرب  ٩٠٠شهر و یک هزار و 
هزار خانوار با  ٧٠ایران درگیر حادثه کرد و 

هزار نفر تحت تاثیر زلزله  ٤٠٠جمعیت تقریبی 
قرار گرفتند و بر اساس آماری خود دولت اعالم 

نفر جان خود  ٧٠٠کرده است، متاسفانه بالغ بر 
هزار نفر مصدوم و  ٩را از دست داده و قریب به 
در صدی  ٢٠٠تا  ٧٠مجروح شدند. و به تخریب 

هزار واحد مسکونی و مدارس و ٢٠٠حدود 
هزار واحد روستایی  ٢٢مراکز درمانی شهری و 

 انجامید.
ارزش ریالی میزان خسارت گفته شده که در باره  

هزار واحد روستایی  ٢٢واحد شهری و  ٢٧٠٠
 ٢٧تخریب شده و باید نوسازی شود. همچنین 

هزار واحد شهری و روستایی نیاز به بازسازی 
 دارند.

اولین موج از کمک های مالی و همدردی بطور 
واقعی از سنندج کلید خورد و نهایتا در ساعات 
بعدی و بخصوص روز بعد از حادثه، فضایی را 
بوجود آورد که کل جامعه ایران را درگیر خود 
نمود. شاهد بودیم كه مردم ایران  بنابه احساسات 
انسانی خود را نه تنها در اندوه فاجعه شریک 
آسیب دیده ها می دانند بلكه سریعا خودرا به 
مناطق آسیب دیده رسانده و هرچه در توان داشتند 
چه از کمک نقدی و چه از جمع آوری کمک های 
غیر نقدی و مایحتاج و وسایل ضروری و امداد 

 رسانی و غیره دریغ نکردند.
در زلزله اخیر كرمانشاه به سبب عمق فاجعه و 
آسیب زیاد در وهله ی اول و همچنین دامنه ی 
گسترده ی زلزله در بیشتر نقاط ایران بارزترین 
نمود روحیه ی همدلی و اتحاد را بین مردم شاهد 

  .بودیم
براساس مشاهده ای كه از منطقه داشتیم این منطقه 
شامل طیفی از "قومیت ها و تنوعی از مذاهب" 
بوده است اما شكل كمك رسانی ها از طرف مردم 
نه براساس تفكیك بندی های قومی و مذهبی و 
نژادی بلكه براساس مناطقی كه بیشترین خسارات 
را دیده یا اینكه صرفا به دلیل نزدیكی یا دوری 

طی حركت به سوی   .منطقه به جاده ها بوده است
مناطق اسیب دیده شاهد صدها كمپ از مردمان 
مناطق مختلف بودیم از كمپ مردم شهر سنندج تا 
پاوه و مریوان تا كمپ دانشجویان دانشگاه تهران 
و عالمه. در طول مسیر صف عظیمی از خودرو 
و كامیون هایی را شاهد بودیم كه از نواحی 
مختلف كشور برای كمك رسانی به مناطق اسیب 

این شكل اتحاد و همدلی قابل .دیده آمده بودند 
احترام است. قابل احترام از این زاویه كه شخص 
در مقابل همنوع خود احساس مسئولیت می كند 
وخود را مقید می سازد كه باید برای هم نوعش 

 . كاری را انجام دهد
اما در این میان بخشی از  حرکات ها و حضور 
جماعتی کامال هدفمند و در جهت دادن رنگ 
قومی و مذهبی و ایدئولوژیک به کمک های 
خودجوش و انساندوستانه ی مردمی بود. 
شخصیت ها و كاراكترهایی كه هدف از این كمك 
ها را در قبال مشروعیت بخشیدن به خود و فرقه 
ی خود، باد زدن ناسیونالیسم از هر طرفش )چه 
ایرانی و چه کردایتی ( ، و یا تبلیغ برای حاکمیت 

 صحبتی با شما! ...
 و توده ای و مصمم را نمی توانند سرکوب کنند.

ما می خواهیم قدرت از احزاب به مردم 
برگردانده شود، و گرفته شود. رهبران جنبش 
مردم  باید نشان دهند که لیاقت و صالحیت و 
شهامیت سازماندهی قدرت مردم از پایین را 
دارند. این انقالب یا کودتا یا جنگ مسلحانه 
نیست. هیچ دولت یا قدرت خارجی یا توطئه ای 
پشت این حرکت نیست. همه چیز اشکار و صریح 
و علنی و توده ای و مردمی است. قدرت مردم در 

 اتحادشان و امیدشان و  حرکت شان است. 
 

 سر و بدنه جنبش 
گفتم بدنه ابراز وجود توده ای میلیون ها زن و 
مرد و انسان آزادیخواه و به تنگ آمده و یک 
حرکت و جنبش حی و حاضر و موجود است. اما 
این بدن و هیکل بزرگ  یک سر می خواهد. 
کسانی باید پا پیش بگذارند و سر و رهبری این 
بدنه را تامین کنند. شک نداشته باشیم که مردم می 
آیند. اوایل میلیونی نمی آیند. چند هزار نفری جلو 
می افتند. ما نمی خواهیم شلوغ کنیم، آکسیون های 
پشت سر هم خیابانی برگزار کنیم، تظاهرات 
خیابانی راه بیندازیم. اول باید سازمان مردمی 
ساخت. در محله، در کارگاه، مدرسه، دانشگاه و 

 در صفوف مردم... 
اگر سر این جنبش درست شود و اعالم موجودیت 
کند و توجه جامعه را جلب کند، مردم می آیند. از 
محالت، از مراکز کار، در میان معلمان، 
کارمندان، پرستاران، پیشمرگان و ... اعالم 

 آمادگی می کنند. 
 
 این جنبش چکار می کند؟ 

جنبش ضرب اول نمی تواند قدرت را بگیرد. 
احزاب سنتی حاکم پول دارند، زور دارند، 
اسلحه دارند، نان سفره مردم و حقوق 
کارکنان و پیشمرگان دستشان است و گرو 
گرفته اند. توطئه و ترور و زورگویی در 
سنت شان است و فقط آن را بلدند.  ولی 
بمحض این که جنبش راه بیفتد و توده ای 
شود، دیگر قابل سرکوب یا حذف نیست و 
یک پای قدرت می شود. پیشروی جنبش و 
توازن قوای بعدی تعیین می کند حرف اول 

 را که میزند!
حاکمیت مورد نظر جنبش پارلمان نیست. 
ساختن حاکمیت و مدیریت جامعه از پایین 

 است. در دل و در بطن جامعه. 
جنبش مسلحانه نیست، اما توده های مردم 
مسلح اند. تسلیح توده ای جای میلیشیای 

 احزاب را می گیرد. 
حتی اگر احزاب موجود حاکمیت پارلمانی خود را 
دوباره ساختند، یا دو اداره ای شدند، یا در 
حکومت فدرال باقی ماندند... در هر حال آن ها 
کار خود را می کنند و جنبش کار خود را از پایین 

 و عاجل...
چیزی که سرنوشت جامعه و جنبش را تعیین می 
کند، رهبری و پرچم و سیاست مستقل است. 
رهبری که منتظر شرکت در حاکمیت احزاب 
ناسیونالیست نیست، حاضر به شرکت در 
حکومت فدرال قومی مذهبی عراق نیست، با 
کسی معامله و بند و بست ندارد، سرپای خودش 

 است، مدعی قدرت است، تمام قدرت.
جنبش شرایطی فراهم می کند که آنقدر آزادی در 
آن باشد که احزاب هم کار خود را بکنند و بعنوان 
شهروند متساوی الحقوق شریک بشوند. بدون 
زور یا تهدید و بدون تصرف دارایی ها و سالح 
هایی که در اختیار دارند. به مرور دارایی های 
منقول و غیر منقول باید به جامعه و به مردم 
برگردد. تا صرف رفاه مردم شود. آب، برق 
کامل، نان، مسکن برای همه، بهداشت و درمان و 
آموزش و پرورش و حمل و نقل و آبادانی و 

 امنیت و خوشبختی جامعه...
ماهی کم  ١پیشروان و رهبران این جنبش 

بخوابند، بیشتر بجنبند، حرف بزنند، قانع کنند، 
سازمان دهند. مردم جدیت رهبرانشان را ببینند 

 می آیند و با جان و دل می آیند...
 

اولین و مهم ترین کار تدارک این کار یعنی اتحاد 
و تصمیم رهبران و پیشروان جنبش آزادی و 
استقالل کردستان است. این تامین شود، بقیه راه 
را می شود رفت. سخت است، سر باالیی و نفس 
گیر است اما ممکن است. ما نیرویی می خواهیم 
که به این باور داشته باشند و اقدام کنند. این اولین 

  گام است. این گوی و این میدان!
 

 ٧١٩٢نوامبر 

زلزله، انساندوستی مردم، وعده های سرخرمن 

 رژیم!
 نسرین احمدی
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 شما، با پول همه ما. 

همه این شهرک ها مال مردم است. آنوقت کسی 
بی خانه و سرپناه نیست. همه ی آن پولهای ذخیره 
شده در بانک های خارجی مال مردم است. مگر 
این آقایان نمیگویند ما "کرد" هستیم. خوب ما هم 
"کرد" هستیم. پس چرا شهرک هایشان "کرد" 
نیست؟ چرا پولهای میلیاردی بانک هایشان "کرد" 
نیست؟ ما که قرار است همه "کرد" باشیم و مرد 
و جنگجو و دلیر، پس کو؟ چرا معلمانش ، چرا 
کارگرانش، چرا پرستارانش، کارمندانش، 
دستفروشانش، تن فروشانش و ... پولی در بانک 
ندارند؟ چرا قصر و ویال و ماشین گرانقیمت 
ندارند. چرا هر شب نمیتوانند مثل آنها ویسکی و 
بوقلمون بخورند؟ ها؟ چرا؟ مگه همه ما "کرد" 
نیستیم؟ ولی نه، آنها میخواهند فقط ما گله های 
زبان بسته ی "کرد" باشیم و آنها چوپان و صاحب 

 ما. 

و ما توده میلیونی کارگر و زحمتکش و حقوق 
بگیر جزء می گوییم بیایید جایمان را عوض کنیم. 
شما "کرد" باشید و جنگجو و پول و قصر و 
ویسکی و ماشین هایتان هم مال ما. ما از "کرد" 
بودن اینطوری خیری ندیدیم. اصال  ما از "کرد" 

 بودن پشیمان شدیم، پیشکش شما!

اخیرا بابایی از میان این ها آمده وحزب جدیدی 
ساخته به اسم "نسل جدید" ) نه وه ی نوی( و 
میگوید هر کردی باید یک المبورگینی داشته 
باشه. این من را به یاد یکی از شاهان قدیم ایران 
میندازد که به او خبر دادند نان نیست مردم 
بخورند. شاه هم گفت، چه اشکالی داره بگویید 
کلوچه بخورند؟ شیرینی بخورند؟ این هم حکایت 
رییس حزب جدید " نه وه ی نوی" است. مطمئنم 

درصد مردم کردستان ماشین المبورگینی را  ٩٠
ندیده اند و حتی عکس آن را. یکی از گرانترین 
ماشین های دنیا است. من میگویم آقا جان 
المبورگینی پیشکش خودت. برو امریکا سوار شو 
و خوش بگذران. ولی می پرسم آیا هیچ کارگر و 
زحمتکشی در کردستان میتواند بدون اینکه شبی 

دالر بدهد در ویالی شهرک آلمانی شما  ٧٠
 بخوابد؟ نه. نمی تواند و "کرد" هم هست!

 

 مردم!

ما اینجور ناجیان و رهبرانی را نمیخاهیم که  
لیست پارلمان آینده کردستان را روی میز دارند و 
میخواهند ما رای بدهیم و آنها به  پارلمان بروند و 
دولت تشکیل دهند. دولت و پارلمانی از روسای 
احزاب و عشایر و قبایل و اسالمی ها. اسالمی 
هایی که مثل خوره از درون جامعه را می خورند 
و فاسد می کنند. این ها حشد شعبی و داعش های 
آینده کردستان اند. مطمئن باشید. مسلمانانی هستند 
که یک روز "یه کگرتوی اسالمی" است و روز 
بعد کت و شلوار می پوشد و کراوات می زند و 
"گوران" می شود و رییس پارلمان و فعال مبارزه 
با دزدی و فساد )گه نده لی(! جالب است دزدی 
می رود و دزد بعدی می آید و بر کرسی او می 
نشیند و ازحق وحقوق مردم و فساد )گه نده لی( 

 خودشان حرف می زند!

مردم پارلمان نمیخواهند. مردم می گویند ما 
دستمان را داغ کردیم که دیگر به چنین سیستمی 
رای ندهیم و انتخاب نکنیم. مردم خودشان عرضه 
دارند جامعه را اداره کنند. خودشان عرضه دارند 
شورای شهر را تعیین کنند و شوراهای محالت و 
کارخانه و مدرسه و محله را تشکیل دهند. مردم 
می فهمند جامعه را اداره کنند. مردم می فهمند  که 
اگر نان هست برای همه است. اگر رفاه و 
خوشبختی هست برای همه هست. کسی هست این 
را نفهمد؟ این عقل و فهم باالیی نمی خواهد. ما 
کردستانی اینجور میخواهیم. آزاد، انسانی، برابر، 
خوشبخت، سیر که شهروندانش حقوق برابر 

 دارند. 

کردستانی که به اقوام و عشایر و خاندان ها و 
مذاهب تقسیم نمیشود. اگر ما این جامعه را در 
کردستان همین قسمتی که مانده بسازیم به شما 
قول میدهم که مناطق اشغال شده و کرکوک هم با 
ما می ایند و خودشان حشد شعبی و نوکران 
عبادی را با اردنگی بیرون می کنند. خودشان 
داوطلبانه می آیند از "کرد و عرب و ترکمن و 
مسیحی" و همه خواهند گفت ما هم چنین جامعه 

 ای می خواهیم.

 

قول میدهم مردم زحمتکش عراق هم از ما می 
 آموزند و برای رهاییشان بر می خیزند.

 

وجنگ داعش و حاال هم جنگ حشد شعبی 
میخواهیم چکار کنیم؟ میخواهیم راه گذشته را 
برویم؟ نه. دیگر راهی وجود ندارد . همه راه ها 
به روی ما بسته است. این جا دیگر  بن بست 
است. پشتمان خورده به دیوار سخت. راه برگشت 
نیست. یا باید جلو برویم یا سرنوشت سیاه و سیاه 
تری زیر فرمان عبادی و قاسم سلیمانی و 
 نوکرهایش اینجا له و لورده و خرد و خمیر بشویم.

 

 دوستان! مردم عدالتخواه!

ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. همه 
چیز از دست رفته است. میلیاردرها و روسای 

میلیون کارگر و  ١احزاب را نمیگویم . شما 
زحمتکش و معلم و کارمند  و پرستار و پیشمرگه 
و دستفروش و گدا و تن فروش و ... را میگویم. 
ما چیزی برای از دست دادن نداریم. ممکن است 
کسی بگوید من دکانی دارم. یکی بگوید من یک 
تاکسی دارم. آن یکی بگوید استاد دانشگاهم و 
حقوقم خوب است.  و دیگری بگوید من دکترم و 
جیب فقرا را خالی می کنم بسم است. یا مهندسم و 
حالم خوبه. گیریم چنین باشد. ولی تنها حقوق 
خوب و خالی کردن جیب فقرا کافی نیست. من از 
همه شان می پرسم حرمت چی، دارید؟ آزادی و 
اختیار دارید؟ در این جهنمی که امریکا و عبادی 
و جمهوری اسالمی و اردوغان و احزاب حاکم و 
حشد شعبی برایمان ساخته اند راضی اید؟ اگر 
بگویند آره، وجدانشان کرم خورده است. این ها را 

میلیون انسان  ٧  -٢هم کنار بگذاریم، باز و هنوز 
 می ماند که هیچکدام از آن چیزها را ندارند...

دیگر کسی نمی تواند به کرد بودنش افتخار کند. 
حتی همین افتخار کاذب را هم فروخته اند. مگر 
نگفتن پیشمرگه ها فرار کردند. واقعا پیشمرگه ها 
فرار کردند؟ نه! تاجرها آمدند و فرمانده پیشمرگه 
ها شدند و فرمان تسلیم و خفت و خواری و عقب 
نشینی دادند. اگه می گذاشتند همان پیشمرگان و 
داوطلبان کرکوکی و خانقینی و توز خرماتو جلو 
حشد شعبی می ایستادند و پوزه شان را به خاک 
می مالیدند. حشد شعبی که جز توحش هیچی 
ندارد، نه جرات،نه جسارت و نه شرافت. آنها 
بدبخت ها و قربانیانی هستند که مثل گله ولشان 
می کنند. جنگ هم بلد نیستند. اگر فرماندهان سپاه 
قدس را از انها بگیری جنگ سهله بیچاره ها دست 
راست و چپ شان را هم نمی شناسند. این ها آمدند 
و صاحب نصف کردستان شدند. چرا؟ چون 
جنگیدند؟  چون جرات داشتن؟  چون زیاد بودند؟ 

 نه. هیچکدام از این ها نیست.

تاجران و قاچاق چیانی آمدند و گفتند آنها قوی و  
زیاد بودند و ما برای اینکه پیشمرگه و مردم کشته 
نشوند، عقب نشستیم. این یک دروغ بیشرمانه 
است. توهین به پیشمرگه است. توهین به شما 
است. توهین به همه ما بود. ما بی عرضه بودیم؟ 
کم بودیم؟ جنگ بلد نبودیم؟ پس داعش را که از 
کرکوک فراری داد؟ آنوقت حشدی ها کجا بودند. 
تازه داشتند در پادگان های بصره و نجف و  کربال 
دست راست و چپ را نشانشان می دادند. یک 
مشت گرسنگان و فقرای بدبخت را فریب دادند و 
کال ه سرشان گذاشتند و جمع کردند تا مثل گله جلو 
بیندازند. آنها جرات داشتند و ما بی عرضه بودیم؟ 
کم بودیم؟ چه دروغ بیشرمانه ای؟ چه توهین 
بزرگی ؟ جلو چشمان همه ما و در روز روشن 
خیانت کردند. این را تاریخ می نویسد و ما می 
نویسیم و بر پیشانیشان می کوبیم. این داغ ننگ را 
برای همیشه بر پیشانی خواهند داشت و پاک 

 شدنی نیست.

 

بازهم می پرسم و از خودمان بپرسیم که ما چه 
 کردستانی می خواهیم؟

ما کردستانی می خواهیم که در آن آزادی باشد، 
سربلندی و افتخار باشد، انسانیت و برابری در آن 
باشد،  برابری زن و مرد داشته باشد، نان و رفاه 
و خوشبختی داشته باشد. برای همه، نه فقط  برای 

عده ای مفتخور. اگر خوشبختی و سیری و رفاه  
هست برای همه هست. اگر نیست برای هیچکس 
نیست. ما در این مملکت همه چیز داریم. زمین 
خوب، آب زیاد، آب و هوای خوب، معادن وسیع 
نفت و گاز، کشارورزی، دام داری، کارخانه های 
سیمان و ذوب آهن، کارگاه های وسیع... همه چیز 
هست، ساختمان های بزرگ، شهرک های بزرگ. 
این شهرک "گوند" های آلمانی و فرانسوی و 
انگلیسی و سویسی و غیره را کیها ساختند؟ 
کارگران همینجا و کارگران مهاجر ایرانی و 
ترکیه ای و افغانی و بنگالدشی. با کدام پول 
ساختند؟ با دارایی و پول همین سرزمین، با پول 

خوشحالی نمی کرد. ما با آنها بد کردیم،آنها 
خودشان را از ما ندانستن، و ما آنها را از خود 
ندانستیم. ما خواستیم کرد و جاللی و مالیی و سنی 
باشیم و این برای آنها یعنی ترس، یعنی احساس 

 امنیت نکردن . 

 

 مردم!

خوب جنگیدن ما، خوب دفاع کردن ما، بزرگی ما 
و افتخار ما در هویت قومی ما نیست. در لباس 
کردی مان نیست. در زبان کردی مان نیست. در 
مذهب شیعه یا سنی مان نیست. در کرد بودنمان 
نیست. در انسان بودنمان است. اگر این معیار 
باشد، که باید باشد، اینجا سرزمین انسان های آزاد 
و برابر می شد که باید بشود. مملکتی بشود که 
دیگر کارگر عرب زبان در پیاده رو خیابان های 
اربیل و سلیمانیه و ... نمی خوابد و ما از کنارشان 
رد شویم و دلمان به درد نیاید. اگر کردستان آزاد 
و آباد و برابر می بود که باید باشد، اگر کردستان 
سرزمینی بشود که زن و مرد در آن برابرند، که 
قومیت و نژآد و لباس و زبان  و مذهب هویت 
انسان ها نباشد، بگذار هر کس دلش میخواهد بیاید 
اینجا زندگی کند، کار کند و امنیت و آرامش داشته 
باشد و لذت ببرد و بگوید این است سرزمین 

 انسانیت. این است خوشبختی...

اگر کردستان اینجور بشود که باید بشود، نصف 
توریست های اروپایی که به ترکیه و آنتالیا میروند 
به اینجا می ایند. کردستان اگر انسانهایش آزاد و 
آزادیخواه باشند، چی ندارد؟ طبیعت زیبا، آب و 
هوای خوب، غذاهای خوشمزه... چی کم دارد! 
ولی نمی آیند چون یه چیزی کم داریم و آن آزادی 

 و برابری و امنیت و خوشبختیه. 

تا زمانی که کردستان منطقه عشایر و قبایل و 
خاندان ها و میلیشیای احزاب و جنگ قدرت به نام 
کرد باشد کسی اینجا نمی آید. اگر هم بیاید ما را 
برای جنگشان میخواهند و می برند. تا کردستان 
اینطور باشد جوانهایش فرار می کنند. دخترها و 
زن ها فرار می کنند. چرا که می ترسند و احساس 

 امنیت و حرمت و شخصیت و برابری نمی کنند. 

شما خبر دارید که در اروپا انجمن های دفاع از 
دختران کرد درست شده است؟ میدانید چرا؟ 
میگویند کردها دخترانشان را به زور شوهر 
میدهند. به هر کسی که پدر و مادر و برادر و 
عمو و دایی بخواهند و راضی باشند شوهر 
میدهند. می فرستنشان کردستان شوهر کنند. اجازه 
ندارند در اروپای آزادی مثل بقیه باشند. خودشان  
دوست پسر، نامزد و همسرشان را  انتخاب کنند. 

 این شرم آوره. عاره.  

ما کردستانی می خواهیم که همه آرزویش را 
بکنند. که زن ها و دخترهای جنوب شرقی آسیا و 
ایرانی وقتی به اینجا می آیند احساس آرامش و 

 امنیت و خوشبختی و حرمت کنند. 

میدانید بخشی از مردهای این اقلیم به دخترها و 
زنهای ایرانی چی میگویند؟ حتما می دانید! 
میگویند بی حیان، بی ناموسند، تن فروشند. این 
عاره، ننگه. اگر چند دختری اینجا می آیند و تن 
فروشی می کنند، چون از جهنم ایران فرار کرده 
اند، چون نمی گذارند آنجا مثل انسان زندگی کنند، 
چون هیچ حقوق و حرمتی ندارند، چون فقیرند، 
گرسنه اند، چون آزادی ندارند. وقتی اینجا هم می 
آیند با رفتاری شرم آورتر از جمهوری اسالمی با 

 آنها برخورد می شود. 

حتما این را هم شنیدید که مردهای شکم سیر و 
خوشگذران اقلیم کردستان می گویند رفتیم ایران 
برای خوشگذرانی. آنجا زن ارزان است. این 
عاره. ننگه. خود رژیم جمهوری اسالمی هم همین 
را می گوید. سران رژیم ایران می گویند اینجا تن 
فروشی از تایلند و فیلیپین و سومالی و نیجریه و 
جاهای دیگر دنیا ارزان تر است! این ننگ است 

 برای بشریت. فقط برای جمهوری اسالمی نیست.

 

باز می پرسم و از خودمان بپرسیم که ما چه 
 کردستانی میخواهیم؟ 

بعد از این همه جنگ و بی خانمانی و انفال و 
بمباران شیمیایی و جنگ صدام و جنگ داخلی 

این روزها همه حرف میزنند، عصبانی اند.از 
دزدی و خیانت و غیره حرف میزنند. از اتحاد 
احزاب حرف می زنند. اقلیتی هم هستند که می 
گویند این احزاب دیگر کارشان تمام شده مردم 

 باید بیایند. 

بجز اقلیتی کوچک تر هنوز کم اند کسانی که 
بگویند چه کردستانی میخواهند. چه جامعه ای 
میخواهند و بگویند ما میخواهیم این جامعه را 
خودمان و با دست خودمان درست کنیم. جلو 
بیفتند و مردم را جمع کنند و متحد کنند و سازمان 
بدهند. در این یادداشت میخواهم بگویم چکار کنیم 
و چه کردستانی می خواهیم و چه جامعه ای 
میخواهیم. میخواهم بگویم   انسان هایی باید جلو 
بیفتند و جنبشی راه بیندازند و بگویند چه 

 میخواهند و چه نمیخواهند. 

 

 مردم! دوستان!

تا حاال رسم بر این بوده که میگویند "کردها" 
جنگجو اند . خوب می جنگند. ما را برای 
جنگهایشان میخواهند. برای جنگ با داعش آمدن 
سراغمان. نه فقط اینجا در سوریه هم. امریکا در 
عراق به شما و در سوریه به کردهای سوریه 
آویزان شد. او در هوا حمله می کرد و یک کشته 
نداد و شما در زمین و دسته دسته کشته دادید. 
داعش تمام شد و دیگر شما را نمی خواهند. به 
شما قول میدهم در سوریه هم همین اتفاق می افتد. 
بشار اسد میگوید اگر "کردها" به شهر و دهات 
فقیرشان برنگردند، بالیی که سر کرکوک آمد 
سرشان می آوریم. این اولین چیزی است که ما 
نمیخوایم. دیگر نمیخوایم جنگجویان خوب انها 
باشیم. ما میخواهیم دیگر به هیچکس اجازه ندهیم 
ما را جنگجوهای خوب بنامند. ما جنگجوهای 
بربر نیستیم که میکشیم و جلو می رویم. ما 
مدافعان خوبی هستیم، ما از انسانیت دفاع می کنیم 
و خوب هم دفاع می کنیم. بهتر از همه، بهتر از 
حشد شعبی های مزدور، بهتر از عشایر و قبایل 
دفاع میکنیم.  ما مدافعان حق و انسانیت هستیم و 

 میخواهیم باشیم. این یک.

کردستانی که ما میخواهیم، منطقه عشایر و  -دوم
قبایل و مذاهب نیست. میخواهیم منطقه زندگی و 
امید و رفاه و آزادی برای همه باشد. دیگر 
نمیخواهیم کردستان را به کرد و عرب و ترکمن 
و مسیحی و ایزدی و کاکه ای و فالن و فیسار 
عشیره تقسیم کنند. این عار است.  دیگر 
نمیخواهیم کردستان را به جاللی و مالیی تقسیم 
کنند. این عار است. کردستان مال همه است. خانه 
همه کسانی است که در این سرزمین زندگی می 
کنند. با هر لباسی، با هر ملیتی، با هر مذهبی و با 
هر جنسیتی، فرقی نمی کند. دیگر نمیخواهیم ما 
را به شعبات غیر انسانی تقسیم کنند. این برای ما 

 عاره. 

چرا در انگلستان که صد تا ملیت و نژاد و مذهب 
و بی مذهبی دارد و همه انگلیسی اند. ما همه 
اهالی و شهروندان کردستانیم. کاش اسم منطقه ما 
کردستان نبود، مثال اسمش شقالوا بود. یا کوهی 
در این منطقه... حاال که هست باشد. ولی اینجا 
فقط جای "کردها" و کردایه تی نیست. منطقه 
انسان ها است، زن و مرد، پیر و جوان، مسلمان 
و مسیحی و ایزدی و عرب و ترکمن و هرانسان 
شهروند این جامعه. منافع مشترک ما کرد بودنمان 

 نیست، انسان بودنمان است. 

فراموش نکنیم و انصاف بدهیم، در این دو سه 
دهه که دولت اقلیم بود اگر به عرب زبان های 
کرکوک نمی گفتیم عرب ها و اگر مسیحی ها را 
با دین شان معرفی نمی کردیم نمی رفتند یک 
محله جدا و در حاشیه اربیل به نام عنکاوه برای 
خود بسازند. و اگر به ساکنین خانقین و شنگال 
نمی گفتیم شیعه و ایزدی، اگر ترکمن ها را انسان 
های مثل خود می دانستیم خودشان را متعلق به 
ترکیه نمی دانستند و به اردوغان امید نمی بستند. 
اردوغان کجا و اینجا کجا! اگر همه صرفنظر از 
ملیت و قومیت ومذهب و جنسیت در این منطقه 
احساس امنیت و حرمت و آزادی و حقوق 
شهروندی برابر می کردند با آمدن حشد شعبی یا 
نیروهای دولت عبادی حتی یک نفر ابراز 

 سخنی با شما، مردم کردستان عراق! *
 

 مظفر محمدی
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های مملکت را برده اند، اسلحه مملکت را برده 
 اند،همه را باید به مردم پس بدهند. 

ما باید در این مبارزه انسانی و برابری طلبانه 
پیروز شویم. و پیروزی در راه است اگر بخواهیم. 
اگر تا حاال باختیم دیگر بس است. برای پیروز 
شدن باید به آگاهی و تصمیم و اراده انسانی و 
شرافتمندانه متکی شویم. ناجی ای وجود ندارد. 

 فقط باید بدانیم چه میخواهیم و چه نمیخواهیم. 

باز هم باید گفت و گفت که  چیزی نداریم از دست 
بدهیم. همه چی ما را دزدیدن و  گرفتن. نان مان 
را، دارایی مان را، اسلحه مان را، خوشبختی مان 
را، حرمت مان را، انسانیت مان را ... همه چی را 
از ما گرفتن. االن وقتشه همه رو پس بگیریم. باید 
دست بکار شد! اگر نه فردا کسی گلگی نکند که 
چراچنین و چنان شد. خون دل ها را خوردیم، 
خیلی ها گریه هاشان را کردند، فحش هایشان را 
دادند، دیگر آه و ناله کردن بی فایده است. اینجا 
آخرخط است، بن بست است. به بقیه عمرمان، به 
بچه هایمان و خانواده هایمان و همسایه هایمان و 
هم سرنوشت هایمان فکر کنیم. اگر قدرت را خود 
در دست نگیریم خودمان را نمی بخشیم، 

 وفرزندانمان ما را نخواهند بخشید. 

یا  ٠یا  ٢میلیون. نه،  ٧میلیونیم نه  ١ما بیشتریم، 
میلیون. ما می توانیم! فقط باید بخواهیم و راهش  ٤

 را پیدا کنیم. همین امروز، فردا دیر است!

دشمنان ما شب و روز دارند نقشه ی بدبختی ما و 
بردگی ما و اسارت ما و حقارت ما و گرسنه 
کردن ما را می کشند. ما میتوانیم راحت بخوابیم؟ 

ماهی کم بخوابیم و بیشتر بجنبیم و  ١نه. یک 
حرکت کنیم و جمع شویم وحرف بزنیم و متحد 
شویم و خودمان را سازمان بدهیم و سرنوشتمان را 
به دست بگیریم، تا بعدش بتوانیم راحت بخوابیم ، 
با وجدان راحت، با خیال راحت، بدون دغدغه ظلم 

 ، بدون دغدغه نان و بدون دغدغه جنگ. 

ماه بجنگیم. منظورم جنگ مسلحانه نیست. چند  ١
میلیون انسان، چند صد هزار، چند ده هزار بجنبند 
نیازی به اسلحه نیست. الزم شد و مجبورمان 

ماهی بجنبیم و برخیزیم و  ١کردند می جنگیم. ولی 
متحد شویم و قدرت و سرنوشت را بدست بگیریم. 
اگر ضرب اول تمام قدرت را نگرفتیم اقال بخشی 

 از قدرت را سهم خود کنیم. 

ما باید بقیه عمر را خوشبخت و آزاد و با افتخار 
زندگی کنیم. بدون اقا باالسر، بدون اربابان و 
میلیونرها و میلیاردرها، بدون ظلم، بدون بی 

 حرمتی  خود و خانواده ها و بچه هایمان!

 

 ٧١٩٢نوامبر 

 *برگردان بحثی به زبان کردی از رادیو نینا

دراز  و دروغگو و ریاکار و ظالم وجود ندارد و 
نمی تواند بوجود بیاید چرا که ثروت و قدرت 
دست کسی داده نمی شود و بقیه به خانه برگردند. 
نمایندگان مردم تحت کنترل و هدایت شهروندانی 
است که هر وقت از کسی نارضایتی وجود داشته 
باشد عوض شده و جایش را به کس دیگری می 

سال یک بار نداریم. وظایف و  ٢دهد. ما پارلمان 
ماموریتهای اداره جامعه بین همه شهروندان 
تقسیم شده و هر وقت و زمان الزم شد جا بجا می 

 گردد.

مردم آزادی را می فهمند یعنی چه، برابری را 
می فهمند یعنی چه، می فهمند فقر چیست، سیری 
چیست، حداقل دو نسل کنونی می فهمند چه 
برسرشان آمده و دیگر نمیخواهند راه گدشته را 
بروند. جمع شویم. شوراها و کمیته های محله 
هایمان را تشکیل دهیم، شوراهای شهررا تشکیل 
دهیم. جمع شویم و همه هم اسلحه دارند. ما با 
کسی سر جنگ اسلحه نداریم اما اگر کسی 
بخواهد روی ما دست بلند کند و جلومان را 
بگیرد می توانیم از خودمان، از حقمان، از 
آزادیمان، از خوشبختی مان، از شرافتمان، از 
حرمت مان، از انسانیت مان،  از اراده و 
اختیارمان دفاع کنیم. پیشمرگان فرزندان همین 
مردم اند و دیگر نمی خواهند افراد مسلح )چه 
کدار( تاجران و قاچاق چیان و غارتگران 

 داراییهای جامعه و خانواده هایشان باقی بمانند. 

بگذار احزاب در میان خودشان هر تصفیه 
حسابی دارند با هم بکنند. بگذار هر غلطی دارند 
بکنند. اما نباید اجازه داد در امر دخالت مردم در 
سرنوشت سیاسی و اقتصادی واجتماعی جامعه 
کارشکنی کنند، تهدید کنند، سرکوب کنند و دست 
به اسلحه ببرند. نباید گذاشت حشد شعبی دخالت 
کند، قاسم سلیمانی دخالت کند، عبادی دخالت 
کند، اردوغان دخالت کند. نباید گذاشت از جنس 
این شیادان و ظالمان و ستمگران بیایند و آغا 

 باالسر مردم شوند. 

این ها چکاره ی این مملکتند؟ چه کسی به قاسم 
سلیمانی اجازه داده صبحانه اش را در تهران 
بخورد و نهار را به سلیمانیه و کاخ خانواده 
طالبانی بیاورد. چه کسی به قاسم سلیمانی و 
نوکرانش اجازه داده که پلیس  ها و جاسوس 
هایش را در محالت شهرها سازمان دهد و برای 
تهدید و ترور آزادیخواهان و طرفداران استقالل 
کردستان و برابری طلبان آماده شان کند! 
خائنانی که پشت قاسم سلیمانی ایستاده و نوکریش 
را می کنند، هیچ ربطی به  مردم و جامعه 
کردستان ندارند. بروند لباس حشد را بپوشند و به 
او خدمت کنند. این ها نوکری شان را بخاطر 
حفظ سرمایه و دارایی های غارت شده و قاچاق 
شده از مردم و جامعه می کنند. این ها دارایی 

قبیله و عشایرند. نمی فهمند. بگذار همینطوری 
باشند و همینطوری بمانند. می گویند مردم  
دمکراسی نمی فهمند. زنهایشان را کتک میزنند. 
دختران شان را به زور شوهر میدهند. میگویند 
آنها مسلمانند. شیعه اند، سنی اند و رسمشان 
همینه. بیشتر از این بلد نیستند و نمی فهمند. 
بگذار همینجوری زندگی کنند. اگر هشیار شوند، 
اگر مثل ما بشوند رویشان زیاد می شود و دیگر 
برایمان نمی جنگند. دیگر به سر ما قسم نمی 

 خورند.

اگراین جامعه را نسازیم و منتظر آن ها باشیم. 
 باید منتظر بدبختی های بیشتر باشیم

اگر منتظر احزابی باشیم که امتحان خود را پس 
 داده اند باید منتظر بدبختی های بیشتری باشیم

مردم  منتظر احزاب جدیدی هم نیستند که هنوز 
نیامده، لیست پارلمانی شان را به ما نشان می 
دهند و میخواهند به پارلمان بروند و رای ما را 
میخواهند. پارلمان تجربه ننگینی است که تاوانش 
را مردم داده اند. آیا تاوانی مانده مردم پس 

 بدهند!

ما میخواهیم دولت خود و حاکمیت خودرا داشته 
باشیم. قانون را خود ما و نمایندگان شوراهایمان 

 بنویسند.

ما نمایندگانمان را از میان کارگران، زنان، 
معلمان، دستفروشان، تن فروشان و آدمهایی 
انتخاب می کنیم که تا حاال هیچ اراده و اختیاری 
به آنها داده نشده است. به شما قول می دهم یک 
کارگر بیکار یا شاغل و یک کارگر زن تن 
فروش شرف و وجدان و انسانیتش بسیار باالتر 
از هر بورژوای درس خوانده و کراوات زده یا 
عمامه بسته است. چرا یک عشایر تا دیروز 
مزدور "جاش" صدام حسین بوده امروز می 
تواند به پارلمان برود و حکم کند و قانون بنویسد 
اما یک کارگر، یک زن تحصیلکرده یا خانه دار 
و یک نجار و بنا و مکانیک و خیاط و رفتگر 
شهرداری و غیره نمی تواند این کار را بکند! 
مطمئن باشید بهتر می کند و شرافتمندانه و با 
وجدان و تعقل و تفکر طبقاتی و برابری طلبانه 
این کار را انجام می دهد. ما چنین جامعه ای را 

 می خواهیم. 

ما عرضه اش را داریم. آدمها و پیشروانش را 
داریم. رهبران را درمیان خود داریم. شرافتش 
را داریم. وجدانش را داریم. الزم نیست حتما 
دانشگاه رفته باشیم. هر چند درون جامعه کارگر 
و زحمتکش جماعت، دانشگاه رفته هم کم نداریم. 
ولی دانشگاه ما جامعه ما است، سفره ما است، 
وجدان انسانی و طبقاتی ما است، حرمت ما 
است، کرامت ما است، برابری ما است ، 
آزادیخواهی ما است. در میان ما مفتخور و زبان 

 سخنی با شما، مردم ...
 

مردم! کارگران، زنان، معلمان، کارمندان، 
 روشنفکران، جوانان، فقرا!

بیایید جمع شوید و دست در دست همدیگر بگذارید  
 و همت کنید و این جامعه را بسازید.

بیایید دست دشمنانمان را از ایران تا ترکیه و تا 
 عبادی و نوکرانشان را از کردستان کوتاه کنیم.

 بیایید این کثافت ها را به آشغالدانی بریزیم.

بیاید خودمان و با دستان خودمان این جامعه را 
 بسازیم.

هر کس با مردم می اید و در کنار مردم  می ایستد، 
بیاید. هر کس کمک میکند دست قاسم سلیمانی از 
کردستان کوتاه شود بیاید. هر حزبی هست باشد. 
بیاید. این اولین قدم است. با وجود وحضور قاسم 
سلیمانی و حشد شعبی کار ما چند برابر سخت تر 

 است. 

هر کس میخواهد حزب بسازد، بسازد. ولی مردم از 
احزاب قومی و مذهبی خسته شده اند. داغ شان را 
به دل دارند. همه جور این احزاب را امتحان 

 کردیم. دیگر بس است.

ما جامعه ای میخواهیم که عقاید مذهبی امر شخصی 
 آدماست نه قانون جامعه.

ما جامعه ای میخواهیم که دین از دولت و آموزش و 
 پرورش جدا باشد. 

ما جامعه ای میخواهیم که زن و مرد توش برابر 
 باشند

جامعه ای میخواهیم که اگر نان هست برای همه 
هست، اگر رفاه هست برای همه هست، اگر نیست 

 برای هیچکس نیست. 

ما جامعه ای میخواهیم که مفتخور ندارد. آغاباالسر 
ندارد. مردم خودشان حکومت می سازند و جامعه 

 را اداره می کنند.

شکی نکنید اگر این جامعه را ساختیم بشریت در 
دنیا پشت ما را میگیرد. منتظر دولت های امریکا و 

 اتحادیه اروپا و دیگران نباشیم.

اگر این جامعه را ساختیم و دیدند، به شما قول می 
دهم حتی ترامپ که از همه شان بدتراست نمی تواند 

 در مقابلش بایستد.  

ترامپ و امثال او مخالف جامعه دمکراتیک اند؟ 
خودشون که میگویند دمکراتیک اند. مخالف 
برابری زن و مرد هستند؟ در خیلی از کشورهای 
دنیان زن و مرد برابری را بدست آورده اند. آیا ما 
فقط لیاقت درست کردن جامعه دمکراتیک و برابر 

 نیستیم؟ آنها هستند و ما نیستیم؟ 

میدانید بهانه آنها علیه ما چیست؟ میگویند این ها 

اخیرا ترامپ رئیس جمهور ششلول بند آمریکا، با 
امضای سند برسمیت شناختن اورشلیم به عنوان 
پایتخت اسرائیل و بحث انتقال سفارت آمریکا به 
این شهر، ضمن اینکه میخی بر تابوط دستیابی به 
صلح میان فلسطین و اسرئیل کوبید، در آتش 

 جنگی خانمانسوز دیگر دمید. 

تصمیم ترامپ با مخالفت سازمان ملل و 
کشورهای اروپایی و کشورهای دنیای عرب و 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه و همزمان 
اعتراض شدید حماس و الفتح واقع شد. دامنه 
اعتراض به تصمیم ترامپ و مخاطرات آن برای 
صلح میان اسرائیل و فلسطین، حتی انگلستان 
متحد قدیمی و همیشگی آمریکا را نیز وادار به 
واکنش کرد. اما و علیرغم این، کنگره نمایندگان و 
سنای آمریکا از این تصمیم حمایت کردند. الزم به 

و در زمان  ٢٩٩٧ذکر است این تصمیم از سال 
ریاست جمهوری کلینتون، در هیئت حاکمه آمریکا 
گرفته شده بود و اجرای آن را به زمانی مناسب 

 که منافع آمریکا ایجاب کند واگذار کردند.

این تصمیم تا کنون موجی از نگرانی در میان 
مردم اسرائیل و فلسطین و خاورمیانه و همزمان 
مردم متمدن و صلح طلب جهان را دامن زده 
است. بدنبال امضای این تصمیم از جانب ترامپ، 
حماس انتفاضه سوم را اعالم کرده و محمود 
عباس نیز آنرا نشانه این نامید که آمریکا در قضیه 
فلسطین دیگر نه میانجیگر بلکه در جبهه ای 

 ایستاده است.

در اینکه چنین تصمیمی میتواند جنگی خونین را 
در میان اسرائیل و فلسطین دامن بزند، تردیدی 
نیست. خطری که از هم اکنون عالئم آنرا به 
راحتی میتوان دید. اینکه چرا امروز دولت ترامپ 
و کنگره مجلس نمایندگان و سنای آمریکا وقت 

مناسبی را برای امضای چنین تصمیمی میدانند، 
دلیل آن مثل تمام جنگ طلبی های تاریخی این 
 کشور، موقعیت منطقه ای و جهانی آمریکا است. 

زمانی هیئت حاکمه آمریکا پای چنین تصمیم 
جنگ طلبانه ای رفته است، که در میدانهای وسیع 
جنگ طلبی خود دستاوردی جز شکست نداشته 
است. دو دهه گذشته دولتهای مختلف آمریکا با 
هدف تضمین کدخدایی خود بر جهان و برای 
بهبود موقعیت لطمه خورده خود و پایان کالنتری 
یک جانبه اش، در راس ماشین تروریسم عنان 
گسیخه و همزمان دامن زدن به جنگ و جنایاتی 
بوده که چهره جهان را تغییر داده و ناامنی، 
جنایت، لشکر کشی و تروریسم را در همه جهان 
در ابعاد بی سابقه ای افزایش و به مشخصه دنیای 
امروز تبدیل کرد. حمله به عراق و نابودی این 
کشور و سرانجام شکست در آن، به همراه خود 
موجی از تروریسم و کانگستریسم و آدم کشی 
اسالمی را پروراند. بحران خاورمیانه و جنگ 
لیبی و شراکت امریکا و فرانسه و...، اکنون لیبی 
را به میدان مجموعه ای جریان جنایتکار، فرقه 
های مذهبی و قومی و بازار برده فروشی آنها 
تبدیل کرده است. سوریه و تبدیل آن به ویرانه ای 
بر شانه های آمریکا و همپیمانان او و همزمان 
عروج انواع باندهای آدمکش تا دندان مسلح از 
جمله جبهه النصر و شاخه های القاعده و داعشی 
که امروز موی دماغ تمدن در خارمیانه است، و 
نهایتا شکست در این میدان از دستاوردهای این 
دوره آنها است. در عراق با دخالت وسیع و 

نابودی عملی موصل و جنگی وسیع خانمانسوز، 
عمال هم خود آمریکا و هم متحدین او چون 
عربستان،  به ایران و.. باخت. در کره شمالی با 
تهدید و عربده کشی ترامپ، علیه قلدر حاکم بر 
این کشور، عمال سایه ترس و نگرانی از جنگ 
هسته ای را بر جهان گستراندند. هیئت حاکمه 
آمریکا در این دو دهه به عنوان راس تروریسم 
رسمی و دولتی جهان و به عنوان مادر دهها باند 
و جریان آدمکش، همه دخالتگریهای نطامی فوق 
را به نام "صلح برای جهان و مقابله با تروریسم" 

 به مردم جهان فروخته است. 

امریکا برای جبران هر باخت و شکستی در هر 
گوشه ای از جهان، بالفاصه در گوشه ای دیگر 
محور شری تراشیده و به جنگ دیگری دامن زده 
است. ترامپ، این "امتیاز" را دارد که نسبت به 
روسای قبلی آمریکا در این چند دهه، بیش از همه 
زرادخانه نظامی آمریکا را زنده و فعال نگهداشته 
است و صدها میلیارد دالر اسلحه و ابزار 
کشتارهای دستجمعی را روانه بازار جهانی کرده 

 و فروخته است!  

نتیجه تا کنونی جنگ طلبی های هئیت حاکمه 
آمریکا و بدنبال و به موازات آن تحرکات نظامی 
قدرت های حاکم در سایر کشورها، عالوه بر 
کشتار میلیونی مردم محروم و بیگناه، عالوه بر 
آوارگی و خانه خرابی دهها میلیون انسان، عالوه 
بر ویرانی چند کشور و ریشه کن کردن نشانه 
های تمدن در خاورمیانه، تحمیل یک عقب گرد 

بزرگ به کل بشریت حتی در خود آمریکا و 
 کشورهای غربی است. 

اینکه مالتی میلیاردر آمریکایی، در راس 
بزرگترین ماشین جنگی جهان و در قامت رئیس 
جمهور آمریکا، امروز شعله ور کردن آتش جنگ 
در فلسطین را "زمان مناسبی برای منافع خود" 
میداند، به این امید که مشکالت داخلی و موقعیت 
ضربه خورده جهانی را "بهبود" دهد،  در خود 

 هیئت حاکمه آمریکا با تردید روبرو است! 

این تحرک، حلقه دیگری از تالش بورژوازی 
آمریکا برای خروج از موقعیت "بازنده " است! 
تالشی برای  توجیه و حاشیه ای کردن شکستهای 
این دوره و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در پاسخ 
به نیازهای شهروندان در خود آمریکا است! این 
بار تاوان شکست و سقوط موقعیت "ممتاز"  
آمریکا، و بحران و بن بست های اقتصادی را باید 
بار دیگر کودکان و مردم محروم فلسطین،  مردم 
صلح دوست اسرائیل، و مردم در خاورمیانه 

 بپردازند. 

بی شک مقابله با این سیاست و عقب راندن 
گانگستر حاکم و کل هیئت حاکمه آمریکا، کار 
بشریت آزادیخواه است. ماشین جنگی ترامپ را 
باید افسار کرد. برسمیت شناختن اورشلیم به 
عنوان پایتخت اسرائیل، باید به عنوان سیاستی 

 جنگ طلبانه محکوم شود. 

 

حکمتیست)خط  -حزب کمونیست کارگری ایران
 رسمی(

 ٧١٩٢دسامبر  ١

 جنگ طلبی آمریکا و سرنوشت فلسطین



 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان 

است. مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. اما برخالف تعلق مذهبى، 

تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به 

مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. )هرچند برخى محققين ملت و ملى 

گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند(. اين 

خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى 

اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى 

منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر 

طبيعى و بديهى است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش 

ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور 

روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقوالت ملى قبلى باشد و 

لذا ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و 

چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها 

در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک 

مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت 

ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين 

الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را 

شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، 

  .برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند

 منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری

کمونیست      18 
224  
 هویت انسانی همه مردم در سراسر ایران باشد!  

مردم آزادیخواه ایران، طبقه کارگر و میلیونها 
انسان شرافتمند شایسته دنیای بهترند و این دنیا با 
دخالت ما و با اتحاد این صف ممکن است. جامعه 

آذر صدای این صف را بشنود. این  ٢١باید در 
صدا و آرزوهای این صف در اعماق جامعه 
ریشه دوانده است. این صدا، صدای آزادیخواهی، 
صدای عدالتخواهی طبقه کارگر، صدای زنان و 
مردان برابری طلب و صدای صدها هزار زن و 
مرد، پیرو جوان و دهها هزار کودک زلزله زده و 
آواره، و ناجیان و حامیان میلیونی شان در سراسر 
ایران،  است. این صدا توسط ما و از بلندگوی 

 آذر باید شنیده شود.  ٢١دانشگاه  در 

نباید اجازه داد روسای حاکمیت و نمایندگان دولت 
و ولی فقیه به عنوان مسببین وضع موجود، 

 ٢١جسارت کنند و بلندگوی دانشگاه را در روز 
آذر در دست بگیرند و به رجزخوانی در توجیه 
لجنزاری که به نام زندگی به اکثریت بزرگ مردم 

 ایران تحمیل کرده اند، بپردازند.

 

 رفقا!

آذر میتواند رنگ عدالتخواهی و افق انسانی  ٢١
را بر خود داشته باشد. در مقابل هویت تراشی 
های کاذب قومی و ملی و مذهبی، که از باال و 
پایین،  توسط ارتجاع حاکم و ارتجاع در 
اپوزیسیون به جامعه پمپاژ میشود، میتوان مهر 
هویت انسانی و برابر شهروندان جامعه، از شمال 
تا جنوب، از شرق تا غرب کشور، را بر پیشانی 

 جامعه کوبید! 

رفقا! این مهم به اتحاد و کاردانی، به هوشیاری و 
به کار اجتماعی و کمونیستی تا کنونی و به توان 
بسیج و اتوریته و نیروی پشت سر شما بستگی 

دارد. جامعه چشم امید به دانشگاه دوخته است!  
این امید،  در جواب شما به نیازهای مبرم شرایط 
موجود، تحقق خواهد یافت. باید ورق را 

 برگرداند، باید دانشگاهها را دوباره فتح کرد!

 

حکمتیست)خط  -حزب کمونیست کارگری ایران
 رسمی(

 ٧١٩٢اول دسامبر  -٩٩١١دهم آذر 

رسمی و مقامات "بلند پایه" و مهره های اصلی 
جمهوری اسالمی، از آنهایی که در حصراند، تا 
کسانی که در لباس دفاع از "عدالت" چهره عوض 
کرده اند و تا بیت رهبری، همگی از اوضاع بد 
معیشت و فقر و محرومیت میگویند و اما همگی 
تالش دارند ما را به صبر و شکیبایی دعوت کنند 

 و وقت بخرند. 

تردیدی نیست با ادامه حاکمیت اینها، آینده ای جز 
سیاهی و تباهی بیشتر، در چشم انداز نیست. 
مشکل توهم به حاکمیت نیست! مشکل پراکندگی 
صف ما محرومین، صف مدافعان آزادی، 
برابری، و صف ما آزادیخواهان، ما کمونیستها 
است. مشکل قدرت آنها، که در مقابل صف 
میلیونی ما ناچیز است، نیست! مشکل صف 

 پراکنده ما است! 

امروز هر کمونیستی در ایران، از دانشگاه تا 
محله، از محل کار تا محل زندگی،  باید برای 
اتحاد، برای قانع کردن، برای افق دادن به این 
صف،  و برای متحد کردن آن، در هرکجا و به 
هرشکل و در هر سطحی که میتواند،  تالش کند. 
جامعه ایران و نسل جوان آن،  تشنه آزادی و رفاه 
و سعادت است. این بر دوش ما کمونیستها و 
آزادیخواهان است که این صف را متحد کنیم و این 
صف را به قدرت خود و به توانش برای بهبود، 
رفاه و امنیت و دنیای آزاد و برابر امیدوار، و 

 متکی کنیم.

آذر برای ما مناسبتی است که صدای این  ٢١
صف و قدرت و توان آنرا در دفاع از انسانی 

 ٢١ترین و قابل دفاع ترین مطالبات نشان دهیم. 
آذر روز نه گفتن رسای ما به جنگ و جنایت در 
خاورمیانه، نه گفتن ما به فقر، بیکاری و 
محرومیت و استبداد،  است. روز نه گفتن ما به 
نفرت پراکنی ها و جنگهای قومی، ملی و مذهبی، 

آذر امسال میتواند روز اعالم برابری و  ٢١است. 
همسرنوشتی همه کارگران، همه محرومان در 
سراسر خاورمیانه و کل جهان، باشد! روز اعالم 
برابری همه مستقل از جنسیت و جغرافیای محل 
تولد و زندگی، مستقل از  زبان و فرهنگ و نژاد 
و اعتقادات مذهبی و پیشینه ملی،  و روز دفاع از 

خصوصا طبقه کارگر و محرومین "کارد به 
استخوانشان رسیده" و صدای اعتراض و نفرت 
آنها همه جا از محل کار و صف بیکاران تا 
مراکز تحصیلی شنیده میشود، را دیگر نمیتوان 
زیر تبلیغات و وعده های "گشایش اقتصادی" 

 مخفی کرد.

جمهوری اسالمی، آخرین کارتهای بازی خود 
برای فریب مردم ایران را بکار برده است. 
امروز جمهوری اسالمی و روسای آن، 
روشنفکران بورژوا و شاعر و نویسندگان مجیز 
گوی آنها، وکال و مبلغین آنها از مجلس تا 
دانشگاه، از مساجد تا همه رسانه های آنها، تالش 
میکنند با اتکا به سالح زنگ زده "وطن پرسی" و 
"ایرانیت"، با "به رخ کشیدن" نقش جمهوری 
اسالمی در خاورمیانه و دخالتهای آنها به نام 
"عظمت" ایران،  ما را ساکت نگاه دارند و به 
خدمت خود بگیرند! تالش میکنند به بهانه "منافع 
ملی" و "دفاع از وطن"، جایی که برای دهها 
میلیون کارگر و زحمتکش جز اسارت و بردگی و 
فقر و استبداد ارمغانی نداشته است، "وطنی" که 
برای اکثریت شهروندان اش حتی جای امنی برای 

 زیست نیست،  ما را تسلیم کنند. 

تالش میکنند با سالح "دفاع از وطن" و "خطر" 
حمله به آن از جانب دولتهای مرتجع از آمریکا تا 
اسرائیل و عربستان و خطر تبدیل شدن ایران به 
سوریه ای دیگر، پدیده ای که خود حاکمیت در 
ایران نیز یکی از اکتورهای  فعال است، ما را از 
هر اقدام اعتراضی و انقالبی، از هر حق طلبی و 
خواست و مطالبه انسانی، بر حذر دارند. تا در این 
منجالب جهانی و منطقه ای، در این باطالق 
مسابقه خشونت و تهدید و جنگ طلبی، ما را به 

 سکوت، آرامش و تسلیم بکشانند و غرق کنند! 

 

 دانشجویان آزادیخواه و کمونیست!

امروز بی اعتباری جمهوری اسالمی و سران آن 
واقعیتی انکارناپذیر است. حتی در میان 
نورچشمی های شان کسی نیست که منکر بی 
حقوقی اکثریت مردم ایران باشد. روزنامه های 

آذر در راه است. این روز تاریخا، روزی  ٢١
است که جامعه به دانشگاه و نسل جوان چشم 
میدوزد تا صدای حق طلبی و عدالتخواهی مردم 
آزادیخواه را از نسل جوان در دانشگاههای 
سراسر کشور، بشنود. طبقه کارگر ایران، همراه 
با میلیونها زن و مرد، دختر و پسر،  از مراکز 
کار تا صف میلیونی بیکاران، از محالت محروم 
و کارگری تا مراکز تحصیلی و...، همه امیدوارند 
دانشگاه بار دیگر به میدان حق طلبی آنها، به 
سنگر انساندوستی و اعالم برابری انسانها علیه 
حاکمین و استثمار کنندگان تبدیل شود. امیدوارند 
امسال با دخالت و همت نسل جوان کمونیست و 
آزادیخواه،  ورق در دانشگاه به نفع انسانیت، 
تمدن و به نفع محرومان برگردد و دانشگاه از 
دست مجیز گویان حکومت، تشکلهای دست ساز 
آنها، مدافعان رنگارنگ حاکمیت و ارگانهای 

 مختلف آنها،  بیرون اید. 

آذر روزی است که نسل جویای تحصیل طبقه  ٢١
کارگر، نسل جوان آزادیخواه در دانشگاه،  میتواند 
صدای اعتراض اکثریت محروم را، برساند! بار 
دیگر کانالی باشد که از آن جامعه،  صدای 
اعتراض اکثریت جوانان برابری طلب و 
آزادیخواه را به سراپای حاکمیت و قوانین آن، به 
محرومیت، فقر، بیکاری، به بردگی مزدی، 
بردگی جنسی و به زندان و استبداد، بشنود! 
سنگری باشد تا بار دیگر از آن به نمایندگی مردم 
در سراسر ایران، نه به جنگ و جنایت در کل 
منطقه و دخالت ایران در آن، نه به تفرقه و 
تقسیمات قومی و مذهبی، نه به زن ستیزی و 
کودک آزاری، و در یک کالم نه به وضع 

 موجود، اعالم شود!  

امروز دامنه فقر و بیکاری، دامنه دزدی و چپاول 
و فساد مالی، دامنه استثمار و قساوت و بیرحمی 
بورژوازی حاکم و دولت آن به جایی رسیده که 
حتی خودی هایشان نیز به حرف آمده اند. امروز 
روسای قبلی و نمایندگان باالی جمهوری اسالمی 
که از مسند قدرت کنار گذاشته شده اند، هشدار 
میدهند و نگرانی خود را از خیزش محرومین و 
طغیان میلیونی آنها و خطرات آن برای حاکمین 
اعالم میکنند و تالش دارند پرونده ای سفید برای 
آینده خود درست کنند. امروز دامنه فقر و بی 
حقوقی اکثریتی بزرگ از مردم و فاصله عمیق 
طبقاتی آنها با صفی از مالتی میلیاردرها و 
صاحبان سرمایه که دهها برابر دو سه دهه قبل 
دارایی جمع کرده اند، چنان زمخت و زشت و 
عریان است، که حاکمیت را نگران خطر طغیان 
و عروج آتشفشان خشم محرومین، علیه وضع 
موجود کرده است. این واقعیت که مردم ایران و 

 آذر شانزده

 باید ورق را برگرداند!

بهه مههنههاسههبههت روز دانشهجههو، امسههال بههار دیههگههر 
دانشههگههاهههههها تههریههبههون رسههانههدن صههدای مههحههکههم 
اعهتههراض مههیههلهیههونههی شهههههرنهدان در ایههران بههود! 
تریبون سراسری اعتراض  به بی حقوقی مطهلهق 
طهبههقهه کهارگههر، بههه سههتهم و مههحهرومههیهت مهطههلههق 
شهروندان در مناطق دورافتاده تر، به  فقر و بهی 
افقی دانشجوی مهحهروم، بهه خصهوصهی شهدن و 
پولی شدن امکان دسترسی به آموزش و نیازههای 

اولیه زندگی، به فساد افسارگسیخته حاکهمهیهت، و  
به تبعیض و تحقیر تعمیم یافته جنسهیهتهی بهود! از 
ایههن تههریههبههون بههعههالوه کههیههفههرخههواسههت قههربههانههیههان 

 چهاردهه حاکمیت نیز به میان آمد!

مراسم  روز دانشجو، شانزده آذر امسال، به دلیل 
تعطیالت، روزهای سیزده و چهههارده آذر و در 
اکثر دانشهگهاههههای سهراسهر ایهران، در اشهکهال 
مختلف، سخنرانی و سمینار و تحصهن و اجهرای 
نمایشات متعدد، برگزار شد. مهراسهم امسهال، نهه 
یک مراسم فرمایشی و دولهتهی، کهه تهمهامها یهک 
سلسله مراسم دانشجویی بود کهه تهوسهط جهوانهان 

 رادیکال، عدالتخواه و ضدجنگ، برگزار شد! 

بههاردیههگههر امسههال بههه مههنههاسههبههت شههانههزده  آذر، 
دانشگاهها بهه تسهخهیهر دانشهجهویهان مهعهتهرض و 
پرشور درآمهد و از سهنهگهر دانشهگهاه بهه سهمهت  
تبعیض  و بی حقوقی، نابرابهری و فهقهر، جهنهگ 
افروزی و فساد و سرکوب و عاملین آن، از همهه 

 طرف،  تعرض شد!

در این روز،  روحانی، دولهت اعهتهدال، احهمهدی 
نژاد و جبهه اصالحات، جرات نکردند از سنگهر 
دانشههگههاه بههرای بههرگههزاری مههراسههم دولههتههی و 
بهربهرداری بهرای تسهویهه حسهاب ههای درونهی 
خود، استفاده کنند! امسال روز دانشجو، به حهکهم 
دانشجویان در دانشهگهاهههها بهرروی حهکهومهت و 
عوامل آن، بسته مانهد و دانشهگههها هها تهمهامها در 
 تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ درآمد. 

این دستاورد را باید گهرامهی داشهت! بهایهد از آن 
محافظت کرد! باید آن را از تهعهرض نهیهروههای 
امنیتی، تحرکات تهفهرقهه افهکهنهانهه و تهالش ههای 
وزارت اطههالعههات و گههمهاشههتههگهان اش، مصههون 

 داشت. 

 

حکمتیست)خط  -حزب کمونیست کارگری ایران

 رسمی(

  ٧١٩٢دسامبر   ١ -٩٩١١آذر  ٩١

 زنده باد روز دانشجو!

 دانشگاههای ایران، در تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ
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مبههارزه سیاسههی، مبههارزه کمونیههستی درون جامعههه 
اسههت در کههف جامعههه، کارخانههه، دانههشگاه و کههف 
خیابان است جایی که مهردم را رودررو مهی بینهی 
و مردمههی کههه صههف آرایههی مههی کننههد و در مقابههل 
جمههوری اسهالمی میایههستند. بحهث مههن ایهن نیههست 
هر شش نفر شدی بیایی اعتراض یا آکسیون کهنی، 
آکسیون را یهک روزی مهی توانهی انجهام دههی کهه 
توان آکسیون را داشته باشی ولی مبارز سیاسهی و 
کمونیست واقعی کسی است که میرود کف خیابهان 
و مهردم را مهی بینههد، متحهد مهی کنههد، قهانع میکنههد، 
جدل می کند، نیرویش را جمع مهی کنهد و در یهک 
روزی میاورد صف ارائی می کند. در ایران حلوا 

سهال  ٠٠پخش نمی کننهد، آدمهی کهه فکهر مهی کنهد 
مبهههارزه  مخفهههی کهههرده و هیهههچ وقهههت دسهههتگیرش 
نکردنههد البههد اصههال نمههی رود بههه عرصههه اصههلی 
مبارزه، الزم نیهست کهسی کهه تنهها در خونهه خهود 
نشسته و امری جهز پخهش آگهاهی در ههوا نهدارد و 
در زندگی اش چهار نفر را بها خهود متحهد نکهرده، 

 چرا باید دستگیرش کرد. 

جامعه ایران میدان جنگ است و هیهچ کهس قهدرت 
را تسلیم کمونیسم نمی کنهد. ههر حهاکمیتی احهساس 
کنههد نههه تنههها در ایههران حههتی در اروپهها، در آلمههان، 
انگلیهههس و در آمریکههها احهههساس کننهههد کمونیهههسم 
موقعیهههههتی دارد، حهههههزب کمونیهههههستی، جریههههههان 
کمونیهههستی، جمهههع و محفهههل کهههارگری کمونیهههستی 
موقعیههت ویههژه ای دارد و خطههری بههرایش دارد بهها 
تههوو و تانههک سههرکوبش مههی کننههد و هههر فعههال 
کمونیستی باید این را بداند. در ایهن جامعهه ای کهه 
زندگی می کنیم مقوله ای به نام  دمکراسی کهشک 
است وقتی که پای کمونیسم وسط بیاد بهه وحهشیانه 
تههرین شههیوه سههرکوبش مههی کننههد. اگههر نتواننههد بهها 
صنفی باش و صنفی بمان و دست به قدرت نهبر و 
سیاست امر شما نیست و این مطعلق به روشهنفکر 
بهههورژوای مواجهههب بگهههیر اسهههت، مانعهههت شهههوند، 
سرکوبت می کنند. این میدان جنگ است و کهسانی 
کههه فکههر مههی کننههد دسههتگیری نبایههد داد )حتمهها آدم 
سعی می کند دسهتگیری ندههد( واقهع بیهن نیهستند و 
ایههن هههم  بخههشی از مبههارزه اسههت. بحثههم تقدیههس 
دستگیری نیست، ولی یک بخهش از مبهارزه اسهت 
در نتیجه "داب" بهرای ههر کهسی کهه عدالتخواههی 
داشههته باشههد بههه نظههر مههن یههک تههاریخ قابههل افتخههار 
است مهستقل از ایهن کهه آدمههایی کهه در آن تاریهخ 
نقش ایفا کردند االن کجا قرار گرفتهه انهد. دفهاع از 
آن تههاریخ و دفههاع از آن نقههش، فکههر کنههم امههر هههر 
کارگر کمونیهست و ههر کمونیهست و آزادیخهواه و 

 هر آدم شرافتمندی است.

به عنوان آخرین سوال و با توجه  هیمن خاکی:
به اینکه وقت کمی داریم، به نطر شما و با توجه 

آذر امسال را پایان یک دوره نام  ٢١به اینکه 
گذاشتید، چشم انداز اعتراضات دانشجویی را 
چگونه میبینی و ما به عنوان حزب حکمتیست در 
کجای این جدال قرار میگیریم و اساسا پیش نهاد یا 
آلترناتیو ما برای دانشجویان آزادیخواه در 

 دانشگاهها چه است؟

ما به کرات بر سر وظایف  خالد حاج محمدی:
دانشجویان کمونیست صحبت کرده و نوشته ایم و 
اینجا و در این وقت هم امکان پرداختن به آن 

 نیست و تنها به چند نکته اشاره میکنم. 

من فکر میکنم تحرکات دانشجویی امسال با 
مختصاتی که شما اشاره کرده و با مختصاتی که 
میتوان رفت و نگاه کرد و دید، یک دستاورد 
برای طبقه کارگر ایران و نسل جواب عدالتخواه 
و برابری طلب در این جامعه و برای هر کسی 
است که عدالتخواهی امرش باشد. لذا اولین مسئله 
تالش برای حفظ این دستاورد و تالش برای حفظ 
آدمهایی است که در این قامت ظاهر شدند و این 
نقش را ایفا کردند. فکر میکنم این مسئله ای جدی 

 و مهم است. 

نکته بعدی این است که هر جا اعالم قهدرتی شهود، 
سر و کله پلیس سیاسهی ههم پیهدا میهشود. اعتهصاب 
کهارگران بهافق را بهه عنهوان قدرتمنهدترین تحهرک 
کهارگری در ایهن چنهد دهههه در نظهر بگیریهد، ولههی 
فقیه مجبور شد مستقیم نماینده به بافق بفرستد. یک 
کارگر نرفت تهران و مقابل مجلس و یا اداره کهار 
و دولت مجبور شد هیئت های بلند پایه خهود را بهه 
بافق بفرستد. سهران و دسهت انهدرکاران جمههوری 
اسالمی سر تعظیم در مقابهل کهارگران بهافق فهرود 
آوردنههد و مجبههور شههدند سههر تعظیههم فههرود آورنههد. 
مجبور شدند به دست بوسی کهارگر بهافق برونهد و 
امهها زمههانی کههه فههضا آرام شههد و عقههب نههشینی کههه 
خودشههان در مقابههل کههارگران بههافق کردنههد، فههوری 

همهه آنهها نگهران بودنهد کهه یهک بهار دیگهر چهپ و 
کمونیههسم در دانههشگاه عههروج کههرده و در آن دوره 
همههه شههان سههعی مههی کردنههد بهها ایههن تحههرک عکههس 
بگیرند. اما همینها زمانی که عقب نشینی را به این 
حرکت تحمیل کردند همه مثهل خهوره بهه جهان ایهن 
حرکت آزادیخواهانه افتادند بهرای اینکهه دوبهاره پها 
نگهههیرد. میهههدانم و شهههندیده ام افهههرادی در فهههضای 
مجازی به داو به نام آوانتوریسم و کار علهنی و... 
پریده اند و برد آنهم از این فراتر نخواهد رفت. اما 
فکر نمی کنم در جامعه ایهن موجهود باشهد و نیهست 
به طور واقعهی نهه در آن دوره و نهه در ایهن دوره 

 در جامعه نبود و نیست. 

از زمهان عقهب نهشینی بهه آزادیخواههی و سهرکوب 
دانشجویان آزادیخواه تا اکنون هم عده ای متاسهفانه 
حتی به نام و اسم و رسم چپ، هر وقهت بهه برسهی 
"جنبهههش دانهههشجویی" میپردازنهههد، اولیهههن کارشهههان 
تههالش بههرای زدن دوره ای پههر افتخههار از فعالیههت 

تها اواخهر  ٢٠١٠کمونیستها در دانشگاه از سالهای 
اسههت. خیلههی از جریانههات حههتی از چپههها، در   ١١

بررسی هایشان، برمی گردند به تحرک دانشجویی 
و اعتراضههاتی کههه صههورت گرفتههه و  ٢٠٠٤سههال 

اینکه فالن نماینده آمریکا آمده و دانهشگاه چهه گفتهه 
و بههزرگش مههی کننههد، تههابلو و مجههسمه از آدمهههاش 
میههسازند، در وصههف آن میگوینههد و امهها وقههتی بههه 
"داب" مههی رسههند، همههه لکنههت زبههان میگیرنههد و 
قلمهایههشان شکههسته میههشود و ایههن دوره را سههعی 
میکنند  سانسور کنند. این دوره را سانسور میکننهد 
چون مخهالفش ههستند، چهون جنبهش آنهها نبهود نفهق 
واقعههه تههاریخی را هههم قلههم میگیرنههد. اتفههاقی کههه در 
دانشگاه ها در آن دوره افتهاد پهرچم اعهتراض نهسل 
جوان طبقه کارگر بود از تریبون دانهشگاه و بها آن 
بیگانه هستند. فردا در مراکهز صهنعتی و کهارگری 
هم اگر این اتفاق در این ابعاد بیافتد، همه آنهها دور 
جنبش های سیاسی مقهابلش جمهع مهی شهوند و االن 

 هم جمع شده اند و میگویند نباید ساسی میشد. 

مههسئله دیگههر علههنی کهههاری اسههت. ببینیههد مبهههارزه 
سیاسههی در جامعههه علههنی اسههت. "داب" بههر خههالف 
تههصوراتی کههه اینههها دارنههد یهها تههالش مههی کننههد ایههن 
طههور بههه جامعههه نههشان دهنههد، روی کمیتههه هههای 
کمونیههستی، روی محافههل کمونیههستی در دانهههشگاه 
استوار بود، روی کار جدی و همه جانبه جمعی از 
کمونیست ها مستقل از هر اشکالی که در کارشهان 
بوده باشهد کهه حتمها بهوده، اسهتوار بهود. ایهن ههسته 
اصلی مخفی بود ولی روز اعتراض، اعتراض در 
خیابههان اسههت، تحههصن کههارگری نمههی شههود مخفههی 
باشد، اعتراض کارگر به دستمزد نمی شهود مخفهی 
باشههد، دفههاع از آزادی هههای سیاسههی دیگههر مخفههی 
نیست! هر فعال جدی طبیعتا تهوازن قهوای خهودش 
را در نظر می گیرد و میفهمد چهه روزی وقهت آن 
اسهت نهیرویش را بیهاورد و علنههاب صهف بنهدی کنههد. 

سهال گذشهته  ٧٠ولی چه چیز از ایهن مههم تهر! در 
هیههچ دوره ای بههه انههدازه دوره "داب" دانههشجویان 
آزادی خواه و برابری طلهب در ابعهاد تهوده ای در 
همه دانشگاه های مههم ایهران و همهراه نهسل جهوان 
دانشجو به میدان نیامده انهد، و کهسی کهه مهی گویهد 
چرا علنی؟! مبارزات مخفی نیهست، مبهارزه علنهی 

 است. 

بحهههث کهههار علهههنی و مخفههههی یهههک بحهههث جههههدی 
مارکسیستی است روی آن بحثی نیست. یک بخهش 
از کهار، کهار کمونیهستی، محافهل کمونیهستی، جمهع 
های کمونیستی، کمیته ههای کمونیهستی اسهت و آن 
جمعی که تصمیم می گیرند چطهور مهردم را متحهد 
کننههد و چطههور بههه میههدان بیاورنههد و چطههور اعههالم 
قدرت بکنند رو به جامعه، حتما مخفی است و بایهد 
مخفی بماند. دوره داب هم  مخفی بود. امها بالخهره 
روزی که اعهتراض میکهنی دیگهر در خانهه مخفهی 
نمیمانی و یک روز میای بیرون و قدرتت را نشان 
میدهی همچنان که امسال نشان دادند. در نتیجه این 

در بهه طههور واقعهی هها اعتبههار نهدارد و فکههر نکنههم 
جامعه برد داشته باشد. یک عده دل خوش می کنند 
به این ها، خودشهان مخالفنهد، دوسهت ندارنهد، خهار 
تهو چشمهشان شهده ایهن تحههرک بهه دلیهل اینکهه یههک 
روز فهمیدند یک حزب معین کمونیهستی یهک پهای 
جدی این تحرکات بود، باههاش مخالفنهد و احهساس 
شادی نمی کنند که جامعهه یهک پرچمهی درش بلنهد 
شهههده کهههه عدالتخواهانهههه اسهههت! آنهههها بهههی ربطهههی 
خودشان را به عدالتخواهی نشان مهی دهنهد و اینهها 
جریانات حاشیه ای و سکتی و فرقه ای ههستند. بهه 
نظر من به هر درجه اینهها اعهالم حهضور کننهد از 
فیس بوک و محفل چدن نفره خود و محافل از نوع 

 خود فرا تر نمی روند. 

جامعه کمونیهستی و فکهر برانهدازی حاکمیهت ههای 
ارتجاعی را نکنند، بردگی خودشان را به رسهمیت 
بشناسههند ولههی تههالش کننههد بههه یههک سههری مههسائل 
صههنفی اکتفهها کننههد. مههسائل صههنفی ارزشههمند اسههت 
بحثم کاستن از ارزش اینها نیهست ولهی ایهن کهاری 
است که شما تا ابدیت بهه عنهوان کهارگر و محهروم 
جامعه مهی مهانی و در ایهن چههارچوب تهالش مهی 
کنی برای بهبود. در دانهشگاه ههم بهه ایهن صهورت 
اسههت. ایههن تههالش و ایههن همههه تبلیغههات سههر صههنفی 

 ماندن به این دلیل است. 

بعههالوه یههک نکتههه در جامعههه ایههران را بایههد توجههه 
داشت که فضا طهوری اسهت دسهت بهه ههر چهیزی 
ببری سیاسی می شود. کارگری که حقهوق خهودش 
را  مطالبههه مههی کنههد فقههط بهها صههاحب کههار طههرف 
نیههست، بلکههه فههورا پلیههس و مراکههز اطالعههاتی بههه 
میدان می آیند و با حاکمیت طرف است. اعهتراض 
وسیع کارگری می توانهد تها برانهدازی پیهش بهرود. 
اعهههتراض وسهههیع کهههارگر بهههه مهههسائل صهههنفی، بهههه 
دسههتمزدش در صههورتی وسههیع و متحههد باشههد کههل 
حاکمیت را تا پای سرنگونی میبرد و این موقعیتهی 
است که در جامعه ایران موجود است. ولهی تهالش 
بههرای صههنفی کههردن و صههنفی مانههدن تههالش بههرای 
پههذیرش حاکمیههت آنههها اسههت و تههالش بههرای دسههت 
نبردن به قدرت و اهرمهای قدرت است و خطابش 

 اساسا طبقه کارگر است.

شما در پاسخ به سوال اول در مورد  هیمن خاکی:
پایان یهک دوره حهرف زدیهد و گفتیهد امهسال پایهان 
یک دوره بود. متعاقبا با اعتراضات دانشجویی کهه 
اتفاق افتاد دوباره بحث بررسی تجارت دانهشجویی 
در بخش های گونهاگون مطهرح شهد و در ایهن بیهن 
بحههث بررسههی دانههشجویان آزادی خههواه و برابههری 
طلههب، بحههث هههای متفههاوتی مطههرح شههد و یکههی از 
مهم ترین بحهث ههایی کهه مطهرح شهد ایهن بهود کهه 
دانههههشجویان آزادی خههههواه و برابههههری طلههههب بههههه 
طورعلنی فعالیت کردنهد بهه فعالیهت مخفهی اهمیهت 
ندادنههههد، بیههههشتر یههههک طیههههف جههههوان بودنههههد کههههه 
آوانتوریههست بودنههد یههک سههری از ایههن بحههث ههها 
مطرح شد. نظهر شهما را در مهورد ایهن تجریهه بهه 
طههور مختههصر بههدانم و نظههر شههما را در مههورد آن 
چیست و اساسا دانشجویان آزادی خهواه و برابهری 
طلب در دوره ای که شهما ههم بهدان اشهاره کردیهد، 
دستگیری هایی که اتفاق افتاد به خاطر این بود کهه 
این دوستان علنی فعالیت کردنهد یها جوانهب امنیتهی 
را نتوانستند خوب رعایت کنند اساسها موضهوع از 

 چه قراری بود؟

دوره دانشجویان آزادی خهواه  خالد حاج محمدی:
و برابهری طلههب بهه نظههر مهن جههزو پرافتخارتریههن 
دوران مبارزات در دانشگاه های ایران بهود. دوره 
ای کههههه در پنههههج، شههههش دهههههه تههههاریخ مبههههارزات 
دانشجویی، چپ ایران، کمونیسم و عهدالت خواههی 
بههها ایهههن ابعهههاد در تهههاریخ دانهههشگاه ههههای ایهههران و 
مبارزاتی که در دانشگاه ها صورت گرفتهه ظاههر 
نشده است. برای اولین بهار در تمهام دانهشگاه ههای 
بزرگ ایران نسلی از جوانان آزادی خواه توانستند 
وسیعا در ابعاد چنهد ده ههزار نفهری در مههم تریهن 
دانههههشگاه ههههها، دانههههشجویان را متحههههد کننههههد و از 
مطالباتی که امروز بار دیگر در دانهشگاه بهه میهان 
آمده دفاع و رو به جامعه اعالم کننهد. و ایهن اتفهاق 
برای هر آدمی که عدالتخواهی امرش باشهد، دفهاع 
از محرومهان جامعهه امهرش باشهد، سوسیالیهست و 
کمونیست هم نباشهد و تنهها عهدالتخواه باشهد و یهک 
ذره وجدان داشته باشد، بهه نظهرم مهن مایهه افتخهار 

 است.

بررسی این تجربه ارزشمند است و هر جمع دست 
اندرکار و هر آدم جهدی سیاسهی تجربهه جنبهشش و 
نقاط ضعف و نقاط قدرتش را بررسی می کند. اما 
چیزی که در ایران متاسفانه با آن روبهرو بهودیم و 
خصوصهها بعههد از ایههن کههه جمهههوری اسههالمی بههه 
"داب" حمله کرد و تعداد زیادی را دسهتگیر کهرد، 
که خوب عادی بود ایهن کهار را انجهام دههد و االن 
هم عادی اسهت بهاز ههم ایهن حمهالت شهروع شهود، 
بعد از این که عقب نشینی بهه دانهشگاه تحمیهل شهد، 
عده ای آمدند و گفتند که اینهها آوانتوریهسم بودنهد و 
تههالش کردنههد نفههس حرکههت اعتراضههی آن دوره و 
رادیکههالیزمش را بزننههد و نفههس حرکههت را زیههر 
سههوال ببرنههد. ایههن عههده و ایههن نگههاه و تفکههر، ایههن 
بیگانگی و این احساس دشمنی با آزادی خواهی را 

 در جامعه به همراه داشت. 

بعههالوه ایههن نههوع برخههورد، برخههوردی فرقههه ای 
اسههت، یههک بخههش آن مشخههصا حاکمیههت اسههت و 
بخش دیگر آن احهزاب چهپ و راسهت بورژوایهی، 

 آذر و پایان ... ٦١

امهها در محیههط هههای روشههنفکری بههه طههور واقعههی 
مطالبات صنفی ضعیف تهر اسهت و فکهر مهی کنهم 
در تاریخ چنهد دههه گذشهته اعتراضهات دانهشجویی 
را اگر نگاه کنیم نقهش مطالبهات صهنفی بهه دالیلهی 
که اول بحثم به آن اشاره ای کردم کمتر است ولی 
ایههن کههه چقههدر مطالبههات صههنفی اسههت و یهها چقههدر 
سیاسی یک بحث دیگری است. امها ایهن کهه تهالش 
بههرای اعههتراض در دانههشگاه و در کارخانههه و در 
مراکز کارگری، صنفی بماند، این تالشی است که 
در راس آن جمههههوری اسهههالمی قهههرار دارد. در 
دنیای ما قدرت در عرصهه سیاسهت تعییهن تکلیهف 
می شو. خاورمیانه را در نظر بگیرید تمهام دولهت 
هههههای دنیهههها و تمههههام احههههزاب از فاشیههههست تهههها 
گانگسترهای مسلح و آماده شده که هزینهه شهان را 
پرداخههت مههی کننههد تهها یههک سیاسههت معیههن را در 
منطقه تقویت کنند، از داعشی که به دسهت آمریکها 
و متحدینش به داعش تبدیل شهد و در "ارتهش آزاد 
سوریه" برای اهداف آنهها بکهار گرفتهه شهد و بعهد 
کنهههترلش از دستهههشان خهههارج شهههد، از اینهههها تههها 
وضعیتی که در عراق هست، تها وضهعیتی کهه در 
ایران است، همه عرصه های جهدال اصهلی دولهت 
های بزرگ دنیا است برای پیشبرد اهداف سیاسهی 
شان و جنگ قدرت است برای سههم ههر کدامهشان 
در منطقه. در ایران هم قدرت در جهدالهای اصهلی 
سیاسی تعیین تکلیف مهی شهود و تهالش بهرای ایهن 
که صنفی بمان، لطفا صنفی باش، برای ایهن اسهت 
که اجازه ندهند طبقه کارگر و نسل جوان از جملهه 
در دانههشگاه ههها در سیاسههت دخالههت کننههد. صههنفی 
بمههان معنههایش ایههن اسههت کههه مههن را بههه رسههمیت 
بشناس و اگر اعتراضی داری در چههارچوبی کهه 
من تعییهن مهی کنهم، بها بهه رسهمیت شهناختن مهن و 
حاکمیت من، مبهارزه ات را بهه پیهش بهبر. بهر ایهن 
اساس باید حاکمیت طبقه حاکمه را فرض بگهیریم، 
وجههود و مانههدگاری جمهههوری اسههالمی را فههرض 
بگیریم و این در هر جای دنیا، در اروپا هم همیهن 
اسههت. خطههاب بههه طبقههه کههارگر میگوینههد حاکمیههت 
بههورژوازی را فههرض بگههیر و قبههول کههن دنیهها ایههن 
است که ما حاکم ههستیم و شهما محکهوم ، ولهی بهه 
عنههوان محکههوم و بههه عنههوان طبقههه استثمارشههده و 
زیههر سههتم تههالش کههن بههرای بهبههود زنههدگیت. االن 
اتحادیه های کارگری در اروپا همین سرنوشت را 
پیدا کرده اند و به نام نماینده طبقه کارگر قهدمی از 
مبههارزات صهههنفی و آنههههم در محهههدوده ای بهههسیار 

 باریک، فراتر نمیروند. 

بههرای مثههال، نقههشی کههه خانههه کههارگر جمهههوری 
اسههالمی انجههام مههی دهههد تهها جههایی کههه بههه مبههارزه 
کارگری برگردد خانه کارگر و فعالینش مثل خیلی 
از احهههزاب چهههپ، وضهههعیت طبقهههه کهههارگر، کهههار 
کودکان، محرومیت، فقر و..، از همهه ایهن هها مهی 
گوند، ولی تالش می کنهد حاکمیهت بهورژوازی را 
بههه عنههوان خههط قرمههز برسههمیت بشناسههید و بههه آن 
خدشههه وارد نکنیههد. در نتیجههه تههالش بههرای صههنفی 
مانههدن معنههایش ایههن اسههت کههه تههالش نکههن بههرای 
براندازی، برای تغیهیر و تحهوالت جهدی. تغیهیر و 
تحههوالت جههدی در هیههچ جامعههه ای بهها مبههارزات 
صنفی ابجام نمیگیرد و بالخره روزی باید مقابلهت 

 را به زمین بزنید تا امرت را عملی کنید. 

تههالش بههرای صههنفی مانههدن و در سیاسههت دخالههت 
نکردن، لطماتی جدی بهه طبقهه کهارگر مهی زنهد و 
آن را هدف قرار مهی دههد، مهستقل از ایهن کهه در 
دانشگاه باشهد یها در کارخانهه. ایهن تهالش متاسهفانه 
یههک ذهنیههت عمومههی در محرومههان جامعههه ایجههاد 
کههرده کههه گویهها سیاسههت کههار کههارگر نیههست، گویهها 
برابری زن و مرد امر کارگر نیست، آزادی ههای 
سیاسی امر کارگر نیست، قدرت امر کارگر نیست 
و حزب کمونیهستی، حهزب کهارگری و سهاختن آن 
کههار کههارگر نیههست. هههر بچههه بورژوایههی در ایههن 
جامعههه دو نفههر شههد تههالش مههی کنههد یههک سههازمان 
بسازد و یک حهزب بهسازد و مهی گویهد قهدرت را 
می گیرم، قدرت را از آن جنهاح دیگهر مهی گهیرم، 
اما وقتی پای کارگر به میدان آمد و  نوبهت کارگهر 
و کمونیههست رسههید، مههشتی وکیههل و صههاحب نظههر 
پیههدا میههشوند و میگوینههد، لطفهها سیاسههی نباشههید و 
صنفی باشید، سیاست امهر شهما نیهست. تهالش مهی 
کننههد طبقههه کههارگر و محرومههان را از دخالههت در 
سیاست و دست بردن بهه اهرمههای قهدرت برحهذر 
دارند. و ایهن بزرگهترین لطمهه بهه طبقهه کهارگر و 
محرومههان جامعههه میزنههد. بههرای ایههن کههه دسههت بههه 
اهرم های قدرت نبرند، فکر براندازی نکنند، فکر 
جههههایگزینی سیههههستم هههههای موجههههود و حاکمیههههت 
بورژوایی با سیستم آزادی خواهانه، سوسیالیهسم و 
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آن و با اتکا به آن میتوانید بسازید و قدرتمند شوید. 
حتما پلیس هم هر جا جاپایی پیدا کردیم و 
حضوری یافتیم بسیج خواهد شد و این قطعی است 

 و باید در نظر داشت.

در مورد چشم انداز آتی جنبش دانشجویی راستش 
بستگی به سیر تحوالت جامعه دارد. دانشگاه 
مستقل از جامعه نیست و فضای آن انعکاسی از 
فضای جامعه است. متاسفانه اکنون فاکتورهای 
منفی در سطح منطقه و جامعه کم نیستند و عمل 
میکنند. علیرغم نفرت عمومی طبقه کارگر و 
اقشار پایین جامعه از جمهوری اسالمی و علیرغم 
اینکه دیوار سانسور و استبداد در این جامعه ترک 
برداشته است و جمهوری اسالمی هم مجبور به 
عقب نشینی هایی شده است و کسی برای قوانین 
آنها تره خرد نمیکند، اما یک واقعیت هم وضع 

 خطیر منطقه است که تاثیر گذار است. 

اکنون جنگهای وسیعی را در کل منطقه خاورمیانه 
راه انداخته اند. انواع گروههای قومی و مذهبی و 
ناسیونالیست را تا دندان مسلح کرده اند و به جان 
بشریت انداخته اند و مردم عادی را در مقابل هم 
قرار داده اند. فکر میکنم نسل جوان و کمونیستها 
و آزادیخواهان باید این اوضاع را در نظر بگیرند 
و به آن توجه کنند. باید توجه داشت که تقسیم بندی 
های قومی و مذهبی که شکل داده اند و در راه 
اشاعه آنند، یک ابزار و هیزم جنگهای 
خانمانبراندازی است که به مردم جهان تحمیل 
کرده اند. این تقسیمات ابزار راه انداختن جنگهای 
صلیبی در خدمت سیاستهای امپریالیستی و در 
خدمت دول مرتجع منطقه است و با اتکا به آن 
میتوانند سوریه ها و عراق های دیگر را بوجود 

بیاورند و مردم محروم را به جنگ علیه هم ببرند 
و قربانی کنند. گارد داشتن و هوشیاری در مقابل 
اینها با توجه به فضا و کل اوضاع منطقه مهم 

 است. 

همچنانکه گفتم سیر تحوالت و تحرکات در 
دانشگاه به سیر وقایع در جامعه بستگی دارد و از 
آن تاثیر میگیرد. اما یک چیز مسلم است و آن 
اینکه کمونیسم یک پای این تحوالت است و 
کمونیسم یک پای تحرکات در جامعه ایران است. 
در جامعه ایران و در میان کارگران و در 
دانشگاههای ایران، کمونیسم معتبر است و یک 
پای تحوالت و تحرکات میتواند باشد. باید موقعیت 
کمونیسم را تقویت کرد، موقعیت مان را باید 
بهبود بخشیم و فکر میکنم آینده بهتری برای 
جامعه ایران بدون عروج کمونیستها در چشم 
انداز نیست. باید کمونیسم در عرصه های اصلی 
مبارزه و جدال در جامعه به عنوان یک پای 
تحوالت از سیاست تا مبارزات اقتصادی و...نقش 
ایفا کند و به میدان بیاید و جامعه را تسخیر کند. 

آذر زده  ٢١یک ستارت عدالتخواهانه امسال در 
شد و جای افتخار است. به همه کسانی که در این 
تالش شریک بودند و سهم ایفا کردند، تبریک 
میگویم. یک موفقیت بزرگ بود برای 
عدالتخواهی در دانشگاه و زنده با همه کسانی که 

 آنرا ایجاد کردند.   

 ٧١١دسامبر  ٩١ -١١آذر  ٩٨

با تشکر از رفیق سپیده آژند که این مصاحبه  *
 را پیاده کرده است

اما مهم جا گذاشتن سنتی است که بتوان روی آن 
ساخت تا نسل بعدی هم بتواند از آن استفاده کند و 
آن را ادامه دهد. باید الگویی بدست داد که نسلهای 
بعدی بتوانند در دست داشته باشند و به آن تجربه 

به  ١٢متکی شوند. این الگو در حقیقت در سالهای 
بعد و در دوره دانشجویان آزادیخواه و برابری 
طلب بدست داده شد و فکر میکنم اکنون از این 
تجربه استفاده میشود و قطعا سال آینده هم نسل 
جوان برابری طلب از تجربه امسال استفاده 
خواهند کرد. اما آن استخوانبندی که امکان میدهد 
مستقل و روی پای خودت علم شوید و بایستید، 
جمع و محافل کمونیستی است که باید در دل این 
دوره و این واقعه موقعیت آنرا تحکیم بخشید و به 
آن وسعت داد و هوشیارانه عمل کرد و به 
شهرهای دیگر به جاهای دیگر و به جنبش 
کارگری، تحرک معلمان، جنبش زنان و کال 
تحرکات عدالتخواهانه جامعه وصل شد و پیوند 

 ٢١برقرار کرد. خوشبختانه در دل خود تحرکات 
آذر امسال این پیوستگی موجود بود اما باید تالش 
کرد جفت بودن و جفت شدن با سایر تحرکات و 

 جنبشهای آزادیخواهانه را تامین و تحکیم کرد. 

قطعا تفاوت است میان تحرکات دانشجویی با مثال 
جنبش کارگری یا زنان که اینجا جای پرداختن به 
آن نیست، اما به هم پیوستن و جفت شدن با هم مهم 
است و فکر میکنم کمونیستها از این موقعیت و 
فرصت باید برای بهبود موقعیت خود و تعمیم 
محافل و جمعهای کمونیستی که البته این بخش 
کامال مخفی است، استفاده کنند. زمانی که این 
هسته اصلی و این استخوانبدی را ساخته باشید و 
از هر فرصتی برای بهبود آن، نفوذ بیشتر آن و 
اشاعه و تکثیر آن استفاده کرده باشید، آنوقت روی 
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 تالش کردند به جان فعالین اصلی آن بیفتند.

این یک واقعیت است که جایی که احساس کنند 
شمای  کمونیست و عدالتخواه به معنای واقعی 
کلمه، حضور دارید، در جامعه وسیعا سمپاتی 
جلب میکنید، تاثیر میگذارید و امیدواری در عده 
ای بوجود میاورید. عده ای به شما امید میبندند و 
خوشحال میشوند و میگویند کمونیستها در دانشگاه 
زنده شدند و میگویند اینها بچه های ما هستند و 
اینها درد دل ما و امیال ما را بیان میکنند. 
میگویند اینها خواست و مطالبه و آرزوهای ما را 
از تریبون دانشگاه بیان کردند. و میلیونها انسانی 
محروم این جامعه و در راس آنها طبقه کارگر 
آن، اگر این صدا را شنیده باشند و اگر دیده باشد 
در دانشگاه چه گذشته است، همین احساس را 
دارند که امثال من و شما داریم. و این تحرک مایه 
خوشحالی و افتخار برای هر انسانی است که خود 
را بخشی از این جنبش ببیند. لذا باید در نظر 
داشت که حتما پلیس حساسیت به خرج میدهد و 

 دست به اقداماتی میزند.

فاکتور بعدی این است که این نوع تحرکات وقتی 
صورت میگیرد )االن صورت گرفته و بعد از 
واقعه ما درایم در موردش صحبت میکنیم( که 
کمونیستها یک مقدارحول افقی روشنتر متحد 
شوند. که محافل کمونیستی در دانشگاه مقداری 
متحد تر باشند. باید سراغ کمونیستها در دانشگاه 
رفت و متحدشان کرد. دانشگاه یک پریود معین 
است و هر آدمی چند سال در آن میماند و میرود، 

 حيات، کار و استثمار
 ای ترین حق انسان است  جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است   حیات پایه

استثمار انسان ممنوع است  کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین 
 هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است  

های فکری و عملی خود را گسترش  کار فعالیت آزاد و خالق انسان است  هر کس حق دارد خالقیت
 داده و  بکار  اندازد  

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار 
 گردد  همه انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند  

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند  هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از 
 .ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند  هیچ فرد یا 
بخشی از جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد  دولت و 

حزب  ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند  
حکمتیست اعالم میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با 
تصرف قدرت سیاسی و اعالم جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و 

 های جامعه اعالم میکند  سیاست
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 و باید آن را ارج نهاد.

شما اشاره کردید کهه دامنهه تحرکهات  هیمن خاکی:
در دانشگاه امسال با سال های گذشته تفهاوت هایهی 
داشت و اساسا شما به رابطه بین دانشگاه و جامعهه 
با همدیگر اشاره کردید ولی امسال هم مثل سالهای 
گذشته ما جناحی را داشتیم یا خط سیاسی را داشتیم 
که سعی می کند و پافشاری می کند که اعتراضات 
دانشجویان را در دانشگاه صنفی قلمداد کند و حتهی 
ایهههن را مهههی گوینهههد وقهههتی کهههه در دانهههشگاه هههها 
اعتراضههات وجههود دارد ایههن ههها مههشکالت صههنفی 
هههستند کههه بایههد حههل شههوند. هههر چنههد کههه بههه طههور 
واقعی اعهتراض بهرای خوابگهاه، اسهتخدامی، بهتهر 
شدن وضهع زنهدگی دانهشجویان در محیهط دانهشگاه 
همه اینها تا حدی اعتراضهات صهنفی را بهه همهراه 
دارد، نظر شما در این رابطهه چیهست ایهن واقعیهت 
عینی آیا می تواند مهری بکوبد بر این اعتراضهات 
که این اعتراضات صنفی اسهت یها نهه! اگهر نیهست 
ایهههن اعتراضهههات در کجههها قهههرار میگهههیرد، مههها و 
دانههشجویان پیههشرو چطههور بهها ایههن پدیههده برخههورد 

 کنیم؟

اگهههر مطالبهههات دوره ههههای  خالدددد حددداج محمددددی:
مختلههف دانههشجویان را در نظههر بگههیریم، همیههشه 
بخشی از مطالبات صنفی و مختهص خهود دانهشگاه 
است و امها ایهن بخهش بهه نهسبت کهل مطالبهات آنهها 
کمرنگ است. مطالبات صنفی، مطالباتی است کهه 
بخهههش اعظهههم دانهههشجویان دارنهههد و در شهههعارها و 

شههورای  ٠٠مطالبههات امههسال یهها در بیانیههه ای کههه 
صنفی دانشگاه ها منتشر کردند خیلی برجسته بود. 
من به شخصه مشکلی با این نهدارم ، یعهنی بهه ایهن 
اعتبار کهه بخهش ههایی از جامعهه مطالبهات معینهی 
دارند )مطالبات صنفی(، تالشی برای بهبود، بخش 
همیشگی مبهارزه محرومهان در جامعهه اسهت و بهه 
ایههن اعتبههار بخههشی از مطالبههات اقتههصادی اسههت. 
اعتراضههات هههر دوره طبقههه کههارگر را در نظههر 
بگیرید اساسا شروعش تالشهی بهرای بهبهود اسهت، 
اعتراضههات خودبخههودی هههر کههارگری در جامعههه 
ایران در مقابل تعرضهی کهه سهرمایه بهه او تحمیهل 
می کند و تهالش مهی کنهد سههم طبقهه کهارگر را از 
تولیههداتی کههه روی دوش طبقههه کههارگر انجههام مههی 
گههیرد، بکاهههد مقابلههه و اعههتراض مههی کنههد و ایههن 
اعههتراض همیههشه هههست مههستقل از سههطح سههازمان 
یافته گی اش و مستقل از دامنه اش. ولی اعهتراض 
و تالش برای بهبود همیشگی است و در ههر دوره 
ای، در خفقان ترین دوران تهاریخ چهه در ایهران و 
چه در همه جوامع بشری سنگر دفاع از زنهدگی و 
سههنگر تههالش بههرای بهبههود، بخههشی از مبههارزات 
همیهههشگی طبقهههه کهههارگر بهههوده و در دانهههشگاه ههههم 

 هست.

هههای ایههران  بلنههد کردنههد آغههاز یههک دوره نههوین را 
 نوید دادند و این یک واقعه مهم بود. 

نکته ای را اینجا متذکر شوم که ما و جریان مها بهه 
کرات گفته ایم: یهک جنبهش یهک دسهت دانهشجویی 
غههیر ممکههن اسههت، دانههشگاه آینههه جامعههه اسههت و 
اقههشار و طبقههات مختلههف در دانههشگاه ههها موجههود 
هستند و نمایندگی می شوند. دانشگاه در ایران مهم 
اسههت چههون فعالیههت سیاسههی، احههزاب اپوزسههیون، 
کمونیههست ههها، فعالیههت متههشکل کمونیههستی در ایههن 
جامعهه ممنههوع اسهت و فعالیهت متههشکل اپوزسههیون 
مستقل از کمونیهست و غهیر کمونیهست ههم ممنهوع 
است. در نتیجه دانشگاه بهه دلیهل ترکیهب جمعیهتی، 
نسل جوانش، محیط آموزشهی، محیهط روشهنفکری 
و تحصیلکرده معموال احزاب سیاسهی، سهنت ههای 
سیاسهی بهه دانهشگاه چهشم مهی دوزنهد و تهالش مهی 
کنند در دانشگاه و از دانشگاه استفاده کنند. عهروج 
ههههر سهههنت سیاسهههی و ههههر تحهههرک اجتمهههاعی در 
دانشگاه نشانه سطح و توان آن جنبش یها آن جنبهش 
سیاسی در جامعه است. وقتی که در دانهشگاه یهک 
تحرک انقالبی و آزادی خواهانهه عهروج مهی کنهد، 
نههشانه دامنههه نفههوذ و اعتبههار ایههن جنبههش در جامعههه 
است و به یک معنایی انعکاس آن چیزی اسهت کهه 
در جامعه می جوشد و این مهم بود و فکر می کنهم 
مایه خوشحالی هر آدم شرافت مندی در آن جامعهه 
بود. این واقعیهتی اسهت ارزشهمند مهستقل از اینکهه 
آدمهههها و جریانهههات و خصوصههها کهههسانی کهههه ایهههن 
تحرک را راه انداختنهد  چهه ارزیهابی دارنهد و چهه 
ارزیابیی میکننهد و فکهر میکننهد کجها بایهستی کهدام 
کار را میکردند یا نمیکردند. این ها را فعهالین ههر 
جنبشی و هر تحرک انقالبهی انجهام مهی دهنهد ولهی 
آن چههیزی کههه شههاهدش بههودیم عههروج دوبههاره یههک 
پرچم آزادیخواهانه بود و این پرچم در سطح وسیع 
جامعه طرفدار دارد و مایه خوشحالی هر کسی از 
نسل مها و از طبقهه مها اسهت، مایهه خوشهحالی ههر 
انسان دردمندی، هر انسان محرومهی و ههر انهسان 
شرافتمندی در آن جامعه است. همهه ایهن صهف از 
این اتفاق احساس قدرت کردند و این ارزشمند بهود 

مناسبت روز دانشجو، امسال بهار  به هیمن خاکی:
دیگههر دانههشگاهها تریبههون رسههاندن صههدای محکههم 
اعتراض میلیونی شهرندان در ایران بود! تریبهون 

بههه بههی حقوقههی مطلههق طبقههه   سراسههری اعههتراض
کارگر، به ستم و محرومیت مطلهق شههروندان در 

فقر و بی افقی دانهشجوی   مناطق دورافتاده تر، به
محروم، به خصوصهی شهدن و پولهی شهدن امکهان 
دسترسی به آموزش و نیازههای اولیهه زنهدگی، بهه 
فساد افسارگسیخته حاکمیت، و به تبعیض و تحقیهر 

عهالوه بهر تعمیم یافته جنسیتی بود! از این تریبهون 
کیفرخواسهت قربانیهان چهاردههه حاکمیهت نیهز  این

به میان آمد! از ایهن رو مهی خهواهم سهوال اول را 
اینگونه مطرح کنهم. ارزیهابی شهما از اعتراضهات 

آذر و تفهاوت امهسال بها  ٢١امسال دانهشجویان در 
سالهای قبل در چه چیز بود و در کل ارزیابی شما 

 از اعتراضات امسال که اتفاق افتاد چیست؟

کهال در دههه گذشهته و بعهد از  خالد حاج محمددی:
 ٢٠١٢اعتراضات دانشجویان در دهه هشتاد یعنی 

که تحرکات وسیعی در ابعهاد تهوده ای  ٢٠١١و تا 
در دانهشگاهای ایههران در جریههان بهود، بههرای یههک 
دوره سکونی بهه فهضای دانهشگاه تحمیهل شهد.  در 
آن دوره اعتراضههههات دانههههشجویی بیههههان صههههدای 
اعتراض محرومان در جامعه بود و مطالبهاتی کهه 
کههارگر و زحمتکههش و بخههش پیههشرو در جامعههه 
داشتند از تریبون دانشگاه به جامعه اعالم شد. بعهد 
از تحوالتی که در آن دوره اتفهاق افتهاد و حمالتهی 
که بهه دانهشگاه شهد و دسهتگیری ههای وسهیعی کهه 
صههورت گرفههت، یههک عقههب نههشینی را تقریبهها بههه 
فههضای دانههشگاه ههها، و فههضای عههدالت خواهانههه و 
برابههری طلبانههه تحمیههل کردنههد. بعههد از آن مههاجرا 

 جنبش سبز عروج کرد و کال فضا عوض شد. 

در ایههن پروسههه و تهها االن اعتراضههات مختلفههی در 
دانشگاه ها در جریهان بهوده اسهت، عالرغهم اینکهه 
حاکمین تالش کردند، دانشگاه ها فقط جای فعالیهت 
انجمن های اسالمی، تحکیم وحدت و کال جریانات 
دسههت سههاز حکومههت باشههد، امهها در هههر اتفههاقی از 

آذر، تحرکات دانشجویی کهه  ٢١جمله در مناسبت 
امتههداد تحرکههات انقالبههی و حههق طلبانههه و امتههداد 
مطالبهههاتی بهههود کهههه محرومهههان جامعهههه داشهههتند از 
دانههههشگاه هههههم شههههنیده مههههی شههههد ولههههی در ابعههههاد 

به بعد را نگهاه  ٩٢محدودتری. اگر مثال سال های 
کنید تحرکاتی کهه در دانهشگاه هها صهورت گرفهت 
رنگ و بوی همان تحرکات انقالبی یا همان اتفاقی 
کههه امههسال افتههاد درش موجههود بههود ولههی در ابعههاد  
محدودتر و این عادی بود. تالش میشد و این طور 
وانمود مهی کردنهد کهه دانهشگاه فقهط جهای اصهالح 
طلبهههان حکومهههتی و کهههال جنهههاج ههههای جمههههوری 
اسالمی اسهت و تالشهی میهان خودشهان در جریهان 
بهههود از جنهههاح تنهههدرو، جنهههاح اصهههالح طلهههب و 
اصولگرا که هر کدام شان نشان دهند کهه دانهشگاه 

آذر امههسال  ٢١جههای آنههها اسههت. بههه طههور واقعههی 
میخی بود بر تابوت سکونی کهه تهالش مهی کردنهد 
به دانشگاه تحمیهل کننهد. در صهحبت هایهت اشهاره 
کردید که در دانشگاه، امهسال پهرچم ایهن مطالبهات 
بلنههد شههد. دامنههه تحرکههات امههسال در دانههشگاه بههه 
نسبت سال های قبل وسیع بهود ، ولهی روی دامنهه 
تحرکات زیهاد نمهی شهود حهساب کهرد. نهه ایهن کهه 
مهم نیستند، مههم ههستند ولهی مهستقل از دامنهه اش 
پرچمی که امهسال در دانهشگاه بلنهد شهد، مطالباتهی 
که بلند کردند دانشجویان آزادی خواه، دانهشجویان 
عدالتخواه ، به طور واقعهی پهرچم و مطالبهه دههها 
میلیون انسان از اقشار پایین جامعه و در راس آن 
طبقه کارگر و زنان در ایران بود. و از این زاویه 
ای میخی بود بر تابوت یک دوره معین کهه تهالش 
میشد بهه زنهدگی نهسل جهوان در دانهشگاه و امتهداد 
زندگیش، امتداد کار و فعالیهت در دانهشگاه تحمیهل 
شود و به اعتباری پایان یک دوره بود. پایهان یهک 
دوره و عهههروج دوبهههاره آزادیخواههههان و برابهههری 
طلبان در ابعاد توده ای و این بار نهیز نهسل جهوان 
تحصیلکرده طبقه کارگر با پرچمی که در دانشگاه 
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