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 ۵  صفحه 

 ۸  صفحه 
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 ۲  صفحه 
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 پيام همدردي مينا احدي و محسن ابراهيمي به بازماندگان زلزله در آذربايجان                                                 

 مرداد، زلزـلـه اي     ۲۱ روز شنبه   
 ريشــتــر    ۶.۲ بــه قــدرت بــيــش از            

شهرستان اهر، ورزقان و  کـلـيـبـر و              
تـا  .  مناطق اطراف را بشدت لـرزانـد     

اين لحظه، طبق آمار رژيم تـنـهـا در         
 ١٨٠ ساعات اوليه زلـزـلـه حـداقـل             

 نفر مجروح شده ١٣٠٠ نفر کشته و  
 درصد ۸۰  روستا تا ۶۰ اند، نزديک  

 روســتــا بــا خــاک         ٦ ويــران شــده و        
هـزاران نـفـر آواره        .  يکسان شـده انـد      

 . شده و تعدادي زير آوار مدفونند
شکي نيست کـه ابـعـاد فـاجـعـه            

اکثر خـانـه هـاي      .  بسيار بيشتر است 
منطقه کوچکـتـريـن مـقـاومـتـي در             

کـل مـنـطـقـه        .  مقابل زلزـلـه نـدارنـد       
ــات درمــانــي و               بشــدت از امــکــان

طبق اطـالع  . ( پزشکي محروم است  
نماينده رژيم در ورزقان، در اين شهـر    

.) حتي يک بيمارستان وجـود نـدارد        
مهتر از هـمـه، امـدادهـاي اولـيـه و                
بالفاصله در هنگام زلزله مـيـتـوانـد          
مانع گسترش تلفات انسـانـي شـود          
کـه چـنـيـن انــتـظـاري از حـکـومــت                 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري در باره          
 ! زلزله در آذربايجان     

 

 ۲  صفحه 

با انتشـار نـامـه مـن بـه رفـيـق                 
ــمــان تــحــت عــنــوان             ــده  " جــوان ــدي پ

چـگـونـه زائـيـده        "  عبداهللا مـهـتـدي     " 
از آنـجـا كـه بـحـث آن نـامـه                  "  شده؟

بــيــشــتــر حــول مســئــولــيــت آن روز            
رهبري امروز كومه لـه در قـبـال آن              
پديده شوم دور مي زد، دوستانـي از       
كومه لـه واكـنـش نشـان دادنـد كـه                 

امــا يـكـي از       .  غـيـرمـتـرقــبـه نـبـود         
خوانندگان ناسيوناليست آن مطـلـب       
كه ربطي به كومه لـه امـروز نـدارد،           
بعد از بي احترامي كردن نـكـتـه اي             
گفته است كه گفتن چـنـد كـلـمـه بـه              

امـا  .  بهانه آن، خالي از لطف نيـسـت   
ــتـــدا چـــنـــد كـــلـــمـــه دربـــاره                     ابـ
ناسيوناليستهاي كرد در كـردسـتـان         

 .ايران بگويم
كـــــادرهـــــاي جـــــريـــــانـــــات            

ــران،               ــيــســت كــرد در اي ــال نــاســيــون
وقـتـي   .  موجودات عجيبي هستـنـد    

ــيــســم و مشــخــصــا                ــه كــمــون كــه ب
كــمــونــيــســم كــارگــري مــي رســد،             
فــرهــنــگ خــود را بــنــمــايــش مــي             

در مـــعــــادالت خــــود          .  گـــزارنـــد  
مســئــولــيــت تــمــام نــاكــامــي هــاي          
ناسيوناليسم كرد در كردستان ايـران       
را بــرعــهــده كــمــونــيــســم كــارگــري            

ايـنـهـا كـه مـثـل هـم              .  گذاشـتـه انـد     
مســلــكــهــاي خــود در بــوســنــيــا و             
كوسوو دستشان بـه جـان هـمـسـايـه              
هاي خود كـه بـا زبـانـهـاي ديـگـري                 

 ناسيوناليسم كرد قادر به حل مسئله کرد نيست         
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

ــه                ــب ــاده شــده مصــاح ــي ــن پ مــت
تلويزيوني سيامک بهاري بـا مـحـمـد            
آسنگران به مناسبت سالروز تشکـيـل      

 حزب کمونيست کارگري
 

محمـد آسـنـگـران       :  سيامک بهاري 
را در استوديو بهـمـراه خـود داريـم بـه             

 استوديوي ما خيلي خوش آمديد 
مـرسـي از ايـن        :  محمد آسنـگـران   

 . وقتي که در اختيار من گذاشتيد
بـيـسـت سـال از         :  سيامک بـهـاري   

تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
ميگذرد، شما طي اين بيست سـال و          
قـبــل از ايــن هــم يــکــي از فــعــالــيــن                 
کمونيست در منطقه و مشـخـصـا در        
کردستان بوديد ايـن دوره را بـعـنـوان              
يکي از فعالين سياسي در اين عرصـه      

چطور مي بينيد، مـنـصـور حـکـمـت             
بعنوان يکي از مـتـفـکـريـن طـراز اول              
حزب کمونيست کـارگـري و جـنـبـش             
کمونيزم کارگري چه نقشي داشت چـه        
اتفاقاتي بعدا در کردستان  افتاد، آيـا        
فقط با تشکيل حـزب ايـن اتـفـاقـات               
افتاد يا کال حضور منصـور حـکـمـت        

 تاثيراتي داشت؟ 
 

در مورد نقش و جايگاه منصور حکمت        
 در کومه له و در کردستان    

 

اين ديگر براي هـمـه روشـن اسـت           
که اين زلزله شش ريشتري نيسـت کـه           
چنين از مردم روسـتـاهـا و شـهـرهـاي            

بـلـکـه    .  آذربايجان قـربـانـي مـيـگـيـرد          
منشاء اصلي اينهمه کشته و زخـمـي         
و آوارگي و تلخي و تباهي همانا رژيـم   
اسالمي و کل سيـسـتـم اقـتـصـادي و              
اجــتــمــاعــي مــتــکــي بــرســرمــايــه و            
حاکميت مشـتـي آخـونـد مـيـلـيـاردر               

ايـن سـاخـتـمـانـهـاي خشـتـي و                . است
کاهگلي و غير استاندارد است کـه بـا      
کوچکترين تکان زمين بر سر ساکنـان   

ايـن عـدم     .  فقير و محروم آوار ميشود 
وجود کمترين آمادگي و تدارک فـنـي،      
اداري و بـهـداشـتـي اسـت کـه بـاعـث                  

ميشود زلزله اي در اين ابعـاد بـه يـک           
فاجعه براي صدها روسـتـا و چـنـديـن             
شهر و هـزاران نـفـر از مـردم تـبـديـل                    

ــمــي مــثــل              .  شــود ايــن فــقــط از رژي
جمهوري اسالمـي سـاخـتـه اسـت کـه              
ساعتها حـتـي خـبـر زلـزـلـه را اعـالم                   
نـکـنـد مـبـادا کسـي بـراي کـمـک بـه                     

دائـمـا اعـالم کـنـد بـه             .  حرکت درآيـد   
کمکي احتياج ندارد، و حول مـنـاطـق      

امـنـيـتـي       -زلزله زده ديـوار نـظـامـي          
بکشد تا مبادا مردم ديگر مناطق به     
کمک قربانيان فقر و بدبـخـتـي و رژيـم          

جمهوري اسـالمـي     .  اسالمي بشتابند 
نگران زلزله و کشتار مردم مـحـروم و        

براي کمک به زلزله زدگان آذربايجان         
 ! بايد از مانع  جمهوري اسالمي گذشت       

 ۵  صفحه 

 ۶  صفحه 



 
636شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
طـبـعـا ايـن       :  محمد آسنـگـران   

سوال گنده اي است و ميتوان در ايـن          
اما در جـواب  .  موردش کتاب نوشت  

سوال شما بايد هـمـنـقـدر بـگـويـم کـه                
بطور واقعي نقش مـنـصـور حـکـمـت             
يک نقش همه جانبه و وسيع بود و بـه       

از مــقـطــع    .  حـزب مــحـدود نــمـيـشــد        
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران در               

 يـعـنـي اوايـل دهـه شـصـت                ۶۲ سال  
شمسي در واقع اين نقش شـروع شـده          

ــقــش و                .  اســت ــا ن ــه ب تــحــوالتــي ک
تـاثــيــرگــزاري مــنــصــور حــکــمــت در          
ــا               کــردســتــان اتــفــاق افــتــاده اســت ب
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران در               

. بطور جدي آغاز ميشـود ۶۲ ٣ ۱ سال  
اما در يک سطح عمومي تر با تغيـيـر    
کل چپ ايران و بخشي از اين چپ کـه       
يک چپ اجتـمـاعـي بـود و در قـالـب                 
کومه له در کردستان فعاليت ميکـرد    

تغييراتي که در آن     .  آشکارتر ميشود 
منصور حکومت نقش اول را داشـت         

ايـن  .  و تاثيرات وسـيـعـي را گـذاشـت           
تغيير و تحولي که منصـور حـکـمـت           
باني و باعث آن بود هم از لحاظ بـعـد      
طبقاتي قضيه کـه چـپ و کـمـونـيـزم                
چطـوري جـامـعـه را بـايـد بـبـيـنـد و                     
چطـوري خـود ايـن چـپ بـه جـامـعـه                   
معرفي بشود سر آغاز ايـن تـحـوالت          

عــالوه بــر ايــن در رابــطــه بــا              .  اســت
ــگــي مــبــارزه بــا جــمــهــوري              چــگــون
اسالمي، اهميت و جايگاهي که رفـع      
ستم ملي و راه حل رفع اين ستم بـراي      
هر حزب چـپ و کـمـونـيـسـتـي بـايـد                   
داشته باشد، تا تـقـابـل بـا جـريـانـات                
بورژوايي عقب مانـده و مـانـعـي کـه              
اينها ايجاد ميکردنـد و تـالش بـراي            
وحدتي که بـيـن مـردم بـراي مـبـارزه                
بايد ايجاد ميشد و نقش جنبش هـاي    

همه اينهـا عـرصـه هـاي         ...  انقالبي و 
مختلفي هستند که منصور حکـمـت        
در آن نقش بسيار چشمگيري را ايـفـا          

 . کردند
حـتــي تـا مــقـطــع جـنــگ حــزب              
دمکرات و نوع برخورد و نگرشي کـه      
منصور حکومت نمايندگي کـرد، تـا       
تغيير فرهـنـگ سـيـاسـي کـه هـم در                  
کومه له و هم در جـامـعـه کـردسـتـان             
براي ايفا کردن نقش زنان در مبارزه و    
بـراي ايـنـکـه بـتــوانـنـد در پسـتـهــاي                  
کليدي در يک سازمان کمونيـسـتـي و        
چپ قرار بگيرند، تا اينـکـه فـرهـنـگ         
حاکم بر مبارزه مسلحانـه آن دوره را           

که بـاعـث     ....  مورد نقد قرار دادن  و 

شـد خــود او اســتــراتــژي ســيــاســي و              
...  و.  نظامي کـومـه لـه را بـنـويسـد             

همه ايـنـهـا عـرصـه هـاي مـخـتـلـفـي                   
هست که منصور حکمت در آن بـازي        

. نوشته و قانع کرده اسـت   .  کرده است 
باالخره جنبش هايي را در ايـن رونـد            
وادار به عقب نشيني کرد و جـنـبـش             

جـنـبـش چـپ و         .  هايي را تقويت کرد   
کمونيستي را بيش از پـيـش تـقـويـت           
کرد و تالش کرد که رو بيايد و قدرت     

در نـتـيـجـه هـمـه         . اجتماعي پيدا کند 
اين تالشها بود که او توانست باالخره     
يک نوع کمـونـيـزم ويـژه را تـبـيـيـن و                   
ســروســامــان بــدهــد کــه بــتــوانــد بــه              
مشکالت و معضالت دنيـاي امـروز        

 . جواب بدهد
او در مقابل تئوريسيـن هـا و يـا            
صاحب نظران عمده تـر و گـنـده تـري             
در سطح دنيا بايد راه حل و تـئـوري و       
سياست ديگري را تـدويـن و تـبـيـيـن               

بـاالخـره   .  ميکرد و ايـن کـار را کـرد             
همه ايـنـهـا عـرصـه هـايـي اسـت کـه                   
وقتي در مورد مـنـصـور حـکـمـت و               
نقش او حرف ميزنيم ناچاريم به آنـهـا         

او نهايتا تدوين چهار چـوب   .  بپردازيم
فکري و بنيادهـاي فـکـري کـمـونـيـزم             
کارگري را بطور رسمي در يک کنگـره        
به اسم کنگره دوم حـزب کـمـونـيـسـت          
ايران آن دوره در اواسـط دهـه شـصـت             

بـا تـوجـه بـه         .  تدوين کرد و ارائـه داد      
تمام تغيير و تحوالتي که قبـال بـه آن         
ــطــع                    ــازه از ايــن مــق اشــاره کــردم ت
تغييرات بنيادي تـري بـاز هـم شـروع             

طي کـردن کـل ايـن پـروسـه              . ميشود
سياسي، نظري و تئوريـک و پـراتـيـک             
بود که نهايتا نـتـيـجـه اش تشـکـيـل                 
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران بـه                
عنوان يک جريان معين ميشود که بـا    
چهار چوبهاي فکري و افق و سياسـت        
و سبک کار و فـرهـنـگ مـتـفـاوت بـا               
چپ سنتي  تا آن زمان پـا بـه مـيـدان            

 .سياست ميگذارد
 

امـا در ايـن        :  سيامک بـهـاري   
پروسه اي که خود شـمـا مـيـگـويـيـد،              
احزاب ناسيوناليستي کـه بـه عـنـوان            
احزابي که ميخواستند بـه رفـع سـتـم             
مـلـي پـاســخ بـدهـنـد تشـکـيـل شــده                  
بـودنـد، و کـال سـرمـايـه داري را در                   
کردستان نمايندگي ميکردند، چطـور     
امـکـان پـذيــر بــود کــه يــک جــنـبــش                
ديگري را متـحـزب کـرد، مـتـشـکـل              
کرد، و در مقابل اين احزاب قـرار داد      

 و چهره سياسي جامعه را تغيير داد؟ 
قـبـل از     :  محمد آسـنـگـران     

منـصـور حـکـمـت ايـن دو تـا حـزب                   
در مـقـابـل هـم         )  کومله و دمکرات( 

ايــنـهـا نــتـيـجــه       .  درسـت شـده بـودنـد        
انـکــشـاف طــبـقــاتــي بــود کـه در آن                

با به مـيـدان   .  جامعه اتفاق افتاده بود   
آمدن طبقه کارگر، مخصوصا بعد از     
اصالحات ارضي دهه چهل اين اتفـاق     
اجتماعا افتاده بود و جـامـعـه دنـبـال             
آلــتــرنــاتــيــو انــقــالبــي و راديــکــالــي            

ــگــشــت   ــبــش           .  مــي ــن ــل ج ــاب در مــق
ناسيونالـيـسـتـي کـه اسـاسـا مسـئلـه                
ملي را و رقابت بيـن نـاسـيـونـالـيـسـم            
تحت ستم و ناسيونـالـيـسـم حـاکـم را              
يک عرصه اساسي کرده بود و ايـنـجـا          
ديگر طـبـقـات را بـه رسـمـيـت نـمـي                   
شناخت و کـردسـتـان را مـلـک خـود                 

هـمـيـن حـزب بـورژوايـي           .  ميدانسـت 
کـه  )  حزب دمکرات کردستان ايـران    ( 

شما ميگويـيـد تـئـوريـش را بـر ايـن                  
سوار کرده بود که اصال طبـقـه اي در         

آنـهـا مـدعـي       .  کردستان وجود نـدارد    
. بودند در کردستان همه کرد هستـنـد        

طبقه سرمايه داري وجـود نـدارد کـه             
از .!  طبقه کارگري وجود داشته بـاشـد   

نظر آنهـا هـمـه مـردم کـردسـتـان يـک                  
پديده واحد و يک منفعت واحد دارنـد       
و در مــقــابــل دولــت مــرکــزي و                      
نـاســيــونــالـيــســم حـاکــم تــحـت ســتــم             

 . هستند
به اين مـعـنـا ايـن تـئـوري بـا بـه                   
ميدان آمدن طبقه کارگر و پيدا شـدن        
نمايندگان فکري چپ آن طـبـقـه و بـا              
نقد ناسيوناليسم کرد البته نه بـا ايـن            
شفافيت امروزي بلکه اساسا با قـبـول     
نداشتن حزب دمکرات خود را بـيـان           
ميکرد، پا به ميدان گذاشت و هـمـان      

. موقع سازمان خودش را درست کـرد  
کاري که منصور حکمت و کمـونـيـزم          
انقالبي و مارکسي در کردستـان کـرد      
و به درجـات زيـادي تـاثـيـرش را در                 
جامعه کردستـان عـراق هـم گـذاشـت             
اين بود که علم رهايي طبقه کارگـر و       
ــبــهــاي                 يــا مــارکســيــســم را در قــال
سياسي، اجتماعي و طبقاتـي طـوري        
معرفي کرد که هم آن جنبش انقـالبـي       
جاري را تـقـويـت مـيـکـرد و هـم در                    
مقابل سرمايه داران و طـبـقـات دارا            
در کردستان قدرت اجتماعي بـه چـپ        

 . ميداد
خود اين چپ چنان تقويت شـد و           
سازمان يافت که بتواند هـمـزمـان بـا            
جنگ علـيـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا                 
جريانات ناسيوناليستي و بـورژوايـي        
هــم مــقــابلــه کــنــد و آلــتــرنــاتــيــوي               

در همين راسـتـا     .  اجتماعي ارائه دهد 
منصور حکمت تاثيرات و سنتي کـه        
جنبش هاي ناسيوناليسـتـي و عـقـب           
مانده بر چپ کردستان گذاشته بود را     
به چالش طـلـبـيـد و نـهـايـتـا سـيـر و                     
جهتي را به اين حرکت داد کـه طـبـقـه        
کـارگـر احســاس کـرد آنـجـا بـعـنــوان                
صاحب جامعه، بعنوان يک طبـقـه اي       
در مقابل طبقات ديگر، بـايـد بـيـايـد          

. خودش و آلترناتيوش را مطرح کـنـد        
ادامه ايـن تـحـوالت بـود کـه طـبـقـه                  
کارگر و چپ در کردستان اين اعتمـاد      
بنفس را پيدا کردند کـه خـودشـان را              
صاحب جامعه بدانند و به اين مـعـنـا        

. حزب سياسي خود را تقويت کـردنـد         
به همين دليل بود که در کردستان هر       
کس اگر اسم حزب کمونيست ايران يـا   

کومه له را به زبـان مـي آورد بـا يـک                
جنبش حق طلبانه و کارگري تـداعـي         

عمال هر حرکت حق طلبانه و   .  ميشد
کـارگــري هــم بــا ايــن حــزب تــداعــي              

از ايـن فـراتـر اگـر کسـي از                .  ميـشـد  
کارگر و زن و حقوق مردم حرف ميزد       

وقـتـي   .  با کمونيسم تـداعـي مـيـشـد          
ــد                ــن ــارگــر مــيــگــفــت ــي ک ــت ــگــف مــي
کمونيستها، چون نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا             
رسما قبول نداشتند کارگري هم جـود       

آنها ميـگـفـتـنـد در کـردسـتـان             .  دارد
فقط يک پديده وجود دارد آنهم پـديـده      

ــه           .  اســت"  کــرد"  ــهــا کــارگــري را ب آن
رسميت نمي شناختند و به اين معـنـا      
مبارزه طبقاتي کارگر و سرمايه دارد    

 . را مخل جامعه ميدانستند

 

رسانه هـاي    .  اسالمي بيهوده است 
حکومت درباره ابعاد فاجعه دروغ    

مقامات حکومتي بـا     .  ميگويند
وقاحت ميگويند نيازي بـه اعـزام         
نيروهاي امدادي بيشتر نـيـسـت و        

 . همه چيز روبراه است
 

مردم انساندوست بايد وسيعـا     
به کمک مردم آسيب ديده بشتابنـد    
و تنها بدينطريق است که ميـتـوان      

. رژيم را هـم وادار بـه کـمـک کـرد                
تنها با حضور گسـتـرده مـردم در           
مناطق زلزله زده و اطالع رسـانـي        
وسيع توسط مردم است کـه رژيـم          
مجبور ميشود سر کيسـه را شـل          
کند و به مـردم زلـزـلـه زده کـمـک                 

تنها بـا اعـتـراض مـردم در             . کند
ــايــجــان و ســراســر کشــور،                آذرب
حکومت جنايتکاران مـجـبـور بـه         
اعزام نيرو و امکانات به مـنـطـقـه         

 . ميشود
 

حـزب کــمــونــيـســت کــارگــري        
ــواده هــاي                 ــان ــا خ ــه ب ــان ــم ــي صــم
جانباختگان اين فـاجـعـه و مـردم            
آسـيـب ديــده مـنـطــقـه، هـمــدردي             
اعالم ميکند و مـردم مـنـطـقـه و             
مــردم در آذربــايــجــان و ســراســر             
کشور را فراميخواند که بـا اعـزام         
گروههاي کمک رساني به تـک تـک          
مناطق آسيب ديده، با نـگـهـداري          
بي خانمان ها در خانه هـاي خـود،       
با ارسـال خـوراک و پـوشـاک و بـا                  
اعزام تيم هاي درمـانـي و بـه هـر               

طـريـق مـمـکــن ديــگـر، بــه يــاري               
همنوعان خود بشتابند و تلفات و       
درد و رنج مردم منطقه را کـاهـش     

 . دهند
 

اگر خانه هاي مردم از خشـت         
و گل نبود، اگر مـردم امـکـانـات             
بيشتري براي ساخـتـن خـانـه هـاي            
بهتر ميداشتند، اگـر فـقـر نـبـود،             
اگر امکانات درماني بيشتري در       
منطقه بود، اگر گوشه کوچکي از      
هزينه هائـي کـه صـرف سـرکـوب              
ــردم، صـــرف دزدي اوبـــاش                مـ
اسالمي و صـرف کـمـک بـه بشـار             
اسد و حزب الـه لـبـنـان مـيـشـود،              
صرف زندگي مردم شده بود زلزلـه        
اي بــا ايــن قــدرت کــوچــکــتــريــن            

. آسـيــبــي بـه مــردم نـمــي رســانــد             
جمهوري اسالمي و نـظـام کـثـيـف         
سـرمـايـه داري کـه جــنـايـتـکــاران              
ــرا                  ــا چــنــگ و دنــدان آن حــاکــم ب
نگهداشته اند، عامل مستـقـيـم و       

بـايـد   .  تنها عامل اين فاجعه است   
اين واقعه را نيز به اعتراض هـرچـه     
گسترده تـر عـلـيـه رژيـم دزدان و                 

 . سرکوبگران تبديل کرد
 

 سرنگون باد  
 جمهوري اسالمي 

 
 حزب کمونيست کارگري ايرن  

 
 ۱۳۹۱  مرداد ۲۱ 
 ۲۰۱۲  آگوست ۱۱ 
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 ۲ از صفحه  
ايـنـجـا بـود کـه نـقـش مـنـصــور                  

. حکمت برجسته و برجسته تر ميشـد    
مرتبا و باالخره با تشکيل حزب ونقد    
گرايشات ديگر در داخل حـزب و در            
تقابل بـا خـود نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و                    
ناسيونـالـيـسـم کـرد بـرخـالف سـنـت                 
گذشـتـه و خـود بـخـودي در کـوملـه                  
باالخره به يک جايي رسيد که بـايـد بـا       
اسم و رسم اين جـنـبـش و گـرايشـات               

او .  آنرا در خود کومله نـقـد مـيـکـرد            
معقتد بود که بايـد جـنـبـش خـود را               
ــبــش                     ــن ــل از ج ــک و مســتــق ــف مــن
ناسيوناليستي تعـريـف کـرد و گـفـت             
اين جنبش چيست؟ جايگاهـش کـدام       

در حالـيـکـه تـا آن مـقـطـع              ... است و 
همه مـعـتـقـد بـودنـد حـتـي چـپـهـاي                    
کردستان و کومله هم معتـقـد بـودنـد          
يک جنبش واحدي در کردستان هست       
که جنبش ملي و يا جنبش مقاومـت      
مردم کردستان و يا جنـبـش انـقـالبـي            
کردستان ناميـده مـيـشـود، امـا ايـن              
جنبش جنـاح چـپ و راسـت خـود را                
دارد و گويا کومله جـنـاح چـپ آن و                
حــزب دمــکــرات جــنــاح راســت يــک           

متاسفانه بعـد از    .  جنبش واحد بودند 
جدايي کمونيسم کارگري از آن حـزب         
االن هــم دوبــاره هـمــيــن تــفــسـيــر در              

طوري شـده    .  کومله جا باز کرده است 
است که گويا چپها و ناسيوناليستـهـا       

گـويـا   .  همه بر سر يک چيز مشترکـنـد      
يک جنبش در کردستان هست آن هـم           
اسمش جنـبـش مـلـي اسـت، کـوملـه               
جناح چپ اين جـنـبـش و راسـتـهـا و                 
بورژواها و يا احزاب ناسـيـونـالـيـسـت         

در صورتيـکـه   .  جناح راستش هستند  
منصور حکمت تالش زيادي کرد کـه        
ثابت کند که اين توضيح و تـفـسـيـري      

 . بورژوايي است و نبايد آنرا پذيرفت
اوگــفــت مــا در کــردســتــان دو               
جنبش داريم در کـردسـتـان مـثـل هـر            
جــاي ديــگــر يــک جــنــبــش راســت و              
بورژوايي با پـرچـم نـاسـيـونـالـيـسـتـي                
وجــــود دارد و يــــک جــــنــــبــــش                    
سوسيالسيتي که طبقه کارگر نـيـروي        

اين سـيـاسـت از يـک         . اساسي آن است 
طرف شفافيت برجسته اي بخشيد بـه       
اينکه ذهنيتـهـا را روشـن کـنـد و از                 
طرف ديگر کارگران را فرا خـوانـد کـه         
حزب خودشان را تقويت کـنـنـد و در            
ميدان جدال طبقاتي وارد دخالتـگـري    

 . سياسي بشوند
امـا بـجـز احـزاب         :  سيامک بهاري 

نــاســيــونــالــيــســت و وجــود جــنــبــش           

کمونيستي و بعدا کمونـيـزم کـارگـري         
يک نيروي خونريز ديگري بـود بـه نـام          
جمهوري اسـالمـي کـه بـه کـردسـتـان               
لشکر کشيده بود و مشغول قتل عـام      
و خونريزي بود و آخرين رمق انـقـالب         

جنبـش  .  را به انقراض ميبرد۵۷ سال  
کمونيزم کارگري و يا خـود مـنـصـور            
حکمت چـه تـاثـيـري در ايـن پـروسـه                  
داشت در مقابل جمهـوري اسـالمـي،         
احزاب ناسيوالـيـسـت بـا شـيـوه هـاي               
خودشان ايستادندن کمونيزم کـارگـري     

 ؟ .چگونه ايستاد
ببـيـنـيـد اولـيـن         : محمد آسنگران 

ــصــور حــکــمــت در                  کــاري کــه مــن
کردستان کرد اين بود که تا آن مقـطـع     
جـنـبـشـي کـه در مـقـابـل جـمـهــوري                   
اســالمــي قــرار گــرفــتــه بــود اســاســا            
نيروهاي چپ و راست اين جـنـبـش را         

و اسـاسـا   .  مسلحانه تعريف ميکردند 
بدون اسلحه ظاهرا مبارزه اي نـبـود و      

به زعم اين سازمـانـهـا    . معني نداشت 
هيچ پالتفرم و نقشه اي براي سـازمـان     
دادن يک حرکت اعتراضي در جامـعـه     
و در مقابل جمهوري اسالمي معـنـي     

 . نداشتند
منـصـور حـکـمـت از هـمـان اول                
تاکيد کرد و تالش کرد کـومـه لـه را              
روي اين خط ببـرد و کـل حـزب را و                
حــزب کــمــونــيــســت ايــران و بــخــش             
کردستان اين حزب را روي ايـن خـط             
ببرد که مسئله مبارزه مسـلـحـانـه و             
جنبشي اجتماعي و توده اي کـه االن          
وجود دارد، دو تا مولفه بهم پيوسـتـه       

از .  ولـي در عــيــن حــال مــتــفــاوتـنــد            
يکطرف يک جنبـشـي وجـود دارد بـه             
ــارگــري                 ــکــال ک ــبــش رادي اســم جــن
سوسياليستي و مـردم مـعـتـرض در            
مقابل جمهوري اسـالمـي و در نـقـد              
ناسيوناليسم کـرد و از طـرف ديـگـر               
اين جنبش آزاديخواهـانـه يـک شـاخـه             

تـاکـيـد مـنـصـور         .  نظـامـي هـم دارد       
حکمت اين بود که نبايد فقـط شـاخـه         
نظامي را ديد و آن جنبش اجتـمـاعـي       

تـا آنـمـوقـع       .  و اصلي را ناديده گرفـت    
اين قابل فهـم نـبـود و يـا الاقـل ايـن                   

چـپ و راسـت       .  طوري تفکيک نميشد 
در کردسـتـان خـودشـان را فـقـط يـک                 

. جنبش مسلحانه تبيين کرده بـودنـد       
اگر اين جنبـش مسـلـحـانـه ضـعـيـف               
مــيــشــد جــنــبــش عــلــيــه جــمــهــوري           

اگــر .  اســالمــي ضــعــيــف شــده بــود          
مبارزه نظـامـي بـرجسـتـه بـود گـويـا                
جنبش عليه جمهوري اسـالمـي قـوي        

به اين معـنـا جـنـبـش عـلـيـه              .  ميشد
جمهوري اسالمي ضعيف يا قـوي در       
مـحـدوده مـبـارزه نــظـامـي مـعـرفــي               

 . ميشد
به اين معنا منصور حـکـمـت نـه          
از اين زاويه که پيش بـيـنـي مـيـکـرد               
چـون در آيـنــده جــنـبــش مسـلــحــانــه               
ضعيف ميـشـود دنـبـال يـک راه حـل                
ديگري بـاشـد، بـلـکـه اسـاسـا هـمـان                  
موقع که در اوج فعاليت نظـامـي هـم        
بوديم منصور حکمت آمد گـفـت مـا          
يک جنبش کارگري سوسياليـسـتـي و         
يک حزب کمـونـيـسـتـي داريـم کـه نـه                 
تنها جناح چپ جنبش مـلـي نـيـسـت           
بلکه منتقد احزابي است کـه حـود را           
منبـعـث از جـنـبـش مـلـي مـعـرفـي                    

نه تنها اين بلـکـه ايـن نـوع         .  ميکنند
کمونيسم به همه ابـعـاد جـامـعـه کـار            

ــه هــمــه مســائــل کــار دارد                 . دارد ب
مسئله حـقـوق کـودک، مسـئلـه حـق               
کارگر در اين جامعه، مسـئلـه نـقـش             
زن درجامعه، مسئله رفع سـتـم مـلـي         

همه ايـنـهـا ابـعـاد        ...  در آن جامعه، و 
مختلفي هستند کـه جـنـبـش چـپ و              
کمونيستي بايـد بـه آنـهـا بـپـردازد و                 

در عيـن  . براي آنها جواب داشته باشد 
حال اين جنبش يک شاخه نظامي هـم          

نـمـيـشـود هـمــه چـيـز را فـقــط                 .  دارد
نظامي تعريف کرد و از آن بـدتـر ايـن              
نقض غرض است که کل اين جـنـبـش       
را جناح چپ جنـبـش مـلـي مـعـرفـي                

 . کنيد
اتفاقا سير حوادث طـوري پـيـش         
رفت که اکنون خود ناسيونـالـيـسـتـهـا        
هم ميگويـنـد جـواب تـنـهـا مـبـارزه                

اما آن زمان وقـتـي     .  مسلحانه نيست 
اين بحثهـا مـطـرح مـيـشـد در خـود                  
کــوملــه گــرايــش نــاســيــونــالــيــســتــي         

در مـقـابـل ايـن         .  مقاومـت مـيـکـرد      
منصور حـکـمـت      :  مباحث ميگفتند 

. اعتقادي به مبارزه مسلحـانـه نـدارد       
در حاليکه مـنـصـور حـکـمـت تـمـام                 
بحثش ايـن بـود کـه نـمـيـشـود هـمـه                    
هســت و نــيــســت خــودتــان را فــقــط             

چـون  .  مبارزه مسلحانه تعريف کنـيـد    
او .  حـقـيـقـت نـدارد       .  واقـعـي نـيـسـت       

نـاچــار بــود بــارهــا تــکــرار کــنــد کــه              
سوسياليسم از جنبش مسـلـحـانـه در          

جنبش مسلحانـه بـخـشـي از         .  نميايد
تــالش جــنــبــش ســوســيــالســيــتــي و           
کارگري در کردستان است که بـتـوانـد          
به اهدافي که جنبش اش دارد بـرسـد،         
نه اينکه خود وسيله و ابزار رسيدن بـه      
هدف جنبـش را جـاي خـود جـنـبـش                

 . قرار دهيد
اما بـه هـر حـال ايـن يـک نـقـطـه                     

اشتراکي بين نـاسـيـونـالـيـسـم و چـپ               
کردستان بود و عقب نشـسـتـن از آن،         
کار سختي براي گرايـش راسـت درون         

همه ظاهرا يک جنبش بـه  .  کومله بود 
اسم جنبش ملي و مبارزه مسـلـحـانـه      

گويا جنبش مسـلـحـانـه کـه          .  داشتند
براي رفع ستم ملي مـبـارزه مـيـکـرد              

آن چـنـان مـقـدس       .مقدس هم شده بود 
که جنبش کارگري و سوسيـالـيـسـتـي           
را نميخواستند ببينند و بـه رسـمـيـت         

 . بشناسند
همين وجوه مشترک چپ و راست     
در کردستان و يا دقيقتر بگويم وجـوه       
مشترک کومله و حزب دمکرات يـک       

 ۵۹   -۵۸ دوره اي مخـصـوصـا سـال          
در کردستان ايران تاثيرش اين بود کـه     
اولين شعار و توده اي ترين شعـار هـر         
ــه                       ــب ــه مــطــال ــم ب ــه ه دو و جــامــع

اين شـعـار     .  خودمختاري محدود شد  
بــه شــعــار تــوده مــيــلــيــونــي مــردم               

يــعــنــي  .  کــردســتــان تــبــديــل گــرديــد       
مسائل و جايگـاه جـنـبـش کـارگـري،            
نقش جنـبـش کـمـونـيـسـتـي نـقـش و                  
جـايـگــاه زن در کـردســتـان، نــقـش و                 
جـايـگـاه اقشـار تـحـت سـتـم در ايـن                    
مــبــارزات، خــواســتــه هــاي صــنــفــي          

زيـر سـايـه      ...  تشکلـهـاي تـوده اي و         
 . شعار خودمختاري قرار گرفت

يکي از کارهاي اوليه که منصور       
حکمت انجام داد ايـن وظـيـفـه مـهـم               
بود که همه اين مطالبـات و حـقـايـق              
دفن شده در زيـر آوار خـودمـخـتـاري               

ــا                 (  چــتــر مشــتــرک چــپ و راســت ي
ناسيوناليـسـم و کـمـونـيـسـم آن دوره                

را از زير سايه بيرون بکشد و   )  کومله
ايـن  .  روي ميز کمونيستها قـرار دهـد      

کار هـر چـنـد بـا کـنـدي و جـدلـهـاي                     
فراوان پيش ميرفت اما کـل مـبـارزه            
مردم و کمونيـسـتـهـاي کـردسـتـان را              

مبارزه بر عليه جمهـوري  . تقويت کرد 
از طــرف   .  اسـالمـي را تــقـويــت کـرد          

ديگـر يـک نـيـروي اجـتـمـاعـي را در                   
مقابل ناسيوناليسم کرد قرار داد کـه         
حتي وقتي خـواسـت ايـن جـنـبـش را                
بزند و ضـعـيـف کـنـد، ايـن نـيـرو از                     

حـزب دمـکـرات      .  کومله حمايت کرد 
با اسلحه و جـنـگ کـوملـه را مـورد                
حمله قرار داد و معلوم بود کـه هـدف        
حزب دمکرات اين بود کـه خـود ايـن          
جنبش رو به قدرت را ساکت و مطيع     

 .  کند
آن موقع با اتکا به اين جـنـبـشـي         
که پشت کومله قرار گرفته بـود و در         
مقابل ناسـيـونـالسـيـم کـرد ايسـتـاد،              
خوشبختانه اين حمايت چنان دلـگـرم         
کننده بود که ما در جنگ مسلحـانـه         

در مقابل حزب دمکـرات هـم پـيـروز           
 .شديم

اما بـيـسـت سـال         :  سيامک بهاري 
بعد از تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت                  
کارگري و کال دوره اي کـه کـمـونـيـزم             
کارگري بعنوان يک حزب عـروج کـرد         
و نقش تاريخي خودش را ايـفـا کـرد،           
وضعيت به چه شـکـل اسـت جـنـبـش               
کـارگــري و ســوســيــالـيــســتـي و کــال              
ــه مــردم در                   ــبــان ــبــش حــق طــل جــن
کردستان، عميق تر وسيعـتـر شـده يـا          
بر عکس جـنـبـش نـاسـيـونـالسـيـتـي                
قويتر شده و در مـيـدان نـقـش بـازي                 

 ميکند؟ 
بـطـور واقـعـي       :  محمد آسنگران 

اين يک مسئله چـنـد وجـهـي و چـنـد                 
تا آنجايي کـه بـه چـپ و          .  جانبه است 

کمونيزم مربوط است کال يک فرصـت    
نـه  .  تاريخي برايش ايجـاد شـده اسـت         

اينکه ضعيف نشده خيلي قويـتـر هـم           
ميگويم خيلي قويتر شـده    .  شده است 

است نـه الـزمـا در کـردسـتـان ابـعـاد                   
حزبيش قويتر شـده بـاشـد، مـمـکـنـه               
است همانطوري بوده که قبال بـوده و          
هنوز تحول عجيبي اتـفـاق نـيـفـتـاده              

ولي اوال در ابعاد جهاني نـگـاه     .  باشد
کنيد يک دوره اي وقتي بحث و شـعـار    
کمونيزم مرد را سر دادند، کـردسـتـان       
هم يک بخشي از ايـن دنـيـا و از ايـن                  

. کره خـاکـي بـود و تـاثـيـر پـذيـرفـت                   
همانجا هم کمونيستهـا تـحـت فشـار           

يک دوره اي که راستهـا،  .  قرار گرفتند 
ناسيوناليستهـا، اسـالمـيـهـا، و کـال             
مذهب و ناسيونالسيم تبديل شـد بـه           
ــده دولــت و                 اجــزاي تشــکــيــل دهــن
ــانــي،                   ــن جــه ــوي ــظــم ن ــاري ن ــم مــع
کمونيستها تحت فشار شـديـدي قـرار       

 . گرفتند
مخصوصا با ريزش ديوار برلـيـن        
و سقوط بلـوک شـرق تـمـام شـکـسـت                
سرمايه داري دولتـي و ديـکـتـاتـوري            
اسـتــالـيــن را بـه اســم کــمـونســيـتــهــا               
نـوشـتـنـد و هـمـانـجـا اسـالمـيـهـا از                     
يکطرف و ناسيونالسـيـتـهـا از طـرف            
ديگر و در ايـران جـمـهـوري اسـالمـي             

 .همه اينها را در بوق کردند
واضح است که کمـونـيـسـتـهـا در          
اين دوره خيلي تحت فشار بودند ولـي    
بعد از يک پروسه و گـذشـت زمـان نـه               
چندان طوالني، اکنون مي بينـيـم کـه        
جنبش اشغال وال استريت بـه مـيـدان           

مارکـس دوبـاره مـعـتـبـر           .  آمده است 
االن مي بينيم که در خـود    . شده است 

عراق که تحت حاکميت اسالميـهـا و        
ناسيونالسيتها قرار دارد مـردم آمـده        

 ...  در مورد نقش و جايگاه منصور حکمت                                

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  
از .  انــد حــق اشــان را مــيــخــواهــنــد            

همانهايي کـه تـا ديـروز اپـوزيسـيـون               
بــودنـــد و امـــروز در مـــوقــعـــيـــت                
پوزيسيون هستند و نـاسـيـونـالـيـسـم             
کرد کـه اکـنـون در کـردسـتـان عـراق                  

. حاکم است اين حقوق را ميخـواهـنـد      
مردم به تجربه ديدند کـه ايـن تـحـفـه                
هاي مـحـصـول نـظـم نـويـن جـهـانـي                   
تــفــاوتــي بــا ديــگــر حــکــومــتــهــاي              

 . ديکتاتور و ستمگر ندارند
اکنون در کردستان ايران جـنـبـش         
کارگري خيلي جـايـگـاه بـرجسـتـه اي              

رهبران و فعالينـي دارد کـه در         .  دارد
جنبش کارگري ايران و بـعـضـا جـهـان           

جامعه آنـهـا را       .  شناخته شده هستند 
ايـن تـحـول در تـاريـخ            .  مي شـنـاسـد     

براي اولـيـن     . کردستان بي سابقه است 
بار آدم در آن جامعه نه تنـهـا رهـبـران             
ناسيوناليستها، بلکه رهبران جـنـبـش      
ــم                   ــي را ه ــيــســت ــمــون ــري و ک کــارگ

نه تـنـهـا ايـن بـلـکـه ايـن                 .  ميشناسد
رهبران کارگري بسـيـار مـعـتـبـرتـر و               

بـه  .  محق تر از بقيه بنـظـر مـيـرسـنـد            
اين معنا کال اگر نگاه کـنـيـم بـه ايـن              
پروسه تاريخي، اين شفـافـيـت نـظـري            
سياسي و اين درست ديـدن قضـايـا و             
تاکيد کردن بر اينکه دو تا جنبش در       
کردستان وجود دارند، در آن جـامـعـه           
تحولي را ايجاد کرده است و ايـن دو            
جنبش اکنون نه تنها با تئوري بـلـکـه       
در سطح فـعـالـيـن و رهـبـرانشـان هـم                 

 . منفک و در مقابل هم قرار گرفته اند
بنابر ايـن مـا در کـردسـتـان يـک                
جنبش و يـک هـدف نـداريـم کـه يـک                   
حزب به راست ميکشد و حزب ديگـر     

بـلـکـه مـا دو تـا            .  به چـپ مـيـکـشـد        
جنبش اجتماعي و طبقاتي داريـم دو        

اکـنـون   .  تا استراتـژي سـيـاسـي داريـم          
ــژي چــپ                   ــرات ــه اســت ــدن ب افــق رســي
خوشبختانه از موقعيت خيلي بهتـري   

منتهـي خـوب هـنـوز         .  برخورداراست
ناسيوناليستها بداليل سابقه تاريخـي     
بـداليــل کــمـک دولـتــهـا و بــه داليــل                
مختلفـي کـه حـتـي خـود جـمـهـوري                 
اسالمي کسـانـي از ايـنـهـا را سـعـي                 
ميکند کمک کند و با آنها راه بيـايـد،         
هـنـوز آنـهـا از امـکـانـات بـيـشـتــري                   

ولي از لـحـاظ ذهـنـيـت            .  برخوردارند
جامعه اقبالي کـه از کـمـونسـيـتـهـا،               
راديکالها و سوسيالسيتها و فـعـاالن        
و رهـبـران جـنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي                   
راديکال و بـويـژه از رهـبـران جـنـبـش                
کارگري ميشود خيـلـي بـرجسـتـه تـر              

 .است
امـا يـک اتـفـاق         :  سيامک بهـاري  

مهم ديگر هم در منطقه افتـاده اسـت      
بـا ايــجـاد مــنـطــقــه آزادتــري بـه نــام                 
کردستان عراق که رسما بـعـنـوان يـک            

آغـاز بـه فـعـالـيـت           "  کـردي " حکومت  
شما نقش کمونيـزم کـارگـري يـا         . کرد

کال ايفاي نقش کمونـيـزم کـارگـري را           
در اين منطقه چطور مـي بـيـنـيـد بـا               

" کـردي " وجود اينکه اکنون يک دولت       
سرکار آمده و مقدرات آن جامـعـه در         

 عراق را تعيين ميکند؟ 
 

راسـتـش را     :  محمد آسنـگـران   
بخواهيد اگر آدم کـمـي عـمـيـق نـگـاه             
ــاد                  ــر زي ــد اوضــا امــروز تصــوي کــن
دلچسبـي بـراي مـردم در کـردسـتـان               

ناسيوناليسـتـهـاي کـرد       .  عراق نيست 
بــا ســنــت، فــرهــنــگ و ســيــاســتــي               
حکومت ميکنند که ديکتـاتـورهـاي        
قبلي هم هـمـان سـنـت و فـرهـنـگ و                 

 . سياست را پيش برده اند
اما متـاسـفـانـه کـمـونـيـسـتـهـاي               
کردستان عراق فرصتهاي زيادي را از     

آنها دوران رشد و دوران     .  دست دادند 
ــد               ــدنـ ــوزانـ ــادي را سـ ــي زيـ ــاليـ . طـ

فرصتهايي که براي کمـونـيـسـتـهـا در          
کردستان عراق ايجاد شد نتوانسـتـنـد        

تنها کار مثبـتـي   .  از آن استفاده کنند  
کـه آن دوره تـحـت تـاثـيـر ايـده هــاي                    
ــهــا و                ــئــوري مــنــصــور حــکــمــت و ت
تالشهايي که خود منـصـور حـکـمـت           
در آن نـقـش اصـلـي را داشـت انـجـام                  
گرفت اين بود که بـاالخـره يـک حـزب              
کمونيستي در مقابل انـواع و اقسـام          
احزاب ناسـيـونـالـيـسـتـي و اسـالمـي               

باالخره تاريـخ کـردسـتـان       .  درست شد 
عراق حتـي خـود عـراق را کـه نـگـاه                  
کنيم يک حزب کمونسيتـي چـپ تـازه         

 . پا به ميدان سياست گذاشته است
قبال حزبي هـم تـراز حـزب تـوده              
ايران به اسم حزب شيـوعـي در عـراق            
بوده، اما سابقه و سياستش همانـقـدر     
بي اعتبـار و مـورد تـنـفـر اسـت کـه                   

آنها هم مـثـل حـزب      .  حزب توده ايران 
. توده پرو سويت و پرو استالين بودنـد  

ــد            ــودن ــا .  بــا اســالمــيــهــا دوســت ب ب
بـا  .  ناسيونـالـيـسـتـهـا دوسـت بـودنـد             

اين حـزب از      .  کسي سرشاخ نميشدند 
لحاظ سابقه و سير تحـول هـم شـبـيـه             

نـفـوذ داشـت،      .  حزب توده ايـران بـود       
ــي داشــت       ــات ــاالخــره يــک      .  امــکــان ب

اما هيچ کس آنـرا بـه     .  تاريخي داشت 

عنوان آلـتـرنـاتـيـو حـکـومـتـي جـدي                 
خودش هم نميخواست کسي .  نگرفت

امـا  .  در اين راستا به او دخيل ببـنـدد        
بعد از آزاد شدن شـهـرهـاي کـردسـتـان          
عراق از وجود ارتـش صـدام حسـيـن،            
ــم دار                      ــزب اســـم و رسـ ــن حـ اولـــيـ
کمونيستي که تشکيل شد حزبي بـود     
به اسـم حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                  
عراق و اين حزب يک دوره رشد خوبـي   

کادرهاي زيادي از جنـبـش چـپ      . کرد
توجه زيادي .  عراق را بخود جلب کرد  

 . را درجامعه بخود جلب کرد
ــه                 ــه يــک دوره اي ک ــان ــاســف مــت
ميتوانست به قدرت نزديـک بشـود و           
ــان                  ــم ــود، و حــاک ــراهــم ب ــط ف شــراي
ناسيوناليست کرد هـنـوز نـتـوانسـتـه            
بودند جاي پاي خود را محکم کننـد،     
اين حزب هم نتـوانسـت نـقـش الزم و              

ولـي هـنـوز هـم کـه            .  جدي بازي کنـد   
هـنـوز اسـت عـلـيـرغـم ايـنـکـه رونــد                   
ضعيف شدن اين حزب طي شد، تنهـا      
اميد هنوز خط، جهت، و سيـاسـت و         
استراتژيکي است کـه بـاعـث شـد آن              
حزب بـر مـحـور آن سـيـاسـت و افـق                   

بــا ايـن حــال هــنــوز         .  تشـکــيــل شــود   
متاسفانه آنجا جرياني بوجود نيامـده      
است که آدم در مـقـايسـه بـگـويـد در               
مقابل آن حزب به اين يـکـي مـيـتـوان          

 . اتکا کرد
منتهي نقش مـنـصـور حـکـمـت            
اين بود ايده هـايـي را در آن جـامـعـه                
گسترش داد کـه کـمـونـيـسـتـهـاي آن                
جامعه اگر بخواهـنـد کـاري بـکـنـنـد               
وجـوابـي بـه قـدرت سـيـاسـي داشـتـه                  
باشند و راه حلي در مـقـابـل جـامـعـه            

 . قرار دهند به آن اتکا خواهند کرد
عين اتفاقي که در ايران افـتـاد و           
حزب سياسي معيـنـي بـر مـحـور آن               
ــراتــژي                    ــق و اســت ــا و اف ــه ــاســت ســي
کمونيستي به اسم حزب کـمـونـيـسـت           
کـارگـري درسـت شـد، در کـردسـتــان               

ولـي در    .  عراق و کل عراق هم افـتـاد         
کــردســتــان عــراق شــرايــط تــاريــخــي          
مهمي برايشان فراهم شد که بتـوانـنـد          
عروج کنـنـد و در راس مـبـارزات و                
جنبشهاي انقالبي قـرار گـيـرنـد و در             
سطح ميليوني و اجتماعي نمايندگي     
سياسي جنبش کمونسيتي و کارگـري   

متاسفانه آنـهـا از     .  را به عهده بگيرند 
ــد و                    ــدن ــاز مــان ــجــام ايــن مــهــم ب ان
نتوانستند نقش تاريخي خود را بـازي     

 . کنند
ولي در ايران که هنوز حـکـومـت           
اسـالمـي هســت و مــجـال فــعـالـيــت              
ــدارد،                  ــي وجــود ن ــون ــان ــنــي و ق عــل
ــري              ــنــبــش کــارگ ــه ج ــخــتــان خــوشــب

کمونيستي آنقدر جلو آمـده اسـت کـه         
تــوانســتــه در مــيــدانــهــاي مــعــيــنــي          

. جمهوري اسالمي را به چالش بطلبـد   
يعني عليرغم اينکه يـک روسـتـا هـم             
آزاد نشده است و يـک تـپـه بـه دسـت                 
کمونيستها نيفتاده است، بايد بگويـم    
نقشي که در آنجـا کـارگـران فـعـالـيـن               
کارگري و کـمـونـيـسـتـهـا و رهـبـران                   
کمونيست و کارگري ايفـا مـيـکـنـنـد            
خيلي بيشتر از چيزي است که اکـنـون       
ــراق و عـــراق                      ــان عـ ــردســـتـ در کـ

 . کمونسيتها ايفا ميکنند
االن کشـمـکـش       :  سيامک بهاري 

وسيعي در منطقه هسـت دولـتـهـايـي          
مشغول تغيير جغرافيـا و اسـتـراتـژي            

ترکـيـه ايـران      .  سياسي منطقه هستند  
و احزاب حـاکـم در کـردسـتـان عـراق                

بيست سال بعد از تشکيل حـزب  ...  و
کمونيست کارگري بيست سال بعد از     
حضور کمونيزم کارگري در مـنـطـقـه           
اين اتـفـاقـات مـيـافـتـد، شـمـا ايـنـرا                     
بـعــنـوان يـک فــرد آگــاه و دخـيــل در                  

 اوضاع منطقه چگونه مي بينيد؟ 
 

يک چيزي را بـا      :  محمد آسنگران 
جرات ميتوانم بگويم و آنهم ايـنـسـت         
که ناسيوناليستها در کردستان عـراق     
از لحاظ سياسي و اعتبار اجتـمـاعـي        

بـخـاطـر    .  شکست اشان را خـورده انـد      
قـدرت را    .  اينکه حاکميت را گرفتنـد    

ــتــنــد و جــواب هــيــچــکــدام از                گــرف
مطالبات اساسي مردم کـردسـتـان را         

امروز بـوسـيلـه هـمـان مـردم             .  ندادند
کردستان به چالش گرفتـه شـده انـد و            
به فرعونهاي کردستان مـعـروف شـده         

ايــن يــک شــکــســت ســيــاســي و           .  انـد 
استراتژيک جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي             

در .  الاقل در کـردسـتـان عـراق اسـت            
ترکيه تنها جريان مطرحي کـه وجـود         
دارد متاسفانه پ ک ک و پـژاک اسـت             

اينهـا  .  که هر دوتاي آنها يکي هستند 
هم هر روز بغل يک دولـت هسـتـنـد و             
االن به کمک همين ناسيوناليسـتـهـاي         
حاکم در کردستان عراق رفتـه انـد در           

. کنار جمهوري اسالمي ايسـتـاده انـد       
جمهوري اسالمي هم موقتـا آنـهـا را            
در رقابت با ترکيه و تـقـويـت سـوريـه             

 . ميخواهد
ما از يکطرف موقعيت امـروزي       
اينها را مي بينيم که در کنار ايـن يـا        

. آن دولت دارند نقشي ايفا مـيـکـنـنـد         
اما از طرف ديگر اين هم غـيـر قـابـل           
انــکــار اســت کــه بــه دلــيــل تــغــيــيــر              
معادالت سياسي و منطقه اي ايـنـهـا      

بـدلـيـل ايـنـکـه اسـد            .  آينده اي ندارند  
ــدارد        ــنــده اي ن ــنــکــه       .  آي ــخــاطــر اي ب

بـه  .  جمهوري اسالمي آينده اي نـدارد      
نظرم فضا براي تعرض کـمـونـيـسـتـهـا         

ــنــظــر مــن فضــا در           .  آمــاده اســت    ب
کردستان و در منـطـقـه بـراي تـعـرض            
کمونسيتهاي کـردسـتـان از هـمـيـشـه             

بايد با اعتماد بـنـفـس    .  آماده تر است  
ايستاد و ايـنـهـا را گـذاشـت کـنـار و                  
بـراي هــمــيــشــه پـايــانــي داد بــه ايــن               

 . دعواي ناسيوناليسم کرد و غير کرد
مردم کردستان ميخواهنـد بـرابـر        
همبسته با بقيه مردم ايـران ايـن حـق             
را داشــتـه بـاشــنـد بـعــنـوان انسـان و                  
شـهـرونــد مــتـســاوي الــحـقــوق در آن              
جامعه دست به دست هم دهـنـد و از             
شر جمهوري اسالمي خالص شوند و        

مـردم  .  زندگي بهتري داشـتـه بـاشـنـد          
کــردســتــان مــيــخــواهــنــد از دســت              
کشمکش و دعواهاي قومـي خـالص       

اما اين ممکن نميشود مـگـر      .  شوند
اينکه به معناي واقعي يک آلترنـاتـيـو      
رهايي بخش که مردم را از ستم مـلـي    
و رهايي از ديگر ستمهاي اقتصـادي،      
اجتماعـي و سـيـاسـي نـجـات بـدهـد                 

بنابـر  .  مورد اقبال عمومي قرار گيرد  
اين فقط يک آلترناتـيـو طـبـقـاتـي کـه               
آزادي انسان را محور سـيـاسـت قـرار            
دهد و مورد اعتماد مرد واقع بشـود          
ميتواند نقطه پاياني بر اين همـه رنـج        

کـمـونـيــزم    .  و درد تـاريـخــي بـگـذارد          
کارگري اينرا وظيـفـه خـود قـرار داده            
است و بنظـر مـن دوران تـعـرض مـا                
االن بيش از همـيـشـه فـراهـم اسـت و                 

 . بايد اينرا آغاز کنيم
 

يـعـنـي فـکـر        :  سيامک بـهـاري   
ميکنيد اين تعرض جنبـش کـارگـري         

 است به کي؟ 
 

در درجـه اول      :  محمد آسنگـران  
تعرض به جمهوري اسالمي که مـانـع         
اصلي در مقابل هـر تـحـول انـقـالبـي              

اما اگـر قـرار اسـت جـمـهـوري             .  است
اسالمي برود اولين شرطش اين اسـت      
که بايد جمهوري اسالمي را شکـسـت    

در .  داد و از صحنه تاريخ محـو کـرد        
مقابل بايد ناسيوناليستهـا را نـقـد و           

در غير اينصورت نـه    .  حاشيه اي کرد  
ستم ملي حل ميشود نه بقيه ستمـهـا       

ما بـايـد   .  در آن جامعه از بين ميروند  
آلـتــرنــاتـيــو خــودمـان را د رمــقــابــل              
جمهوري اسالمي وبـراي حـاشـيـه اي            
کردن جنبش ناسيـونـالـيـسـتـي بـکـار             

 .بگيريم
 

 *** 
 

 ...  در مورد نقش و جايگاه منصور حکمت                                
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 ۱ از صفحه  

مــوجــي از اعــتــراض در مــورد            
رفتار حکومت اسالمي عليـه زلـزـلـه           

. زدگان در آذربـايـجـان بـه راه افـتـاده               
ــنــکــه صــدا و ســيــمــاي                  مــردم از اي
حکومت اسالمي در مورد اين واقعه     
مهم که به مرگ صدها نـفـر، ويـرانـي           

 روستا و مـجـروح شـدن      ۵۸۰ بيش از  
و بي خانماني هزاران نفر انجامـيـده ،        
سکوت کرده و بـرنـامـه هـاي طـنـز و              
خنده بازار پـخـش مـيـکـنـد، بشـدت               

انگار نه انگار کـه    .  خشمگين هستند 
هـزاران نـفــر در سـوگ عـزيـزان خــود                

از طرف مردم براي نشـان  .  نشسته اند 
ــه زدگــان                   ــل ــز ــا زل ــمــدردي ب دادن ه
آذربايجان، سـه روز عـزاي عـمـومـي              
اعالم شده و حکومت در ايـن مـورد            
هـنـوز عـکـس الـعـمـلـي نشـان نـداده                   

 .است

ــهــاي رســانــه هــاي            دروغ پــردازي
حکومتي در مورد اينکه هـمـه چـيـز           
عادي شده و امکانات به دست مـردم     
رسيده و اسکان زلـزـلـه زدگـان شـروع             

با نفرت و انـزجـار کسـانـي         ...  شده و  
روبرو شده که از نزديک شـاهـد درد و           
رنج مردم هسـتـنـد و القـيـدي و بـي                  
تفاوتي ارگـانـهـاي حـکـومـتـي را از                 
نزديک مي بينند و به اينهمه وقـاحـت       

 .و بيشرمي حکومت تف مي اندازند
اعتراضات چنان شديد اسـت کـه        
به اصطالح نمايندگان اهر و تـبـريـز و          
اروميه، عوامل جمهوري اسالمي در    
منطقه مجـبـور شـده انـد در جـلـسـه                 
امروز مـجـلـس حـکـومـت اسـالمـي               
دهان به انتقاد گشوده و از ايـن هـمـه             
القيدي و جنايتکاري حکومت اشـان       

در مقابـل مـردم شـکـوه و شـکـايـت                 
آنها خشم و انزجار مردم را در     .  کنند

تبريز و اهر و ورزقان و درهـمـه جـاي              
ايران مي بينند و مـجـبـور شـده انـد                

الريجاني جـنـايـتـکـار        .  زبان باز کنند 
ريــيـــس مـــجـــلـــس بـــا تشـــکـــر از                

ــاش           "  مســـئـــولـــيـــن "  و اراذل و اوبـ
حکومتـي بـراي نشـان دادن عـکـس               
العمل سريع، از تـالش بـراي بـهـبـود               

 .اوضاع حرف زد
در روستهاي زلزله زده از احتـمـال         
شروع بيماريـهـاي عـفـونـي صـحـبـت              

 .ميشود
شايعاتي مبني بر ترک بـرداشـتـن         
سد ستارخان در بين مردم پخش شـده     

سدي که در بين اهـر و ورزقـان        .  است
بر روي رودخانه اهر بسـتـه شـده و در           
صورت صحـت داشـتـن ايـن شـايـعـه                
خطر سيل حداقـل بـيـسـت روسـتـا را               

 .تهديد ميکند
طبق معمول مسئـولـيـن و سـران          
حکومتي ميگويند همه چيز امـان و       

 .امان است و سد سالم است
مردم خواهـان ارسـال کـمـکـهـاي             

در .  مــالــي و اهــداي خــون هســتــنــد          
اينجا در محل اهداي خون در تـهـران        
و اصفهان ميتوانيد ببينيد کـه مـردم       
آماده کمک رساني هستند و قلـبـشـان       

 .براي زلزله زدگان مي تپد
مقامات حـکـومـت اسـالمـي از           
دزديده شدن چادرها حرف ميـزنـنـد و         
هنوز هيـچ چـيـز نشـده بـازار بـچـاپ                 
ــيــن مــزدوران                 بــچــاپ و دزدي در ب

آش چنـان  .  حکومتي شروع شده است 
شور است که نماينده اهـر و هـريـس،             
از نمايندگان حـکـومـت اسـالمـي در            
اين منطقـه در مصـاحـبـه بـا رسـانـه                 
هاي خارج از ايران، از مـردم دعـوت            
ميکنـد کـه اکـيـپ هـاي خـودجـوش                
براي کـمـک رسـانـي ايـجـاد کـنـنـد و                    
کمکها را براي هالل احمـر حـکـومـت        
اسالمي نفرستنـد چـرا کـه بـه دسـت                

 .مردم نميرسد
سه روزاسـت کـه نـه فـقـط مـردم                
ايران بلکه دنيا شاهد رفتار رذيالنـه و     
ضد انساني يک حکومت در مـقـابـل         
مردمي است که خانه و کاشانـه خـود      
را از دست داده و در سـوگ عـزيـزان                

اين حکومـت حـتـي      .  خود نشسته اند 
حـاضــر نــيـســت آمــار دقــيـق کشـتــه              
شدگان را علني کند و سعي ميـکـنـد        
با بيرحمي و وقاحت کامل، روي ايـن       
تراژدي خاک پاشيده و بـازار خـنـده و              

در حـالـيـکـه       .  شوخي به راه بـيـانـدازد      
رسانه هاي بين المللي در مـورد ايـن           
فاجعه در صدر اخبار حرف ميـزنـنـد،        
رسانه هاي اين حکـومـت فـاشـيـسـت            
سعي ميکنند اخبار را سانسور کـرده        
و هر چه زودتر از روي ايـن واقـعـه رد           

 .شوند
امــا انــتــقــادات و مــوج انــزجــار           
گلوي اين حکومت را چنان گرفته کـه      
مقاماتش بـه جـان هـم افـتـاده و در                  
مجلس حکومت اشان امـروز جـنـگ        
و جدل لفظي بين مزدوران حـکـومـت         

اين وقايع يـکـبـار    .  اسالمي پيش آمد  
ديگر نشان داد کـه در ايـران مشـتـي               
جالد و خونخوار و جاني، خون مـردم        

اينها قاتلين مـردم ايـران     . را ميمکند 
 .هستند

ما يکبار ديگر از مردم، جـوانـان         
و دانشجويان و کارگران در آذربايجـان    
دعوت ميکنيم که سازماندهي کمک    
رساني را به عهده گـرفـتـه و بـه يـاري             

 .زلزله زدگان بشتابند
اين حکومـت قـاتـل مـردم ايـران             

 .است و بايد سرنگون شود
 ۲۰۱۲  اوت ٣ ۱ 

 .  مردم به ياري زلزله زدگان آذربايجان مي شتابند                                            
ازدحام مردم در مراکز اهداي خون در تهران و اصفهان و رفتار                                                       

 القيدانه و غير مسئوالنه حکومت اسالمي در قابل زلزله زدگان آذربايجان                                                               

 

 
 مينا احدي         

 

 

زجه هاي مادران و پدران و فرزنـدان     
نـگـران   .  در سوگ عزيزانشان نيست 

انسانيت و نوع دوستي مردم ايـران        
و جهان است که حول کمک به زلزلـه    
زدگان به حرکت درآيد و به سازمـان   

 . و تحرک مردم تبديل شود
 

جمهـوري اسـالمـي چـنـان بـي             
ريشه و نامربوط بـه زنـدگـي اسـت             
کــه وقــتــي مــردم بــراي کــمــک بــه              
يکديـگـر بـه حـرکـت درمـي آيـنـد                  

. احساس ناامني و خـطـر مـيـکـنـد         
همين زلزله نشان داد   .  حق هم دارد  

که چگونـه از سـراسـر ايـران مـردم                
براي ياري زلزله زدگـان بـه تـکـاپـو              
افتادند و چگونه رژيم اسالمي ايـن     
حرکت و دخالتگري مردم و متحـد      
شدن براي مـقـابلـه بـا يـک سـانـحـه                 
طبيعي را خطري عليه خود ديـد و        
جاده ها و مسيرهـاي مـنـتـهـي بـه              

. مناطق زلزله زده را مسـدود کـرد         
اما براي کمک به زلزله زدگان بـراي        
نجات زندگي و الـتـيـام درد مـردم             
مـحــرومــي کــه زيـر آوار زلـزــلــه و               
جمهوري اسالمي مـانـده انـد چـاره          
اي نـيـسـت جـز آنـکـه خـاک و آوار                   

. جمهوري اسالمي را نيز کـنـار زد         
و اين دقيقا همـان کـاري اسـت کـه              

راهـهـاي   .  مردم مشغول آن هستنـد    
آنرا پيدا ميکنند که چگونـه پسـت       
ــاش                ــازرســي بســيــج و اوب هــاي ب
جمهوري اسالمي را دور بـزنـنـد و            
کمک هاي خود را به مردم نيازمند       

چـرا کـه مـردم        .  و محروم برسانـنـد    
هــيــچ اطــمــيــنــانــي بــه جــمــهــوري           
اسالمي ندارند و ميدانند دستـگـاه      
دزدي و چپاول آخوندهاي ميلياردر     
در زمان زلزله و فاجعه نيز در فـکـر      
پر کردن جيب هـاي گشـاد خـويـش          

 .است
 

حزب کمونيست کارگري شـمـا      
مردم شريف در سراسر ايران را فـرا          
ميخواند تا با تمام توان براي کمـک    
به زلزله زدگان آذربايجان به حـرکـت    

در هر محله و کـارخـانـه و        .  درآئيد
ــه و اداره                    ــدرسـ ــاه و مـ ــگـ دانشـ

ستادهاي کمک مردمـي بـه زلـزـلـه            
بـکـوشـيـد تـا        .  زدگان را بـرپـاداريـد     

مســتــقــيــمــا بــا مــردم ســاکــن در             
مناطق آذربايجان مستقيما تمـاس     

اطمينان حاصل کنيـد کـه     .  بگيريد
کمک شما مستقيما بـدسـت زلـزـلـه          
ــرســد و دســت دزدان                زدگــان مــي
جــمــهــوري اســالمــي از آن کــوتــاه            

بايد از سراسر کشور مـوج  .  ميماند
همـبـسـتـگـي بـا زلـزـلـه زدگـان بـه                    

 . حرکت درآيد
 

بعالوه هرجا که ميتوانيد عليه    
بي اعتنايي رژيم به زلزله زدگـان و          
عــلــيــه مــمــانــعــت از کــمــک هــاي            
مســتــقــيــم مــردمــي بــه آنــهــا بــه              

ــد       ــرخــيــزي هــر مــورد    .  اعــتــراض ب
جلوگيري ايادي رژيم از ورود مـردم     
و کمک هاي مـردمـي بـه مـنـاطـق               
زلزله زده بايد با عـکـس الـعـمـل و             

بايد در   .  اعتراض شديد روبرو شود 
برابر مراکز دولتي اجتـمـاع کـرد و            
عليه رژيـم و بـي تـوجـهـي اش بـه                  
زندگي هزاران نفر از مـردم داغـدار          

اخــبــار ايــنــگــونــه     .  اعــتــراض کــرد   
اقـدامـات ضـد بشــري رژيـم را بــا               
عکس و فيلم و بطـور مسـتـنـد بـه              
سراسر جهان مخابره کنيد تا جهـان     
دريابد چه جانيان از گور بـرخـاسـتـه       

 .اي در ايران حاکم اند
 

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
بارديگر بـا هـمـه داغـداران زلـزـلـه                
اخيـر آذربـايـجـان اعـالم هـمـدردي              
ميکند و با تمام تـوان بـراي کـنـار             
زدن مانع جمهوري اسالمي از سـر         
راه کمک رساني مردمي بـه زلـزـلـه             

 . زدگان تالش ميکند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي  
 زنده باد سوسياليسم  

زنده باد انقالب انساني براي     
 حکومت انساني  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مرداد ٢٤ 
 ٢٠١٢  اوت ١٤ 

 ... براي کمک به زلزله زدگان                      

 

 

 زنده باد انقالب انساني                        
 !  براي جامعه اي انساني                    
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 ۱ از صفحه  
مراوده مي كنند و يا به نوع ديـگـري        
از اسالم و مسـيـحـيـت و غـيـره بـاور                
دارند، بند نيست، در عـوض در بـي            
احترامي كردن و لمپن بازي در آوردن      

و ايـن    .  زبان زد عام و خاص شـده انـد      
ــان                  ــريــ ــاره جــ ــا در بــ ــصــ مشــــخــ
ناسيـونـالـيـسـتـي كـه بـا چـمـاقـداري                   
عبداهللا مهتدي و عمر ايلـخـانـي زاده        
از كومه له جـدا شـد، حـتـي بـيـشـتـر                 

اين نكته اي است كـه  .  صدق مي كند 
مي خـواسـتـم قـبـل از جـواب بـه آن                    
خواننده محترم بـگـويـم تـا شـايـد در              
برخورد سياسي اش به طرف مقـابـل،         
اگر سياسـي اسـت كـمـي هـم نـزاکـت                 

 .سياسي را رعايت كند
 
نيروهاي چپ توان فهم و درك                  "

 " مسئله ملي را ندارند          
ايشان نـوشـتـه انـد كـه بـرخـي از                 
نيروهاي طيف چپ توان فـهـم و درك            

و در نـتـيـجـه         .  مسئله ملي را ندارنـد   
گيري اين جمله اش مي گـويـد كـه آن          

را )  مـلـي  ( نيروهاي چپ اين مسـئلـه       
ابلهانه نفي مي كنند و بـه سـان جـن        " 

از بسم اهللا از طرح مسئله كـردسـتـان            
من هيچ نيـروي چـپـي را        ."  ميترسند

در ايران نمي شناسم كه مسئله مـلـي         
ــاشــد             ــي كــرده ب ــف ــر كســي     .  را ن اگ

مشكلش اين است كه نـيـروهـايـي از             
طيف چپ به نـاسـيـونـالـيـسـم كـرد و                 
خواست ناسيوناليسـتـهـا گـردن نـمـي            

نـفـي كـردن مسـئلـه          " گذارند، ايـن را       
يـك تـبـيـيـن        .  نمي توان خـوانـد    "  ملي

استاليني از مسئله مـلـي هسـت كـه            
تبييني است غالب در بين نـيـروهـاي        
چپي كه به نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي كـرد                
سـرويـس مـي دهـنـد و يــك تـبـيـيــن                   
ماركسيستي كه در سالهاي اخيـر تـا          
حدودي تبيين استاليني را بـه عـقـب           

تبيين كمونيسم كـارگـري     .  رانده است 
از مسئله ملي با تبيين خالد عـزيـزي       

در .  و تلويزيون گوناز متـفـاوت اسـت      
اين باره مقاالت متعددي نوشته شـده    
و بحثـهـاي تـئـوريـك مـفـصـلـي شـده                  

كسي كه با تبييـن كـمـونـيـسـم          .  است
كارگري از مسـئلـه مـلـي مشـكـلـي                
دارد، برود آن را نقد كند و راه تبـيـيـن        

نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي          .  خود را باز كند 
كــرد بــه ايــن عــادت كــرده انــد كــه                  
نيروهايي مثل فدائيان و راه كارگـر و          
مائوئيستها، برادر بزرگي آنهـا را در         
مورد مسئله كـرد فـرض بـگـيـرنـد و               
بعنـوان صـاحـب و رهـبـر كـردهـا بـه                   

اگــر نــيــروي چــپ      .  حســاب بــيــاورنــد   

ديگري پيدا شد و اين فرض را بـاطـل        
ــهــا                 ــيــســت ــال ــاســيــون ــرد، ن اعــالم ك

 . خالكوبيهايشان را نشان مي دهند
درباره مسئله كردستان كه ديـگـر      
فقط كسي مي توانـد ادعـا كـنـد كـه             
كسي مسئله كرد را نفي مي كند كـه     
يا مغرض بـاشـد و يـا هـم از دنـيـاي                   

اگــر ايــن   .  سـيــاســت بــي خـبــر بـاشــد          
دوستمان نيروي چپي را مي شـنـاسـد         
كه مسـئلـه كـردسـتـان را نـفـي كـرده                  

تـا  .  است، لطفا به ما هم معرفي كنـد  
ايشان به دنبال يك چـنـيـن مـوجـودي            

" مسئله كـرد   " باشد، من اينجا بخش     
، " يك دنياي بـهـتـر     " مندرج در برنامه  

برنامه حزب كمونـيـسـت كـارگـري را            
بـــراي اطـــالع ايـــن دوســـتـــمـــان و                 

. مخاطبين مظلوم وي، نقل مي كنـم       
 :در اين بخش آمده است

نظر به سابقه طوالني ستم ملي   "  
بــر مــردم کــرد در هــمــه کشــورهــاي             
مـــنـــطـــقـــه و ســـرکـــوب خـــونـــيـــن              

هـاي   هاي حق طلبانه و جنبش   خواست
اعتراضي و خودمختاري طلـبـانـه در       
کردستان ايران در رژيم هاي سلطنـتـي      
و اسالمي، حزب کمونيست کـارگـري      
بعنوان يک اصل، حق جدايي از ايـران         
و تشکيل دولت مستقل از طريق يـک     
پروسه انـتـخـاب آزاد و عـمـومـي را                 
بـراي مــردم کـردســتــان بـه رســمــيــت              
ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآمـيـز و       
نظامي براي جلوگيري از اين انتخـاب    

حزب .  آزادانه را قويا محکوم ميکند  
کمونيست کارگري خواهان حل فـوري   
مساله کرد در ايران از طريق برگـزاري      
يک رفراندم آزاد در مناطق کردنشـيـن      
ــران، زيــر نــظــارت مــراجــع               غــرب اي

ايـن رفـرانـدم      .  رسمي بين المللي است 
بايد با خروج نيروهاي نظامـي دولـت          
مرکزي و تضمين يک دوره فـعـالـيـت             
آزادانــه کــلــيــه احــزاب ســيــاســي در              
کردستان به منظور آشنـا کـردن تـوده         
مردم با برنامه و سياست و نـظـرشـان            

 . در رفراندم، انجام شود
حزب کمونيست کارگـري در هـر         
مقطع تنـهـا در صـورتـي بـه جـدايـي                 
کردستان راي موافق ميدهد که قـويـا      
محتمل باشد چنين مسيري کارگـران       
و زحــمـتــکـشــان در کـردســتـان را از                
حقوق مدني پيـشـروتـر و مـوقـعـيـت              
اقتصادي و مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـي                
برابرتر و ايمن تري بـرخـوردار خـواهـد         

مـــوضـــع رســـمـــي حـــزب        .  ســاخـــت 
کمونيست کارگري در هر مـقـطـع بـر            
مــبــنــاي يــک بــررســي مشــخــص از             

موقعيت موجود و مصالح و منـافـع       
کل طبـقـه کـارگـر و مـردم کـارگـر و                   
زحمتکش در کردستـان بـطـور اخـص           

 . تعيين خواهد شد
ــارگــري              ــســت ک ــونــي حــزب کــم

هـاي مــخـتـلـف خـودمـخـتــاري               طـرح 
کردستان را کـه از جـانـب نـيـروهـاي                 
خودمختاري طلب در کردستان ارائـه       
ميشود را نه فقط گامي به پـيـش در           
امـر حـل مسـالــه مــلـى کـرد تـلــقــي                  
نميکند، بلکه آنها را نسخـه اي بـراي        

هاي مـلـي کـرد و            دائمي کردن هويت  
غيرکرد در يـک چـهـارچـوب کشـوري            
واحد، ابدي کردن و قانونيت بخشيدن       
به جدايي هاي ملي و زمينه اي بـراي        
تداوم تخاصمات و کشـمـکـش هـاي            

 . ملي در آينده ارزيابي ميکند
حزب کمونيست کارگري هر نـوع       
ترتيبـاتـي در مـورد آيـنـده سـيـاسـي                 
کردستان را که بدون مراجـعـه بـه آراء          
عمومي خود مردم کردستان و صرفـا     
بر مبناي تصميمات دولت مرکزي و        
يا تـوافـقـات از بـاال مـيـان دولـت و                    
احزاب محلي به اجراء گذاشته شـود،       
فــاقــد مشــروعــيــت و غــيــرقــانــونــي           

 ."ميداند
طــرح نـــاســيـــونـــالـــيــســـم كـــرد           
خودمختاري و بند و بسـت از بـاالي           
سر مردم است كه در بهـتـريـن حـالـت              
ــت                  ــه ريـــاسـ خـــواهـــان آن اســـت كـ
ژاندارمري محله به اعضـاي مـحـفـل          
عبداهللا مهتـدي و يـا خـالـد عـزيـزي                

اين موضوع هيـچـگـونـه     . سپرده شود 
ربطـي بـه حـل مسـئلـه كـردسـتـان و                   

اگر ناسيوناليستي .  مسئله كرد ندارد  
توانست ثابت كـنـد كـه كـارگـري در                
چهارچوب يك كردستان خـودمـخـتـار        
كــه ريــاســت آن در دســت مســعــود               
بارزاني نوع كردستان ايران اسـت، دو        
قــرص نــان بــيــشــتــري بــر ســر ســفــره              
فرزندانش افزوده خواهد شد، مـن هـم        
به خودمختاري ايشان گـردن خـواهـم           

اگر ناسيوناليستي تـوانسـت    .  گذاشت
ثابت كند كه زني در زيـر زمـامـداري            
مسعود بارزاني داراي حقوق بيشتري      
از دوره صــدام حســيــن اســت، مــا                 
ادعاي دلسوزي ايشـان بـراي مسـئلـه           

تا آن زمـان    .  كرد را قبول خواهيم كرد 
ما طرح خودمان را براي حل مسـئلـه         
كردستان داريم و با قلدري كسـي هـم           

 .عقب نشيني نمي كنيم
 

 جورج بوش و تبعيض ملي
شـمـا   : " اين دوستمان مـي گـويـد        

فکر ميکنيـد تـبـعـيـض مـلـي دروغ               
است و مسئله ملي را آمريکا و جـرج     

و عـبـداهللا     !  بوش طـراحـي کـرده انـد          
ايشـان  !"  مهتدي عامل آمـريـکـاسـت       

من را خوانده است، جـواب    "  فكر" كه  
در آن نـوشـتـه        .  همه چيز را داده است    

نمي دانم چگونه كسي مي تواند ايـن          
مـن كـه     .  چنين فكر كسي را بخـوانـد      

يك كلمه درباره عامل بودن مـهـتـدي        
و ايـنـكـه تـبـعـيـض مـلـي از مـنـظـر                      
ناسيوناليسم کرد دروغ است، نگـفـتـه     

فقط بايد طرف پيامگير خـاصـي      .  ام
داشتـه بـاشـد كـه چـنـيـن پـيـامـي را                     

امــا از ايــن       .  دريــافــت كــرده بــاشــد       
 .بگذريم

من كه يك نقل قـول طـوالنـي از              
برنامـه حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري                
آوردم كه اتفاقا تبعيض ملي آنـچـنـان        
ريشه اي است كه براي رفاه جامـعـه و        
بخصوص مردم كردستان، حتما بـايـد    

امـا ايـنـكــه      .  ايـن مسـئلـه حـل شـود           
مسئله ملي را جورج بوش طرح كرده     
اســت يــا ايــنــكــه مــهــتــدي عــامــل              
آمــريــكــاســت، آنــچــه كــه اكــنــون در            
كرويدورهاي كـاخ سـفـيـد در جـريـان               
ــفــره از                     اســت و مــحــافــل دو ســه ن
بلوچستان و خوزستان و غيره بعـنـوان       
نمايندگان مليتهاي مختـلـف ايـرانـي         
در گشت و گذارند، اگر اين ساختـن و     
طراحي كردن مسئله ملي نيست پس       
شما بگوئيد چيست؟ نكند كسـي بـر        

هاي پـدر   اين باور باشد كه جورج بوش 
! و پسر دلسوزان مردم كرد شـده انـد؟          

در باره مهتدي هم، من مدركي ندارم     
كــه عــامــل چــه كســي اســت، امــا                 

مطمئنا طرحي را كه او در سـر دارد             
و برايش تالش زيادي هم كرده اسـت،        
در راسـتــاي طــرحـهــاي جــورج بــوش            

خودش اگر آن را انـكـار كـرد،            .  است
 .ما هم كوتاه خواهيم آمد

در رابطه با اينكه مسئلـه كـرد و          
كردستان، ربطي به ناسيوناليسم كـرد      
نـدارد زيـاد نـوشــتـه ايـم و خــوانـنــده                  
كنجكاو را به مطالـعـه نـوشـتـه هـاي              
منصور حكمـت در ايـن بـاره ارجـاع              

 .مي دهم
عجالتا اين نـوشـتـه از مـنـصـور              

 :حكمت را دم دست داشته باشيد
-public.hekmat://http

html.fa ۰۷۰۰/fa/net.archive 
 

اين هم قطعنامه حـكـكـا دربـاره           
 :حل مساله کرد در کردستان ايران

-public.hekmat://http
html.fa ۰۷۶۰/fa/net.archive 

اين هم يك نوشتـه از مـن دربـاره            
 :ناسيوناليسم
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تا يک هفـتـه بـعـد از مـاجـرا هـم                  
هنوز شهر از اجسـاد کشـتـه شـدگـان              
خالي نشده بود، آنها را در گـوشـه اي         
روي هم ريخته بودند و مـردم دسـتـه              
دسته به ديدن آنها مـي رفـتـنـد و در                
حالي که با دستمالي جلو دمـاغشـان        

بـوي اجسـاد تــا       ( را مــي گــرفـتــنـد،         
دنـبـال دشـمـنـان        )  فرسخها مي رفـت    

قديمي خود مي گشتند تـا از مـردن            
آنها اطمينان حاصـل کـنـنـد و نـفـس               

بـعـضـيـهـا بـا ديـدن            .  راحتي بکشـنـد   
يکي از چـهـره هـاي آشـنـا جـلـو مـي                   
رفتند، لگدي حواله سرش مي کردنـد    
و از او مــي پـــرســيــدنــد، کـــارت                    

 شناسائي مي خواي؟ 
من که طبق معمول تحمـل نـمـي       
کـردم بـغــل گـوشــم مــاجــراهـائــي در              
جــريــان بــاشــد و مــن بــخــشــي از آن               
نباشم، به مسئولين اصرار مي کـردم       

امـا آنـهـا      .  که مرا بفرستند سليمانيـه    
مي گفتند چـرا  .  اينکار را نمي کردند   

کسي آنجا نمانـده  .  بايد تو را بفرستيم 
کـار  .  و احتياجي به نيروي تـو نـداريـم      

تو اينـجـاسـت و مـرکـز پـزشـکـي بـا                   
کمبود نيرو روبرو است و بـايـد آمـاده         

ــاشــد           ــعــدي ب ــي مــن     .  حــوادث ب ول
. همچنان اصرار مـي کـردم کـه بـروم             

انگار اگر نمي رفتم چيز مهمـي را از            
به هـر بـهـانـه اي کـه            .  دست مي دادم 

دستم مـي رسـيـد پـنـاه مـي بـردم و                    
آخرش پذيرفتند که با يکـي ديـگـر از          
رفقا براي نگهباني از يـکـي از خـانـه             

. هاي کومله که خالي شده بـود، بـروم     
گفته ميشـد کـه بـعـد از فـتـح شـهـر                     
توسط قيام کنندگان، انبارهاي مـواد      
غذائي مصادره شـده و در مـحـالت             

امـا عـده     .  بين مردم توزيع شده اسـت   
اي هـم از فـرصـت اسـتـفـاده کـرده و                    

. شروع به غارت و راهـزنـي کـرده انـد            
اتفاقا آنهائي که تا ديروز از نيـروهـاي      
مسلح رژيم بودند و بـعـد کـه ديـدنـد               
رژيم دارد مي رود، فرصت طلبانه بـه     

مردم پيوستند، در راس اين غـارتـهـا         
اين افراد که به کردي بـه  .  قرار داشتند 

يا مزدور گفـتـه مـيـشـد،        "  جاش"آنها  
اکثرا ماشين و اسلحه داشتند و مـي        
دانستند، کجا دنبال امـوال قـيـمـتـي             
بگردند، بيشتر از هر کس ديگـري در     

جالب اينکه وقتي .  آن بلبشو چاپيدند  
ائـتـالف نـيـروهـاي        ( نيروهاي جـبـهـه       

) پيشمرگ کرد اپوزيسيون رژيم عراق     
به شهرها بـرگشـتـنـد و قـدرت را در                 
دست گرفـتـنـد، ايـن افـراد را بـجـاي                  
اينکه بعنوان مـزدور رژيـم مـجـازات           
کنند، ابقا کردند و بـه آنـهـا پسـت و                

 . مقام دادند
بهرحال بخاطر اين غارتـهـا، الزم        
بود چند نفري در هر مقري باشند کـه      
تصور نشود که خـانـه خـالـي اسـت و              

. مورد مصادره و غـارت واقـع شـود           
نشستن در يک خانه دور افتاده، البتـه      
پستي نبود که من دلم مـي خـواسـت          

امـا بـخـاطـر ايـنـکـه بـا               .  داشته باشم 
رفتنم به سليمانيه موافقت شود، آنـرا        

فضــاي شــهــر    .  قــبــول کــردم و رفــتــم        
مخلوطي بود از شادي و نـگـرانـي و             

شادي بخاطر پيروزي در قـيـام،   .  ترس
بخاطر اينکه بعد از آنهمه سـال مـردم       
مزه آزادي را ميچـشـيـدنـد و چـکـمـه               
هاي مزدوران بعث و پليس امـنـيـتـي        
ــمــي                 ــاالي ســر خــود احســاس ن را ب

نگراني و ترس بخاطر ايـنـکـه      . کردند
آينده نامعلوم بود و احتمال بـازگشـت       

شــنــيــده .  دوبــاره رژيــم وجــود داشــت       
ميـشـد کـه خـيـزشـهـاي تـوده اي در                   
شهرهاي جنـوبـي بـا قسـاوت کـامـل              
سرکوب شده است و صدها نفر کشتـه    

مردم مـي    .  و زخمي و ناپديد شده اند   
دانستند که اگر رژيم بـرگـردد، حـمـام          
خــون راه مــي انــدازد و در نــهــايــت                
وحشيگري مـي کشـد و نـابـود مـي                

حتي اگر نتواند شهـرهـا را پـس        . کند
بگيرد، هـنـوز مـي تـوانـد، بـمـبـاران                 

سابقه اينکـار را دارد      .  شيميائي کند 
و اگر در حلبجه توانست بيش از پنـج        
هزار نـفـر را در عـرض نـيـم سـاعـت                    
نابود کند، در سليـمـانـيـه و اربـيـل و              
کرکوک هم مي توانـد هـمـيـن کـار را               

 . تکرار کند
روز اول که رسـيـدم، از هـمـکـارم             
اجازه گرفتم و رفتم بيرون که شـهـر را          

در واقع اجازه نداشتـم ايـنـکـار       .  ببينم
تنها بيرون رفـتـن خـطـرنـاک          .  را بکنم 

بود، مخصوصا براي يـک دخـتـر کـه             
هر اتـفـاقـي      .  پيشمرگ کومله هم بود   

امـا مـن مـي        .  ممکن بـود بـيـافـتـد         
خـواسـتـم بـا چشــم خـودم قـيـام را و                    

شهر ديگر آرام شـده    .  نتيجه آنرا ببينم 
بود، اما هنوز از ساختمانهاي پلـيـس     
امنيتي و ديگر پايگاههاي رژيم دود      

ماشـيـنـهـاي سـوخـتـه و            .  بلند ميشد 
تانکها و نفربرهاي سوخته در گـوشـه        

. کنار خيابانهـا بـه چشـم مـي خـورد              
بعضي جاها بچه ها از آنها باال رفـتـه       

خـيـابـانـهـا      .  و اسلحه بازي مي کردند    
پر بود از آشغال و پالستيک سوخته و         
شـيــشــه هــاي شــکــســتــه و کــاغــذ و              

جابجا کيسـه هـاي پـاره شـده           .  نايلون
آرد و مواد خوراکي ديده مـيـشـد کـه          
معلوم بود از يکي از انبارهـاي مـواد      
غــذائــي مصــادره شــده و حــامــل آن             

. نتوانسـتـه آنـرا بـه مـقـصـد بـرسـانـد                  
شايد به دليل اينکه بارش زياد بـوده    ( 

يا مجبور بوده آنرا رها کند و از ترس       
خون دلمه ).  گلوله به کناري پناه ببرد  

بسته و سياه شده، کـف خـيـابـانـهـا و              
توي جويهاي کنار خيابان را پـر کـرده        

ــود ــوي خــون و دود و اجســاد                 .  ب ب
متعفن، در سراسر شهر پيچيده بود و       

 . نفس کشيدن را سخت مي کرد
 

تعداد زنان در خـيـابـانـهـا بـنـحـو               
بيشتر کساني .  حيرت انگيزي کم بود 

که موج جـمـعـيـت را تشـکـيـل مـي                  
دادند، مردان مـلـبـس بـه لـبـاسـهـاي                
کردي و گـاهـا مسـلـح بـودنـد کـه بـا                   
حرارت در مورد اتـفـاقـات چـنـد روز              
گذشته صحبت مـي کـردنـد و آدرس            
محالتي را که اجساد فالني و فـالنـي       

افتاده بـود را    ) با چند تا فحش آبدار( 
مـن بـه طـرف        .  به همديگر مي دادند  
آنـجـا ازدحـام      .  زندان اصلي شهر رفتم   

بـا وجـود     .  جمعيت خيلي بيشتر بـود     
اينکه آفتاب درخشانـي مـي تـابـيـد،            
بعضيها چراغ قوه با خودشان داشتنـد    
که موجـب تـعـجـب مـن مـيـشـود و                  
خودبخود دنبال آنها راه مي افـتـم کـه        
ببينم با آن چراغ قـوه هـا چـکـار مـي               

از دومين در سنگين آهني کـه   .  کنند
مي گذريم و از پله هاي پيچ در پـيـچ           
و باريک پائين مي رويم، تازه حکمـت      

زيـر زمـيـن      . چراغ قوه ها را مي فهمم 
نمور و مخوفي که تـا دو روز پـيـش               
صدها زنداني را در خـود جـاي داده              
بود، مثل شب تاريک است و بزحـمـت     

. مــي شــود در آن نــفــس کشــيــد                    
کوچکترين پنجـره يـا دريـچـه اي کـه               
هوا را تصفيه کند در آن وجـود نـدارد        
و بوي خون و عرق و نم به هم آميختـه   

جمعـيـت نـفـس در سـيـنـه هـا                 .  است
حبس کرده و با چراغ قوه از سلولي به       
سلول ديگر مي رود و نجوا کـنـان در        
مورد اتفاقات وحشتناکي کـه در آن           
سياهچالها افتاده است صحبـت مـي        

روي بــعـــضــي از ديــوارهـــا             .  کــنــد  
چيزهائي نوشته شده يا کسي با ناخـن    

. چيزي روي رنگ ديوار کشيـده اسـت       
در يکي از اتاقهـاي بـزرگـتـر عـده اي             
دور جوان قد بلند و الغري جمع شـده          
اند که ظاهرا مـدتـي را در آن زنـدان                

او در حــالــي کــه بــا          .  گـذرانــده اسـت    
دستهـايـش را بـاالي سـرش و پشـت                
گردنش برده است، براي تماشاگرانـش      
توضيح مي دهد که چگونه شکـنـجـه     
گران دست زندانيان را از پشـت مـي             
بستند و از چنگکهاي کـه در سـقـف             

خـيـلـي    " بود، آنها را آويزان مي کردند   

بيشتر وقتها کتف کسـي    .  درد داشت 
 ." که آويزان شده بود، در مي رفت

در گوشه يکي از اتاقهاي باالتـر،        
. کپه اي لباس زنانه جـمـع شـده اسـت            
. احتماال اينجا بخش زنان بـوده اسـت      

يکي از مردان در حالي که مـاهـيـچـه           
هاي صورتش از عصبانيت ميـلـرزد،        

کسـي  .  با صداي بلند فحش مي دهـد  
ــا صــداي خــيــلــي                  پشــت ســر مــن ب
ضـعـيـفــي بـه هــمـراهـش مــي گـويــد                

". اينجا به زنها تجاوز مي کـرده انـد       " 
در يکي از اتاقها که بنظر مـي رسـد،        
دفتر زندان بوده است، کاغذ همـه جـا         
ريخته است و چـنـد نـفـري در مـيـان                 

. کاغذها دنـبـال چـيـزي مـي گـردنـد               
احتماال دنبال اسم کسي مي گردند و      
مي خواهند مطمئن شوند که آن فـرد       

شـنـيـده بـودم کـه در            .  آنجا بوده يا نه   
مــيــان اســنــاد زنــدان نــوشــتــه هــاي              

يـعـنـي    .  منصور حـکـمـت پـيـدا شـده           
افرادي را بخاطر خواندن نوشتـه هـاي         

. او گرفته و چه بسا شکنجه کرده انـد       
در ميان کـاغـذهـا راه مـي روم و بـا                  
چشم دنبال نوشته يا اسمي آشنـا مـي       

 . گردم
 

 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيست و هفتم( 

 مرگ بر گراني و عاملين آن   
 

! پـرسـتـاران   !  معلـمـان  !  كارگران
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين

گراني هرروزه و فـقـر و نـداري             
زندگي همه ما را به درد و عـذاب             

تنهـا راه نـجـات        .  تبديل كرده است 
ما از اين فقر  و گراني و حسـرت و        
محروميت كـه هـرروز غـيـر قـابـل              
تحمل تـر مـيـگـردد، ايـنـسـت كـه                

داد .  خشــم مــان را فــرو نــخــوريــم           
! اعتصاب كنيـم !  فرياد بزنيم!  بزنيم

جامعه را به كـانـون   !  اعتراض كنيم 
بزرگ اعتراض عـلـيـه مـفـتـخـوران             

 . تبديل كنيم
تك تك ما مردم حق داريـم نـه          
فقط نان و ميوه و  خانه و كـاشـانـه          
مـنـاسـبــي داشـتـه بـاشـيـم، بـلـكــه                 

. زندگي مرفه و شـاد حـق مـاسـت             
بـرخـورداري از هـمـه نـعـمـات حـق                 

بـرخــورداري از پـزشــك و         .  مـاســت 
ــت             ــان حـــق مـــاسـ . داروي رايـــگـ

تحصيل رايـگـان و مـنـاسـب حـق               
اسـتـراحـت و      .  همه فرزندان ماسـت   

تفريح و مسـافـرت و اسـتـفـاده از                
آخرين دسـتـاوردهـاي زنـدگـي حـق             

هيچ تك نفري چـه شـاغـل         .  ماست
چه بيكار چه بيمار و چـه مـعـلـول،            
در ايـن جـامـعـه نـبـايـد گـرسـنـه و                    

مـا  .  محروم و حسرت كشيده بماند 
انسانيم و زندگي انسـانـي حـق بـي             

 .چون و چراي تك تك ماست
ايــن حــكــومــت و ايــن نــظــام             
نـــاعـــادالنـــه ســـرمـــايـــه داري را             
ميتوانيم بـا مـبـارزه و انـقـالبـمـان               
درهم بكوبيم و جـامـعـه اي آزاد و             
شـاد و مــرفــه و انســانــي را بــرپــا                

 . داريم
 

 زنده باد انقالب انساني    
 ! براي جامعه اي انساني   
 ! زنده باد سوسياليسم 

 حزب كمونيست كارگري ايران   
 ٢٠١٢  اوت ٩ 
 ٩١  مرداد ١٩  

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

! پــرســتــاران!  مــعــلـمــان !  كـارگــران 
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين

 
گـرانــي هـرروزه و فــقـر و نــداري               
زندگي همـه مـا را بـه درد و عـذاب                  

تـا ايـن حـكـومـت          .  تبديل كرده است  
دزدان و مـــفــتـــخــوران حـــريــص و                
ميلياردر هست، اوضاع هرروز بـدتـر        

ثــروتــهــاي    .  و بــدتــر خــواهــد شــد             
ميلياردي آنها تمـامـا حـاصـل دزدي          

و ما مـانـده     .  نان شب فرزندان ماست   
ــم و درد عــمــيــق و خشــم بــي                         اي

 . انتهايمان
 

تنها راه نجات ما از اين فـقـر  و             
گراني و حسـرت و مـحـرومـيـت كـه                

هرروز غير قابل تحمل تـر مـيـشـود،           
. اينست كه خشم مان را فرو نـخـوريـم       

اعـتـصـاب    !  فـريـاد بـزنـيـم       !  داد بزنـيـم   
بـه مـفـتـخـوران        ! اعتراض كنيم! كنيم

حاكم هرچه سزايشان است بـا صـداي           
كـوچـه و خـيـابـان و            !  بلـنـد بـگـويـيـم        

كارخانه و صف خريد و همه جا را بـه       
كانونـهـاي اعـتـراض و حـق خـواهـي                

هم اينك اينـجـا و آنـجـا         .  تبديل كنيم 
اعتصابات كارگري و اعـتـراضـات و          
بـيــرون ريـخــتــن فــريــاد خشــم عـلــيــه              
مسببين اين اوضاع هرروز مشـاهـده        

و همين را بايد ميلـيـونـي و      .  ميشود
 .سراسري كرد

 
تك تك مـا مـردم حـق داريـم نـه                
فقط نان و ميوه و  خـانـه و كـاشـانـه                   
مناسبي داشته باشيم، بلـكـه زنـدگـي        

بـرخـورداري   .  مرفه و شاد حق ماسـت    
. از هــمــه نــعــمــات حــق مــاســت                    

برخورداري از پزشك و داروي رايـگـان         
تــحــصــيــل رايــگــان و       .  حــق مــاســت   

. مناسب حق هـمـه فـرزنـدان مـاسـت             
اسـتـراحـت و تـفـريـح و مسـافـرت و                   
اســتــفــاده از آخــريــن دســتــاوردهــاي            

هـيـچ تـك      .  زندگي حق هـمـه مـاسـت         

نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمـار و        
چه معـلـول، در ايـن جـامـعـه نـبـايـد                    
گرسنه و مـحـروم و حسـرت كشـيـده               

ما انسانيم و زنـدگـي انسـانـي         .  بماند
 .حق بي چون و چراي تك تك ماست

ــظــام                   ــن ن ــن حــكــومــت و اي اي
ناعادالنه سرمايه داري را ميـتـوانـيـم          
درهم بكوبيم و جامعه اي آزاد و شـاد     

 . و مرفه و انساني را برپا داريم
 

 زنده باد انقالب انساني    
 !  براي جامعه اي انساني   

 
 ! زنده باد سوسياليسم 

 
 حزب كمونيست كارگري ايران   

  ٢٠١٢  اوت ٩ 
 ٩١  مرداد ١٩  

 مرگ بر گراني و عاملين آن   

پيـام بـه مـردم آذربـايـجـان بـراي                
 کمک رساني به زلزله زدگان

 !عزيزان
خـبـر زلـزـلـه ويـرانـگـر در اهـر و                    
ورزقان و کليبر و روستاهاي اطـراف،         
از عصر روز گذشته، نگـرانـي و تـاثـر          
عميقي بـراي هـمـه مـا ايـجـاد کـرده                  

 .است
ديدن عکس مادراني کـه بـر سـر            
جنازه فرزندانشان شـيـون مـيـکـنـنـد،            
عکس کسانيـکـه زيـر آوار جـان داده              
اند و مردم با دستهاي خالـي در حـال         
بيرون کشيدن جـنـازه هـا از زيـر آوار                
هستند، ديدن عـکـس کـودکـانـي کـه            
بدون کمتـريـن امـکـانـات در اطـراف              
ويرانه ها پرسه ميزنند، هـمـه و هـمـه            

 .دل هر انساني را به درد مي آورد
به يمن رسانه هاي اجتماعي خبـر      
اين زلزله وسيعا در رسانـه هـا پـخـش          
شد و اکنون در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                  
رسـانـه هـاي مـتــعـددي ايـن خـبـر را                   

 .پوشش داده اند
در ايران صدا و سـيـمـاي کـثـيـف              
جمهوري اسالمي تا آخـريـن سـاعـات        
شبف با پخش وراجي هاي مـذهـبـي،          
در اين مورد سکوت کرده بـود و تـو            
گويـي بـا سـانسـور ايـن خـبـر مـهـم،                    
ميتوانند بـر چشـم مـردم ايـران و يـا                 

 .دنيا خاک بپاشند
همه کسانيکه در جريان خبر قرار       
گـرفــتــنــد يــکــبــار ديــگــر ديـدنــد کــه             
حکومت فاشيست اسالمي حکومت   

قتل و جنايت و اعدام و در عين حـال        
ــل                حــکــومــتــي اســت کــه در مــقــاب
ــيــز در نــهــايــت               مشــکــالت مــردم ن

زلزـلـه   .  القيدي و دنائت رفتار ميکند 
البته يک سانحه طبـيـعـي اسـت، امـا            
اين سانحه بر اساس ايـنـکـه شـمـا در             
کدام خانه و با کدام درجـه امـکـانـات           
ايمني زندگي کنيد، تلفات کـمـتـر يـا           

و اکـنـون اکـثـر         .  بيشـتـري مـيـگـيـرد        
قـربـانـيـان از بـيـن مـردم فـقـيـر و از                       
روســتــاهــا هســتــنــد و خــانــه خــراب            
شـدگـان کسـانــي هســتـنـد کـه خـانــه                 
ــن                  ــدون کــمــتــري ــي و ب هــايشــان گــل

 .استحکام بوده است
از آذربايـجـان خـبـر مـيـرسـد کـه                 
مردم از هـمـان لـحـظـات اولـيـه خـود                

کـاروان مـردم     .  دست بـکـار شـده انـد         
بسوي مراکز اصلي زلزله به راه افتـاده   
و هر کس سعي ميکند تا جـايـي کـه          

 .امکانش را دارد کمک کند
  

 !مردم آزاده آذربايجان
ــر                   ــار غــي ــت ــه و رف ــل ــز ــوع زل وق
مسئوالنه و سهل انگارانه حـکـومـت         
اسالمي يکبار ديگر نشان داد کـه در     

ايران حکومتي فاشيست و مستبد و       
ضد انساني سر کار است که بـه هـمـه         
اموارت زندگي مردم، از رابطـه افـراد       
با يکديگـر، از مـراودات خصـوصـي            
افــراد، از ايــنــکــه بــه کــدام شــبــکــه                
تلويزيوني نگـاه مـيـکـنـنـد و يـا چـه                  
ميپوشيد و چه مي نوشند کـار دارد،     
ولي بعد از سانحه اي عظـيـم و خـانـه            
خرابي و ويراني و نـبـود آب و بـرق و              

، ايـن حـکـومـت جـاخـالـي              ... غذا و  
 .ميدهد
  

انگشت اتـهـام بسـوي جـمـهـوري            
 !اسالمي است

حکومتي کـه مـيـلـيـاردهـا دالر             
سرمايه همين مردم را بـيـن آقـا زاده             
ها و تروريستها و بانـدهـاي خـودي و          
بين المللي توزيع مـيـکـنـد، مـردم را           
وادار کرده که زير سرپناه گلي و بـدون      
کمترين امکانات زندگي کننـد و هـر        
تکان و زلزله اي خـانـه هـا را بـر سـر                   
مردم آوار ميکند و آنـهـا را قـربـانـي               

اين حکومت فقط شـايسـتـه      .  ميکند
 .سرنگوني است

  
گروه هاي کمک رسـانـي مـردمـي         

 !را گسترش دهيد
ــردم در                   ــه مـ ــا بـ ــوان مـ فـــراخـ

آذربايجان اينست که دسـت بـه دسـت         
هم داده و سـتـادهـاي کـمـک رسـانـي                 
مردمي را گسترش دهند، کمکهـا را     
خودشان دريافت کرده و خـود تـوزيـع           

گرگهاي وابسته بـه حـکـومـت         .  کنند
اسالمي خواهند کوشيد از قبل خـون       
و درد مردم اين بار هم کـاسـه گـدايـي          
در دســت گــرفــتـه و کــمــکـهــا را بــه                 
جيبهاي گشاد خـود ريـخـتـه و بـازار               

ايـن  .  دزدي و چاپـيـدن راه بـيـانـدازنـد            
تجربه همـه مـا در جـريـان کـمـک بـه                   

 .مردم وزلزله زدگان بم بود
اين مهم است که جوانـان و هـمـه          
کسانيـکـه کـه خـواهـان کـمـک کـردن                 
هستند خـود شـبـکـه کـمـک رسـانـي                  
ايجاد کرده و با رفتن به محل زلزله و     
تماس مستقيم بـا مـردم کـمـکـهـا را              

 .خود به دست آنها برسانند
بازماندگان اين فاجـعـه را نـبـايـد           

بـايـد بــه هـر طـريــق           .  تـنـهـا گـذاشــت      
بـايـد بـه هـر         .  ممکن در کنارشان بود 

 .طريق ممکن ياريشان کرد
  

 ۲۰۱۲  مرداد ٢٢ 
 ۲۰۱۲  اگوست ۱۲  

 مينا احدي 
 محسن ابراهيمي   

 پيام همدردي مينا احدي و محسن ابراهيمي       
 به بازماندگان زلزله در آذربايجان       
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