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 اخير در آمريكا
 

از منظرهای مختلفی ميتوان به تماشای 
رويدادهای اخير آمريکا نشست و نتايج 

بسياری از سياستمداران و .  مختلفی گرفت
" آسيب ديدن دمکراسی"مفسران رسانه ها از 

معاون ترامپ اين .  اظهار نگرانی می کنند
. ناميد"  روز سياه در تاريخ آمريکا"واقعه را 

سران دول اروپائی از وارد شدن هواداران 
ترامپ به کنگره شوکه شدند، بخود دلخوشی 

که "  اين دمکراسی آمريکائی نبود"دادند که 
" باال رفتن از ديوار دمکراسی"می شناختيم، 

ناميدند و در عين حال "  غيرقابل تحمل"را 
. ترامپ را مسئول اين واقعه قلمداد کردند

نتانياهو رفيق ترامپ کاسه داغ تر از آش شد 
خواند و "  حمله به کنگره را ننگ آور"و 

کل اردوی متلون هوادار .  محکوم کرد
دمکراسی در مواجهه با واقعيات و تناقضات 

 . دمکراسی به لکنت زبان افتاده است
 

تا به ادعاهای شيفتگان دمکراسی برميگردد، 
در تاريخ آمريکا اين اقدام ميهن پرستان 
هوادار ترامپ امری دور از ذهن و جديد است 
اما در قاموس بورژوازی و دمکراسی ابداً 

راه انداختن حرکتهای .  جديد و عجيب نيست
اعتراض به نتيجه "کودتائی با عنوان 

برای ساقط کردن يک دولت و به "  انتخابات
قدرت نشاندن موئتلفين خويش بيرون مکانيزم 

انتخاباتی، يک سياست قديمی 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

هيئت حاکمه آمريکا از جمله در کشورهای سابق بلوک شرق بوده 
حمله نظامی آمريکا و موئتلفين اروپائی به کشورهای مختلف و .  است

بمباران پارلمان و بيمارستان و کودکستان، سازمان دادن کودتاها و 
يک منشأ .  اين دمکراسی است"  هنر"کشتارهای مخوف، جزو تاريخ و 

اين ناله های دمکراتيک نگرانی از اين واقعيت است که فردا حمله به 
کاخ ها و کنگره ها و پارلمانها اينبار توسط کارگران عادی ميشود و از 

باال رفتن از ديوار دمکراسی "و "  خشونت"هم اکنون بايد تحت عنوان 
" عدم تحمل شان"انصافا و نقداً اين .  ، کوبيده شود"غير قابل تحمل است

را با کشتن چند نفر و زخمی کردن و دستگيری تعدادی ديگر نشان 
دونالد ترامپ محصول همين دمکراسی است، فاشيستهائی که در .  دادند

. کشورهای اروپا وارد پارلمانها شدند از محصوالت همين دمکراسی اند
فاشيسم تاريخا و در مهمترين مراکز قدرتش با انتخابات به قدرت دست 

اين واقعيت دمکراسی است و قبل از اينکه به خود .  يافته است
دمکراسی بعنوان چهارچوبی سياسی و يک شکل حکومتی مربوط 
باشد، به منافع و نيازهای بورژوازی در دوره های بحران و تابعيت 

 . دمکراسی از اين منافع مربوط است
 

بايدن   -ترامپ محصول بحران اقتصادی جهانی و ناتوانی دولت اوباما
ترامپ از طرق .  در پاسخ به معضالت بورژوازی آمريکا بود

دمکراتيک و انتخاباتی به کاخ سفيد رفت اما اين نيازهای هيئت حاکمه 
و بورژوازی آمريکا در دوره بحران بود که اين مجال را برای وی و 
جريان های فاشيست در کشورهای مختلف فراهم کرد تا از طرق 

در ايندوره طبقه کارگر آمريکا .  انتخاباتی اهرم دولت را بدست گيرند
درهم کوبيده شده بود، سطح حقوق ها بشدت کاهش يافته بود، بيکاری 

ترامپ با پرچم .  رشد بيسابقه داشت و نژادپرستی بيداد ميکرد
، "اول آمريکا را بزرگ کنيم"ناسيوناليسم اقتصادی و نژادپرستانه و 

تالش کرد نيروهای حاشيه ای و جريانات ارتجاعی، بخشی از توده 
های ناراضی طبقه کارگر که موقعيت اقتصادی ناامنی داشتند و يا بدليل 
تحوالت تکنولوژيک از دايره بازار کار بيرون افتاده بودند، را با 
تبليغات نژادپرستانه و خارجی ستيزی جلب کند و در اين راه بدرجه ای 

همزمان با بحران بورژوازی عقايد و انتقاد چپ و .  موفق بود
در دوره های بحران .  سوسياليستی در جامعه گسترش پيدا ميکرد

اقتصادی و حکومتی، گرايش های راست و چپ ضد سيستم امکان رشد 
گرايش چپ و راديکال تر جامعه .  سريع و کسب نفوذ اجتماعی دارند

آمريکا در فقدان نيروئی که نمايندگيش کند در روايت رفرميستی سندرز 
راست افراطی با .  اسير شد و همان را هم حزب دمکرات تحمل نکرد

ابزار دولت و رسانه و پول توانست کل لجن تاريخ و عقب ماندگی 
 .     مذهبی و راسيسم و زن ستيزی و بيگانه گريزی را به تحرک درآورد

 
از .  در آمريکا، سنت کالسيک نژادپرستی و راست افراطی قديمی است

فاشيسم در .  منشا آمريکائی دارند)  WASP(کوکلوس کالن تا واسپ 
. اقتصادی جهان النه کرده است  -ساختار دمکراتيک ترين نظام سياسی 

اين گرايش نژدپرستانه و مذهبی تاکنون 
حزب قدرتمند سياسی در آمريکا نداشته 
و فشار و تاثير اين جريان توسط طيف 
های راست تر جمهوريخواهان و امثال 
تی پارتی در سطح سياست منعکس شده 

ترامپ محصول اين سنت راست .  است
افراطی قديمی و بحران سرمايه داری 
بود و حزب جمهوريخواه با هر تنش و 

آنچه ترامپ در .  اختالفی حامی وی بود
روزهای آخر صدارتش انجام داد، تداوم برسميت نشناختن قوانين بازی 
سنتی دو حزب حاکم است، سياستی که از ابتدا نيز يک پای تبليغاتی خود 
را روی آن گذاشت و پای ديگر را روی جلب حمايت وسيعتر 

. اين اقدام آکسيون اعالم عروج متشکل تر فاشيسم بود.  جمهوريخواهان
انتخابات تنها وقتی خوبست که آنها را بقدرت برساند، اگر با همان 
مکانيزم از قدرت افتادند، آنوقت سياستش کوبيدن پارلمان و کنگره و 

ترامپ قصد نداشت و نمی توانست وارد ايندور شود، نه .  تعطيل آنهاست
شرايط سياسی جامعه آمريکا آماده اينکار بود و نه طبقه حاکمه چنين 

اما اقدام حمله به کنگره يک ابراز وجود برای .  اجازه ای را به وی ميداد
آينده و يک اعالم موجوديت سياسی بيرون قاعده بازی سياسی تاکنونی 

امروز حزب جمهوريخواه ديگر نميتواند سرنوشتش را به ترامپ .  بود
شکست خورده گره زند و ترامپ نيز زير فشار نيروهايش نميتواند خود 

او تالش دارد از قطبی شدن .  را به سياست جمهوريخواهان محدود کند
جامعه در انتخابات بيشترين بهره را برای آينده ببرد، جنگ امروز 
ترامپ برسر سنگر از دست رفته کاخ سفيد نيست بلکه برسر آينده جنبش 

اعالم فاصله گيری ها از .  راست افراطی در صحنه سياسی آمريکاست
ترامپ از پنس و پومپئو تا مخالفين قديمی تر مانند بوش و ديگران در 

. همين روزهای آخر، خط مسلط تر جمهوريخواهان را منعکس می کند
بخشهای افراطی تر در حزب جمهوريخواه و در کنگره، در اين وقايع و 

ترامپ، عمدتا   -در کنگره همراه ترامپ ماندند، اما در دو راهی حزب 
 . طرف حزب جمهوريخواه را خواهند گرفت

 
ترامپ در کاخ سفيد تمام شد اما جنبش راست افراطی، ضد کمونيست و 
ضد هر ارزش آزاديخواهانه که او نمايندگی ميکند، در جامعه آمريکا 

در عين حال شکست ترامپ واقعه خوب .  قويتر از چهار سال پيش است
و مثبتی بود و پيامدهای خود را بر موقعيت نيروهای راست افراطی در 

پيشنهاد برکناری فوری وی حتی در اين .  کشورهای مختلف خواهد داشت
افتضاحی که ترامپ برای دمکراسی ببار .  روزهای آخر طرح شده است

ترامپ از .  آورد تا مدتها خوراک رسانه ها و بحثهای حقوقی خواهد بود
جنبشی عظيم عليه تبعيض و نابرابری و نژادپرستی، که در فقدان يک 
جريان سياسی که بتواند نمايندگی اش کند بناحق جو بايدن به سمبل آن 

اما او ميخواهد اين شکست شکوهمند جلوه کند و .  بدل شد، شکست خورد
اينکه اين .  تخته پرش يک پيشروی برای راست افراطی در فردا باشد

راست افراطی و پرو ترامپ از خود حزب سياسی بيرون ميدهد تا معادله 
تاکنونی دو حزب قدرتمند را در صحنه سياسی آمريکا تغيير دهد يا در 
حاشيه بستر اصلی حزب جمهوريخواه به کارش ادامه ميدهد، بحثی 
مربوط به آينده است و اساسا به نيازهای بورژوازی در مواجهه با برآمد 
جديد بحران اقتصادی و تحرک گرايشات راديکال کارگری و 

راست .  سوسياليستی در جامعه آمريکا گره ميخورد
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 ٥٧٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

افراطی و فاشيسم در متن بحران های حاد اقتصادی و بی 
افقی سرمايه داری امروز زمينه رشد و قدرتگيری دارد و 

در يک شرايط .  در آمريکا نيز همين اتفاق افتاده است
ً ميداندار شدن نژادپرستان و  بالنسبه عادی تر، قطعا
فاشيستها در بستر اصلی سياست مطلوب بخشهای مهمی از 

اما در هر حال و اساساً منافع کالن . طبقه بورژوازی نيست
و استراتژيک طبقه بورژوازی و هيئت حاکمه است که 
تعيين ميکند کدام جريان در کدام دوره معين بهتر ميتواند 
منافع آنی و آتی بورژوازی آمريکا را تامين و پاسداری 

 . کند
 

تبليغات ضد سوسياليستی و ضد کمونيستی در متن اين 
کشمکش، خود بيانگر بخشی از فضای سياسی حاکم در 

آنها برسر کرسی و امتيازات قدرتمندترين .  آمريکا است
فرد جهان و روشهای دمکراسی دعوا دارند اما به هر بهانه 
ای عليه کارگر و سوسياليسم و تمايالت برابری طلبانه و 

 .  آوانگارد پروپاگاند ميکنند
 

در اين ميان مسخره تر از ترامپ و هواداران فاشيست اش، 
همراهی و تحرک سلطنت طلبان، فرشگردی ها و مجاهدين 

اينها که تا .  در صفوف هواداران ترامپ در اين ماجرا است
همين ديروز اميدوار بودند ترامپ به کاخ سفيد برگردد و به 
اميد و آرزوهايشان جامه عمل بپوشاند، امروز سرخورده 
به عناصر ته صف فاشيستهای مذهبی هوادار ترامپ 

مردم آزاديخواه در ايران نيز اين حقايق را ديدند و .  پيوستند
نام اين اپوزيسيون پرو ترامپ را کنار فاشيسم و عقب مانده 

 .ترين و مرتجع ترين بخش بورژوازی ثبت کردند
 

واقعيت عظيم تر اينست که عمل ترامپ و هوادارانش نتيجه 
بن بست و بحران سرمايه داری امروز است که روزی بنا 
به نياز بقای سرمايه فاشيسم را جلو صحنه ميراند و روزی 
همين فاشيسم کل قوانين بازی اين نظام را به سخره می 

سرمايه داری ديگر صالحيت اداره دنيای امروز را .  گيرد
بعد از ترامپ بايدن فرمان همين ماشين را بدست .  ندارد

ميگيرد و در منگنه فشار و توقع کارگران و تالش برای 
تامين منافع بورژوازی آمريکا، در حد نيمه و نصفه اوباما 

لذا تقابل اجتماعی با راست افراطی .  هم عمل نخواهد کرد
مقابله با نژادپرستی و .  در جامعه ادامه خواهد داشت

تبعيض و نابرابری بنيادی، نه امر احزاب طبقات حاکم 
بلکه امر جنبش طبقه کارگر و سوسياليسم کارگری در 

 .آمريکاست
 

 .سردبير
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 روين كابلى پ

ساعت های دراماتيک در کنگره نمايندگان آمريکا بوسيله رسانه های دنيا رصد شد و 
. جهان شاهد صحنه گردانی مشتی زن و مرد لمپن فاشيست از طرفداران ترامپ بود

آمريکا کشور شوهای بزرگ در الس وگاس، شو بيزنس و ميدان دار کودتاهای سيا بر 
سناريوئی که ديروز بوسيله ترامپ و دولتش سازمان . عليه مردم آزاديخواه جهان است

داده شد و بوسيله عده ای ميهن پرست فاشيست اجرا شد، اصال جديد نيست بلکه 
جالب است که بياد بياورديم قبال گفته .  برعکس برای مردم جهان سناريويی آشناست

" کودتا"کلمه !  ديروز گفته شد؛ در آمريکا کودتا می شود.  می شد؛ آمريکا کودتا کرد
 . هميشه با آمريکا در اذهان مردم آشنا به سياست تداعی می شود

 
از اين نوع صحنه ها در همه جای دنيا، .  تازگی نداشت ٢٠٢١ژانويه  ۶تصاوير روز 

از کودتا عليه آلنده در شيلی تا ايران، براه انداختن صدها جنگ در سراسر دنيا، مداما 
. بر نقش و دخالت دولت و ارتش  جنايتکار آمريکا در اقصی نقاط جهان حکايت دارد

برخالف ادعای رسانه های نوکر که فغانشان از خدشه دارشدن چهره ی دمکراسی 
برآمده بود، تاريخ شاهد دهه های طوالنی، از دخالت مستقيم آمريکا و حمايت از 
راست ترين و افراطی ترين و عقب مانده ترين نيروهای ارتجاعی و کمک به تداوم 
آنها، نابودی و خانه خرابی زندگی ميليون ها انسان و بانی فقر و فالکت در بسياری از 

آنچه ديروز متفاوت بود نه تازگی آن، بلکه تکرار سبموليکی از .  نقاط جهان بوده است
 . اين صحنه ها در خود آمريکا بود

 
اما راست افراطی تازه در آغاز راه برای اعاده حيثيت بر باد رفته .  ترامپ تمام شد

راست فاشيست در اروپا، امريکای التين و آسيا هم .  سياسی و اقتصادی آمريکا است
اکنون نه در خيابان ها بلکه با استفاده از اهرم های قانونی و دمکراسی پارلمانی در 
همسويی با سياست های راست ديگر احزاب پارلمانی در بسياری کشورها حضور 

اما برای تبديل شدن به آلترناتيوی جدی و اوج گيری جنبش خود، به رهبری .  دارد
ديروز در کنگره آمريکا الت و لمپن ها سازمان .  قدرتمند مانند آمريکا دخيل بسته اند

متفکرين و .  داده شدند اما رای دهندگان و هواداران ترامپ محدود به اينها نيست
مشاورين سياسی وی هنوز علنی و در  پشت صحنه، شوهای سياسی وی را طراحی 

اين .  می کنند، حامی و همفکر وی هستند و به اين راحتی عقب نشينی نخواهند کرد
. نيرو قصد دارد دور ديگر انتخابات بدون ترامپ يا با ترامپ ديگری به ميدان بيايد

اين دوره ای خواهد بود که در غياب يک جنبش راديکال کارگری و سوسياليستی، اين 
خطر وجود دارد که نه تنها در خود آمريکا بلکه در برخی کشورهای ديگر، فاشيست 

 . ها جلو بيايند و جويبارهای راست کنونی را به سيلی تبديل نمايد
 

زمينه های اقتصادی و سياسی اين جنبش بدليل بحران کرونا و بيکاری های ميليونی 
ناشی از بحران سرمايه داری بسيار آماده تر از قبل می باشد و بر بستر اين موقعيت و 
بی رمقی جنبش های راديکال می تواند آنها را کامال به جلوداران صحنه سياست تبديل 

حضور شعبان بی مخ های اپوزيسيون راست پرو غرب و سازمان مجاهدين .  نمايد
اوباش فاشيست ترامپ را همراهی  ،خلق که ديروز با حمل پرچم های سه رنگ

. ميکردند، حامل پيامی مشابه برای مردم به تنگ آمده از جمهوری اسالمی است
خوشبختانه در ايران يک کمونيسم راديکال و يک جنبش پر طپش کارگری حضور 

 . دارد
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فالكت چهل ساله ای كه در سايه جمهوری كشتار و سركوب اسالمی 
دردهای كوچك و بزرگ روزمره .  دامنگير مردم ايران شده تمامی ندارد

به كنار، فقر و گرانی و بيكاری روز افزون بجای خود، شكنجه، 
سركوب و اعدام سيستماتيك در اين سالها هم که جاری است، از يكسال 
پيش کرونا و پيامدهای اين پاندمی زندگی طيف بسيار وسيعی از مردم 

كرونا از مردمی كه سالهاست با .  زحمتكش و محروم را سياه كرده است
ويروس جمهوری اسالمی درگير هستند، تا امروز دهها هزار تلفات 

 .گرفته است
در بدترين شرايط ممكن معيشتی و گرانی سرسام آور، بحران دارو و 
ساير نيازهای درمانی و بهداشتی روزمره، مردم محروم در مقابل 

در مقابل .  وضعيتی قرار گرفتند كه شاهد ساكت مرگ عزيزانشان بودند
در بروز فاجعه کرونا، سران ريز و درشت حكومت در سايه اين شرايط 

 . اسفبارهر کدام به نوعی به نان و نوايی رسيدند
 

كرونا و تبعات ناشی از آن فرجی شد تا سران رژيم از زير فشار 
اعتراضات مردمی که سالها بيحقوقی آنها را به تنگ آورده است بطور 

مردم چنان درگير اين بالی نابهنگام شدند كه .  موقت خالص شوند
جمهوری اسالمی فرصتی برای نفس كشيدن پيدا كرد و وقت تازه ای 

 .برای خود خريد تا از تعرض آبانی ديگر فعال و موقتا مصون بماند
همزمان و درحالی كه مردم درگير محدوديتهای ناشی از پاندمی كرونا 
بودند رژيم با گسترش اعدام زندانيان و بازداشت گسترده فعالين كارگری 

 .و اجتماعی به فضای رعب و وحشت موجود در جامعه دامن زد
 

اما اين روزها كرونا و ساير مصيبتهای ديگر در سايه فاجعه آلودگی هوا 
سران جانی رژيم ميگويند بدليل انبار شدن مازوت و .  قرار گرفته است

عدم فروش و صادرات اين سوخت ضد محيط زيست، ازآن برای تهيه 
مردم هم بروند دعا .  تامين سوخت نيروگاههای توليد برق استفاده ميکنند

سوخت مازوت و استنشاق گاز ناشی  !کنند که آلودگی هوا برطرف شود
از اين سوخت ميتواند فاجعه ای زيست محيطی  به بار آورد كه تلفات آن 

متخصصين اين .  در صورت ادامه شايد كمتر از ويروس كرونا نباشد
عرصه ميگويند ادامه اين وضعيت و اين حجم از آلودگی در سرعت 

آلودگی هوا در  .سرايت تعداد بسيار بيشتری به کرونا تاثير مستقيم دارد
اثر مصرف اين سوخت بسيار زيانبار، ساكنين شهرهای تهران، کرج، 
قم، مشهد، اراک و اصفهان را تحت تاثير قرار داده و آسيب پذير کرده 

فضای اين شهرها را هاله ای از دود خاکستری غليظ دربرگرفته .  است
 . که ديدن تصاوير اين شهرها دردآور است

 
اينبار آلودگی شديد هوا ناشی از استفاده از مازوتی که حکومت نتوانسته 
از طريق فروش آن پولی به جيب بزند، حق نفس كشيدن را از مردم 
محروم و مناطق حاشيه شهرها که زندگيشان اساسا حديث ديگری است 

ساكنين حاشيه شهرهای تهران، اصفهان، اراک و .  سلب کرده است
قزوين که از قبل با معضل ترافيك و تردد سرسام آور وسايل نقليه غير 
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استاندارد و گازوئيل سوز روبرو بودند 
و روزانه با آلودگی شديد ناشی از عدم 
بهداشت عمومی، زباله گردی و نبود 
سرويس های بهداشتی و مصرف مواد 
غذايی غير استاندارد درگير هستند، 
اينبار با سم سوختی که روی دست 

مانده "  تدبير و اميد"وزارت نفت دولت 
 .دست و پنجه نرم ميکنند

 
افاضات مسئولين جانی رژيم يکی پس از ديگری شنيدنی است و نشان 
ميدهد جان مردم در سيستم سرمايه داری حاکم که در دزدی و اختالس و 

زنگنه وزير وقيح  !جنايت تاکنون همتايی نداشته، چه ميزان ارزش دارد
ها را  توانيم همه استان نمی"و بيشرم نفت در كمال پررويی اعالم ميکند 

جعفر منتظری، دادستان کل هم .  "در بحث مصرف مازوت مستثنی کنيم
صد البته مکاتبات زيادی با دفاتر و افراد متعددی انجام داده اما خروجی 
مناسبی نداشته چون دست اندرکاران مقابله با آلودگی هوا يکی دو 

 ١٠اين قصاب حکومتی برای محاکمه دهها نفر بيشتر از !  دستگاه نيستند
: دقيقه وقت استفاده نميکند و بيشتر از يک خروجی هم در مقابل ندارد

خروجی های زيست محيطی طبعا بيشتر از !  زندان، اعدام يا قصاص
روحانی هم راه حل را نه در دولت خودش و نه در  .يکی دوتاست

هی درباره : "جمهوری اسالمی که در بقيه دنيا جستجو ميکند، ميگويد
کند، بگوييد پس دنيا چه کار  آلودگی هوا نگوييد پس دولت چه کار می

روباه بنفش در دادن نشانی غلط و راه گم کردن يد طوالئی ."  کند می
: عيسی کالنتری رييس سازمان حفاظت محيط زيست ميگويد !دارد

های  ظرفيت پااليشگاهها از مازوت پر شده و به واسطه تحريم"
المللی کسی خريدارشان نيست، بنابراين مجبوريم در برخی نقاط از  بين

ای ندارد، بايد دعا کنيم که باد  دولت چاره .سوخت مازوت استفاده کنيم
 ! بوزد تا آلودگی از بين برود

 
گفته های اين دلقک شنيدنی است تا به عمق فاجعه ای که مردم با آن 

به عبارت ديگر ميگويد جان و سالمت مردم را .  روبرو هستند پی برد
سال است اين   ۴٠بيشتر از .  دستمايه عدم فروش مازوت قرار ميدهند

حکومت از جامعه و مخالفين قربانی ميگيرد و برای بقايش در هر مقطع 
ميگويند ناچارند مازوت بسوزانند .  دست به جنايتی هولناک زده است

بيشرمی و ياوه گويی اين حکومت هيچ !!  چون به فروش نرفته است
اينها برای ناامن كردن منطقه، برای توسعه تروريسم و .  مرزی ندارد

تقويت گروههای مسلح، برای سازماندهی ترور و تحجر در دنيا با 
حشدالشعبي، حزب هللا و ارتش فاطميون را با .  چمدان دالر جابجا ميكنند

همه هزينه هائيكه دارد اداره ميكنند، تامين مالی و تسليحاتی ميكنند، 
منطقه را با ترور و گله های تروريستی ناامن ميكنند و برای همه اينها 

اما برای تامين !  نيازی نه به فروش نفت دارند و نه به فروش مازوت
برق مورد نياز مردم زحمتكش و تحت ستم در جامعه نيازمند فروش 

يا مازوت را به ريه هايتان بفرستيد يا دعا كنيد اوضاع !!  مازوت هستند
. دعا را برای توسعه تروريسم در منطقه طبعا توصيه نميكنند!  بهتر شود

پول و ارائه راه حل عملی جواب به تقويت تروريستها و ايجاد ناامنی در 
جواب به مردمی است كه برای "  دعا"عراق و لبنان و سوريه است، 
 .زنده ماندن روزانه مبارزه ميكنند

 
پر کردن دهان اين جانی ها از سرب كمترين جوابی است 

 !اينجا نفس كشيدن تعطيل است
 

 ملكه عزتى

  ٥صفحه   

 



اين موجودات بيشرم که در کمال .  که مردم ميتوانند به آنها بدهند
وقاحت و دريدگی به مردم ميگويند چاره نيست، دعا کنيد و دود 
مصرف مازوت را در ريه هايتان انباشته کنيد، خودشان در 
ويالهای چند هزار متری و در مناطقی زندگی ميکنند که نه از 

اينها .  آلودگی هوا اثری هست و نه از مواد غذايی غير استاندارد
نه درد انباشت زباله دارند و نه ريه های آلوده به سموم مواد 

راه نفس مردم را سد کرده اند، راه شادی، راه آرامش !  شيميايی
و امنيت مردم را مسدود کرده اند، به قول يکی از معترضين 

اين از گور ".  اينجا نفس تعطيل است و خنديدن ممنوع"
برخاستگان تاريخ راه حل مشکالت بيشمار زندگی مردم محروم 
و تحت ستم را در دعا کردن و صبر و شکيبايی ميبينند و 
کارگران و مردم آزاديخواه و معترض هم راه حل دفع وجود 

 !منحوس اين  بختک را سرنگونی آن
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های نفت خام به شمارميايد که حاصل تقطير آن  مازوت از جمله ترکيب
به هنگام پااليش نفت خام است و بعد از تبخير بنزين و ساير 

 .تر، از نفت خام حاصل ميشود های سبک فرآورده
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 اعالميه حزب حكمتيست  
 

 در باره دستگيری 

 جوانمير مرادی
 

جوانميز مرادی عضو هيأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران را روز 
جوانمير .  چهاردهم ديماه طی يک توطئه و با روشی عهد عتيقی بازداشت کردند

. را تلفنی به بهانه انجام يک پروژه کاری برق در حومه کرمانشاه دعوت ميکنند
او پس از حضور در محل بازداشت ميشود و بدنبال تفتيش منزلش وی را با 

امروز شانزدهم ديماه، هنوز خانواده و دوستان جوانمير خبری .  خود می برند
از وی ندارند و همسر ايشان مورد تهديد قرار گرفته که در صورت رسانه ای 

 . کردن خبر آنها نيز بازداشت می شوند
 

اعمال فشار به فعالين کارگری و اجتماعی، تهديد و بازداشت مرتب آنان و 
گروکشی و گروگان گيری با احکام زندان و وثيقه های مالی، جديد نيست اما در 
دوره اخير به يک جز ثابت سياست دستگاه های امنيتی رژيم اسالمی بدل شده 

تشديد روند بازداشت دانشجويان، معلمان، فعالين کارگری، کسانی که در .  است
سوشيال ميديا چيزی گفته اند، حتی کسانی که در چهارچوبهای قانونی کار 

ماشين اعدام مرتبا قربانی ميگيرد و .  اجتماعی ميکنند، تقريبا بيوقفه ادامه دارد
اکثريت عظيمی از .  بيماری کرونا هر روز صدها نفر را به کام مرگ می کشد

کارگران و مردم زحمتکش در منگه فقر و فالکت و بيماری و بيکاری گرفتار 
نفس اين .  شدند و با سياستهای اين حکومت هيچ چشم انداز بهبودی وجود ندارد

وضعيت و پتانسيل آن برای جمهوری اسالمی نگران کننده است، لذا بايد ماشين 
نفس اين شيوه عهد .  روشن نگاهدارد"  آتش به اختيار"سرکوب را هميشه و 

عتيقی و توطئه گرانه برای بازداشت يک فرد علنی که کار ميکند و آدرس و 
محل سکونت اش روشن است، نشان ميدهد اين نظام و دستگاههای امنيتی اش 

 . گيج و گنگ به اوضاع نگاه ميکنند و تنها راهی که بلدند همين شيوه ها است
 

حکمتيست دستگيری جوانمير مرادی و بازداشت   -حزب کمونيست کارگری 
زندان و شکنجه و اعدام خيرش را به بقای .  فعالين اجتماعی را محکوم ميکند

آدم ربائی و توطئه و ترور و .  رژيم رسانده و ديگر کارائی سابق را ندارد
صحنه سازی مرگ، که نمونه های آبان نود و هشت زنده ترين آنها هستند، نيز 

نمی توانيد دهها ميليون .  نتوانست خاک تسليم و ارعاب را روی جامعه بپاشاند
دوره تان بسر آمده، .  کارگر و انسان معترض را بگيريد و بکشيد و اعدام کنيد

بزرگتر از شماها نيز نتوانستند در مقابل امواج خروشان ميليونی کارگران و 
جوانمير مرادی، جعفر عظيم زاده و کليه زندانيان سياسی .  مردم محروم بايستند

 .  بايد بی قيد و شرط آزاد شوند
 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

  ... اينجا نفس كشيدن تعطيل است

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم 

! توده ای را همه جا برپا كنيد  

در كارخانه ها و محالت شوراها 

!  را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام 

!و فردا ارگان حاكميت  



سير تحوالت سياسی و اجتماعی در چهار سال دوم دولت روحانی، از 
مرکز "اگر آمارهای .  فاکتورهای مهم تعيين سياست در ايران است

را مبنای بررسی اين دوره چهار "  بانک جهانی"و "  پژوهشهای مجلس
درصدی، خط فقر نزديک به ده ميليون  ٢٠٠ساله بگيريم، شاهد تورم 

درصدی و نهايتا بيماری کرونا و بيکفايتی  ١٧تومان در ماه، بيکاری 
اين ليست را می توان آنقدر ادامه داد که چندين برابر .  رژيم خواهيم بود

اما چرا در چهل سال حکومت اسالمی و در اين دوره .  اين نوشته شود
فقر ر ساله پايانی روحانی، تنها فاکتورهايی که سير سعودی دارند، اچه

پاسخ به اين سوال دريچه ای است برای .  هستند و بيکاری و گرسنگی
پيش روی جمهوری اسالمی خواهد "  انتخابات"بررسی آنچه به عنوان 

 . بود
 

 وضعيت اقتصادی رژيم 
بودجه رژيم اسالمی و منابع تامين آن، همانند منابع مصرفی هيچگاه 

بخش بزرگی از هزينه سازمانها و دولتهای منطقه مانند . شفاف نبوده اند
بشار اسد، حزب هللا لبنان، حوثی های يمن و نيروهای حشد شعبی 

تعداد اين نيروهای بسيار بيشتر .  توسط رژيم اسالمی تامين می شود
در چهار دهه اخير رژيم اسالمی همواره تالش کرده است که .  است

اگر مبنا را آخرين بودجه . وابستگی اقتصادی خود به نفت را کاهش دهد
دولت روحانی قرار دهيم، کماکان اين شعار تو خالی رژيم اسالمی سر 
. جای خود است و بيشترين منابع تامين اين بودجه بر مبنای نفت است

کاهش شديد فروش نفت، کاهش ارزش لایر، وجود نهادهايی با بودجه 
های ميلياردی و اختصاص بيشترين مقدار اين بودجه به نهادهای 
نظامی و سرکوبگر، بيشترين فشار را بر وضعيت معيشت مردم وارد 

خط فقر به اذعان رژيم در کالن شهری مانند تهران حدود .  کرده است
در کنار اين مساله، حداقل دستمزد يک کارگر .  ميليون تومان است ١٠

کمی جمع و تفريق اين اعداد نشان .  کمی بيش از دو ميليون تومان است
می دهد که به مانند تاريخ سرمايه داری، کارگران کماکان زير خط فقر 

 . به سر می برند
 

يکی از فاکتورهای ديگر، کاهش قدرت خريد بخش بزرگی از مردم 
حاال ميتوان با اطمينان گفت .  اين فقط مربوط به کارگران نيست.  است

که معلمان، بازنشستگان، پرستاران و در کل حقوق بگيران جامعه 
. قدرت خريد خود را از دست داده اند و به زير خط فقر رانده شده اند

شمسی، نمی توانستيم به صراحت در اين مورد  ٩٠شايد در اوايل دهه 
کافی است .  سخن بگوييم اما امروز از بديهيات اين جامعه شده است

برای اثبات اين ادعا نگاهی به اعتراضات روزانه در جامعه بياندازيم 
اقتصاد . که خود گواه اين است که مردم در چه شرايطی زندگی می کنند

. به گل نشسته رژيم اسالمی هم به يک الشه بی تحرک تبديل شده است
تمام چرخهای اقتصادی بزرگ اين جغرافيا تعطيل و يا در شرف 

کارخانه و کارگاههای کوچک .  تعطيلی اند و يا زير ظرفيت کار ميکنند
صنعتی مدتهاست کرکره خود را پايين کشيده اند و اقالم مورد نياز اين 
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 . بخش از اقتصاد با واردات تامين ميشود
 

 نفت در مقابل غذا 
عدم تامين حداقل معيشت مردم توسط رژيم 
اسالمی و صرف بودجه های ميلياردی 
برای تروريسم در منطقه، وضعيت اسفناک 
اقتصادی و معيشت و خالی شدن سفره 

و   -نانی نسيه ای با يک ليوان آب   -مردم 
ترس رژيم از عروج مجدد اعتراضات 

. کارگری، شايد رژيم را به طرف اين معادله نفت در برابر غذا سوق دهد
بحث کوپنی کردن اقالم ضروری و تالش برای اجرای آن، می تواند 

سياستی که خود رژيم اسالمی در اين .  مقدمه ای برای اين سياست باشد
تنها کشورهای خريدار نفت به چين، هند .  وضعيت به آن بی تمايل نيست

و کره جنوبی محدود می شود و با توجه به اعمال تحريمها و ادامه دار 
بودن آن، تامين سفره مردم می تواند آلترناتيوی برای فروش محصوالت 

 . باشدو رسيدن به معادله نفت در برابر غذا آنها 
 

 وضعيت سياسی 
مردم حساب خود را با رژيم اسالمی يکسره کرده اند و جناحهای آن را  

توهم به جناحهای رژيم رنگ .  در يک طرف و يک ظرفيت می بينند
اصالح طلبانی مانند زيبا .  باخته اند و پرده از دروغها برداشته شده است

کالم که در ظاهر سنگ مردم را به سينه می زنند، پس از اعتراضات 
اعالم کرد که اگر الزم باشد برای حفظ رژيم اسالمی اسلحه  ٩۶

پس از .  عنصر اين جناح رژيم بود"  مردمی ترين"اين سخن .  برميدارد
و يک کاسه شدن اين جناحها برای  ٩٨و آبان  ٩۶اعتراضات ديماه 

ديگه تمومه   -اصالح طلب  اصول گرا"سرکوب مردم، شعار به حق 
آب پاکی را روی دست اين صاحبان قدرت و عناصر آنها که در "  ماجرا

خارج و با تريبونهايی مانند بی بی سی سعی در توهم زايی می کردند، 
، مضحکه انتخابات سال آينده، اولين ٩٨و  ٩۶بعد از تحوالت .  ريخته شد

آشفتگی های درون رژيم اسالمی، .  محک جدی برای رژيم اسالمی است
مناديان رژيم .  فرصتی برای تنفس دوباره را برايشان فراهم نکرده است

اسالمی در ميديای داخل و خارج، خود گواه اين مساله است که برای 
ربودن گوی خوش خدمتی به درگاه رژيم اسالمی از هيچ تالشی فروگذار 

 . نخواهند کرد
 

 مضحکه پيش رو 
جمهوری اسالمی اگر تا زمان مضحکه انتخابات سرپا بماند ناچار است 

اما خروجی اين سيرک از همين امروز ترس و .  اين سيرک را اجرا کند
نگرانی را برای هر دو جناح و همچنين نيروهايشان در خارج از کشور 

، زمزمه ٩٨و بويژه بعد از ديماه  ٩۶پس از آبان .  به همراه داشته است
سرکار آمدن يک شخص نظامی برای به دست گرفتن قدرت به گوش می 

اين خبر، نگرانی نيروهايی همچون زيباکالم در داخل و فرخ .  رسد
نگهدار در خارج را به همراه داشته است و تالش دارند که عدم شرکت 

مردم ديگر رژيم اسالمی را نمی .  مردم را زير سايه اين تصميم ببرند
چهار .  پذيرند و از هر فرصتی برای اعتراض و مقابله استفاده می کنند

سال گذشته فرصتی بود تا متوهمين به يکی از جناحهای رژيم را به فکر 
دوباره فرو ببرد و ببينند که آبی از اين رژيم برای مردم و سفره خاليش 

البته نه نگهدار و نه زيبا کالم را نبايد متوهم بحساب .  گرم نمی شود
با اين وضعيت اقتصادی .  آورد، آنها رژيم اسالمی را پاره تن خود ميدانند

و سياسی، حتی وابستگان رژيم هم ميلی برای شرکت در 

 مضحكه انتخابات، 

 نگرانى رژيم و انتخاب مردم
 

 سيوان كريمى 

  ٨صفحه   

 



آزاديهای نسبی فردی اجتماعی از جمله آزادی انتخاب، آزادی بيان و 
در جوامع "  دموکراسی"آزادی در اعتراض از عالئم ضروری وجود 

در اين جوامع، بشرطی که مخالف کل .  سرمايه داری پيشرفته است
کانديد فالن حزب .  سيستم نباشيم، ميتوانيم انتخاب کنيم و يا انتخاب شويم

حق رای داشته باشيم و برويم به اين پرزيدنت و يا به آن . باشيم" قانونی"
در صورت عدم انتخاب کانديد . پرزيدنت نماينده سرمايه داران رای دهيم

دست آخر تا آنجا که .  اعتراض کنيم"  انتخاباتی"مطلوب مان، به نتايج 
دموکراسی و نظامهای حافظ سرمايه را لبريز نکرده "  صبر"کاسه 

 .باشيم، له يا عليه حزبی، کانديدی و يا منتخبی در انتخاباتی فعاليت کنيم
 

حکومتهای استبدادی و ديکتاتوری متفرقه از جمله در خاورميانه، برای 
سرمايه مجبورند حداقل "  جهان آزاد"همنوازی و همراهی با ارکستر 

سخن بگويند و مناسکی بنام انتخابات "  دموکراسی"بصورت نمايشی از 
هرچند که اين حکومتها بدون سرکوب روزانه حقوق .  را برگزار کنند

قادر به حفظ خود  سااوليه و پايه ای، اعدام و مجازاتهای وحشيانه اسا
واضح است درک اين نظامها از آزادی، .  حتی برای يک هفته نيستند

، يک نژاد، )مثل شاه و ولی فقيه(آزادی فرد بورژوا يا سمبل حکومت 
يک خون، يک ايدئولوژی، يک دين و يا حداکثر عده معدودی از 

برای همين برای حفظ ظاهر نظام هم که .  عناصر مشخص جامعه است
شده، انتخابات براه می اندازند تا مشروعيت فرمال حقوقی خود را بدست 

" انتخاباتی"تاريخ چهل و اندی ساله جمهوری اسالمی و دهها .  بياورند
که در نظام اسالمی اجرا شده، غير از صندوق رای درآوردن کانديد 

 .  مطلوب نظام و بازی چند نفر حساب پس داده جنايتکار نبوده است
 

حکومتهای جنايتکاری مثل جمهوری اسالمی، برای حفظ حکومت خود 
در .  هستند"  انتخاباتی"مجبور به اعمال کنترل بسيار بيشتری در سيستم 

آمريکا، کانديداهای مطلوب توسط دو حزب حاکم پس از يک دوره 
انتخابات درون حزبی به جامعه معرفی ميشوند و عمال دو کانديد برای 

در کشوری .  انتخاب رئيس جمهوری روبروی يکديگر قرار ميگيرند
مثل آلمان حزبی که بيشترين کرسی انتخاباتی در مجلس را بدست 
آورده، ميتواند با اتحاد با ديگر احزاب، در صورت لزوم، رئيس جمهور 

جمهوری اسالمی، .  خود را توسط منتخبين مجلس کشور تعيين کند
حکومتی که اکيدا ارزشی برای رای شهروندان قائل نيست، مجبور است 
دهها کانال سانسور، کنترل و فيلتر در سيستم انتخاباتی اش بوجود آورد 
که دست آخر تنها کانديد و يا کانديداهای مد نظر نظام و بيت رهبری از 

دستکاری و تقلب و رای سازی و رای خری نيز .  صندوقها بيرون آيند
بنابراين، انتخابات در .  از هنرهای ثابت نظام اسالمی و اين نمايش است

نظامهائی مثل جمهوری اسالمی برگزاری يک نمايش مضحک است که 
از طرفی شهروندان اين تصور کاذب را داشته باشند که نقشی در 
انتخاب آينده خود و جامعه داشته اند و از طرف ديگر در مجامع بين 
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المللی، با انتخابات مدال دروغين 
نظام خود را "  مشروعيت"و "  منتخب"

 !يدک بکشند
 

و بدتر "  انتخابات"با قبول اين جنس از 
انتخابات ناميدن آن، علی القاعده بايد 
قبول کنيم که مردم ايران خودشان 
گرسنگی، بيکاری، بی حقوقی، اعدام، 

" انتخاب"شکنجه، جنايت، تجاوز را 
خودشان بجای حق معيشت برای همگان، برنامه چند صد .  کرده اند

. کرده اند"  انتخاب"ميليارد دالری برنامه اتمی جمهوری اسالمی را 
طبقه کارگر ايران و کل شهروندان ايران ترجيح داده اند، بجای حل 
بحران کرونا، حمايتهای چند صد ميليونی از تروريستهای اسالمی در 

زنان برای لچک سر کردن و حجاب قيام کردند و .  منطقه به عمل آورند
مردم با شرکت در انتخابات مجلس اسالمی، نمايندگان حافظ نظام 

يا مصوبه مجلس در غنی سازی بيست .  بربريت سرمايه را برگزيده اند
بنابر اين کشتار حداقل !  درصدی اورانيوم مورد حمايت جامعه است

پانصد معترض به گرانی بنزين، زندانی و شکنجه دهها هزار  ١٥٠٠
توسط جوان معترض و دست آخر اعدام و اجرای احکام سنگين 

 ! مردم است" انتخاب"و " مشروعيت"دادگاههای اين نظام برپايه 
 

حقيقت اما اينست که اين رژيم محصول يک کشتار است، سرکوب يک 
. از ابتدا پديده ای تحميلی و وصله ای ناجور به جامعه بوده است. انقالب

تاکنون با زور سرکار مانده و تنها با زور بايد از صحنه کنار گذاشته 
برای همين جامعه به طول عمر اين حکومت، سعی در سرنگونی .  شود

جمهوری اسالمی و ولی فقيه مشروعيت خود را .  اين نظام داشته است
آسمانی و فرای جامعه می دانند و بنابراين رای گيری، انتخابات و اين 

. دست مقوله ها برای اين نظام عاری از هرگونه ارزشی هستند
جمهوری اسالمی، نظامی سرکوبگر، استبدادی و ضد انسانی است که 
بايد بدست طبقه کارگر و جنبش ازاديخواهی و برابری طلبی بزير کشيده 

کليت جمهوری اسالمی از اولين روز حياتش تا به امروز، عاری !  شود
سياست ما و طبقه .  از هرگونه مشروعيت سياسی و مردمی بوده است

کارگر ايران خراب کردن بساط مضحکه انتخاباتی جمهوری نکبت 
ما و اکثريت جامعه در نبرد و مبارزه برای .  اسالمی روی سرشان است

انتخابات هيچ معنی ای ندارد، رژيم اسالمی .  سرنگونی انقالبی هستيم
 . بايد برود

  
ما برای نفی ديکتاتوری و نابرابری به سرمايه داری يعنی نظامی که 

سرنگونی جمهوری اسالمی .  جمهوری اسالمی حافظ آنست حمله ميکنيم
گام اول و ضروری برای پيشروی بسوی سوسياليسم و يک نظام آزاد و 

ما برای برقراری حکومت شورائی و نظام سوسياليستی .  برابر است
سوسياليسم عالی ترين فرم نظام اجتماعی است که ضامن .  مبارزه ميکنيم

. برابری و رفاه اقتصادی و سعادت وسيع در جوامع بشری است
سوسياليسم تضمين برابری و آزاديهای غير قابل تخفيف و پايه ای کليه 

حکومت شورائی يعنی انتخاب آزادانه، آگاهانه و .  شهروندان است
مستمر تک تک آحاد به سن قانونی رسيده جامعه از پائين به باال و يک 

. امروز اما بايد گفت مرگ بر جمهوری اسالمی. جامعه زنده و پويا است
 .انتخابات بعد از سرنگونی

  ٢٠٢١ژانويه  ٧

  ١٤٠٠مضحكه انتخابات  

 جمهوری اسالمىمرگ بر 
 

 نادر شريفى

 



اين مضحکه ندارند چه برسد به مردم گرسنه و کارگران 
 . در آن جامعه

 
اين ترس و نگرانی از عدم حضور مردم و بی رونقی 
سيرکشان، بيشتر به دليل خروجی آن است تا نگاه به 

خروجی اين مضحکه هرچه .  وضعيت جامعه و مردم
جمهوری اسالمی .  باشد، مردم انتخاب خود را کرده اند

بايد با قدرت مردم و به رهبری طبقه کارگر به زير 
ديگر اصالح طلب و اصولگرا برای مردم .  کشيده شود

جامعه بيش از پيش به .  نمی توانند تعيين تکليف کنند
اين .  جنبش زنده و آزاديخواه کارگری چشم دوخته است

جنبش هزاران رهبر و آژيتاتور و بسيج کننده دارد و اين 
شبکه رهبران ميتوانند و ميروند که از ارکان اساسی يک 

 .تحول راديکال و انقالبی باشند
 ٢٠٢١ژانويه  ٧ 
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 !واكسن بخريد

 !واكسيناسيون همگان وظيفه دولت است
 

. اين اولويت اورژانس هر دولتی است.  تامين واکسن کرونا وظيفه فوری دولت است
تعلل و بهانه جوئی برای تهيه واکسن سازماندهی .  هيچ مانعی برسر راهتان نيست

حکومتی که عرضه تامين اين بديهی ترين و ساده ترين نياز .  کشتار جمعی است
مقامات آن بايد استعفا دهند و .  همگانی را نداشته باشد بايد فورا گورش را گم کند

برای دستگاه خرافه و ماشين سرکوب و تروريسم پول داريد اما برای .  محاکمه شوند
با .  دروغ ميگوئيد!  ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان در معرض خطر پول نداريد

 . اين اقدام يک جنايت آشکار دولتی عليه ساکنين ايران است. جان مردم بازی می کنيد
 

تامين و ارائه سريع واکسن رايگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانی حق فوری کليه 
اين خواست طبقه !  واکسيناسيون همگان وظيفه فوری دولت است.  ساکنين ايران است

 !کارگر است
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
 ٢٠٢٠دسامبر  ٢٥

 مضحكه انتخابات، 

 ...نگرانى رژيم و انتخاب مردم 

 

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، درمانى و بهداشتى 

 ! شهروندان در شرايط گسترش پاندمى كرونا است



سازمان كردستان حزب (صحبتهای عادل الياسی از رهبری كومه له 
در مصاحبه ای در تلويزيون كومه له عليه )   كمونيست ايران

در شهرهای کردستان  ١٩٩١کمونيستهای سازنده شوراها در مارس 
عراق پروپاگاند بی پايه ای است که از همان دوره، تاکنون نزديک به 

اما .سی سال جريان راست درون کومه له  از تکرار آن خسته نميشود
اين بار آنچه بيشتر بايد مورد توجه قرارگيرد، اينست که چرا در اين 

 مقطع زمانی و اکنون عادل الياسی ماموريت پيدا کرده تکرارش کنند
 

ارزش مصرف تبليغات دشمنانه کنونی شان عليه کمونيستهای کارگری 
در بخش پايانی به اين .و سازندگان شوراها در خدمت چه هدفی است؟

اما در شروع مطلب بر نکات ضروری ديگر .  جنبه مساله برميگردم
بعد از اينكه حكومت  ٩١كه سال "از جمله ،اين گفته الياسی .  تاکيد ميکنم

صدام در كردستان نماند، شوراهای زيادی تشكيل شدند و بعد از آن 
كمونيست های كردستان عراق تحت تأثير بحث اينكه اين انقالب نبود 

، اين ادعا "بجای ادامه فعاليت در كردستان به خارج كشور سفر كردند
اين .  ربطی به حقيقت و وقايعی که ايشان از آن بی خبر است، ندارد

پروپاگاند وارونه را دورانی عنصر بدنامی مثل عبدهللا مهتدی 
پيشکسوتش بود و در سالهای اخير رهبری کنونی کومه له و اکنون 

پاسخ مناسب رفقايی از حزب .  عادل الياسی هدفمند آن را اشاعه ميدهند
اما .  کمونيست کارگری کردستان من را از توضيحات زياد معاف ميکند

در شهر سليمانيه اتفاقا نماينده کومه له  ٩١به عنوان کسی که در مارس 
آن دوره را به عهده داشتم و از نزديک شاهد برچيدن دم و دستگاه بعث 
عراق و شکل گيری شوراها بودم، به فاکتهايی در رد تبليغات کذب 

 .  رهبری کومه له و عادل الياسی اشاره ميکنم
 

عادل در مصاحبه اش از تشكيل شوراهای متعددی در شهرها و محالت 
اما .  و مراكز كارگری حرف ميزند كه اين واقعيتی  انکار ناپذير است 

بايد از او سْوال كرد كسانی كه شوراها را سازماندهی كرده و در راس 
آن بودند، چه كسانی بودند؟ تحت تأثير كدام گرايش فكری و سياسی از 

ميتواند اسم .  جمله در درون حزب كمونيست ايران و كومه له بودند؟
نفرات اصلی سازنده شوراها را رديف کند، تا متوجه شود، آنوقت و 

 اکنون جزو چه جريانی هستند؟ 
 

. همه ميدانند كه تشكيل و سازماندهی شوراها را كمونيستها بعهده داشتند
روی .  را سازمان دادند)  راپه رين(قبل از رفتن صدام كميته های قيام 

همه ديوارها اعالم تشکيل اين کميته ها و فراخوان به قيام در شهرها 
 .بچشم ميخورد

 
نكته ديگری كه به ان إشاره ميكند اين است كه گويا همه كمونيست ها در 

 .كردستان عراق بار سفر را بسته و به اروپا رفتند اين هم حقيقت ندارد

 ٥٧٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

جهت اطالع عادل و همفکرانش چند 
سال پشت سر هم متينگ های هزاران 
نفره در روزهای اول مه و هشت 
مارس و مناسبتهای ديگر برگزار 
ميشد و کمونيستهای کارگری و حزب 
کمونيست کارگری عراق رهبری آنها 

سخنرانان ان .  را به عهده داشتند
مراسم های توده ای كه فيلم و عكس 
هايش موجودند چه كسانی بودند غير 
از ناسک احمد و طاهر حسن و 

آسوکمال و رفقای جانباخته ای چون شاپور عبدالقادر وقابيل عادل و آزاد 
 ؟!احمد و ديگر رفقای كمونيسم كارگری در کردستان و عراق

 
آيا عادل الياسی مطلع است، چه نيرويی حامی و پشتيبان نهاد آوارگان 
كركوك و بعضی شهرهای ديگر عراق بود؟ كدام نيرو حامی و سازمانده 
تجمعها و اعتراضات آوارگان بود ، در شهر سليمانيه كه ساختمان 

را تصرف كرده و آنجا سكنی گزيده بودند؟ آيا رهبری کومه له ) حانوت(
و الياسی مطلعند چه جريانی چندين سال سازمان مستقل زنان و خانه 
های امن زنان را هدايت و رهبری کرد؟ تشکلهای مختلف کارگری و 
اتحاديه بيکاران با ابتکار چه جريان و جنبش سياسی و حزبی فعاليت 

 ميکرد؟   
 

رهبری کومه له و در اين مصاحبه عادل، سفر و ماموريت تعدادی از 
رفقای رهبری سازمان های تشكيل دهنده حزب كمونيست کارگری 
عراق به اروپا را مستمسکی قرار داده تا سالها فعاليت و فداکاری صدها 
فعال و كادر كمونيست متشکل در صفوف سازمانهای کمونيستی و بعدا 
تشکيل دهنده احزاب کمونيست کارگری عراق و کردستان را تخطئه 

 . کنند
 

عادل الياسی بنا به مصلحت حزب و جريانش در اين مصاحبه طوری 
وانمود ميكند، گويا از آن دوران تاکنون در مقابل کمونيستها، هيچ مشكل 
و مانعی از طرف احزاب حاکم در کردستان، يعنی اتحاديه ميهنی و 
پارتی وجود نداشته و کمونيستها در يک جاده صاف و بی مانع فعاليت 

 ! داشته و خود بی ابتکار بوده اند
 

بگذار به چند مورد از مانع تراشيها و فشار و سرکوبگری اتحاديه ميهنی 
که تازه به قدرت رسيده بودند، نه تنها در  ١٩٩١و پارتی در همان سال 

مقابل كمونيستهای کردستان عراق، حتی برای ما به عنوان کومه له 
کمونيست آن دوران که کمونيسم کارگری هدايت آن تشکيالت را به 

برای  نمونه، به زعمشان ما مسبب تشكيل .  عهده داشت، اشاره کنم
 .شوراها بوديم  و تالش كردند ما را بهمين خاطر تحت فشار بگذارند

 
غروب يكی از روزها .  آن دوره، من نماينده كومه له در سليمانيه بودم

خبر رسيد، ماشين كومه له با تعدادی از پيشمرگان كه از اردوگاه 
آنها را )    امنيتی(زرگويز مثل هميشه به شهر آمده بود، نيروهای آسايش 
 .  متوقف و به مقر كميته سليمانيه اتحاديه ميهنی برده اند

 
سرنشينان ماشين همه كارت و برگه هويتی كومه له را نشان داده بودند 
اما آنها دستور گرفته بودند، برای فشار أوردن به ما آنها را به مقر كميته 

حزب حاکم در سليمانيه ببرند و با وارونه گويی، گفته 

عليه كمونيستهای سازنده شورا، در كنار 

 حكومت اقليم كردستان
 

 صالح سرداری 

  ١٠صفحه   

 



؟ از مقرشان به من زنگ زدند و گفتند !بودند كه شما ها مجاهدين هستيد
اگر اين تعداد از پيشمرگان كومه له اند، خودت بايد بيايی و تا ما مطمئن 

با اعتراض به آنها گفتم كه شما خوب ميدانيد كه رفقای ما هستند و . شويم
رفقايمان را آزاد .  آگاهانه آنها را دستگير كرده ايد و بايد آنها را آزاد کنيد

به .  نکردند و برای بار دوم تماس گرفتند، خواستند به مقرشان برويم
به مقر كميته سليمانيه آنها )  ترجان(همراه يکی از رفقا دمحم عزيزی 

به آنها گفتم شما بی دليل و .  پنج نفر از مسئولينشان نشسته بودند.  رفتيم
آگاهانه رفقای ما را دستگير كرده ايد، منتسب کردن به مجاهدين و غيره 

اولين فردی كه حرف زد، .  بهانه است، لطفا حرف اصلی تان را بزنيد
كه اكنون عضو مركزيت پارتی "  هه لو احمد كورده"کسی بود به نام 

وی گفت كادرها و اعضای شما در درست كردن شوراها دخالت .  است
لطفا به افرادتان بگوييد، .  دارند، اين شوراها را شماها حمايت ميكنيد

اگر ظرف ده روز شوراها منحل نشوند با زور آنها را .  دست بردارند
. جواب تهديدات آنها را دادم.  منحل و فعالين شوراها را دستگير ميكنيم

گفتم مبارزين اين شهرها خود شورا درست کرده اند و سازندگان و 
. شرکت کنندگان در شوراها، شهرها را از وجود بعثی ها پاك كرده اند

هنوز ده روز تمام نشده بود كه !!  واکنون با تهديد شماها روبرو ميشوند
از .  به شوراها حمله كرده و دستگيری فعالين شورايی را شروع کردند

 :  جمله اقدامات سرکوبگرانه شان
 

احزاب حاکم و اتحاديه ميهنی كه قدرت نظامی داشتند، به انواع شيوه به 
شوراها فشار مياورد و همزمان تالش ميكرد با تشكيل شوراهای زرد 

 . شوراهای واقعی را از هم بپاشاند
 

در كارخانه سيگارسازی كه مهمترين مركز كارگری بود و در مركز 
شهر سليمانيه قرار داشت شورايی از كارگران زن ومرد تشكيل شده 

كارگران  مدير كارخانه را كه فردی بعثی به اسم كمال بود اخراج .  بود
كرده بودند، اما نيروهای آسايش در روز روشن مدير بعثی را مجددا با 

 .زور به مديريت كارخانه گماشتند و شورا را منحل كردند
 

نمونه ديگر بعد از اينكهً آوارگان كركوكی ساختمان دولتی بجامانده از 
بعث را كه در و پنجره هم نداشت، را برای زندگی كردن تصرف کرده 
بودند، نيروهای امنيتی به انها اخطار كردند و چند روزی به آنها مهلت 

 .دادند كه بايد آنجا را تخليه كنند
 

بعدها وقتی آوارگان و ساكنين اين ساختمان جلو استانداری تجمع كردند 
و به حكم تخليه ساختمان اعتراض كردند، آنها را در روز روشن به 
گلوله بسته و بكر علی  شاعر و مبارز چپ و انقالبی كه رهبر آواره ها 

 .بود كشتند
 

كه تحت حاكميت حزب دمكرات )  اربيل(در هه ولير  ١٩٩٨در سال 
بود، ساعت ده صبح در روز روشن رفقا شاپور )  پارتی (  كردستان 

عبدالقادر عضو دفتر سياسی حزب كمونيست كارگری عراق و قابيل 
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عادل عضو رهبری تشکيالت کردستان آن حزب كه هر دو از چهره 
های محبوب و خوشنام و رهبر آوارگان و بيكاران بودند، در مقر 
اتحاديه بيكاران ترور كردند و بعد از گذشت  بيش از بيست سال از 
ترور آنها مال بشير فتوا دهنده اين ترور از كادرهای باآلی پارتی مورد 
حمايت پارتی و دولت اقليم بوده و به شکايتی که عليه او مطرح نه تنها 

 .  رسيدگی نشده، اكنون اين فرد معاون رئيس پارلمان عراق است
 

در همان دوران در منطقه دهوک تحت حاکميت پارتی چند نفراز 
 .مبارزين و از جمله رفيق نظير عمر به جرم فعاليت كمونيستی ترور شد

 
بنا به خواست جمهوری اسالمی مقرات  ٢٠٠٠و باالخره در سال 

وايستگاه راديويی حزب کمونيست کارگری عراق و دفاتر سازمانهای 
زنان و خانه های امن زنان و ديگر نهادهای نزديک به حزب کمونيست 
کارگری عراق ابتدا به مدت يک هفته، با قطع  آب و برق و فشار 

با  ٢٠٠٠  –  ٧  –  ١٤نهايتا در .  معيشتی و محاصره  نظامی روبرو شدند
حمله به رفقای ما روز روشن پنج نفر از کادرهای حزب کمونيست 
کارگری عراق را به قتل رساندند و به اين ترتيب فعاليت علنی و 

در .  اجتماعی حزب کمونيست کارگری عراق را به شدت محدود کردند
نتيجه بر خالف پروپاگاند ناشايست رهبری کومه له و عادل الياسی، 
کمونيستهای عراق و کردستان در صحنه جامعه با احزاب حاکم 
کردستان و دولت اقليم تجارب مهمی از جدال و کشمکش را پشت 

 .   سردارند
 

در تمام اين دوران و در جريان اين ترورها و كشتن و زندانی كردن 
كمونيست ها و فعالين سياسی،  کومه له ای كه ادعای چپ بودن را دارد 

تازه با پررويی كمونيست های کردستان را هم مورد .  سكوت كرده است
 ؟!سرزنش قرار داده اند

 
هدف من از يادآوری اين  نمونه ها اينست،  برعكس تصويرو تحريفاتی  
كه رهبری کومه له و عادل الياسی از اوضاع آن دوران به دست  
ميدهند، نشان دهم کمونيستها از جانب احزاب بورژوا، ناسيوناليست 
حاکم که دشمن مردم و کمونيستها و دوست کومه له امروز هستند، با 

 .  موانع و سرکوبگری و ترور روبرو شده اند
 

 ارزش مصرف تکرار اين تحريفات از جانب کومه له چيست؟ 
در ابتدای مطلب گفتم، بر اين مساله بايد تمرکز کرد که ارزش مصرف 
چندين باره تکرار اين تحريفات از جانب رهبری کومه له و تلويزيون 

 کومه له و اين بار از زبان عادل الياسی درمقطع زمان کنونی چيست؟ 
 

رهبری کومه له و عادل الياسی در اين مصاحبه دو هدف را تعقيب 
ميكند، پرده پوشی نقدهايی كه در طول سی سال گذشته به سازمان متبوع 

در "   مصالح سازمانشان"شان شده و از جمله سکوت مطلق شان بنا به 
برخورد به اعتراضات اخير مردم شهرهای كردستان عراق، عليه فقر و 
فالكت  وبی حقوقی كه احزاب حاكم به مردم تحميل كرده و بارها و 
بارها به اعتراض برخاسته اند و اين اخرين مورد نيروهای امنيتی 
حكومت اقليم بيش از ده نفر از مردم معترض  را كشتند و صد نفر 

در برخورد به مبارزات برحق اخير .زخمی و دهها نفر را دستكير كردند
مردم کردستان عراق، کومه له مدعی چپ حتی در سطح بخشی از 
رهبران و مسئولين و فرماندهان و پارلمانتارهای  خود اين احزاب حاکم 

در نتيجه برای توجيه اين موضع .  اعتراض نکرد

عليه كمونيستهای سازنده شورا، در كنار 

 ...حكومت اقليم كردستان 

  ١٢صفحه   



زالو سرانجام به حکم داوری پيامبرگونه، در مقام کارفرمای هفت تپه 
اين نمونه ای از عدالت .  ابقا گرديد و قند در دل مزدورانش آب شد

اسالمی کسانی است که احکام ديگرشان قصاص، قطع انگشت و شالق 
در واقع رای نهايی را همان روز سوم دی ماه .  بر گرده کارگر است

نگاهی به کل .  صادر کرده بودند ليکن شهامت اعالم فوری آن را نداشتند
صحنه جدال طبقاتی به ويژه در روز سوم دی ماه و مقابل دادگستری، 

سوم دی ماه .  چرايی اين رفتار متناقض و جبونانه را آشکار می کند
. بسيجيان اسيدپاش در کسوت کارگر محل تجمع را قرق کرده بودند

فلسفه حضور آنان نه دفاع از کارگر، که خفه کردن صدای حاميان 
بسيجی ها آمده بودند تا همانا وجود نحس شان، .  واقعی کارگران بود

رغبت و انگيزه شرکت در تجمع را در وجود انسان های شريف و آزاده 
خوب می دانند جامعه چه نفرت عميقی از آنها دارد و روی .  از بين ببرد

در عين .  همين تنفر عمومی برای تفرقه افکنی سرمايه گذاری کرده اند
حال حضور عدالتخواهان بسيجی، يک نوع آماده باش غير رسمی و 

خبرها حکايت از درگيری .  اعالم نشده برای سرکوب مخالفين هم بود
بسيجی ديگری .  لفظی يک راس اسيدپاش با يکی از زنان آزاديخواه دارد

نيز در توييتر خود با اشاره به کانال مستقل هفت تپه و گروههای حامی 
کيست که نداند اين ".  بايد مراقب عوامل تفرقه باشيم"کارگر نوشته بود 

. چماقداران چهل سال است با قمه و چاقو از نظامشان مراقبت می کنند
بازجويی خيابانی از برخی شرکت کنندگان در تجمع، گواهی ديگر بر 

آری دانشجويان بسيجی، کامال مجهز و سازماندهی .  صدق ادعای ماست
 شده آمده بودند تا اعتراضات و اوضاع را کنترل کنند۔

 
برغم همه اينها، دانشجويان و بازنشستگان، اين فرزندان و پدران 
سالخورده کارگران، با قبول تمام خطرات احتمالی به فراخوان پاسخ 

آنان با سر دادن شعار نان، کار، .  مثبت دادند و در تجمع شرکت کردند
سياسی صف خود،   -آزادی، اداره شورايی ضمن حفظ استقالل طبقاتی 

در هراس از .  حمايت بی اما و اگرشان را از کارگران اعالم کردند
حضور همين آزاديخواهان و نگران از افزايش شمار آنان و مهارناپذير 

زالو .  شدن اوضاع بود که هيئت داوری رای نهايی را اعالم نکرد
 .صفتان سوم دی ماه، سمبه حق طلبان را پُرزور ديدند و تقيه کردند

 
بدينسان رای نهايی چند روز بعد، آن هم نه به کارگران و عموم مردم که 
به مالکين شرکت و سازمان خصوصی سازی اعالم شد۔ آنگاه از سر 
جبن و زبونی ظاهرا رو به طرفين دعوا ليکن در واقع خطاب به 

تو گويی اگر آنها .  کارگران گفتند حق اعتراض همچنان محفوظ است
انگار نشنيده .  مجوز اعتراض ندهند کارگران به رای آنها گردن می نهند

بودند فرياد کارگران را که پيشتر گفته بودند اگر هيئت داوری استقالل 
 .  ندارد ما خودمان کار را تمام می کنيم

 
از نقطه نظر کارگران جدال تا خلع يد از زالو و تحقق گام به گام تمام 

ليکن در اين جدال نفسگير و برای ادامه .  خواسته ها همچنان ادامه دارد
اگر هفت تپه .  نبرد، بازشناسی دوستان و دشمنان اهميت بسزايی دارد

 ٥٧٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

امروز به مرکز ثقل جدال طبقاتی 
 -بدل گشته است آنگاه دوستان واقعی

را از خالل موضع   -و نه در حرف
گيری هايشان نسبت به وقايع هفت 

 تپه می توان بازشناخت۔ 
 

تمام آنهايی که حضور بسيحيان را 
بهانه ای کردند برای کوبيدن 
کارگران و عدم شرکت در تجمع، 
منتقدين مغرضی که عبارت 

را مستمسکی ساختند "  والسالم"
برای تمسخر، قانون مدارانی که ناگهان راديکال شدند و مدافع لغو 
مالکيت خصوصی، خودشيفتگانی که فراخوان تشکل و جمعهای 
کارگران هفت تپه را به حساب شخص نوشتند و مقوله کيش شخصيت را 
ّعلُم کردند، آنها که کارگران را متهم به اعتراض کور و اعتصاب برای 
اعتصاب نمودند، کسانی که هيچ تفاوتی برای خصوصی و دولتی بودن 
قائل نشدند، آنها که بود و نبود اسدبيگی را علی السويه دانستند و چشم بر 
مظالم بی حد و حصر زالو بستند، همه آگاه و ناآگاه و در سطوح مختلف 

اگر .  در صف دشمن طبقاتی و کنار کارفرمايان و حکومت ايستادند
فعاليت اين ستون پنجم دشمن در صفوف کارگران نبود بی شک سوم دی 
ماه تجمعی بس عظيم تر شکل می گرفت و توازن قوايی ديگر رقم می 

 . خورد
 

چنانکه همه می دانند کارگران توانسته اند به مدد چندين سال مبارزه 
طاقت فرسا و تا پای جان و با خلق صحنه هايی با شکوه و حماسی، 

هيچ چيز .  برای حکومت تبديل کنند"  معضل ملی"هفت تپه را به يک 
طبيعی تر از انتظار اتخاذ سياست چماق و هويج از جانب حکومت 
نيست؛ همان سياست آشنا و مبتنی بر قلع و قمع کارگران از يک سو و 
دخالت جناح هايی از حکومت برای سوار شدن بر موج اعتراضات از 

آن چپهای مثال مستقِل مقيم تهران که گفتند ما در تجمع .  سوی ديگر
مگر قرار !  شرکت نکرديم چون بسيجی ها آمده بودند، چه انتظار داشتند

است بورژوازی کنار بايستد و عرصه را برای تشکيل صف مستقل 
کارگران خالی کند؟ آنها که بهانه آوردند چرا کارگران خودشان نرفتند و 
حضور نداشتند مگر داود رفيعی حاضر در تجمع، کارگر نبود؟ مگر 

 دانشجويان فرزندان کارگران نبودند؟
 

طبقه کارگر اهل نقد است و نفس انتخاب مجمع عمومی به مثابه ظرف 
تمام . اعتراض کارگری، نشانه روحيه آزادگی و نقدپذيری اين طبقه است

رهبران کارگری بالاستثناء خوی آزادمنشی و نقدپذيری خود را آنجا 
ثابت کردند که به آحاد کارگران حتی به مزدوران اسدبيگی اجازه سخن 

با اين همه فرق زيادی است ميان انتقاد با .  گفتن روی سکو را دادند
کارگر اينقدر شعور سياسی دارد که اين دو رويه کامال متضاد .  تخطئه

 .را از هم تميز دهد و دوست و دشمن را از يکديگر بازشناسد
   

به راستی کجای دنيا سراغ داريد کارگران يک واحد بزرگ توليدی عليه 
کارفرمايشان بپاخيزند و خواهان خلع او شوند، آنوقت يک عده 
باصطالح کمونيست، کارگران را بابت اين عمل شماتت کنند؟ بهانه هم 
اين باشد که ما با هيچ کارفرمايی خصومت شخصی نداريم و هدف ما 

ياوه گويی از اين مشمئزکننده تر در تصور نمی !  لغو استثمار است
السال هم به بهانه لغو استثمار با هرگونه مبارزه برای افزايش .  گنجد

 عليه مدافعان پنهان و آشكار بورژوازی
 

 جاويد حكيمى  

  ١٢صفحه   

 



 

كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  

دستمزد مخالف بود و از جانب مارکس مفتخر به لقب تبهکار 
 .گرديد

 
کارگران بارها اعالم کرده اند که مطالبه خلع يد از اسدبيگی 
کف خواسته ماست و اشاره به والسالم به معنای سازش 

هدف نهايی ما لغو پروژه .  ناپذيری ما در اين خواسته است
خصوصی سازی و اعمال نظارت و کنترل از صفر تا صد 

در اين ميان بايد همفکر و يار رخشان .  بر امور توليد است
ها باشی تا رياکارانه بگويی بود و نبود اسدبيگی و 

خير !  دولتی برای کارگران علی السويه است  -خصوصی
برای کارگران ريزترين جزييات از مقابله با .  اينطور نيست

سرپرست رشوه خوار يک بخش تا اخراج زالوی اصلی 
هفت تپه و تا لغو کل بساط استثمار انسان از انسان اهميت 

ابقای اسدبيگی يعنی پايمال شدن خون علی نقدی و .  دارد
رضا آل کثيرها، يعنی جوالن دادن مزدورانو مديران 
اسدبيگی چون آميلی ها۔ از سوی ديگر برخالف تبليغات 
شايع، مطالبه خلع يد از کارفرما و بخش خصوصی اعالن 
. جنگ به دولت است و نه ترجيح بخش دولتی بر خصوصی

کارگر می گويد دولت حق ندارد اموال عمومی را از دست 
چپ به دست راست خود بدهد و به اين بهانه از کليه وظايف 

کجا .  عمومی خود نسبت به جامعه سلب مسئوليت نمايد
سر داده اند که يک "  زنده باد بخش دولتی"کارگران شعار 

کارگر !  عده منتقد مغرض، آن را به کارگران نسبت می دهند
با شعار خلع يد از بخش خصوصی بيش از آنکه با کارفرما 

آيا نيروهای يگان ويژه و .  درگير شوند با دولت درافتاده اند
قوای سرکوبگر که کارگران را دستگير و شکنجه می کنند 

 دولتی هستند يا خصوصی؟ 
 

جمع بندی کنيم؛ کارگران هفت تپه بارها صريح و شفاف 
گفته اند که هدفشان لغو خصوصی سازی و تشکيل شوراهای 

آنان در اين راه جانفشانی ها کرده، .  مستقل کارگری است
بديهی است هر مبارزه .  هزينه ها داده و حماسه ها آفريده اند

واقعی فراز و فرود و پيشروی و پسروی های خودش را 
امروز کارگران ضمن وفاداری کامل به تمام خواست .  دارد

های برحق خويش، بر خلع يد از زالو به مثابه يک تاکتيک 
در اين ميان آنان که به هر بهانه    .متحد کننده پای می فشارند

ای از موضع چپ يا راست در مسير مبارزه کارگران سنگ 
 !والسالم. اندازی می کنند کنار دشمن طبقاتی ايستاده اند
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 عليه مدافعان 

 ...پنهان و آشكار بورژوازی

شرمگينانه در درون و بيرون صفوف خود، تحريف واقعيات و حمله به کمونيستها 
 .  را انتخاب کرده اند

 
و نكته دوم ميخواهند مثل سی سال گذشته حمله به کمونيستهای کردستان و كمونيسم 
كارگری به دستمايه نزديکی هر چه بيشتر با دولت اقليم و احزاب حاکم 
ناسيوناليست و ديگر جريانات ناسيوناليست در کردستان ايران و از جمله محکم 
کردن رابطه خود با دو بخش سازمان زحمتکشان تحت مسئوليت ايلخانی زاده و 

به قول خودشان عزم جزم کرده اند در جنبش ملی و .  مهتدی تبديل شود
غافلند از اينکه .  ناسيوناليستی کرد ، موقعيت خود را بيش از پيش محکم کنند

نيروهای اصلی جنبش ملی کرد، چنين موقعيتی برايشان قائل نخواهند بود و در 
بهترين حالت آنها را به عنوان نيروی پشيمان از گذشته خود، فرعی و دست چندم 

 .در ميان خود راه ميدهند
  
 ٢٠٢١ژانويه  ٥ 

عليه كمونيستهای سازنده شورا، در كنار 

 ...حكومت اقليم كردستان 

!زنده باد سوسياليسم  
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