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گزارشى از يك پيكت اعتراضى در 
شهر كلن (آلمان)

تشكيالت آلمان حزب حكمتيست (خط رسمى)

دست تعرض جمهورى اسالمى 
به اپوزيسيون كوتاه!

خط رسمی اطالعیه حزب حكمتیست 

تــالش اخیــر جمهــوری اســالمی بــرای خلــع ســالح اپوزیســیون مســتقر در 
کردســتان عــراق و حمــالت نظامــی بــه اردوگاه هــای احــزاب اپوزیســیون 
کــرد ایرانــی در ایــن منطقــه، بــه بهانــه هــای واهــی «فعالیــت نظامــی» 
ــی  ــا کنون ــای ت ــرشوی ه ــه پی ــت ب ــتانی» اس ــرا کردس ــی «ف ــا، تعرض آنه
جنبــش رسارسی مردمــی در مقابــل کل هیئــت حاکمــه ایــران! ایــن تعــرض 
ــم  ــراق و اقلی ــای ع ــا دولته ــی ب ــتی و همراه ــد در همدس ــی تردی ــه ب ک
کردســتان عــراق صــورت میگیــرد، نــه در کردســتان و نــه در رسارس ایــران، 

ــی مانــد.  بــی جــواب 
بــا ایــن تعــرض جمهــوری اســالمی تــالش میکنــد کــه موقعیــت خــود، کــه 
ــانی  ــی انس ــاه و زندگ ــت، رف ــرای معیش ــش رسارسی  ب ــک جنب ــط ی توس
بــه وســعت ایــران هــر روز ضعیــف و ضعیــف تــر مــی شــود، را بــا بهــره 
بــرداری از تغییــر معــادالت در خاورمیانــه و تــوازن قــوا را بــه نفــع خــود، 

تغییــر دهــد.

ــاره  ــ دوب ــرار گرف ــه، ق ــکا در خاورمیان ــینی آمری ــب نش ــت و عق شکس
طالبــان در راس تعرضــی قــرون وســطایی بــه افغانســتان و کشــتار 
ــه ای  ــی و منطق ــع محل ــای مرتج ــدرت ه ــالش ق ــواه آن، ت ــردم آزادیخ م
ــکا، دوری و  ــه در خــالء حضــور آمری ــو خاورمیان ــرای «شــخم زدن» از ن ب
نزدیکــی هــای جدیــد دول منطقــه بــرای ســهم خواهــی و مولفــه هــا و 
فاکتورهــای متعــدد دیگــر، امیــد و خوشــبینی حاکمیــت بــورژوا- اســالمی 
ــود در  ــه خ ــت از دســت رفت ــم موقعی ــری و ترمی ــرای دخالتگ ــران را ب ای
ــان  ــی» کــه تعــرض در جری ــه، بیشــرت کــرده اســت. «خــوش بین خاورمیان
مــردم در رسارس ایــران، علیــه فقــر و فالکــت و بــی حقوقــی کــه توســط 
حاکمیــت «خــودی» بــر رسشــان تحمیــل شــده اســت، آن را بــه کام شــان 
تلــخ خواهــد کــرد. «خوشــبینی» مقامــات حکومتــی در بهــره بــرداری از 
ــی  ــی و محل ــن امللل ــاع بی ــای ارتج ــان نیروه ــدرت می ــادالت ق ــر مع تغیی
ــیون،  ــاندن اپوزیس ــلیم کش ــه تس ــروازی» در ب ــد پ ــه، و «بلن در خاورمیان
ــادی نخواهــد داشــت!   ــر آن، دوام زی ــه حلقــه هــای ضعــف ت ــه ب ــا حمل ب
جمهــوری اســالمی، بــه بهانــه مســلح بــودن احــزاب مســتقر در کردســتان 
ــوده ای  ــش ت ــد جنب ــالش میکن ــا، ت ــدن آنه ــتی» خوان ــراق و «تروریس ع
مــردم آزادیخــواه و اپوزیســیون رادیــکال و چــپ، بــرای بــه زیــر کشــیدن 
ــه  ــرای ادام ــرار دهــد و ب ــورد تعــرض ق ــف آن م ــه ضعی ــم را از حلق رژی
ــد  حیــات ســیاه خــود زمــان بخــرد. تــالش میکنــد بــا ایــن تعــرض، هرچن
کوتــاه مــدت، فشــار ایــن جنبــش را بــر خــود کــم کــرده و برعکــس ایــن 
ــر و  ــه کارگ ــل طبق ــود در مقاب ــی» خ ای ــدرت  یه «ق ــت ــرض را دس تع
ــرار دهــد. تــالش و  ــران،  ق ــردم، هــم در کردســتان و هــم در رسارس ای م

ــی! ... صفحــه۲ ــی دســت نیافتن ــوچ و هدف ــدی پ امی

از سيا تا وزارت اطالعات؛ 
از مكال تا معمم
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گزارشى از يك پيكت اعتراضى 
در شهر كلن (آلمان)

ــری رسشــناس در شــهر  ــن كارگ ــدی توپچــی از فعالی ــا فراخــوان مه روز شــنبه ۲۵ ســپتامرب ب
ــی  ــارهای امنیت ــا و فش ــتگیری ه ــد دس ــوج جدی ــه م ــرتاض ب ــیونی در اع ــان) آكس ــن (آمل كل
منــدان، روزنامــه نــگاران، فعــاالن عرصــه حقــوق  جمهــوری اســالمی بــر فعــاالن كارگــری، ه
زن و ... برگــذار شــد. ضمــن محكــوم كــردن تشــدید دامنــه رسكــوب جمهــوری اســالمی امــا 
یــت مــردم شــهر كلــن، اتحادیــه هــای كارگــری و آزادیخواهــان در  در عیــن حــال جلــب ح
ایــن شــهر بــه اعــالم یــك همبســتگی گســرتده بــا مبــارزات آزادیخواهانــه مــردم ایــران بــرای 
ــوری اســالمی، هــدف دیگــر  ــه حاكمیــت جمه ــن روزهــا علی ــت و آزادی» در ای ــاه، امنی «رف

ایــن آكســیون بــود. 

تشــیكالت آملــان حــزب حكمتیســت (خــط راســمی) بــه همــراه كادرهــای خــود و جمعــی از 
آزادیخواهــان دیگــر در ایــن شــهر، در ایــن آكســیون حضــور پیــدا كردنــد و یــك پــای جــدی 
انی مهــدی توپچــی در رابطــه بــا مبــارزات مبــارزات  ایــن حركــت بودنــد. آكســیون بــا ســخ
طبقــه كارگــر و مــردم ایــران در اوضــاع جدیــد علیــه جمهــوری اســالمی ضمــن پرداخــ بــه 

دســتگیری هــای اخیــر در ایــران و وظایــف آزادیخواهــان در خــارج كشــور رشوع شــد. 

ــه  ــان حــزب حكمتیســت (خــط راســمی) ب ول تشــكیالت آمل در ادامــه محمــد راســتی مســ
یــت از مبــارزات  اهمیــت ســازمان دادن یــك حركــت وســیع تــوده ای در خــارج كشــور در ح
ــوری  ــداف جمه ــه اه ــان ب ــرد؛ ایش ــاره ك ــالمی اش ــوری اس ــه جمه ــران علی ــردم ای ــور م پرش

ــروز حاكمیتــش پرداخــت.  ــی ام ــط بحران ــا در رشای ــد رسكوبه اســالمی از مــوج جدی
ایشــان خاطرنشــان كــرد كــه عــروج دوبــاره طالبــان در افغانســتان و خــروج آمریــكا از منطقــه 
هــم كمكــی بــه بقــاء جمهــوری اســالمی در برابــر تــوده هــای عاصــی مــردم كــه بــا هدایــت 
ــد  ــرد. پروپاگان ــد ك ــد، نخواه ــده ان ــدان آم ــه می ــتها ب ــر و سوسیالیس ــه كارگ ــربی طبق و ره
جمهــوری اســالمی بــرای مختنــق كــردن فضــای سیاســی در ایــران كارایــی خــود را در مقابــل 

ــی  ــه جای ــد، كار ب ــت ندهن ــری رضای ــرت از آزادی و براب ــه كم ــد ب ــرده ان ــزم ك ــه ع ــی ك مردم
نخواهــد بــرد و بــه پاتكــی علیــه خــود ایــن نظــام تبدیــل خواهــد شــد. 

ایشــان در ســخنان خــود بــه ریشــه هــای جنبــش آزادیخواهانــه مــردم ایــران بویــژه 
ــت  ــت و هدای ــده اس ــعله ور ش ه ۹۶ ش ــ ــه از دی ــران ك ــر ای ــه كارگ ــت طبق ــه كیفرخواس ب
ــا آمــدن و  ــه ب ــه ن ــرد. جنبشــی ك ــد، اشــاره ك ــران را رهــربی میكن ــوده ای در ای اعرتاضــات ت
ــردن فضــای  ــق ك ــد و مختن ــه اجــازه پروپاگان ــوش میشــود و ن ــه خام ــكا از منطق ــ آمری رف
سیاســی ایــران را بــه جمهــوری اســالمی میدهــد. ایــن دســتگیری هــا در حالــی صــورت گرفتــه 
اســت كــه هــم اكنــون ایــن جنبــش بــه شــیوه هــای مختلــف در رسارس ایــران، در اعرتاضــات 
ن و بازنشســتگان، در اعــالم حقیقــت از زبــان روزنامــه  نــد كارگــری، معلــ و اعتصابــات قدر
نــگاران و خربنــگاران و عكاســان آزادیخــواه و سوسیالیســت، عــرض انــدام كــرده اســت. ایشــان 
ایــن فاكتــور اساســی را عامــل بــه زانــو درآوردن دســتگاه رسكــوب جمهــوری اســالمی چــه در 

ــران و چــه موشــدوانی هــای ان در منطقــه دانســت.  داخــل ای

ــام وجــود بــرای آزادی و نجــات جــان دستگیرشــدگان  وی در ادامــه اعــالم كــرد كــه مــا بــا 
تــالش خواهیــم كــرد. بــه رسان مرتجــع و جنایتــكار ایــن رژیــم حالــی خواهیــم كــرد كــه بــا هــر 
ــا را فــرا میگیــرد. بــه رسان ایــن نظــام  رسكــوب و تهدیــدی، موجــی از اعرتاضــات رسارس اروپ
حالــی خواهیــم كــرد كــه دیگــر ۳۰ خــرداد ۶۰ تكرارشــدنی نیســت و حربــه خفقــان و رسكــوب 
در نــزد نســلی كــه عــزم بــه پاییــن كشــیدن ایــن نظــام از حاكمیــت كــرده اســت و بــه چیــزی 

یكنــد. یدهــد، كار  كمــرت از رفــاه و آزادی تــن 

ــل  ــران از داخ ــردم ای ــارزات م ــه مب ــان داد ك ــه پای ــن مولف ــا ای ــود را ب انی خ ــخ ــان س ایش
ــربد  ــن ن ــاپیش ای ــا در پیش ــتند و م ــه هــم وصــل هس ــد ب ــره واح ــك پیك ــد ی ــا خــارج مانن ت
ــن خــود در  ــرو و متحدی ــرای گــردآوری نی ــچ تالشــی در خــارج كشــور ب ــه از هی آزادیخواهان

ــرد.  ــم ك ــغ نخواهی ــی دری ــر جهان ــه كارگ ــا و طبق ــدن اروپ ــردم متم ــان م می

آكســیون در میــان شــور و شــوق كمونیســت هــا و آزادیخواهــان بــا رس دادن شــعارهایی در 
ــه داد. دفــاع از مبــارزات مــردم ایــران و بــرای آزادی دستگیرشــدگان بــه كار خــود خا

خط رسمی تشكیالت آملان حزب حكمتیست 
یكشنبه ۲۶ سپتامرب ۲۰۲۱

دست تعرض جمهوری اسالمی

خــروج امریــکا از افغانســتان، اوضــاع منطقــه و «خــالء قــدرت» شــاید دریچــه ای برای 
عــرض انــدام دولتهــای ارتجاعــی منطقــه را بــاز کــرده باشــد، کــه کــرده اســت! امــا 
اوضــاع بحرانــی و متالطــم در ایــران، اعرتاضــات تــوده ای بــر رس معیشــت، ســالمت، 
یتــوان آنــرا  رفــاه و آزادی در ایــران بــا قــدرت و شــدت بیشــرتی در جریــان اســت و 
زیــر فشــار «قــدرت» جمهــوری اســالمی در منطقــه بــه حاشــیه رانــد. بعــالوه طپــش 
ــه  ــورهای منطق ــر کش ــراق و دیگ ــان، ع ــتان، لبن ــی در افغانس ــای اعرتاض ــش ه جنب
بــرای خالصــی از حاکمیــت هــای ارتجاعــی خــود و باندهــای دســت ســاز جمهــوری 
ــته  ــاز نگذاش ــی» ب ای ــدرت  ــرای «ق ــه را ب ــای مرتجــع منطق اســالمی، دســت دولته
ایــی» در خــالء حضــور مــردم آزادیخــواه و معــرتض بــه  اســت. امیــد بــه  «قــدرت 

رسعــت کــور خواهــد شــد.
تــا جایــی کــه بــه تعــرض اخیر جمهــوری اســالمی بــه اردوگاه هــای احزاب اپوزیســیون 
کــرد ایرانــی مســتقر در عــراق بــاز میگــردد  ایــن حملــه کــه محــل زندگــی کــودکان و 
زنــان و مــردم در ایــن اردوگاه هــا را هــدف قــرار داده اســت، عیــن تروریســم اســت 
و اقدامــی در جهــت ایجــاد نــا امنــی و بــه مخاطــره انداخــ محــل زندگــی و جــان 
ــد توســط هــر انســانی  تحــت عنــوان عملیــات  انســانهای ایــن مناطــق اســت و بای
ــم  ــود.   تروریس ــوم ش ــراق، محک ــاک ع ــران در خ ــالمی ای ــوری اس ــتی جمه تروریس
جمهــوری اســالمی، ایجــاد ناامنــی و مخاطــرات ناشــی از آن بــرای مــردم، تحــت  هــر 
ــا  ــد قوی ــه فعالیــت نظامــی و»امنیــت مرزهــا» و ... را بای ــه بهان ــه ای و از جمل بهان
عــی و اعرتاضــی، تحــرکات جدیــد حاکمیــت هــار  محکــوم کــرد!  بایــد بــا قــدرت اجت

و ارتجاعــی جمهــوری اســالمی را مهــار کــرد و بــه شکســت کشــاند. 
نیــاز جمهــوری اســالمی بــرای بهبــود موقعیــت خــود در منطقــه و تغییــر تــوازن قــوا 
هــم در داخــل ایــران و هــم در منطقــه بــه ســود خــود، تــالش بــرای حملــه بــه ایــن 
اردوگاههــا را جــدی تــر کــرده اســت. حاکمیــت اســالمی هــر انــدازه بتوانــد در بطــن 
ــد ایــن ذهنیــت را  ــدازه بتوان ــد، هــر ان ــی دســت یاب ــه موفقیــت های ایــن تعــرض ب
بــه جامعــه ایــران تلقیــن کنــد کــه «قــدرت نابــودی» احــزاب مســتقر در کردســتان را 
دارد، هــر انــدازه بتوانــد قــدرت نظامــی اش را بــه رخ کشــورهای منطقــه بکشــد،  بــه 
ن انــدازه ممکــن اســت هرچنــد در یــک دوره محــدود، تــوازن قــوا را بــه نفــع  هــ
خــود تغییــر دهــد و بــرای رسپانــگاه داشــ و تــداوم نظــام فقــر و محرومیــت خــود 

مدتــی فرصــت بخــرد! 
نیــاز رژیــم بــه ایــن تغییــر تــوازن قــوا، بــه ویــژه در تقابــل بــا جنبــش اعرتاضــی و 
رسارسی موجــود در ایــران،  انجــام چنیــن پــروژه و نقشــه ای را بــه اقدامــی عاجــل 

تبدیــل کــرده اســت. بایــد ایــن پــروژه نظــام را جــدی گرفــت و اقدامــات الزم و فــوری 
بــرای بــه شکســت کشــاندن آن را در دســتور کمونیســتها و مــردم آزادیخــواه و معرتض 
قــرار داد. جــدی بــودن ایــن مســئله و مخاطــرات آن بــرای کمونیســتها و بــه ویــژه ما، 
کامــال روشــن اســت و اقدامــات الزم و نقشــه بــرای ســد بســ و به شکســت کشــاندن 

ایــن پــروژه در دســتور قــرار گرفتــه اســت.  
هرگونــه «خــوش بینــی» در رهــربی و صفــوف ایــن احــزاب، بــه دولــت اقلیــم 
کردســتان عــراق و قــدرت هــای دیگــر، از جملــه دولــت هــای اروپایــی، و همچنیــن 
«امیــد» بــه امتیازگیــری در مذاکــره بــا جمهــوری اســالمی، توهمــی محــض اســت و 
میتوانــد منجــر بــه فجایــع انســانی و ضایعــات غیرقابــل جربانــی بــرای ایــن احــزاب 

ــود.   ــان ش و نیروهایش
در چنیــن رشایطــی وظایــف و نقــش مــا کمونیســتها و در راس آن حــزب حکمتیســت 
ن حــال مســئولیت مــا را در قبــال آن ســنگین تــر  (خــط رســمی) جــدی تــر و در هــ
خواهــد شــد. ایــن حــزب مــا و مــردم آگاه و آزادیخــواه هســتند کــه در راس حرکــت 
ــا امنــی و  ــا سیاســت و پــروژه حاکمیــت اســالمی در ایجــاد ن اعرتاضــی در تقابــل ب
ــن مســئولیت را  ــم ای ــد گرفــت. مــا مصمــم ای ــرار خواهن تروریســمش در منطقــه ق
ــه پیــش بربیــم و یکبــار دیگــر رژیــم اســالمی را زمینگیــر و بــه شکســت  ــا انتهــا ب ت

بکشــانیم.
ــوری  ــی جمه ــکی و تعرضــات نظام ــه موش ــط رســمی) حمل ــزب حکمتیســت (خ ح
اســالمی را بــه محــل ســکونت زنــان، کــودکان و انســانهای مســتقر در اردوگاه هــای 
مســتقر در اقلیــم کردســتان را عیــن تروریســم مــی دانــد و آنــرا بــه شــدت محکــوم 
مــی کنــد. حــزب بــرای ایجــاد ســد محکــم در برابــر حمــالت و تعرضــات جمهــوری 
اســالمی، همــه آزادیخواهــان و مــردم کردســتان، همــه احــزاب و شــخصیت هــا، همــه 
نیروهــای رادیــکال و انساندوســت و ... فــرا میخوانــد کــه تهدیــدات و حملــه رژیــم و 
حــوش اســالمی را جــدی بگیرنــد و بــرای تقابــل و بــه شکســت کشــاندن ایــن پــروژه 

بــه صــف مــا و بــه جنبــش مــا بپیوندنــد. 
حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) تــالش خواهــد کــرد بــا همــکاری احــزاب خواهــر 
در کردســتان و عــراق،  بــه مصــاف ایــن تقابــل در ایــران و عــراق بــرود و بــا  ایجــاد 
نــد، دســت تعــرض جمهــوری اســالمی را کوتــاه  یــک قطــب و نیــروی مردمــی قدر
کنــد! بــی تردیــد ایــن تعــرض، از جانــب مــا و مــردم آزادیخــواه  پاســخ شایســته خــود 

را میگیــرد و ورق برخواهــد گشــت!   

حزب حکمتیست  خط رسمی
 ۲۷ سپتامرب ۲۰۲۱
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زنگ ها براى چه كسانى به 
صدا در  مى آيند؟

مصطفی اسدپور

ــر  ــون نف ــک میلی ــش از ی ــر روی بی ــه را ب ــی فضــای جامع ــال تحصیل ــاز س ــر و آغ اول مه
ــه صــدا در میایــد،  ــد. زنگهــا بــرای جمعیــت عظیــم جــوان جامعــه ب ــان بــاز میکن از جوان
ــن  ــد: ای ــرار میگیرن ــوال ق ــن س ــل ای ــد و در مقاب ــرک در میاین ــه تح ــوند، ب ــع میش جم

ــرد؟ ــد ک ــه کار خواهی ــا آن چ ــت، ب ــ اس ــده ش ــت، آین ــ اس ــه ش جامع
ــز، بیــش از گذشــته کل فضــای جامعــه در محــارصه فقــر و فرودســتی و  امســال نی
ــود  ــن خ ــه ای ــت ک ــا اس ــخ آنج ــز تل ــرار دارد. طن ــه ق ــالمی رسمای ــت اس ــوب حکوم رسک
ــکار    ــک دم اف ــواهد   ی ــار، و ش ــار اخب ــد و انتش ی ــا تول ــرو ب ــام نی ــا  ــه ب ــت ک ــت اس دول
ــه و  یگــذارد.  کل ایــن صحن عمومــی را از «نگــون بختــی» و از «نگــون بخت هــا» تنهــا 
ــا آنچــه پنهان  ــا آنچــه میگویــد، بلکــه دقیقــا ب ــام جزئیــات مهندســی شــده آن،  نــه ب ــا  ب
ــرود.  ی ــر  ــه فرات ــی  آن جامع ــت طبقات ــه واقعی ــف علی ــد کثی ــک پروپاگان ــد،  از ی میکن
ــت و  ــدان و رشاف ــد، وج ــدا در میای ــه ص ــه ب ــوان جامع ــم ج ــت عظی ــرای جمعی ــا ب زنگه
ــا  ــده شــ اســت،  ب ــه شــ اســت، آین ــن جامع ــه شــالق میکشــد: ای ــان را ب آگاهــی جوان

ــرد؟     ــد ک ــه خواهی ــا آن چ ــود ب ــی خ ــش و توانای دان
بــر بســرت شــکاف عمیــق طبقاتــی و زخمهــای عمیــق تباهــی و تهیدســتی امــا وضعیــت 
ــوف کارگــران  ــه گســرتده  مبــارزه و مقاومــت در صف ــا ابعــاد و دامن ــه کارگــر ب طبق
ــع  ــاب و تجم ــزار اعتص ــم دو ه ــت ک ــر رس  دس ــث ب ــد. بح ــی میکن ای ــه خود ــت ک اس
ــر  ــه از ه ــت ک ــری اس ــش کارگ ــر رس جنب ــث ب ــت. بح ــری اس ــده کارگ ــت ش ــی ثب اعرتاض
ــری  ــوق کارگ ــکار حق ــوب و ان ــین رسک ــن ماش ــت،  بزرگرتی ــق اس ــال تعمی ــت در ح جه
ــر و  ــه کارگ ــال ١٤٠٠ طبق ــر در س ــدارد. مه ــلیم ن ــت و رس تس ــده اس ورد طلبی ــ ــه ه را ب
ــا انتظــارات عمیــق آغــوش خــود را بــه تحــرک جوانــان و محیــط  محرومیــن زحمتکــش ب
ــر  ــکار ناپذی ــت ان ــه واقعی ــه خربهــا، بلک ــر ن ــا دیگ ــد. اینج ــاز میکنن ــای دانشــجویی ب ه
ــا  انســان هایــی از گوشــت و پوســت و اســتخوان، انســان هایــی بــا زخــم هــای واقعــی و ب
ــا کارخانه هــا و ســیاه  هــا ت ــا، از خیابان ادعا هــای واقعــی، در هیبــت اعرتاضــات و اعتصابه
ــ  ــن م ــت، ای ــ اس ــه ش ــن جامع ــد: ای ــگاه ها را میکوبن ــاع درب دانش ــا؛ بال انقط چاله

ــرد؟ ــد ک ــه خواهی ــا آن چ ــروز ب ــت،  ام س ــت ش ــی رسنوش طبقات
ــت  ــه جمعی ــاد سوسیالیســتی خطــاب ب ــرای فراخــوان کشــمکش های ح ــدارس ب ــگ م زن
ــت  ی ــر از «ح ــوط ت ــچ چیــز نامرب ــد. هی ــه صــدا در میای ــه ب ــان جامع ــم جوان عظی
ــرای رهایــی خــود نیــازی  ــر ب ــه بســته» نیســت.  طبقــه کارگ روشــنفکران از دســتهای پین
ــه متحــد شــود،  الیســتی جامع ــد حــول پرچــم اداره سوسی ــدارد. بای ــود ن ــه منجــی موع ب

ــزرگ تهیدســت و زحمتکــش جامعــه را حــول پرچم سوسیالیســتی بســیج  یــت ب ــد اک بای
ــه اعتبــار خــود یــک مبارزه  ــد. مبــارزه و تحــرک جوانــان در محیــط هــای دانشــجویی ب کن
ــه  ــر در جامع ــه کارگ ــتی طبق ــمکش سوسیالیس ــی از کش ــش مهم ــتی و بخ الیس سوسی

اســت.
ــان جامعــه نیــاز نبــوده  ــدار طبقاتــی جوان هیــچ وقــت بــه انــدازه امــروز بــه  جوهــر جانب
ــا  ــند، ب ــاد بکش ــالق انتق ــه ش ــزدی را ب ــد کار م ــی و ذات پلی ــت خصوص ــه مالکی ــت ک اس
ــزاق  ــد کــه هیــوالی حاکــم، از مــا، از نیــروی کار مــا ارت شــور و ژرف اندیشــی نشــان دهن
ــوال را  ــرت هی ــدرت بیش ــا و ق ــه بق ــت ک ــران اس ــوف کارگ ــد صف ــرب و تردی ــن ص ــد؛ ای میکن

ممکــن ســاخته اســت...
ــان  ــه نش ــت ک ــوده اس ــاز نب ی ــان ن ــوبگر جوان ــه روح آش ــروز ب ــدازه ام ــه ان ــت ب ــچ وق هی
ــالت شــاهان و  ــه از الطائ نها، ن ــه ناشــی از آســ ــم ن ــه حاک ــدرت طبق ــت و ق ــد مکن دهن
نــه کارگــران اســتوار اســت؛ و بردگــی مــزدی  پیامــربان، بلکــه فقــط بــر دوش بردگــی بیرح

ــدرت خــود غــرق ســاخته اســت.     ــه ق ــاوری ب ــوف کارگــران را در ناب ــه صف اســت ک
ــی  ــت طلب ــی و عدال ــور آزادیخواه ــگ رش و ش ــرک ، زن ــگ تح ــی زن ــال تحصیل رشوع س
ــران  ــتی کارگ ــداف سوسیالیس ــت اه ــی و تقوی ــه را در همراه ــان جامع ــه جوان ــت ک اس
ــان و در  بســیج کنــد. دســت بــاال پیــدا کــردن چــپ و سوسیالیســت در میــان جوان
فضــای دانشــگاهی نیــروی عظیــم مــادی اســت کــه پیــرشوی طبقاتــی کارگــری را ممکــن 
ــد از  ــگاه ها بای ــروز دانش ــن ام ــتند، همی ــش هس ــز دان ــر مراک ــگاه ها اگ ــازد. دانش میس
ر  ــره خالقیــت آنهــا در اســتث ــد داد  صــدا و اراده جوانانــی پــر شــود کــه اجــازه نخواهن
ــاعه  ــز اش ــرد. دانشــگاه ها اگــر مراک ــرار گی ــرداری ق ــره ب ــورد به ــران م ــره کشــی کارگ و به
ــتی  ــن پرس ــه میه ــه خراف ــی، علی ــل مذهب ــه جه ــد علی ــروز بای ــن ام ــند، همی ــم باش عل
ــه  ــت ب ــعادت و خدم ــوی س ــمت و س ــر س ــگاه ها اگ ــدد؛ دانش ــد ببن ــم س و ناسیونالیس
ــن  ــم، عاملی ــان حاک ــه جانی ــد علی ــروز بای ــن ام ــند، همی ــته باش ــانها را داش ــی انس زندگ
ــروت  ــا و ث ــت کاخه ــه خــود در حصــار امنی ــر ک ــا نف ــر میلیونه مســتقیم گرســنگی و فق
ــی  ــگاه مدع ــوار دانش ــار دی ــروز در کن ــد؛ ام ــروش در آین ــه خ ــد، ب ــت میکنن ــردن کلف گ
ــت  ــه اس ــازمان یافت ــت س ــون و کثاف ــرک و خ ــای از چ ــانی دنی ــهای انس ــت و ارزش عدال
ــا  ــر وحشــیانه آزادیخواهــان، چهــره بهــت زده میلیونه ــه صــف گرســنگان، غــل و زنجی ک
امــی  ــار دیوارهــای آن  ــد، در کن ــش نداشــته ان ــم و دان ــه هرگــز  نصیبــی از عل انســان ک

ــدارد. ن
ــر  ــان، و ه ــا، جوان ــگاه ه ــد دانش ــم بای ــازه، سوسیالیس ــرن ت ــالی در ق ــاز س ــروز در آغ ام
ــک  ــه تــرصف خــود در آورد. سوسیالیســم ی ــده دارد را ب چــه نشــانی از اراده و شــور و آین
ــرای نســلهای آینــده  نیســت. بســیار بیشــرت از آن، آئیــن و روش زندگــی،  خمیــره  آرمــان ب
همبســتگی و اتحــاد خلــق زندگــی عادالنــه و برابــر بــرای خــود و همــه انســانهای حــی و 
هــا عضــو طبقــه کارگــر در بیــرون دیــوار دانشــگاه هــا خــود را بــرای  حــارض اســت.  میلیون

ــد. ــوار میکوبن ــه ســوی ایــران سوسیالیســتی بــدر و دی یافــ راهــی ب
ــا  ــد ت ــرا میخوانن ــجویی را ف ــای دانش ــط ه ــان و محی ــد و جوان ــدا در میاین ــا بص زنگه
ــش و  ــند، دان ــای آن باش ــدای رس ــد، ص ــه بپیوندن ــتی جامع ــالش سوسیالیس ــای ت ــه دری ب
ــری  ــار کارگ ــی خــود را پشــتوانه تب ــه رسکــش جوان ــی خــود، هــ و جذب ــرت و توانای بصی

ــرد.   یگی ــه آرام  ــتی جامع ــات سوسیالیس ــا نج ــز ب ــه ج ــد ک ــرار دهن ق

از سازمان سيا تا وزارت 
اطالعات؛ 

از مكال تا معمم
فواد عبداللهی

ــت  ــده اس ــرش ش ــوز» منت ــو نی ــنبه در «یاه ــه روز یكش ــی ك ــق مفصل ــاس تحقی ــر اس ب
ــكا از ســال ۲۰۱۷ بــه طــور فعــال طرح هایــی را بــرای  ــت حاكمــه آمری ســازمان ســیاه و هی
ول شــبكه جهانــی افشــاگری ویكی لیكــس  ــر مســ ــان آســانژ – مدی ی ــرور جول ــودن و ت رب
ــزارش  ــدن، در دســتور داشــته اند. گ ــوادور در لن ــ او در ســفارت آك ــاه گرف ــن پن – در حی
ــه بیــش از ۳۰ مقــام ســابق آمریکایــی نشــان  ــا اســتناد ب منتــرش شــده توســط یاهونیــوز ب
ــد  ــن قص ــرای همی ــد، ب ــرار کن ــدن ف ــانژ از لن ــه آس ــید ک ــیا می ترس ــازمان س ــد س می ده
ــر  ــه ب ــا تكی ــكا ب ــت آمری ــق، دول ــن تحقی ــق ای ــد. طب ــرور کن ــا ت ــوده ی ــا او را رب داشــت ت
ــس  ــبكه ویكی لیك ــه ش ــود ك ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــی خ ــون اساس ــم اول قان متم
ــات  ــازمان اطالع ــت و س ــی» اس ــم غیردولت ــی متخاص ــای اطالعات ــن نهاده ــی از اولی «یک
ــاد  ــس ایج ــب ویکی لیک ــت از جان ــه می گف ــدی ک ــاره تهدی ــدام درب ــکا م ــزی آمری مرک
ــرور و  ــرح ت ــون ط ــو پیرام ــزارش یاه ــار گ ــد از انتش ــرد. بع ــانتاژ می ك ــت، ش ــده اس ش
ــاره  ــر درب ــنبه از اظهارنظ ــفید روز سه ش ــخنگوی کاخ س ــاکی، س ــن س ــانژ، ج ــودن آس رب
ــه وزارت  ــواالت را ب ــن س ــرده و ای ــودداری ک ــانژ خ ــش آس ــر ربای ــی ب ــه مبن ــن توط ای

ــاع داد.  ــیا ارج ــرتی و س دادگس
فدراســیون بین املللــی روزنامه نــگاران هــم گفتــه اســت كــه «ایــن موضــوع نشــان 
ــدی  ــدی ج ــود و تهدی ــد ب ــان نخواه ــی در ام ــا منبع ــگار ی ــچ روزنامه ن ــه هی ــد ك می ده
ــات  ــذف اتهام ــتار ح ــا خواس ــور باره ــیون همین ط ــن فدراس ــت». ای ــان اس ــرای آزادی بی ب
ــن  ــر کل ای ــن دبی ــت. همچنی ــده اس ــوری وی ش ــرتداد و آزادی ف ــد اس ــف رون ــانژ، توق آس
ــاالت متحــده  ــه ای ــار دیگــر ثابــت شــد کــه اســرتداد آســانژ ب ــه اســت: «ب فدراســیون، گفت

ــد.» ــرار می ده ــدی ق ــر ج ــرض خط ــان او را در مع ج
رش توســط دولــت بریتانیــا محبــوس شــده اســت،  ــون در زنــدان بلــ آســانژ كــه هــم اكن

ــژه اســناد مربــوط  ــه وی ــه دول غربــی، ب ــل محرمان ــه اتهــام هــک و انتشــار هــزاران فای ب
ــكا در حملــه نظامــی بــه عــراق و افغانســتان،  ــت حاكمــه آمری بــه جنایــات جنگــی هی
ــرو خواهــد شــد.  ــكا، بــا ۱۷۵ ســال زنــدان روب در صــورت محکومیــت و اســرتداد بــه آمری
ــرور و ربــودن وی توســط دولــت آمریــكا،  كیــس آســانژ و افشــاگری اخیــر پیرامــون طــرح ت
له را نشــان می دهــد. نقشــه  یكبــار دیگــر وجــه زمخــت و كریــه تروریســم دولتــی مســ
ــی.  ــی اســت از بی حقوقــی شــهروند در نظــام دمكراســی غرب ــه گویای ون ــودن آســانژ  رب
ــر خــالف دســتگاه عظیــم مغزشــویی رســانه های غربــی،  آســانژ ژورنالیســتی اســت كــه ب
ــد و  ــه نش ــه خاورمیان ــی ب ــی دول غرب ــالت جنگ ــر حم ــم و توجیه گ ــروج میلیتاریس م
ــه  ــرد، پت ــاء ك ــی را افش ــات جنگ ــن جنای ــرده ای ــت پ ــق پش ــتاد. حقای ــان ایس ــالف جری خ
ولوژیــك  ســی مخفــی و رسی دول مربوطــه را روی آب ریخــت و ماهیــت اید دیپل
چشــم  در  را  الیســتی  امپری و  بورژوایــی  قدرت هــای  «دمكراســی»  و  آزاد»  «جهــان 

ــت.  ــرده اس ــرو ك ــه دار و بی آب ــی خدش ــهروندان غرب ش

ــران و خاورمیانــه، تحــت ســلطه مشــتی  بــرای مــا و میلیون هــا انســانی كــه در ای
ــره ای» در  ــا كــه «قتل هــای زنجی ــرای م ــان گشــوده ایم، ب ــه جه ــكار معمــم چشــم ب جنایت
ــكالی  ــر روز در اش ــم و ه ــالمی» دیده ای ــی اس ــت «دمكراس ــت حاكمی ــی را تح دوره خا
نــو ده هــا و صدهــا آســانژ را از زیــر دســت مامــوران وزارت اطالعــات مخــوف ایــن نظــام 
ــت نظــام  ــه ماهی ــد ك ی مان ــی  ــدی باق ــم، جــای تردی ــدرت متحــد خــود آزاد میكنی ــا ق ب
ــس،  ــه مجل ــد چ ــان باش ــه پارمل ــكال، چ ــه م ــد چ ــم باش ــه معم ــی چ ــی بورژوای دمكراس
ــازمان  ــه س ــران، چ ــه در ای ــد چ ــكا باش ــه در آمری ــه در رشق، چ ــد چ ــرب باش ــه در غ چ
ا باشــد چــه وزارت اطالعــات و دادگســرتی تهــران، چیــزی جــز رسكــوب و تــالش بــرای  ســی
ــای شــكنجه آن  ــه از اتاقه ــن نظامــی اســت ك ــان نیســت. ای بســ دهــان شــهروندان جه
ــم  ــد؛ مه ــال می كن ــدف را دنب ــك ه ــن ی ــوف اوی ــیاهچاله های مخ ــا س ــو ت در گوانتانام
ــی  ــای بورژوای ــه دولت ه ــدازه ك ن ان ــ ــه ه ــیم. ب ــتاده باش ــان ایس ــای جه ــت كج نیس
ــط  ــی بخ ــد جهان ــف واح ــك ص ــم در ی ــت رس ه ــورا پش ــود ف ــهروندان خ ــوب ش در رسك
ــت،  ــم مقاوم ــان ه ــا انس ــا و میلیاره ــرای م ــد، ب ــر را دارن ــوای همدیگ ــوند و ه می ش
ــاری  ــت و حص ــده اس ــل ش ــم قف ــه ه ــرش ب ــبختی ب ــی، آزادی و خوش ــرای زندگ ــارزه ب مب
ــد،  ــرزی ندارن ــان م ــدارد؛ عاشــقان آزادی هــم! مجرم ی شناســد. دشــمنان آزادی مــرزی ن
ــنگ  ــا واش ــران ت ــدارد. از ته ــرزی ن ــم م ــكال ه ــم و م ــه معم ــرای محاكم ــا ب ــش م عط
ــپارتاكوس ها  ــانژها و اس ــت ها و آس الیس ــت سوسی ــا هدای ــم ب ــوده ای عظی ــش ت ــك جنب ی
ــه لــرزه درآورده اســت. ایــران در عــرص گندیدگــی  ن رسمایــه ب زمیــن را زیــر ســلطه حاكــ
نظــام رسمایــه داری، گرانیــگاه انقــالب كارگــری اســت؛ ایــن یــك زمیــن لــرزه جهانــی اســت؛ 

ــبانند! ــن بچس ــه زمی ــوب ب ــها را خ ن گوش ــ حاك
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ــی و  ــی و مذهب ــای تفــاوت هــای زبان ــر مبن ــض ب ــا تبعی ــی و ی محمــد فتاحــی ســتم مل
ــت؛  ــکار اس ــل ان ــت غیرقاب ــک واقعی ــران، ی ــف ای ــق مختل ــی، در مناط ــای مل ــینه ه پیش
ــا  ــد. ام ــس میکنن ــردم آن را ح ــتان م ــتان و کردس ــا بلوچس ــتان و ی ــال در خوزس ــرای مث ب
ــه ســتم ملــی، حــل آن ســتم از طریــق رفــع رســمی و قانونــی تبعیــض  جــواب اثباتــی مــا ب

ــه و رسارسی اســت.    ــی در هرشــکل و هــر ســطحی و بعــالوه در ســطح کل جامع مل
ــی و  ــرای جدای ــورا رساغ رای ب ــت، ف ــی هس ــتم مل ــه ای س ــر گوش ــه ه ــت ک ــور نیس اینط
ــه  ــه هرچ ــه و آگاهان ــاد آزادان ــان اتح ــا خواه ــت. م ــی رف ــتم فدرال ــاری و سیس خودمخت
ــی و  ــرا محل ــتانی و ف ــرا اس ــم، ف ــا ه ــران ب ــردم در ای ــه م ــر هم ــه ای ت ــر و پای ــیع ت وس
ــای  ــر مبن ــض ب ــی چیــزی جــز تبعی ــرا ملــی هســتیم. ســتم مل ــرا قومــی - مذهبــی و  ف ف
ــی و  ــه شــکل قانون ــی، چــه ب ــی و مذهب ــان و پیشــینه هــای مل ــا زب ــت، مذهــب و ی ملی
تیک و چــه بــه شــکل غیــر رســمی و توســط مکانیــزم هــای غیــر مســتفیم و بــه  سیســت

ــت.    ــی“،  نیس ــکال ”غیرقانون ــه اش ــالح ب اصط
ــه  ــوط ب ــالت مرب ــل معض ــرای ح ــی ب ــه طرح ــا، ک ــرح م ــنهاد و ط ــه پیش ــم ک ــا معتقدی م
ــض  ــکل تبعی ــد مش ــت، میتوان ــطح رسارسی اس ــی در س ــی و زبان ــی و مذهب ــض مل تبعی
ــر  ــه ای ت ــع پای ــول مناف ــی ح ــاد مردم ــظ اتح ــا حف ــور، ب ــاس کل کش ــی را در مقی مذهب
ــا  ــی م ــون اساس ــام قان ــه  ــرت“ ، ک ه ــای ب ــک دنی ــا، ”ی ــه م ــن را برنام ــد. ای ــل کن ــان، ح ش
ــه  ــت ک ــرده اس ــرح ک ــات مط ــنی  و در جزئی ــه روش ــه ای، ب ــول پای ــط اص ــه فق ــت و ن اس
خواننــدگان میتواننــد در پاییــن بــه آن رجــوع کننــد. *  امــا مهمرتیــن ایــن اقدامــات بطور 
ــی،  ــی مذهب ــه مذهــب رســمی، آزادی مذهــب و ب ــارت اســت از،  حــذف هرگون ــی عب کل
ــرت  ــغ نف ــوع تبلي ــر ن ــت ه ــرورش، ممنوعي ــوزش و پ ــت و آم ــب از دول ــی مذه جدای
ــژادى و جنــىس. ممنوعيــت ايجــاد احــزاب و گــروه هــاى ســياىس  مذهبــى، مــىل و قومــى، ن
ــر ديگــران، جــزو  ــىس گروهــى از مــردم ب ــى و جن ــژادى، مذهب ــى، ن ــه برتــرى مــىل، قوم ک
ــرای هــر مقــام و نهــاد  اصــول رســ اعــالم شــده آنهــا باشــند. تصویــب قوانیــن جزایــی ب
ــد،  و بعــالوه تعییــن  دولتــی یــا غیردولتــی در هــر ســطحی کــه ایــن قوانیــن را نقــض کن
ــن  ــرای تضمیــن عملکردهــای ای ــای مســتقل کنــرتل و نظــارت مردمــی ب نهادهــا و ارگانه
ــوری را  ــه و کش ــطح کل جامع ــی در س ــتم مل ــخ س ــا پاس ــاد م ــه اعتق ــرشو، ب ــن پی قوانی

ــد.   میده
ــان اداری  ــان رســمی، تعییــن یــک زب ــا حــذف زب ــان هــم ب ــای زب مشــکل تبعیــض بــر مبن
ــاد  ــارى، ایج ــمى اجب ــان رس ــت زب ــادری، ممنوعي ــان م ــوزش زب ــوری و آم ــطح کش در س
ــى  ــاى زندگ ــه ه ــا در زمين ــاير زبانه ــه س ــ ب ــراى متکلم ــهيالت الزم ب ــات و تس امکان
ــادرى  ــان م ــه زب ــد ب ــه بتوان ــه اينک ــس ب ــر ک ــق ه ــوزىش، ح ــى و آم ع ــياىس و اجت س
ــى  ع ــات اجت ــه امکان ــد و از کلي ــت کن ــى رشک ع ــاى اجت ــت ه ــه فعالي ــش در کلي خوي
ن طریــق ســتم  ــه هــ ــوان ب هــره منــد شــود، بــه اعتقــاد مــا، میت مــورد اســتفاده همــگان ب
ــه  ــد ب ــدگان میتوانن ــه هــم خوانن ــن زمین ــد. در ای ــی کن ــا حــل م ام ــی، مشــکل را  مذهب

ــد.**    ــوع کنن ــه، رج ــن مصاحب ــس ای زیرنوی
ــرای همــه، رصفنظــر از ملیــت  ــر شــهروندی ب ــی هــم، حــق براب ــرای حــذف تبعیــض مل ب
ــا در  ــربد. م ــن ب ــی را از بی ــض مل ــای تبعی ــه ه ــد زمین ــیت و... میتوان ــت و جنس و قومی
ــط  ــت - خ ــزب حکمتس ــى، ح ــل عموم ــک اص ــوان ي ــه ”بعن ــم ک ــه ای ــان گفت ــه م برنام
ــوان شــهروندان  ــت هــاى مختلــف بعن ــه ملي ــردم منتســب ب رســمی  خواهــان زندگــى م
ــازمانيا  ــه س ــت ک ــرت اس ــورى بزرگ ــاى کش ــوب ه ــوق در چهارچ ــاوى الحق آزاد و متس
ــد. اینجــا هــم  ــا تســهيل ميکن ــارزه طبق ــرى را در عرصــه مب ــد کارگ ن صــف هــاى قدر
ــد.  ــه کنن ــس مراجع ــه زیرنوی ــا، ب ــرح م ــل ط ــدن کام ــرای خوان ــد ب ــدگان میتوانن خوانن
ــردم  ــن م ــن بی ــینه خونی ــک پیش ــه دارای ی ــی ک ــی زمان ــتم مل ــا، س ــه اینه ــا هم ***  ب
منتســب بــه ملــل متفــاوت اســت، حــل معضــل ملــی بــه ایــن آســانی و ســهولت ممکــن 
ــه  ــن مســئله ب ــی هســت، حــل ای ــتم مل ــک س ــه ی ــتان ک ــد کردس ــی مانن نیســت. در جای
ــت.  ــد، نیس ــرده ان ــج ب ــی رن ــی و مذهب ــتم مل ــینه س ــه از پیش ــی ک ــایر مناطق ــانی س آس
ــداده  ــوری اســالمی رای ن ــه جمه ــتان، از روز اول، ب ــه در کردس ــی ک ــل تاریخ ــن دلی ــه ای ب
اســت و در مقابــل بــاز پــس گرفــ دســتآوردهای آزادی کــه از انقــالب ۵۷ بدســت 
ــام و ورود  ــن نظ ــتقرار ای ــل اس ــت! در مقاب ــرده اس ــی ک ــت میلیون ــود، مقاوم آورده ب
نیروهــای نظامــی اش، کوچــه بــه کوچــه و شــهر بــه شــهر و ده بــه ده، مقاومــت خونیــن 
ــا زمانــی  ــز، ت ــن نظــام نی ــال اســتقرار ای ــه دنب و مســلحانه مردمــی ســازمان داده اســت. ب
ــم از  ــم حاک ــردن رژی ــرون ک ــرای بی ــلحانه ب ــیوه مس ــه ش ــت، ب ــته اس ــکان داش ــه ام ک
ــتان  ــت. در کردس ــته اس ــه داش ــال ادام ــش از ده س ــگ بی ــن جن ــده، و ای ــتان جنگی کردس
ــی آن،   ــروی نظام ــالمی،  بخصــوص نی ــوری اس ــی جمه ــا نیروهــای حکومت ــردم ب ــران م ای
چــون اشــغالگران رفتــار کــرده انــد. ایــن طبیعتــا بدنبــال حملــه نظامــی رســمی حکومت 
ــه  ــی ب ــت. خمین ــه اس ــورت گرفت ــغال“ آن ص ــرصف و ”اش ــرای ت ــتان ب ــه کردس ــز ب در مرک
ــل از  ــردم! قب ــه م ــه هم ــود و ب ــران ب ــتان ای ــه کردس ــاد داد، ب ــان جه ــه فرم ــی ک ــا جای تنه
عــراق، مــردم در کردســتان ایــران را موشــک بــاران کردنــد. ایــن یــک واقعیــت تاریخــی دو 
ــوده  ــردم ب ــتاهای م ــهرها و روس ــا ش ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور رابط ــه، و مح طرف
ــد. هالوکاســت  ــی بینن اســت. ایــن واقعیــت را شــ در منطقــه و اســتان و شــهر دیگــری 

ــته و  ــزارن کش ــت ه ــه قیم ــت ب ــران، توانس ــان و رسارس ای ــران و اصفه ه ــالمی در ت اس
ــی  ــران در ســطح مردم ــتان ای ــا کردس ــدان و ... اجــرا شــود!  ام ــی و زن ــا هــزار قربان صده
ــادالت  ــام مع ــن  ــرد. ای ــت ک ــد و مقاوم ــت جنگی ــازندگان آن هالوکاس ــا س و رسارسی، ب
مربــوط بــه ”اشــرتاک“ مــردم در ســتم ملــی و مذهبــی در ســایر اســتانها را تغییــر میدهد! 
ــط  ــه فق ــران شــکل داده اســت، ک ــتان ای ــخ داری در کردس ــش تاری ــه جنب ــت ب ــن واقعی ای
ــا زیــاد بــودن میــزان ســتم در  ــه ایــن جغرافیــا اســت و آنهــم نــه بــه دلیــل کــم ی مربــوط ب
ــد  ــوری اســالمی متول ــا جمه ــه ب ــک جنبــش مردمــی ک ــدرت ی ــل ق ــه دلی ــه ب کردســتان، ک

ــد.     ــد ببنن ــت، س ــل حکوم ــت در مقاب ــع توانس ــد و در آن مقط ش
محصــول جنــگ طوالنــی جمهــوری اســالمی بــا مــردم در کردســتان ایــران، کشــت 
ــت.  ــته اس ــال داش ــه دنب ــکونی ب ــق مس ــی مناط ــتاها و ویران ــام روس ــل ع ــتار، قت و کش
ــی،  ــگ طوالن ــن جن ــول ای ــه، در ط ــن جامع ــای ای ــت اعض ی ــت اک ــک واقعی ــوان ی بعن

ــان را از دســت داده انــد.    عزیــزی از خانــواده و نزدیــکان ش
ــطح رسارسی  ــی در س ــوارض روان ــا، ع ــی ه ــا و آوارگ ــی ه ــر از قربان ــگ، رصفنظ ــن جن ای
ــن  ــت؛ ای ــرده اس ــک ک ــرف کم ــه)  در دو ط ــه (روحی ــک منتالیت ــد ی ــه  رش ــه ب ــته، ک داش
عــی اســت کــه دو طــرف همدیگــر را غیــر  دی اجت الیتــه مبتنــی بــر یــک بــی اعتــ منت
ــزی،  ــت مرک ــت و حکوم ــردم، دول ــگاه م ــرف، ن ــک ط ــگاه ی ــند.  در ن ــی شناس ــودی م خ
ــرد»  ــت، «ک ــرف حکوم ــی ط ــم، یعن ــل ه ــرف مقاب ــت. ط د اس ــ ــل اعت ــر قاب ــا غی ق مطل
ــی بینــد،  د  حتــی ســنی مذهــب مرتجــع تــر و اســالمی تــر از خویــش را هــم قابــل اعتــ
ــی  ــی دوازده امام ــوران صادرات ــم، مام ــل ه ــط اداری مح ــای متوس ــت ه ــرای موقعی و ب
دانــه   ــا رفــ حکومــت، نــگاه بــی اعت خویــش را در صــدر امــور جامعــه قــرار میدهــد. ب
ــه هــر حکومــت بعــدی، بــه هــر دولــت موقــت و ... تعمیــم  ــد ب ــه مرکــز، میتوان مــردم ب
ــد  ــت و...، بای ــب و ملی ــان و مذه ــئله زب ــل مس ــار ح ــه در کن ــت ک ــود! اینجاس داده ش
ــه مرتقــی تریــن  ــت مرکــزی دیگــر و از جمل ــه هــر دول دی“ مــردم ب ــ ریشــه آن ”بــی اعت
ن  ــن هــ ــرد. ای ــا از جامعــه جــارو ک ام ــن معضــل را  ــن، را خشــکاند و ای و مردمــی تری
ــم  ــل و تصمی ــت کام ــا رضای ــد ب ــارا بای ــی، ناچ ــتم مل ــع س ــه در آن رف ــت ک ــت اس وضعی
ــد، حــل شــود. مراجعــه  ــوده ان ــی ب ــی طوالن ــتم و کشــتار و ویران ــه تحــت س ــی ک مردمان
ــا راه حــل اســت.  ــه تنه ــت مرکــزی، اینجاســت ک ــا دول ــدن ب ان ــا  ــدن ی ــدوم مان ــه رفران ب
ری اســت کــه کارش بــدون تیــغ عمــل جراحــی، قابــل معالجــه  مســئله دقیقــا ماننــد بیــ
انــدن نیســت. حــزب مــا  نیســت. طبعــا ایــن بــه معنــی توصیــه بــه جدایــی و مانــدن و 
ــه حفــظ منافــع مشــرتک  ــی خــود، از زاوی ــا وجــود طــرح و برنامــه اثبات در هــر لحظــه، ب
ــی اســت  ــال راه حل ــران، بدنب ــتان و هــم در رسارس ای ــی، هــم در کردس ــی  -  مردم طبقات
ــران را  ــران و رسارس ای ــتان ای ــردم در کردس ــه را م ــه  و آزادان ــاد آگاهان ــرتین اتح ــه بیش ک
ــق  ــای عاش ــت ه ــه ناسیونالیس ــه ب ــفیدی ن ــک س ــچ چ ــروز هی ــا از ام ــد. م ــن کن ممک
ــت  ــه عظم ــه ب ــم و ن ــدن و  ...  میدهی ــاره ش ــه پ ــم و تک ــت اقلی ــدل حکوم ــی م جدای
امیــت ارضــی“!  ــه ”حفــظ  طلبــان، طرفــدار لشــکر کشــی دوبــاره بــه کردســتان بــه بهان

ــا!    ــر نیروه ــای دیگ ــورد راه حــل ه ــا در م ام
 چــرا خودمختــاری جــواب نیســت  مشــکل خودمختــاری ایــن اســت کــه مســئله 
ــان  ــت خودش ــار دس ــه خودمخت ــردم منطق ــارات م کان اختی ــ ــی ک ــد. یعن ن کان می ــ ک
کان دولــت دیگــری تصمیــم گیرنــده بودجــه و میــزان خــرج و دخــل  نیســت. کــ
ــای  ــی مرزه ــاز نظام ــوخت و س ــئول س ــزی مس ــت مرک ــش حکوم کان ارت ــ ــت، ک آنهاس
ــن  ــط بی ــی و رواب ــت خارج ــورد سیاس ــزی در م ــت مرک کان دول ــ ــت، ک ــار اس خودمخت
ــا  ــرد ب ــم میگی ــی تصمی ــزی وقت ــت مرک ــا دول ــت. نتیجت ــده اس ــم گیرن ــی و... تصمی امللل
ــک،  ــار اتوماتی ــا نیــروی خارجــی وارد جنــگ شــود، مــردم منطقــه خودمخت ــک دولــت ی ی
ــه جنــگ و رشایــط جنگــی را بپذیرنــد  ایــل و تصمیــم شــان، ناچــار انــد ورود ب علیرغــم 
ــت.  ــان نیس ــع خودش ــم و مناف ــه تصمی ــد ک ــی دهن ــد و قربان ــون بریزن ــری خ ــرای ام و ب
ــا طالبــان متحــد میشــود و یــا بــا دولــت همســایه وارد ائتــالف نظامــی  دولــت مرکــزی ب
ــک  ــد، اتوماتی ــگ میکن ــالم جن ــی اع ــک جای ــش ی ــش آزادی بخ ــه جنب ــا علی ــود و ی میش
ــت  ــی اش را دس ــت سیاس ــرد و رسنوش ــط را بپذی ــد آن رشای ــم بای ــار ه ــه خودمخت منطق
ــار  ــه خودمخت ــردم منطق ــه م ــود ک ــب میش ــر موج ــن ام ــد. همی ــزی بده ــت مرک دول
ــد شــد و همیشــه قدرتــی بــاالی  ــه کســب حــق برابــر شــهروندی نخواهن هیچــگاه قــادر ب
ــد.  ــا مســیر حرکــت کل جامعــه را تعییــن مــی کن ــا آنه رس هســت کــه بــدون مشــورت ب
ــف در  ــای مختل ــت ه ــه موقعی ــهروندان ب ــاب ش ــهروندی، انتخ ــر ش ــق براب ــت ح در غیب
ــن افــراد  بعــد کشــوری، تابعــی از موقعیــت ملــی آنهــا خواهــد بــود. ایــن یعنــی تواناتری
ــار، علیرغــم شایســتگی هــای علمــی و سیاســی و اقتصــادی،  ســاکن در منطقــه خودمخت
ــای  ــه ایف ــد و در جامع ــغل بگردن ــار رساغ کار و ش ــس خودمخت ن قف ــ ــد در ه مجبورن
ــکار  ــار، از ب ــت خودمخت ــت دول ــت حاکیم ــردم تح ــم  م ــر ه ــرف دیگ ــد.از ط ــش کنن نق
ــد  ن ــره می ــی به ــروم و ب ــق، مح ــایر مناط ــا و .. آزاد س ــرژی ه ــا و ان ــارت ه ــری مه گی
ــه  ــود. ن ــد ش ــا بازتولی ــر و دا ــق ت ــق، عمی ــایر مناط ــردم در س ــا و م ــن آنه ــکاف بی و ش
ــه سیاســی و هــر تحــول در ســطح کشــوری، موقعیــت دولــت  فقــط ایــن بلکــه هــر زلزل
ــکل  ــدازد. مش ــی ان ــر م ــه خط ــن و ب ــا ام ــلطه آن را ن ــت س ــان تح ــار و مردم خودمخت
ــه  ــق یکطرف ــک ح ــاری ی ــق خودمخت ــود ح ــت کــه  خ ــن اس بزرگــرت خودمختــاری ای

ــد  ــه بع ــت. ... صفح نیس
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اند ولــی از حقوق ویــژه خودمختاری  اگــر ملیتــی میخواهــد در چهارچــوب یک کشــور 
ــا در درون  ــول آنه ــه قب ــد ب ــم بای ــور ه ــر کش ــش دیگ ــان بخ ــد مردم ــود، الب ــد ش بهرمن
ــی شــود  ــاری را  ــا خودمخت ــد. نتیجت ــاری، رای بدهن ــاز خودمخت ــ امتی ــا داش کشــور، ب
ــه مرشوعیــت ایــن حــق  ــه منطقــه ای داد، بــدون اینکــه مــردم مناطــق دیگــر ب یکطرفــه ب
ــی  ــق دادن ــک ح ــه، ی ــک و یکطرف ــور اتوماتی ــاری بط ــا خودمخت ــند. نتیجت رای داده باش
ــتگان“ و  ــرای ”برجس ــی ب ــازات محل ــ امتی ــع گرف ــرح در واق ــن ط ــت. ای ــی نیس ــه کس ب
ــا اســتفاده از محرومیــت هــای تاریخــی ایــن مــردم.  ــی اســت، ب ــازان“ و الیــت محل ”ممت
ــراق  ــتان در ع ــم کردس ــت اقلی ــه دول ــآورد ک ــود می ــیوه ای را بوج ن ش ــ ــردم، ه ــرای م ب

ــده و عشــیره ای!    ــب مان ــاختاری عق ــود آورده اســت. س بوج
ــم از  ــراد  فدرالیس ــت ای ــی نیس ــتم مل ــع س رف ــه  ــت ب ــخ درس ــم پاس ــم ه فدرالیس
ــه  ــا ب ــی، بن ــتم فدرال ــوادار سیس ــی ه ــات سیاس ــت. جریان ــرت اس ــم بیش ــاری ه خودمخت
ــف  ــر خــودی تعری ــن خــودی و غی ــرز بی ــای سیاســت و م ــت را مبن ــم خــود، قومی تصمی
ایــل خویــش، ناچــار میشــوند تعلــق  کــرده انــد. از نظــر آنهــا، مردمــان دیگــر، علیرغــم 
ــرای خــود  بــه قومیتــی را بــرای هویــت سیاســی خویــش بپذیرنــد، اگــر قومیتــی ندارنــد، ب
ــا کننــد! ایــن دیگــر واقعــا دســت ســاز اســت. یکــی  ق تاریــخ دســت و پ ــی از اعــ قومیت
ــار  از دســتاوردهای جامعــه بورژوایــی، بیــرون آوردن مــردم از قالــب تنــگ قومــی و در کن
ــت  ــه برشی ــه ب ــی اســت، ک ــرت مل ــک چــرت بزرگ ــر ی ــردم زی ــون هــا م ــرار دادن میلی هــم ق
ــه دســتاوردهای  ــرای پیرشفــت و آبادانــی و رفــاه و آســایش و رســیدن ب شــانس بیشــرتی ب
انســانی، میدهــد. فدرالیســم ایــن پروســه از پیرشفــت تاریــخ بــرشی را پــاک کــرده و بــرش 
ــه  ــد ب ــران بای ــا، همیــن امــروز، کشــور ای ــن مبن ــر ای ــه ب ــد ک ــوام برمیگردان ــه دوران اق را ب
ــف و  ــوام و طوای ــه آن، رسان اق ــا در نتیج ــود ت ــیم ش ــانی تقس ــمت انس ــک قس ــد و ی ص

ــد.   ــدرت سیاســی دســت یابن ــه صــدارت و ق عشــایر ب
ــون  ــه خ ــدای کار ب ن ابت ــ ــه در ه ــت ک ــری اس ــی خط ــتم فدرال ــرت سیس ــکل بزرگ مش
ــردا  ــران ف ــه در ای ــد ک ــال را بگیری ــرض مح ــد. ف ــی انجام ــی م ــازی قوم ــزی و پاکس ری
جامعــه بــر مبنــای ایــن طــرح بیــن رسان اقــوام تقســیم خواهــد شــد. در چنیــن صورتــی، 
ــرک نشــین جهــان بعــد از  ــن شــهر ت ــرک، دومی ــان ت ــه قــوم گرای ــه گفت شــهر تهــران کــه ب
ــدی  ــرار اســت تقســیم بن ــر ق ــه دســت کدامیــن قــوم داده میشــود. اگ انبول اســت، ب اســت
ــی و از  ــه کس ــران را چ ــی در ته ــای قوم ــت ه ــن دول ــی بی ــرز جغرافیای ــود، م ــی بش قوم
ــه  ــوام دیگــر ک ــه اق ــان منتســب ب ــالوه رسنوشــت مردم ــد. بع ــن میکن ــی تعیی چــه طریق
امــروز ســاکن تهــران بــزرگ انــد دســت کدامیــن رسداران و رسان و ریــش ســفیدان  قومــی 
ــا  داده خواهــد شــد؟  تهــران را خــط بکشــید، تــک تــک کالن شــهرها و اغلــب شــهرهای ب
ــه صــد و یــک زبــان تکلــم  جمعیــت صدهــا هــزار نفــری، متشــکل از مردمانــی انــد کــه ب
ــد و از نظــر قــوم پرســتان، متعلــق بــه اقــوام متفــاوت انــد. در ایــن شــهرها کــدام  مــی کنن
ــه قــرار اســت حکــم برانــد؟ بــا همیــن معیــار قومــی، تقســیم جنــوب کشــور  قــوم و قبیل
ــه خواهــد  ــوچ و ... چگون ــارس و قشــقایی و بل ــک و کــرد و ف ــر و ل ــوام عــرب و ل بیــن اق
ــی از  ــر تــرک دارد، کــه بخــش بزرگ ــرد و غی ــرک، ک ــود؟ آن مناطــق کشــور کــه ترکیــب ت ب

ــی میشــود؟    ــدی قوم ــه تقســیم بن ــن اســت، چگون کشــور چنی
ــا ترکیــب قومــی اســتان هــای  ــه ب ــرای آشــنایی اولی اگــر کســی ذهنیــت روشــنی نــدارد، ب
آذربایجــان رشقــی و غربــی و کردســتان و لرســتان و خوزســتان و...، بــدون زحمــت زیــاد، 
ــا پرچــم و علــم و  ــد، تــا صفــی از مدعیــان قومــی را ب همیــن عناویــن قومــی را گــوگل کنی
هاســت کــه رشوع شــده اســت!   کوتــل بیابیــد کــه جنــگ شــان بــر رس مرزهــای قومــی، سال
ــق  ــن مناط ــان کدامی ــتان و آذربایج ــه کردس ــد نقش ــوگل، ببینی ــن گ ــتفاده از همی ــا اس ب
ــن  “ تری ــه، کــه جــزو ”کوســموپولی ــی شــود. شــهر تاریخــی ارومی را شــامل میشــود و 
ــار دوم در  ــرای ب ــا ب ــی ه ــه ارمن ــت ک ــوم اس ــن اول معل ــت، از همی ــور اس ــهرهای کش ش
ــای اصلــی  ــا نســل کشــی روبــرو میشــوند. بعــد از جمــع کــردن آنهــا، نوبــت رقب اریــخ ب ت
ــت  ــن، هوی ــگ خونی ــک جن ــا در ی ــد ت ــرد میرس ــرک و ک ــتان ت ــوم پرس ــی ق ــهر، یعن ش
ــام شــهرهای ایــن منطقــه وســیع، و حتــی  بــا  قومــی شــهر را تعییــن کننــد. بــر رس تقری
ــه  نســل  بخــش عمــده ای از روســتاهای ایــن مناطــق،  رسنوشــتی حاکــم خواهــد شــد ک
ــد  ــی توان ــه گــرد آن نرســد.  کســی هــم  کشــی هــا و کشــتارهای یوگوســالوی ســابق، ب
ــکالت تقســیم  ــر مش ــل و تدبی ــا عق ــی، ب ــات قوم ــم“ جریان ــه رسان ”فهی ــود ک ــی ش مدع
ــا ترســیم  ی ــا قومــی اســت، ثان ــار سیاســی آنه ــد کــرد، چــون اوال معی بنــدی را حــل خواهن
ــرک  ــتان ت ــوم پرس ــن ق ــل، بی ــالها قب ــه از س ــه بلک ــروز ن ــن ام ــی، همی ــی قوم جغرافیای
ــزاران  ــروز، ه ــن ام ــا همی ــی، ت ع ــیع اجت ــاد وس ــه در ابع ــه ک ــی راه انداخت ــرد، جنگ و ک

ــرده اســت.   ــروژه خــود ک ــزی همســایه را جــذب پ ــاز عاشــق خــون ری رسب

ــم،  ــار بگذاری ــا، کن ــروز را، موقت ــن ام ــا همی ــدات ت ــرح و تهدی ــر ط ــا، اگ ــام اینه ــا  ب
ــوای  ــب  ق ــر در تناس ــب تغیی ــه تناس ــه ب ــت ک ــه ای نیس ــدرال منطق ــت ف ــچ حکوم هی
ــه را  ــورد منازع ــق م ــغال مناط ــرای اش ــایه ب ــرز همس ــه م ــه ب ــی، حمل ــان قوم حکمران
ــرای  ــدوم ب ــوی“ میشــوند، رفران ــا ق ــی ”کرده ــراق؛ وقت ــتان ع ــه کردس ــد.  تجرب رشوع نکن
اســتقالی فــرا میخواننــد، وقتــی شــیعه هــا دســت بــاال پیــدا مــی کننــد، حقــوق کارمنــد 
و حقــوق بگیــر دولتــی در مناطــق فــدرال کردســتان، قطــع میشــود. دولــت محلــی کــردی 
ــر“ بخــور بخــور  ــداد مدعــی میشــود ”تقصی ــداد اســت، بغ ــر“ بغ مدعــی میشــود ”تقصی
ــه  ــان جامع ــد، مردم ــان رضر میکن ــن می ــه ای ــا کســی ک ــرد اســت. تنه ــی ک ــات محل مقام
ــه اش  ــد. جنــاح ســنی هــم وقتــی خــود را شکســت خــورده مــی بینــد، داعــش رس و کل ان
ــوم نیســت رسنوشــت میلیــون هــا مردمــی کــه  هــا، معل ــدا میشــود!  خــارج از همــه این پی
ــرار  ــا ق ــود؟ ی ــد ب ــور خواه ــای کش ــان کج ــدرال ش ــت ف ــد، دول ــتانی دارن ــینه افغانس پیش
ــرح  ــا، ط ــنهاد م ــه پیش ــدد ب ــوع مج ــوند؟  رج ــی ش ــازی قوم ــی پاکس ــته جمع ــت دس اس
ــی اســت، چــه در  ــدگان مســتقیم شــورهای مردم این ــه توســط  ــا اداره شــورایی جامع م

ــران.   ــه در رسارس ای ــتان و چ کردس

ــط  ــور توس ــا، اداره کش ــنهاد م ــی، پیش ــر قوم ــه جزای ــور ب ــدی کش ــیم بن ــل تقس در مقاب
ــوند  ــود میش ــت خ ــم رسنوش ــردم حاک ــام م ــک،  ــه اتوماتی ــت ک ــی اس ــوراهای مردم ش
ــته  ــه دس ــود، ک ــل اداره میش ــان مح ــط مردم ــم توس ــی ه ــف جغرافیای ــق مختل و مناط
ــد.    ــت میگیرن ــه را در دس ــت جامع ــهروندی، رسنوش ــر ش ــق براب ــدی از ح ــا بهرمن ــی ب جمع
نــد رشایطــی اســت کــه رس حــل مســئله بغرنــج و تاریخــی ”کــرد“، بــه هــر  آنچــه کــه می
ــر  ــی، ه ــب ایران ــت عظمــت طل ــرد و راس ــاز میشــود!  راســت ناسیونالیســت ک ــی ب دلیل
ــا رسمایــه گــذاری بــر  ــه نوعــی ایــن شــکاف را تعمیــق و گســرتش میدهنــد. یکــی ب یــک ب
ــالش  ــد و ت ــق میکن ــکاف را تعمی ــد ش ــرده ان ــه ک ــتان تجرب ــردم در کردس ــه م تاریخــی ک
ــتی عظمــت  الیس ــتفاده از احساســات ناسیون ــا اس ــری ب ــد و دیگ ــری کن ــد امتیازگی میکن
له  ــ ــل مس ــه ح ــز و متمدنان ــاملت آمی ــل مس ــوع راه ح ــر ن ــل ه ــی، در مقاب ــب ایران طل
ــی  ــد م ــا) س ــرح م ــق ط ــی (از طری ــوراهای مردم ــردم در ش ــه م ــوع ب ــق رج ــرد از طری ک
ــن“،  ــام خطــر ”میه ــه بن ــاد، ک ــام جه ــه بن ــار ن ــن ب ــر، ای ــار دیگ ــا ب ــاده اســت ت ــدد و آم بن
ــل اتحــاد  ــه زور متوســل شــود! هــر دو در مقاب ــد و ب ــران لشکرکشــی کن ــه کردســتان ای ب
ــن  ــی، دام ــرت مل ــکاف و نف ــر ش ــد و ب ــی بندن ــد م ــران، س ــردم ای ــه م ــه و آگاهان آزادان

ــد.  میزنن
ــان  ــی در می ــدوم عموم ــک رفران ــد در ی ــه بای ــم ک ــرده ای ــا اعــالم ک ــن رشایطــی م  در چنی
ــی،  ــن حالت ــود. در چنی ــن ش ــی اش تعیی ــت سیاس ــین، رسنوش ــق کردنش ــان مناط مردم
ــد.   ــی یکــی را انتخــاب مــی کنن ــا جدای ــر، ی ــا حقــوق شــهروندی براب ــدن ب مــردم بیــن مان
الیســم ایرانــی را در مقابــل خود  طبعــا ایــن طــرح  انســانی امــا، تبلیغــات ســنگین ناسیون
ــح داد.  له را بطــور روشــن توضی ــا و بارهــا مســ ــرد و باره ــی ک ــد آن را خنث ــه بای دارد، ک
ــا  ــرای مــردم در کردســتان ایــران، مســتقل از موافقــت ی بــه رســمیت شــناخ ایــن حــق ب
ــدن امــروز اســت. ایــن  ــا آن،  یــک رکــن آزادیخواهــی و  مخالــت سیاســی هــر جریانــی ب
ــا  ــی باشــد ی ــا آن جدای ــن ی ــق ای ــه کســی مواف چــون حــق طــالق اســت،  مســتقل از اینک
ــا  نــه، مســتقل از اینکــه زندگــی مشــرتک رسشــار از خوشــی و توافــق و مانــدگاری باشــد ی

ــه رســمیت شــناخت!      ــد آن را ب ــه، بای ن
-----------

زیرنویس ها:   
ــرى و رفــع  براب یــک دنیــای بهــرت  بخــش دو فصــل چهــارم فصــل   از برنامــه 

تبعيــض 

آزادی مذهــب و بــی مذهبــی و جدایــی کامــل مذهــب از دولــت. حــذف کلیــه مضامیــن 
ــر  ــه ام ــب ب ــل مذه ــور. تبدی ــن کش ــب از قوانی ــر از مذه ــی و متاث ــات مذهب و ارجاع
ــراد  ــه مذهــب اف ــوع ارجــاع ب ــه مذهــب رســمی. لغــو هــر ن ــراد. لغــو مقول خصوصــی اف
ــراد،  ــاب اف ــت انتس ــاـ ممنوعی ــه آنه ــوط ب ــی و اداری مرب ــن و در اوراق هویت در قوانی
ــی در اســناد رســمی، رســانه هــا  ــی و مذهب ــق قوم ــوع تعل ــه هــر ن ــا جمعــی، ب ــردی ی ف

ــره . و غی
جدایــی کامــل مذهــب از آمــوزش و پــرورش. ممنوعیــت تدریــس دروس مذهبــی، احــکام 
ــا تبییــن مذهبــی موضوعــات در مدارس و موسســات آموزشــی. کلیــه قوانین  مذهبــی و ی
و مقرراتــی کــه ناقــض اصــل آمــوزش و پــرورش غیــر مذهبــی هســتند فــورا لغــو شــوند. 

 
ــوع تقویــت مالــی و مــادی و معنــوی مذهــب و فعالیــت هــا و نهادهــا  ممنوعیــت هــر ن
ــه  ــت ب ــدن دول ــف ش ــی. موظ ــای دولت ــت و نهاده ــط دول ــی توس ــای مذهب ــه ه و فرق
ــه و  ــات آگاهگران ــق اقدام عــی از طری ــی اجت ــف زندگ ــب مختل ــی از جوان مذهــب زدای
ــوع اشــاره بــه مناســبت هــا و  رشــد ســطح ســواد و اطالعــات علمــی عامــه. حــذف هــر ن

ــم رســمی.  ــی از تقوی ــالروزهای مذهب س
 

ــوع  ــر ن ــت ه ــانی. ممنوعی ــر انس ــز و غی ــونت آمی ــی خش ــم مذهب ــت مراس ممنوعی
ــا  ــردم و ب ــی م ــوق مدن ــا آزادی هــا و حق ــه ب ــی ک ــراز وجــود مذهب ــت، مراســم و اب فعالی
ــراز وجــود مذهبــی کــه مخــل  ــوع اب اصــل برابــری همــه مغایــر باشــد. ممنوعیــت هــر ن
ــی  ــار مذهب ــوع مراســم و رفت ــت هــر ن ــت مــردم باشــد. ممنوعی ــش و احســاس امنی آرام
ــت و  ــط زیس ــراد و محی ــالمت اف ــت و س ــه بهداش ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــا قوانی ــه ب ک

ــد.  ــر باش ــات مغای ــت از حیوان ی ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
 

ــادی و  ــدازی م ــت ان ــوع دس ــر ن ــال از ه ــانزده س ــر ش ــراد زی ــودکان و اف ــت ک -  مصونی
ــه  ــال ب ــانزده س ــر ش ــراد زی ــب اف ــت جل ــی. ممنوعی ــای مذهب ــب و نهاده ــوی مذاه معن

ــی.  ــن مذهب ــم و اماک ــی و مراس ــای مذهب ــه ه فرق
 

ــای  ــا و نهاده ــگاه ه ــوان بن ــی بعن ــای مذهب ــه ه ــان و فرق ــمی ادی ــت رس -  رضورت ثب
ــر فعالیــت  ــه قوانیــن و مقــررات ناظــر ب ــی از کلی خصوصــی و تابعیــت نهادهــای مذهب
ــی  ــی هــا و پرداخت افت ــر و دری ــر حســاب هــا و دفات ــی ب ــرتل مراجــع قانون ــگاه هــا. کن بن
یاتــی ناظــر بــر  هــای فرقــه هــا و نهادهــای مذهبــی. تابعیــت ایــن نهادهــا از قوانیــن مال

ــگاه هــای مشــابه.  بن
 

-  ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب. 
 

ــا حقــوق  ــه ب ــره ک ــی و غی ــی، ســنتی، محل ــی، قوم ــت راه و رســم هــای مذهب -  ممنوعی
ــوق  ــه حق ــا از کلی ــورداری آنه ــا برخ ــرد، ب ــی و ف ــم از جمع ــردم، اع ــری و آزادی م و براب
ــا  ــت و ب ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــون ب ــه قان ــادی ک ــی و اقتص ــی و سیاس ــی، فرهنگ مدن

ــد ــه بع ــد.  ... صفح ــر باش ــی مغای ع ــی اجت ــا در زندگ ــه آنه ــود آزادان ــراز وج اب



ت  ۳۷۷
ح

٦
ــاز پــس گیــری کلیــه امــوال و دارایــی هــا و اماکنــی کــه نهادهــای مذهبــی   -  مصــادره و ب
ــت و نهادهــا و بنیادهــای  ــق دول ــا از طری ــه زور و ی ــم اســالمی ب در طــول حکومــت رژی
ــای  ــار نهاده ــن در اختی ــوال و اماک ــن ام ــ ای ــرار گرف ــد. ق ــده ان ــب ش ــف صاح مختل

ــه.  ــام املنفع ــرای اســتفاده هــای ع ــردم ب منتخــب م

ــانه  ــی، در رس ــاص در ســطح عموم ــت خ ــه ملی ــروه ا ب ــراد و گ ــت انتســاب اف -  ممنوعی
ــا.  ــدون اجــازه رســمی خــود آنه ــره ب ــا، ادارات و غی ه

ــی، اســناد دولتــی و فعــل  ــرد از اوراق هویت ــق ملــی ف ــه تعل ــوع ارجــاع ب -  حــذف هــر ن
ــاالت اداری.  و انفع

-  ممنوعیــت هــر نــوع تبلیــغ نفــرت مذهبــی، ملــی و قومــی، نــژادی و جنســی. 
ــژادی،  ــی، ن ــی، قوم ــری مل ــه برت ــی ک ــای سیاس ــروه ه ــزاب و گ ــاد اح ــت ایج ممنوعی
ــا  ــده آنه ــالم ش ــ اع ــول رس ــزو اص ــران، ج ــر دیگ ــردم ب ــی از م ــی گروه ــی و جنس مذهب

ــند.  باش

ــاى  ــان ه ــار زب اعتب ــل  ــج فص ــل پن ــش دوم فص ــرت بخ ــای به ــک دنی ی ــه  از برنام
ــور ــج در کش راي

اعتبار زبان های رایج در کشور

ــج در  ــای رای ــان ه ــان از زب ــک زب ــد ی ــت میتوان ــاری. دول ــمی اجب ــان رس ــت زب ممنوعی
ــه  ــر اینک ــرشوط ب ــد، م ای ــن  ــی تعیی ــان اداری و آموزشــی اصل کشــور را بعنــوان زب
ــی  ــای زندگ ــه ه ــا، در زمین ــایر زبانه ــه س ــن ب ــرای متکلمی ــهیالت الزم ب ــات و تس امکان
عــی و آموزشــی، وجــود داشــته باشــد و حــق هــر کــس بــه اینکــه بتوانــد  سیاســی و اجت
ــه  ــد و از کلی ــت کن ــی رشک ع ــای اجت ــت ه ــه فعالی ــش در کلی ــادری خوی ــان م ــه زب ب

ــد.  ــوظ باش ــود محف ــد ش ــره من ــگان به ــتفاده هم ــورد اس ــی م ع ــات اجت امکان

تغییر الفبای فارسی

ــه عقــب ماندگــی جامعــه از صــف مقــدم پیرشفــت  ــان دادن ب ــه پای ــه منظــور کمــک ب ب
علمــی و صنعتــی و فرهنگــی در جهــان امــروز و بــرای کمــک بــه بهــره منــد شــدن تــوده 
ــر  ــه ت ــر و فعاالن ــن پیرشفــت هــا و امــکان رشکــت مســتقیم ت ــران از مواهــب ای مــردم ای
ــان فارســی بایــد طی  ــای رســمی زب آنهــا در حیــات علمــی و فرهنگــی جهــان معــارص، الفب

ــه الفبــای التیــن تغییــر کنــد.  یــک برنامــه ســنجیده ب

ــن خواهــان  بعــالوه، در همیــن راســتا حــزب کمونیســت کارگــری - حکمتیســت همچنی
آنســت کــه: 

زبــان انگلیســی، بــا هــدف تبدیــل گام بــه گام آن بــه یــک زبــان آموزشــی و اداری متــداول 
در کشــور، از ســنین پائیــن در مــدارس آمــوزش داده شــود. 

ــن  ــطح بی ــمی در س ــم رس ــروز تقوی ــه ام ــالدی، ک ــم می ــی، تقوی ــم محل ــار تقوی در کن
ــود. ــر ش ــور ذک ــمی کش ــناد رس ــد و در اس ــدا کن ــی پی ــمیت قانون ــت، رس ــی اس امللل

رفع ستم ملی   یک دنیای بهرت بخش دوم فصل چهار فصل  از برنامه 

ــوع  ــر ن ــىل و ه ــتم م ــوع س ــر ن ــل ه ــع کام ــراى رف ــمی  ب ــط رس ــت - خ ــزب حکمتیس ح
تبعيــض برحســب مليــت در قوانــ کشــور و عملکردهــاى دولــت مبــارزه ميکنــد. حــزب 
ايــال بســيار  اليســم را افــکار و  کمونيســت کارگــرى هويــت مــىل، عــرق مــىل و ناسيون
ــا اصالــت انســان و آزادى و برابــرى انســان هــا ميدانــد  ــده، مخــرب، و مغايــر ب عقــب مان
ــىل  ــت م ــف هوي ــوع تعري ــر ن ــور و ه ــاکن کش ــىل س ــدى م ــيم بن ــوع تقس ــر ن ــا ه و ب
ــرارى  ــان برق ــرى خواه ــت کارگ ــزب کمونيس ــت. ح ــف اس ــه مخال ــردم قاطعان ــراى م ب
ــق  ــاس تعل ــا احس ــت ي ــتقل از ملي ــور مس ــاکن کش ــه س ــه در آن کلي ــت ک ــى اس نظام
ــه  ــىض چ ــوع تبعي ــچ ن ــند و هي ــه باش ــوق جامع ــاوى الحق ــاى متس ــش، اعض ــىل خوي م
ــته  ــول داش ــاص معم ــاى خ ــت ه ــه ملي ــب ب ــردم منتس ــال م ــى در قب ــه منف ــت و چ مثب
ــراى جايگزيــن کــردن هويــت طبقــا  نشــود. حــزب حکمتیســت - خــط رســمی  تــالش ب
ــد.    ــا خــود ميدان ــه حي ــک وظيف ــىل را ي ــت م ــاى هوي ــران بج ــا کارگ ــام و جه و انســا ع
ــردم  ــى م ــک اصــل عمومــى، حــزب حکمتیســت - خــط رســمی خواهــان زندگ ــوان ي بعن
ــوق در  ــاوى الحق ــهروندان آزاد و متس ــوان ش ــف بعن ــاى مختل ــت ه ــه ملي ــب ب منتس
ــد کارگــرى را  ن چهارچــوب هــاى کشــورى بزرگــرت اســت کــه ســازمانيا صــف هــاى قدر
ــا ايــن حــال در مــواردى کــه پيشــينه ســتم  ــد. ب ــارزه طبقــا تســهيل ميکن در عرصــه مب
ــان  ــتى مي ــف همزيس ــاى مختل ــت ه ــه ملي ــب ب ــردم منتس ــان م ت مي ــ ــىل و تخاص م
آنهــا را در چهارچــوب هــاى کشــورى موجــود دشــوار و مشــقت بــار ســاخته باشــد، حــزب 
کمونيســت کارگــرى حــق جدايــى ملــل تحــت ســتم و تشــکيل دولــت مســتقل از طريــق 

ــد.   ــه رســميت ميشناس ــردم را، ب ــه آراء خــود آن م ــه مســتقيم ب مراجع

مساله کرد
ــه و  ــورهای منطق ــه کش ــرد در هم ــردم ک ــر م ــی ب ــتم مل ــی س ــابقه طوالن ــه س ــر ب  نظ
ــاری  ــای اعرتاضــی و خودمخت ــش ه ــه و جنب ــای حــق طلبان ــت ه ــن خواس ــوب خونی رسک

ــت  ــزب کمونیس ــالمی، ح ــلطنتی و اس ــای س ــم ه ــران در رژی ــتان ای ــه در کردس طلبان
ــت  ــکیل دول ــران و تش ــی از ای ــق جدای ــل، ح ــک اص ــوان ی ــت بعن ــری - حکمتیس کارگ
ــه  ــتان ب ــردم کردس ــرای م ــی را ب ــاب آزاد و عموم ــه انتخ ــک پروس ــق ی ــتقل از طری مس
ــن  ــری از ای رســمیت میشناســد و هــر نــوع اقــدام قهرآمیــز و نظامــی بــرای جلوگی
ــت  ــری - حکمتیس ــت کارگ ــزب کمونیس ــد. ح ــوم میکن ــا محک ــه را قوی ــاب آزادان انتخ
ــدم آزاد در  ــک رفران ــزاری ی ــق برگ ــران از طری ــرد در ای ــاله ک ــوری مس ــل ف ــان ح خواه
ــن  ــت. ای ــی اس ــن امللل ــمی بی ــع رس ــارت مراج ــر نظ ــران ، زی ــرب ای ــین غ ــق کردنش مناط
رفرانــدم بایــد بــا خــروج نیروهــای نظامــی دولــت مرکــزی و تضمیــن یــک دوره فعالیــت 
ــا  ــردم ب ــوده م ــردن ت ــنا ک ــور آش ــه منظ ــتان ب ــی در کردس ــزاب سیاس ــه اح ــه کلی آزادان

ــود.  ــام ش ــدم، انج ــان در رفران ــت و نظرش ــه و سیاس برنام

ــی  ــه جدای ــی ب ــا در صورت ــع تنه ــری - حکمتیســت در هــر مقط ــت کارگ ــزب کمونیس ح
ــا محتمــل باشــد چنیــن مســیری کارگــران  کردســتان رای موافــق میدهــد کــه قوی
ــادی و  ــت اقتص ــر و موقعی ــی پیــرشو ت ــتان را از حقــوق مدن ــان در کردس و زحمتکش
ــمی  ــع رس ــاخت. موض ــد س ــوردار خواه ــری برخ ــن ت ــر و ایم ــی برابرت ع ــبات اجت مناس
حــزب کمونیســت کارگــری - حکمتیســت در هــر مقطــع بــر مبنــای یــک بررســی 
ــر و  ــردم کارگ ــر و م ــه کارگ ــع کل طبق ــح و مناف ــود و مصال ــت موج ــخص از موقعی مش

ــد.  ــد ش ــن خواه ــص تعیی ــور اخ ــتان بط ــش در کردس زحمتک

ــاری کردســتان  ــری - حکمتیســت طــرح هــای مختلــف خودمخت حــزب کمونیســت کارگ
ــط  ــه فق ــود را ن ــه میش ــتان ارائ ــب در کردس ــاری طل ــای خودمخت ــب نیروه ــه از جان را ک
یکنــد، بلکــه آنهــا را نســخه ای  گامــی بــه پیــش در امــر حــل مســاله ملــی کــرد تلقــی 
ــوری  ــوب کش ــک چهارچ ــرد در ی ــر ک ــرد و غی ــی ک ــای مل ــت ه ــردن هوی ــی ک ــرای دا ب
ــرای  ــه ای ب ــی و زمین ــای مل ــی ه ــه جدای ــیدن ب ــت بخش ــردن و قانونی ــدی ک ــد، اب واح

ــد.  ــی میکن ــده ارزیاب ــی در آین ــای مل ــمکش ه ت و کش ــ ــداوم تخاص ت

ــده سیاســی  ــورد آین ــی در م ــوع ترتیبات ــری - حکمتیســت هــر ن حــزب کمونیســت کارگ
کردســتان را کــه بــدون مراجعــه بــه آراء عمومــی خــود مــردم کردســتان و رصفــا بــر مبنای 
ــه اجــراء  ــا توافقــات از بــاال میــان دولــت و احــزاب محلــی ب ت دولــت مرکــزی و ی تصمیــ

گذاشــته شــود، فاقــد مرشوعیــت و غیرقانونــی میدانــد.

مردم آزاديخواه! 
 برا پيشرو و پيروز بايد فور در 

ارگانها اعمال اراده خود، متحد شويد! 
در محل کار و محل زندگی، در شوراها 
کارگر و مردمی،  يا هر نهاد و ارگان و 

سازمان و شکلی که دخالت متحدانه و مستقيم 
شما از بطن جامعه را تضمين کند، متحد 

شويد! 
بايد اداره امور را در محله، شهر و در همه 

مشاغل جامعه، بدست گرفت! 
 بايد حاکمان مرتجع و نااليق، اين حاميان 
نظام فقر،  سود و استثمار را که نه توان و 
نه خواست برآورده کردن ابتدايی ترين 

خواستها شما را ندارد، مرخص کرد و کنترل 
زندگی خود را بدست گرفت.  

حاکميتی در کار نيست! بايد مردم متشکل 
در شوراها حاکميت کنند. برا دستيابی به 

، رفاه، حکومت شورايی»، همين  «آزاد
امروز، و فورا دست به کار شويد!  




