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یه کمیته کردسـتان حزب   ٩٢٥ اکتبر  حکمتیست  -کارگری  نشر
 0202فوریه    ٠ – ٥٠٤٥بهمن  ٥٥  

 

مارس! ٨گرامی باد   

 کارگران جهان متحد شوید!

جامعه ایران وارد یکدوره انقالبی شده است. مهمترتریتش مهتوتسته و سترا  متهتررق دوره انتقتالبتی  یهتدیتد جتدا  ست تاستی و  .١

حکمر ست در یهرالت جارق براق سرنگرنی جمهتررق  -کهمکش طبقایی برسر قدرت س اسی است. حزب کمرن ست کارگرق 

  .استتالمتتتی  ستتتاامتتتانتتتدیتتتی انتتتقتتتالب کتتتارگتتترق  کستتتک قتتتدرت ستتت تتتاستتتی و استتترتتتقتتترار یتتت  حتتتکتتترمتتتت کتتتارگتتترق متتبتتتاراه متتتی کتتت تتتد

 

خ زش انقالبی جارق ج بش یرده اق سرنگرنی جمهررق اسالمی استت. سترنتگترنتی انتقتالبتی جتمتهتررق استالمتی حت تقته اق اا  .٢

انقالب کارگرق و سرس ال سری در ایران و ی  سکرق خ زشهاق انقتالبتی و یترده اق در کهترریتاق استالو اده و استرتبتدادق در 

م طقه است. مای ت حرکت انقالبی جارق در ایران م ی و قرمی و مذیبی ن ست  خس ری جهانی و مدرن سری و آاادیوترایتانته 

 .و ضتتتتد یتتتتبتتتتعتتتت تتتت  دارد. انستتتتانتتتتگتتتترالتتتتی و بتتتترابتتتترق طتتتت تتتتبتتتتی قتتتترق ایتتتتش جتتتت تتتتبتتتتش خستتتت تتتتت ستتتترستتتت تتتتالتتتت تتتتستتتترتتتتی آنستتتتت

 

ج بش سرنگرنی و خروش انقالبی جارق ی  رادیکال سم اجرماعی چپ را نمای دگی م ک د. جت تبتهتی بهتدت انتانته  بتا نتقتش  .٣

مبرکرانه نسل جران پ هرو  ضد یمام ت جمهررق اسالمی و ضد مذیک  با پرانس ل باالق ضد کاپ رال سری است. ایش واقع ت 

رسانه یا و ن رویاق س اسی راست را یراسان کرده و با یب ت تش وارونته خترد اا یتهترالت ایتران بتا عت تاویت تی متانت تد   انتقتالب مت تی 

کترتر اجترتمتاعتی جت تبتش  ایران    انقالب دمکرای   ایران  و  انقالب فم   سری  نتاو مت تبترنتد. ایتش عت تاویتش وارونته یت ترتکتداو کتارا

سرنگرنی و انقالبی را م عکس نمی ک  د و یالشهایی براق مسخ و مهار ایش ج بش اند. بدون یردید انقالبی در راه است  انقالب 

 .کارگرق که چهم انداا یهقق آن م هأ ام د طبقه کارگر و سرمدیدگان جتامتعته و متایته یتراو بتررهوااق جتهتانتی و متهت تی استت

 

ی  مهوسه مهم خ زش انقالبی انانه در ایران ضد مذیتبتی بتردن آنستت. بتراق اولت تش بتار در یتاریتخ افتق یت  رنستانتس ضتد  .٤

اسالمی پدیدار شده است که نه فقط م رراند س ماق خاورم انه را یغ  ر دید  ب که صررت مسئ ه استالو ست تاستی را در جتهتان 

ط اب دار سراان  اعالو ب زارق اا دیش و آل ش اسالو و آخرند بع ران سمبل جای  ت  بارقه یاق ی  مرج بترگهتت عرض م ک د. حجاب سراان  

 .قتترق آنتترتتی استتالمتت تتستترتتی استتت. در صتتهتت تته ستت تتاستتت ایتتران یتت تتهتتا نتتمتتایتت تتده پتترشتترر ایتتش آنتترتتی استتالمتت تتستتم جتت تتبتتش کتتمتترنتت تتستترتتی کتتارگتترق استتت

 

یهدید بهرانهاق عتمت تق ست تاستی و اقترتستادق و فتریت تگتی رهیتم  بترآمتدیتاق یترده اق و انتزجتار وست ت  اا جتمتهتررق استالمتی   .٥

اضمهال  و سرنگرنی رهیم را ب ش اا یر امان به ی  امر ممکش و در دسررو یبدیل کرده است. در پ جم ش ماه خ زش انتقتالبتی 

سراسرق  ع  رغم سرکرب خهش  جامعه ام دوار ایران بسان کره آیهفهان زبانه می کهد و مساله آی ده و قتدرت ست تاستی را 

در مقابل کارگر و کمرن سم قرار داده است. ی  فرصت یاریوی فرایم شده است یا طبقه کارگر و کمترنت تستم کتارگترق بترترانتد در 

آاادق و برابرق  براق ریایی ان  براق نفی فقر و فالکت  براق سرنگرنی جمهررق اسالمی قرار گ رد و پرچمدار   راو ج بش براق

 .یتتتتتتتتتتتتتت  انتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتالب ستتتتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتتتتتی قتتتتتتتتتتتتتتترن بتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتت و یتتتتتتتتتتتتتتکتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتی شتتتتتتتتتتتتتتترد

 

  دن الی اا ایهاد مباراایی و ابرکار س اسی و فری گی ببار آورده است. مهتمترتریتش دسترتاوردیتاق ١٤٤١خروش انقالبی شهریرر  .٦

چهار ماه خ زش انقالبی عباری د اا: یهم ل عقک نه  ی به حکرمت و ک ار انداخرش حجاب در سطح وس    اسرمرار و سراسرق 

بردن ج بش  خسره کردن و ریزش اا درون ن روق سرکرب  بی اعربار کردن نمادیاق اقترتدار حتکترمتت و حتمت ته مسترتمتر بته آنتهتا  

حاش ه اق کردن س اسرهاق یفرقه اندااانه مذیبی و م ی و قرمی  ایجاد ایهاد ب ش بوههاق مور ف مردو  بااگردانتدن امت تد بته 

جامعه در مق او وس    عبرر اا فاا مطالبه گرق به فاا انقالبی و ج گ رودررو با حتکترمتت  جت تک حتمتایتت بت تستابتقته و گسترترده 

افکار عمرمی پ هرو جهان  ایکا به یجارب نبردیاق پ ه ش و مرهکل شدن در سطح ارگتانتهتاق انتقتالبتی متهتالت  یتغت ت تر ادبت تات 

 .ستتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتی و متتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتش جتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتته و یتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتریتتتتتتتتتتتتتتتت یتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتی استتتتتتتتتتتتتتتت

 

ج بش انقالبی مرکی به درجه اق اا سااماندیی و ریبرق در مق او مه ی  یاک رن پ هروق نمرده است  اما ادامه پ هتروق  .٧

 خیزش انقالبی جاری و نقش محوری طبقه کارگر در جدال برسر قدرت سیاسی

 قطعنامه دفتر سیاسی حزب حکمتیست در باره

  “پیماننامه مدینه“پژاک و .

  بازی در زمین جمهوری اسالمی  

 

   

ا در مصـاحـایای  ی پژاک اخبر آمد شاهو عضو رهبر

 یــر  دشــپــری ا  یــ ــ ــه پــیــ  ر ی ا ــ  
گ

تــیــویــبیــوی

در  در دل تــالــونق ایــ ــ یر اخــبر  جــایــانه آیــ ــ  

ا ران را اف ـا کـردا اسـتش اشـ ـاـاا اسـت اغـر تـاـیـیـ  

ارتجاع اس یم   اس م یاب مالمدی ا  جایـ  ا ـ  

جایان را به اعت اداق مذهبر ا   جایان   افراد آن 

پـ ـمـایـ ـامـه “ تـرـایـ    تـمـجـ ـد ا   مابوط دانستش 

  تط بر اسـ م یـاب مـالـمـدی یـ ـ ـه راا   “  مد  ه

ســ ــاســت ا ــ  جــایــان در مــ ــابــ  جــ ــ ــ  رادشــکــال 

 جم وری اس یم استش 
 رسیپویگ

که اتفاقا ا  جای  حزب مادر شربگ پ   ی  ه رایه 

هـای گــذشــتـه در کــردسـتــان ســوریــه  ک ک در ســال

 مبارزه برای آزادی و برابری در همه عرصه های زندگی! 

 ملکه عزتی       

 وکالت، رضاپهلوی و احزاب ناسیونالیست کرد 

 صالح سرداری        

 بحران ايدولوژيك پ ك ك و اقمارش

 جمال کمانگر         

  کردستان در تحول انقالبی برای سرنگونی 

 سعید یگانه        

 اکتبر میپرسد: 

 در تقابل با تالش جنبش راست نباید غافل بود.

 همچنین در این شماره میخوانید:

 همایون گدازگر ✍

✍ 

✍ 

✍ 

✍ 

 ٣ 

 عبدله دارابی ✍ ٢ 

٤صفحه   

٥صفحه   

٦صفحه   

٧صفحه   

٨صفحه   



  
2صفحه  ٥٩٥شماره  اکترب    

 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

کز آمراشی  م ان ج بههاق اجرما کز کار  دانهگاه یا و مرا رادیکتا  و متهتمترتر یتامت تش ریتبترق ستراسترق استت. بتراق عی مرثریر در گرو ساامان ابی ب هرر شبکه یا و ارگانهاق انقالبی در مهالت و مرا

ان  و مهدودیرهاق سد راه طبقه کتارگتر مر یام ش ریبرق سراسرق و یضم ش پ رواق خ زش انقالبی باید طبقه کارگر سرس ال ست ابرکار عمل س اسی را بدست گ رد. س است حزب حکمر ست رف 

 .استتتتتو یتتتتقتتتتریتتتتت شتتتتبتتتتکتتتته یتتتتاق متتتترتتتتهتتتتد ریتتتتبتتتتران و فتتتتعتتتتالتتتت تتتتش کتتتتارگتتتترق پتتتت تتتتهتتتترو و ایتتتتجتتتتاد ستتتتاامتتتتانتتتتهتتتتاق یتتتترده اق و حتتتت بتتتتی کتتتتارگتتتتران بتتتتراق دختتتتالتتتتت متتتترثتتتتر در پتتتتروستتتته انتتتتقتتتتالبتتتتی 

 

ررایاق قراو گرفره کارگرق  در فقدان حکمر ست بر ایم ت سااماندیی ی  ج بش مجم  عمرمی در کارگایها و واحدیاق یرل دق و اقرسادق یاک د م ک د. در غ اب ش -حزب کمرن ست کارگرق  .٨

ق حترکتات اعترتراضتی  کت ت تد پت تهتروق جت تبتش یتبتریرنرع ساامان یرده اق قدریم د و ادامه کار کارگرق  مجم  عمرمی یع ی یجم  یدفم د و آگایانه کارگران براق یستمت تم گت ترق جتمتعتی و یتامت تش ر

 .رق قتدریتمت تد در یتهترالت جتارق استتکتارگت -. مجم  عمرمی ادامه کاریریش و مرثریریش ش ره سااماندیی یرده اق کتارگتران در شترایتط کت ترنتی و یت  پت تش شترن قتدعت تم کتردن یت  جت تبتش شتررالتیاعرراضی کارگران است

 

دو احتمترتکتش اا یتر آلترترنتایت تر و افتق و حکمر ست در ج بش سرنگرنی و انقالبی جارق در ایران ع  ه رهیم اسالمی  یفک   و جدا کتردن کتارگتران و متر  -ی  رکش س است حزب کمرن ست کارگرق .٩

رهیم  دسرگاه سرکرب و استرتاتمتار و    تس است راست و بررهوایی  افهاق نقطه سااشهاق اپرایس رن راست  سرق دادن ج بش سرنگرنی به سمت مرضعی چپ و انقالبی و نه گفرش مردو به ک

 .شریم  در گرو دخالت مترثتر کتارگتر و کتمترنت تستم ستاامتانت تافترته و مترتهتزب استتیبع   و نابرابرق است. نباید گذاشت ج بههاق طبقات دارا دوباره سرنرشت جامعه را یع  ش ک  د. یضم ش ای که ای بار پ روا 

 

پ ش رو یاک د دارد. دوره جتدالتهتا  حکمر ست بر حساس ت شرایط یاریوی ک رنی و رف  مران  حضرر مرهکل طبقه کارگر و کارگران کمرن ست در صف او  جدالهاق  -حزب کمرن ست کارگرق  .١٤

بر سر شکل دادن به آی ده یم یست. آنرته امتروا   کهیعييش ک  ده برسر سهم انسانها اا آااد  و رفاه و سعادت فرا رس ده است. یهرالت امروا ايران فقط برسر سرنگرنی جمهررق اسالمى نيست. ب

رانيم بهريم  آنگاه ايش آي ده شاید برپايى جامعه ا  آااد و ميردر ايران ميگذرد یعييش ميک د که فردا دیها مي يرن انسان چگرنه خرای د زيست. آن آي ده دارد امروا ساخره ميهرد. اگر پيروا بهريم  و 

مذیبى و س رها و اخالقيات اریجاعى  بدون نابرابر   ات برابر و مرفه و انسانى خراید برد. جامعه ا  بدون اسرامار  بدون فقر  بدون طبقات باالدست و فرودست  بدون اسربداد  بدون حاکميت خراف

 ده ايران و فرصت کم نظير  کته بترا  حکمر ست بر نقش یاريوساا طبقه کارگر و ج بش کمرنيسم کارگر  در شکل دادن به آي -بدون یبعي . ي  جامعه سرسياليسرى. حزب کمرنيست کارگر  

ران کارگرق رادیکا  و کمرن سرها و آاادیورایان را ریبايفا  نقش کارگر و کمرنيسم بع ران ریبر ي  ج بش عظيم برا  آااد  و برابر  و حکرمت کارگرق در ايران فرایم شده است یاکيد م ک د. ما 

 !حتتتتتتکتتتتتمتتتتتترتتتتتت تتتتتتستتتتتت فتتتتتترامتتتتتت تتتتتوتتتتتترانتتتتتت تتتتتتم -بتتتتتراق یتتتتتتهتتتتتقتتتتتتق چتتتتتت تتتتت تتتتتتش آیتتتتتت تتتتتده و دورنتتتتتتمتتتتتایتتتتتتی بتتتتته یتتتتتتمتتتتتتگتتتتتامتتتتتتی متتتتتتبتتتتتاراایتتتتتتی و پتتتتت تتتتتترستتتتتترتتتتتش بتتتتتته حتتتتتزب کتتتتتتمتتتتتترنتتتتت تتتتتتستتتتتتت کتتتتتارگتتتتتترق ایتتتتتران 

 

  ١ .... قطعنامه دفتر سیاسی حزب 

  ٢٤٢٣هانریه  ٢٢ - ١٤٤١بهمش  ٢



 

 

 مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر!

 
3صفحه  ٥٩٥شماره  اکترب    

  

عمیل شدا   شیک ا  مولفه های رس پا مایدن رژی  ب ار اسد یودش در آیجـا دم 

رس وبارژ م باث ساراه سارمبار آاان  دم نماا  ماا ا   ن   اراا     دستگاه و ماایان 

مادم مرتر   رسط پ ک ک و نقمام ن  دم  بانرس و س ه و بستا  سا م بث نس  ن  

  خرد دنستا  دیگا  دنمد.  ها وع  راضرس دوم ما   بر

 

دم پا   ابا ا ار و  ااوبااااایع نم اشااو نما  یااهار اکار مهاتر  یاکن  ما ا رس آاا ن ا ا اار 

نس حر نسالم من سای  ن  دسات م باث “ و یا ”  ه ف نصیل نسالم مهانی بشر نست“ 

نمنجافاف فاانون  دیاگاا  ن  ن ا، دسات ک تاطئ یال  ارتا   اا افار  و “  ن ان  گافات

ا ن اا ااالنر وااادرس خاارنآاافاا ه نساات. هااا اا اا  ساااساا اار  اار  اا اا ن  تاار نرس 
رس ن اا،  خاات 

جااطبااا  دمبااادسااتااا  ن ااان  هااماارنمه سااا نم ااشاااع نسااال  دم یاا اار اا  آاارده نسااتک نمااا 

فامرلر و   رمبزه باد  نم شاع نسال  دم نوضاع سفایس وادرس ها ف مخا ا  

دناا  و جا اایاا  ن  ساا  آیاخاتر یااد نوم  ابا افاااا  جاطباا    ا  من د بال   ب   و

رس نست.    رجفر دفاع ن  نسالم  اژ محم   و نسالم منستن 

 

دم ما اها ار.   امبااااخ مارجاردیات یاکن  ماما ار نسات ن  هاماانن و سااد  د  نم اشااع 

و  ن   ن   دم ماهها  محام  ا پخت بانرس و “  اای ا  بطبال“مونج یفرر گا  و یت 

ننرس و  الا آان  تخ فل ب اگااه  رس هم س ر سا جا رمننرس همچر  مئی  تطب ر بسترس

رس ما اها ار  هک یاو  ه سرنم  دند  ن ، جطبا  سر ماا اشاران  دم ان فل نسال  و غت 

آافاگااهخاا  ساا جاماهارم   پاآپا  ن ، سفاستها  نم شاو ک ما ااساباا  وااه و   نست. 

نسال ک ن ، جطبا  من دم نذها  امر  دم بادستا  سر رن  جطبانرس مخ رک ومد 

   با  خاص اام باده نست . 

 

ا ن  النر نخت   باایا  ن  
رس نما     م اژ و مزنوث ن ها دم بادستا  دم ندنمر خت 

رس   و نواازنژ و  ااهااادهااا  ن اا ااالنر و فاارااالاان 
ا وااادرس رس ن  خاات  جااا ااد مااادم و مهااتر

 ن اا ااالنر جاامااهاارم  نسااال  دم بااادسااتااا  دساات  ااث گااافااتاار یاارد. دم 
و ااگاارنرس

نیاااه بااار جاااماااهااارم  نساااال  دم ونیااایاااد سااا ااار  قاااانم گاااافاااتااار نسااات و  ور

نلتر ا  رها  م ت ف آان  جایاگانبا رس ن  دم واال  ا نمک نساتک سامافا ن  نومد  

   ارن ا   جطبا ا  یرسف ه نسال  سا ه ف ساخت وپاخت سا جماهارم  نساال 

رس  رس دلافال دم یایا  گاافانر مزنوث ن  الژ آاوق و ا نلت رنها ر وادرس یرد. آهمن 

نیط وادرس ن  تااف ساا ماا  یاکن   رس منه و موا و سفاستها  نم شاو دم ور   ن 

 ن ها سا نم شاع مذه ر متفاو  نست و سای  ن  من ی اخت. 
ی
   سا  مایال  همیخگ

ا ن ا االنر  ظاها ی   ا ما  د  رس بادستا  
رس ساا  دم نغا اد یاهاا هاا دم ز خات 

ا ن ااهاااک  نداااا  رس نهاار آاااد  خاات  تااافاا نم  ن  قاافااام مااادم و دم ونقاار آااان  ساار آاات 

ها  وزژ دم ان  بادستا  ن ان  آان  سا ما  ن نخر   و ا ما  د ا رس   الا

ک وجرد جطبا  سا ساس ر مافا ر  و تخوبق ن ها آان  دخالت دم مو   سفایس ب رنرس

 
ی
 نده و یاخر ها  ن  و جطبا  ندم ب  س فرس ها دم یهاها  باادساتاا ک هاماگ

رس ن ها آا و سهث خرننک غث نختالفا  مرجرد آن  ا      رن    ا ت  رس سر ما ر خت 

ن  النر مادم آان  و گرنرس جمهرم  نسال   ب یل یار ا  و ساایا  دمما ااسال ن اهاا 

  .  هریفام آرد

رس  نمااا جاااطبااا   یااکن  دم باااادسااتاااا  ن اااان  ساااا  اا ااافاار آااا نم ااشااااع نساااال  و فاااوخااانر

و سا   باد  دممف ن  ماذهاد  ارده هاا    سر جامرر بادستا ” یفما  امر م   ر“ 

ساا      یم  رن       وزژ مادم یر رس پ ک ک دم سرمبر من دم بادستا  ن اان  

  ب   . 

ساار  ٧٥سااساا اار سافااایس و  ااامبادرس جاااماارار بااادسااتااا  ن ااان  ساا اا ارص ن  ن اا ااالژ 

هااا  دیااگااا بااادسااتااا  مااتاافااااو  نساات . نسااالم ساافااایس دم   ن اا ااهاااف سااا ساا اا 

ا  بادستا  ن ان  هفچرقت سا نقبال  رس و نست بال موباو   رده. ساراالوه دمز خات 

و مبام ن  نجتماو ا فر م بث پادیان و جمهرم  نسال   حا ا  نجتماو دم  

بااادسااتااا  اااماا  ااا  اا  و  ااحاازژ یااافااتاار ودنمن   ااا ااتاافاال ک ساا اات و یاا ااره هااا  

ساال   ۳۴مبام ننر خاص خرد آارده نسات بار ساا  اام و یارد جاامارار باادساتاا  دم 

ن ، س ت ها دم آی  ن   هام دهر گذیتر سا  أیس ن    گذیتر دمهث   ف ه نست. 

ا  رس رس یاا ه ن اا . ن اا اا اار خاات  جااطبااا ااا  و نواازنژ  اا  و منساات دم یاا اا یااگااا اااشاان 

ده دم باادساتاا  خارد اماانی باادک دم ونقار 
ن  النر نخت  س   گر ر قاترا ر و گستر

 ن  ماباام ه جارنی ن ا، سا اتاهاا  جاا نفاتااده دم جاامارار باادساتاا  من ساا خارد 
س شر

 دنیت. 

ا ن ا االنر  نوزنژ وجطبا ا  سفایس جامرر ونبیت یافتر بادستاا  
رس بار    دم خات 

ض یت سا مذهد و ام کادها  وبان گا ن  یگ ن  خ فا ار هاا  ن  نسات دم 

هث نمف تر ن  . س  رص  پگاننی و ا نلاتا ارنن دم یاا ار ن ا،  اامباااااخ ماباام ننر 

  دم آانم  ن  النر نخت  دم بادستا  دست سا  من دنمد. 

 

باط نسات. مارجاردیاتک  جطبا  یکن  سا ن ،  امبااااخ و ن ، س تها آفگا ر و سار ن  آات 

نجاتامااو ماادم باادساتاا   -م خا و ساس ر  امبدرس ن  مبه سر مبام ن   ارده ن  

دهر گذیاتار  ا نمد. دم  اتافاشار سااخات و پااخات وااه و آافاگااه و نیا اام و  ۳-۵دم 

تااطئ باااد  پااال اافااامااهااا  نم ااشاااو ن  قاا اافاال   ااهااا  ن  سااا جاامااهاارم  نسااال  و یااا

ا مندی ال فریل  اژ   رنه  نومد . “ یفما  امر م   ر“ رس   دم م اسل خاوا خت 

سا ن  حال  گان سر صف آ   ها  منست دم مو هاا  نخات  دم ساهارس ونو  و 

محیلک و ایت ن   الا جطبا ا  نیر یس ر  یاو غااژ آاان   االا وهاما اام  ساا 

جطبا ا  مذه ر م الف جماهارم  نساال  دنم ا .  اا سار ن ا، وسافا ار ساا  ارتا   و 

 ن ا االنر جاماهارم  نساال  سا سات  ارده 
 بانرس سا جمهرم  نسال  ما ار و اگارنرس

ها  سشا  نم ه و جرن ا  ن  النر بخر  . نفخاک تاد و نیساتااد  دم ما ااسال ن ا، 

تاوها  نم شاو  ر دم بادستا  و ر دم سهرس ونو  وظففر هامار نوازنژ 

و تخ ل و هادها  ن ندی رنه و    و مر یست نست. قهراا مو ا  مو سار یایا  

ا ن  النر آان  و گرنرس جماهارم  نساال   ا ا  نساایس و قاهای دم خا ا    
رس خت 

 تااباا اار  ااامگااا ومااادم 
ی
باااد  ن اا،  اارتاا   هااا خاارنهاا  دنیاات. ن ااحاااد و هااماا ااسااتااگ

  ومت   و ن  النر ضام، خ    باد  ن ،  ه ی ن  نم شاو نست. 

 

 هما ون گدا گر  

 همایون گدازگر

  “پیماننامه مدینه“پژاک و .

   بازی در زمین جمهوری اسالمی 

*** 



 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
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ایان معررض و ب زار اا یهق ر و ب هقرقی اا شروع خ زش انقالبی در شهتریتاق ایتران بتا 

جسارت ب  ظ ر حجاب اا سربرداشر د و بتا آیتش ادن حتجتاب عت ت ته یتکتی اا متهتم یتریتش 

ارکان ایدیرلرهی  اسالو و بارایریش خست تسته جتمتهتررق استالمتی بته خت تابتان آمتده و در 

 صف مقدو مباراات مردو مهروو ع  ه سرکرب و اسربداد حاکم باریکاد بسر د.

در دانهگایها دست به مقاومت و یعرض ادند و مریجع ش و عرامل حکرمرتی را بت ترون 

کردند. در اندانها مقاومت کردند و در خ ابان به گ رله بسره شدند. اا خ ابان یا مهل کتار 

و اندگی براق یاب ت حق ی  اندگی آااد و برابر و پایان دادن به یهق ر و سترکترب فتزیتاد 

ماه به گرش م   ترن یتا انستان در  4برآوردند. ندا و پ او آاادق و برابرق انان در طی ایش 

کل دن ا رس د. الگرق انان کهرریاق یمسایه شدند.  روانامه یاق معربر دن ا متزیتش بته 

عکس یایهان شد و آوااه شجاعت و مباراه ایش انان دنت تا را بته احترتراو  واداشتت. ایتش 

روایا ان بردن در جاق جاق ایران نهان مقاومت و متبتاراه عت ت ته ان سترت تزق وآپتاریتایتد 

سا  با کم  قران ش و فری گ و ست تش عتقتبتمتانتده در  44ج سی حاکم است که در طی 

 یالشی نامرفق قسد حذف  انان در کل فضاق عمرمی و ادارق و آمراشی را داشت. 

اما در ایش دن اق مم ر اا یبع   و نابرابرق انانی که چهم م   رنتهتا انستان در ستراستر 

دن ا به مباراه و یالش آنان خت تره شتده یت ترا قتربتانتی نتامترو پترسترتی و یتعتستبتات کترر 

ان بته دستت  5مردساالرانه و ضد ان م هرند. در طر  دو یفره گذشترته دسترتکتم قترتل 

انی که ی ها جرمهان در دن اق واقتعتی ان بتردن استت.  5اعضاق نزدی  خانراده شده. 

انانی که مرایا و قران ش مذیبی و س ری را شکسره و فریاد نه به ب هقرقی و یتهتقت تر را 

در آنسرق مرایا یم طت ت تش انتداا کترده انتد در استارت مت تاستبتات و فتریت تگ عتقتبتمتانتده 

خانرادگی و اجرماعی جانهان گرفره م هرد و دور باط ی اا قرتل و خهترنتت وحهت تانته 

 در یکرارق ی خ چهره کریه خرد را به نمایش م گذارد. 

در شترایتطتی کته خت تزش انتقتالبتی کتمتاکتان در اشتکتا  مترتفتاوت در جتریتان استت و انتان 

ان در شتهتریتاق  5یمررن پ هقراوالن ایش اعرراضات ظایر م هرنتد ختبتر قترتل فتجت ت  

مور تف یتکتان دیت تده و غت تر قتابتل بتاور استت. ایتش در حتالتی استت کته حترتی نت ترویتاق 

سرکربگر حکرمری در متقتابتل اراده و استرتقتامتت انتان مسترتاصتل یسترت تد امتا در جتمت  

خانراده یسر د مردانی که در پی اثبات مردانگتی و شترف خترد اا کتانتا  قترتل و کهترتار 

 انان یسر د.

اما در دن اق واقعی حکرمری که براق اعرراضات برحق خ ابانی حکم دار و اعتداو صتادر 

ستا   8م ک د و براق قتایتل مترنتاق جتران کته سترش در خت تابتانتهتاق شتهتر گتردانتده شتد 

مجااات اندان یع  ش م ک د ی را کهرش انان نه عج ک است و نته غت تر قتابتل بتاور. ایتش 

مجااایها ب هرر شب ه یهریق به قرل انان و مت تدان دادن بته قت تدرق و خهترنتت افستار 

 گس وره مردانه است. 

ضدیت آشکار و ع  ی با انان و وجرد قران ش مبر ی بر آپتاریتایتد جت تستی در یتمته اوایتا و 

حراشی ایش حکرمت ی  تده استت حضترر خت تزش انتقتالبتی جتمتهتررق استالمتی را در بتش 

بسری یمه جانبه قرار داده وی  فاکررر متهتم 

در یتتغتت تت تتر نتتگتتاه جتتامتتعتته نستتبتتت بتته عتترصتته 

مطالبات و حقرق انان م باشد. بتا ایتش وجترد 

یا یغ  رات ریهه اق و بت ت تادق در قترانت تش و 

مت تتاستتبتات حتتاکتم بتترختانتتراده و بتترختترردارق اا 

برابرق ب ق تد و شترن انتان و متردان در یتمته 

 عرصه یا اا جم ه ح طه اندگی شوسی ی را راه درااق در پ ش داریم.  

آنرته کته قتطتعتی و غت ترقتابتل بتااگهتت استت ایتش استت کته یت تد چت تز در جتامتعته و در 

م اسبات مردو مهروو با حکرمری سرکربگر که شتمتهت تر اا رو بسترته بته پت تش اا چتهتار 

ماه قبل برنم گردد. نه م اسبات و روابط خانرادگی نه صفب دق یایتی کته اا قتبتل وجترد 

برنوترایتد گهتت. ایتش روایتا و در طتی جتانتبتاخترتش   1441داشره یرگز به قبل اا شهریرر 

ک هتی کتامتال  معررض  ی که در خ ابان و اندان جان عزیزشان را اا دست دادند شاید وا

جداگانه و مرفاوت یسر م  مادرانی که بر مزار عزیزانهان سو رانی م ک  د  یمتسترانتی 

که اا آراویاق شری  اندگ هان م گری د و عتهتد مت تبت تدنتد رایهتان را ادامته دیت تد. ایتش 

روایا ع  رغم غم س گ ش یتمتگتان در ستری عتزیتزان اا دستت رفترته امتا دیتگتر شت ترن و 

مریه سهم ایادق ندارد. آنره یست خهم و نفرت است و جایگزیش کتردن یت  فتریت تگ 

یااه در مقابل س رهایی که اا قبل حاکم برده. ایش روایا انان و مردان در خ تابتان و ختانته 

و دانهگاه اا ی  درد و ی  آراوق مهررک حرف م زن د  برابترق و یتمتسترنترشترتی یتمته 

 مهرومان و ریایی اا یرغ اسارت و ب دگی.

ماه پ ش یعدادق باد در غبغک م  داخر د و دو اا حفظ حترمتت خترد و ختانتراده  6اگر یا 

با مهدود کردن انان م زدند و با افروار لکه ن گ را بتا خترن مت تهتسترت تد  بتدون یتردیتد در 

مقابل افکار عمرمی و حری اعضاق خانراده نه سرافراشره اق دارند و نه جترات دفتاع اا 

ایش ج ایت و فاجعه انسانی. ای جاست که مدعی یسر م ی د چ تز بته قتبتل اا شتهتریترر 

 برنوراید گهت  نه انسانها نه روابط و م اسبات اجرماعی ماب ش آنان. 

امروا اعرراض ع  ی به قرل انان نه ی ها ممکش است نه ی ها بس ار ضرورق استت بت تکته 

متاه یتمتراه و یتمتدوش یتم  ان و  4ی  وظ فه مهم  براق یمه کسانی است که در ایش 

مرد ع  ه ک  ت ایش نظم پرس ده در خت تابتان و متدرسته و متهتل کتار و انتدگتی ختراسترتار 

متاه  4یغ  رات ریهه اق و سرنگرنی جمهررق اسالمی شده اند. فرامرش نک  م در ایش 

انان و مردان یمراه یم به پدیده ان سر زق و مورسات آن اا جم ه حجاب استالمتی بته 

یتکتستان اعترتراض کترده و در بته آیتش کهت تدن آن ستهت تم و یتمتراه بتردنتد. ایتش ایتهتاد و 

پهر بانی را باید گسترترده یتر کترد و متبتاراه عت ت ته نتابترابترق  خهترنتت و قترتل انتان را در 

خ ابان به مباراه با س ش و فری گ اریجاعی در خانراده گره بزن م. نباید اجااه داد جامعته 

 یکبار دیگر شاید خامرش قرل و کهرار انان ایر ناو نامرو و حریم شوسی باشد. 

 ٢٤٢٣فرریه  ٣   

م که عزیی

 مبارزه برای آزادی و برابری در همه عرصه های زندگی!   
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 آزادی زن معیار آزادی جامعه است!

 

كه شعاریاق مری بر ديكرایرر  مری بتر سترتمتگتر چته شتاه   خيزش انقالبی مردو ايران

باشد چه ریبر  خيابان یا و مياديش اص ی شهریا را بت تراه دراورده استت و مسترتقتيتمتا 

ع يه جمهررق استالمتی و یتر نتيتروق اریتجتاعتی استت كته بتوترایتد اا بتاالق ستر متردو 

 بتتتتتتتتتتتتتتتترايهتتتتتتتتتتتتتتتتان یتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتش یتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتف بتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتد.

یرسط يك قتيتاو متردمتی سترنتگترن  ٥٧رضا په رق كه حكرمت مسربد پدرش در سا  

كيهتا  هنترا  یتاق بتاانهتسترته رهيتم  شد  با كمك جريانات راست پرو غرب و كه ه ساوا

و   سابق و س بريری یاق بيمايه که در چهل و چتهتار ستا  گتذشترته در یتيتد اعترتراض

مباراه اق ع يه جمهررق اسالمی حضرر نداشره و چته بستا یتعتدادق اا آنتهتا اا جتمت ته 

اصالح ط بتان ستابتق در ختدمتت رهيتم استالمتی بترده انتد  بتجتاق جترابتگتريتی در قتبتا  

جت تايتات رهيتم ستابتق  بتا ایتجتاد حتزب ايتران نتريتش  انتجتمتش یتاق مهتروطته خترایتان و 

بترگتزارق كت تتفترانتس و ستتمتيت تتار یتتاق متترتعتدد بتراق رستيتدن بتقتتدرت و ستترار شتتدن بتتر 

اعرراضات و مباراات خيزش اخير مردو خرد را آماده ميك  د و براق متردو متعترترض و 

مبارا در ايران شاخ و شانه ميكه د. موالفيش خرد را به یتجت يته طت تبتی و طترفتدارق اا 

جمهررق اسالمی مرتهتم متيتكت ت تد. در ختارج كهترر بتا ستاامتان دادن الت و لتمت ت تهتاق 

اطرافهان یجم  ديگر نيرویا را بهم ميزن د و با خهترنتت بتا متوتالتفتيتش ستيتاستی خترد 

برخررد م ک  د. كارق كه در امان مهمد رضا په رق با اج ر کردن شعبان بی مخ یتا و 

الت و لم  هاق اطرافهان به جان موالفيش خرد یترانسترت تد بتا يتك كتردیتاق نت تگت تش بته 

 كتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتك امتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتا دوبتتتتتتتتتتاره قتتتتتتتتتتدرت را در دستتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتترنتتتتتتتتتتد.

جریان باامانده اا س ط ت و یراداران رهیم په رق به جاق ای که اا مردو ايتران نستبتت 

به ج ايایی كه بدست ساواك و دسرگایهاي سركربگر انجتاو گترفتت متعتذرت خترایتی 

ك  د  بجاق ای که رضا په رق اا غارت ثروت و سامان مرع ق به مردو ایران که بتگتفترته 

متيت تيترن دالر استت استت عتذر خترایتی کت تد و یترضت تح  ٦٢خردش فقط يك مررد آن 

بدید اا متردو ايتران طت تبتکتار یتم یستت. ایتش پتر  یتا جتدا اا جترایترات فترح و ثتروت 

سترمتتایتته کتتالنتی استتت کتته یتترستتط اشتترف پتهتت تترق اا ایتران ختتارج شتتد. یتت تتد فتتردق اا 

خانراده په رق براق بدست آوردن ایش سرمایه یاق افسانه اق حرت  يتك ستاعتت كتار 

نكرده و احمت نكهيده  ای ها ثروت و سرمایه عمرمی و مرع ق به متردو ايتران استت 

 کتتتتته ختتتتتانتتتتتدان پتتتتتهتتتتت تتتتترق اا ریتتتتتز و درشتتتتتت بتتتتتاال کهتتتتت تتتتتده و بتتتتتا ختتتتترد بتتتتتردنتتتتتد.

ایش روایا اطراف ان رضا په رق با راه انداخرش كم يش مش وكالت ميدیم جتارو جت تجتا  

یب يغایی ديگرق را در رسانه یاق وابسره به خرد براه انداخره و اا متردو ختراسترته انتد 

کره و گفرگر بتا دو  غتربتی در رابتطته  با اعطاق وکالت به رضا په رق به وق امکان مذا

با سرنرشت و آی ده مردو و حکرمت آیی در ایران را بدی د. اما ايش كتمت تيتش نتيتز متانت تد 

ديگر كم يش یاق اریجاعی آنها شكست خررد و نررانست حری كستانتی را كته اا ابترتدا 

و در اغاا ستا  یتااه مت تالدق بتا رضتا پتهت تري یتريتت مهترترك مت ترتهتر كتردنتد جتز عت تی 

كريمی( را در ك ار خرد نگهدارند و به ایش کم  ش ام دوار ک  د. مرفق ت ایتش کتمت ت تش اا 

ک رن رضا په رق با حدود  ۰۳۳۳۳۳ یزار وکالت نم رراند بتطترر  ۰۳امضا فرایر نرفت و ا

 متتتتتت تتتتتت تتتتتت تتتتتترن ایتتتتتترانتتتتتتی بتتتتتتدانتتتتتتد. ۰۳واقتتتتتعتتتتتتی ختتتتتترد را نتتتتتتمتتتتتتایتتتتتت تتتتتتده بتتتتتت تتتتتتش اا 

طبعا رضا په رق بته متانت تد یتر فترد ديتگترق حتق فتعتالتيتت ستيتاستی دارد. امتا بتدوا در 

پ هگاه مردو در رابطه با ج ایات چ دیش ساله پدرش و بدليل استرتبتدادق کته در رهيتم 

پدرش با اندانی و اعداو کردن انقالبيرن  کهرار آادیورایان و ی  حکرمت مط قته کته 

کمرریش موالفری را برنم راب د پاسوگتر بتاشتد. متهتمتد رضتا پتهت ترق امتانت تکته در راو 

قدرت برد رسما اعالو کرد ما موالفيش را یهمل نورایيم كرد  آنها يا حزب رسراخيتز را 

قبر  ك  د يا اا ايران بروند  رضا په رق یا جرابگرق ایش ج ایات خراید برد یا یتمت تهته 

با ایتش سترا  روبترو خترایتد بترد چترا بتایتد متردو ایتران بته فترد دیتگترق اا ایتش ختانتراده 

ج ایرکار و بغایت مسربد براق یع  ش سرنرشت و آی ده خرد وکتالتت بتدیتدا چترا بتایتد 

سا  پ ش پدرش را اا یتاج و  ۴۴به فردق وکالت بدی د که انسانهاق مبارا و معررض 

یوت به ایر که دند و خرایان جامتعته اق اااد و بترابتر بتراق یتمته شتهترونتدان بتردنتدا 

رضا په رق نم رراند نمای ده ی رکس جز خردش و اطراف ان معدودق که وق قبر  دارند باشد  

 .مردو حاضر در خ ابان براق یسم م گ رق در مررد آی ده س اسی خرد به کسی وکالت نم دی د

 احتتتتتتتزاب اپتتتتتتتراستتتتتتتيتتتتتتترن در كتتتتتتتردستتتتتتترتتتتتتتان.

نكره ديگرق كه در ايش اوضاع پریهر  الاو است به آن پرداخت مرض  مركتز یتمتكتارق 

احتزاب كترد استت. ايتش متركتز اا روا او  ايتش ختيتزش بتدنتبتا  يتارگتيترق و یتمتكتاري بتتا 

اپراسيرن راست پرو غرب برده است. در كریدوریا  سالش ك فرانستهتا و ستمتيت تاریتاق 

احزاب راست اریجاعی بدنبا  ب د و بست و بدست آوردن امرياا اا ايش و آن بترده انتد. 

عبدهللا مهردق م گرید آقتاق پتهت ترق سترمتايته ستيتاستی یسترت تد او بتار و بت ته خترد را 

بسرعت بست و بته كتانتادا و امتريتكتا رفتت كته اا قتافت ته عتقتک نتمتانتد. اا ايت تكته یتريتت 

مهترترك ستا  نتر مت تالدق ديتر بتدسترتش رستيتده ابتراا یتاستف كترد و در كت تار مستيتتح 

ع ي ژاد و ديگران جهت به حستاب اوردنتش  عتكتس يتادگتارق گترفتت. ختالتد عت يتزق در 

مساحبه اق اظهار داشت  ما براق ایهتاد یتيتد ختط قترمتزي نتداريتم و در رستانته یتاق 

راست امادگی حزب مربرعش بهرطيكه سهم شان در قدرت را در نظتر بتگتيترنتد اعتالو 

 كتتتتتتتتتتترد حتتتتتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتته یتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتکتتتتتتتتتتتارق و یتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتترایتتتتتتتتتتتی یستتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتد.

 

امادگی اي ها براق شركت در ايش الرالفات در حالی است كه رضا په رق و راستت پترو 

غرب خي ی روشش و بدون ابهاو يكی اا سته اصت تی کته بترایهتان ختط قترمتز و ختدشته 

ناپذير در آی ده س اسی ایران است را حفظ یماميت ارضی اعالو كتردنتد. جتالتک استت 

رضا په رق در يكی اا مساحبه یايش صريها اعالو كرد اگر ی ها يك مرر اا ختاك ايتران 

استک را زيتش كترده و   جدا شرد  آن ايران  ديگر ايران مش نيست. احزاب و جرياناتي كه

چهار نعل براق بدست آوردن امريااات حقير ح بی اا راست اریجاعی گدايی ميكت ت تد  

 یتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتترت كتتتتتتتتتتتتتتترده و ال  شتتتتتتتتتتتتتتتده انتتتتتتتتتتتتتتتد.

یماميت ارضی در رهيم شاه و جمهررق اسالمی ابزارق براق سركرب مردو كردسترتان 

كت ترن قتبتل اا رستيتدن بتقتدرت شتاخ و شتانته  برده. طرفداران نقهه گربه ايران اا یم ا

 ميكه د و مردو كردسران را یهديد ميك  د و حقرق ابردالی مردو كردسران را كه 

وکالت، رضاپهلوی و احزاب 

 ناسیونالیست کرد

٦ 



  
٦صفحه  ٩٥2شماره  اکترب    

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

 

خرد آی ده و سرنرشت س اسی خرد را یعييش ك  تد  زيتر 

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذارد.

کل ایش س است و ایش خط قرمز که تدنتهتا در یتقتابتل بتا 

خيزش انقتالبتی كته در ايتران در جتريتان استت متيتبتاشتد. 

شعاریا و مطالبات ايش خيزش  براق ریتايتی اا سترتم و 

یتبتتعتتيتت  و استترتتبتتداد استتت متتردو متتطتتالتتبتتات ختترد را در 

خيابان  در مياديش شتهتریتا و متهتل كتار و انتدگتی فتریتاد 

ميزن د. در فترداق بتعتداا سترنتگترنتی جتمتهتررق استالمتی 

قترار نتيتستت متردو در چتگترنتتگتی و نتهتره انتدگتی خترد و 

دختالتت مسترتقت تم در یتعتيتيتش سترنتترشتت خترد كت تار اده 

 شتترنتتد و بتته فتترد یتتا جتتریتتان متتعتت تت تتی وکتتالتتت بتتدیتت تتد.

احزاب ناسيرناليست كرد با نزديكی به راست پترو غترب 

براق سهيم شدن در قدرت بار ديگر بيتربتطت  خترد را بته 

رف  سرم مت تيتی متررد ادعتايهتان نهتان دادنتد. ختيتزش 

انتتقتتتالدتتتي متتتردو ايتتتران بتتتا متتتطتتتالتتتبتتتات و ختتتراستتتت یتتتا و 

شعاریايش ع تيته یتر نترع ديتكترتایتررق ادامته دارد یتمته 

طتترح و نتتقتتهتته یتتاق ضتتد متتردمتتی را بتته چتتالتتش ختترایتتد 

 كهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.

روشش است مردو ايران  كارگران و احتمترتكتهتان ضتمتش 

ادامه اعرراض و مباراه ع يه رهيم استالمتی یتا سترنتگترن 

 كتتردن ایتتش ستت تتستترتتم ستترکتتربتتگتتر بتتايتتد یتترشتتيتتار بتتاشتت تتد.

جريانات امرهان پتس داده کته یترستط قتيتاو یترده متردو 

بتا مت تافت  كتارگتران و  سرنگرن شدند مط قا یيد قرابری 

احمركهان ندارند. مهمرتریتش شترن پتيترواق بتراق متردو 

متتبتتارا و جتترانتتان و انتتان و کتتارگتتران در ختت تتابتتان در ايتتش 

اوضاع و احرا  پر یهر  سياسی یهتكتيتل یهتكتل یتاق 

یترده اق و شتررایتاق متتهتل كتار و انتدگتی و دختالتت در 

یمه امرر اجرماعی است. یت تهتا اا ایتش طتریتق استت کته 

یکبار دیگر ن رویاق اریجاعی و قتدرت طت تک نترترانت تد در 

مس ر و پتروسته سترنتگترنتی انتقتالبتی جتمتهتررق استالمتی 

سد و مان  ایجاد ک  د و مس ر سرنگرنی را به نتفت  خترد 

یتتغتت تت تتر دیتت تتد. حضتترر متتداوو متتردو یتترشتت تتار و اگتتاه در 

 متت تتدان متتبتتاراه یضتتمتت تتش کتت تت تتده ایتتش امتتر متتهتتم استتت.

 

 صالح سرداري

 ٢٤٢٣او  فرريه  

 

پژاك در مساحبه ا  در ی ري يرن ايش جريان به استم  -آمد شایر عضر ریبر  حزب حيات آااد كردسران

 آريش  كه نسوه چاپى آن در  خبرگزار  فرات   وابسره بته اقتمتار ا كتا كتا مت ترتهتر شتده استت  گتفتت: 

 یدف ب ياد ش اسالو  نجات بهريت است. نجات انستانتيتت اا بتردگتى و جتهتالتت استت. امتا نتيترویتا  

صاحک قدرت ميورای د اسالو را برا  ایداف كايفهان به كار ببرند و انسانيت را برده و زير دست قترار 

دی د. انسانيت را در نادانى نگه ميدارند! انسانها  كته بته دنتبتا  آااد  و آگتایتى یسترت تد را دسترتگتيتر و 

مجااات و ميكه د! بااگهت به راه و ایداف و یسره و گتریتر استالو كته خترد دمتكترایتيتك استت  بتاعت  

ج رگير  اا كهمكش در خاورميانه و جهان خراید شد. كردیا كه بتا د  و جتان اا استالو دفتاع متيتكت ت تد 

 صتتتتتتتاحتتتتتتتک راستتتتتتترتتتتتتتيتتتتتتتش و گتتتتتتتریتتتتتتتر استتتتتتتالو یستتتتتتترتتتتتتت تتتتتتتد!   یتتتتتتترجتتتتتتتمتتتتتتته اا متتتتتتترتتتتتتتش كتتتتتتترد (.

 

ايدلرلرگها  اسالمى در خاورميانه جرات ندارند ايش چ يش بر حقانيت اسالو یاكيد كت ت تد! در ايتران 

ستا  استت كتته يتتك رنستانتتس ضتد استالمتتى در حتتا  ريهته دوانتدن استتت كتته بته دنتبتا  قترتتل  ٤٤

#مهسا_امي ى یرسط گهت بدناو ارشاد اسالمى در پ ج ماه اخير  و در جريان خيزش انتقتالدتى متا 

 !شتتتتتتتتتتتایتتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتتتروج بتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتا  اا راديتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم آن یستتتتتتتتتتترتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتم

 

ايش بار ریبر  حزب كارگران كردسران  ا ك ك  رو  استک بتاانتده استالو در ايتران  یتركتيته  سترريته و 

عتراق شتترن بتت تتد  كترده استتت! ریتتبتتر  حتزب كتتارگتتران كتتردستترتتان یتتركتتيتته و اقتتمتارش در يتتك بتتش بستتت 

ايدولرهيك قرار گرفره اند. سراره اقبا  آنها در كردسران سترريته بتا نهتستت اختيتر وزيتران دفتاع روستيته  

در مسكر بدون حضرر رهيم اسالمى برگزار شد  رو بته افتر  استت!  ٢٤٢٢دسامبر  ٢٨یركيه و سرريه در 

رهيم فاشيست اسالمى به ع ران سركرده  مهرر مقاومت  و  یال  شتيتعته  در ختاورمتيتانته كته  ا ك 

. آويزان شدن بيهرر پتژاك بته استالو در ايتش ك  بوهى اا آن است  در سراشيبى سقرن قرار گرفره است

بریه اا امان را بايد در ايش مرش ديد! فقط يك ق م اا دست آوردیا  اسالو بترا  بهتريتت آپتاریتايتد جت تستى بتر 

نيمى اا جرام  بهر  است. ايش جريان بايد در مقابل یزاران دخرر ايزد  كه یترستط ستربتااان خت تيتفته استالو 

 التتبتتغتتداد  متتررد یتتجتتاوا جتت تتستتى و یتترتتك حتترمتتت و بتتردگتتى جتت تتستتى قتترار گتترفتترتت تتد ستترافتتكتت تتده بتتاشتت تتد!

 

  ٢٤٢٣هانريه  ٢٦

*** 

 بحران ایدولوژیك

 )پ ک ک( و اقمارش 

 جمال کمانگر

 ٥ وكالت، رضاپهلوی .....  

*** 



 

 اعدام قتل عمد دولتی است!

 
٧صفحه  ٩٥2شماره  اکترب    

 سعید یگانه

 کردستان در تحول انقالبی

  برای سرنگونی  

جامعه ایران بتا پهتت ستر گتذاشترتش بت تش اا چتهتار متاه ااخت تزش انتقتالبتی دوره پتر یتهتر  و 

یاریوسااق را اا سر می گذراند. ایش یهر  انقالبی با یماو فرااو نه بی که به خرد متی بت ت تد 

و پایان دادن به ظت تم و سترتم طتبتقتایتی وجت تست ترتی و  یدف آن سرنگرنی جمهررق اسالمی 

اسربداد مذیبی در یمه وجره آن است . جرقه یاق ایش خ زش انتقتالبتی ایتش بتار بتعتد ااقترتل 

مهسا ام  ی بعد اا شروع اعرراض درمقابل ب مارسران مهل مری مهسا به ایتش جت تایتت  اا 

کردسران آغاا شد و به سرعت یماو نقان ایران را در بر گرفت و بته جتان جتمتهتررق استالمتی 

 افرادند.

مردو در شهریاق کردسران  انان  کارگران  جرانان یمگاو بتا متردو متعترترض در ستایتر نتقتان 

بوسرص در چهارماه گذشره سهم ایادق در پ هروق ایش خ زش انقالبی و یعرض بته  ایران 

ب  ادیاق جمهررق اسالمی و مقاب ه با ن ترویتاق سترکترب داشترته ویتعتداد ایتادق اا جترانتان 

جان ش ریش خرد را اا دست داده اند وصدیا نفر اا فعال ش س اسی و اجرتمتاعتی دسترتگت تر و 

اس ر ن رویاق سرکرب شده اند  به عبارت دیگر در ایش یهر  انقالبی شهریاق کردسرتان بته 

 یکی اا س گریاق مهم انقالب براق آاادق و برابرق یبدیل شده است.

سا  گذشره به دل ل حاکم ت ست تاه استالمتی و ظت تم و سترتم طتبتقتایتی و  ۴۰کردسران طی 

م ی که به مردو یهم ل شده یم هه یکی اا کانرنهاق گرو مباراایی ع  ه جمهررق اسالمتی 

برده و در مقاط  مور فی ایش مباراات  اا مباراات کارگرق یا انان و جرانان با سرکرب روبترو 

برده و به عباریی شهریاق کردسران اا ی  طرف به پادگان نتظتامتی یتبتدیتل شتده و اا طترف 

دیگر فعال ش س اسی و اجرماعی یم هه متررد یتعترض نت ترویتاق سترکترب و دسترتگت ترق و 

اندان و شک جه و اعداو قرار گرفره اند. عالوه برایش جامعه کردسران جامعه اق مرهزب  یتم 

احزاب چپ و کمرن ست و یم احزاب ناس رنال تستت دریتهترالت کتردسترتان حضترر داشترته و 

حساس ت جمهررق اسالمی و ن رویاق ام  ری به آن ب هرر برده وبه ایش دل ل نت تز اخترت تاق 

وسرکرب یکی اا س اسرهاق جمهررق اسالمی با استرتفتاده اا نت ترویتاق متزدور متهت تی طتی 

 سالهاق گذشره برده است.

عالوه بتریتمته ایتش عترامتل کتردسترتان بته لتهتاا اقترتستادق و استرتانتداردیتاق انتدگتی یتکتی اا 

اسرانهاق فق ر و به لهاا ب کارق آمار باالیی را به خرد اخرساص داده است .دق قا به یم تش 

دل ل بوهی اا مردو کارگر و احمرکش بوسرص در شتهتریتاق متراق کتردسترتان بتراق یتهت ته 

ابردایی یریش امتکتانتات انتدگتی بته شتغتل کترلتبترق مهتابته پتدیتده بترده دارق روق آورده انتد. 

شغ ی که انسان یا بتطترر دالتم بتا متری و انتدگتی روبترو یسترت تد و رواانته یتعتدادق اامتردو 

کارگرو احمرکش در ایش راه جتان خترد را اا دستت متی دیت تد یتا یترستط نت ترویتاق جت تایترتکتار 

 اسالمی اخمی شده یا به قرل می رس د.

اا جتمتهتررق  یمه ایش عرامل دل ل برنفرت عم ق مردو   کارگر و انان و جرانان به ی گ آمده 

اسالمی و عرامل مزدور انان در کردسران است و در ایش دوره خ زش انقالبتی  کتردسترتان بته 

آیه اره اق ع  ه جمهرق اسالمی یبدیل شده. حضررگسررده مردو در اعرراضات خ ابتانتی و 

س گرب دق درمقابل ن رویاق سرکرب براق روایاق مرمادق بوسرص درشهریتاق ست ت تدج  

سقز  مهاباد  برکان و مریران  دیرانده و دیگالن و جرانرود و مهاباد یترجته افتکتارعتمترمتی رابته 

خرد ج ک کرد و قدمهاق جدق انقالب را به پ ش برد. یمبسرگی عم ق مباراایی م ان متردو 

در سراسر ایران حدود و ثغرر مرایاق م ی را درنرردید و جمهررق اسالمی را در یتالش بتراق 

یفرقه و دودسرگی م ان مردو نا ام د کرد. مباراات مردو درکردسران در ایش دوره اا خ زش و 

یهر  انقالبی دریمبسرگی و یمتسترنترشترتی متبتاراایتی متردو یتاثت تر قتابتل یترجتهتی داشتت و 

نهاندی ده ایش است که مردو کردسران نجات خرد ااجه می که جمهررق اسالمی براق آنتهتا 

ساخترته استت  و یت تهتا راه متمتکتش بتراق پتایتان دادن بته ایتش یتمته یتبتعت ت  و نتابترابترق را در 

یمبسرگی مباراایی و ایهاد سراسرق مباراایی جسرجر می ک  د . ایش یمبسرگتی متبتاراایتی 

نه ی ها پاش ه آش ل جمهررق اسالمی که احزاب ناس رنال ست را براق مسادره ایش متبتاراات 

به اسم خرد و رنگ مهدود م ی دادن به آن نا ام د کرد. ایتش دسترتاورد متبتاراایتی را بتایتد ارج 

نهاد  یقریت روح و افکاریمبسرگی مباراایی وظ فه یمته متا نت ترویتاق چتپ و کتمترنت تستت و 

 آاادیوراه در کردسران است.

با وجرد ایش ما ی را در اغاا رای م. انقالب براق پایان دادن به عمر ن گت تش جتمتهتررق استالمتی 

یااه آغاا شده است. رهیم ج تایتت پت تهته جتمتهتررق استالمتی بتا سترکترب وخهترنتت و اعتداو 

ودسرگ ریاق وس   در ایش دوره یرانست به درجه اق پ هروق خ زش انقتالبتی متردو را ستد 

کتتت تتتد.امتتتا ایتتتش پتتتایتتتان متتتاجتتترا نتتت تتتستتتت. ایتتتش را یتتتم متتتردو متتتی دانتتت تتتد و یتتتم جتتتمتتتهتتتررق 

اسالمی .فرااونه ک مباراه با ی  حکرمت دیکرایررق آنهم با رهیمی یماما مس ح و وحهتی 

طب عی است. حکترمترتهتاق دیتکترتایترر در متقتابتل انتقتالب متردو یتا بتایتد ختراستت و متطتالتبتات 

اقرسادق  س اسی  اجرماعی و فری گی مردو را پاسوگر بتاشت تد یتا بته سترکترب و خهترنتت 

مررسل می شرند . اولی که یماما اا یران جمهررق اسالمی خارج است ایش را مردو در دوره 

یاق مور ف یجربه کرده اند و دومی یا ک رن ع  رغم یماو وحه گریها جتراب نتداده و یتا ابتد 

 جراب نوراید داد.

جمهررق اسالمی بوتسترص در ایتش دوره انتقتالبتی بت تهترتریتش ضتربته را ختررده استت   یتمتاو 

مقدسات آن مررد یعرض قرار گرفره است  انان در صتف او  متبتاراه عت ت ته سترتم و یتبتعت  

ج س ری یعرض وس عی را اغاا کردند  جمتهتررق استالمتی بته لتهتاا اقترتستادق  ست تاستی و 

مهروع ت در بدیریش شرایط ح ات خرد به سر می برد. مردو به دالیل اقترتستادق  ست تاستی  

اجرماعی و فری گی وبراق یغت ت تر یتمته ایت تهتا متبتاراه کترده انتد و نتمتی یترانت تد کتریتاه بت تایت تد. 

کت ترن درآن بته ستر متی بتریتم بته یت  متعت تا  آرامتش قتبتل اا طترفتان استت.  شرایطی که ما ا

کاریت مردو کارگر و احمرکش و انان و جترانتان بتا  خ زشهاق بعدق در راه است. یمزیسری ا

جمهررق اسالمی غ ر ممکش شده است. خ زشهاق بعدق در راه است کته امتانتبتر استت  امتا 

جامعه ایران چاره اق جزعبرر اا جمهررق اسالمی ندارد.ما چ ها و کمرن سرها و آاادیتوترایتان 

یمراه با خ زش انقالبی مردو باید یالش ک  م که ایش یهر  انقالبی را به انقالبی به نف  کارگتر 

و احمرکش و پایان دادن به ظ م و سترتم طتبتقتایتی وجت تست ترتی و مت تی یتبتدیتل کت ت تم و اجتااه 

ندی م بار دیگراحزاب و جریانات وشوس رهاق بررهوا اا جم ه ست تطت تت و مهتروطته  انتقتالب 

مردو را مسادره ک  د. ایش جریانات جاق کرچکرریش اعرتمتادق نت تسترت تد. متا نتبتایتد بته کتمترتر اا 

حاکم ت شررایی مردو و اداره امرر به دست مردو قان  شده و کریتاه بت تالت تم. کتردسترتان بتی 

 یردید می یراند یکی اا س گریاق مهم ایش انقالب ریایی بوش باشد.

 

 سع د یگانه



روند    
باد تشکیل شوراهای کارگری! زنده   

 
٨صفحه  ٩٥2شماره  اکترب    

 

 

کربر م  رسد:  ج بش انقالبی براق سرنگرنی رهیم جمهررق اسالمی در ا

جریان است. بهم ش خاطر یر ی  اا ج بههاق چپ و راست در ایش روند با 

اجرماعی خرد م کرش د آلررنای ر خرد را به جامعه اراله -ایداف طبقایی

را حر  رضا په رق به راه  «کم  ش مش وکالت م دیم»دی د. ج بش راست

 انداخره است  داسران چ ست و ایش یالش در خدمت چه ایدافی استا

 

متش وکتالتت »عبتدالته دارابتی: یتمتانتطترر کته اشتاره کتردیتد راه انتدااق یهترتگ 

فقط یکی اا یالشهاق رضا پهت ترق و طت تف حتامت تان وق استت. رضتا  «م دیم

متتردو بت تتانتد بته متش بتتگتریت تتد »پتهت ترق در یت  مستاحتبته یت تریتتزیترنتی اعتتالو کترد

یتعت تی دوره چتانته انتی  «نمای دگی مرا قبر  دارند یا م هم آسر ش یا باال بتزنتم

 براق مهروع ت خریش را با دو  غرب آغاا کش

ایش آدو ش فره قدرت و ونرچه خدمرگزار سرمایه  بدون درو عبرت گرفرش اا 

یاریخ و سترنترشتت ختانتدان خترد  بتا یتدف دور ادن و بته شتکتستت کهتانتدن 

کز کار و اندگی مردو در ستراستر  خ زش انقالبی حی و حاضر در خ ابانها و مرا

مت ت ت ترن انستان است تر و  ۰۸بت تش اا  «ناجی و نجات دی تده»ایران  به ع ران 

گرفرار دست جمهررق اسالمی در بارگاه آمریکا و دو  غرب اانر انتد و اا ایتش 

طریق نسوه نجات گذر اا جتمتهتررق استالمتی را اا آنتان بتگت ترد و بته قتدرت و 

حکمرانی خرد مهروع ت ببوهتد. عتجتبتا! گتریتی مت تهترف کتردن و بته بت ترایته 

به وکالت خم  ی  فترضتی استت کته بتایتد رضتاپتهت ترق یتم  ۸۵کهاندن انقالب 

بواطر برآورده کردن ام ا  و آراو یایتش آنترا بتجتا آورد و بتا پتاشت تدن خترن بته 

 !جامعه و کهرار صد یا یزار نفر اا آن عبرر ک د

رضا په رق و فراریان رسترا و اا گترر بتر ختراسترته بتراق بتازپتس گت ترق قتدرت  

فهار اا پای ش را یم بع ران یت  ایترو مترثتر بتراق چتانته انتی بتا ستران و نت ترو 

یاق آدمکش رهیم ضرورق م دان د و مردو را یهریق م ک  د یا رهیتم را چت تان 

کتره بتا آنتهتا یتش در دیتد. بتکتارگت ترق ایتش دو ست تاستت  یضع ف ک  د که به مذا

بطرر مرااق کارق است که راست پرو غرب  آنترا در دسترترر خترد قترار داده و 

براق رس دن به آن به یر یرف دق مررسل م هرد. واقع ت ایش است کتل ایتش 

ط ف بدون ی د اسرا ایی با سرنگرنی جمهررق استالمتی بته شت تره انتقتالبتی 

رهیم را چ ان یضع ف ک  د کته بته  موالف د. در نر جه م کرش د برس  ه مردو 

کره با دو  غرب و آنها یش در دید یتا در نتهتایتت راه ستااش و بتده بسترتان  مذا

بته  یمرار گردد  بطرریکه برران د اا بتاالق ستر متردو پتروسته یتعتریت  رهیتم را 

سرانجاو بترستانت تد و در طتی ایتش پتروستش خترد جتایتگتزیتش جتمتهتررق استالمتی 

شتترنتتد. آنتترقتتت نتتظتتاو بتتردگتتی و بتت تتدگتتی ستترمتتایتته دارق دستتت نتتوتتررده را در 

راسراق صالحدید و م اف  خرد راه اندااق ک  د و حراست و حتفتاظتت اا آن را 

  .یم به ن رو یاق آدمکش س اه و بس ج بس ارند

سرا  ایش است چرا رضا په رق و حتراریترن وق بته یتکترار ست تاریترق سترخترته 

 خم  ی پ اه برده و به آن مررسل شده اندا

ک طبتقتایتی یتر دو بتوتش  دل ل ایش کار ایش است که در اساو م اف  و اشررا

په رق و جمهررق اسالمی یکی است. اگر صف و ط ف پتهت ترق بتر جتمتهتررق 

اسالمی پ تروا شترد اا نتظتر طتبتقته کتارگتر و متردو آاادیتوتراه در اصتل صتررت 

مساله یغ  ر خاصی به نف  مردو حاصل نم هرد. چ ز خاصی غ ر اا آنره کته 

جمتهتررق استالمتی بته ارمتغتان آورد  نست تک متردو نتمت تهترد. رهیتم جتمتهتررق 

 .اسالمی ادامه دی ده رهیم شاه برد نه چ زق خالف آن

در نر جه  اگر په رق و طرفداران رهیتم ستابتق متجتددا ابتقتا و جتایتگتزیتش شترنتد 

نتوترایتد  چ زق غ ر اا یکرار ی  پروسته امترتهتان پتس داده و نتامترفتق ایتفتاق 

افراد. نظم و س سرم مد نظر یر دوق ای هتا یتکتی استت. نتظتاو سترمتایته دارق 

متتبتترتت تتی بتتر استترتتاتتمتتار وحهتت تتانتته طتتبتتقتته کتتارگتتر و بتت تتهتتقتترقتتی متتردو متتهتتروو و 

سرمدیده  یر دوق ایش نظاو یا بوتاطتر بتقتایهتان بتی متهتابتا بته جتامتعته خترن 

 .پاش ده اند

ن روق یاق سرکربگر و آدمکش و ضد بهرق اا بس ج و اریتش و اطتالعتات و 

ن رویاق ام  ری اا فاکررریاق ثابت و مررد یأی د یر دو ط ف براق ادامته بتقتا 

استتت. رضتتا پتتهتت تترق بتتی شتترمتتانتته یتتر اا ستتران جتتمتتهتتررق استتالمتتی  رستتمتتا در 

ی ریزیرن در وصف حا  ن رو یاق آدمکش س اه و بس ج به ع ران نت ترو یتاق 

 .مداف  و حافظ آی ده جامعه ایران بعد اا سرنگرنی رهیم اسالمی اسم برد

یر دو نت ترو یتا متغتز استرتوتران ضتد انتقتالب یسترت تد و اا  مهمرر اا یمه ای ها  

ستترنتتگتترنتتی جتتمتتهتتررق استتالمتتی بتته شتت تتره انتتقتتالبتتی بهتتدت وحهتتت دارنتتد و 

 .م ررس د در برابر خراست مردو ب ا خراسره یمه چ ز را اا دست بدی د

یر دو مهررکا براق مسخ مای ت و ایتداف انتقتالبتی ایتش خت تزش بتراه افترتاده 

یالش م ک  د. آنها موالف جدق یغ  ر نظم مرجرد و ضتدیتت آشتکتار و عت ت تی 

با انقالب مردو ایران یسر د. به بهانه یمام ت ارضی  مردو معررض را یتهتدیتد 

م ک  د. رضا په رق رسما حفظ یمام ت ارضی را به ع تران پت تهترن یتمتکتارق 

 عبداله دارابی

 در تقابل با تالش جنبش راست نباید غافل بود!



٩صفحه    ٩٥2شماره  اکترب    

 کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیزض!

 

اعالمیه حزب کمونیست 

با دیگر احزاب یم الکی خرد قرار داده. آنها متوتالتف متذیتک سترت تزق متردو 

ب ا خراسره ایران یسر د. مهمد رضا په رق چ د سا  قبتل اا ستقترن رهیتم 

 .په رق بجاق مدارو و دانهگاه چ دیش یزار مسجد را ساخت و یعم ر کرد

کربر م  رسد: شما در ایش رابطه به یالشهاق یتمته جتانتبته راستت پتروغترب   ا

بم ظرر یهم ل یژمرنی س اسی خرد اا بتاالق ستر جت تبتش جتارق و حتی و 

حاضر در خ ابان اشاره کردید  براق خ ای کردن و به شکست کهتانتدن ایتش 

 کم  ش  چکار باید کردا

عبداله دارابی: طبقه کارگر و مردو آاادیوراه ایتران  قتبتل اا یتر چت تز بتایتد در 

نهره سرنگرنی رهیم بست تار ست تجت تده و دقت تق عتمتل کت ت تد  چترن متاحستل 

عتتمتتده آیتت تتده بتتعتتد اا ستترنتتگتترنتتی بتته یتتژمتترنتتی دور او  ستتاقتتط کتتردن رهیتتم 

جمهررق اسالمی گره خررده است. اگر سترنتگترنتی رهیتم بته شت تره انتقتالبتی 

یرسط کارگران و مردو آاادیوراه صررت بگ رد بتی یتردیتد رونتد یتداوو آیت تده 

بعد اا سرنگرنی بر وفق مراد مردو انقالب کرده پ ش خرایتد رفتت. بتهتمت تش 

خاطر دوره انقالبی  ی  دوره بست تار حستاو و پت ترت تده استت کته پت تهتبترد 

مرفق ت آم ز آن در گرو ایواذ س است و یاکر   و عتمتل انتقتالبتی دقت تق و 

بمرق  م باشد. متاحستل دقت تق دوره انتقتالبتی در ویت ته او  بتایتد بته دریتم 

شکسرش کامل کل دسرگاه سرکرب م جر گردد یتا متدافتعت تش وضت  مترجترد 

سرمایه یم در بقاق رهیم و یم آی ده بعد اا سقرن درمانتده و آچتمتز شترنتد. 

اپرایس رن طرفدار وض  مرجرد قبل و بعد اا سقرن جمهررق اسالمی  بته 

ع اویش مور ف م کرش تد متردو بته پتا ختراسترته و انتقتالب کترده را یتهتت نتاو 

وک ل و ق رو و انراع یرف د یاق دیگر فتریتک دیت تد و اا ایتش طتریتق آنتان را در 

عرصه یسم م گ رق س اسی و نهایی بتراق حتا  و آیت تده خترد متهتروو و بتی 

حام ان وق براق حا  و آی تده بتعتد اا  بهره سااند. نسوه اق که رضا په رق و 

سرنگرنی یدارک دیده اند و م ورای د به مردو حتقت ته کت ت تد. ایتش اپترایست ترن 

درمانده و سو ف  با س است فریب ده وکالت ابردا م کترشت تد یتژمترنتی خترد 

را بر مردو یهم ل ک  د یا در پس آن راحت یتر و کتم درد ستر یتر آیت تده بتعتد اا 

 .سرنگرنی رهیم را یم به نف  خرد رقم بزن د

اما ایش نقهه خ ا  باط ی ب ش ن ست! یرش ارق کارگر کمرن ست و مردو 

آاادیوراه در ب رون و درون ایران  ایهاد جم  نان به نرخ روا خرر یاق م ی 

اسالمی و راست پرو غرب  براق پروهه وکالت دیی رضا په رق  با کمرر اا 

ی  در صدر واجدیش راق دی دگان مفرضانه به شکست که ده شد. مردو به 

خربی نهان دادند آامرده را آامردن خطاست! مردو ب ا خراسره با یرش ارق 

خرد نهان دادند فرس گها اا فری گ ایش کمپ دست برو و ب عت کش و 

نان به نرخ روا خرر فاص ه دارند. شکست کم  ش انهسار گران چ ان اثر گذار 

برد که  نررانسر د موالفت و اعرراض و عجز و گالیه درون خردشان را یم 

پ هان ک  د. در راسراق ایش ضرورت است که ن رویاق مررقی و چپ  کل 

ط ف حراریرن و س اسرگذاران ایش کمپ ضد کارگرق و ضد کمرن سری را 

 .ب ش اا پ ش افها و م زوق ک  د

 ۰۳۰۰هانریه  ۰۳عبداله دارابی 

٨صفحه   
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

انقالب خهرنت ن ست  دریم شکسرش یرحش و 

 ل  ش خهرنت ساامان افره مرجرد است.


