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میگذرد.  جارى  انقالبى  جنبش  از  روز  بیست  و  صد 
با  پرشکوه  تاریخى  و  بودند  نظیر  کم  که  هایى  روز 
حماسه هاى فراموش نشدنى آفریدند. روزها و شبها 
راهپیمائیهاى اعتراضى بر پا  کردیم. خیابان ها، میادین، 
دانشگاهها و مدارس را به میدان رویارروئى با نیروهاى 
سرکوبگر رژیمى تبدیل کردیم که تاریخى پر از جنایت 
دارد. ما با استقامت وشجاعت بینظیرى در مقابل این 
را  مراسم خاکسپارى عزیزانمان  رژیم صف کشیدیم. 
جا  همه  کردیم.  تبدیل  قاتلین  با  خود  رزم  میدان  به 
 ، قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان فریاد زدیم
 ، زن، زندگى، آزادى بر دیوارها نوشتیم و فریاد زدیم 
باد  زنده  آزادى،  باد  زنده  سرخ  پرچم  دانشگاه  در 
نان،  سوسیالیسم را برافراشتیم، فریاد زدیم و نوشتیم 
درد ما درد نونه، حجاب   ، کار، آزادى، اداره شورائى
   . برابرى آزادى،  آذرى،  بلوج،  “کرد،  بهونه”،  شده 
انقالبى در محالت، تشکل  کمیته ها و شبکه جوانان 
را  انفالبى  زنان  و  آموزان  ودانش  دانشجوئى  هاى 
ومردم  داده  مشترك  فراخوانهاى  که  دادیم  سازمان 
تنها  نه  معلمان  کردیم.  همگانى  مبارزه  به  دعوت  را 
دانش  قتل  به  اعتراض  براى  بلکه  مطالباتشان،   براى 
کردند.  عمومى  اعتصاب  اعالم  روز  سه  آموزانشان 
از  بیش  در  آذر  پانزده وشانزدهم  چهاردهم،  روزهاى 
از هفتاد  اعتراضات برگزار شده و در بیش  صد شهر 
شهر کسبه در همبستگى با مبارزات مردم مغازه هایشان 
را بستند. در بیش از صد روز گذشته دهها اعتصابات 
و اعتراضات کارگرى شکل گرفتند. از ایران خودرو و 
از کارکنان فوالد مبارکه  اراك،  تا ماشین سازى  سایپا 
کارخانه  دهها  و  کاوه  فوالد  تا  خوزستان  فوالد  و 
گهر،  گل  و  بافق  آهن  سنگ  معدن  از  سازى،  فوالد 
پابدانا، سنگ آهن چادرملو تا  معدن طالى زرشوران 
از کارگران معدن مس سرچشمه و  وفیروزه نیشابور، 
مس سونگون ورزقان تا کارکنان ذوب آهن اصفهان، 
رانندگان خطوط  تا  وکامیونداران  کامیون  رانندگان  از 
همچنین  و  تاکسى  رانندگان  مترو  راهبران  واحد، 
اعتراض کارگران نفت و پتروشیمى. همه  اعتصاب و 
اینها براى مطالبات برحقى که داشتند وهمچنین براى 
همبستگى با خیزش انقالبى به حرکت در آمده بودند. 
در این صد روز ده ها تن از هنرمندان فریاد اعتراضشان 

در هیچ رویداد  کردند که  واعالم  بلندکرده  را 
سینمائى شرکت نخواهند کرد و زنان هنرمند 

پیشروى جنبش انقالبى در گرو 
اعتراض ها و اعتصابات سراسرى

خیزش انقالبى 
پرده ها را به کنار میزند!

خیزش انقالبى با یک دشمن طرف نیست. 
سال است که  و سه  از چهل  بیش  یکى 

را  مردم  به این  مزدى  بردگى  و  فقر  به 
اسارت کشانده و هر ذره از مقاومت آنان 
پاسخ داده  را به گلوله و زندان و شالق 
نام  به  که  است  نیروئى  دیگرى  و  است 
اپوزیسیون در رؤیاى بازگشت به قدرت 
و یا بازسازى همین نظم غارتگرانه واحیانا 
این بار بدون اسالم سیاسى به دریوزگى 
در آستان نیروهاى امپریالیستى و یا برخى 

از نیروهاى منطقه اى  پناه برده است.

هسته  هاى کارگرى- سوسیالیست،  
پیرامون اعتصاب عمومى کارگرى و ضرورت  ها

اطالعیه شوراى همکارى
 نیروهاى چپ و کمونیست

همراه و همگام با خانواده ها براى 
آزادى زندانیان سیاسى بپا خیزیم!

مبانى سیاسى شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست در کردستان

چرا مذهب باید از دولت جدا گردد؟
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حجاب ها بر زمین افکنده و با شجاعت در 
مقابل دوربین ها ظاهر شدند. هزاران نویسنده 
مردم   انقالبى  خیزش  با  جهانى  سطح  در 
شجاعت  اینهمه  مقابل  در  و  کرده  همبستگى  اعالم 
را  قاتالن  رژیم  و  نموده  شوق  احساس  پایدارى  و 
درخشان  آوردهاى  دست  اینها  همه  کردند.  محکوم 

وبى همتاى جنبش انقالبى است.
رژیم اسالمى بنا به سنت چهل وسه ساله خود با ماشین 
سرکوبش به میدان آمد. درحالى که رهبر قاتلشان از 
براى  ولى  میآورد  میان  به  سخن  اندکى  اغتشاش 
اندك اغتشاشگران نیروهاى چند  همین به اصطالح 
ده هزار نفره با تانک، توپ و گلوله به خیابانها گسیل 
داشتند. به خانه هاى مردم هجوم بردند، بیش از پانصد 
نفر را به قتل رساندند و بیش از هیجده هزار نفر را 
اعدام  بند کشید و براى عزیرترین یارانمان حکم  به 
صادر کرد. با وجود همه این سرکوبگریها، رژیم اما 
توده هاى  انقالبى  تداوم جنبش  مانع  است  نتوانسته 
انقالبى  جنبش  چه  اگر  شود.   ایران  مردم  بپاخاسته 
جارى از جنگ و گریز خیابانى هر روزه و پر تلفات 
هاى  فراخوان  با  اما  است  گرفته  فاصله  حدودى  تا 
اعتراضات  برپائى  سراسرى و کار سازمانگرانه براى 
از  دیگرى  فاز  براى  را  خود  سراسرى  اعتصابات  و 
پیشروى این جنبش آماده مى کند. به هم مرتبط شدن 
مختلف  شهرهاى  در  انقالبى محالت  جوانان  شبکه 
با تشکل ها و نهادهاى دانشجویى و فراخوان براى 
برپائى اعتراض ها و اعتصاب سراسرى گامى ارزنده 

در همین مسیر است.
جنبش انقالبى جارى در مسیر پیشروى، خودآگاه تر 
مى شود. مادر کاروان قادرشکرى نوجوان شانزده ساله 
در مراسم چهلم حاکسپارى فرزندش در روز جمعه 
امروز  نمیدانستم،  دیروز  تا  «اگر  گفت:  دیماه  نهم 
میدانم که کاروان من وکاروان هاى این مملکت چرا 
به خیابان میآیند و سینه خود را در مقابل گلوله سپر 
میکنم  زندگى  چرا  نمیدانستم  دیروز  تا  اگر  میکنند، 
هدفى  که  میدانم  امروز  میخواهم،  چه  دنیا  این  واز 
بزرگ و واال وجود دارد. همه ما شایسته زندگى در 
دنیائى هستیم که با شعار و هدف زن، زندگى، آزادى 
را  سخنان  این   . باشد شده  مزین  انسانها  برابرى  و 
برافراشته بر سر مزار فرزندش بیان  با سرى  مادرى، 
میدارد. این مادر شجاع و مبارز با این سخنان آتشین 
جوانان و مردم را به ادامه مبارزه تا آزادى و برابرى 
بپا  و  آزادیخواه  مردان  و  زنان  کرد.  تشویق  انسانها 
خاسته ایران بارها اعالم کرده اند که به چیزى کمتر 
از سرنگونى این رژیم تن نخواهند داد. اکنون زمان 
انقالبى  جنبش  پیشروى  تضمین  براى  که  است  آن 
انقالبى جمهورى اسالمى و  جارى، براى سرنگونى 
رنگارنگ  نیروهاى  نقشه  کشاندن  شکست  به  براى 
سر  باالى  از  خواهند  مى  که  بورژوایى  اپوزیسیون 
به  کنند  دست  به  دست  را  سیاسى  قدرت  ها  توده 
برپائى اعتصابات و  کار و فعالیت سازمانگرانه براى 

اعتراض هاى سراسرى روى بیاوریم.

خیزش انقالبى پرده ها را به کنار میزند!
قرار  انقالبى  خیزش  از  ماه  چهارمین  در 
را  آنچه  کوتاه  مدت  همین  در  ایم.  گرفته 
که زنان ومردان شجاع، آزادیخواه و برابرى 
طلب در چهار گوشه ایران آموخته و تجربه 
کرده اند درس هاى گرانبهائى هستند که  در 
شرایط عادى ده ها سال  الزم بود که بدانیم 
چگونه باید خود را سازمان بدهیم، چگونه 
باید آرزوها، آمال وافق هایمان را گام به گام 
صیقل بدهیم. چگونه همبستگى سراسرى را 
بوجود آوریم  و باالخره تا حد بسیار زیادى 
جبهه هاى مختلف نبردمان را به هم پیوند 
بزنیم. به جرأت مى توانیم بگوئیم که خیزش 
انقالبى دیگر در اعتراضات خود به شعارها 
و مطالبات سلبى اکتفاء نکرده و بسیارى از 
مطالبات ایجابى خود را هم به وسط جامعه 
انجام  کشانده است. تمام کوشش هائى که 
مى شد که خیزش انقالبى را در چهارچوب 
محدود  اجبارى  حجاب  با  مخالفت  مطالبه 
سازد، با شکست روبرو شده است.  زمانیکه 
زده  فریاد  زنان شجاع  از جانب  خیابان  در 
شده  حجاب  نونه،  درد  ما  درد  شود:  مى 

 . بهونه
زمانیکه اعضاء تشکل دانش آموزان انقالبى 
دیوارها  بر  نظیرى  کم  شجاعت  با  تهران 
شرایط  نیست،  عادى  شرایط  نویسند:  مى 
، چه چیزى آشکارتر از بیان  انقالبى است!
این شکست است و درست همین شرایط 
براى  را  انقالب  دشمنان  که  است  انقالبى 
است  آورده  میدان  به  انقالب  سرکوب 
آنانى  همه  از  فراوانى  هشیارى  امر  وهمین 
این  پیروزى  گرو  در  دل  که  خواهد  مى 
در  آنانى که  اند. همه  انقالبى بسته  خیزش 
را در  سینه هاى خود  میادین  و  ها  خیابان 
مقابل دشمن خونخوار سپر کرده اند و همه 
در  کارخانه،  در  را  خیزش  این  که  آنهائى 
میادین  و  خیابانها  در  و  ومدارس  دانشگاه 

هدایت مى کنند.
این خیزش انقالبى اما با یک دشمن طرف 
بسیارى  هاى  تفاوت  که  چند  هر  نیست. 
میان آنان موجود است. یکى بیش از چهل 
فقرو  به  را  مردم  این  که  است  سال  سه  و 
بردگى مزدى به اسارت کشانده و هر ذره از 
به گلوله و زندان و شالق   مقاومت آنان را 
پاسخ داده است و دیگرى نیروئى است که به 
نام اپوزیسیون در رؤیاى بازگشت به قدرت 

و یا بازسازى همین نظم غارتگرانه واحیانا 
این بار بدون اسالم سیاسى به دریوزگى در 
از  برخى  یا  و  امپریالیستى  نیروهاى  آستان 

نیروهاى منطقه اى  پناه برده است.
وترفندهاى  ها  سالح  با  اینان  از  کدام  هر 
خود به صحنه آمده اند. ضد انقالب حاکم 
با تنها سالح خود  یعنى سرکوب که بیش 
از چهل و سه سال علیه مردم بکار گرفته، به 
میدان آمده است. در جریان همین خیزش 
بیش از هفتصد نفر از زنان و مردان را به قتل 
مجروح کرده  را  نفر  است، هزاران  رسانده 
بند کشیده  و براى  و دهها هزار نفر را به 
تعدادى از همین به بند کشیده شدگان حکم 
مناسبى  فرصت  منتظر  و  اعدام صادر کرده 
است که احکام ضد انسانى و وحشیانه خود 
را به اجرا بگذارد.این جنایتکاران همانگونه 
رهنورد  رضا  مجید  و  شکارى  محسن  که 
هفدهم  شنبه  سحرگاه  در  کردند،  اعدام  را 
تیرماه محمد حسینى و محمد مهدى کرمى 
نیز اعدام کردند و این در حالى بود که  را 
پدر و مادر این دو جوان معترض و تعداد 
در  شب  سر  از  خانواده  اعضاء  از  دیگرى 
دیدار  براى  و  بودند  زندان  درب  مقابل 
در  حتى  آنان  نگذاشتند  اما  کردند،  اصرار 
دقایق آخر فرزاندانشان را ببینند. چه کسى 
پیام  محمد مهدى را فراموش  این  میتواند 
بابا  کند که خطاب به پدرش نوشته بود که 
 . حکم من اعدام است، به مامان چیزى نگو
چهار  از  بیش  دشمن  این  با  مقابله  در 
ایم.  کرده  مقاومت  و  مبارزه  که  است  دهه 
هاى  وخیزش  واعتصابات  اعتراضات 
ماه  در  اکنون  و  ایم  را آفریده  شکوهمندى 
هستیم  عظیمى  اتنقالبى  خیزش  یک  چهام 
از مرزها  که  حتى دشمنانش را در خارج 
به فکر سوء استفاده و یا سوار شدن بر آن 
کلمه  از  که  آنهائى  همه  و  است  انداخته 
اندامشان  بر  لزره  و  داشته  انقالب وحشت 
مى افتاد و به نا چار سخن از انقالب به میان 
مى آورند. ما در مقابله با دشمن حاکم  بارها 
   ، بر جمهورى اسالمى که مرگ  ایم  گفته 
. در  قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان
زاهدان  انقالبى  جوانان  گذشته  هفته  همین 
با شعار  نه کولبرى، نه سوختبرى، آزادى 

را  خود  همبستگى  تنها  نه  وبرابرى 
با کولبرانى که براى تهیه لقمه نانى 

نصرت تیمورزاده

نیمه اول دیماه 1401 - نیمه اول ژانویه 2023



شماره  478 - صفحه 3         جهان امروز

بسته  گلوله  به  فرصتى  هر  در 
بلکه  کردند   اعالم  اند،  شده 
براى   که  کردند  اعالم  آن  از  فراتر  
شوراها  جنگند.  مى  برابرى  و  آزادى 
در  محالت  جوانان  هاى  کمیته  و 
در  و  شیراز  اصفهان،  تهران،  کردستان، 
خیابانها و میادین و یا حتى در مراسم به 
خاکسپارى عزیزانشان  همبستگى خود 
سوختبران  با  سرتاسرى  خیزش  با  را 
با  در زاهدان، با کولبران در کردستان،  

معلمان و دانشجویان، با به بند کشیده شدگان 
اعتصابى اعالم کرده اند. خیزش  و با کارگران 
این رژیم  اکنون مى داند که در مقابل  انقالب 
سراسرى  گسترده  اعتراضات  با  باید  خونخوار 
سراسرى  سیاسى   اعتصابات  با  میلیونى،  و 
کارگران و همه مزد و حقوق بگیران به میدان 
بیاید تا هم نیروى دشمن را پراکنده کند وهم 
کند.  نبرد نهائى حفظ   را براى  نیروهاى خود 
این دشمن   با  مقابله  در  است  آنجه که روشن 
تجارب زیادى کسب کرده ایم واین تجارب را 
در نبردهاى خود با آنان دائما پخته تر خواهیم 

ساخت.

بدون  انقالبى  خیزش  دیگر  بالقوه  دشمن  یک 
تردید اپوزیسیون پرو غرب است که در کمین 
نشسته و کوشش مى کند از نفرت و کینه اى 
که میلیونها تن از مردم از این رژیم دارند، بهره 
جسته واگر قادر شود جاى پائى براى خود در 
جامعه بیابد. این دشمن یک پایش در واشنگتن، 
یک پایش در  تورنتو، یک بالش در برلین  و 
یک بالش در پاریس است. در سال نود برخى 
رژیم  از  که  سپاهى  سردار  با  همراه  اینها  از 
در  دولت  مستقر شده بود  بریده و در خارج 
را  ققنوس  و فرشگرد  دادند. تشکیل  تبعید 
از آستین بیرون کشیدند. در دوره اى به دنبال 
امپریالیسم  به آستان بوسى سران  رژیم چنج 
آمریکا رفتند. زمانى به یمن سرازیر شدن پول 
هاى عربستان سعودى تلویزیون بیست و چهار 
ایران اینترنشنال در اختیارشان قرار مى  ساعته 
گذار  دوران  مدیریت  شوراى  زمانى  گیرد، 
شوراى ملى تصمیم را علم میکند.  و زمانى 

اینجا وآنجا ظاهرا برخى از شعارهاى 
میکند.  تکرار  را هم  انقالبى  خیزش 
واکنون در دقایق آغازین سال جدید 
میالدى برابر با یازدهم دیماه  ترکیبى 
از  را  جدید  تجمع   یک  اینها  از 
با  همزمان  توئیت  یک  انتشار  طریق 
هر  کردند.  اعالم  یکسان   مضمونى 
این  مرکز  در  پهلوى  رضا  که  چند 
تجمع قرار گرفته است، ولى ترکیب 
نموده  تغییر  کمى  شدگان   جمع 

است. این بار  یکى دو چهره هنرى و ورزشى و  
یک پدر و شوهر داغدیده از شلیک جنایتکارانه 
در  اوکرائینى  هواپیماى  به  اسالمى  جمهورى 
سال نود وهشت، همان شخصى که گویا  فقط 
در جامه داغدیدگان  فرخوان تظاهرات هشتاد 
هزار نفره برلین را میدهد، در اینت جمع توئیت 
والبته  اند.  کرده  پیدا  حضور  ششگانه  نویسان 
بالفاصله  مدیاهاى بورژوائى از جمله تلویزیون 
ایران اینترنشنال در بوق هایشان   شکل گیرى 
از  اینان گویا  دمیدند.  را  اپوزیسیون  ائتالف   
نود و شش به این سو و بویژه خیزش انقالبى 
بر  مرگ  ها و میادین شعار  در خیابان  جارى 
ستمگر، چه شاه باشه ، چه رهبر را نشنیده اند. 
توئیت زنان  دست راستى و پرو غرب بالفاصله 
مستقل  کانال  گرفتند.  داخل  از  را  جوابشان  
کارگران هفت تپه  در دوازدهم دیماه که هنوز 
مرکب توئیت نویسان خشک نشده بود، نوشت: 
خارج  در  ها  راستى  دست  ائتالف  تشکیل 
کشور، اتفاق مثبت و آموزنده اى بود زیرا این 
نشان  یکدست  و  ساده  خیلى  خودشان  افراد، 
دادند چقدر مستبد، توطئه گر، پشت پرده بازى 
کن، غیرشفاف، یک جانبه، ضد اکثریت، قدرت 
به مبارزه واقعى ما  طلب، تبانى گر و بى ربط 
و  ماییم  خود  ما  مبارزه  عملى  رهبران  هستند. 
دوستان زندانى ما. مجموع افراد جمع شده در 
آن ائتالف کذائى، سرجمع و همگى روى هم، 
اندازه یک فعال کارگرى و معلمى داخل کشور، 
سابقه و تجربه مبارزه ندارند. از این مهمتر اینکه 
جمع شدید که ثابت کنید به عنوان اقلیتى غیر 
کارگر بر اکثریت کارگر حکمرانى کنید!. نماینده 
اکثریت کارگر و زحمتکش و مزد بگیر، از  ما 

ها  دربارى  میان  از  نه  ماست  خود  میان 
سرمایه  هاى  دولت  بگیرهاى  پروژه  و 
اسالمى  جمهورى  حکومت  از  ما  دارى. 
جدید  سیستمى  بناى  خود  و  کرده  عبور 
انقالبى  جوانان   . گذاشت  خواهیم  را 
چهاردهم  بیانیه  در  کردستان  محالت 
ائتالف شما علیه  دیماه خودتحت عنوان 
ائتالف  نوشتند:  نیست  اى  تازه  امر  ما 
سبب  به  یا  که  هایى  چهره  از  تعدادى 
مردم  براى  ورزشى،  ى  زمینه  در  شهرت 
تبلیغات  بمباران و  به ضرب  یا  و  آشنا هستند 
رسانه هاى پرو غرب به مردم عرضه شده اند 
مانند رضا پهلوى، نه دور  با همراهى شخصى 
.در واقع  نه امر تازه اى است  انتظار بود و  از 
هستند،  آن  علیه  ایران  مردم  که  رژیمى  همین 
اکنون  که  است  کشورهائى  توافق همان  نتیجه 
در تالش براى آلترناتیو سازى جدیدى هستند 
تا بتوانند مانند گذشته در راستاى منافعشان در 
ما  ایران وبه نوعى در خاورمیانه فعالیت کنند. 
به عنوان نیروهاى رادیکال و واقعى این جنبش، 
دارد  تعلق  آنها  به  انقالب  که  کسى  عنوان  به 
با دستان ماهم به سرانجام خواهد رسید، از  و 
برایشان  نه  ایم و  غافلگیر شده  نه  ائتالف  این 
وقعى قائلیم. وظیفه و استراتژى ما روشن است 
ما مردم تحت ستم ملى،  انقالب  انقالب،  این 
شده  رانده  حاشیه  به  جوانان،  زنان،  کارگران، 
ها، بیکاران، اقلیت هاى جنسى جنسیتى است 
از فعالین راستین و  پس رهبرانش هم ائتالفى 
رادیکال این عرصه ها و تشکالت، کمیته ها و 
به بهاى  با دستان آنان و  شوراهایى هستند که 
جان عزیزترین عزیزانمان در کف خیابان و در 
 . زندانهاى جمهورى اسالمى به وجود آمده اند
و در روز جمعه شانزدهم دیماه مردم در زاهدان 
نه سلطنت، نه  در راه پیمائى خود فریاد زدند: 
ایذه در راه  . در   برابرى رهبرى- دمکراسى ، 
پیمائى مردم ، پرچمى به دست گرفته شده بود 
این سر براى هیچ  که بر روى آن نوشته بودند

. رژیمى خم شدنى نیست

همه این نوشته ها و شعارها از فعالین ورهبران 
خیزش  بلوغ  نشان  خیابان  مدافعین  و  شوراها 
انقالبى جارى است. با این وجود نباید ذره اى 
هوشیارى خود را در مواجه با این دشمنان  از 
دست بدهیم. سرنوشت حامد اسماعیلیون نشان 
داد که رفتن به دنبال اپوزیسیون هائى از این نوع 
نها مى تواند اینها را به مهره هاى سوخته اى 
تبدیل کند که قبل از آنها  این راه را رفته بودند. 
مگر غیر از این است که اهداف این اپوزیسیون 
با هر شکل و شمایل و با هر نامى که بر خود 

نظم  همین  بازسازى  جز  نهد، چیزى 
که  نظمى  بود.  نخواهد  دارى  سرمایه 
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بویژه از مزد بگیر جهان جنوب مى خواهد 
در  اینها حتى  و خاموش.  باشد  ارزان  که 
کرزاى و چلبى نیستند. بیشتر  قد و قامت 
زلنسکى هستند که مدال ناتو بر شانه اش  شبیه 
کرزاها و چلبیها  را  اند.سرنوشت  آویزان کرده 
به  بزنگاه آنان را  اربابانشان سر  دیدیم .دیدیم که 
سوریه  در  تروریستى  باندهاى  جون  وحشیانى 
وعراق و یا طالبان در افغانستان فروختند. زمانیکه 
منطقه پرواز  این اپوزیسیون خود فروخته خواهان 
به  ممنوعه  پرواز  یمن  از  شاید  تا  بود  ممنوعه 
را  عراق  کردستان  در  اقلیم  شبیه  دولتى  اصطالح 
برایش سرهم بندى کنند،  مردم  با چشمان باز و 
در همسایگى خود سرنوشت این نوع مناطق پرواز 
ممنوعه و این نوع رژیم چنج ها از باال را میدیدند. 
مگر غیر از این است که شیرازه این جوامع از هم 
پاشیده است و فساد و بى حقوقى مردم بیداد مى 

کند.

این اپوزیسیون بى مقدار به یمن مدیاهائى که در 
اختیارشان قرار گرفته است کوشش مى کنند که به 
جامعه بقبوالنند که خیزش باید رهبر داشته باشد  
و گویا اینان زاده شده اند که رهبر باشتد. اینان در 
دل تمام این نوع عوامفریبى هایشان نمى خواهند 
در  انقالبى  خیزش  که  فهمند  نمى  یا   و  بفهمند 
از  بیش  طول   در  شکوهمندش  مبارزات  جریان 
چهار ماه خود بهترین کادر ها و رهبران را براى 
اداره جامعه پرورش داده است. همین ها رهبران 
در  را  خیزش  ها که  واقعى جامعه هستند، همین 
این مدت سازماندهى کرده اند، شعارها، آرمان ها 
و آفق هایش را صیقل داده اند. و آنوقت چرا باید 
رهبرى این جامعه را به دست کسانى بسپارند که 
هنوز که پایشان در هواست و براى کارگر، براى 
ها  زن و براى آزادى براى کمونیست ها و چپ 
شمشیر میکشند. خیزش انقالبى بارها و بارها در 
علیه  و  اپوزیسیون  این  علیه  ومطالباتش  شعارها 
ترفندهایش موضع گرفته است. مگر هیمن جمعه 
راه  در  زاهدان  در  مردم  دیماه  شانزدهم  گذشته 
نه سلطنت ، نه رهبرى-  پیمائى خود فریاد نزدند 
دمکراسى، برابرى و یا مرگ بر ستمگر  چه شاه 

. باشه ، چه رهبر
این غیر طبیعى نیست که با رشد مبارزه طبقاتى و 
اپوزیسیون  قطبى شدن جامعه زمین زیر پاى این 
بورژوائى واربابانشان  داغ شده است. مى گویند 
وقتى باران ببارد، کرم ها سر از خاك برمى آورند. 
داستان این اپوزیسیون مفلوك هم شبیه همان کرم 
هاست. ولى آن امر واقعى که در زمین واقعى در 
پاى  زیر  را  ها  کرم  اینگونه  دارد،  جریان  جامعه 
شده  قطبى  که  اى  جامعه  کرد.  خواهد  له  خود  
نان،  است  زده  فریاد  بارها  که  اى  جامعه  است، 
کار، ازادى، اداره شورائى معلوم نیست چرا باید 
همه با همى این اپوزیسیون  به دنبال شعارهاى 

دست ساخته برود. کدام نقطه تالقى بین مطالبات 
غارت  را  مردم  این  نان  آنانیکه   و  خیزش  این 
کردند، فرزانش را به تیر بستند و زندانى را ساختند 
که اکنون همین زنان و مردان شجاع  در آن زندان 
ها به گلوله بسته مى شوند و یا شالق مى خورند، 
وجود دارد. مگر ذهنیت تاریخى جامعه نتایج همه 
ها هزار  ده  شده  قربانى  با  که  را  سال 57  هم  با 
است  کرده  فراموش  بود  برابر  فرزاندانش  از  نفر 
که یک بار دیگر فراموش کند که بین سرمایه دار 
منادیان جامعه مرد- پدر ساالر و  بین  و کار گر، 
جامعه آزاد و برابر، بین دولت استبدادى و قدرت 
شوراهاى مردم، بین خفقان و آزادى بیان و اندیشه 
به بهاى هستى و  دره اى عمیق موجود است که 
رقم خورده  زحمت  و  کار  انسان  میلیونها  نیستى 
آزادیخواه  و  شجاع  زنان  و  جوانان  این  است. 
صف  حاکم  رزیم  مقابل  در  قهرمانانه  همچنانکه 
اراده  از  برآمده  قدرت  آن  جاى  به  تا  اند  کشیده 
خود را جایگزین کنند، چرا باید اجازه دهند که بر 
رهبر بسازند و یا نظمى را  فراز سرآنها عده اى 
جایگزین نظم موجود کنند که همه ساختارهایش 
بر  تاج  عمامه  جاى  به  تنها  و  شد  خواهد  حفظ 
رهبرش خواهند گذاشت. واقعیت این است  سر 
در  بویژه  سازى  رهبر  سناریوهاى  این  تمام  که 
روبرو  شکست  با  جارى  انقالبى  خیزش  مقابل  
مثابه  به  ما  به  که  آنچه  میان  این  در  است.  شده 
اینکه  است،  مربوط  چپ  نیروهاى  و  کمونیستها 
نباید ذره اى از افشاء ترفندها و ساخت و پاخت 
هاى این نیروها با سران دول امپریالیستى و ارتجاع 
منطقه کوتاهى کنیم. ما نباید به وزنه چپ اجتماعى 
که در همه سطوح این خیزش چه در کارخانه و 
خیابان، جه در دانشگاه و مدارس و چه در شوراها 
و کمیته هاى جوانان وزنان پیشرو حضور دارد کم 
بهاء بدهیم . در عین حال  نباید یک لحظه هم از 
مرکزى ترین وظائف  خود یعنى حضور دائمى و 
سازماندهى  به  کمک  انقالبى،  خیزش  در  مستمر 
گسترده تر خیزش و به میدان آوردن میلیونها تن 
از مردم به میدان مبارزه، ایجاد شوراها در محیط  
زیست و کار و باالخره وظیفه ارتباط بین فعالین 
ها  کمیته  بین  ارتباط  انقالبى،  خیزش  رهبران  و 
وشوراهاى محالت، ارتباط بین شوراهاى معلمان، 
دانشجویان، زنان و دانش آموزان و باالخره آماده 
ساختن جامعه براى یک اعتصاب سیاسى سراسرى 
و سرنگونى انقالبى رژیم سرمایه دارى- اسالمى 
است.  سوسیالیستى  بدیل  با یک  آن  و جابگزینى 
اگر همه این وظائف را به درستى به پیش ببریم، 
آنزمان توانسته یم جامعه را براى مقابله با همه و 
هرگونه ترفندهاى اپوزیسیون پرو غرب و حامیان 
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خود را براى ما ارسال کنید.

15 روز یک بار منتشر مى شود!

. .  

صرفا  که  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشریه  این  براى 

چاپ مى کند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذکر 

ماخذ آزاد است.
جهان  امضا  با  مسئولیت  مطالب   *

امروز تحریریه نشریه است.
کوتاه  و  ویرایش  در  امروز  جهان    *
کردن مطالب رسیده آزاد است. این امر 
قبل از چاپ به اطالع نویسنده مى رسد.

ورد  برنامه  امروز با  *  مطالب جهان 
فارسى  تایپ مى شود و حداکثر سقف 
سایز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

12 است.
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هسته  هاى کارگرى- سوسیالیست،  
پیرامون اعتصاب عمومى کارگرى و ضرورت  ها 

همه چشم ها،  چه نیروهاى راست و چه چپ 
کارگرى  عمومى  اعتصاب  و  کارگر  طبقه  به 
بررسى   است.  شده  دوخته  مردمى  فراگیر  و 
به  کارگرى  عمومى  اعتصاب  ویژگى هاى 
وسیله ى روزا لوکزامبورگ از انقالب 1905-6 
و خطاهاى جنبش کارگرى- آزمون  و  روسیه 
سوسیالیستى در آن برهه، یکى از آموزنده ترین 
سندى است که مى تواند براى جنبش کارگرى 
بررسى  به  ازاین روى  باشد.  آموزنده  نیز  ما 
و  انقالبى  زن  این  زبان  از  هم  آن  تحلیل  این 
کمونیست شورایى مى پردازیم. در بخش پیشین 

به این جمع بندى بسنده شد:
کارگرى،  عمومى  اعتصاب  نیز  روسیه  در 
نتیجه ى تاکتیک هاى از پیش برنامه ریزى شده 
حزب سیاسى سو سیال دمکرات کارگران نبود،  
بلکه پدیده ى طبیعى و تاریخى بر پایى انقالب 
سیاسى در شرایط روسیه بود که الغاى استبداد 
مشروطه  پارلمان  برقرارى   و  تزارى  مطلق 
گردید. طبقه کارگر داراى آگاهى طبقاتى،  عنصر 
رهبرى و پوینده ى انقالب  سیاسى در این دوره 
بود و پیش زمینه ساز انقالب کارگرى در 12 سال 
انقالب  که  پنداشت  اشتباه چنین  به  نباید  بعد. 
در  واکنشى  تهى دستان  و  طبقه کارگر  برآمد  و 
برابر استبداد بود،  بلکه انقالب در روسیه و در 
ایران سال 1906 در برابر استبداد آسیاى قاجار 
عثمانى ها  پوسیده  بقایاى  برابر  در  ترکیه  در  و 
و در فرانسه 1789 در برابر استبداد فئودالیسم 
و روحانیت به رهبرى لویى شانزدهم و... بود.  
بودند  انقالب هایى  زنجیره هاى  انقالب  ها،  این 
آنتاگونیسم  و  دیالکتیک  طبقاتى،  مبارزه  از  که 
و  نیرو  انقالب  پویندگى  و  دینامیسم  طبقاتى، 

ضرورت مى گرفت. 
بار دیگر به بیان روزا: «بدینسان آشکار مى گردد  
خاص  محصول  یک  نه  عمومى،   اعتصاب  که 
روسیه،  که زائیده ى حکومت مطلقه بوده باشد، 
مبارزه ى  از  شکلى  بلکه  مى گیرد،  سرچشمه 
کنونى  مرحله ى  از  که  پرلتاریاست  طبقاتى 
ناشى  مناسبات طبقاتى  دارى و  تکامل سرمایه 

مى شود.»
از این منظر سه انقالب بورژوایى، انقالب کبیر 
انقالب کنونى  و  آلمان  مارس  انقالب  فرانسه، 
روسیه، زنجیر تکاملى  ادامه دارى را مى سازند 
که در آن مى شود و فراز و فرود قِرن کاپیتالیستى 

را دید.»
در این بخش به ارزیابى روزا ادامه مى دهیم:

جنبش انقالبى در ایران 1401
جنبش جارى نشان داد که توده هاى به پا خاسته 
از جانبازى در راه سرنگونى حکومت اسالمى، 
دریغ نخواهد کرد. اما دریغ از نبود رهبرى مادى 
و سراسرى و نبود پیوند ارگانیک سوسیالیسم با 
جنبشى که در تاریخ ایران بى سابقه است. اینک 
روند  این  مى شویم،  نزدیک  انقالبى  اعتالء  به 
فراروید.  انقالبى  به شرایط  ناگهان  به  مى تواند 
پیداست که این نیروى بیش از 70 میلیونى به 
سراسرى،  سازماندهى  بدون  برآمده،   خیزش 
سیاسى،  قدرت  گزینه  و  انقالبى  رهبرى 
تاریخى  اسارت  که  اپوزیسیونى  نیروهاى 
باید  دارد.  برابر  در  مى بیند  تدارك  را  دیگرى 
پذیرفت که گزینه ى ضد انقالبى به جاى گزینه 
جنبش  اگر  دارد.  مادى  موجودیتى  انقالبى، 
گزینه  برنیاید،  نیاز  این  پاسخگویى  به  انقالبى، 
اسارت آور سرمایه، به پشتوانه تمامى امکانات 
سرمایه جهانى، 44 خیز برداشته تا سال مبارزه 
خونبار کارگران و تهى دستان شهر و روستا و 
سوسیالیست ها را در برابر چشمان حیران همه 
ما همانند سال 57 مصادره کند. مسئوالنه باید بى 
درنگ به جبران زمان از دست رفته به پاخاست. 
تاریخ و داورى اش هیچ درنگى را نمى پذیرد و 
نمى بخشاید. ما در یک برهه و یک جنگ عظیم 
طبقاتى و تاریخ ساز قرار داریم. باید با تمامى 
نیرو به پاسخگویى ملزومات پیروزى و نیازهاى 
مبارزاتى برآییم. بدون برنامه نمى توان حتى به 

یک مسابقه فوتبال دوستانه پرداخت.
ضرورت و نقش هسته هاى 
کارگرى- سوسیالیستى

کارگرى-سوسیالیستى،  هسته هاى  سازمانیابى 
که  است  طبقاتى  مبارزه  این  سنگرهاى  بناى 
پیشرو  با حضور کارگران  باید سنگر به سنگر 

و سوسیالست ها، این شبکه ها گسترش یابند. 
مى توان  را  سوسیالیستى  کارگرى  هسته هاى 
براى  کارگر  طبقه  سازمانیابى  نقشه ى  و  برنامه 
شبکه هایى  سلول هاى  و  پیروزمند  مبارزه اى 
کارخانه،  کمیته هاى  کمیته هاى  که  نامید 
شوراها  محالت،   و  کارگرى  شوراهاى  زنان، 
حشایه  و  دانشجویى، زنان  کمیته  هیا  و 
نشینان، برزگران ته یدست روستا و... را سازمان 
مى دهند.  این شبکه ها در پیوند با هم، کل طبقه 
کارگر و فرودستان شهر و روستا را نمایندگى 

مى کنند و پیوند و پوشش قرار مى دهند.
هسته هاى  وظایف  و  خودویژگى هاى همگانى 

کارگرى-سوسیالیستى:
1- شعار ”نان، کار آزادى، خودگردانى شورایى“ 

از این گذار، مادیت مى یابد.
کارگران  شوراهاى  روینده ى  بذرهاى   -2

هستند.
به  که  است  نوین  سازى  سیستم  یک   -3
ضرورت عینى سازمانیابى و آگاهمندى نهادینه 

پاسخى مادى مى دهد.
4- هسته هاى کارگرى-سوسیالیستى راهگشاى 

” هستند.  جنبش  درون  تئورى  مادى  پیوند 
تئورى، تنها آن زمان به قهر مادى تبدیل میشود 
توده  زمانى  تئورى  برگیرد.  در  را  ها  توده  که 
ها را در بر مى گیردکه سفسطه بازى را نشان 
نقد  به  سهمى  اداى  مارکس:  دهد--“.(کارل 

فلسفه حق هگل- 1844)
شورایى،  شیوه  به  و  بوده  ضدهژمونیست   -5

رهبرى کننده اند.
آموزش  و  دهنده   آموزش   ، ها هسته   -6
یابنده اند یا به بیانى، نهادینه سازِ «دانش مبارزه 

طبقاتى» درون طبقه کارگر هستند.
7- شرایط حاکمیت استبداد، به صورت مخفى 
و متناسب با مجموعه شرایط سیاسى و امنیتى، 

سازمان مى یابند.
طبقه  درون  را  کارگران  مبارزات  رهبرى   -8
(یعنى به وسیله خود کارگران) سازمان داده و 

نهادینه مى  کنند.
بر  مبتنى  و  شوراگرایانه  هسته ها،  مبارزات   -9

خرد طبقاتى است.
10- از الگو بردازى به دور بوده و بورکراتیسم 

و فرماندهى را بر نمى تابند.
(اراده  ولونتاریسم  آنارکوسندیکالیسم،   -11

گرایى) و صنفى گرایى را مردود مى شمارند.
12- در مبارزه در برابر مناسبات مبتنى بر خرید 
مشروعیت  و  قانونیت  کار،  نیروى  فروش  و 

سرمایه را به چالش مى گیرند.
که  سنتى  صنفى-  تشکل هاى  برخالف   -13
هسته  هاى  مانند،  مى  سرمابه  زمینگیر  نظم  در 
کارگرى- سوسیالیستى، سنگ بناى سازمان هاى 

پرولترى مى باشند.
14- با پراتیک خود،  روشنفکران سوسیالیست 
تا به  به درون طبقه کارگر سازماندهى کرده  را 
«خودآگاهى  به  طبقاتى»  «آگاهى  اعتالء  همراه 
توده هاى مولد»، تبادالت اجتماعى را در مقابل 

ایمن  گرایى،  نخبه  و  بوروکراتیسم 
داشته و توانمند سازند.

عباس منصوران
نیمه اول دیماه 1401 - نیمه اول ژانویه 2023



شماره  478 - صفحه 6      جهان امروز
به  مربوط  که  هرآنچه  نفى  با   -15
نقد  و  شناخت  یعنى  است  گذشته 
همه جانبه ماهیت جامعه ى طبقاتى، در 
«ضرورتى نمایان»، ازاین دانش نیرو مى گیرند 
و  مبارزه  به  را  تثبیت شدگى ها  و  کهنگى ها  تا 

دگرگونى بخوانند و به چالش بکشانند.
16- این نهاد طبقاتى (هسته ها) در نقد موجود 
را  کارگرى  بیگانگى  خانواده، خانواده  از خود 
تبادالت  و  خویش  ساز  و  سوخت  کانون  به 

سوسیالیستى فرا مى رویاند.
سوى  به  سوگیرى  و  سمت  با  همراه   -17
کارگران پیشرو، با چرخش به سوى کار پیچیده 
و «تاریخن ضرورى» بر خالف اتحادیه گرایى، 
بر  خصوصى  مالکیت  لغو  براى  طبقاتى  مباره 

ابزار تولید را هدف مى گیرد.
18- در پیوند با سوخت و ساز کارگران، داراى 
آن پتانسیل سازمان یابى است که «کارگران ساده» 
تا  فراکشیده  کارگر،  طبقه  پیشروتر  تا سطح  را 
توان دریافت هاى تئوریک به گونه اى به نسبت 
و  یافته  گسترش  طبقه کارگر  درون  در  موزون 

پایه مند شود.
کارگرى  هاى  هسته  سازمان یابى  تدارك   -19
خیزش  دستا ورد  راستاى  در  ،سوسیالیستى، 
اقتصادى،  خودگردانى  شوراهاى  خودآگاهانه 
ترین  کارگران،  بهینه  اجتماعى  و  سیاسى 
کارگرى  مبارزات  عرصه ى  در  را  تبادالت 

پیشنهاد مى کند.
20- هسته هاى کارگرى- سوسیالیستى، به سان 
کارآمدترین راه کار و روش مندى سیستمى در 
و  شوراهاى خودگردان  حاکمیت  سازمان یابى، 
«سوسیالیسم  سازماندهى  در  را  پرولتاریا  آگاه 

گذار»، در افق دارد.
21- تنها این گونه سازمان یابى است که استبداد 
و  شناساند  مى  و  مى شناسد  را  سرمایه  ذاتى 

نشانه مى رود.
بیکاران  شوراهاى  و  پاریس  کمون  در   -22
نیز  و   1905 سال  در  مسکو  و  پتروگراد  در 
در   1917 اکتبر  انقالب  آغازین  سال هاى  در 
روسیه پتانسیل و توان سازنده و آفریننده ى و 
کارکردهاى انقالبى پرولتاریا به آزمون در آمد.

در  اکتبر  انقالب  از  پیش  ماههاى  در   -23
روسیه، کمیته هاى کارخانه با سازمانیابى هسته 
ها، پیشروتر از شوراهاى هنوز متوهم اس آرها 
و منشویک ها، امر انقالب کارگرى را رهبرى 

کردند.
کارگرى- هاى  هسته  سامانیابى   -24

سوسیالیستى-  زمینه ساز ضرورى براى تدارك 
در  شورایى  نوین  خودرهایى جنبش  راستاى 

طبقه کارگر مى باشد.
25- به هم پیوستن این هسته ها، در تلفیق کار 
طبقه  مبارزات  در  شرکت  و  علنى،  و  مخفى 

ضرورى  تاریخاً  اجتماعى  شبکه هاى  کارگر، 
مبارزه طبقاتى را سامان مى دهد.

26- سازمان هاى انقالبى و طبقاتى کارگران، از 
این کارزار  بر بستر  از درون و  این شبکه ها و 

طبقاتى سازمان مى یابند.
27- احزاب و سازمانهاى سوسیالیستى موجود 
از  بدور  که  اند  هایى  هسته  با چنین  پیوند  در 
از  پرهیز  با  و  مکانیکى  ارتباط  سکتاریسم، 
هرگوته فرماندهى و هژمونى از باال، در پراتیم 
مبارزاتى شرکت جسته و به صورت دیالکتیکى 

با جنبش کارگرى پیوند مى یابند.

ماه  عمومى  اعتصاب   ،1905 روسیه  تجربه  در 
اکتبر که قوه و توانائى جنبش پرولتاریا را نشان 
داده بود تزار را که به وحشت مرگ افتاده بود 
را  اکتبر1905   17 بیانیه ى  تا  ساخت  مجبور 
ناپذیر  تزلزل  مبانى  بیانیه،  این  در  کند.  صادر 
آزادى  حقیقى شخصى،  مصونیت  یعنى:  مدنى 
جامعه  به  واتحادیه ها،  اجتماعات  بیان،  عقیده، 
که  بود  شده  داده  وعده  بود.  شده  داده  نوید 
دوماى مقننه احضار شود و تمام طبقات اهالى 

براى انتخابات فرا خوانده شوند.
 1905 اکتبر  در21  شد  ناچار  تزار  حکومت 
شمارکمى از زندانیان سیاسى را مورد بخشش 
قرار دهد. همزمان نیروهاى سرکوبگر رهزنانه ى 
اتحاد میخائیل   ، اتحاد ملت روس پلیسى به نام 
آرخانگل را به میدان آورد که در آن  مالکین، 
لمپن و  اوباشان  و   مرتجع  و کشیشهاى  تجار 
جانى نقش مهمى بازى می کردند «حزب ملت» 
چرنى سوتنى (باندهاى سیاه) کارگران  با نام 
را  دانشجویان  و  انقالبى  روشنفکران  و  پیشرو 
سرکوب و ترور مى کردند. این لباس شخصى ها 
سیاسى  گردهمایى هاى  به  سیاهپوش ها  و 
اختیار  به  آتش  و  مى آوردند  هجوم  کارگرى 
بودند. در چنین شرایطى بود که توده  هاى مردم 
چنین  آن  از  بخشى  که  بودند  ساخته  سرودى 
داده  بیانه  و  است  افتاده  «تزار در وحشت  بود 
براى  زندان  مردگان،  براى  آزادى  که  است: 
از  پس  شوراها،  برهه  این  در   » باشد.  زندگان 
نمایندگان  شوراى  نیز  مسکو  در  پترزبورگ 
کارگران سازمان یافت. این شورا در پترزبورگ 
و  صنعتى  مرکز  بزرگ ترین  شوراى  به سان 
تزارى  امپراتورى  پایتخت  و  روسیه  انقالبى 
این شوراها  داشت،  هرچند در  کننده اى  تعیین 
رهبرى 101 منشویکى داشت وظایف خود را 

انجام نداد. 
رهبرى شوراى مسکو در دست بلشویکها بود و 
همراستا با شوراى نمایندگان کارگران در مسکو 
یافت.  سازمان  نیز  سربازان  نمایندگان  شوراى 
مسلحانه  قیام  رهبرى  ارگان  مسکو  شوراهاى 
گردید. تالش مى شد تا شوراهائى از نمایندگان 

سربازان و ناویان نیز سازمان یافته با شوراهاى 
نمایندگان کارگران پیوند دهد. در برخى جاها 
دهقانان  و  کارگران  نمایندگان  از  شوراهائى 

ساختار یافته بود.
در ماه  هاى اکتبر تا دسامبر سال 1905در بسیارى 
از شهرها و مراکز کارگرى شوراهاى کارگرى،  
بود.  شده  برپا  سربازان  و  ملوانان  دهقانى،  
تالش  هاى صورت گرفت تا هماهنگى بین دو 
ایجاد شود،   بخش منوشیک و بلشویک حزب 
انتخابت مشورطه (دوما) تحریم شود و اقدامات 
مشترکى صورت گیرد. پلخانوف منشویک پس 
دست  از قیام مسلح حزب را سرزنش کرد که: 
. بلشویک ها به رهبرى  به سالح زدن الزم نبود
رفرم ماند  لنین برآن بودند که نمى توان منتظر 
و کارگران و شوراهاى و سنگرها را از خیابان 
سالح  به  دست  بایستى  فرستاد.مى  خانه  به 
تنها  که  شود  فهمانده  تودهها  به  بود  الزم  زد، 
اعتصاب آرام غیر ممکن است و مبارزه  ى بى 
است. ضرورى  مسلحانه  بیرحمانه ى  و  باکانه 

(لنین جلد دهم ص 50 چاپ روسى).
در ماه آوریل سال 1906 در استکهلم (سوئد) 
سوسیال  کارگرى  حزب  چهارم  کنگره 
نامیده شده  دموکرات روسیه که کنگره متحده 
بود گرد آمد. در روسیه به حقیقت پیوست که 
سوسیالیسم انقالبى و حزب کمونیست انقالبى، 
شوراهاى کارگرى و تهى دستان شهر و روستا 
هاى  کمیته  و  انقالبى  ملوانان  و  سربازان  و 
در  کارگر  طبقه  با  ویژه  شرایطى  در  کارگرى 
پیوند ارگانیک بودند. همه این نهادهاى طبقاتى 
در تمامى عرصه هاى  در سوخت و ساز طبقه 
کار و پیکار و زندگى در تبادل تجربه و آگاهى 
و کارکرد، همانند یک سیستم از درون در هم 
اگر آلمان و فرانسه را مرکز  تنیده شده بودند. 
تا   1849 سال  کارگرى-سوسیالیستى  جنبش 
اروپا و به  این جنبش در  بدانیم، زمانى   1851
پیرو آن در تمامى جهان، به شکست و زردى 
رفرمیسم  یارى  به  سرمایه  وسیله  به  و  گرایید 
سندیکاهاى  و  گرایى  اتحادیه  مکانیزم هاى  و 
به  اقتصادى)  (مبارزه  اکونومیسم  و  صنفى 
دمکراسى  سوسیال  که  شد  گرفته  گروگان 
منجى سرمایه گردید و کمونیست ها و جنبش 
سوسیالیستى از جنبش کارگرى به دور افتادند.

***

کارگرى  هسته هاى  عام  و  کلى  ى  -ایده   *
سوسیالیستى، براى نخستین بار در سال 1998 از 
سوى بنیانگزاران ”شوراى کار“ (کمون) مطرح 
نهادهایى  صنفى  هاى  ”اتحادیه  کتاب  با  شد. 
نظم  منصوران-2003)  (عباس  گذشته“  براى 
یافته تر و در6 سپتامبر 2011 و 5 دیماه 1398 

ویرایش دوباره یافت.
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(سازمان  له  کومه  مرکزى  کمیته  سوم  پلنوم 
منتخب  ایران)  کمونیست  حزب  کردستان 
کنگره 18، در روز شنبه 26 آذر 1401 برابر با 
17 دسامبر 2022 با شرکت اعضا کمیته مرکزى 
کمیته مرکزى حزب  اعضا  اکثریت  و  له  کومه 
گردید.  برگزار  ناظر)  (بعنوان  ایران  کمونیست 
ابتدا پلنوم با سرود انترناسیونال سرود همبستگى 
در  سکوت  دقیقه  یک  و  کارگر  طبقه  جهانى 
گرامیداشت یاد و خاطرة جانباختگان راه آزادى 
جنبش  جانباختگان  ویژه  به  سوسیالیسم،  و 

انقالبى کنونى آغاز به کار کرد.

دستور جلسات پلنوم مطابق روال عبارت بودند 
به  له  کومه  رهبرى  کمیته  سیاسى  گزارش  از: 
پلنوم، گزارش تشکیالتى کمیته ها و ارگانهاى 
تشکیالتى به پلنوم، رسیدگى به قرارها و آرایش 

و تقسیم کار درون کمیته مرکزى کومه له.

که  رهبرى  کمیته  سیاسى  گزارش  مبحث  در 
اعضاى  اختیار  در  مکتوب  صورت  به  قبأل 
کمیته مرکزى قرار گرفته بود، آخرین تحوالت 
اقتصادى و سیاسى در ایران و به طور مشخص 
ماه  سه  در  که  ایران  کردستان  سیاسى  اوضاع 
گذشته با یک جنبش اعتراضى سراسرى روبرو 
داشته  برجسته اى  نقش  جنبش  آن  در  و  بوده 

است پرداخت و برآن متمرکز شد.  
در گزارش سیاسى به پلنوم سوم کمیته مرکزى 
بود  پیرامون آن تأکید شده  له و مباحث  کومه 

که:
با  گذشته  ماه  سه  انقالبى سراسرى که  جنبش 
جرقه قتل دولتى ژینا امینى آغاز شد، در واقع 
دهه  چهار  فروخفتۀ  نارضایتى  و  انفجار خشم 
زحمتکش  و  کارگر  مردم  هاى  توده  گذشتۀ 
اسالمى  از حکومت  ایران  سراسر  و  کردستان 
از  بیش  تحمیل  به  اعتراض  و  خشم  بود؛ 
و  دیکتاتورى  گرسنگى،  و  فقر  چهاردهه  
جنبش  این  بود.  کشتار  و  سرکوب  و  خفقان 
اما  شد  آغاز  کردستان  از  انقالبى  و  اعتراضى 
این  گرفت.  فرا  را  ایران  سراسر  سرعت  به 
و  جسورانه  مبارزات  و  پیشتازى  با  جنبش 
قاطعانۀ زنان اکنون وارد چهارمین ماه خود شده 
است و جمهورى اسالمى با تمام دستگاههاى 
سرکوبش تا کنون نتوانسته آنرا خاموش سازد. 

جنبش انقالبى جارى اخیرأ از اعتراض و جنگ 
و  گرفته  فاصله  خیابانى  هر روزة  گریزهاى  و 
تشکلهاى  جانب  از  که  هایى  فراخوان  پى  در 
شهرها  محالت  انقالبى  جوانان  و  دانشجویى 
اعتصابات  و  ها  اعتراض  به  مى یابد  انتشار 
سراسرى روى آورده است. آنچه روشن است 
ندارد.  بازایستادن  سر  جنبش  که  است  این 
اقتصادى و اجتماعى  زیرا بحرانهاى سیاسى و 
حکومت اسالمى سرمایه، که موجب بروز این 
جنبش و خیزشهاى قبلى بودند، هنوز نه تنها به 
به مراتب تشدید  بلکه  باقى  هستند  جاى خود 
نیز شده اند و جمهورى اسالمى قادر به رفع و 
نشده است و نخواهد شد.  برطرف کردن آنها 
عزم  به جان آمده  توده هاى مردم  نظر  این  از 
سرنگونى  از  کمتر  چیزى  به  که  کرده اند  جزم 

جمهورى اسالمى رضایت ندهند.

در رابطه با اوضاع اقتصادى، برخالف ادعاهاى 
رئیسى مبنى بر  پایۀ خامنه اى و  کذب و  بى 
پیشرفت اقتصادى و کاهش نرخ تورم و غیره، 
قیمت  آور  سرسام  افزایش  فاصله  این  در 
کاالها  ناشى از تشدید بحران اقتصادى، اوضاع 
و  کارگران  ویژه  به  مردم  هاى  توده  معیشتى 
بیش  از  بیش  را  جامعه  تهیدست  اقشار  دیگر 
در فقر و گرسنگى فرو برده است. ارزش یک 
دالر در مقابل تومان در این فاصله از 26000  
تومان به باال 39000 تومان رسیده یعنى ارزش 
تومان کاهش 43 درصدى  داشته است و خط 
است.  رسیده  تومان  میلیون   18 باالى  به  فقر 
کارگران  دستمزدهاى  که  است  درحالى  این 
است  خود  سرجاى  کارمندان  حقوق  پایۀ  و 
زندگى  ترتیب  این  به  است.  نکرده  تغییرى  و 
درصد باالترى از مردم به زیر خط فقر رسیده 
است و جمهورى اسالمى راهکارى براى برون 
رفت از بحران همه جانبه اى که در آن دست و 
پا میزند ندارد. اینک کل سیستم حکومتى فلج 
شده  است و آنچه در دستور کار این حکومت 
و  طریق  سرکوب  از  بقا  تنها  دارد  قرار  فاسد 

کشتار به هر قیمتى است.

در چنین شرایطى جنبش انقالبى براى سرنگونى 
جمهورى اسالمى قدم به قدم پیش میرود و در 
تالش است کمبودها و مشکالت را از سر راه 
توده اى  مرور  به  جنبش   این  دارد.  بر  خود  
ترشده و بخشهاى بیشترى از کارگران در مراکز 
آن  به  خود  اعتصابات  با  خدماتى  و  صنعتى 
دیگر جمهورى اسالمى  از طرف  پیوندند.  مى 

نفرت  مورد  بیشتر  کشور  خارج  و  داخل  در 
نیز تحت  بین المللى  انزجار بوده و درسطح  و 
است.  گرفته  قرار  بیشترى  تحریمهاى  و  فشار 
درچنین شرایطى عجز و ناتوانى رژیم در ادارة 
نمایان شده و جمهورى اسالمى  بیشتر  جامعه 
به سمت فروپاشى میرود. نکته مهم این است 
پروندة سرنوشت حاکمیت  شرایط  این  در  که 
شده  گشوده  جامعه  روى  به  ایران  در  سیاسى 
در  سیاسى  جریانات  و  احزاب  همه  و  است 
کردستان و در سطح سراسرى براى بهره گیرى 

از چنین شرایطى  به تکاپو افتاده اند.

ژینا“،  ”خیزش  شروع  دنبال  به  کردستان  در 
دهه  متشکل چهار  مبارزات  به سابقۀ  توجه  با 
گذشتۀ و حضور جریان قوى چپ و کمونیست 
کومه له، جنبش انقالبى توده هاى مردم نسبت 
به سطح سراسرى توده اى تر و سازمانیافته تر 
عمل کرده است و مى توان گفت نسبت به سطح 
است.  بوده  جلوتر  فاز  یک  سراسرى  جنبش 
جوانان  به ویژه زنان حضور و نقش برجسته اى 
در سازماندهى و بکارگرفتن تاکتیکهاى میدانى 
اسالمى  جمهورى  نیروهاى  با  رویارویى  و 
هماهنگ  و  سازمانیافته  حدى  تا  و  داشته اند 
عمل کرده اند. طى این مدت حکومت اسالمى 
وجود  و  طلبى  تجزیه  با  ”مقابله  عنوان  تحت 
عناصر مسلح“ در تالش براى اجراى برنامه و 
توطئه هایى با هدف ایجاد تفرقه و جدایى میان 
مبارزات مردم در کردستان با سایر مناطق ایران 
بوده است. توطئه اى که قبأل در زاهدان و خاش 
به اجرا در آورده  بود و متأسفانه طى آن بیش 
از 100 نفر از مردم معترض را با شلیک گلوله 
جنگى کشتند. با چنین توطئه هایى رژیم تالش 
کرد جنبش انقالبى در کردستان و بلوچستان را 
به خون بکشد تا از آن طریق  جنبش انقالبى 
در سراسر ایران را سرکوب نماید. در برابر این 
سیاست توطئه گرانه و تفرقه افکنانه مردم آگاه 
و مبارز کردستان و سیستان و بلوچستان حتى 
دو منطقه  این  در  کشتارى که رژیم  فشار  زیر 
با  همبستگى  ضرورت  بر  بود  انداخته  راه  به 
هاى  سیاست  کردند.  تأکید  سراسرى  جنبش 
مى  ایجاب  اسالمى  جمهورى  افکنانه  تفرقه 
پافشارى  ضمن  کردستان  مبارز  مردم  که  کند 
به  سراسرى  انقالبى  جنبش  با  همبستگى  بر 
در  انقالبى،  جنبش  این  پیشروى  رمز  عنوان 
هماهنگ  هم  تاکتیکى  و  عملى  سیاست  زمینه 

تر و هم گام تر با جنبش سراسرى عمل 
نمایند تا از این طریق بتوانند هر گونه 

اطالعیه پایانى برگزارى پلنوم سوم کمیته مرکزى کومه له
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توطئه گرى رژیم براى تحمیل نبردهاى 

ناخواسته را خنثى نمایند.

و  هشیارى  با  توطئه  این  تاکنون  خوشبختانه 
هدایت فعالین و پیشروان محلى جنبش انقالبى 
به شکست کشانده شده و رژیم در پیشبرد این 
بخشهاى  تفرقه و جدایى مان  ایجاد   برنامه و 
جنبش سراسرى موفق نشده است. با این وجود 
اسلحه  شدن  وارد  بهانه  به  اسالمى  جمهورى 
نیروهاى  اعزام  و  بسیج  با  عراق،  کردستان  از 
استفاده  و  کشى  لشکر  و  پاسداران  سپاه  ویژة 
علیه  سنگین  نیمه  و  سبک  هاى  اسلحه  از 
مهاباد،  شهرهاى  در  ویژه  به  کردستان،  مردم 
همان  از  بخشى  توانست  جوانرو،  و  پیرانشهر 
مردم  اما  درآورد.  اجرا  به  را  سناریو  و  توطئه 
به  طرفندهایى  مقابل چنین  در  کردستان  مبارز 
ادامه دادند و در  اعتراضات خود   اعتصاب و 
جانباختگان  یادبودهاى  و  خاکسپارى  مراسم 
سردادن  با  و  وسیع  و  فعال  سیاسى  با حضور 
شعارهاى وحدت بخش و انقالبى نظیر ”مرگ 
دیکتاتور“،  بر  ”مرگ  اسالمى“،  جمهورى  بر 
”ُکرد بلوچ و آذرى ، آزادى و برابرى“ و غیره، 
بر همبستگى مبارزاتى جنبش انقالبى کردستان 
این  البته  اند.  کرده  تاکید  سراسرى  جنبش  با 
پاسخ  با  شعار  سطح  در  اصولى  گیرى  موضع 
متقابل و حمایت و پشتیبانى جنبش سراسرى 

از کردستان و بلوچستان جواب گرفته است.

کردستان  در  جنبش  پیشروان عملى  و  رهبران 
فاصله اى  نه  نگذارند،  اند  کرده  تالش  همواره 
با  کردستان  مردم  هاى  توده  مبارزات  میان 
انقالبى  نه جنبش  ایجاد شود، و  سطح سراسر 
با  در کردستان از سطح سراسرى عقب بماند. 
کردستان  در  انقالبى  جنبش  هنوز  وجود  این 
از دو کمبود اساسى یعنى عدم به میدان آمدن 
کارگران به مثابه طبقۀ کارگر در سطح سراسرى 
اعتراضات  کافى  نبودن  توده اى  و  کردستان  و 
جریانات  دیگر  و  له  کومه  فعالین  رنج مى برد. 
و انسانهاى چپ و سوسیالیست منفرد و فعاالن 
این  رفع  براى  تالش  در  اجتماعى  جنبشهاى 
و  ترویج  و  تبلیغى  فعالیت  است  الزم  کمبود، 
مردم  و  کارگران  میان  در  را  سازماندهى خود 
زحمتکش و به ویژه تهیدستان حاشیه نشین در 

شهرهاى کردستان معطوف نمایند. 

انقالبى  نسل جدید رهبران و پیشروان جنبش 
کنونى از دل مبارزات یک دهه گذشته کردستان 
به  تا  اند  بوده  تالش  در  آنها  اند.  برآورده  سر 
ایجاد کمیته هاى محالت و سازماندهى جوانان 
در محالت و در سطح شهرها بپردازند. اینها و 
دهها تجربۀ دیگر، دستاورد و الگوهاى با ارزش 

و آموزنده اى از مبارزه چه در عرصۀ سازمانیابى 
تا  نیروهاى  با  رویارویى  میدان  در  چه  و 
اسالمى  جمهورى  وحشى  و  مسلح  دندان 
هستند که نه تنها در کردستان بلکه به مبارزان 
اند.  کرده  عرضه  نیز  ایران  سراسر  در  انقالبى 
دیگر  و  سقز  در  امینى  ژینا  خاکسپارى  مراسم 
جانباختگان  یادبود  و  خاکسپارى  مراسمهاى 
سیاسى  حرکات  به  را  کردستان  شهرهاى  در 
فاصله زنان و  این  در  ند.  کرده  تبدیل  توده اى 
بوکان،  مهاباد،  سقز،  سنندج،  در  مبارز  مردان 
دیگر  و  جوانرود  پیرانشهر،  اشنویه،  کامیاران، 
شهرهاى کردستان، جلوه هایى از جنبش توده 
اى و انقالبى و از شجاعت و از خود گذشتگى 
مسلح  دندان  تا  نیروهاى  تعرض  با  مقابله  در 
رژیم اسالمى را به صحنه آورده اند که نشان از 
آن دارد جنبش اعتراضى در کردستان با لشکر 
کشى و سرکوبهاى وحشیانه و کشتار جمهورى 
اما براى تضمین  است.  اسالمى مرعوب نشده 
تداوم و پیشروى جنبش انقالبى ضرورى است 
به  و  ایجاد  قوایى  توازن  چنان  بیشتر  تالش  با 
و  لشکرکشى  امکان  که  گردد  تحمیل  رژیم 
تمرکز براى سرکوب نه تنها در کردستان بلکه 
در دیگر مناطق ایران را نیز نداشته باشد و ماشین 
سرکوب رژیم بعنوان تنها ابزار تداوم حاکمیتش 
فلج و زمین گیر گردد. نیروى مادى و متشکل 
دستگاه سرکوب رژیم را باید با نیروى مادى و 
بنا  کشانید.  به شکست  اى  توده  یافته  سازمان 
براین تا تحقق چنین تناسب قوائى، الزم است 
و  هماهنگ  کردستان  در  مردم  انقالبى  جنبش 
اجازه  و  کند  عمل  سراسرى  جنبش  با  همگام 
به  را  زودرس  جنگ  اسالمى  حکومت  ندهد 

مردم کردستان تحمیل نماید.

وضعیت اردوگاههاى اپوزیسیون کرد 
در اقلیم کردستان

اپوزیسیون  با  رابطه  در  دیگر  ذکر  قابل  نکته 
در  کرد  احزاب  اردوگاههاى  اخیر  وضعیت 
اقلیم کردستان است. جمهورى اسالمى  منطقه 
به  سراسرى  انقالبى  جنبش  پیشروى  با  که 
رانده شده است، براى  سوى سراشیبى سقوط 
انحراف افکار عمومى و کتمان ضعف و زبونى 
انقالبى در کردستان ایران  خود، عروج جنبش 
اقلیم  احزاب در  این  اردوگاههاى  به وجود  را 
کردستان و دروغپردازى ”صدور اسلحه از آنجا 
به داخل“ نسبت میدهد. طى دوماه و نیم گذشته 
رژیم اسالمى به این بهانه دو بار اردوگاه حزب 
دمکرات کردستان ایران و سازمان زحمتکشان 
داده  قرار  حمله  مورد  پهباد  و  موشک  با  را 
است. هدف از این اقدام جنایتکارانۀ جمهورى 
اسالمى استفاده از فرصت ضعف حکومت اقلیم 

کردستان و برسرکار آمدن محمد شیاع سودانى 
بعنوان نخست وزیر عراق مى باشد که عنصرى 
با  بلکه  تا  است.  اسالمى  به جمهورى  متمایل 
فشار بر آنها بتواند براى اپوزیسیون کرد ایران 
در عراق محدویتهاى بیشتر ایجاد کند. در این 
رابطه فشار جمهورى اسالمى بر دولت عراق و 
اقلیم کردستان براى کنترل مرزها موجب شده 
حکومت مرکزى عراق قبول کند با اعزام نیروى 
مسلح و استقرار در نوار مرزى با ایران، کنترل 
مرزهاى کردستان را بعهده بگیرند. در صورت 
عملى شدن این توافق محدودیت و مشکالت 
بیشتر براى رفت و آمدن میان دوبخش کردستان 
بوجود خواهد آمد. البته مضمون دیگر توافقات 
میان آنها رسمأ فاش نشده است. اما تا اینجا نیز 
تحت تأثیر فشارها و اقدامات رژیم محدودیت 
و مشکالتى براى احزاب اپوزیسیون کرد ایران 
به  و  است  آمده  بودجود  کردستان  اقلیم  در 

احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.  

تالش کومه له براى شکل دادن به قطب چپ 
و کمونیست در کردستان ایران

کردستان  سازمان  و  ایران  کمونیست  حزب 
بر ضرورت وجود  پیش  سالها  از  له  آن کومه 
انسانهاى  همه  و  احزاب  بتواند  که  مکانیزمى 
اشتراکات  برخى  پایۀ  بر  کمونیست  و  چپ 
جمهورى  انقالبى  سرنگونى  جمله  از  اساسى 
شورایى،  حاکمیت  یک  استقرار  و  اسالمى 
نموده  تأکید  شوند،  متشکل  مناسب  ظرفى  در 
یک  که  اینک  است.  کرده  تالش  آن   براى  و 
ایران  سراسر  و  کردستان  در  انقالبى  جنبش 
جریان  در  اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى 
است، زمینۀ اجتماعى ایجاد یک قطب چپ و 
سوسیالیستى در داخل و خارج کشور بیشتر از 
هر زمانى فراهم شده است. در چنین شرایطى 
لیبرال  همۀ احزاب و جریانات سیاسى بورژوا 
و ناسیونالیست و حتى اسالمى به تکاپو افتاده 
اند تا با استفاده از چنین فرصتى براى دست به 
دست شدن قدرت از باال و با کمک قدرتهاى 
سرمایه دارى و دولتهاى منطقه، متشکل شوند. 
آنان مى خواهند بدور از دخالت کارگران و توده 
انسانهاى  و  جریانات  و  زحمتکش  مردم  هاى 
جنبش  اصلى  صاحب  که  کمونیست  و  چپ 
اسالمى  جمهورى  جاى  به  هستند،  انقالبى 
قدرت را در دست گیرند و اجازه ندهند تغییر 
ایجاد  تحول ریشه اى در حاکمیت و جامعه  و 
جریان  و  احزاب  کردیم  اشاره  چنانکه  شود. 
هاى اپوزیسیون بورژوایى در سطح سراسرى و 
کردستانى درخارج کشور به تالش براى ایجاد 

با  معامله  و  ائتالف  تشکیل  و  وحدت 
قدرت در حکومت  تقسیم  سر  بر  هم 
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آینده در قالب فدرالیسم در کردستان بر مبناى سیستم 
”پارلمانى“، دست زده اند.

در مقابل آنها فعالین و پیشروان و رهبران حقیقى این جنبش انقالبى 
در داخل کشور و همۀ انسانهاى چپ و سوسیالیست که در میدان نبرد 
علیه جمهورى اسالمى حاضر بوده اند؛ ایفاى نقش نموده اند؛ جان 
فشانى کرده ؛ حماسه آفریده اند؛ زندان رفته و شکنجه شده اند و از 
جان خود مایه گذاشته اند، خواهان آلترناتیو دیگرى هستند. آنگونه 
که از محتواى شعارهایى که در فضاى خیابان شهرها و دانشگاهها 
انقالبى جمهورى  ”سرنگونى  خواهان  آنان  است،  شده  انداز  طنین 
زحمتکش  مردم  هاى  توده  و  کارگران  قدرت  و  اراده  با  اسالمى“ 
هستند. این زنان و مردان آزادیخواه و مبارز عزم جزم کرده اند که 
آن  جاى  به  اسالمى،  انقالبى جمهورى  ساختن  سرنگون  بر  عالوه 
حکومتى را نیز بنیان نهند که در آن آزادى و برابرى جاى دیکتاتورى 
و تبعیض و نابرابرى؛ رفاه و آسایش جاى فقر و گرسنگى؛ امنیت و 
آرامش جاى کشتار و شکنجه و زندان را بگیرد. این خواست تنها با 
الترناتیو سوسیالیستى و استقرار حاکمیت شورایى ممکن خواهد بود. 

بنابراین باید چنین جهت گیرى تقویت گردد.

له  کومه  مشترك   فراخوان  اهداف،  این  با  و  شرایطى  چنین  در 
کردستان  تشکیالت  و  ایران)  کمونیست  حزب  کردستان  (سازمان 
حزب حکمتیست براى برگزارى کنفرانسى جهت تالش براى ایجاد 
یک قطب چپ، از جانب بسیارى از فعالین چپ و کمونیست منفرد 
در خارج کشور پاسخ مثبت گرفت. این کنفرانس در آذر ماه   سال 
جارى در ستوکهلم با شرکت بیش از 120 نفر از انسانهاى چپ و 
با موفقیت برگزارى گردید و نهادى تحت نام ”شوراى  کمونیست 
همکارى نیروهاى چپ و کمونیست در کردستان“ را تشکیل دادند. 
انسانهاى  پیوستن جریانات و  این آغاز کار است و باید براى  البته 
چپ و کمونیست بیشترى به آن در داخل و خارج کشور تالش کرد 
و براى آن نیرو گذاشت. این امر باید یکى از وظایف و اولویتهاى ما 

به مثابه کومه له در دورة آتى باشد.

گزارشات تشکیالتى دومین دستورجلسه پلنوم سوم کمیته مرکزى 
کومه له بود.

پلنوم سوم کمیته مرکزى کومه له در بخش دیگرى از دستور جلسات 
تشکیالت  ارگانهاى:  له شامل  کومه  ارگانهاى  کار  گزارش  به  خود 
له  کومه  نمایندگى  پیشرو،  نشریۀ  له،  سایت کومه  شهرها ”تکش“، 
احیاى  براى  تالش  پروژة  اجتماعى،  هاى  شبکه  کشور،  خارج  در 
پرداخت. درهر  تلویزیون،  و  و کمونیست  نیروهاى چپ  همکارى 
دادند.  ارائه  را  خود  ارگانى  کار  گزارش  مربوطه  مسئوالن  بخشى 
این گزارشها از سوى اعضا کمیته مرکزى مورد بحث قرار گرفت و 
مالحظات و انتقادات رفقا در جهت پیشبرد و رفع کمبودها داده شد.

و  آرایش  له  کومه  مرکزى  کمیته  سوم  پلنوم  جلسه  آخرین دستور 
ابتدا به کلیات  این مبحث  سازماندهى ارگانهاى تشکیالتى بود. در 
ارگانها  در  مرکزى  کمیته  رفقاى  سازماندهى  به  سپس  و  آرایش 
پرداخته شد و ارگانهاى تشکیالتى سازماندهى، ترمیم و یا ابقا شدند. 
در پایان این دستور جلسه، پلنوم رفیق حسن شمسى را به عنوان دبیر 

کمیته مرکزى کومه له انتخاب نمود.
آذر 1401

          دسامبر 2022 

در هم شکستن و برچیدن جمهورى اسالمى اولین قدم ما 
براى استقرار حاکمیت شورایى در کردستان است!

انقالبى  بزرگى شده است. خیزش  انقالبى  تحول  ایران دستخوش  جامعه 
مردم ایران علیه جمهورى اسالمى تا پایان این رژیم سر باز ایستادن ندارد. 
و  اجتماعى  اقتصادى،  بحرانهاى  تعمیق  متن  بر  شورانگیز  واقعیت  این 
سیاسى و بر بستر رشد و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگرى و دیگر 
سرنگونى  براى  مبارزه  است.  گرفته  شکل  جامعه  در  اعتراضى  جنبشهاى 

رژیم جمهورى اسالمى وارد فاز نوینى شده است .

روند رویدادها در مهر ماه سال 1401 نشان داد که قتل دولتى ژینا (مهسا) 
امینى فقط جرقه اى بود که خشم و اعتراض عمومى علیه فقر و فالکت 
و  دولتى  خشونتهاى  علیه  اجتماعى،  و  سیاسى  حقوقیهاى  بى  اقتصادى، 
تبعیض جنسى و جنسیتى و علیه سرکوبگریهاى رژیم اسالمى را به نقطه 
انفجار رساند و زنان و مردان آزادیخواه با شعار زن، زندگى، آزادى به کف 

خیابان آمدند و اکنون این خیزش اقسا نقاط ایران را در برگرفته است.
و  همراهى  ژینا  دولتى  قتل  علیه  کردستان  مبارز  مردم  پرشور  حضور 
خیزش  این  در  داشت.  همراه  به  را  ایران  معترض  مردم  همه  همبستگى 
انقالبى نقش جوانان مبارز با پیشتازى زنان براى مقابله با تعرض نیروهاى 
سرکوبگر تحول تاریخ سازى را رقم زدند. این تحوالت با به میدان آمدن 
مراکز مختلف کارگرى و حمایت آنان از این خیزش انقالبى، برچیده شدن 
انقالب توده اى را به یک امکان  از طریق یک  این رژیم  بساط حاکمیت 
به زوال حکومت اسالمى  رو  این جنبش روند  تبدیل کرده است.  واقعى 
تبدیل  عاجل  امرى  به  را  قدرت سیاسى  سرنوشت  و  بخشیده  را سرعت 
کرده است. براى پاسخ گویى به مسائل گرهى پروسه سرنگونى جمهورى 
اسالمى و مسئله قدرت سیاسى و احتماالت پیشرو، صف بندى نیروهاى 
چپ و راست جامعه در ایران و کردستان بیش از پیش عمیق تر و شفافتر 
شده است. در چنین شرایطى نیروهاى مختلف اپوزیسیون بورژوایى براى 
تغییر حاکمیت سیاسى در ایران از باال و با اتکا به قدرتهاى جهانى بدور از 

دخالت دگرگون ساز مردم کارگر و زحمتکش تالش مى کنند.
در  ویژه  به  آلترناتیو چپ و سوسیالیستى  به یک  دادن  براى شکل  تالش 
آزادیخواه  انسانهاى مبارز و  ایران وظیفه مبرم همۀ  شرایط متحول کنونى 
است. ما از همه آزادیخواهان و فعالین و احزاب چپ و سوسیالیست که 
خود را با این مبانى همنظر میدانند میخواهیم در این امر مهم با ما همراه 

شوند.
(کنفرانس  در  کنندگان  شرکت  ما  نیاز  این  به  پاسخ  در  و  اساس  این  بر 

همکارى نیروهاى چپ وکمونیست در کردستان)، وارد همکارى و 
تالشى مشترك جهت شکل دادن به یک قطب چپ و سوسیالیستى 

مبانى سیاسى شوراى همکارى 
نیروهاى چپ و کمونیست در کردستان
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در کردستان شدیم.

براى  جانبه  همه  مبارزة  و  تالش   -  1
به  کمک  اسالمى،  رژیم  انقالبى  سرنگونى 
کارگران،  طبقاتى  و  اى  توده  سازمانیابى 
و  سازمان  ایجاد  محالت،  در  شوراها  ایجاد 
دانشجویان،  معلمان،  زنان،  اى  توده  تشکلهاى 
دیگر  و  پرستاران  بازنشستگان،  آموزان،  دانش 
بخشهاى مردم تحت ستم و تالش موثر براى 
سرکوبگر  نهادهاى  و  نیروها  شکستن  هم  در 
در  آن  انسانى  ضد  حاکمیت  برچیدن  و  رژیم 
کردستان که حلقه اى مؤثر از جنبش سرنگونى 
انقالبى سراسرى است را در صدر وظایف این 
دوره میدانیم. سهل ترین و کم دردسرترین راه 
حفظ دستاوردهاى مبارزاتى مردم در کردستان 
در سطح  انقالب  و  سرنگونى  جنبش  با  پیوند 

سراسرى در ایران است.

2 -این امکان وجود دارد که بساط حکومت در 
کردستان پیش از سایر نقاط ایران برچیده شود. 
اما سقوط و در هم شکستن نیروها و نهادهاى 
پایان  آنان  نشینى  عقب  و  مرکزى  حکومت 
دست  به  براى  شرایط  این  در  ما  نیست.  کار 
گرفتن اداره امور به دست خود مردم و تشکیل 
ارگانهاى قدرت توده اى در شهر و روستا، بر 
مستقیم مردم  اراده  اعمال  حاکمیت شورایى و 
در کردستان تاکید میکنیم. سازماندهى شوراها 
در حال حاضر به عنوان ابزار مبارزه و با ساقط 
اعمال  ارگان  مثابه  به  اسالمى  شدن جمهورى 
اراده مستقیم توده اى، وظیفه فورى خود و هر 
اجتماعى  جنبشهاى  و  کارگرى  جنبش  فعال 
کمونیستها و احزاب  عاجل همه  امر  پیشرو و 

و جریانات چپ میدانیم.

کردستان  در  ناسیونالیست  بورژوا  -احزاب   3
در  را  خود  سیاسى  استراتژى  میکنند  تالش 
قالب یک ساختار فدرالیستى متکى بر سیستم 
اسالمى پیش  رژیم  از سرنگونى  بعد  پارلمانى 
کنند. چنین سناریویى  تحمیل  مردم  به  و  برده 

بیحقوقیهاى سیاسى و  به محرومیت و  تنها  نه 
بلکه  نمیدهد،  پایان  کردستان  مردم  اجتماعى 
فدرالیستى  طرح  که  است  داده  نشان  تجربه 
و  ملى  ستم  رفع  براى  حلى  راه  جامعه  کردن 

حل مسئله ملى کرد نیست.

مانند  را  ملى  مسئله  فدرالیستى،  هاى  طرح 
آن  هر  و  مى گذارد  باقى  زخم  الى  استخوان 
نوع  هر  ما  دارد.  وجود  آن  خونریزى  امکان 
طرحى که ستمگرى بر مردم کردستان را باقى 
بگذارد و به تفرقه میان مردم دامن بزند را مردود 
بر آگاهى و حضور کارگران  دانسته و با تکیه 
در  کردستان  ستمدیده  مردم  و  زحمتکشان  و 

صحنه مبارزه سیاسى در مقابل آن مى ایستیم.

میخواهند  که  نیروهایى  برابر  در  -ما   4
سرنوشت مردم کردستان را به سیاست دولتهاى 
امپریالیستى گره بزنند، بر مبارزه و همسرنوشتى 
پیشرو اجتماعى و  مردم کردستان با جنبشهاى 

توده هاى مردم در سراسر ایران تاکید میکنیم.
کردستان  در  مردم  توده  و  کارگران  مبارزات 
با مبارزات سراسرى مردم  پیوستگى تنگاتنگى 
جمهورى  سرنگونى  با  نهایتا  و  دارد  ایران 
پیروزى خواهد رسید. ما در مقابل  به  اسالمى 
جهانى  قدرتهاى  دخالتگرانه  سیاست  و  طرح 
آلترناتیو  تحمیل  براى  آنها  و متحدان منطقه اى 
و  ایران  در  سیاسى  تحوالت  روند  بر  راست 
باالى  از  وآلترناتیوى  طرح  نوع  هر  کردستان، 
به  سر مردم را مردود مى دانیم و مجدانه براى 

انزوا کشاندن آن میکوشیم.

با  ملى همراه  اینکه ستمگرى  به  توجه  با   -  5
جانب  از  سرکوب  هاى  شیوه  ترین  وحشیانه 
جمهورى  و  سلطنتى  سرکوبگر  رژیمهاى 
کردستان  مردم  بر  را  فراوانى  مصائب  اسالمى 
تحمیل کرده است، ما خواهان رفع فورى ستم 
مهم  این  براى  هستیم.  کرد  مسئله  و حل  ملى 
معنى  به  کردستان  مردم  آزادانه  تصمیم  نتیجه 
با  ایران  چوب  چهار  در  ماندن  یا  و  جدایى 

برسمیت  را  مساوى  حقوق  تضمین  و  تامین 
نظامى  و  قهرآمیز  اقدام  نوع  هر  ما  میشناسیم. 

براى جلوگیرى از تصمیم
نتیجه  نشناختن  برسمیت  یا  و  کردستان  مردم 
آن با دستاویز ”حفظ تمامیت ارضى“ و مقابله 
با ”تجزیه طلبى“ و یا هر توجیه دیگرى را قویا 
محکوم و مردود اعالم میکنیم و از حقوق مردم 
دفاع خواهیم کرد. ما در عین حال بر همبستگى 
و همسرنوشتى مبارزاتى مردم کردستان با مردم 
تاکید  ایران  سراسر  دیده در  ستم  و  آزادیخواه 

مى کنیم.

سلطنتى  سرکوبگر  رژیمهاى  که  آنجا  -از   6
مردم  اولیه  آزادیهاى  و  حقوق  اسالمى،  و 
سرکوب  و  و زور  کشى  لشکر  با  را  کردستان 
از  دفاع  پایمال کرده اند، مردم حق دارند براى 
ازدستاوردهاى  و  ببرند  اسلحه  به  دست  خود 
مبارزاتى، حقوق، حرمت و کرامت انسانى خود 
در مقابل هر نیروى سرکوبگرى دفاع نمایند. حق 
دارند مسلح شوند و نیروى مسلح سازماندهى 
شده تحت هدایت نهادها و شوراهاى مردمى را 

سازمان بدهند .
ما کارگران و مردم آزادیخواه و برابرى طلب در 
کردستان را فرا مى خوانیم که خیزش انقالبى 
براى سرنگونى جمهورى اسالمى را همگام و 
همراه مردم ایران با قدرت و قاطعیت به پیش 
حاکمیت  استقرار  براى  مسیر  این  در  و  ببرند 
ایران بکوشند.  و سراسر  در کردستان  شورائى 
و  احزاب  و  آزادیخواه  مردان  و  زنان  همه  ما 
فرا  را  سوسیالیست  و  فعالین چپ  و  سازمانها 

مى خوانیم به این تالش مشترك بپیوندند.

سرنگون باد جمهورى اسالمى!
برقرار باد حاکمیت شورائى!

زنده باد سوسیالیسم!
8 ژانویه 2023

برابرى  پرتو و   ، دمکراسى شورایى تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له برنامه هاى خود را به همراه تلویزیون هاى 
تلویزیون آلترناتیو شورایى کانال مشترك نیروهاى چپ و کمونیست بر روى ماهواره یاهسات  بر روى کانال ماهواره اى 

پخش مى کند. 
ساعت پخش برنامه هاى 

تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له به وقت تهران:
 آغاز برنامه ها، 17,30، پنج و نیم عصر 
 تکرار بار اول، 23,30، یازده و نیم شب
 تکرار بار دوم، 05,30، پنج و نیم صبح

 تکرار بار سوم، 11,30، یازد و نیم قبل از ظهر
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چهره هاى ماندگار  
و معرفى یک اثر بى مانند!

ارزنده ى «نقد و تحلیل جباریت» نوشته  کتاب 
گوشه ى  بخوانیم،  که   هربار  اشپربر»  «مانس 
مرور  بازمى یابیم.  را  خودکامگى  از  دیگرى 
دوباره ى این درسنامه ى پربار  و آشنایى با اشپرنر 
و این اثر ارزنده  ، بهترین پیشنهاد براى دوستانى 
یک  کارشناسانه  آگاهى  خواهان  که  است 
روانشناس و روانپزشک کمونیست و نویسنده 
بزرگ و انقالبى پیرامون جباریت هستند. مرور 
و  دیگر  مجالى  به   را  درخشان  اثر  این  کوتاه 
نویسنده ى آن،  مانس اشپربر  با  آشنایى  از  بعد 

وامى گذاریم.

 مانس اشپرنر (۱۹۰۵-۱۹۸۴)

 «ZABOLOTIV-شهر«زابلوتیو در  اشپرنر  مانس 
شهرى در غرب اکراین امروز،  از یک خانواده 
یهودى زاده شد. او در سال1916 ده ساله  است 
که با فوران آتش جنگ جهانى اول، در هراس 
زادگاه  از  خانواده    با  همراه  یهودیان  کشتار  از 
خود به وین (اتریش) مى کوچد. در وین، شهر  
سیاست و هنر  و دانش به ویژه  روانشناسى، 
با نام ها، آثار، نگرش و دوستى با نویسندگانى 
داستایوفسکى،  فروید،  شکسپیر،  نیچه،   مانند 
الکساندر  بزرگ-  فیزیکدان  استاندال،  
شانزده  هانس،  مى  شود.   همراه  وایس برگ- 
و  روانپزشکان  سمینارهاى  در  که  است  ساله 
روانشناسان بزرگ شرکت مى کند و به سخنرانى 
مى پردازد و در انجمن روانشناسى فردى برلین، 
المللى  بین  انجمن  محلى  شعبه  بزرگترین  که 
وین  از  پس  فردى  روانشناسى  براى  آدلر 
است، سخنرانى ها و دوره هاى آموزشى برگزار 
مى کند. مانس، برداشت فروید در مورد نگرش 
تاناتوس (مرگ و پرخاشگرى) و«عقده  ادیپ»  
را نمى  پذیرد،  اما نگرش «اضطراب» یا نگره ى 
اندوه و روان رنجورى که به دریافت فروید در 
روانشناسى  و  مى پذیرد  را  دارد  ریشه  کودکى 
فردمحور( INDIVIDUAL PSYCHOLOGY) را نزد آلفرد 
بنیانگزار  آدلر، که با گسست از مکتب فروید، 
مى آموزد.  بود  شده  فردگرا  روانشناسى  مکتب 
گیرى  و اوج  اول،  جهانى  یابى جنگ  پایان  با 
انقالب هاى کارگرى و سوسیالیستى در اروپا، با 
سوسیالیسم شورایى در آلمان و اتریش همراه 

مى شود.
و  اندیشمندان  و  انقالبى  الندآوئر  گوستاو 
بندیتو  و  بورگهارد  یاکوب  چون  تاریخ دانانى 
کروچه،  در سمت گیرى مانس به سوى زندگى  
سیاسى و آینده   ى  وى آنچنان  تاثیرگذار بودند 
طور  آن ها  وجود  «بدون  مى گوید:  خود  که 
گوستاو  از  که  آنجا  از  مى اندیشیدم.»  دیگرى 
سمت  و  زندگى  در  مهمى  نقش  الندآوئر  که 
گیرى سیاسى او داشت نام بردیم،  جاى آن دارد 

 که با این چهره ى انقالبى  کمى آشنا شویم: 
از   (1919   -1870  ) الندآوئر  گوستاو 
یک  و  یهودى  خانواده  یک  از  نیز  و  آلمان 
در  او  بود.  اجتماعى  آنارشیسم  تئورى پرداز 
و  کارگرى  جنبش  1919دوشادوش  سال 
سوسیالیستى مبارزه کرد و با برپایى جمهورى 
کمیسر روشنگرى و  باواریا،  کارگرى  شورایى 
در جنبش  شورایى  آموزش عمومى جمهورى 
کارگرى تا 1919 در آلمان  شد که با سرنگونى 
شد.   کشته  شوراها  سنگر  جمهورى  این 
جمهورى شورایى در برهه ى انقالب آلمان در 
سال هاى 1918/1919 برپا شد و مرکز آن، شهر 
از یک ماه  این کمون شورایى کمتر  مونیخ بود 
نظامیان  شبه   و  آلمان  ارتش  به دست  برپایى 
به گونه اى خونین  (فراى کورپس)  ارتش آزاد 

سرکوب و از پاى درآمد.

را  اجتماعى  رادیکال  دگرگونى هاى  الندوئر 
تغییر  هر  و  نمى دانست  دولت  کنترل  درگرو 
انقالب  به  را  سوسیالیسم  جمله  از  بنیادینى 
فردگرایى و  از  افراد جامعه و گسست  درونى 
تغییر  این  با  پیوند  در  تنها  و  خصوصى گرایى 
گوستاو  مى دانست.    پذیر  امکان  اجتماعى 
آن  آرزوى  که  را  «جامعه اى  الندآوئرمى گفت: 
داریم و به آن نیاز داریم، تنها در صورتى مى یابیم 
که خود را از هستى منفرد جدا کنیم؛ بنابراین 
خواهیم  موجودات  درون ترین  در  سرانجام، 
و  کهن ترین  ما،  پنهان  هستى  یا  هسته  یافت. 

جهانى ترین اجتماع: نوع بشر و کیهان.»
برلین  راهى   1927 سال  در  اشپربر  مانس 
با کمونیسمى که رادیکالتر  مى شود تا در آنجا 
حزب  به  درآنجا  و  شود  همراه  بود  وین  از 
کمونیست آلمان مى پیوندد. دربرلین همراستا با 

و  دانشجویان  آموزش  به  سیاسى،  فعالیت هاى 
مقاله هاى  نگارش  و  روانشناسى  به  عالقمندان 
علمى و سیاسى مى پردازد. در برلین است که با 
روانکاو و  رایش،  اندیمشندانى همانند ویلهلم 
روانشناس نامدار کمونیست و برتولت برشت  
کمونیست  انقالبى  و  تئاتر  کارگردان  هنرمند،  
همراه مى شود. انجمن روانشناسى فردى برلین 
در سال 1929 به دو شاخه مارکسیست (اشپربر) 
و روحانى-محافظه کار (فریتز کونکل) تقسیم 
مى  شود و مانس ازموضع سوسیالیسم ازنگرش 

روانشانسى فردى دفاع مى کند.

در سن 26 سالگى در سال 1931 براى شرکت 
مسکو  در  روانشناسان  جهانى  کنگره  در 
که  هیتلر  رهبرى  به  نازیسم  مى کند.  شرکت 
دستگیر  اشپربر  قدرت گرفت،  سال 1933  در 
کشانیده  زندان  و  انفرادى  سلول هاى  به   و 
به اتهام زندگى در خانه اى  شد. بازداشت وى 
آن  در  هیتلر  مامورین  و  مى زیست  پیشتر  که 
سالح  هایى از کمونیست ها یافته بودند صورت 
گرفت. وى به زندان انفرادى و سپس عمومى و 
سرانجام با فشار و پى گیرى خانواده  و فعالین 
سیاسى که او اتریشى است از زندان رها و از 
در همان  از آزادى  مى شود. پس  اخراج  آلمان 
والدیمیر  پسرش  مى رود.  یوگسالوى  به  سال 
در   1934 ژانویه  در  اشپربر  اورى  فردریش 
تنهایى  سرانجام  و  مى آید  دنیا  به  یوگوسالوى 
به  پسرش  و  اشپربر)  (میریام  همسر  بدون 

ماموریت  پاریس  گسیل مى شود.
رهبر  ویژه  به  و  انقالبى  رهبران  به  آنجا  در 
میالن  یوگوسالوى،  کمونیست  حزب 
به   1934 سال  در  اشپرنر  مى پیوندد.  گورکیچ 
یوگوسالوى  از  کمونیست،  حزب  درخواست 
فاشیسم»  مطالعه ى  «انستیتو  سازماندهى  براى 
با  پاریس  در  و  مى شود  گسیل  پاریس   به 
که  مهاجر  کمونیست  هاى  از  تن   60 شرکت 
ویلى  و  پس   (ARTHUR KOESTLE) آرتور کوستلر 
آنها  جمله   از   (WILLI MÜNZENBERG) مونسنبرگ 
بودند، و نیر برپایى «کمیته بین المللى جوانان» 
با ویلى مونسنبرگ براى انترناسیونال کمونیست 

با  دوره  درهمین  مى شود.  همراه 
نویسندگان و چپ هاى رادیکالى مانند 
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آندره مالرو (ANDRÉ MALRAUX) و رایمون 
آرون (RAYMOND ARON )، جامعه شناس 
کامو  آلبر  با  و  مى شود  همراه  بزرگ  

دوست مى شود.
در ژوئیه 1937، گورکیچ رهبر حزب کمونیست 
یوگسالوى، از پایگاه خود در پاریس به مسکو 
احضار و در آنجا  بازداشت مى شود. عالوه بر 
او،  نزدیک به 900 کمونیست  یوگسالوى  یا  
پشتیبانان آنها در اتحاد جماهیر شوروى بودند 
که قربانى پاکسازى سراسرى استالین شدند. با 
تغییر سیاست حاکم بر حزب کمونیست روسیه 
کمونیسم  سیاست  کمینترن،  در  آن  پیرو  به  و 
انقالبى در کشورهاى پیرامونى جاى خود را به 
سیاست فراطبقاتى تشکیل همکارى هاى طبقاتى 
جباریت،  کتاب  مى دهد.  خودى  بورژوازى  با 
ثمره ى این برهه  ى توفانى درون جسم و جان 

کمونیست هایى همانند مانس اشپرنراست.
 TO SEPTEMBER  17 JULY))کمینترن ششم  کنگره 

1928 ,1
 

انترناسیونال  مصوبات  و  سیاسى  برنامه 
کمونیستى درکنگره ششم کمینترن 1928به کنار 
نهاده شدند. از جمله  اینکه: «جنگ امپریالیستى 
«شکست   و  کنید»  تبدیل  داخلى  جنگ  به  را 
صورت  در  «خودى»؛  امپریالیستى  حکومت 
وقوع جنگ امپریالیستى علیه آنها، به هر وسیله 
ممکن از شوروى و کشورهاى استعمارزده دفاع 
بخش هاى  تمامى  حتمى   وظیفه ى  این  کنید. 
انترناسیونال کمونیستى و همه اعضاى آن است 
سفسطه هاى  کنند،  تبلیغ  شعارها  این  براى  که 
جامعه  «سوسیالیستى»  استتار  و  «سوسیالیستى» 
جنگ  تجارب  دائماً  و  کنند  برمال  را  ملل 
براى  دارید.  نگه  جبهه  در  1918-1914را 
و  انقالبى هماهنگ  و کنش  انقالبى  کار  اینکه 
بیشتر رهبرى شوند،  با موفقیت  این فعالیت ها 
دیسیپلین  و  نظم  به  باید  بین المللى  پرولتاریاى 
طبقاتى بین المللى استوار باشد، که پیش از هر 
مهم  اقدامات  سخت گیرانه ترین  داشتن  چیز، 
باید  کمونیستى  بین المللى  انضباط  است...این 
و محلى جنبش  منافع جزئى  پیروى کردن  در 
اجراى  در  و  آن  پایدار  و  عمومى  منافع  از 
دقیق تصمیم هاى گرفته شده توسط ارگان هاى 
همه  توسط  کمونیستى  انترناسیونال  رهبرى 
انترناسیونال دوم  بر خالف  یابد.  تجلى  اعضا، 
سوسیال دمکراتیک، که هر بخش از آن تسلیم 
نظم و انضباط «خود»، بورژوازى ملى و «میهن 
انترناسیونال  بخش هاى  است،  خود  پدرى» 
انضباط  یعنى  رشته،  یک  به  تنها  کمونیستى 
تن مى دهند که تضمین  پرولتاریایى  بین المللى 
براى  جهان  کارگران  مبارزه  در  پیروزى  کننده 
برخالف  است.  جهانى  پرولتاریاى  دیکتاتورى 

کارگرى  اتحادیه هاى  که  دوم  انترناسیونال 
استعمارزده  مردم  با  کرده،  پراکندگى  دچار  را 
مى شود،  متحد  بورژوازى  با  و  مى کند  مبارزه 
از  که  است  سازمانى  کمونیست  انترناسیونال 
اتحاد  و  کشورها  همه  در  پرولتاریا  وحدت 
در  مردم  همه  و  نژادها  همه  از  زحمتکشان 
امپریالیسم  با یوغ  آنها پشتیبانى مى کند. مبارزه 
بورژوازى،  خونین  وحشت  آورى  وجود  با 
تمام  در  فداکارى  و  شجاعت  با  کمونیست ها 
بخش هاى جبهه طبقاتى بین المللى مى جنگند، 
با این اعتقاد راسخ که پیروزى پرولتاریا اجتناب 

ناپذیر است و نمى توان از آن جلوگیرى کرد.
کمونیست ها از پنهان کردن دیدگاه ها و اهداف 
کنند  مى  اعالم  آشکارا  آنها  هستند.  بیزار  خود 
که تنها با سرنگونى قهرى همه شرایط اجتماعى 
یافت.  دست  اهداف خود  به  مى توان  موجود، 
بگذارید طبقه حاکم از یک انقالب کمونیستى 
بلرزد. پرولترها جز زنجیر خود چیزى براى از 
دست دادن ندارند. آنها دنیایى براى برنده شدن 

در پیش روى دارند..
کارگران جهان کشورها متحد شوید!

کنگره ھفتم کمینترن

کمونیست  انترناسیونال  جهانى  کنگره  هفتمین 
در شامگاه 25 ژوئیه 1935در مسکو، هفت سال 
پس از پایان کنگره ششم با شرکت نمایندگان 
76 حزب کمونیست برگزار  شد. در این کنگره 
ضرورت  بهانه  به  ششم  کنگره  انقالبى  برنامه 
تشکیل جبهه ضد فاشیست با شرکت احزاب و 

دولت هاى بورژوایى به کنار نهاده شد.
نکرد تا  این کنگره شرکت  استالین آگاهانه در 
راست روى دیکته شده از سوى وى و رهبرى 
نام و حضور وى  به  کمونیست روسیه  حزب 
ثبت شود. سیاست این کنگره از سوى ویلهلم 
رهبر   (1960-1876-  WILHELM PIECK) پیک 
اتحادیه سراسرى حزب کمونیست آلمان ارائه 
شد که عبارت پردازانه از تاکتیک کنگره ششم 
1928 «طبقه علیه طبقه» ستایش مى شد. سیاست 
کنگره ششم  با شعار طبقه علیه طبقه، به ادعاى  
دموکرات ها  سوسیال  بلوك  پیک،«علیه  ویلهلم 
بلوك رهبران  نابودى  با هدف  و  بورژوازى  با 
سوسیال دموکرات با بورژوازى بود»، که «موارد 
به  شد.»  مرتکب  فرقه اى  اشتباهات  مشخصى 
بر  حاکم  دمکرات  سوسیال  گونه،  راست  این 
حزب کمونیست آلمان،  نافى  ضرورت انقالب 

کارگرى در کشورهاى خودى شد. 

قتل عام  رهبران و کادرهاى کمونیست

به  کمینترن  موازین  تغییر  و  سیاست ها  پى  در 

همراهان،   و  روسیه  کمونیست  حزب  رهبرى 
عضو  کمونیست   احزاب  رادیکال  رهبران 
باید تصفیه مى شدند، میالن گورکیچ،  کمینترن 
حزب  (رهبر  سلطانزاده  (میکائیلیان)  آوتیس 
کمونیست ایران)، رهبران حزب هاى بلغارستان، 
به  و...  روسیه  کمونیست  حزب  مجارستان،  
مسکو فراخوانده شدند و گروه گروه تیرباران 
شدند. در ژوئیه 1937، گورکیچ که آنزمان در 
پاریس و در کنار مانس اشپرنر به فعالیت هاى 
فراخوانده  مسکو  به  بود،  مشغول  کمونیستى  
و  سازشکاران  از  گروهى  و  تیتو  مارشال  شد،  
افراد مورد اعتماد استالین را به جاى او نشاندند. 
از  بازداشت شد و به همراه بیش  و خود وى 
یا   یوگسالوى  کمونیست  هاى  از  تن   900
پشتیبانان آنها در شوروى در قتل عام کمونیستها 
به دستور استالین و همراهانش به قتل رسیدند.

با شنیدن خبر قتل عام درکشتار استالینى،  اشپرنر 
به  پاریس به شدت  دچارافسردگى گردید.  در 
ویژه آنکه،  به میالن گورکیچ هشدار داده بود 
که به مسکو بازنگردد و او پاسخ داده بود: «اگر 
نروم شایع مى  کنند که فالنى خائن است، مأمور 
این  و  است.  استریت  وال  کارگزار  و  پلیس 
تبلیغات ضربه وحشتناکى به حزب ما خواهد 
رفقاى خوب ما، سرشکسته و  از  بسیارى  زد، 
خواهند  ترك  را  حزب  و  شد.  خواهند  نومید 

کرد....»

ضرورت «نقد و تحلیل جباریت»

از  بازگشت  از  کوستلر  آرتور   1937 سال  در 
در  اسپانیا،  از  فاشیست  فرانکو  ژنرال  زندان 
کرد.  ترك  را  حزب  استالینیسم،   با  مخالفت 
اشپرنر درآستانه ى رها کردن حزب کمونیست 
بود، اما براى آخرین چاره، یعنى ترك حزب، 
بریگارد  از  واحدى  به  تا  کرد  درخواست 
انترناسیونالیستى دراسپانیا و اعزام به جبهه ضد 
فاشیست، بپیوندد که پاسخ منفى گرفت. اشپرنر 
فیزیکدان  کمونیست اش  رفیق  که  یافت  خبر 
سرشناس الکساندر وایس برگ و همسرش در 
خارکوف به فرمان استالین دستگیر و در خطر 
تیرباران قرار دارند، مانس به شدت افسرده شد 
و بى درنگ حزب را ترك کرد. در همین روزها  
با رفیق انقالبى اش میالن پوشکیچ پیش از سفر 
بى بازگشت به روسیه و تیرباران دیدار داشت. 
خود اشپربر به وین رفت. دراین شرایط سخت 
و دشوار بود که کتاب «نقد و تحلیل جباریت» 
را در مدت چند هفته به نگارش در آورد. این 
کتاب در روسیه  ى استالینى ممنوعه اعالم شد. 
به   1363 سال  در  بار  نخستین  براى  ایران  در 
همت کریم قصیم به زبان فارسى ترجمه و به 

چاپ رسید.
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در پى نشر کتاب جباریت، در زمستان 
در  گریخت.  پاریس  به  وین  از   37
برخى مالحظات در کتاب «ظلمت در 
نیمروز» با آندره مالرو نیز در  همراهى با او در 

پیوند با کمیته بریگاد بین المللى همراه شد. 
در  یک  از  تنها  مى گفت  گرچه  اشپربر  مانس 
به  که  درى  گفت،  ترك  را  انقالب  مى توان 
هیچى باز مى شود، اما در عمل همچون آرتور 
کستلر و آندره مالرو و اینیاتسیو سیلونه...(رهبر 
حزب کمونیست ایتالیا و نویسنده بزرگ «نان و 
بیرون رفت،  شراب»، « مکتب دیکتاتورها» و... 

اما به سوسیالیسم انقالبى وفادار ماند.
مانس اشپرنر سپس در سال 1939 اشپربر علیه 
هجوم نازیسم هیتلرى به ارتش فرانسه پیوست 
به  فرانسه   آزاد  منطقه  به  شکست،  از  پس  و 
کاگن، پناه گرفت و در سال 1942که دستگیرى 
و زیر پیگرد قرار گرفتن یهودیان در آن منطقه 
نیز آغاز شد، همراه با خانواده به سوئیس  پناه 
هفتگى  مجله  ُکستلر   آرتور  همراه  به  برد. 
مقاومت  و  انقالب  از  داد  سازمان  را  «آینده» 
ضد فاشیستى بریگادهاى انقالبى در اسپانیا که 
امضا  با  نبودند،  برخوردار  استالین  پشتیبانى  از 

خانواده مادرى «پان هگر» پرداخت.
 در آخرین نقد وى به کمونیسم روسى، نوشت 
«خیانت استالین،  به جنبش ضدفاشیسم، من و 
بسیارى دیگر را براى همیشه از آخرین رشته ى 
انحطاط  کمونیسم  به  را  ما  هنوز  که  اعتبارى 
خیانت  یُمن  به  رهانید.  بود،  کرده  مقید  یافته 
مذکور،  ما از تاریخ بیست و چهارم اوت 1939 
اکنون  تاثیر آن نجات یافته  ایم و  بند  به   ِجد از 
مى  توانیم با بى غرضى و عینیت تمام، چون یک 

پژوهشگر میکربشناسى به آن بنگریم.»
به  هیتلر  ارتش  نظامى  هجوم  به  مانده  یک ماه 
مونسبرگ،  ویلى  پیشنهاد  به  که  بود  فرانسه 
کارگرى-سوسیالیستى  جنبش  براى  برنامه اى 
به  آلمان نگاشتند. در دسامبر1940مانس  آینده 
2000-1913 JENKA-همراه هسمرش ژنکا (ینکا
) زیوکون به ارتش مقاومت پیوست و به جبهه 
اتفاقى  طور  به  فرانسه  مارسى  بندر  در  رفت. 
با آرتور کستلر برخورد کرد. و با آندرو مالرو 
دیدار کردند.  آندره مالرو خبر داد که با روى 
کارآمدن مارشال پتن در همدستى با هیتلر، باید 
به آلمان هیتلرى تسلیم شود. آندره مالرو در این 
پارتیزانى را به عهده  زمان رهبرى یک بریگاد 
داشت.  ینکا و مانس ناچار شدند به صورت 
ناشناس و در تنگدستى مطلق و گمنام و آواره 
و دربدر در شهر کان در فرانسه زندگى کنند. 
مالرو، دستگیر شده بود و در آستانه ى تحویل 
به آلمان بود، از زندان مى گریزد و آندره ژید را 
مى یابد و به یارى او، مانس و ینکا را مى یابند 
یک   کمک  به  و  مى شتابند  آنها  یارى  به  و 

شناسنامه ساختگى براى او از راه کوهستان از 
فرانسه به سوئیس مى گریزد.  کمى بعد ینکا و 
نوزادشان  به سوئیس مى رسند. وى در زوریخ 
است که سمینارهاى روانشناسى برگزار مى کند 
که از زبان  زنى از اهالى زاگرب خبر قتل عام 
دوستانش توسط ارتش هیتلرى را مى شنود. در 
زندگى نامه  که  است  گرد  پى  و  مبارزه  همین 
اقیانوس)   در  اشکى  (تریلوژى-قطره  گانه  سه 
خود را به یارى ینکا و بیشترین بخش هاى رمان 
سخت  برهه ى  این  ثمره اى  سوخته»  «بوته ى 

جنگ و گریز و تراژیک است را مى نویسد. 
نقد و تحلیل حباریت، در اوایل پاییز سال 1937 
خود:«از  بیان  به  که  آورد،  نگارش  به  زمانى 
توفانى که در درونم غوغا مى کرد و مرا بدان 
کار سوق داد،  به خوبى آگاه بودم،  همین تالطم 
درونى باعث شده بود که در طول آن هفته  ها 
این  در  بیندیشم.»  نتوانم  دیگرى  چیز  هیچ   به 
در  و  شده  تیرباران  روسیه  در  رفقایش  زمان 
حال تیرباران و شکنجه بودند. او در این برهه 
سازمان  هاى  و  استالینى  کمونیست  حزب  از 
به  بعد  سال  شش  بود.  شده  جدا  آن  پوششى 
آنجا  در  همیشه  براى  و  مى گردند  باز  پاریس 
ماندگار شدند. در این مدت تا پایان عمرهمانند 
سیلوونه و آندره مالرو و با حزب سوسیالیست 
هرگونه  از  زودى  به  کرد، اما  همکارى  فرانسه 
همکارى با حزب و کار دولتى کناره  گیرى کرد 

و به نویسندگى پرداخت.
 

به  اشپربر   ،1945 سال  در  یابى جنگ  پایان  با 
پاریس بازگشت، و  در آنجا با ینکا  و فرزند 
مشترکان تا پایان عمر زیستند.  اشپربر به آرتور 
کوستلر، در سال 1950  کنگره اى زیر نام آزادى 
فرهنگى  در برابر روسیه شوروى در برلین برپار 
کرد  که تا دهه 1960 ادامه داشت و آشکار شد 
بوده  برخوردرا  سیا  مالى  پشتیبانى هاى  از  که  
است. در سال 1965 نظریه روانشنانسى نوین 
بود  روانشناسى  در  نوینى  دیدگاه  که  گشتالت 
به آلمانى   را  پشتیبانى کرد.  نظریه ى گشتالت 
به معناى سازمان (ارگانیزاسیون)  است که  در 
ورتهایمر  ماکس  وسیله  ى   به   1960 سالهاى 
مطرح شد. بنا براین دیدگاه  انسان،  جهان را 
صورت  به  نه  و   اجزاء  در  نه  و  کلیت ها  در 
فهم  براى  مى کند.  درك  جداگانه  محرك هاى 
این نظریه، که نقش مهمى در درك پدیده  ها در 
پى داشت،  مى توان یک ارکستر سمفونى را در 
نظر گرفت که ما در مجموع نت ها و سازهاى 
کل ارکستر در کلیت،  موسیقى آنرا  درمى یابیم 
و نه با تک تک نت ها و سازها و نوازندگان آن.

بنا برا این نظریه، کِل هر چیزى، فراتر از مجموع 
اجزاى آن است. 

رمان قطره اشکى در اقیانوس در سنجه ى جهانى 
و تاریخى، کالن اثر ادبى و حماسى است که به 
زمان جمهورى وایمار (دوره تاریخى بین پایان 
آمدن حکومت  کار  تا روى  اول  جنگ جهانى 
نازى ها در آلمان) مى پردازد. این رمان اشکهاى 
اشکى...»  «قطره   عاشق.  است  کمونیست هایى 
سرگذشت و سرنوشت انقالبیونى همانند خود 
مانس اشپرنر هااست که به گونه اى روانشناسانه 
با ارزیابى فلسفى از زندگى و مبارزه ها، غوغاها 
و  انقالبیون  درونى  اقیانوس  کشاکش هاى  و 
دغدغه هاشان  که  مى پردازد  عاشقى  سوداگران 
این  است.  انسان  بهروزى  و  شادى  و   برابرى 
کتاب به کوشش زن مبارزه، زنده  یاد، روشنک 
داریوش از آلمانى به فارسى ترجمه شده است 
در  جدى  کمبودى  و  دریغ  آن  نخواندن  که 

پویایى ذهن است. 

برخی از آثار مانس اشپرنر:

قطره اشکى در اقیانوس
سقاهاى خدا

هشدار بیهوده
تا سنگ بر چشمانم نهند

روانشناسى فرد انقالبى
ما و داستایوفسکى (مناظره با هاینریش بُل)

شارالتان و زمانه اش
هفت پرسش در مورد خشونت

پاشنه آشیل (درك پلیسى از تاریخ)
درباره نفرت

وضعیت هاى عوضى
زیارت اتوپیا

خوش اقبالى یا بداقبالى روشنفکران در سیاست
وصیتنامه روانشناختى من

آلفرد آدلر، انسان و مکتب اش
آلفرد آدلر یا فقر روانشناسى

نقد و تحلیل جباریت
چوریان یا یقیِن باورنکردنى (واژه اى است که 
و  مى برد  کار  به  هولوکاست  جاى  به  اشپربر 

اشاره اى است به هم جرمى ملت خودش)

کتابهاى  از  نوشتار،  این  نگارش  این  براى   *
اسناد  قصیم،  کریم  از  فارسى  ترجمه  جباریت 
و  کمینترن  هفتم  و  ششم  کنگره هاى  انگلیسى 
برخى مقاله اى مربوطه به زندگى مانس اشپربر 

و همراهانش بهره  برده ام.
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چرا مذهب باید از دولت جدا گردد؟
براى پاسخ به سئوال ابتدا الزم است مختصرى 
در  مذهب  و  دین  نقش  و  جایگاه  مورد  در  
مبارزه طبقاتى سخن بگوییم. مذهب در جوامع 
طبقاتى امروز، در همانحال که اعتقادات بخشى 
را  زحمتکش  مردم  و  کارگران  هاى  توده  از 
تشکیل مى دهد، ابزارى است در دست سرمایه 
از طریق آن مردم را تحمیق  داران و دولت تا 
تداوم  را  دارى  سرمایه  نظام  حاکمیت  و  کنند 
یاس  انعکاس  تاریخ  طول  در  مذهب  بخشند. 
و ناتوانى توده هاى مردم در دست و پنجه نرم 
بوده  شان  زندگى  راه   موانع سر  با  آنها  کردن 
سرمایه  نظام  مناسبات  اسیر  که  انسانى  است. 
دارى است و به تنهایى قادر نیست که شرایط 
و  رنج  برابر  در  و  دهد  تغییر  را  خود  زندگى 
گرفتار  آن  به  اش  حانواده  و  خود  که  مرارتى 
آمده، کارى از دستش ساخته نیست، زمانى که 
خود را ضعیف و درمانده مى بیند به ناچار رو 
نیروئى  که  امید  این   به  کند،   مى  آسمان  به 
نجات  را  او  و  شود  پیدا  از خود  تر  قدرتمند 
دهد. زمانى که در دنیاى واقع هیچ امیدى براى 
رسیدن به آرزوهایش باقى نمى ماند، آرزو مى 
مردن  از  بعد  امیالش  به  دستیابى  براى  که  کند 
دوباره زنده شود، و با آرزوى دستیابى به رفاه 
و خوشبختى در دنیاى خیالى بعد از مرگ رنج 

و مرارت هاى دنیاى واقعى را تحمل مى کند.

انواع  تمام  الجرم  کارگران  اقتصادى  سرکوب 
پیش  را  اجتماعى  تحقیر  و  سیاسى  سرکوب 
و  معنوى  زندگى  و  میکند  تولید  و  میکشد 
و تار  تیره  و  را زوال میبخشد  اخالقى توده ها 
معنوى  سرکوب  انواع  از  یکى  مذهب  میکند. 
مردم،  توده هاى  دوش  بر  همه جا  که  است 
سنگینى میکند. مذهب به آنان که تمام عمرشان 
میکنند  زندگى  نیاز  در  و  میکشند  زحمت  را 
تسلیم  هستند،  زمین  در  وقتى  تا  که  میآموزد 
پاداش هاى  امید  به  و  باشند  صبور  و  شوند 
توده ها  افیون  مذهب  بیابند.  آسایش  بهشتى 
که  است  معنوى  مخدرِ  نوعى  مذهب  است. 
انسانى خود را  در آن برده هاى سرمایه تصویر 
غرق میکنند و خواست خود براى زندگیى که 

شایستۀ انسان باشد کنار میگذارند. 

رهایى انسان کارگر و زحمتکش از چنگ این 
وهم و خرافه اگر با روشنگرى و تحلیل علمى 
پذیر  امکان  معینى  محدوده  در  جهان  مسائل 
تنها  اجتماعى  ابعاد  در  رهایى  این  اما   ، گردد 
زمانى ممکن مى شود که شرایط زندگى انسان 

تغییر کند و آن نیروهاى طبیعى و اجتماعى که 
انسان از ترس آنان به وهم و خرافه و مذهب 
افکار  پناه مى برد به زیر کنترل طبقه کارگر و 
انقالب  با  آید.  در  خواه  ترقى  و  پیشرو  انسان 
سرمایه  نظام  نابودى  و  کارگر  طبقه  اجتماعى 
هاى  توانائى  که  زندانى  از  رهائى  راه  دارى، 
شده  کشیده  بند  به  آن  در  انسان  بخش  تحول 
است آماده مى شود. بنا براین وظایف ما فراهم 
کردن ملزومات انقالب کارگرى است، که بدون 
شک روشن کردن علمى مسائل جهان امروز در 
میان کارگران و پاك کردن آثار افکار مذهبى از 
ذهن آنان و نشان دادن این واقعیت که دین و 
دست  بر  است  دیگرى  اسارت  زنجیر  مذهب 
براى  مبارزه  و  تالش  از  بخشى  کارگران  پاى 

تامین ملزومات انقالب کارگرى است.

با این توضیحات اکنون به معنى شعار ”جدائى 
کمونیستها  پردازیم.  مى  دولت“  از  مذهب 
همواره خواهان ”جدائى مذهب از دولت“ بوده 
این خواست، که معناى  از طرح  ما  اند. هدف 
مشخص آن در برنامه حزب کمونیست و برنامه 
کومه له براى حاکمیت مردم در کردستان بدقت 
که  اینست  از  عبارت  است،  داده شده  توضیح 
یکسو نفوذ و سلطه سیاسى و اجتماعى مذهب 
و  کنیم  خنثى  و  تضعیف  بیشتر  چه  هر  را 
دخالت آن در زندگى اجتماعى مردم را هر چه 
محدودتر نمائیم از سوى دیگر زمینه و شرایط 
مساعد و  مطلوبترى براى مبارزه با جهان بینى 

مذهبى فراهم آوریم. 
اکید هر گونه  لغو  یعنى  از دولت  دین  جدائى 
امتیاز و تبعیض در مشاغل دولتى و حقوق افراد 
بر حسب مذهب و مقام  مذهبى آنان و یا اعتقاد 
اکید  لغو  یعنى  مذهب؛  به  آنان  اعتقاد  عدم  و 
دولتى  مالى  غیر  و  مالى  هاى  کمک  پرداخت 
به فعالیت ها و مؤسسات مذهبى، مواد درسى 
و رسم و آیین مذهبى در مدارس و مؤسسات 
آموزش دولتى؛ یعنى هیچیک از مذاهب بعنوان 
شود،  نمى  شناخته  رسمیت  به  رسمى  مذهب 
گردد  مى  تلقى  افراد  خصوصى  امر  مذهب 
یا  و  مذهبى  هر  کردن  اختیار  در  افراد  کلیه  و 

نداشتن مذهب آزادند.
خواست ”جدائى مذهب از دولت“ شعاریست 
مذهب  با  ما  دادن مخالفت  نشان  بر  که عالوه 
اصل  به  نیز  را  ما  تعهد  دولتى،  امر  یک  بمثابه 
آزادى بى قید و شرط عقیده، بیان میدارد. یعنى 
کارگر، چه  تاکید میکند که طبقه  اصل  این  بر 
گرفتن  بدست  از  بعد  و چه  اپوزیسیون  بمثابه 
قدرت سیاسى، اکیداً با توسل به جبر و زور، و 
تفتیش عقاید و ایجاد تبعیضات و محدودیتهاى 
و  است  مخالف   مذهبى  افراد  علیه  بر  قانونى 
مذهبى  نظرات  و  اعتقادات  طرد  و  نقد  براى 
نظرى،  مبارزه  بجز  اى  شیوه  هیچ  جامعه،  در 
نمى  مجاز  را  اقناع  و  آموزش  و  روشنگرى 
از  آنکه  از  نظر  صرف  را،  مذهب  ما  شمارد. 
ها  توده  افیون  نباشد،  یا  باشد  مستقل  دولت 
خواستار  اگر  و  میدانیم  آنان  تخدیر  وسیله  و 
این  به  دقیقا  میشویم  دولت  از  مذهب  جدائى 
ها  شیوه  آن  کلیه  میخواهیم  که  است  علت 
وطرق رسمى و قانونى رواج دولتى این افیون 

درجامعه کامًال و اکیداً لغو شود. 

تبدیل  و  دولت  از  دین  جدائى  رو   همین  از 
از  انسانها یکى  امر خصوصى  به  شدن مذهب 
ها  کمونیست  ما  که  است  مطالباتى  و  شعارها 
براى آن مبارزه مى کنیم، اما جدا از ما بخشى 
از اپوزیسیون بورژوائى هم صرف نظر از اینکه 
همین  باشند  پایبند  آن  به  اندازه  چه  آینده  در 
ما  تبلیغ  در  براین  بنا  دهند.  مى  سر  را  شعار 
موضع  از  را  ما  موضع  آنچه  مذهب  علیه 
تبلیغ جدائى  جریانات بورژوائى جدا مى کند 
دین از دولت نیست، بلکه در همانحال تداوم 
کار روشنگرى و آموزشى علیه جهل و خرافه 
مذهبى است که بشریت ترقیخواه تاکنون آن را 
افشاى  و  کردن  و هم روشن  است  برده  پیش 
خدمت  در  مذهب  اجتماعى  و  سیاسى  نقش 

نظام طبقاتى سرمایه دارى است.

ما در مبارزه با مذهب هرگز به باورهاى مردم 
و  روشنگرى  ما  کار  کنیم،  نمى  احترامى  بى 
ساختن  روشن  و  حقایق   حوصله  با  توضیح 
پدیده  قبال  در  کمونیستى  جهانبینى  مستدل 
مذهب است. فعالیت و مبارزه ما علیه مذهب نه 
تنها نباید صف همبستگى مبارزاتى طبقه کارگر 
علیه سرمایه داران را تضعیف کند بلکه باید این 

صف طبقاتى را نیرومند تر نماید.
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اعدام محمد مھدی کرمی و محمد حسینی 
اوج درماندگی جمھوری اسالمی

محسن  اعدام  از  بعد  اسالمى  جمهورى  رژیم 
و مجیدرضا رهنورد و به رغم موج بى سابقه 
اعدام  این  علیه  مردم  اعتراض  و  از خشم  اى 
بامداد روز شنبه 17 دى ماه محمد مهدى  ها، 
دار آویخت.  به  نیز  را  محمد حسینى  و  کرمى 
این اعدام ها آشکارا جنبش انقالبى توده هاى 
به پاخاسته و زنان و مردان آزادیخواه و مبارز 
را  آنها  طریق  این  از  تا  است  گرفته  نشانه  را 
مرعوب کند. رژیم جنایتکار جمهورى اسالمى 

به  مرد  کردن  مرعوب  براى  شرایطى  در 
آغاز  از  که  است  آورده  روى  اعدام  موج 
ایران  بپاخاسته  هاى  توده  انقالبى  جنبش 
دوره   این  در  گذرد.  مى  ماه  چهار  حدود 
جامعه ایران و افکار عمومى جهان، شاهد 
قهرمانى ها و شجاعت هاى ستودنى زنان 
و مردان آزادیخواه بوده اند. شاهد این بوده 
گام  به  گام  انقالبى  که چگونه جنبش  اند 
شاهد  میکند.  فتح  را  جدیدى  سنگرهاى 
این بوده اند که هر روز بخش هاى دیگر از 

جامعه به این جنبش انقالبى مى پیوندند. شاهد 
این بوده اند که خیابان ها، دانشگاهها و مدارس 
دانش  و  دانشجویان  مقابله  میدان  به  تنها  نه 
آموزان و جوانان انقالبى با تعرض سرکوبگران، 
بندگى  نمادهاى  زیر کشیدن  به  میدان  به  بلکه 
انقالبى  جوانان  اراده  تحمیل  و  زن  اسارت  و 
شده  تبدیل  اسالمى  حکومت  کارگزاران  به 
جوانان  چگونه  که  اند  بوده  این  شاهد  اند. 
با تهاجم نیروهاى سرکوبگر  انقالبى در مقابله 
کرده  سردرگم  را  آنها  مناسب  هاى  تاکتیک  با 
به  را  رژیم  هاى  فرماندارى  و  نظامى  مراکز  و 
آتش مى کشند. شاهد صحنه هاى پرشکوهى از 
اعتصاب و اعتراض کارگران بوده اند که نیرو و 
توان تازه اى به جنبش انقالبى بخشیده است. 
همزمان شاهد سرکوب خونین و شاهد صحنه 
هایى بوده اند که چگونه نیروهاى دشمن سینه 
جوانان و کودکان را به گلوله مى بندند. شاهد 
حکومت  دژخیمان  چگونه  که  اند  بوده  این 
جان  بى  پیکر  و  ربایند  مى  را  جوانان  اسالمى 

آنان را تحویل خانواده مى دهند. 
ماه  سه  طى  در  اسالمى  جنایتکار  حکومت 
گذشته خون بیش از 500 تن از زنان و مردان 
شکنجه  یا  و  ها  خیابان  سنگفرش  بر  را  مبارز 
گاهها ریخته، هزاران نفر را زخمى کرده و بیش 
و  آزادیخواه  مردان  و  زنان  از  نفر  18هزار  از 
و  ها  بازداشتگاه  روانه  و  دستگیر  را  کودکان 
کرده  نشان  و  نام  بى  و  نامعلوم  هاى  مکان  یا 

است. این موج دستگیرى ها از جانب رژیمى 
که جنایات هولناك کشتار زندانیان سیاسى، قتل 
هاى زنجیره اى، کشتار خیزش آبان و جنایات 
شکارى،  محسن  اعدام  و  ها  کهریزك  در 
مجیدرضا رهنورد، محمد مهدى کرمى، محمد 
حسینى و کشتن محمد حاجى رسول پور زیر 
به  و  ایران  مردم  دارد،  کارنامه  در  را  شکنجه 
عمیقا  را  شدگان  بازداشت  هاى  خانواده  ویژه 
نگران کرده است. این موج اعدام ها و کشتار 

در  سراسرى  هاى  اعتراض  شدگان  بازداشت 
رژیم  درماندگى  و  استیصال  اوج  شکنجه  زیر 

را نشان مى دهد.

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه و مبارز!

آیا دیده اید که سران رژیم جنایتکار جمهورى 
اسالمى این دشمن قسم خورده توده ها وقتى 
خود  سر  باالى  را  ما  انقالبى  جنبش  فشار 
احساس مى کنند و مى بینند که ما در خیابان، 
در کارخانه، در دانشگاه و در مدرسه جمع مى 
شویم، هم پیمان مى شویم و به میدان مى آییم، 
مثل گرگ هار شبیخون مى زنند، به صفوف ما 
مى  بازداشت  آشکار  و  پنهان  کنند.  مى  حمله 
کنند و زندان و شکنجه و اعدام را در مقابل ما 

علم مى کنند.
هشیار باشیم که سران رژیم امروز در وحشت و 
هراس، هراس از خشم و اعتراض فرو خورده 
دهیم  شکستشان  مبادا  اینکه  از  ما،  ساله  دهها 
و کارشان را یکسره کنیم، شبیخونها را شروع 
کرده اند، دستگیر مى کنند، مى ربایند، زندانى 
مى کنند، اعدام مى کنند، دست به کار شوید و 
اعالم کنید که دستگیرى، شکنجه و اعدام ممنوع 

باید گردد! زندانى سیاسى آزاد باید گردد. 
حکومتى که این چنین درمانده است نباید براى 
بار دیگر مجال بیابد تا با سالح زندان و اعدام 
صفوفمان را مرعوب کند و به عقب براند. باید 

کشیدن  بیرون  براى  ما  فریاد  خروش  میان  در 
بلرزند،  برخود  دشمنانمان  بندمان،  در  اسراى 
خود  جاى  زندان  که  بدانند  و  شوند  مرعوب 

این جانیان است.
هیچ  خیزید!  بپا  سیاسى  زندانیان  آزادى  براى 
کس را نمى توان به خاطر اعتراض خیابانى به 
وضع موجود، بخاطر عقیده و به خاطر فعالیت 
سیاسى اش به زندان انداخت. آزادى اعتراض، 
آزادى عقیده و آزادى در فعالیت سیاسى حق بى 
چون و چراى هر فرد در جامعه است. 
و  خیابان  در  اعتراضى  تجمع  برپائى 
پیمایى بخش جدایى  تظاهرات و راه 
ناپذیرى از آزادى بیان و عقیده است. 
و  آزادى  شایسته  انسانهائى  همچون 
برابرى، استوار و بى تزلزل براى دفاع 
از حقوق مسلم خود به اعتراض هاى 
تعدیات  مقابل  در  بپیوندید!  خیابانى 
جنایتکاران  سیاهى  باند  و  پلیسى 
صداى  و  بایستید  اسالمى  جمهورى 
اعتراضتان را علیه لگدمال شدن حقوق انسانى 
را  سیاسى  زندانیان  سرنوشت  کنید.  بلند  خود 
پیگیرانه دنبال کنید و آزادى بى قید و شرط آنها 

را فریاد بزنید. 
صدائى  با  و  کنید  اجتماع  زندانها  مقابل  در 
قید و شرط زندانیان سیاسى  رسا آزادى بى 
را فریاد بزنید. از هر خیابان، دانشگاه و کوى 
سیاسى  ”زندانى  شعار  برزن  و  کارخانه  و 
آزاد باید گردد“ را طنین انداز کنید. زندانى 
لغو  اعدام  مجازات  باید گردد.  آزاد  سیاسى 

باید گردد.
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اطالعیه شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست
همراه و همگام با خانواده ها براى آزادى زندانیان سیاسى بپا خیزیم!

مردم مبارز، نیروهاى مترقى و مردم آزادیخواه!
جان هزاران زندانى سیاسى محبوس در زندان 
هاى جمهورى اسالمى در خطر است. آنان به 
حمایت بى دریغ همه انسان هاى آزادى خواه، 
مبارز و مترقى، بویژه به حمایت همه جانبه توده 
زندانیان  نیازمندند.  ایران  مردم  بپاخاسته  هاى 
سیاسى را تنها نگذاریم. در کنار خانواده هاى 
براى  و  برخیزیم  آنان  از  دفاع  به  باشیم.  آنان 
آزادى شان از سیاه چال هاى جمهورى اسالمى 
و  قهرمان  فرزندان  آنان  کنیم.  مبارزه  متحدانه 
هاى  توده  رهایى  براى  آنان  هستند.  ما  مبارز 
مردم ایران از یوغ سرکوب و ستم و بى عدالتى، 
در کف  جان  پرچم  با  کردند،  محابا خطر  بى 
خیابان ها به مبارزه برخاستند، دلیرانه در مقابل 
نیروهاى سرکوبگر رژیم سینه سپر کردند و در 
کشاکش نبردى بى امان، گرفتار زندان و بند و 
شالق و شکنجه شده اند. اکنون وظیفه ماست 
در کنارشان باشیم، به حمایت از آنان برخیزیم، 
آزادى شان را در هر کوى و برزن فریاد زنیم و 
اجازه ندهیم دستگاه قصابى رژیم سرمایه دارى 
مبارزات  از  گرفتن  انتقام  براى  ایران  بر  حاکم 
سلحشورانه مردم قهرمان و مبارز ایران به طور 
آشکار و نهان، این عزیزان مبارز و زندانى را در 

قتلگاه هاى خود سالخى کند.
مردم مبارز، نیروهاى مترقى و مردم آزادیخواه!

اکنون بیش از سه ماه است که زنان و جوانان 
اى  مبارزه  در  ایران  مردم  هاى  توده  عموم  و 
بپا  اسالمى  سرنگونى جمهورى  براى  امان  بى 
آمدن جمهورى  کار  روى  آغاز  از  اند.  خاسته 
اسالمى تا به امروز، هرگز سرنگونى این رژیم 
فاسد و مستبد و تبهکار تا بدین حد براى توده 
نشده  تبدیل  مسجل  امرى  به  ایران  مردم  هاى 
بود. از 26 شهریور ماه 1401 تا به امروز، بیش 
از سه ماه گذشته است. بیش از صد روز است 
و جوانان و دانشجویان و پزشکان و  زنان  که 
هنرمندان و انبوه عظیم نیروى کار و زحمت، با 
مشت هاى گره کرده در میدان مبارزه حضور 
با  را  براى همیشه تکلیف خود  اینبار  تا  دارند 

اسالمى  جمهورى  آدمُکش  و  ارتجاعى  نظام 
شعار  که  است  ماه  سه  از  بیش  کنند.  یکسره 
آزادى“،  زندگى،  ”زن،  اى“،  خامنه  بر  ”مرگ 
ها  ده  و  خواهیم“   نمى  اسالمى  ”جمهورى 
شعار ضد حکومتى دیگر در جاى جاى کشور 
به گوش مى رسد. در این مدت بیش از 500 
نفر جان باخته اند که دست کم 64 تن از آنان 
کودکان زیر 18 سال بوده اند و بیش از 18 هزار 
نفر نیز بازداشت شده اند که تا کنون دو تن از 
و مجیدرضا  به نام هاى محسن شکارى  آنان، 
رژیم  بیدادگاه هاى قرون وسطایى  رهنورد در 
از قرآن و  بر اساس احکام ارتجاعى بر گرفته 
فقه و شریعت اسالمى اعدام شده اند و نگرانى 
از صدور حکم محاربه و اعدام براى دست کم 

100 نفر دیگر هم وجود دارد.
از  که  ایران  مردم  قهرمانانه  و  علنى  مبارزات 
اسالمى  ماه 96 براى سرنگونى جمهورى  دى 
کلید خورد، در روزهاى پس از قتل حکومتى 
”ژینا“، آنچنان شتاب گرفت که اکنون پیشروى 
سرنگونى  براى  حرکت  و  انقالب  سوى  به 
و  قطعى  باورى  به  اسالمى  جمهورى  انقالبى 
دست یافتنى براى عموم توده هاى مردم ایران 

تبدیل شده است.
این باور عمومى و نیازمندى جامعه به تغییر و 
باور زنان و جوانان و  بنیادین، بویژه  تحوالت 
کارگران و عموم توده هاى مردم ایران به انقالب 
و سرنگونى جمهورى اسالمى و ایستادگى آنان 
هیئت  آن چنان  سرکوبگر،  نظام  این  مقابل  در 
کشانده  سراسیمگى  و  هراس  به  را  حاکمه 
همیشگى  شیوه  به  نظام  مجموعه  که  است، 
کشتار  و  سرکوب  و  ببند  و  بگیر  به  توسل  با 
تا  شده  میدان  وارد  وسیع  ابعادى  در  اعدام  و 
شاید بتوانند چند صباح دیگرى بر عمر ننگین 
خود بیفزایند. غافل از اینکه پیشبرد چنین امرى 
براى رژیمى که در عرصه داخلى و بین المللى 
بکلى منزوى و مفتضح شده است دیگر همانند 
گذشته به سادگى ممکن نیست. چنانکه دیدیم، 
اعدام محسن شکارى و مجیدرضا رهنورد، به 
اتهام ”محاربه“، نه تنها انزجار و خشم عمومى 
افکار مترقى جهان و جهانیان را علیه جمهورى 
آنچنان  آنان،  اعدام  بلکه  برانگیخت،  اسالمى 
به دور از موازین قضایى بود که  بار و  فاجعه 
حتى در درون نظام نیز واکنش عناصرى را که 
اهداف جنایتکارانه  در خدمت  این  از  پیش  تا 

رژیم بودند، بر انگیخت.
مردم مبارز، نیروهاى مترقى و مردم آزادیخواه!

هم اینک جمهورى اسالمى با موجى از بحران 
مواجه  اجتماعى  و  اقتصادى  سیاسى،  هاى 
است. بحران هایى که از هر سو رژیم را احاطه 
بر آن بسته اند.  ادامه حیات را  کرده اند و راه 
آزادى  و  اعدام  توقف  براى  مبارزه  اینک،  هم 
هم  و  داخلى  عرصه  در  هم  سیاسى،  زندانیان 
در عرصه بین المللى به طرز چشمگیرى شتاب 
گرفته است. جمهورى اسالمى و دستگاه قضایى 
آن با صدور حکم اعدام براى جوانان دستگیر 
افکار عمومى و در میان جهان و  شده در نزد 
جهانیان به شدت مفتضح شده است. در چنین 
شرایطى اگرچه قصاب خانه جمهورى اسالمى 
اعدام  و  کشتار  به  قادر  هرگز  گذشته  همانند 
هرگز  اما  بود،  نخواهد  سیاسى  زندانیان  وسیع 
نباید از رجزخوانى ها و تهدیدات دستگاه هاى 
جمهورى  اگرچه  شویم.  غافل  رژیم  سرکوب 
انتقام  براى  بسا  چه  اما  است،  رفتنى  اسالمى 
گیرى از خیزش انقالبى توده هاى مردم ایران 
که سرنگونى خفت بارى را براى هیئت حاکمه 
ایران رقم زده است، به صدور حکم اعدام براى 
تعداد دیگرى از جوانان دستگیر شده اقدام کند.  
رژیم  یک  اسالمى  جمهورى  نکنیم  فراموش 
روبناى  با  سرکوبگر  و  متعفن  دارى  سرمایه 
دولت  و  دین  آن،  در  که  است  دینى  سیاسى 
تنیده شده  در هم  به آشکارترین شکل ممکن 
است. پوشیده نیست، با بودن جمهورى اسالمى 
است،  زندان  در  زندانى  یک  که  زمانى  تا  و 
پس  باشیم.  زندانیان  جان  نگران  باید  همواره 
خیزیم  بپا  سیاسى  زندانیان  جان  نجات  براى 
جمهورى  هاى  زندان  از  آنان  آزادى  براى  و 

اسالمى با تمام نیرو مبارزه کنیم.
سرنگون باد 

رژیم سرمایه دارى جمهورى اسالمى
زنده باد آزادى، زنده باد سوسیالیسم

شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست
پنجشنبه 8 دى 1401 برابر با 29 دسامبر 2022

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب  امضا: سازمان 
کارگرى-  کمونیست  حزب  ایران،  کمونیست 
حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان 

(اقلیت) و هسته اقلیت


