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مانورھای تھديدآميز جمھوری 
 اس!می بر تابوت برجام

 
در ادامه تنش ھای فزاينده جمھوری اس�می 
ايران با دولت آمريکا اين ھفته نيز شاھد 
رخدادھايی بوديم که به شدت بر تعميق بحران 

پس از عملياتی شدن .  موجود افزوده است
" تعھدات"تھديدات جمھوری اس�می در کاھش 

خود از توافق برجام، ھفته گذشته نيزحسن 
 روزه ديگر ۶٠روحانی با تعيين يک مھلت 

در صورتی که مشکل فروش نفت و :  اع�م کرد
دريافت پول آن ھمچنان باقی بماند، جمھوری 

 در صدی ٢٠اس�می در گام  سوم، غنی سازی 
 . اورانيوم را شروع خواھد کرد

گام اول جمھوری اس�می در کاھش تعھدات 
خود، عبور از ميزان وزنی اورانيوم غنی شده و 

 ۶٠آب سنگين بود که پس از انقضای مھلت 
گام  .  روزه اول حدود دو ھفته پيش صورت گرفت

دوم، افزايش ميزان غلظت غنی سازی اورانيم 
بود که آن ھم حدود ده روز پيش از ميزان توافق 

۶٧/ /۵ درصد باUتر رفت و به ٣   درصد ۴ 
طبق توافق برجام، جمھوری اس�می .  رسيد

متعھد شده است که ميزان اورانيوم ذخيره شده 
 کيلوگرم و آب سنگين توليد شده ٣٠٠خود را تا 

بر اساس .   تن ثابت نگه دارد١٣٠را تا سقف 
توافق موجود، غلظت اورانيوم غنی شده نيز نمی 

حال .   درصد باUتر رود٣ /۶٧بايست از ميزان 
جمھوری اس�می گام به گام و مرحله مرحله 
بخشی از تعھدات خود در برجام را کاھش داده و 
بر اين تصميم است که مفاد ديگری از توافق 

نقض چند مورد از اين .  برجام را نيز نقض کند
تعھدات که آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز آن 
را تاييد کرده است، تاکنون با واکنش تند آمريکا 
و نگرانی و ھشدار کشورھای باقيمانده در برجام 

ترامپ طی يادداشتی .  مواجه بوده است
ايران مراقب تھديدھای خود :  ھشدارآميز نوشت

 اھداف تاکتيکی جمھوری اس!می از 
  کرد ناسيوناليست -مذاکره با احزاب بورژوا
 

مکرر ھشدار داده است ، خطر اصلی که جنبش انق�بی کارگران و زحمتکشان و )  اقليت(سازمان فدائيان
افشای خبر .  ھای طبقه حاکم است کند، از داخل ايران و تاکتيک الوقوع ايران را تھديد می انق�ب قريب

حزب دمکرات (  ھای بورژوا ناسيوناليست کرد با جمھوری اس�می  مذاکره و بندوبست احزاب و سازمان
کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب زحمتکشان  کردستان و سازمان انق�بی زحمتکشان 

ھای جمھوری اس�می  تنھا يک نمونه کوچک از مواردی است که ھمراه با تشديد بحران)  کردستان ايران
 .رو خواھيم بود ھای متعددی از آن روبه ای، در آينده با نمونه  و رشد جنبش اعتراضی توده

 ھای اجتماعی خطاب به فعا2ن شبکه
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣٠شماره    ٩٨  تير  ٢۴ –سال  چھل و يکم 

 تير يک نشست خبری به ١١روز سه شنبه 
با حضور مينا "  ھفته عفاف و حجاب"مناسبت 

. برگزار شد"  بسيج جامعه زنان"اص�نی رئيس 
ھای مختلفی را که در  نامبرده اقدامات و برنامه

 تير قرار ٢١ تا ١۵از "  ھفته عفاف و حجاب"
بود در تھران و ساير شھرھا به مرحله اجرا 

در اين ھفته، .  گذاشته شود، توضيح داد
عفاف و "ھايی نيز تحت عناوينی جون  مراسم

عفاف و حجاب تجلی "، "حجاب فريضه الھی
تجليل از "و مث� در "  فطرت، اوج بندگی

 .برگزار شد" دختران و بانوان محجبه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

اط!عيه مشترک نيروھای 
 چپ و کمونيست در مورد 

 
مذاکرات پنھانی احزاب و 
نيروھای ناسيوناليست 

کردستان با رژيم جمھوری 

 ناکامی رژيم در بسيج زنان عليه زنان

 با ٧٨ تير ١٨جرقه اعتراضات دانشجويی 
طلبان،  ، وابسته به اص�ح"س�م"توقيف روزنامه 

 تير، دفتر تحکيم ١٧روز .   تير زده شد١۵در 
وحدت در اعتراض به توقيف اين روزنامه 
فراخوان برگزاری تجمعی را داد، اما پس از 

پيمايی خود در کوی  تجمع، دانشجويان راه
در پی .  ھای اطراف کشاندند دانشگاه را به خيابان

سرکوب پليس، دانشجويان به درگيری با پليس 
 تير، پليس، نيروھای امنيتی ١٨شامگاه .  برآمدند

ھای بسيج و  و گله"  لباس شخصی"موسوم به 

 راھی طو2نی که جنبش دانشجويی 
  تاکنون پيموده است٧٨از سال 
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آن ھا می توانند بازگردند و طوری شما را .  باش
نيش بزنند که تا بحال کسی چنين نيشی نخورده 

فرانسه، آلمان و انگليس با لحنی تند از ".  باشد
جمھوری اس�می خواستند به تعھدات خود پايبند 
باشد، چين و روسيه از اقدامات جمھوری 
اس�می ابراز نگرانی کردند و موگرينی مسئول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز با جم�تی 
ھشدار دھنده اع�م کرد، نقض و کاھش تعھدات 
الزام آور جمھوری اس�می در برجام، منجر به 

 . شکست کامل اين توافق خواھد شد
 درصدی ٢٠ع�وه بر تھديد غنی سازی 

اورانيوم، توقيف نفتکش غول پيکر جمھوری 
اس�می در آب ھای تنگه جبل الطارق توسط 
نيروی دريايی انگليس و پيامد آن واکنش رژيم 
در اقدامی ناموفق برای توقيف يک نفتکش 
انگليسی در تنگه ھرمز، شرايط باز ھم بحرانی 

. تری را برای ھيئت حاکمه ايران رقم زده است
بر اساس گزارش سی ان ان و اع�م دولت 

 تير قايق ھای تندرو ١٩بريتانيا، روز چھارشنبه 
سپاه پاسداران انق�ب اس�می ت�ش کردند يک 
نفتکش انگليس را که در حال خروج از خليج 
فارس و ورود به تنگه ھرمز بود، به آب ھای 
ايران ھدايت و توقيف کنند، که با ھشدار راديويی 
يک ناو جنگی بريتانيا قايق ھای فوق مجبور به 

 . عقب نشينی شدند
حال در چنين وضعيتی بحرانی که دامنه تنش 
ھای آن از محدوده دولت ھای ايران و آمريکا 
فراتر رفته و عم� پای کشورھای عضو باقيمانده 
در برجام ھم به وسط ماجرا کشيده شده است، 

 تير رسما ١٧جمھوری اس�می روز دوشنبه 
 روزه دوم، غنی ۶٠اع�م کرد که در پايان مھلت 

 درصدی را شروع و طرح ٢٠سازی اورانيم 
تغيير کاربردی راکتور اتمی اراک را که طبق 
توافق برجام ملزم به توليد آب سبک است، 
متوقف و دوباره چرخه توليد آن را در مسير 

 .توليد آب سنگين و پلوتونيم فعال خواھد کرد
اع�م رسمی اين خبر توسط جمھوری اس�می 
اينبار با واکنش شديدتر آمريکا، آژانس بين المللی 
انرژی اتمی و ديگر کشورھای باقيمانده در 

آمريکا با متھم .  توافق ھسته ای برجام مواجه شد
باجگيری از جامعه "کردن جمھوری اس�می به 

تاکتيک فريب و اخاذی ايران، "و اينکه "  جھانی
، خواھان تشکيل فوری "تحريم ھا را لغو نمی کند

. جلسه شورای حکام آژانس بين المللی اتمی شد
تشکيل "آلمان، بريتانيا و فرانسه نيز خواھان 

در پی .  کميسيون مشترک برجام شدند"  فوری
 عضو شورای حکام روز ٣۵درخواست آمريکا، 

 تير برای بررسی پرونده ھسته ای ١٩چھارشنبه 
جلسه شورا .  جمھوری اس�می تشکيل جلسه دادند

بدون دستيابی به يک نتيجه معين و بدون صدور 
. قطعنامه ای عليه جمھوری اس�می پايان يافت

انزوای "جمھوری اس�می نتيجه اين جلسه را 
آمريکا اع�م کرد و دولت آمريکا نيز " بين المللی

ادعا کرد که ھدف از درخواست برگزاری اين 
بر موضوع ھسته ای "  جھانی"جلسه، تمرکز 

آلمان، بريتانيا و فرانسه نيز که .  ايران بود
کميسيون مشترک برجام "  تشکيل فوری"خواھان 

شده اند، با صدور بيانيه ای از جمھوری اس�می 
خواستند از ھر اقدامی که منجر به تضعيف 
برجام شود اجتناب کند و مسائلی از اين دست 
بھتر است از طريق ھمکاری بيشتر اعضا، از 

 . طريق کميسيون مشترک انجام شود
کميسيون مشترک برجام، که عموما در سطح 
وزرای خارجه کشورھای عضو توافق ھسته ای 
تشکيل می گرد، از جمله نھادھای حقوقی توافق 
برجام است که به اخت�فات طرفين در باره 

اين کميسيون .  اجرای مفاد برجام می پردازد
اختيار دارد تا اجرا نشدن مفاد توافق ھسته ای را 
به شورای امنيت ارجاع دھد تا اين شورا در باره 
ادامه لغو تحريم ھای اتمی ايران تصميم گيری 

با اينکه فرانسه  نسبت به اع�م رسمی .  کند
 درصدی ٢٠جمھوری اس�می در غنی سازی 

واکنش تندی از خود بروز داد، اما ماکرون 
رئيس جمھور فرانسه ضمن افزايش تماس ھای 
ديپلماتيک خود با حسن روحانی اع�م کرد، که 
در جلسه فوری کميسيون مشترک برجام، فع� 
ھيچ بحثی بر سر ارسال پرونده ھسته ای 
جمھوری اس�می به شورای امنيت مطرح 

 . نخواھد بود
به رغم اينکه جلسه شورای حکام آژانس انرژی 
اتمی بدون دستيابی به يک نتيجه معين پايان يافت 
و در جلسه کميسيون مشترک برجام نيز قرار 
نيست بحثی از ارسال پرونده ھسته ای ايران به 
شورای امنيت مطرح شود، با اين ھمه روندی را 
که جمھوری اس�می در نقض تعھدات الزام آور 
خود از جمله تھديد به اقدام غنی سازی اورانيوم 

 درصدی در پيش گرفته است، ارسال مجدد ٢٠
پرونده ھسته ای جمھوری اس�می به شورای 

چرا که با تشکيل .  امنيت بسيار محتمل است
جلسه کميسيون مشترک برجام اگر پس از يک 
ماه اعضای اين کميسيون نتوانند به توافق Uزم 

. برسند، پرونده به شورای امنيت ارجاع می شود
ع�وه بر اين، اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی 
نيز بر اساس داده ھای مدير کل آژانس و 
نمايندگان آن در ايران به اين نتيجه برسند که 
اقدامات صورت گرفته از طرف جمھوری 
اس�می در نقض مفاد توافق برجام بسيار جدی 
ھستند، در اين صورت ھم پرونده فورا به 

در چنين .  شورای امنيت ارجاع می شود
وضعيتی تمامی تحريم ھای سازمان ملل در بازه 
زمانی پيش از توافق ھسته ای برجام بسيار ساده 
تر از گذشته عليه جمھوری اس�می اعمال خواھد 

چرا که با ارجاع پرونده ھسته ای جمھوری .  شد
اس�می به شورای امنيت، ھر پنج عضو ثابت 
شورای امنيت در مقابل اين پرسش قرار می 

 ادامه لغو تحريم ھایگيرند که آيا ھمه اعضا با 
سازمان ملل موافق ھستند؟ در مقابل اين پرشس، 
چنانچه فقط يکی از پنج عضو دائمی شورای 

موافق ادامه لغو تحريم ھای پيش از توافق امنيت 
 نباشد، به طور اتوماتيک ھمه تحريم ھای برجام

پيش از توافق برجام دوباره عليه جمھوری 
چرا که در اين مورد .  اس�می اعمال می شوند

 شورای ٢٢٣١بخصوص و بر اساس قطعنامه 
امنيت، ھيچ کشوری از حق وتو در ممانعت از 

بازگشت مجدد تحريم ھا پيشين سازمان ملل 
 .  برخوردار نيست

تا اينجای قضيه، ھمه واقعيات موجود نشان می 
دھند که جمھوری اس�می در وضعيت بسيار 

حال در چنين وضعيتی .  اسفباری قرار دارد
وخامت بار که ھيئت حاکمه ايران در آن دست و 
پا می زند، اين رژيم با نقض تعھدات برجام و به 

 درصدی ٢٠طور اخص تھديد به غنی سازی 
اورانيوم چه اھدافی را دنبال می کند؟ آيا بر سر 
دست گرفتن جنازه برجام و مانور روی آن ھيچ 

 سود و فايده ای برای جمھوری اس�می دارد؟
ھيئت حاکمه ايران، بويژه شخص خامنه ای بارھا 
و بارھا اع�م کرده بودند زمانی که ترامپ توافق 

می "  آتش"برجام را پاره کند، ما اين توافق را 
اکنون بيش از يک سال است که دولت .  زينم

آمريکا از برجام خارج شده است، جمھوری 
اس�می اما به رغم ھمه آن ادعاھای پوچ و 
توخالی اش نه تنھا توافق برجام را آتش نزد، نه 
تنھا از آن خارج نشد، بلکه ھمچنان بر جنازه آن 

تابوت برجام را بر سر دست .  دخيل بسته است
گرفته و با مانور دادن روی اين تابوت بر اين 
تصور است که شايد بتواند امتيازاتی ھرچند 

روشن است .  کوچک از طرف مقابل کسب کند
شيوه ای را که جمھوری اس�می طی دو ماه 
گذشته  در پيش گرفته نوعی خروج تدريجی و 
گام به گام از برجام است، با اين تفاوت که طبقه 
حاکم و نظام سياسی پاسدار آن در ايران با اتخاذ 
اينگونه اقدامات تھديدآميز بر اين باورند که 
بتوانند از طريق اعمال فشار به کشورھای 
اروپايی باقيمانده در برجام، امتيازاتی ھر چند 

حسن .  کوچک از دولت آمريکا کسب کنند
روحانی به روشن ترين وجھی ھدف از اتخاذ اين 

مشکل فروش نفت و دريافت "تاکتيک را حل 
 . اع�م کرده است" پول آن

بنابر اين تا اين جای قضيه روشن است که 
جمھوری اس�می با کاھش تعھدات برجام چه 

طرف ديگر اين .  ھدف يا اھدافی را دنبال می کند
سياست، در گام نخست کشورھای باقيمانده در 
برجام خصوصاً فرانسه، انگليس و آلمان ھستند 
که به زعم جمھوری اس�می بايد بتوانند دولت 

فشارھای "آمريکا را به تعديل يا کاھش 
تا .  بر جمھوری اس�می ترغيب کنند"  حداکثری

آنجا که به اتحاديه اروپا و کشورھای باقيمانده در 
برجام مربوط است، آنان اگر می توانستند کاری 
برای فروش نفت جمھوری اس�می و بازگرداندن 
پول آن انجام دھند، مطمئناً تا حاU انجام داده 
بودند و ھرگز منتظر نمی ماندند تا کار به 

. اقدامات تھديد آميز جمھوری اس�می کشيده شود
از طرف ديگر موضع دولت آمريکا نيز تا اين 

ترامپ و دولت .  لحظه روشن بيان شده است
آمريکا نه تنھا کمترين نرمشی از خود نشان نداده 
اند، بلکه بر افزايش تحريم ھای بيشترھم 

ترامپ ع�وه بر اينکه اقدامات .  پافشاری دارند
باجگيری از "کنونی ھيئت حاکمه ايران را 

افزايش قابل "خواند، بار ديگر بر "  جامعه جھانی
تحريم ھا در آينده نزديک به جمھوری "  توجه

در واقع ترامپ اقدامات .  اس�می ھشدار داد
جمھوری اس�می از جمله تصميم به غنی سازی 

 درصدری را فرصتی می داند تا به ٢٠اورانيوم 
جھانيان اع�م کند که موضع او در قبال 
جمھوری اس�می درست بوده و اين رژيم از 
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 اھداف تاکتيکی جمھوری اس!می از 
  کرد ناسيوناليست -مذاکره با احزاب بورژوا

بر طبق اخباری که از چند روز پيش در مورد 
اين مذاکرات انتشاريافته بود و اکنون رسماً از 
سوی عمر ايلخانی زاده، مسئول کنونی رھبری 

ای مرکز ھمکاری احزاب  کردستان ايران  دوره
تائيد شده است، نمايندگان اين چھار سازمان از 

ھا پيش، مذاکراتی مخفی، نخست غيرمستقيم  مدت
از طريق يک سازمان نروژی وابسته به وزارت 
امور خارجه نروژ و اخيراً يک مذاکره مستقيم با 

از محتوای .  اند نمايندگان جمھوری اس�می داشته
اين مذاکرات و بندوبست طرفين ھنوز چيزی 

 . انتشار نيافته است
در «:ايلخانی زاده در مصاحبه با دويچه وله گفت

طول يک سال و يک سال نيم گذشته از طرف 
ھايی با ما  المللی تماس ھا و نھادھای بين شخصيت
حل آشتی برای  خواھند که راه ھا می آن.  گرفته شد

ما پاسخ مثبت داديم و .  جنبش کردستان پيدا بشود
اع�م کرديم که حاضر به مذاکره ھستيم و 

 ».ھا برقرار شد باUخره اين تماس
کسی که شناخت درستی از ماھيت طبقاتی اين 

ھای ملی در  احزاب و نقش و موقعيت جنبش
اوضاع سياسی کنونی جھان داشته باشد، از اين 

ھای ناسيوناليست کرد تعجب  اقدام سازمان
ھا سرشتی مجزا از  چراکه آن.  نخواھد کرد

بورژوازی در کليت آن ندارند و بنا به ماھيت 
شان ھمان اھداف و منافعی را تعقيب  طبقاتی

توقعی .  ھای ديگر بورژوازی کنند که بخش می
ھا جز  بيجاست که کسی انتظار داشته باشد که آن

آنچه ھستند، عمل کنند و از بندوبست و سازش با 
 .رژيم حاکم بر ايران برکنار بمانند

برعکس، شرايطی که بورژوازی کرد در چھار 
کشور ايران، ترکيه، عراق و سوريه با آن مواجه 

ھای ملی نقش  است، نه امروز که ديگر جنبش
ھا  اند، بلکه از سال داده مترقی خود را ازدست

پيش، احزاب بورژوائی کرد را واداشته که 
ھای   ھمواره در پی سازش و بندوبست با رژيم

استبدادی و سرکوبگر حاکم بر اين کشورھا 
ھای کرد عراق رجوع  به سوابق سازمان.  برآيند

کنيد که تا پيش از حمله نظامی آمريکا ھمواره يا 
ھای حاکم  در پی سازش و بندوبست با رژيم بعثی

ھای  بر اين کشور بودند، يا بندوبست با قدرت
. ھای امپرياليست ای عراق و دولت رقيب منطقه

اند،  شان رسيده امروز ھم که به فدراليسم و اقليم
در ترکيه .  متحد بورژوازی عرب عراق ھستند

ک به اوج قدرت خود رسيد، راه -ک-که پ وقتی
ديگری جز اين نداشت که وارد مذاکره با 

در سوريه نيز کردھا .  بورژوازی ترک شود
اکنون .  اند ھای سوريه بوده ھمواره متحد بعثی

تکليف سوريه ھم که يکسره شود و سايه آمريکا 
از سر کردھای اين کشور برداشته شود، بازھم 

در .   خواھند بود متحد بورژوازی عرب سوريه
منتھا ھر .  ايران ھم وضع بر ھمين منوال است

بار که احزاب بورژوا ناسيوناليست کرد ت�ش 
کردند با جمھوری اس�می مذاکره کنند و به 
سازش و توافقی دست يابند، اين رژيم جمھوری 

. ھا زد اس�می بود که دست رد بر سينه آن
بار بر سر ميز مذاکره،  جمھوری اس�می يک

دبير کل حزب دمکرات کردستان، قاسملو را به 
که حزب دمکرات  قتل رساند، بار ديگر درحالی

بازھم آماده مذاکره بود، کشتار ميکونوس را به 
راه انداخت و دبير کل بعدی اين حزب را به قتل 

ازآنکه از جمھوری  اين احزاب پس.  رساند
اس�می مأيوس شدند وارد ھمکاری با امپرياليسم 
آمريکا شدند و فراموش نخواھد شد که دبير کل 
حزب دمکرات کردستان ايران خواستار حمله 

بنابراين مذاکره و .  نظامی بوش به ايران شد
بندوبست مجدد با جمھوری اس�می دور از 

احزاب .  ھم روشن است دليل آن.  انتظار نبود
انداز ديگری جز  بورژوا ناسيوناليست، چشم

شد   سال پيش می۴٠اگر فرضاً .  سازش ندارند
ای از راديکاليسم در عين  مانده ھنوز ته

کاری در اين احزاب را پيدا کرد، ھرچه  سازش
خصلت بورژوائی جامعه ايران و توام با آن 

تر و تضادھای طبقاتی حادتر  کردستان، برجسته
مانده راديکاليسم را نيز از دست  اند، ھمين ته شده

دادند و حاU کام�ً آماده ھرگونه سازشی حتی 
. بار با بورژوازی حاکم بر ايران ھستند خفت

احزاب "  گويد   بنابراين ايلخانی زاده درست می
اصلی موجود در جنبش کردستان که از اول ھم 

اند، قب�ً ھم در سال   طرف جمھوری اس�می بوده
گاه اصل   مذاکراتی انجام داده بودند و ھيچ٧٩

." اند  مذاکره بر سر مسائل کردستان را رد نکرده
درپی بر سر اين مذاکره،  ھای پی ولو با شکست

ولو به بھای کشتار رھبران اين احزاب، ولو به 
 ! مکرر مقرھايشان بھای بمباران

 جواب مثبت احزاب «کند  که وی ادعا می اما اين 
کردی برای مذاکره با ايران بر سر کردستان، با 

کلی خ�ف  به."  ھای کردھا مغاير نيست خواسته
برعکس، ھرگونه مذاکره، سازش و . حقيقت است

بندوبست با جمھوری اس�می، از اساس، مغاير 
ھای کارگر و زحمتکش در کردستان و  منافع توده

حتی خواست مردم کردستان به رفع ستم ملی 
جمھوری اس�می در طول چھل سال .  است

فقط در  حاکميت خود آشکارا نشان داده است که نه
ھای مردم  ماھيت اين رژيم نيست که به خواست

کردستان ھمچون مطالبات تمام مردم سراسر 
ايران تن دھد، بلکه ھمواره به شديدترين 

ھا و کشتارھا عليه مردم کردستان  سرکوب
ھر جريانی که اندکی مدافع .  متوسل شده است

ھای مردم ستمديده و اسير در چنگال  خواست
رحم جمھوری اس�می باشد،  رژيم ستمگر و بی

غايت ارتجاعی، سرکوبگر  ھرگز با يک رژيم به
و استبدادی وارد مذاکره، بندوبست و سازش 

ھا برای  چون اساساً موجوديت اين رژيم.  شود نمی
بود  اگر جز اين می.  مقابله با مطالبات مردم است

کسی با .  ھای عريان بود چه نيازی به ديکتاتوری
 را  کند، بلکه بايد آن فاشيسم مذاکره و سازش نمی

سرنگون کرد و جمھوری اس�می چيزی کم و 
اما اين ديگر .   ھای فاشيستی ندارد کسر از رژيم

ھايی درست در  بسی مسخره است که سازمان
شرايطی که يک رژيم ارتجاعی ضد انسانی زير 

ھا و مبارزات کارگران و  فشار بحران
زحمتکشان در آستانه سرنگونی قرارگرفته است، 

چراکه اين ديگر مذاکره و . از مذاکره صحبت کند
سازش نيست، بلکه ھمدستی با ارتجاع حاکم 

 . برای نجات رژيم ستمگر و استبدادی است
ھای  البته در کردستان ع�وه بر سازمان

ھای  ه ھا و گرو الذکر، سازمان ناسيوناليست فوق
اند که وارد مذاکره با رژيم  ديگری نيز فعال

ھا تشکي�ت کردستان  ترين آن اند و مھم نشده
 .  حزب کمونيست، کومه له است

بايد ضمن حمايت از کومه له، که وارد اين 
مذاکره با رژيم نشده است، مواضع اين سازمان 

 اخير پيرامون مذاکره،  را نيز که در اط�عيه
انعکاس يافته است و متأسفانه حاوی ابھامات 

کاری است،  ای موارد محافظه جدی و در پاره
 . موردنقد قرارداد

که يک تشکي�ت وابسته به يک حزب  نخست اين
داند، قبل از ھر چيز بايد  که خود را کمونيست می

از موضع طبقه کارگر، از وحدت طبقاتی 
کارگران در سراسر ايران دفاع نمايد و مواضع 

نقد بکشد، از آلترناتيو  بورژوازی را به
در اين اط�عيه .  سوسياليستی و شوراھا دفاع کند

رد پائی از نقش طبقه کارگر ايران، آلترناتيو 
گويا چون .  شود سوسياليستی و شوراھا ديده نمی

اش  کند، مسئله  کومه له در کردستان فعاليت می
است و نه چيزی "  حقوق مردم کردستان"صرفاً 

ای برخورد  گونه در اين اط�عيه به.  فراتر از آن
حقوق مردم "شود که گويا حتی تحقق  می

مجزا و مستقل از جنبش طبقاتی "  کردستان
کارگران سراسر ايران و مبارزه سرا سری 

لذا .  کارگران و زحمتکشان قابل تحقق است
شود که تحقق  ای به اين مسئله نمی کمترين اشاره

جدا از مبارزه سرا "  حقوق مردم کردستان،"  
. سری برای برانداختن نظم موجود، ممکن نيست

برعکس، اط�عيه وارد بحث مذاکره  و شرايط 
شود که اص�ً در مورد رژيم  مجاز بودن آن می

اط�عيه کومه .  حاکم بر ايران موضوعيتی ندارد
جای نفی صريح مذاکره با رژيم سرتاپا  له به

داری که در  ارتجاعی مذھبی و استبدادی سرمايه
ھا ھمواره مردم کردستان را سرکوب و  اين سال

ھا درس  کشتار کرده است به بورژوا ناسيوناليست
شود با رژيم  دھد که تحت چه شرايطی می می

مذاکره کرد و برای آن شرط و شروط ھم تعيين 
اگر اين رژيم واقعاً خواھان "  کند که بله  می

مذاکره بر سر حقوق مردم کردستان و آزادی 
عنوان مقدمه  فعاليت احزاب سياسی است، بايد به

ای  ھای عملی درراه اعاده پاره ھر گفتگويی گام

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 اھداف تاکتيکی جمھوری اس!می از 
  کرد ناسيوناليست -مذاکره با احزاب بورژوا

شده مردم کردستان  از حقوق پايمال و سرکوب
مثال زندانيان سياسی و فعالين  عنوان به.  بردارد

مدنی را آزاد کند، موانع امنيتی موجود بر سر 
ای  ھای توده ھای مدنی و ايجاد تشکل راه فعاليت

زيست،  کارگران، زنان، جوانان ، محيط
ھای فرھنگی و ھنری آزاد و مستقل را در  فعاليت

کشتار و آزار کولبران پايان .  کردستان بردارد
تبعيديانی که تحت فشارھای رژيم .  داده شود

ناچار از مھاجرت شده اند، بتوانند در امنيت 
کامل به کردستان باز گردند و اموال و دارائی 

. ھای مصادره شده به آنھا بازگردانده شود
نيروھای رژيم اعم از ارتشيان و پاسداران 
صحنه شھرھا و روستاھا را ترک کنند و به 

اين چيزی جز توھم پراکنی ."  پادگانھا بازگردند
ھا که ھنوز  چون حتی تحقق اين خواست.  نيست

ھم "  تحقق حقوق مردم کردستان"  به معنای 
نيست، مطلقا با موجوديت جمھوری اس�می 

تواند جز توھم  پس چه معنائی می.  ناسازگار است
پراکنی و نفوذ گرايشات ناسيوناليستی در کومه 

 له داشته باشد؟ 
ھای  در جای ديگری از اين اط�عيه در نقد گروه

ما ھرگونه "  شده است،  بورژوا ناسيوناليست گفته
مذاکره پنھانی و به دور از چشم مردم را رد می 

اما تا جايی که رھبران کومه له در ."  کنيم
رغم  اند، به ھای اخير خود مطرح کرده مصاحبه

ھا از اين مذاکرات، آن را مخفی نگه  آگاھی آن
داشتند، تا زمانی که مذاکره چھار سازمان علنی 

گويد  يعنی خود کومه له به آنچه اکنون می.  شد
که ماجرای مذاکره علنی  اکنون.  نکرده است عمل

که ما مذاکره پنھانی را  شده است، ديگر گفتن اين
امروز حتی عمر ايلخانی .  کنيم ھنر نيست رد می

شرط ما اين است که  گويد پيش زاده ھم می
کاری  نا پيگيری و محافظه.  مذاکرات علنی باشد

ويژه در  کومه له در برخورد با اين احزاب به
دھد که اشکال  پايان اط�عيه خود را نشان می

کار احزاب بورژوا ناسيوناليست را در اين 
در اين اط�عيه .  داند که کمی عجله کردند می

پس از اشاره به شروط کومه له برای مذاکره با 
ھا برای شرکت در  تعجيل آن"رژيم آمده است 

اين نشست، بدون تأمين ملزومات واقعی، آن را 
ھا گرفتار شدن  بار و ادامه آن توھم برانگيز، زيان

." در دام توطئهھای جمھوری اس�می می دانيم
اين موضع سازمانی که ادعای سوسياليستی دارد 

ھم بورژوازی که  در برخورد به بورژوازی آن
وارد مذاکره و بندوبست با جمھوری اس�می شده 

شان  مشکل اين احزاب در تعجيل.  است، نيست
شان حکم کرده است که  ماھيت طبقاتی.  نيست

سازمان ما در .  پای ميز مذاکره با رژيم بروند
کارانه کومه له را  گذشته نيز اين موضع محافظه

ھای بورژوا  در برخورد با احزاب و سازمان
ناسيوناليست کرد موردانتقاد قرار داده است و 

که  کند که کومه له برای اين اکنون نيز تأکيد می
بتواند در برابر فشارھای ناسيوناليسم کرد، 

ھای ناسيوناليستی  مقاومت کند، بايد با گرايش
حساب کند و از موضعی راديکال با  تسويه

به ادامه .  بورژوازی ناسيوناليست برخورد نمايد

 .بحث اصلی بازگرديم
که رژيم جمھوری اس�می در شرايط کنونی  اين

حاضر به مذاکره با احزاب ناسيوناليست شده 
ويژه با  در وھله نخست به.  است، دليل دارد

 در ايران شکل ٩۶ماه  بحران انق�بی که از دی
تر  پس موقعيت رژيم پيوسته وخيم گرفت و ازآن

شده است، جمھوری اس�می در ت�ش است به 
ای سرا  ھای مختلف جنبش توده ھا و تاکتيک شيوه

يکی از .  سری برای سرنگونی را تضعيف کند
ھا، مذاکره با جريانات بورژوائی  ھمين تاکتيک

اپوزيسيون باھدف ايجاد توھم و شکاف در ميان 
ھيچ  بی.  ھای مردم در سراسر ايران است توده

توانست يا  ترديدی اگر جمھوری اس�می می
طلبان و  ھايی امثال سلطنت خواست گروه می

پای ميز مذاکره بکشاند،  مجاھدين خلق را نيز به
ھمين ماجرای احزاب ناسيوناليست کرد در مورد 

ھا اين آمادگی را  اما فع�ً آن.  ھا نيز صادق بود آن
ای  ھا نه منطقه ندارند، چراکه ادعای اين سازمان

اما جمھوری اس�می با اين .  بلکه سرا سری است
ھای  تاکتيک يعنی مذاکره با بورژوا ناسيوناليست

فقط در صفوف ديگر  کوشد نه کرد، می
ھای بورژوائی توھم و شکاف ايجاد کند،  سازمان

ھايی از مردم توھم  تر در ميان بخش بلکه مھم
ايجاد کند، لذا از اين بابت نيز از مذاکره بھره 

 . برد می
ع�وه بر اين، گرچه در نزاع ميان جمھوری 
اس�می و دولت آمريکا، جنگی رخ نخواھد داد و 
يا Uاقل احتمال آن بسيار ضعيف است، اما 
جمھوری اس�می خود را برای ھمين احتمال 

يکی از خطراتی که .  کند ضعيف ھم آماده می
رژيم در شرايط جنگ  با آن مواجه خواھد بود، 

اگر به .  ای است ھای توده ھا و قيام وقوع شورش
فرض، جنگی رخ دھد، جمھوری اس�می برای 

ای،  کنترل موج نارضايتی و اعتراض توده
نيروھای سرکوبش را در شھرھای بزرگ 

اما اولين نقاطی که کنترل .  متمرکز خواھد کرد
رود، مناطق مرزی  ھا از دست رژيم در می آن

است که ھم نارضايتی مردم در اين مناطق بسيار 
اند  ھايی در ميان مردم فعال شديد است و ھم گروه

ھای بزرگ جھانی  و  که از حمايت قدرت
. ای رقيب جمھوری اس�می برخوردارند منطقه

تر يک چنين  کردستان يک نمونه بالفعل و آماده
بنابراين جمھوری اس�می از .  مناطقی است

فقط مانع از  اکنون ت�ش خواھد کرد که نه ھم
وقوع چنين تحولی در کردستان شود، بلکه آن را 
به يک پشت جبھه مطمئن برای خود تبديل کند، يا 
چنانچه جنگی رخ دھد، Uاقل سياست رژيم بشار 
اسد را در قبال کردھای سوريه در ايران پياده 

خطر برای  ھا را تبديل به يک نيروی بی کند و آن
 . خود تبديل کند

ھای رژيم چه چيزی  اما از اين سياست و تاکتيک
ھای بورژوا ناسيوناليست کرد  عايد سازمان

اکنون نه جمھوری اس�می .  فع�ً ھيچ.  خواھد شد
ھنوز در آخرين مرحله سرنگونی است و نه 

جمھوری .  قراری است که جنگی رخ دھد
ھا را به بازی گرفته است برای  اس�می فع�ً آن

جمھوری .  ايجاد توھم و شکاف در ميان مردم
اس�می فع�ً ھنوز در شرايطی نيست که به 
فرض، حتی اجازه فعاليت آزادانه به اين 

جمھوری اس�می نه صرفاً .  ھا بدھد سازمان
مذھبی   -رو که يک رژيم استبدادی ازآن

رو حاضر به دادن ھمين  سرکوبگر است و ازاين
ھا نيست، بلکه احزاب کرد را  امتياز ناچيز به آن

دانيم طبقه  گونه که می داند و ھمان طلب می تجزيه
ھا  حاکم بر ايران ھمواره سياستش سرکوب آن

ع�وه بر اين، کردستان جزيره جدا .  بوده است
ای در ايران نيست که فرضاً رژيم جمھوری  افتاده

اس�می بتواند در کردستان به اين احزاب اجازه 
فعاليت سياسی بدھد و در بقيه مناطق ايران 

بنابراين، .  اوضاع به روال کنونی باقی بماند
فقط حاضر نيست خواست  جمھوری اس�می نه

ھا را ولو در حد يک خودمختاری محدود  آن
اداری بپذيرد، بلکه Uاقل در لحظه کنونی حتی 

ھا  اجازه فعاليت سياسی آزادانه را نيز به آن
ھا از ھمين حاU آشکار  شکست آن.  نخواھد داد

ھای پيشين اين  است و شکستی ديگر بر شکست
 . ھا افزوده خواھد شد سازمان
ھای مردم کردستان که در طول چھل  اما توده

سال حاکميت جمھوری اس�می ماھيت ارتجاعی 
و به غايت استبدادی و سرکوبگرانه اين رژيم را 

گاه  دانند که جمھوری اس�می ھيچ اند، می شناخته
تحقق مطالبات .  ھا تن نخواھد داد به مطالبات آن

ھا و ازجمله برافتادن ستم ملی، تنھا و تنھا  آن
ھا با جنبش سرا سری  مشروط به اتحاد آن

 . کارگران و زحمتکشان ايران است
. جمھوری اس�می امکان دوام و بقاء ندارد

ھای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سياسی  بحران
. تمام ارکان نظم موجود را به لرزه انداخته است

نارضايتی، اعتراض و مبارزه مدام در حال 
بست قرار دارد و قادر  رژيم در بن.  افزايش است

يک از  ھای موجود و تحقق ھيچ به حل بحران
ھای زحمتکش و ستمديده مردم  مطالبات توده
ھای مردم ايران ھرگز با  توده.  ايران نيست

رژيمی که تمام موجوديتش سرکوب، اختناق، 
ھا  کشتار و به بند کشيدن مردم بوده است و ده

ميليون انسان را به فقر، گرسنگی، بيکاری، 
ھا مصيبت اجتماعی ديگر محکوم  اعتياد و ده

اين رژيم را .  کرده است، سازش نخواھند کرد
ھای مردم از طريق  بايد سرنگون کرد تا توده

شوراھا بر سرنوشت خود حاکم شوند و مردم 
کردستان نيز با برخورداری از خودمختاری 

ای و حاکميت بر سرنوشت خود از  وسيع منطقه
 . طريق شوراھا، ستم ملی را براندازند
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ھايی از زنان   تير نيز گروه١٨روز 
ھا و اماکن  اللھی و بسيجی وارد پارک حزب

عمومی شدند تا با حضور خود، در دل 
را رعايت "  حجاب اس�می"زنانی که 

کنند، ترس و ھراس بياندازند و مساله  نمی
رعايت حجاب اس�می را يادآوری کرده 

 .باشند
 تير در ٢٠مينا اص�نی وعده داده بود روز 

 شھر تقليل يافت، ۴٠٠ شھر که بعدا به ۵٠٠
تجمعات و راھپيمايی در حمايت از حجاب 

نامبرده در ھمان نشست خبری .  برگزار شود
ھای صورت گرفته،  بينی گفت براساس پيش

 ھزار نفر با ٧٠٠بالغ بر يک ميليون و 
در اين "  حجاب حافظ حريم خانواده"شعار 

تجمع سراسری حضور خواھند يافت و در 
 تير که در جمھوری اس�می ٢١روز جمعه 

ناميده شده است، در "  روز حجاب و عفاف"
نمازھای جمعه در سراسر کشور حضور 

بسيج جامعه "رئيس .  گسترده خواھند داشت
را "  حجاب و پوشش و چادر"که "  زنان

خواند، از مسئوUن و نھادھای "  نماد ملی"
دولتی خواست به وظايف خود پيرامون 

او که .  عمل کنند"  تعميق فرھنگ حجاب"
با اين   –داند  و می  –دانست  احيانا می

توان کار چندانی از پيش  سروصداھا نمی
ھای  برد، خواھان حضور فعال تمام دستگاه

. مسئول برای عملی شدن حجاب اس�می شد
ھر چند مردم در جامعه ما "وی گفت 

خواھان عفاف و حجاب ھستند، اما در اين 
زمينه مشک�تی وجود دارد که نيازمند 

 دستگاه مسئول در اين ٢۶حضور فعاUنه 
حال  مينا اص�نی که در عين".  زمينه ھستيم

داند مردم زحمتکش ايران با مشک�ت  می
اند و  اقتصادی زيادی دست به گريبان

حتاقادر به تأمين ارزاق عمومی و نيازھای 
که چادر سياه  خاطر آن حياتی خود نيستند، به

و ساير محصوUت حجاب اس�می در 
سند "ھا قرار بگيرد، از امضاء  دسترس آن

شورای عالی انق�ب "در "  عفاف و حجاب
خبر داد که محصوUت ضروری "  فرھنگی

تر و با  عفاف و حجاب اس�می ، آسان
کنندگان  تر در اختيار مصرف ھای پايين قيمت

ھای مسئول  دستگاه"سندی که .  آن قرار گيرد
را ملزم کرده است قيمت اين محصوUت را 

 ".در حد توان مردم پايين بياورد
اين اقدامات و سروصداھا و تبليغات 

درباب "  بسيج جامعه زنان"ای  روزنامه
البته مورد تاييد نھادھای "  حجاب و عفاف"

حکومتی، اعضای کابينه و مجلس و 
 .فرماندھان نيروی انتظامی نيز قرار گرفت

حسين اشتری فرمانده نيروی انتظامی 
که پيش از آن ) ناجا(جمھوری اس�می ايران 

که حجاب را  اع�م کرده بود با کسانی
ھر "رعايت نکنند، برخورد خواھد شد، گفت 

زمان با ناھنجارھايی از بدحجابی برخورد 
کرديم، نيروی انتظامی براساس قانون به 

مجتبی ذوالنور "  وظيفه خود عمل کرده است
رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس و نماينده قم نيز ضمن تاکيد 

در "  دولت و مجلس"بر ضرورت ھمکاری 
اين زمينه، اظھار داشت، نيروی انتظامی با 
تمام قدرت بايد به وظايف خود عمل کند و از 

او گفت ناجا نبايد از ھياھو .  سروصدا نترسد
قاطعانه "  ھنجارشکنان"نگران باشد و بايد با 

 .برخورد کند
که  نظر از اين چنين اظھارنظرھايی صرف

نظر ميان نھادھای  کم و بيش اخت�ف
حکومتی در نحوه برخورد به مساله حجاب 

دھد، اما حاکی از يک ت�ش  را بازتاب می
گسترده برای تحميل ھمه جانبه حجاب 

جا که  از آن.  اس�می بر عموم زنان است
ھای پيشين حکومت نتايج دلخواه رژيم  ت�ش

را به بار نياورده، برعکس روند زير پا 
گذاشتن معيارھای رسمی رژيم در اين مورد 

اعتنايی به آن، پيوسته گسترش بيشتری  و بی
ھای حکومتی و نھادھايی  يافته است، دستگاه

با توسل به "  بسيج جامعه زنان"از نمونه 
قھر و سرکوب و اعمال فشار و ترفندھای 

کم جلو اين روند را  گوناگون، برآنند که دست
 .بگيرند

ھاست ارعاب و فشار عليه زنان برای  سال
اعمال .  شود تحميل حجاب اجباری اعمال می

فشار و تھديد و تحميل انواع محدوديت، در 
اشکال مختلفی گاه با شدت زياد گاه با شدت 

تر، اما در تمام دروان حاکميت جمھوری  کم
اس�می به صورت يک سرکوب سيستماتيک 

که  مستقل از اين.  عليه زنان اعمال شده است
ھا بطور مستقيم چه  اين فشارھا و محدوديت

ھايی از زنان جامعه را نشانه رفته  گروه
است، اما تمامی شواھد حاکی از آن است که 

ھا و  جمھوری اس�می در تحميل خواست
الگوھای خود توفيقی بدست نياورده و زنان 

ھای ارتجاعی  در ھر حال در برابر ت�ش
رژيم، دست به مقاومت و مخالفت و مبارزه 

 .اند زده و از پذيرش آن خودداری کرده
امر به معروف و "ھای رژيم از نوع  طرح

نيز ھمه با شکست و ناکامی "  نھی از منکر
ھای دورتر  اگر در گذشته.  اند روبرو شده

شدند که در کوچه و خيابان  مامورينی پيدا می
به عنوان امر به معروف و نھی از منکر 

ھا  شدند که از نظر آن مزاحم زنانی می
حجاب اس�می را رعايت نکرده بودند و از 

کردند،  موضع تعرضی با زنان برخورد می
ھا در موقعيت و موضع  امروز ديگر آن

ھا  دفاعی قرار گرفته و چنان عرصه بر آن
کنند لب به سخن  تنگ شده که جرات نمی

کنندگان احتمالی نيز با  بگشايند و تعرض
ھا و اقدامات کوبنده و  ھا، پاسخ اعتراض

تعرضی زنان نترس و عابرين روبرو 
شان را Uی  شوند و در نھايت مجبورند دم می

 !پايشان بگذارند و گورشان را گم کنند
نويسد  خبرگزاری فارس در ھمين رابطه می

ھای اخير شاھد وارد شدن جراحت  در سال"
و حتا قتل برخی از شھروندان بوديم که 
صرفا به تکليف دينی خود عمل کرده و در 
کوچه و خيابان اقدام به امر به معروف و 

 "!اند نھی از منکر کرده
پس از آن "  بيسج جامعه زنان"ھمين رئيس 

ھفته عفاف و "ھمه برنامه و مراسم در 
که مشک�ت موجود در  و ذکر اين"  حجاب

زمينه حجاب به قدری زياد است که نيازمند 
 دستگاه ذيربط است، ٢۶حضور فعاUنه 

سنگر مقابله دشمن در جنگ "گويد  می
فرھنگی، تاختن به حيا و عفاف است و به 

رسد آمادگی کامل در جامعه برای  نظر می
." مقابله با اين حم�ت ايجاد نشده است

تصويب قوانين گوناگون عليه زنان و تکرار 
ھای سران مرتجع نظام از  و تبليغ نظرگاه

جمله خمينی در مورد حجاب نيز کاری از 
 .پيش نبرده است

امور زنان سازمان "صديقه حجازی مديرکل 
در گفتگو با "  فرھنگ و ارتباطات اس�می

قانون حجاب توسط خمينی "  گويد فارس می
اع�م و به عنوان يک قانون رسمی کشور 

اما متاسفانه در اين چھار دھه .ثبت شده است 
مسئوUن اجرايی در راستای تحقق صحيح 

 ".اين قانون کارنامه قبولی نداشتند
کارگزاران حکومتی و ارتجاع پيوسته از 

در مورد "  مبادی دين اس�م"معيارھا و 
گويند و از حرف زدن در  حجاب سخن می

اما از بداقبالی .  شوند اين مورد خسته نمی
ھا تره خورد  ھا کسی برای اين حرف آن

شورای "فرشته حشمتيان عضو .  کند نمی
در گفتگو "  گذاری بسيج جامعه زنان سياست

گويد، در مبادی دين اس�م  با فارس می
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کند  حجاب خط قرمز است و بعد اضافه می
امروز ک�م بر روی نوجوان و جوان "

. اثرگذاری خود را از دست داده است
صحبت درباره حجاب تاثير زيادی بر روی 
رفتار اين قشر ندارد و بايد به فکر 

 ".الگوسازی باشيم
ھمين ناتوانی و زبونی آشکار در پيشبرد 

ھای ارتجاعی رژيم، سبب شده است  سياست
ھا و نھادھای حکومتی ضمن متھم  که جناح

کردن يکديگر به ضعف و سستی نسبت به 
اجرای حجاب اس�می، خواھان وحدت و 

تر زنان  ھماھنگی بيشتر در سرکوب خشن
امور "معصومه فرزانه، مشاور .  باشند

" بانوان در سازمان اوقاف و امور خيريه
برخی از افراد نسبت به مساله "گويد  می

وی "  اند حجاب و عفاف دچار سستی شده
ضمن تاکيد بر اجرای امر به معروف و نھی 

برای مقابله با آن نياز به "گويد  از منکر می
يک وحدت، ھمدلی و ھمبستگی بين 

 ".مسئوUن است
ھا، گزارشی است که   تر از ھمه اين اما جالب

گشت "خبرنگار فارس از عمليات ماموران 
برای تذکر دادن به زنان "  امنيت اخ�قی

مريم عرب .  تھيه کرده است"  بدحجاب"
شھيد "انصاری که خود در محدوده متروی 

و از نزديک ناظر برخورد ماموران "  حقانی
و "  بدحجاب"ھا به زنان  و تذکرات آن

چنين واکنش اعتراضی زنان بوده است،  ھم
پرسم ھر روز  از مامور می"نويسد  می
و مامور جواب "  خوريد؟ قدر فحش می اين
چند سال است که در گشت ارشادم "دھد  می

ام که برايم  ھا ديده قدر از اين نمونه و اين
 ".عادی شده است

ھا حتا از زبان مزدوران  تمامی اين نقل قول
دھد که  اندرکاران حکومتی نشان می و دست

سياست ارتجاعی رژيم برای تحميل حاب 
اجباری بر عموم زنان، با شکست روبرو 

ھا نشانه مقاومت و  ھمه اين بحث.  شده است
مبارزه زنان و مقابله با ارتجاع اس�می و 

ھا در زير پا گذاشتن معيارھای  جسارت آن
ستيز اس�می و تابوھای آن  حکومت زن

 .است
رژيم و تمام تبليغات "  ھفته عفاف و حجاب"

و سروصداھايی که پيرامون آن به راه 
انداخت، اگر از ايجاد مزاحمت زنان بسيجی 

ھا و اماکن عمومی و اقدام برای  در پارک
مرعوب ساختن زنانی که حجاب اس�می را 

کنند، بگذريم، جز يک رشته  رعايت نمی
اقدامات نمايشی خشک وکليشه ای و 

رغم  به.  خريدار نبود شعارھای تکراری و بی
ھای مشابه، از  که فارس و خبرگزاری آن
در "  اجتماع عظيم دختران انق�ب"

نظير  استقبال بی"ورزشگاه شيرودی و 
سخن گفته بودند، "  دختران و زنان ُمحّجبه

اما تصاوير انتشار يافته نشان از آن داشت 
که شمار بسيجيان اجتماع کننده از چند ھزار 

در شھرری به گفته ايرنا . کرد نفر تجاوز نمی
ھزار نفر تجع کردند که احتماU تعداد واقعی 

از اجتماع پرشور . از اين ھم کمتر بوده است
 ھزار نفری و ٧٠٠جمعيت يک ميليون و 

 شھر که ۴٠٠در "  رزمايش دختران انق�ب"
قدرت حجاب را به دشمنان "خواستند  می

نشان دھند و ثابت کنند مطالبه زنان ايرانی 
واز حضورگسترده در شھرھا "  حجاب است

صديقی .  و نمازھای جمعه، ھيچ خبری نبود
که بگويد  امام جمعه تھران نيز جز اين

حرف "  حجاب شرف، اقتدار و عزت است"
افتضاح و ناکامی .  ديگری برای گفتن نداشت

به قدری شديد و آشکار "  بسيج جامعه زنان"
ھای حکومتی نيز از  بود که حتا روزنامه

در ھمايش پر .  نظر کردند انعکاس آن صرف
سروصدای ورزشگاه شيرودی که يک 
آخوند مرتجع دست چندم و گمنام به نام احمد 

ھای  چنان حرف پناھيان سخنرانی کرد، آن
مقداری بر زبان راند  سطحی و مبتذل و بی
ترين  ترين و ناآگاه مانده که فقط شايسته عقب

اللھی  زنان در صفوف زنان بسيجی و حزب
اين آخوند خواستار شديدترين .  است

برخوردھا با زنانی شد که حجاب اس�می را 
 .کنند رعايت نمی

اما تشديد بيش از پيش فشار عليه زنان، 
. را حل نخواھد کرد"  بدحجابی"مشکل 

 سال حاکميت و ۴٠جمھوری اس�می طی 
سرکوب و فشار مداوم عليه زنان، نتوانسته 
است اھداف و اميال خود را در اين زمينه 

زنان نه فقط در طول اين چھل .  محقق کند
سال در برابر حجاب اجباری و حجاب 

اند، بلکه بيش  اس�می دست به مقاومت زده
ھا  اند که بتوان آن از آن رشد کرده و جلو آمده

ھفته عفاف و "ھايی مانند  را با پروژه
پروژه حجاب .  به زيرچادر فرستاد"  حجاب

اجباری و تشديد فشار عليه زنان، البته 
تر ارعاب آحاد جامعه و  بخشی از پروژه کلی

تشديد سرکوب و پروژه انحراف اذھان از 
 .تر است ھای جدی بحران

تشديد سرکوب و ايجاد رعب و ھراس در 
کوچه و خيابان عليه زنان، خود نشان دھنده 

تر زنان در  وحشت رژيم از حضور گسترده
اتخاذ اقدامات .  ھای اجتماعی است عرصه

حادتر و شديدتر به منظور تحميل حجاب 
اجباری و اس�می که نيروی انتظامی، 
بسيج، مجلس و مقامات دولتی ھمگی بر آن 

 سال گذشته نيز ۴٠که  ورزند، چنان تاکيد می
. جايی نخواھد برد نشان داده است، راه به
اند و بيش از اين  زنان در عمل نشان داده

نشان خواھند  داد که با اين ترفندھا، زير بار 
اگر از معدود .  حجاب اس�می نخواھند رفت

نظر کنيم،  اللھی صرف زنان بسيجی و حزب
نيمی از جمعيت کشور آشکار و نھان عليه 

وضعيت در . ارتجاع و حجاب اس�می ھستند
. ميان نيمه ديگر جامعه نيز غير از اين نيست

سياست تحميلی حجاب اجباری و اس�می با 
ھای جديد رژيم  شکست روبرو شده و ت�ش

در اين زمينه نيز سرنوشتی جز شکست و 
پوشش اختياری .  ناکامی نخواھد داشت

و (ترين خواست دموکراتيک ھر زن  کم
ترين خواست  خواه و کم آزادی)  مرد

ھای سياسی  ست که برای کسب آزادی زنانی
اند و از مبارزه  و برابری اجتماعی بپا خاسته

برای رھايی از زير سلطه ارتجاع مذھبی، 
 سال ۴٠.  دھند پروايی به خود راه نمی

حاکميت جمھوری اس�می نشان داده است 
توان به يک الگوی  که حجاب اس�می را نمی

صد سال ديگر .  مورد قبول زنان تبديل کرد
توان حجاب اس�می را به  ھم بگذرد نمی

ھايی از آنان از  که گروه زنان قبوUند ولو آن
روی اجبار مستقيم يا غيرمستقيم آن را 

 .رعايت کنند
خواست از طريق بسيج  ارتجاع حاکم که می

زنان عليه زنان، اجبار زنان به رعايت 
حجاب اس�می را اجرايی کند و ھدف شوم 
خود را پياده کند، اما در بسيج حتا زنان 
بسيجی عليه زنان ناکام بود چه رسد بسيج 

 !بخشی از زنان عليه بخش ديگر
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ھای اجتماعی، در ميان دانشجويان و  گروه
. يافت ھای دانشجويی نيز بازتاب می گروه

دفتر تحکيم وحدت، ھنوز اندکی نامتجانس، 
به اين . طلب را گرفت اما جانب جناح اص�ح

ترتيب، اين تشکل، با استفاده از موقعيت 
 به ٧٧ و ٧۶ھای  ب�منازع خود تا سال

تأثيرگذارترين تشکل در جنبش دانشجويی 
 حزب و ١٨تبديل شد و به عنوان يکی از 

طلب، در پيروزی  تشکل سياسی اص�ح
خاتمی در انتخابات دوم خرداد نقش به 

اما بدنه دانشجويی اين .  سزايی ايفا کرد
. طلب نبودند تشکل، لزوماً ھمه اص�ح

تجربه و  بسياری بودند دانشجويان جوان و بی
ھا و  فاقد آگاھی سياسی که بيزار از سرکوب

ھای فردی، اجتماعی و سياسی،  نقض آزادی
طلبان و دفتر  در پی تغيير به سوی اص�ح

 .شدند تحکيم وحدت جلب می
ھمين بدنه دانشجويی بود که در گرايش 

ھای دفتر تحکيم وحدت به چپ در  سياست
ھای  مقايسه با برخی ديگر از تشکل

در اعتراضات .  طلب نقش داشت اص�ح
 تير، با آن ١٨دانشجويی، از جمله اعتراض 

که دفتر تحکيم وحدت فراخوان اوليه تجمع 
تر خواھان مديريت آرام  را داده بود، اما بيش

فضای سياسی بود و راديکاليزه شدن اين 
ھای  فشاری گروه اعتراضات حاصل پای

تر دانشجويان بود که خواھان استمرار  مستقل
مبارزات و جلب پشتيبانی مردم برای رسيدن 

ای که "روی چپ. "شان بودند ھای به خواست
طلبان به  بعدھا از سوی بسياری از اص�ح

 .نقد کشيده شد
 تير، در ميان اعضای دفتر تحکيم ١٨پس از 

گروھی از .  وحدت اخت�فات سر باز کرد
دانشجويان سرخورده از ھمدستی 

طلبان در سرکوب دانشجويان،  اص�ح
خواھان عبور از خاتمی بودند، گروه ديگری 

چنان مصر بر ادامه حمايت از خاتمی و  ھم
طلبان و دسته سومی که به جناح  اص�ح
اين امر .  تری داشتند کار گرايش بيش محافظه

در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکيم 
 به انشعاب به دو گروه ٧٨وحدت در سال 
طيف "طلبان موسوم به  طرفدار اص�ح

کاران،  و گروه طرفدار محافظه"  ع�مه
بسياری از .  گشت"  طيف شيراز"موسوم به 

 .دانشجويان نيز، به انفعال کشانده شدند
با آغاز دھه ھشتاد، دفتر تحکيم وحدت 

ھای  جايگاه سابق را از دست داد، و در سال
تر در دوران انتخابات جنب و  بعد، بيش

جوشی يافته و نقش ستادھای انتخاباتی 
 .طلبان را ايفا کرد اص�ح
 تير، نقطه عطفی در جنبش ١٨واقعه 

انق�ب "دانشجويی در ساليان پس از 
چرا که پيش از آن، .  بود"  فرھنگی

  تاکنون پيموده است٧٨راھی طو2نی که جنبش دانشجويی از سال 

انصار حزب هللا با س�ح گرم و باتوم و 
زنجير و چاقو به کوی دانشگاه حمله کردند 
و پس از ضرب و شتم و تخريب اموال 

اين .  دانشجويان، صدھا تن را دستگير کردند
سرکوب وحشيانه نه تنھا دانشجويان را 
مرعوب نساخت، بلکه بر خشم آنان افزود و 

 تير، که سرانجام نيروھای ٢٣از آن روز تا 
سرکوب رژيم قادر به مھار اعتراضات 
شدند، نه تنھا اعتراضات دانشجويان در 

ھای تھران گسترش يافت و شماری از  خيابان
جوانان و مردم به آنان پيوستند، بلکه از 
خواست عزل فرمانده پليس عبور کرده و 
شعارھای راديکالی عليه رأس نظام، يعنی 

ای، طرح کردند و حتا تھديدکنان فرياد  خامنه
." وای به روزی که مسلح شويم: "برآوردند

گذشته از آن دامنه اعتراضات به 
ھای شھرھای ديگر مانند تبريز،  دانشگاه

 .مشھد، اصفھان و شيراز نيز گسترش يافت
با عبور دانشجويان از خط قرمزھای رژيم 

ای و   روز، نه فقط خامنه۵تنھا در طی 
فرماندھان نيروھای مسلح و سپاه پاسداران و 

طلبان  بسيج و انصار حزب هللا، بلکه اص�ح
، خاتمی نيز "رئيس جمھور محبوب"و 

فرمان حمله و در ھم کوبيدن دانشجويان 
بسياری از سران .  معترض را صادر کردند

رژيم نيز بعدھا افشا کردند که مجوز 
سرکوب دانشجويان در شورای امنيت ملی 
صادر شد که در آن زمان به علت عدم 
حضور دبير وقت شورا، تحت رياست 

خود وی نيز، .  داد خاتمی تشکيل جلسه می
اش در  يک ماه پس از اين واقعه در سخنرانی

و "  شورش و بلوای کور"ھمدان، آن را 
 .خواند" آور نفرت"

طلبان  اين سرکوب وحشيانه با حمايت اص�ح
تر خاتمی و عدم پيگيری و  و از ھمه مھم

پيگرد مسببان حادثه باعث گرديد، پس از اين 
اعتراضات نه فرستادگان خاتمی، نه وزارت 

ای  کشور و ساير وزرا و نه نمايندگان خامنه
حتا خاتمی .  در جمع دانشجويان پذيرفته شوند

ھا با استقبال  که پيش از آن در دانشگاه
شد، ھنگامی که در ھمان سال  روبرو می

برای سخنرانی به دانشگاه علم و صنعت 
ای از دانشجويان تصوير بزرگی  رفت، عده

از کارت عضويت وی در بسيج را حمل 
 .کردند می

اين حادثه بر جايگاه دفتر تحکيم وحدت در 
ميان دانشجويان نيز تأثيرات به سزايی بر 

دفتر تحکيم وحدت در سال .  جای گذاشت
ھای  انجمن"، با گرد ھم آمدن ١٣۵٩
مرکز "ھای گوناگون به نام  دانشکده"  اس�می
پا گرفته و "  ھای اس�می دانشجويان انجمن

طور رسمی تشکيل شده   به١٣۶١در سال 
ھای اس�می که پس از قيام بھمن   انجمن.بود
، با استقبال چندانی از سوی دانشجويان ۵٧

روبرو نشده بود، و نقش ستون پنجم و 
ھا را ايفا  بازوی سرکوب رژيم در دانشگاه

ھا از  کردند، و در  تصفيه خونين دانشگاه می
دانشجويان و استادان چپ و مترقی طی 

نقش و فعال و به "  انق�ب فرھنگی"ی  فاجعه
ھا، به  سزايی ايفا کردند، با بازگشايی دانشگاه

ھا  يگانه نھاد سياسی دانشجويی در دانشگاه
 .بدل شدند

با پايان جنگ ارتجاعی ايران و عراق و 
در زمان "  سازندگی"آغاز دوران 

رفسنجانی، از يک سو، قشر مرفھی، در 
ھای اجتماعی رژيم  حال نضج بود که  به پايه

تبديل شده بود؛ از سوی ديگر، در ميان 
رفت که پس از  نيروھای رژيم اين تصور می
ھای چپ و  تصفيه جامعه از سازمان

کمونيست و به مدد درآمدھای نفتی و 
گذاری خارجی، جمھوری اس�می به  سرمايه

در نتيجه، .  دوران ثبات پای گذاشته است
اخت�فات بر سر تقسيم منافع اقتصادی و سھم 

تر  از قدرت سياسی ميان آنان عميق
از دل اين اخت�فات، دو جناح .  گشت می

و "  طلب اص�ح"عمده، موسوم به 
سر "  گرا اصول"يا بعدھا "  کار محافظه"

اين تحوUت، ع�وه بر ساير .  برآورد
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 . بوده است"  بمب اتم"اول ھم در فکر ساختن 
در چنين وضعتی روشن است که اتحاديه 
اروپا و سه کشور باقيمانده اروپايی در 
برجام نيز ناگزيرند دير يا زود با دولت 
آمريکا و سياست ھای آن در مقابله با 

. تھديدات جمھوری اس�می ھمراه شوند
چنانکه ھمين آUن نيز مواضع آن ھا در 
مقايسه با دو ماه پيش به سياست ھای ترامپ 

با اين .  و دولت آمريکا نزديکتر شده است
ھمه و به رغم اينکه جمھوری اس�می اکنون 
ھيچ منافعی در برجام ندارد و بطور عملی 
بود و نبود توافق برجام برايش علی السويه 
است، اما ھيئت حاکمه ايران از نظر سياسی 
ھمچنان ترجيح می دھد در برجام بماند و تا 
آنجا که ممکن است خروج از برجام را به 

چرا که خروج از .  طور رسمی اع�م نکند
برجام و بازگشت به شرايط پيش از برجام 
نيز نه تنھا ھيچ کمکی به حل يا کاھش 
بحران ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
رژيم نمی کند، بلکه بحران ھای موجود 
ژرفتر، فقر و بيکاری و نارضايتی بيشتر و 
شرايط برای طبقه حاکم و نظام سياسی 
پاسدار آن از جميع جھات از آنچه اکنون 

از اين .  است به مراتب وخيم تر خواھد شد
نظر به رغم اينکه خامنه ای اع�م کرده 

و مذاکره با "  سم"است که مذاکره با آمريکا 
است، با اين ھمه "  سم مضاعف"ترامپ 

برای جمھوری اس�می ھيچ راھی بجز 
ھمه اين .  مذاکره با آمريکا باقی نمانده است

جار و جنجال ھايی که ھيئت حاکمه ايران با 
باج "چرخاندن تابوت برجام  به منظور 

از اتحاديه اروپا ايجاد کرده است، "خواھی
دير يا زود در اقدامی ناگزير در مسير 

اقدامی که ھم .  مذاکره سر ريز خواھند شد
اکنون بطور غير مستقيم از کانال اتحاديه 
اروپا روزنه ھايش باز شده و حسن روحانی 
نيز در آخرين اظھار نظرش با اع�م اينکه 
راه مذاکره ھيچوقت بسته نيست، کانال ورود 

 .به آن را باز نگه داشته است
 
 

مانورھای تھديدآميز جمھوری 
 اس!می بر تابوت برجام

ھای بسياری توقيف شده يا در کوی  روزنامه
ھای دانشجويی  دانشگاه تحصن يا تجمع

برگزار شده بودند، اما ھيچ بار چنين 
 .ای نيافته بودند گستره

 تير، تشديد ١٨علت آن بود که حتا پيش از 
فضای امنيتی حاکم، سرکوب و دستگيری 

ھای مختلف، طی دو سال  دانشجويان به بھانه
اول رياست جمھوری خاتمی و نارضايتی از 

طلبان و عملکرد دفتر تحکيم وحدت،  اص�ح
ھای  در سال.  بسياری را خشمگين کرده بود

طلبان و خاتمی  بعد با آن که حضور اص�ح
ھای  ھا با استقبال تشکل ھنوز در دانشگاه

شد، اما دانشجويانی  طلب روبرو می اص�ح
. خاستند نيز بودند که به اعتراض برمی

ھای اقتصادی  ع�وه بر آن، اجرای سياست
نئوليبرالی از دوران رفسنجانی به بعد، نه 
تنھا بر طبقه کارگر و توده مردم، بلکه در 

ھا نيز به تدريج تأثيرات خود را  دانشگاه
ھا و  سازی خصوصی.  کرد آشکار می

ھا، معيشت و وضعيت رفاھی  سازی پولی
. برد دانشجويان را سال به سال به قھقرا می

ھای طبقاتی،  انباشت تبعيض و نابرابری
جنسيتی، مذھبی و مليتی نيز در نھايت بايد 

 تير ١٨يافت که در  مجالی برای بروز می
ھای اقتصادی،   سياست.اين مجال را يافت

اجتماعی و سياسی که ھمواره با سکوت يا 
ھای جناحی چه در عرصه  حمايت اين تشکل

دانشگاه و چه در عرصه جامعه روبرو 
بودند، از چشم بسياری از دانشجويان پنھان 
نماند و آنان را به سوی جدايی از جريانات 

ھا  ھای حکومتی در دانشگاه وابسته به جناح
 .داد سوق می
ھای بعد، به رغم استمرار و تشديد  در سال

ھای  ھايی از فعاليت سرکوب، نشانه
دانشجويان و محافل دانشجويی چپ، ھنوز 

دانشجويان بارھا .  توان، بروز يافتند بسيار کم
اعتراضات و تجمعاتی سياسی يا پيرامون 

ھای صنفی و رفاھی خود برگزار  خواسته
با آن که تحوUت جنبش دانشجويی به .  کردند

خورد،  علل گوناگون در سطح به چشم نمی
ھايی که در پی آمدند،  ، و ماه٩۶اما دی ماه 
ھا رشد شکاف در درون جنبش  حاصل سال

ھای  دانشجويی و ميان دانشجويان با جناح
يابی و  اندوزی و آگاھی ھا تجربه رژيم، سال

ھای  ت�ش برای پيوند با ساير جنبش

در خيزش :  اجتماعی را آشکار گرداند
ھای مردم در اعتراض به  زمان با توده ھم

فقر، گرانی، سرکوب و خفقان؛ با جداسازی 
ھای آنان  گران و زائده صف خود از حکومت

ھا؛ با ايستادن در کنار کارگران  در دانشگاه
و توده محروم جامعه در مبارزه طبقاتی 

 . جاری
طلب،  اص�ح"اين دانشجويان بودند که شعار 

کار، "و "  گرا، ديگه تمومه ماجرا اصول
ھای مردم  را به ميان توده"  نان، آزادی

صدا با کارگران و معلمان فرياد  ھم.  بردند
"برآوردند کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، : 

 تاکنون صدھا دانشجو ٩۶از دی ماه ".  اتحاد
اند يا در  اند، محاکمه شده به بند کشيده شده

در .  اند اند، اما مرعوب نشده انتظار محاکمه
" طلب اص�ح"ھای  ھای تشکل برابر فعاليت

مانند دفتر تحکيم وحدت در چارچوب قانون 
اساسی ھمين نظام و اخت�فات بر سر 

بری از ثروت و قدرت سياسی و  سھم
بندی برای خود و  درخواست آزادی نيم

اعتنايی کامل به منافع  ھای خود، و بی خودی
جمعی و نيازھای معيشتی و صنفی 
دانشجويان، دانشجويان مستقل و چپی که 

اند رفاه و رھايی خود  امروزه به صحنه آمده
را با برخورداری کارگران و زحمتکشان از 

پيوند زده و اع�م "   آزادی"و "  نان"، "کار"
کنند، ھيچ يک از آنان در چارچوب اين  می

نظام و بدون تحقق نظمی شورايی ميسر 
 سال گذشته ٢٠اين جنبش نوين، در .  نيست

راھی طوUنی را پيموده و با آن که ھنوز 
ای بيش نيست، اما در آينده دست در  جوانه

ھای اجتماعی، جنگلی سبز  دست ساير جنبش
زار کنونی خواھد  و شاداب را  بر شوره

 .روياند

 راھی طو2نی که جنبش دانشجويی 
  تاکنون پيموده است٧٨از سال 

 رژيم جمھوری اس!می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت



 ٩ ٨٣٠ شماره  ٩٨  تير ٢۴    ٩

 اط!عيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست
 در مورد مذاکرات پنھانی احزاب و نيروھای ناسيوناليست کردستان با رژيم جمھوری اس!می

 
 

بيش از دو ھفته از افشای خبر مربوط به نشست پنھانی چھار حزب و جريان ناسيوناليست کردستان ايران با مأموران رژيم جمھوری اس�می 
حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، سازمان انق�بی زحمتکشان (اين احزاب و نيروھا .  گذرد در کشور نروژ می

ايران تاکنون در مورد اين خبر، "  مرکز ھمکاری احزاب و نيروھای کردستان"متشکل در )  کردستان ايران و سازمان زحمتکشان کردستان
خبر نشست نمايندگان اين چھار جريان با فرستادگان جمھوری اس�می را "  مرکز ھمکاری"ای  اند، اما مسئول دوره بيانيه رسمی منتشر نکرده

 .تاييد کرده است
 

اند که اين رژيم با يک بحران عميق و  اين احزاب و نيروھا در شرايطی به استقبال نقشه جمھوری اس�می برای انجام مذاکره پنھانی شتافته
المللی، بحران  ھای اقتصادی و تشديد انزوای بين تر شدن حلقه تحريم تعميق بحران و خطر فروپاشی اقتصادی، تنگ.  جانبه روبرو است ھمه

ای رژيم جمھوری اس�می را بيش از ھر زمان ديگر در منگنه قرار  تر از ھمه تداوم اعتراضات کارگری و توده ايدئولوژيک و مھم --  سياسی
با آمريکا را در پيش رو دارد، اما در برابر روند "  سازش قھرمانانه"رژيم جمھوری اس�می اگر برای تضمين بقای خود گزينه .  داده است

رژيم .  ای و نارضايتی عمومی که ادامه حاکميت آن را به مخاطره انداخته است راه نجاتی در پيش رو ندارد تداوم اعتراضات کارگری و توده
اس�می در حالی که از پاسخگويی به مطالبات اين جنبش عظيم اعتراضی ناتوان و درمانده است، ھمزمان با تداوم سرکوب و بگير و ببند 

در چنين شرايطی نقشه .  شود ای متوسل می ای برای کاھش فشار اعتراضات توده ھای اجتماعی، به ھر حيله و نيرنگ و توطئه فعالين جنبش
 . رژيم برای انجام نشست پشت پرده با احزاب ناسيوناليست در کردستان دقيقا در راستای اين ھدف ارتجاعی و ضد انق�بی قرار دارد

ھای سازشکارانه و ارتجاعی اين احزاب و نيروھا و با انجام اين نوع مذاکرات و پخش خبر آن از طريق  رژيم با بھره گرفتن از ظرفيت
ھای اخير به اشکال مختلف با مبارزات سراسری کارگران و  طلب و آزاديخواه کردستان که در سال خواھد مردم مبارز و حق عوامل خود می

در .  اند را در حالت انتظار نگاه دارد تا بجای گسترش دامنه مبارزات خود به تغيير و تحول از باU اميد ببندند مردم ايران ھمراھی کرده
ھای زحمتکش مردم کردستان تحکيم پيوند با جنبش سراسری  طلبانه و آزاديخواھانه توده شرايطی که يکی از ملزومات پيشروی جنبش حق

احزاب و نيروھای .  خواھد در ميان جنبش اعتراضی مردم کردستان و جنبش اعتراضی سراسری تفرقه و شکاف ايجاد نمايد است، رژيم می
ھا و اھداف  بنا به ماھيت طبقاتی و اھدافی که دارند با رفتن به پای بند و بست با جمھوری اس�می عم� به نقشه"  مرکز ھمکاری"متشکل در 

 .ارتجاعی رژيم  و به بقای آن خدمت می کنند
 

طلبانه مردم کردستان وارد بند و بست با رژيم شده  مرکز ھمکاری احزاب و نيروھای کردستان ايران در شرايطی در تقابل با منافع جنبش حق
. اند که رژيم اس�می بعد از چھار دھه در ضديت و دشمنی آشتی ناپذير خود با منافع مردم کردستان جای ھيچ گونه ابھامی باقی نگذاشته است

شناسد و جز ميليتاريسم، تحميل فقر و  اين رژيم طی اين چھل سال نشان داده که جز زبان زور عليه مردم کردستان ھيچ زبان ديگری نمی
ھا و به گلوله بستن ھر روزه کولبران و تشديد فضای سرکوب و بگير و ببند مبارزان سياسی ھيچ پاسخی برای  ف�کت بيشتر، تداوم اعدام

 .برند، ندارد ھای سياسی و فرھنگی که مردم کردستان از آن رنج می معض�ت اقتصادی و  اجتماعی، ستمگری ملی و بی حقوقی
 

 ما امضا کنندگان اين اط�عيه، با توجه به شرايطی کنونی که در باU به آن اشاره شد، ھر گونه مذاکره و بند و بست با رژيم جمھوری اس�می
دانيم و آن را قاطعانه  را در تقابل کامل با منافع مبارزه طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش مردم کردستان و جنبش اعتراضی سراسری می

کنيم که سياست سازشکارانه احزاب ناسيوناليست در  ما ھمراه با جنبش سوسياليستی و آزاديخواھانه در ايران تضمين می.  کنيم محکوم می
ھای ضد انق�بی جمھوری اس�می با سد آگاھی و ھوشياری کارگران و مردم زحمتکش کردستان روبرو  ھا و توطئه کردستان در قبال نقشه

بار رژيم جمھوری اس�می  ھای زحمتکش و مردم آزاده کردستان که چھار دھه حاکميت جنايت طبقه کارگر و توده. شده و درھم خواھد شکست
مردم  .  دانند اند، سياست سازشکارانه و بند و بست احزاب ناسيوناليست با رژيم اس�می را تماما بر خ�ف منافع خود می را تجربه کرده

جانبه روبرو است و روند اعتراضات کارگری و  دانند امروز در شرايطی که رژيم با بحرانی ھمه ستمديده و مبارز کردستان به خوبی می
ھا را خنثی  توانند اين نوع توطئه ای ادامه دارد تنھا با تشديد مبارزه و ت�ش برای گسترش پيوندھای خود با جنبش سراسری است که می توده

 .انداز قرار دھند کرده و سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می و رھائی از شر اين رژيم را در چشم
 
 

 پيروز باد جنبش حق طلبانه کارگران و مردم ستمديده کردستان
 داری جمھوری اس!می سرنگون باد رژيم سرمايه

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠١٩ژوئيه ٩ -١٣٩٨ تير ١٨
 

) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا
 و ھسته اقليت

 
 



 ٨٣٠ شماره  ٩٨  تير ٢۴    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس!می 

١٠ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
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ھای مالی خود را به شªمªاره حسªاب  کمک
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 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  
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 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 
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کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
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 آدرس نشريه کار در فيس بوک
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fadaianaghaliyat.kar 
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 ھای اجتماعی خطاب به فعا2ن شبکه
 

، خود را )تلگرام و اينستاگرام(نزديک به يک ماه است که عده ای در فضای مجازی 
 . ھوادار سازمان ما معرفی ميکنند

 
اين افراد اگر چه در گروھھای مختلف سعی دارند وانمود کنند که در ارتباط با سازمان 
ميباشند، اما در ادامه ماھيت خود را افشا نموده و عليه سازمان، کانال سازمان در تلگرام 

حرکت و فعاليت تخريبی .  اند و گروه ھواداری سازمان در تلگرام، شروع به جوسازی کرده
اين افراد در فضای مجازی نشان داد که نه تنھا ھوادار سازمان نيستند که اساسا ماھيتی 

 . غير سياسی دارند
 

ھای  در اينستاگرام پيج سازمان و در تلگرام کانال سازمان و گروه ھواداری پيشتاز، سامانه
 .اصلی و رسمی تحت مسئوليت کميته تبليغات سازمان ميباشند

 
 . برای تماس با سازمان ميتوانيد از طريق آدرس ايميل سازمان، اقدام نمائيد

 ١٣٩٨ تيرماه ٢٣
 

 )اقليت(کميته تبليغات سازمان فدائيان

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوUريزاسيون 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه

 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
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